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ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 



 

ค าน า 

ทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย  เป็น

ทุนการศึกษาที่พิจารณาให้กับนิสิตที่ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการเรียน มีความประพฤติ

เรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จ การศึกษาตามที่

หลักสูตรก าหนด  โดยมีแหล่งเงินทุนจากงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

งบประมาณคณะครุศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาที่เล็งเห็นความส าคัญของนิสิตผู้จะเป็น

ก าลังส าคัญของชาติบ้านเมือง ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาเหล่านี้เลือกเสียสละทรัพย์เพื่อส่วนรวม

แทนการหาเพียงความสุขส่วนตน ดังนั้น คณะครุศาสตร์ในฐานะเป็นผู้คัดเลือกนิสิตที่มี

คุณสมบัติข้างต้น  จึงคาดหวังว่านิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาจะระลึกถึงความเสียสละเหล่านี้ 

ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของทุนการศึกษาและคุณค่าของตนเอง โดยมีปณิธานการใช้

เงินทุนการศึกษาอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคณะและผู้มอบทุน ตาม

โอกาสและความเหมาะสม อีกทั้งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไม่เพียงน าวิชาความรู้ ไว้หา

เลี้ยงชีพตนอย่างสุจริตแต่จะน าความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

สมดังความตั้งใจของเจ้าของทุนต่อไป  

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่อง ข้อบงัคับและเงื่อนไขของนิสิตทุนอดุหนุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

------------------------------------------ 

ตามที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษา ให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่พิจารณาให้กับนิสิตที่เอาใจใส่ต่อการเรียน มีความประพฤติ

เรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีข้อบังคับและเงื่อนไขของนิสิตทุนอุดหนุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าหนด 

อย่างน้อย 5 ชั่วโมง ต่อ ปีการศึกษา 

2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ หรือมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 5 กิจกรรม ต่อ ปีการศึกษา  

3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ ปีการศึกษา 

4. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 ครั้ง 

ต่อ ปีการศึกษา 

5. รายงานผลการศึกษาแต่ละภาคเรียนและติดต่อเจ้าของทุนอย่างสม่ าเสมอ เช่น จดหมายขอบคุณ 

จดหมายสวัสดีปีใหม่ 

6. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและการแต่งกาย 

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ทั้งนี้ นิสิตทุนอุดหนุนการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ก าหนดส าหรับนิสิต

ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด 

 

    ประกาศ ณ วันที่ 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) 
คณบด ี

 

 





 

ค าอธิบาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจการนิสิต จ านวน 5 ชั่วโมง 

นิยาม การปฏิบัติงานกิจการนิสิต จ านวน 5 ชั่วโมง  
หมายถึง การร่วมกิจกรรมที่กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ประกาศขอให้ช่วยงาน เช่น การช่วยงานพิธี
สงฆ์ ต้อนรับและอ านวยความสะดวกคณาจารย์อาวุโสและพี่เก่าในงานวันส าคัญของคณะ ท้ังนี้อาจ
เป็นงานในระดับหน่วยงาน  ภาควิชา  คณะ  หรือมหาวิทยาลัย แต่ต้องเป็นการร้องขอและ
ประกาศจากกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ ให้มาช่วยงาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
  
 

หมายเหตุ กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต จะไม่บันทึกข้อมูลการร่วมกิจกรรมของนิสิตทุน ดังนั้น นิสิต
จะต้องรับผิดชอบส ารองข้อมูลด้วยตนเองเผื่อในกรณีสมุดช ารุดหรือสูญหาย 
 
 

กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต มีประกาศเชิญชวน (จ ากัดจ านวนคน) จากป้าย หรือ Facebook 

นิสิตทุนลงชื่อช่วยงานออนไลน์ 

ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนด / บันทึกรายละเอียดของกิจกรรม 

น าสมุดมาย่ืนท่ีกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและลงนามรับรอง 

ภายใน 7 วัน 

รับสมุดคืนหลังจากส่งแล้ว 3 วันท าการ 



 

ค าอธิบาย เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม 5 กิจกรรม   

นิยาม การร่วมกิจกรรม 5 กิจกรรม   
หมายถึง  การร่วมกิจกรรมอื่นของคณะหรือมหาวิทยาลัย ท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมการปฏิบัติงาน
กิจการนิสิต 5 ชั่วโมง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นิสิตได้ท ากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
นอกเหนือจากการเรียน  เช่น  กิจกรรมค่ายอาสา  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมหอพักนิสิตจุฬาฯ 
งานวันปิยมหาราช  งานวันมหาธีรราชเจ้า  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

หมายเหต ุ

 การร่วมกิจกรรมชมรม ค่ายอาสา หรือกิจกรรมจิตอาสา ท่ีใช้เป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครู
แล้วไม่สามารถน าไปนับซ้ าเป็นการร่วมกิจกรรมของนิสิตทุนได้ 

