เอกสารประกอบใบสมัครกู้ยืม กยศ. และ กรอ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ใบสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ ผู้ขอกูจ้ ะต้องกรอกข้อความทั้งหมดให้สมบูรณ์ และตรงตามความเป็น
จริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ โดยเรียงลาดับเอกสารดังนี้
1. แบบคาขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan จานวน 1 ใบ
2. ใบสมัครกู้ยมื เงิน แบบคาขอกู้ยืมเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (หน้า 1 – 6)
2.1 แผนผังที่ตั้งของที่อยู่อาศัย (P4) ให้วาดโดยเริม่ จากตัวอาเภอที่ผู้ขอกู้พักอาศัย (วาดด้วยตนเอง)
2.2 รูปถ่ายบ้านของผู้ขอกู้ (P5) ให้เห็นลักษณะตัวบ้านระยะใกล้และไกล จานวน 2 รูป โดยให้เจ้าหน้าที่
ปกครองส่วนท้องถิ่นเซ็นรับรองบนภาพถ่ายบ้านทุกรูป
3. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ (หน้า 7) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 กรณีผู้ปกครองไม่ได้ประกอบอาชีพมีเงินเดือน ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือตามข้อที่ 3 โดยให้เจ้าหน้าที่
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการทุกระดับรับรอง พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
3.2 กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพมีเงินเดือน
3.2.1 หน่ ว ยงานราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองเงิ น เดื อ นของบิ ด า มารดา
ผู้อุปการะ/ผู้ปกครอง จากหน่วยงานที่ผู้ปกครองสังกัด โดยไม่ต้องแนบสาเนาบัตร
ข้าราชการของผู้รับรอง
3.2.2 หน่วยงานเอกชน ให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือตามข้อที่ 3 โดยให้บุคคลที่เป็นข้าราชการทุก
ระดับรับรอง พร้อมแนบสาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
4. แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า 8) รายละเอียดดังนี้
 ให้ทาเฉพาะผู้กู้ยมื ต่อเนื่อง กยศ. และ ผู้กู้ยมื รายใหม่ กรอ. ส่วนผู้กยู้ ืมรายใหม่ กยศ. ไม่ต้องทา
 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนเดิมหรืออาจารย์ประจาคณะที่นสิ ิตสังกัดเข้าศึกษาสัมภาษณ์
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อกู้ยมื (สาเนาทะเบียนบ้านตรงตามที่อยู่ในระบบ
e -Studentloan) อย่างละ 1 ฉบับ
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครอง/ผู้อุปการะ อย่างละ 1 ฉบับ
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
8. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
9. ใบมรณบัตร (กรณีบิดา/มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเสียชีวิต)
10. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลีย่ นชื่อ - สกุล ของผู้ขอกู้ยืม บิดา มารดา ผู้ปกครอง)
11. ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาของผู้ขอกู้ยืม
11.1 รหัสนิสิต 60 ใช้ใบ รบ. จากมัธยมศึกษาตอนปลาย
11.2 รหัสนิสิต 56 - 59 ใช้ผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด
12. สาเนาสัญญากู้ยืมเงินปีล่าสุดของผู้กู้ยืม (เฉพาะผู้กู้ยืมต่อเนื่อง)
13. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้ขอกู้ยืม ทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ จานวน 1 ฉบับ
(บัญชีธนาคาร สาขาในเขตปริมณฑล กรุงเทพ สมุทรสาคร นครปฐม จะไม่เสียธรรมเนียม)
14. ชั่วโมงการทาจิตอาสา จานวน 36 ชั่วโมง
14.1 แนวปฏิบัติการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (หน้า 9)
14.2 กาหนดการส่งชั่วโมงจิตอาสา
14.2.1 ผู้กตู้ ่อเนื่อง ส่งช่วงภาคต้น 60 (พร้อมใบสมัครการกู้ยมื )
14.2.2 ผู้กู้รายใหม่ กยศ. และ กรอ. ส่งช่วงภาคปลาย 60 (ประมาณเดือนมกราคม 61)
15. หลักฐานการเป็นหนี้หรือสัญญากูย้ ืมเงินนอกระบบ ในกรณีที่ครอบครัวมีหนีส้ ิน
16. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความจาเป็นในการกู้ยืมเงิน
หมายเหตุ เอกสารใบสมัครข้อที่ 6-13 (ยกเว้นข้อ 9) ต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยลายมือของตนเอง
ตามเอกสารหลักฐาน
*** โปรดส่งเอกสารตามวัน เวลา ที่กาหนด เพื่อฝึกตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลา ***
ครบถ้วนถูกขั้นตอน อย่านิ่งนอนใจ รีบเร่งเร็วไว เงินทันใจแน่นอน

แบบคาขอกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
ประเภทกองทุน  กยศ.  กรอ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ปีการศึกษา ________

ติดรูปถ่ายของ
ผู้ยื่นคาขอกู้

หอพัก ตึก/ห้อง.........................…
เบอร์มือถือนิสิต...........................

โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือตัวพิมพ์

1. ชื่อ นาย/นางสาว_______________________________วัน/เดือน/ปีเกิด ____________ อายุ____ปี
สัญชาติ_______เชื้อชาติ_________เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน___________________________
รหัสประจาตัว _______________ชั้นปีที่______คณะ_______________สาขา_________________
คะแนนเฉลี่ยสะสม ________ (ตามเอกสารผลการเรียนที่แนบ)
2. ภูมิลาเนาเดิม เลขที่ ______หมู่ที่ ______ ตรอก/ซอย _______________ถนน ________________
ตาบล/แขวง ______________ อาเภอ/เขต ________________ จังหวัด _____________________
รหัสไปรษณีย์ ____________ โทรศัพท์ ___________________
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ______หมู่ที่ ______ ตรอก/ซอย _______________ถนน ________________
ตาบล/แขวง ______________ อาเภอ/เขต ________________ จังหวัด _____________________
รหัสไปรษณีย์ ____________ โทรศัพท์ ___________________
4. จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขา _________________________
สถานศึกษา ___________________________________________ ปีการศึกษา ______________
5.  เคยได้รับทุนการศึกษา
ปีการศึกษา

 ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา

ประเภท

ชื่อทุนการศึกษา

6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ครั้งที่

ปีการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชั้นปีที่

จานวนเงิน

 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สถานศึกษา

วงเงินกู้
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7. บิดาชื่อ __________________________________  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ _____ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน ______________________________________________________________________
โทรศัพท์ _______________________ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน __________________________
จบการศึกษาขั้นสูงสุด ________________________จากสถานศึกษา____________________________
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ___________________________________
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่ เช่าร้าน ลักษณะสินค้า___________
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) _____________________________________________
 เกษตรกร ประเภท _________ โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน _____ไร่ เช่าที่ ____ไร่
 อื่น ๆ ( ระบุงานให้ชัดเจน ) _____________________________________________
รายได้เฉลี่ยต่อปี _________________________ บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
8. มารดาชื่อ __________________________________  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่ อายุ _____ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน ______________________________________________________________________
โทรศัพท์ _______________________ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน __________________________
จบการศึกษาขั้นสูงสุด ________________________จากสถานศึกษา____________________________
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ___________________________________
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่ เช่าร้าน ลักษณะสินค้า___________
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) _____________________________________________
 เกษตรกร ประเภท _________ โดย  เป็นเจ้าของที่ดิน _____ไร่ เช่าที่ ____ไร่
 อื่น ๆ ( ระบุงานให้ชัดเจน ) _____________________________________________
รายได้เฉลี่ยต่อปี _________________________ บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
รายได้ครอบครัวรวมทั้งสิ้น(บิดา+มารดา) _________________________ บาท
9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
 อยู่ด้วยกัน
 หย่า
 แยกกันอยู่
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ
 อื่นๆ ระบุ ____________________________________________________________
และนิสิตอยู่ในความปกครองของ ________ ( ชื่อ - สกุล ) _______________________________
10. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน รวมผู้ขอกู้ยืมจานวน ___ คน เป็นชาย ___ คน เป็นหญิง ____คน
ผู้ขอกู้ยืมเป็นคนที่ ___
10.1 พี่น้องกาลังศึกษาอยู่รวมนิสิตผู้ขอกู้ยืม จานวน ______ คน โดยเรียงตามลาดับดังนี้
คนที่

