
ปฏิทินกจิกรรมการปฏิบัตศิาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
๑ ธ.ค. ๒๕๖๒ นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ  

- ผลการเรียน  
- การปฏิบัติธรรม  
- การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๒ ก.พ. ๒๕๖๓ จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาเขต, คณะ/วิทยาลัย,ห้องเรียน 
และหน่วยวิทยบริการเพ่ือทำความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ - 
มี.ค. ๒๕๖๓ 

- นิสิตติดต่อสถานที่ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจ และเตรียมจัดเอกสารขอตัวนิสิต
ปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฟอร์ม (กน.ปศ. ๐๒) หรือ (กน.ปศ. ๐๓) 
- นิสิตเตรียมและจัดทำเอกสารโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นที่สนใจ
ตามแบบฟอร์ม (กน.ปศ. ๐๕) 

๔ มี.ค. - เม.ย. 
๒๕๖๓ 

- วิทยาเขต, คณะหรือวิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ตรวจสอบ
คุณสมบัติและรวบรวมเสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
- แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป็น
ที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรูป 

๕ เม.ย. ๒๕๖๓ นิสิตที่มีคุณสมบัติปฏิบัติศาสนกิจ ดำเนินการยื่นคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ
ผ่านระบบออนไลน์ http://stud.mcu.ac.th/sas  
๑. นิสิตติดต่อสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ  
๒. ทำเอกสารขอตัวนิสิตตามแบบฟอร์ม (กน.ปศ.๐๒) หรือ (กน.ปศ.๐๓) 
แล้วแต่กรณี 
๓. กรอกข้อมูลการยื่นคำร้องผ่านระบบ ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์ 
กน.ปศ. ๐๒ หรือ กน.ปศ. ๐๓ และไฟล์รูปภาพประจำตัว 
๔. หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุมัติขั้นตอนการยื่นคำร้องเป็นที่เรียบร้อย
ให้นิสิตทำแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฟอร์ม (กน.ปศ.๐๕) 
ผ่านระบบปฏิบัติศาสนกิจ โดยเช็คที่เมนู สิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือเช็คสถานะได้ที่
เมนู นิสิต -> ข้อมูลการปฏิบัติศาสนกิจ 
(ภายในวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

๖ พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๖๓ 

- วิทยาเขต, คณะหรือวิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ตรวจสอบ
คุณสมบัติและรวบรวมเสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
- แต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป็น
ที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรูป 



๗ พ.ค. – มิ.ย. 
๒๕๖๓ 

- นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด  
- คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจส่งมอบนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจส่งมอบนิสิต
ไปปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่ขอตัวและขออนุมัติ  
- นิสิตปฏิบัติศาสนกิจลงพ้ืนที่และปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่นิสิตยื่นคำ
ร้องหนังสือขอตัวหรือขออนุมัติ 

๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ – 
มี.ค. ๒๕๖๔ 

- นิสิตปฏิบัติศาสนกิจในพ้ืนที่  
- นิสิตประเมินการปฏิบัติศาสนกิจด้วยตนเองโดยความเห็นชอบของเจ้า
อาวาสหรือเจ้าสำนักหรือหัวหน้าสถานศึกษาแล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบ
ของที่ปรึกษาเดือนละ ๑ ครั้ง (ระหว่าง มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๓) 

๙ ก.ย. ๒๕๖๓ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจส่ง รายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครัง้ท่ี ๑ (ภายใน
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓)  
๑. จัดทำเอกสารรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ตามแบบฟอร์ม กน.ปศ. ๐๗ 
๒. กรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจผ่านระบบ  
๓. จัดทำหนังสือรับรองรายงาน กน.ปศ. ๐๖ พร้อมแปลงไฟล์เป็น PDF หรือ
ไฟล์รูป และอัปโหลดลงในระบบ 

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ
ดำเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบ
ออนไลน์  
- กิจการนิสิต วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ
ดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ 
ผ่านระบบออนไลน์  
- ส่งสรุปผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ให้กับ
กองกิจการนิสิต เพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจให้ความ
เห็นชอบ (ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ
ครั้งที่ ๑ เสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจให้ความเห็นชอบ 

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔ - นิสิตปฏิบัติศาสนกิจส่ง รายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ (ภายใน
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔)  
๑. จัดทำเอกสารายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ตามแบบฟอร์ม กน.ปศ. ๐๙ 
๒. กรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจผ่านระบบ  
๓. จัดทำหนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ กน.ปศ. ๐๘ พร้อมแนบ
ไฟล์ในระบบ  
- อาจารย์ท่ีปรึกษา วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ
ดำเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบ
ออนไลน์  
- กิจการนิสิต วิทยาเขต, วิทยาลัย, ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ
ดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ 
ผ่านระบบออนไลน์  



- กิจการนิสิตวิทยาเขต, วิทยาลัย, ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการส่งสรุปผล
การดำเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 
ให้กองกิจการนิสิต เพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจให้ความ
เห็นชอบ  
- กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ เสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ 

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ 

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๔ จัดประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาคและประกาศผลการประกวด
โครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดำเนินการโดยกอง
กิจการนิสิต ร่วมกับวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ 

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ - กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี รวบรวมผลการปฏิบัติศาสนกิจ 
(ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน การประเมิน ประเด็นปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข และจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓) เสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณา  
- ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๖๖ ที่ผ่านกระบวนการตามข้ันตอนที่
มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอมหาวิทยาลัยผ่านสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อ
อนุมัติปริญญา 

 


