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ปฏิทินกจิกรรมการปฏิบัตศิาสนกิจ รุ่นที่ ๖๘ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เมษายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
๑ เม.ย. ๒๕๖๕ จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาเขต, คณะ/วิทยาลัย,ห้องเรียน 

และหน่วยวิทยบริการเพ่ือท าความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๒ เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๕ นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๘ 
     - ผลการเรียนต้องสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและมีค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
     - ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
     - การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาครบทุกภาคการศึกษา 

๓ พ.ค. ๒๕๖๕ การรับรองคุณสมบัติของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ 
รุ่น ๖๘ 
     - ส่วนกลาง ให้ส านักทะเบียนและวัดผลรับรองรายชื่อนิสิตผู้มีผลการ
เรียนที่สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ส่งรายชื่อที่การรับรองให้แก่กองกิจการนิสิต ส านักงาน
อธิการบดี 
     - ส่วนกลาง ให้กองกิจการนิสิต ตรวจสอบผลการฝึกภาคปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานครบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
     - ส่วนภูมิภาค ให้วิทยาเขต, คณะหรือวิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วย
วิทยบริการ ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองรายชื่อ
เสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือ
บุคคลที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรูป 

๔ พ.ค. ๒๕๖๕ นิสิตที่ มีคุณสมบัติปฏิบัติศาสนกิจ ด าเนินการยื่นค าร้องขอปฏิบัติ
ศาสนกิจผ่านระบบออนไลน์ https://stud.mcu.ac.th/sas  
     - นิสิตติดต่อสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ  
     - ท าเอกสารขอตัวนิสิตตามแบบฟอร์ม กน.ปศ.๐๒ หรือ กน.ปศ.๐๓ 
แล้วแต่กรณี 
     - กรอกข้อมูลการยื่นค าร้องผ่านระบบ ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์ 
กน.ปศ. ๐๒ หรือ กน.ปศ. ๐๓ และไฟล์รูปภาพประจ าตัว ภายในวันที่ ๑ 
– ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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     - หลังจากเจ้าหน้าที่ด าเนินการอนุมัติขั้นตอนการยื่นค าร้องเป็นที่
เรียบร้อยให้นิสิตท าแบบเสนอโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามแบบฟอร์ม 
กน.ปศ. ๐๕ ผ่านระบบปฏิบัติศาสนกิจ 

๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๘ 
     - นิสิตปฏิบัติศาสนกิจเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
     - ให้คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจส่งมอบนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจส่ง
มอบนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่ขอตัวและขออนุมัติ  

๖ มิ.ย. – ส.ค. ๒๕๖๕ การปฏิบัติศาสนกิจ 
     - นิสิตปฏิบัติศาสนกิจลงพ้ืนที่และปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่นิสิต
ยื่นค าร้องหนังสือขอตัวหรือขออนุมัติ (ระหว่าง มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๕) 

๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑  
     - จัดท าหนังสือรับรองรายงาน กน.ปศ. ๐๖ โดยส่วนกลางให้เรียน    
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และส่วนภูมิภาคให้เรียน (รองอธิการบดี 
วข.หรือผู้อ านวยการ วส./หร./นบ.) พร้อมแปลงไฟล์เป็น PDF หรือไฟล์รูป 
และ   อัพโหลดลงในระบบ 
     - จัดท าข้อมูลรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ตามแบบฟอร์ม กน.ปศ. ๐๗    
     - กรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจผ่านระบบ 
(ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) 

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕ การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ 
     - อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ 
ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์  
     - เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์  

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ ส่งรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ 
     - จัดท าหนังสือรับรองรายงาน กน.ปศ. ๐๘ ส่วนกลาง เรียนรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต , ส่วนภูมิภาค เรียน (รองอธิการบดี วข.หรือ
ผู้อ านวยการ วส./หร./นบ.) พร้อมแปลงไฟล์เป็น PDF หรือไฟล์รูป และ   
อัพโหลดลงในระบบ 
     - จัดท าข้อมูลรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ตามแบบฟอร์ม กน.ปศ. ๐๙  
      - กรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจผ่านระบบ 
(ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕)  

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ การจัดประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๘ 
     - ให้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคด าเนินการจัดประกวดผลงานการ
ปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     - ให้ส่วนภูมิภาค จัดส่งรายงานผลการประกวดผลงานการปฏิบัติ
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ศาสนกิจ รุ่น ๖๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแก่
กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖ การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ 
     - อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติศาสนกิจ 
ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์  
     - เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ 

๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖ กิจกรรมการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๖๘ 
     - จัดประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาคและประกาศผลการ
ประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด าเนินการ
โดยกองกิจการนิสิต ร่วมกับวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทย
บริการ 

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖ การส่งรายชื่อนิสิตผู้คาดว่าจะผ่านการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๗ 
     - ให้ส่วนภูมิภาค ส่งแบบส ารวจนิสิตที่มีแนวโน้มจะผ่านการปฏิบัติ
ศาสนกิจ รุ่น ๖๘ เสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ภายใน เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ พิจารณาขอความเห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้คาดว่าจะผ่านการปฏิบัติ
ศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๘ 
     - กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี รวบรวมผลการปฏิบัติศาสนกิจ 
(ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน การประเมิน ประเด็นปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕) เสนอคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณา  
     - ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๖๘ 
ที่ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอมหาวิทยาลัย
ผ่านส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ืออนุมัติปริญญา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

 