 การร่วมแสดงดนตรีหรืออื่นๆ ของนิสิต ให้กับงานของคณะหรือมหาวิทยาลัย หากเกิดจาก
การร้องขอของกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ และไม่มีค่าตอบแทน จะนับเป็นการ
ปฏิบัติงาน 5 ชั่วโมง หากมีค่าตอบแทน ให้นับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรม 5 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

นิสิตเลือกท ากิจกรรมตามวิจารณญาณและความสนใจ 

ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาท่ีก าหนด  / บันทึกรายละเอียดของกิจกรรม 

เก็บรักษาเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาทุนการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 



 

ค าอธิบาย เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมตักบาตรวนัพุธของคณะครุศาสตร์ 

อย่างน้อย 2 ครั้ง 

นิยาม การร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธของคณะครุศาสตร์ อย่างน้อย 2 คร้ัง ต่อ 1 ปีการศึกษา   
หมายถึง  การร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธของคณะครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นิสิตได้
เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการ การเตรียมการและการตักบาตร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 

  

กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต มีประกาศเชิญชวน (จ ากัดจ านวนคน) จากป้าย หรือ Facebook 

นิสิตทุนลงชื่อช่วยงานออนไลน์ 

ด าเนินกิจกรรมตามวันเวลาที่ก าหนด / บันทึกรายละเอียดของกิจกรรม 

น าสมุดมาย่ืนท่ีกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและลงนามรับรอง 

ภายใน 7 วัน 

รับสมุดคืนหลังจากส่งแล้ว 3 วันท าการ 



ค าอธิบาย การรายงานผลการศึกษาต่อเจ้าของทุน 

นิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาทุกคน ทุกทุน ต้องเขียนจดหมายขอบพระคุณผู้ให้ทุนและ
รายงานผลการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน (ข1) ทุนค่าใช้จ่าย (ค)        ส่งจดหมาย เรียน อธิการบดี 

            ส่งที่อาคารจามจุรี 4 
 ทุนผู้มีอุปการคุณท้ังในส่วนของมหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์  ส่งจดหมาย เรียน เจ้าของทุน 

       (ระบุชื่อทุน) 
 ทุนการศึกษา (A) (B) (กิจกรรม)          ส่งจดหมาย  เรียน คณบดี 

            ส่งที่ส านักงานคณบดี ชั้น 6 
                 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

 
จ านวนและข้อมูลของจดหมาย    
ในแต่ละทุนท่ีได้รับ นิสิตทุนส่งจดหมายอย่างน้อย 2 ฉบับ 
 ฉบับแรก เขียนแนะน าตัวเองและขอบพระคุณ  ภายใน 1 เดือน หลังจากทราบว่าได้รับทุน  
 ฉบับท่ีสอง รายงานผลการเรียนภาคการศึกษาต้น พร้อมสวัสดีปีใหม่ (ประมาณปลาย

มกราคม) 
 ฉบับท่ีอ่ืนๆ ตามวิจารณญาณของนิสิต  

 
วิธีการส่ง    ขอรับท่ีอยู่ท่ีกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต และส่งจดหมายโดยการลงทะเบียนพร้อมเก็บ
หลักฐานการส่งไว้ในคู่มือนิสิตทุน  
 
หมายเหต ุ
 ผู้ได้รับทุน ข1 / ค / อุปการคุณมหาวิทยาลัย ต้องเข้าร่วมงานพิธีกตเวทิตาของ

มหาวิทยาลัย ประมาณเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของทุกปี 
 ผู้ได้รับทุน อุปการคุณ/ A / B / กิจกรรม ต้องเข้าร่วมพิธมีอบทุนและขอบพระคุณเจ้าของ

ทุน ประมาณเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักเกณฑ์ส าคัญซึ่งมผีลต่อการพิจารณาทุน 
 

 สมุดคู่มือทุนท่ีสมบูรณ์ (ส าหรับผู้ท่ีเคยได้รับทุนแล้ว) 
 การกรอกข้อมูลในแบบสมัครขอรับทุนท่ีถูกต้อง และเป็นจริง  
 ภาพถ่ายท่ีอยู่อาศัย ท่ีชัดเจนและแสดงถึงเจตนาท่ีไม่ปกปิดข้อมูล 
 ความตระหนักรู้ ในประเภททุน/ชื่อเจ้าของทุน/จ านวนเงินทุน ท่ีนิสิตเคยได้รับ 
 การเขียนแผนที่บ้าน ต้องมีรายละเอียดและชัดเจน สะท้อนกระบวนการคิดและการ 

เรียบเรียงมาเป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนได้ความสะดวกและถูกต้อง 
 ความสม่ าเสมอในการส่งจดหมายเพื่อรายงานผลการศึกษา หรือการติดต่อในโอกาสส าคัญ

