ขอบเขต และข้อห้าม การทาจิตอาสา

้ ับน ักศึกษา กยศ. ทุกชนปี
ั้
** บ ังค ับใชก
ตงแต่
ั้
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เป็นต้นไป **
1. ไม่อนุญาตให้น ักศึกษาทาจิตอาสาภายในมหาวิทยาล ัย ยกเว ้น โครงการจิตอาสาทีม
่ หาวิทยาลัย/สานั กงานคณะฯ จัดขึน
้
และกิจกรรมต ้องไม่เป็ นส่วนหนึง่ ของรายวิชาในการเรียนการสอน / การฝึ กงาน (โครงการทีจ
่ ัดขึน
้ โดย มหาวิทยาลัย/สานั กงาน
คณะฯ ต ้องแนบเอกสารต ้นเรือ
่ งการจัดโครงการจิตอาสามาด ้วย)
2. กิจกรรมทีท
่ าต ้องไม่ได ้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ ้าง และต ้องไม่เกีย
่ วข ้องกับการเรียนการสอน / การฝึ กงาน การทาจิตอาสา
ใน 1 วัน ให ้ลงชัว่ โมงตามทีป
่ ฏิบต
ั จิ ริงเป็ นรายชัว่ โมง และลงชัว่ โมงจิตอาสาสูงสุดได ้ไม่เกินวันละ 6 ชัว่ โมง
3. ไม่อนุญาตให ้นักศึกษาทากิจกรรม ในสถานทีเ่ ดิมซ้าๆ ในระยะเวลา 1 ภาคเรียน
4. สถานทีท
่ าจิตอาสาต ้องเป็ นสถานทีส
่ าธารณะ และเป็ นการทาประโยชน์เพือ
่ สาธารณะ (ไม่ใช่อพาร์ทเม ้นต์/หอพัก/หมูบ
่ ้านจัดสรร)
5. การออกค่ายของชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ต ้องเป็ นกิจกรรมเพือ
่ สังคมและสาธารณะประโยชน์ และต ้องแนบเอกสารขออนุญาต
การจัดโครงการจากคณะทีน
่ ั กศึกษาสังกัด
6. การทาจิตอาสา ทุกกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวัด และมัสยิด ทุกแห่ง อนุญาตให ้ทาได ้ภาคเรียนละไม่เกิน 6 ชัว่ โมง
7. ทุกกิจกรรมทีท
่ าต ้องมีรูปภาพประกอบอย่างน ้อย 1 รูป โดยให ้ระบุวน
ั /เดือน/ปี รายละเอียด และสถานทีท
่ ากิจกรรมด ้านใต ้ภาพ
้ ปี ท ี่ 1 ทีข
8. นักศึกษาชัน
่ อกู ้ยืมเป็ นปี แรก (เฉพาะภาคเรียนที่ 1) อนุโลมให ้ใช ้โครงการจิตอาสาจากโรงเรียนเดิมได ้ โดยปี พ.ศ. ใน
การทากิจกรรมต ้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงปี พ.ศ. ทีน
่ ั กศึกษายืน
่ เอกสารขอกู ้ยืมเงิน

ึ ษา ลบ และ/หรือ แก้ไข เวลาและจานวนชว่ ั โมงจิตอาสาโดยเด็ดขาด
ข้อควรระว ัง !! ห้ามน ักศก
หากพบมีการลบ และ/หรือ แก้ไข งานกองทุนฯ จะไม่ร ับเอกสารทุกกรณี

ึ ษา มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏพระนคร
กองทุนเงินให้กย
ู้ ม
ื เพือ
่ การศก
ั้ ที่ .......
ื่ .............................. นามสกุล ......................... คณะ............................. ชนปี
ชอ
ึ ษา .........
แบบบ ันทึกเวลาการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ภาคเรียนที่ ......... ปี การศก

่ โครงการ
ชือ
จิตอาสา

วัน/เดือน/ปี
ทีจ
่ ัดกิจกรรม

สถานทีจ
่ ัดโครงการ
/จัดกิจกรรม

เวลา

จานวนชัว่ โมง
(รวม)

ระบุลักษณะของกิจกรรม
ทีจ
่ ัด
(โดยละเอียด)

่ ผู ้รับรอง
ลายมือชือ
(หัวหน ้าหน่วยงานหรือผู ้ที่
ได ้รับมอบหมาย)
พร ้อมประทับตราหน่วยงาน

รวม โครงการจิตอาสาทงหมด
ั้
...................โครงการ เวลาเข้าร่วมโครงการ ....................... ชว่ ั โมง
ข ้าพเจ ้าขอรับรองและยืนยันว่ากิจกรรมทีจ
่ ัดขึน
้ เป็ นกิจกรรมทีเ่ ป็ นสาธารณะประโยชน์/สงั คม/ประเทศชาติ
ไม่ได ้เป็ นสว่ นของรายวิชาในการเรียนการสอน/ฝึ กงาน ไม่ได ้ทาเพือ
่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ โดยข ้าพเจ ้าได ้เข ้าร่วม
กิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวจริง หากตรวจพบภายหลังว่า ข ้าพเจ ้าให ้ข ้อมูลทีเ่ ป็ นเท็จ ข ้าพเจ ้ายืนดียกเลิกการ
ึ ษาทุกประเภท
กู ้ยืมฯ และไม่ขอรับทุนการศก
ื่ ............................................................... ผู ้ขอกู ้ยืมเงิน
ลงชอ
(..................................................................)
วันที.่ ...................................................................
่ เอกสาร ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
** ระยะเวลาของการจ ัดกิจกรรม น ับถึงว ันสง

รูปถ่ายขณะจัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....................................................คณะ....................................... ชั้นปีที่ ...........

…………………
เวลา………………………
สถานที…
่ ……………………

ว ัน/เดือน/ปี

…………………
เวลา………………………
สถานที…
่ ……………………

ว ัน/เดือน/ปี

