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ปฏิทินกิจการปฏิบัติงานบริการสังคม 

(นิสิตชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๖๘) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เมษายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
๑. พ.ค. ๒๕๖๕ จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาเขต, คณะ/วิทยาลัย,ห้องเรียน 

และหน่วยวิทยบริการเพ่ือท าความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
บริการสังคมของนิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และจัดอบรมวิธีการใช้
ระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ https://stud.mcu.ac.th/gbs 

๒. พ.ค. ๒๕๖๕ นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม รุ่น ๖๘ 
     - นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป 
     - มีผลการศึกษามีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๓. พ.ค. ๒๕๖๕ การรับรองคุณสมบัติของนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคมก่อนออกปฏิบัติงาน
บริการสังคม รุ่น ๖๘ 
     - ส่วนกลาง ให้ส านักทะเบียนและวัดผลรับรองรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ ๓ ผู้มี
ผลการเรียนที่สอบได้หน่วยกิตสะสมมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
ส่งรายชื่อที่การรับรองให้แก่กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 
     - ส่วนภูมิภาค ให้วิทยาเขต, คณะหรือวิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทย
บริการ ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองรายชื่อเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
     - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคล
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติศาสนกิจแต่ละรูป 

๔. พ.ค. ๒๕๖๕ นิสิตที่มีคุณสมบัติปฏิบัติงานบริการสังคม ด าเนินการยื่นค าร้องขอ
ปฏิบัติงานบริการสังคมผ่านระบบออนไลน์ https://stud.mcu.ac.th/ 
gbs 
     - นิสิตติดต่อสถานที่ปฏิบัติงานบริการสังคม 
     - สมัครเข้าใช้ระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ กรอกข้อมูลการยื่น
ค าร้อง พร้อมระบุสถานที่ท่ีเข้าบริการสังคมให้ชัดเจน 
     - เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติการยื่นค าร้องของนิสิตเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการอัพโหลดหนังสือเข้าระบบปฏิบัติงานบริการสังคม 
เพ่ือแจ้งไปยังส่วนงานภายในและภายนอก ส าหรับส่วนงานภายนอกให้
นิสิตปริ้นออกมาเพ่ือน าส่งต่อผู้บริหารส่วนงานนั้นๆ 
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๕. มิ.ย. – ก.ค. ๒๕๖๕ การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ 
๑ 
     - นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาบริการสังคม
จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ 
ภายใน วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕ 
     - กน.บส.๐๓ บันทึกการปฏิบัติงานบริการสังคม (ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF 
และ อัพโหลดลงในระบบ 
     - กน.บส.๐๔ หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติงานบริการสังคม 
(ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามรับรองและประเมิน
ด้านพฤติกรรมเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF และ อัพโหลดลงใน
ระบบ 

๖. ก.ค. ๒๕๖๕ การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ 
ชั่วโมง ครั้งที่ ๑ 
     - อาจารย์ที่ปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ
สังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์  
     - เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ 

๗. ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๕ การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ 
๒ 
     - นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาบริการสังคม
จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ 
ภายใน วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
     - กน.บส.๐๕ บันทึกการปฏิบัติงานบริการสังคม (ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF 
และ อัพโหลดลงในระบบ 
     - กน.บส.๐๖ หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติงานบริการสังคม 
(ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามรับรองและประเมิน
ด้านพฤติกรรมเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF และ อัพโหลดลงใน
ระบบ 

๘. ก.ย. ๒๕๖๕ การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ 
ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ 
     - อาจารย์ที่ปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ
สังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์  
 



~ 3 ~ 
 

     - เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ 

๙. ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๕ การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ 
๓ 
     - นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาบริการสังคม
จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ 
ภายใน วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕ 
     - กน.บส.๐๗ บันทึกการปฏิบัติงานบริการสังคม (ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF 
และ อัพโหลดลงในระบบ 
     - กน.บส.๐๘ หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติงานบริการสังคม 
(ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามรับรองและประเมิน
ด้านพฤติกรรมเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF และ อัพโหลดลงใน
ระบบ 

๑๐. พ.ย. ๒๕๖๕ การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ 
ชั่วโมง ครั้งที่ ๓ 
     - อาจารย์ที่ปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ
สังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบออนไลน์  
     - เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบออนไลน์ 

 ธ.ค. ๒๕๖๕ - ม.ค. 
๒๕๖๖ 

การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ 
๔ 
     - นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาบริการสังคม
จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ 
ภายใน วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ 
     - กน.บส.๐๙ บันทึกการปฏิบัติงานบริการสังคม (ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF 
และ อัพโหลดลงในระบบ 
     - กน.บส.๑๐ หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติงานบริการสังคม 
(ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามรับรองและประเมิน
ด้านพฤติกรรมเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF และ อัพโหลดลงใน
ระบบ 

 ม.ค. ๒๕๖๖ การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ 
ชั่วโมง ครั้งที่ ๔ 
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     - อาจารย์ที่ปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ
สังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบออนไลน์  
     - เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๔ ผ่านระบบออนไลน์ 

 ม.ค. ๒๕๖๖ การส่งรายชื่อนิสิตผู้คาดว่าจะผ่านการปฏิบัติงานบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ 
     - ให้ส่วนภูมิภาค ส่งแบบส ารวจนิสิตที่มีแนวโน้มจะผ่านการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบริการสังคม รุ่น ๖๗ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม ภายใน เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ก.พ. ๒๕๖๖ พิจารณาขอความเห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้คาดว่าจะผ่านการปฏิบัติ งาน
บริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ 
     - กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี รวบรวมผลการปฏิบัติปฏิบัติงาน
บริการสังคม (ศึกษาสภาพการปฏิบัติงาน การประเมิน ประเด็นปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบริการสังคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕) เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคมพิจารณา  
     - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคม 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต รุ่นที่ ๖๗ ที่ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอมหาวิทยาลัยผ่านส านักทะเบียนและวัดผลเพ่ือ
อนุมัติปริญญา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 


