
กิ จ ก ร ร มกิ จ ก ร ร ม
จิตอาสาจิตอาสา

สาํหรับการกู�ยืม กยศ./กรอ. ในป�การศึกษาสาํหรับการกู�ยืม กยศ./กรอ. ในป�การศึกษา

ไม�น�อยกว�า 12 หน�วย (36 ชั่วโมง) 
เฉพาะด�านที่ 3 ด�านบาํเพ็ญประโยชน�หรอืรกัษาสิ่งเเวดล�อม เท�านั้น

ระยะเวลาการทาํกจิกรรม
1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

25662566
ต�องเก็บหน�วยกิจกรรมจิตอาสา ในป�การศึกษา 2565 

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



กิจกรรมจติสาธารณะ โดยกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื�อการศึกษา

กิจกรรมจติสาธารณะด้านการบรจิาค

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1

กิจกรรม จาํนวน
ชั�วโมง

จาํนวน
ชั�วโมง

หลักฐานการทํา
กิจกรรม

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

1.เรียน e-Learning
ของ SET ตาม
หลักสูตรที�กองทุน
กาํหนด

จาํนวนชั�วโมง
ตามที�กองทุน
กาํหนดในเเต่ละ
บทเรียน

1 ครั�ง ต่อ 1
หลักสูตร
ตลอดการกู้ยืม

จะต้อง
เป� นการเรียน
e-Learning
ตามหลักสูตรที�
กองทุนฯ
กาํหนด เท่านั�น

- วุฒิบัตรที� ได้รับ
หลังจากเรียนจบ
หลักสูตร

สํานักงาน
พัฒนา

นักศึกษา

2.กิจกรรมอื�นๆตามที�
กองทุนกาํหนด

สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ที�
https://www.studentloan.or.th/th/highlight/
1604025515

สํานักงาน
พัฒนา

นักศึกษา

1.บริจาคโลหิต

2.บริจาคเกล็ดเลือด

3.กรณีเจาะปลายนิ�ว

เเล้วเเต่ไม่สามารถ

บริจาคได้

6 ชั�วโมง

12ชั�วโมง

3 ชั�วโมง
การบริจาค

โลหิตสามารถ
บริจาคได้ทุกๆ

3 เดือน

  *บริจาคโลหิตที�
โรงพยาบาลม.อุบลฯ
ชั�วโมงกิจกรรมจะถูก
บันทึกในระบบงาน
ทะเบียนกิจกรรม
  *บริจาคโลหิตที�
โรงพยาบาลภายนอก
ให้นาํหลักฐานมายื�น
ต่อมหาวิทยาลัย อาทิ
บัตรประจาํตัวผู้
บริจาคโลหิต

สํานักงาน
พัฒนา

นักศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายการให้ชั�วโมงจติอาสา
สําหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาํป� การศึกษา2566



จาํนวน
ชั�วโมง

จาํนวน
ชั�วโมง

หลักฐานการทํา
กิจกรรม

กิจกรรมจติสาธารณะ ด้านการทําสาธารณะประโยชน์

กิจกรรมจติสาธารณะ ด้านการชว่ยเหลือ ดเูเล

กิจกรรมจติสาธารณะ ด้านงานอาสาสมคัร

กิจกรรมจติสาธารณะด้านการให้ความรู้

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2

กิจกรรม หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

เช่น การทาํความสะอาด
วัด สวนสาธารณะ ชุมชน
หรือสถานที�สาธารณะ
ฯลฯ

เก็บชั�วโมงตามที�
ปฏิบัติงานจริง

ไม่เกิน 4 ชั�วโมง
ต่อครั�ง

ตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมที�คณะ

กาํหนด

- แบบบันทึก
กิจกรรมจิตอาสาที�
กรอกรายละเอียด
อย่างครบถ้วน

คณะต้น
สังกัดของ
นักศึกษา

เช่น ช่วยเหลือ ดูเเล 
บ้านพักคนชรา 
บ้านพักเด็กกาํพร้า สถาน
สงเคราะห์ สมาคมผู้พิการ
ฯลฯ

ตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมที�คณะ

กาํหนด

ตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมที�คณะ

กาํหนด

- แบบบันทึก
กิจกรรมจิตอาสาที�
กรอกรายละเอียด
อย่างครบถ้วน

คณะต้น
สังกัดของ
นักศึกษา

เช่น ช่วยงานโรงพยาบาล
มูลนิธิ หรือหน่วยงานการ
กุศล ที� ไม่ใช่ ส่วนบุคคล

ตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมที�คณะ

กาํหนด

ตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมที�คณะ

กาํหนด

- แบบบันทึกกิจกรรม
จิตอาสาที�กรอกราย
ละเอียดอย่างครบถ้วน

คณะต้น
สังกัดของ
นักศึกษา

เช่น ให้ความรู้  สอนหนังสือ
หรือเเนะเเนว
การศึกษาให้เเก่น้องๆ ตาม
โรงเรียน ที�มิใช่การสอน
ส่วนบุคคล

ตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมที�คณะ

กาํหนด

ตามเกณฑ์ความ
เหมาะสมที�คณะ

กาํหนด

- แบบบันทึกกิจกรรม
จิตอาสาที�กรอกราย
ละเอียดอย่างครบถ้วน

คณะต้น
สังกัดของ
นักศึกษา

รายละเอียดแนบท้ายการให้ชั�วโมงจติอาสา
สําหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาํป� การศึกษา2566



กิจกรรมจติสาธารณะด้านค่ายอาสา

กิจกรรมจติสาธารณะ ชว่ยงานมหาวทิยาลัย

กิจกรรมที�ไมพ่จิารณาให้ชั�วโมงจติอาสา
การบริจาคเงินทุกกรณี
การบริจาคอวัยวะ
การเข้าร่วมอบรมสัมนา เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
การทาํกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ทุกประเภทนอกเหนือจากที�
กองทุนฯหรือมหาวิทยาลัยกาํหนด
การเรียนออนไลน์หลักสูตรอื�นๆ ที� ไม่ใช่หลักสูตรตามที�กองทุน
หรือมหาวิทยาลัยกาํหนด

หมายเหตุ
หมายเหตุ

รายละเอียดแนบท้ายการให้ชั�วโมงจติอาสา
สําหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาํป� การศึกษา2566

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3

กิจกรรม จาํนวน
ชั�วโมง

จาํนวน
ชั�วโมง

หลักฐานการทํา
กิจกรรม

หนว่ยงานที�
รบัผดิชอบ

เช่น ค่ายอาสาพัฒนา
โรงเรียน อาสาปลูกป� า
อาสาสร้างสิ�งปลูกสร้าง
เพื� อสาธารณะประโยชน์
ฯลฯ

ตามการปฏิบัติ
งานจริง ตามที�
มหาวิทยาลัย
กาํหนด

นับเฉพาะการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่รวมชั�วโมง
การเดินทางเเละ

พักผ่อน

- แบบบันทึก
กิจกรรมจิตอาสาที�
กรอกรายละเอียด
อย่างครบถ้วน

- กรณีค่ายอาสาของชมรม
กลาง จะต้องมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์พิจารณา
ชั�วโมง ผ่านงานพัฒนา
นักศึกษา พร้อมเเนบ
โครงการ/กาํหนดการ
เท่านั�น

สํานักงาน
พัฒนา

นักศึกษา

1.ช่วยปฏิบัติงานที�จัดขึ�น
โดยคณะ หรือหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย

ตามการปฏิบัติ
งานจริง ตามที�
คณะหรือ
มหาวิทยาลัย
กาํหนด

ตามวันเวลา
ราชการหรือตาม
ที� ได้รับมอบหมาย

จริง

- แบบบันทึกกิจกรรม
จิตอาสาที�กรอกราย
ละเอียดอย่างครบ
ถ้วน

-สํานักงาน
พัฒนา
นักศึกษาบันทึก
ในส่วน
กิจกรรม
มหาวิทยาลัย
-คณะบันทึกใน
ส่วนกิจกรรม
ของคณะ



     ตัวอยา่งกิจกรรมจติสาธาณะ 
                                      ของกองทนุฯ

เรียน e-Learning ของ SET 

ยกเวน้   หลักสตูรเตรยีมความพรอ้ม สูท่างเลือกอาชพีในฝ�น

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4

**จํานวนชั�วโมงตามที�กองทุน
กําหนดในเเต่ละบทเรียน

1 ครั�ง ต่อ 1 หลักสูตร
ตลอดการกู้ยืม

จะต้องเรียน e-Learning ตามหลักสูตรที�
กองทุนฯกําหนด เท่านั�น

ผู�กู�ยืมจะต�องเรียนผ�าน
การ  log  inจากรหัส  ก ยศ.  

และเกียรติบัตร
ต�องมีตราSET-ก ยศ  

 เท�านั้น 



     ตัวอยา่งกิจกรรมจติสาธาณะ 
                                      ของกองทนุฯ

ออมเงินกับ กอช. 