เพศ

อายุ ระดับชั้นที่กาลังศึกษา

สถานศึกษา
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10.2 พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้ว จานวน __________ คน คือ
คนที่

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

สถานที่ทางาน

รายได้เดือนละ

11. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ________ บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) ไม่รวมเงินกองทุนฯกยศ.
12. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก นาย/นาง/นางสาว ____________________________
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน______________________ เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น _________
13. ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
ชื่อ _________________________________________เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น _______________
ที่อยู่ปัจจุบัน ______________________________________________________________________
โทรศัพท์ _________________เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ________________________________
จบการศึกษาขั้นสูงสุด ______________________จากสถานศึกษา______________________________
อาชีพ  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตาแหน่ง ___________________________________
 ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่ เช่าร้าน ลักษณะสินค้า___________
 รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) _____________________________________________
 เกษตรกร ประเภท _________ โดย  เป็นเจ้าของทีด่ ิน _____ไร่ เช่าที่ ____ไร่
 อื่น ๆ (ระบุให้ชัดเจน ) ________________________________________________
รายได้เฉลี่ยปีละ _________________________ บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)
14. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
14.1 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
รายการ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รวมทั้งสิ้น
14.1.1 ค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
14.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ

-

-

-

14.1 รวม
14.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
โดยให้กู้ตามที่กาหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับการศึกษา
14.2.1 ค่าครองชีพ เดือนละ
2,200 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
รวมเป็นเงิน
14.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
26,400
หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขา _____________________ จังหวัด ______________________

P4
15. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของนิสิตผู้ขอกู้ยืมและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ

หมายเหตุ เขียนแผนที่บ้านเริ่มจากตัวอาเภอที่นิสิตพักอาศัยอยู่ ไปยังบ้านของนิสิตตามภาพบ้านที่นิสิตให้มา
อย่างละเอียด เนื่องจากมีการสุ่มตรวจเยี่ยมบ้านนิสิตกองทุนฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (วาดด้วยตนเอง)
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16. ภาพถ่ายบ้านของผู้ขอกู้ยืมและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ

บ้านหลังนี้สร้างมาแล้ว ……… ปี นิสิตมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้าน คือ ………………….
อธิบายลักษณะของบ้าน ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ ภาพถ่ายบ้านของนิสิตผู้ขอกู้ยืม ให้เห็นลักษณะตัวบ้าน จานวน 2 รูป โดยให้เจ้าหน้าที่ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเซ็นรับรองบนภาพถ่ายบ้านทุกรูป

P6
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความข้างต้น ข้อที่ 1- 16 นี้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏ
ภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ก องทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่ างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จานวน ...........
รายการ
ลงชื่อ ......................................................(ผู้ขอกู้ยืม)
(.......................................................)
วันที่ .......... เดือน ........................พ.ศ............

P7
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้
( หนังสือรับรองนี้ต้องเป็นลายมือของผู้รับรองรายได้ทั้งฉบับเท่านั้น )
ข้าพเจ้า _________________________________ ตาแหน่ง ___________________
สถานที่ทางาน ( ระบุให้ชัดเจน ) ___________________________เลขที_่ _________หมู่ท_ี่ _______
ตรอก/ซอย______________________ถนน___________________ตาบล/แขวง_________________
อาเภอ/เขต_____________________________จังหวัด____________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ________________โทรศัพท์______________________ขอรับรองว่า
นาย __________________________________  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
บิดาของ นาย/นางสาว ___________________________ประกอบอาชีพ _______________________
สถานที่ทางาน ___________________ เลขที_่ ______ หมู่ท_ี่ __________ตรอก/ซอย_____________
ถนน_____________ตาบล/แขวง____________อาเภอ/เขต_____________จังหวัด_______________
รหัสไปรษณีย_์ ________________โทรศัพท์__________________มีรายได้ปีละ _____________ บาท
นาง __________________________________  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
มารดาของ นาย/นางสาว __________________________ประกอบอาชีพ ______________________
สถานที่ทางาน ___________________ เลขที_่ ______ หมู่ท_ี่ __________ตรอก/ซอย_____________
ถนน_____________ตาบล/แขวง____________อาเภอ/เขต_____________จังหวัด_______________
รหั ส ไปรษณี ย์ ________________โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ __________________มี ร ายได้ ปี ล ะ _____________
บาท
นาย/นาง/นางสาว _______________________  ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
ผู้ปกครองของ นาย/นางสาว ________________________ ประกอบอาชีพ _______________________
เกี่ยวข้องเป็น __________ ของผู้ขอกู้ยืม สถานที่ทางาน _______________________ เลขที_่ _________
หมู่ท_ี่ __________ตรอก/ซอย_____________ ถนน_____________ตาบล/แขวง__________________
อาเภอ/เขต____________________จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย์________________
โทรศัพท์มือถือ__________________มีรายได้ปีละ _____________ บาท
ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้รับรอง
( …………………………………………… )
ตาแหน่ง .....................................................
วันที่รับรอง ........ /............ / .............
หมายเหตุ ให้บุคคลที่ทราบข้อมูลฐานะทางการเงินของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม เป็นผู้รับรอง โดยแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง อาทิเช่น
1. ข้าราชการทุกระดับ
1.1 เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน นายก อบต. และ นายก อบจ.
1.2 บุคลากรในสถานศึกษา เช่น คุณครู/อาจารย์ ผู้อานวยโรงเรียน อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
2. พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป

