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ปฏิทินกิจการปฏิบัติงานบริการสังคม 

(นิสิตชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๖๙) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เมษายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 

 

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

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

๒. พ.ค. ๒๕๖๕ นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม รุ่น ๖๙ 
     - นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป 
     - มีผลการศึกษาทีม่ีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๓. พ.ค. ๒๕๖๕ การรับรองคุณสมบัติของนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคมก่อนออกปฏิบัติงาน
บริการสังคม รุ่น ๖๙ 
     - ส่วนกลาง ให้ส านักทะเบียนและวัดผลรับรองรายชื่อนิสิตชั้นปีที่ ๓ ผู้มีผล
การเรียนที่สอบได้หน่วยกิตสะสมมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ส่ง
รายชื่อที่มีการรับรองให้แก่กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 
     - ส่วนภูมิภาค ให้วิทยาเขต, คณะหรือวิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วยวิทย
บริการ ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมให้ผู้มีอ านาจลงนามรับรองรายชื่อเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานบริการสังคมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  
     - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษานิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม 

๔. พ.ค. ๒๕๖๕ นิสิตที่ มีคุณสมบัติปฏิบัติ งานบริการสังคม ด าเนินการยื่นค าร้องขอ
ปฏิบัติงานบริการสังคมผ่านระบบออนไลน์ https://stud.mcu.ac.th/ 
gbs 
     - นิสิตติดต่อสถานที่ปฏิบัติงานบริการสังคม 
     - สมัครเข้าใช้ระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ กรอกข้อมูลการยื่นค า
ร้อง พร้อมระบุสถานที่ท่ีเข้าบริการสังคมให้ชัดเจน 
     - เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติการยื่นค าร้องของนิสิตเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการอัพโหลดหนังสือเข้าระบบปฏิบัติงานบริการสังคม เพ่ือ
แจ้งไปยังส่วนงานภายในและภายนอก ส าหรับส่วนงานภายนอกให้นิสิตปริ้น
ออกมาเพ่ือน าส่งต่อผู้บริหารส่วนงานนั้นๆ 
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๕. มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๖๕ การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๑ 
     - นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาบริการสังคม
จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ 
ภายใน วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 
     - กน.บส.๐๓ บันทึกการปฏิบัติงานบริการสังคม (ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF 
และ อัพโหลดลงในระบบ 
     - กน.บส.๐๔ หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติงานบริการสังคม (ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามรับรองและประเมินด้าน
พฤติกรรมเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF และ อัพโหลดลงในระบบ 

๖. ก.ย. 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. ต.ค. ๒๕๖๕ - ม.ค. 
๒๕๖๖ 

การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ 
     - นิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาบริการสังคม
จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบปฏิบัติงานบริการสังคมออนไลน์ 
ภายใน วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖ 
     - กน.บส.๐๕ บันทึกการปฏิบัติงานบริการสังคม (ภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF 
และ อัพโหลดลงในระบบ 
     - กน.บส.๐๖ หนังสือรับรองรายงานการปฏิบัติงานบริการสังคม (ภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย) เมื่อผู้มีอ านาจลงนามรับรองและประเมินด้าน
พฤติกรรมเรียบร้อย ให้นิสิต สแกนเป็นไฟล์ PDF และ อัพโหลดลงในระบบ 

๘. ม.ค. ๒๕๖๖ การตรวจรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ 
ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ 
     - อาจารย์ที่ปรึกษา คณะส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการรับรองการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการ
สังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์  
     - เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและ
หน่วยวิทยบริการด าเนินการตรวจสอบและอนุมัติการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานบริการสังคม จ านวน ๕๐ ชั่วโมง ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์ 

 