ต่างๆ กับเจ้าของทุน (ในกรณีท่ีได้รับทุนจากผู้อุปการคุณ) 
 นิสิตควรทราบข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว เช่น สิทธิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรของบิดา/

มารดาท่ีถูกต้องชัดเจน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ และภาระหนี้สินของครอบครัว 
หรือผู้อุปการะ 

 การโดนตักเตือนเร่ืองวินัยนิสิต โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและการแต่งกาย มีผลต่อการ
พิจารณาทุน 
 

 
 

ส าหรับนิสิตที่เคยได้รับสมุดคู่มือนิสิตทุนแล้ว และมีข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบถ้วน 
กลุ่มภารกิจกิจการนิสิต จะไม่รับพิจารณาการยื่นเอกสารการขอสนับสนุนทุนการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติการรับทุน



ประวัติการรับทุน 
ชั้นปีที่ ปีการศึกษา ประเภททุน ชื่อทุนที่ได้รับ จ านวนเงิน การติดต่อเจ้าของทุน 
 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษาใดที่นิสิตได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 
 



ประวัติการรับทุน 
ชั้นปีที่ ปีการศึกษา ประเภททุน ชื่อทุนที่ได้รับ จ านวนเงิน การติดต่อเจ้าของทุน 
 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษาใดที่นิสิตได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 



ประวัติการรับทุน 
ชั้นปีที่ ปีการศึกษา ประเภททุน ชื่อทุนที่ได้รับ จ านวนเงิน การติดต่อเจ้าของทุน 
 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษาใดที่นิสิตได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 
 



ประวัติการรับทุน 
ชั้นปีที่ ปีการศึกษา ประเภททุน ชื่อทุนที่ได้รับ จ านวนเงิน การติดต่อเจ้าของทุน 
 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษาใดที่นิสิตได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 
 



ประวัติการรับทุน 
ชั้นปีที่ ปีการศึกษา ประเภททุน ชื่อทุนที่ได้รับ จ านวนเงิน การติดต่อเจ้าของทุน 
 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

 
 
 

  ทุนคณะ 
ทุนมหาวิทยาลัย 
ทุนอ่ืนๆ 

  ขอบคุณเจ้าของทุน 
    วันที่......../......../........ 
รายงานผลการศึกษา 
    วันที่......../......../........ 
อ่ืนๆ 
    วันที่......../......../........ 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษาใดที่นิสิตได้รับทุนมากกว่า 1 ทุน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วย 
 
 



การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
จากกลุ่มภารกจิกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ 



การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
ประจ าปีการศึกษา ................................................. 

วันที่ เวลา งานที่ได้รับมอบหมาย ลงช่ือผู้รับรอง 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 



 

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
ประจ าปีการศึกษา ................................................. 

วันที่ เวลา งานที่ได้รับมอบหมาย ลงช่ือผู้รับรอง 
 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

  



 

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
ประจ าปีการศึกษา ................................................. 

วันที่ เวลา งานที่ได้รับมอบหมาย ลงช่ือผู้รับรอง 
 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

  



 
 

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
ประจ าปีการศึกษา ................................................. 

วันที่ เวลา งานที่ได้รับมอบหมาย ลงช่ือผู้รับรอง 
 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

  



 
 

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง/ปีการศึกษา) 
ประจ าปีการศึกษา ................................................. 

วันที่ เวลา งานที่ได้รับมอบหมาย ลงช่ือผู้รับรอง 
 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 

  
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

 



การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ ชื่อกิจกรรม หน้าที/่การมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

  



การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ ชื่อกิจกรรม หน้าที/่การมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
  



การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ ชื่อกิจกรรม หน้าที/่การมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
  



การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ ชื่อกิจกรรม หน้าที/่การมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
  



การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ ชื่อกิจกรรม หน้าที/่การมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
  



 
 
 
 
 
 
 

การเข้าร่วมโครงการตักบาตรวันพุธ คณะครศุาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเข้าร่วมโครงการตักบาตรวันพุธ คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ หน้าที/่การมีส่วนร่วม ลงช่ือผู้รับรอง 
 
 
 

 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 
 

 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 
 

 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 
 

 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 
 

 
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

  



การเข้าร่วมโครงการตักบาตรวันพุธ คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ หน้าที/่การมีส่วนร่วม ลงช่ือผู้รับรอง 
 
 
 

 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 
 

 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 
 

 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 
 

 
 

ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
 
 

 
ลายมือชื่อ............................................ 
(...........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

การบันทึกข้อมลูการท าจิตอาสา/สาธารณะประโยชน์ 
  



การบันทึกข้อมูลการท าจิตอาสา/สาธารณะประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ กิจกรรมที่ท า บันทึกเหตุการณ์ 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

  



การบันทึกข้อมูลการท าจิตอาสา/สาธารณะประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา .................................. 

วันที่ กิจกรรมที่ท า บันทึกเหตุการณ์ 
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