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5

สามารถออมเงินกับกอช. 
เพื�อนํามาเก็บชั�วโมงกิจกรรมได้

ออมครบ 3 ครั้ง ได�  1 หน�วย 
หรือ 3 ช่ัวโมง จิต อาสา 



บริจาคโลหิต

บริจาคเกล็ดเลือด

กรณีเจาะปลายนิ�วเเล้วเเต่ไม่สามารถบริจาคได้

กิจกรรมบรจิาคกิจกรรมบรจิาค
โลหิตโลหิต

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6

ตัวอยา่งกิจกรรม
จติสาธาณะอื�นๆ

6 ชั�วโมง

12ชั�วโมง

3 ชั�วโมง

บริจาคได้ทุกๆ
3 เดือน



กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7

ตัวอยา่งกิจกรรม
จติสาธาณะอื�นๆ

    การทําความสะอาด  
             สาธารณะประโยชน์

การทําความสะอาดวัด สวนสาธารณะ ชุมชน
หรือสถานที�สาธารณะ ฯลฯ

เก็บชั�วโมงตามการปฏิบัติงานจริง
ไม่เกิน 4 ชั�วโมงต่อครั�ง



     การบนัทึกกิจกรรมจติอาสา
                ในระบบทะเบยีนกิจกรรมนกัศึกษา 

          การบนัทึกกิจกรรมจติอาสา ให้นกัศึกษาพมิพแ์บบฟอรม์บนัทึกการเขา้รว่มโครงการที�มุง่
จติอาสา ในการกรอกรายละเอียดพรอ้มเเนบภาพถ่ายขณะเขา้รว่มกิจกรรมอยา่งนอ้ย 2 ภาพ  
อาจรวมถึงเอกสารประกอบที�เเสดงถึงการเขา้รว่มกิจกรรม เชน่ ประกาศนียบตัร และมกีารลง
ลายมอืชื�อรบัรองจากผูร้บัผดิชอบกิจกรรม เป�นต้น ทั�งนี� การให้ชั�วโมงจติอาสาขึ�นอยูกั่บ
ดลุยพจินจิของเจา้หนา้ที�ที�รบัผดิชอบ (เฉพาะกิจกรรมภายนอกมหาวทิยาลัย)

**กิจกรรมภายนอกหรอืกิจกรรมที�จดัโดยคณะหรอืคณะดเูเล สโมสรคณะ ชุมนมุ คณะต้นสงักัด
ของนกัศึกษา จะนาํเขา้ขอ้มูลสูร่ะบบทะเบยีนกิจกรรมนกัศึกษา
**กิจกรรมระดับมหาวทิยาลัย กิจกรรมของสโมสรนกัศึกษา/สภานกัศึกษาม.อุบลฯ กิจกรรมของ
ชมรมและกิจกรรมจากหนว่ยงานภายนอกที�ขอรบัการสนบัสนนุนกัศึกษาเขา้รว่มกิจกรรม อาทิ
บรจิาคโลหิต e-Learning สาํนกังานพฒันานกัศึกษาจะนาํเขา้ขอ้มูลสูร่ะบบทะเบยีนกิจกรรม
นกัศึกษา

         ให้พมิพแ์บบฟอรม์บนัทึกการเขา้รว่มโครงการที�มุง่จติอาสา กรอกรายละเอียดพรอ้ม
เเนบหลักฐาน ในการจดัสง่ที�คณะต้องสงักัดของผูกู้้ยมืเพื�อใชเ้ป�นเอกสารแนบประกอบการ
กู้ยมืกยศ./กรอ. ประจาํป�การศึกษา 2566

          โครงการ/กิจกรรมจติอาสาทกุประเภท นกัศึกษาจะได้รบัจาํนวนชั�วโมง
ตามรายละเอียดของกิจกรรมนั�นๆ

       ชั�วโมงจติอาสาที�เกินกวา่ที�กองทนุฯกําหนดของป�การศึกษายอ้นหลัง  ไมส่ามารถนาํมา
รวมกับป�การศึกษาป�จจุบนัได้

       การเก็บชั�วโมงกิจกรรมจติอาสา เพื�อใชป้ระกอบการกู้ยมื กยศ./กรอ. ในป�การศึกษา
2566 มรีะยะเวลาระหวา่งวนัที� 1 มถินุายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8

UBU SAC



แบบฟอรม์บนัทึกการเขา้รว่ม
                              กิจกรรมจติอาสาภายนอก

ตัวอยา่ง
ตัวอยา่ง

ตัวอยา่ง แบบฟอรม์บนัทึกการเขา้รว่มกิจกรรมจติอาสา (กิจกรรมภายนอก)
ให้นกัศึกษากรอกรายละเอียดของกิจกรรมที�เขา้รว่ม พรอ้มเเนบหลักฐาน

ภาพถ่ายหรอืใบรบัรองการเขา้รว่มกิจกรรม เพื�อนาํสง่คณะต้นสงักัด

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9

สามารถ Scan QR Code 
เพื�อดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ได้ที�นี�

 หมายเหตุ  ในการทํากิจกรรมภายนอก ต้องติดต่อ สอบถาม
และยึดนโยบายจากคณะ ต้นสังกัด ก่อน  เนื� องจากสังกัด

คณะมีอํานาจในการตรวจสอบเเละอนุมัติหน่วยกิจกรรม 


