
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖ 

…………………………… 
 เพ่ือให้การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๔๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๖จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 หมวด ๑บททั่วไป 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการปฏิบัติ
ศาสนกิจพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒  บรรดากฎระเบียบข้อบังคับข้อก าหนดค าสั่ง  หรือประกาศอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ส า เร็ จการศึกษา
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีพุทธศักราช ๒๕๒๒ 
 (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่  ๒/๒๕๓๒ เรื่ อง 
การปฏิบัติงานของพระบัณฑิต 
 ข้อ ๔  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่าคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 
 “นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ”  หมายความว่า  พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษา  
ครบตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและก าลังปฏิบัติศาสนกิจ 
 “ศาสนกิจ ”หมายความว่าการสนองงานในกิจ การคณะสงฆ์ และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 หมวด ๒ คณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการการปฏิบัติศาสนกิจคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 
  (๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ คณบดี 
  (๓) กรรมการผู้แทนสภาวิชาการจ านวน๓รูป/คน ซึ่งสภาวิชาการ คัดเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง
รองอธิการบดีและหรือผู้อ านวยการ 
  (๔) กรรมการผู้แทนสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ ประจ าคณะจ านวน ๔ คน ซึ่งสภาวิชาการ
คัดเลือกตามสัดส่วนของแต่ละคณะ 
  (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ รูป/คน ซึ่งสภาวิชาการแต่งตั้ง โดยแนะน าของอธิการบดี 
  (๖) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิตให้ประธานกรรมการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเลือกกรรมการที่เป็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ   ประธาน
กรรมการอาจแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า ฝ่ายปฏิบัติศาสนกิจและหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการนิสิตเป็น



ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการตามข้อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระในการด ารงต าแหน่ง๒ ปี และอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได ้
 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้วคณะกรรมการตามข้อ๗(๓)(๔)และ(๕)พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) มรณภาพหรือตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ลาสิกขา 
 (๔) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้นๆ 
 กรณีที่กรรมการตามข้อ ๗ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระและได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้วให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน 
 ข้อ ๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดนโยบายลักษณะการปฏิบัติศาสนกิจที่พึงประสงค์แผนงานหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติศาสนกิจ 
  (๒) วางระบบการนิเทศ ติดตามส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจทั้งด้านวิชาการและ
ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติศาสนกิจ 
  (๓) ควบคุม ดูแลและน าผลการปฏิบัติศาสนกิจ ไปใช้ ตามนโยบายแผนงานและวัตถุประสงค์ 
  (๔) เรียกนิสิตและผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมการและเสนอข้อมูลการลงโทษแก่นิสิตผู้
ละเมิดข้อบังคับ 
  (๕) แต่งตังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อท าการใดๆ อั น อ ยู่ ใ น อ า น า จ ห น้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการ 
  (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 หมวด ๓ การปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๑๐ การปฏิบัติศาสนกิจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  (๑) เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  (๒) เพ่ือการสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ 
  (๓) เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
  (๔) เพ่ือสงเคราะห์ประชาชน 
  (๕) เพ่ือสนองนโยบายและงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของนิสิตผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 
  (๑) สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน๒ เท่า ของเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐และต้องมีหนังสือรับรองจากกองทะเบียน
และวัดผล 
  (๒) ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ ๑๒ ระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตต้องปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา๒ภาค
การศึกษายกเว้นนิสิตชาวต่างประเทศไม่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ 
 ข้อ ๑๓ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
  (๑) นิสิตปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นพระสังฆาธิการให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 



  (๒) นิสิตจะปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใด ให้เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักที่นิสิตจะไปพักอาศัยอยู่ปฏิบัติ
ศาสนกิจท าหนังสือขอตัวต่อมหาวิทยาลัย 
  (๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติศาสนกิจนอกวัดที่สังกัดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักที่
นิสิตสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ข้อ ๑๔ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
คณะกรรมการอนุมัติ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมของปีที่ศึกษาครบตามหลักสูตร หากพ้นก าหนดถือว่าไม่
ปฏิบัติศาสนกิจเว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข้อ ๑๕ ให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป็น
ที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรูป 
 ข้อ ๑๖ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดถ้าไม่เข้ารับการ
ปฐมนิเทศถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกิจเว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข้อ ๑๗ ในระหว่างที่ปฏิบัติศาสนกิจหากจ าเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ให้เจ้าอาวาส หรือเจ้า
ส านัก  ที่นิสิตจะย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจสถานที่ใหม่ ท าหนังสือถึงเจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักที่นิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอยู่เดิมเพ่ือขอตัวนิสิต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้นิสิตท าหนังสือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 
 ข้อ ๑๘ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องรายงานการปฏิบัติศาสนกิจต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ ๑ ครั้งตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 ข้อ ๑๙ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมไม่นาความเสื่อมเสียมาให้แก่พระพุทธศาสนา
และมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๒๐ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจต้องไม่ละท้ิงหน้าที่และต้องไม่รายงานการปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นเท็จ 

 หมวดที่ ๔ บทก าหนดโทษ 
 ข้อ ๒๑ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจละเมิดข้อบังคับมีโทษดังนี้ 
  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน 
  (๒) ภาคทัณฑ์ 
  (๓) ไม่ได้รับหนังสือรับ รองผลการศึกษาและระงับ การให้ปริญญาตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป 
  (๔) ให้พันสภาพนิสิต 
 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
 

 
 

(พระสุเมธาธิบดี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