P8
แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจาปีการศึกษา ...............
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ชื่อ-สกุล ............................................................................รหัสนิสิต.......... .......................................................
คณะ................................................................................. สาขา............... .........................................................
เบอร์โทรติดต่อ........................................ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจาคณะ..............................................
A : ตารางสัมภาษณ์ข้อมูลนิสิต
1. ลักษณะอาชีพบิดา
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท
 ประเภทเจ้าของ เช่น ร้านเสริมสวย ,หน.รับเหมา
ก่อสร้าง,ค้าขาย เป็นต้น
 ประเภทค้าขาย เช่น หาบเร่,แผงลอย,เช่าร้าน เป็นต้น
 รับจ้าง (ประเภทได้คา่ แรง)
 เกษตรกร (เจ้าของที่ดิน,เช่าที่ดิน)
 ไม่ประกอบอาชีพ/แยกกันอยู/่ หย่าร้าง/ถึงแก่กรรม

3. ระดับรายได้บิดา มารดา
ผู้ปกครอง รวมกันต่อปี(ช่วงรายได้)

G

 รายได้ต่ากว่า 100,000 บ.
 รายได้ 100,001 – 130,000 บ.
 รายได้ 130,001 – 160,000 บ.
 รายได้ 160,001 – 190,000 บ.
 รายได้ 190,001 – 200,000 บ.
 รายได้มากกว่า 200,000 บ. ขึ้นไป

5
4
3
2
1
0

1
2
3
4
4
5

2. ลักษณะอาชีพมารดา

G

 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท
 ประเภทเจ้าของ เช่น ร้านเสริมสวย ,หน.รับเหมา
ก่อสร้าง,ค้าขาย เป็นต้น
 ประเภทค้าขาย เช่น หาบเร่,แผงลอย,เช่าร้าน เป็นต้น
 รับจ้าง (ประเภทได้คา่ แรง)
 เกษตรกร (เจ้าของที่ดิน,เช่าที่ดิน)
 ไม่ประกอบอาชีพ/แยกกันอยู/่ หย่าร้าง/ถึงแก่กรรม

1
2

4. จานวนพี่น้องร่วมบิดามารดา
4.1 กาลังศึกษา (รวมนิสิต)
 คนเดียว (ตัวนิสติ )
 2 คน
 3 คน
 4 คน
 มากกว่า 4 คน

G
1
2
3
4
5

4.2 สถานะการประกอบอาชีพ
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 1 คน
 2 คน
 3 คน
 มากกว่า 3 คน

5. สถานภาพของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง

(A) คะแนนรวมข้อ 1-5
3

2

1

0

 -1

G
5
4
3
2
1

G

 อยู่ด้วยกัน
 แยกกันอยู่ตามอาชีพ
 ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง,แยกกันอยู่,ขาดการติดต่อกับบิดาหรือมารดา,บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม

(B) คะแนนสอบสัมภาษณ์

3
4
4
5

1
2



 -2

(C) คะแนนพิเศษ.............คะแนน (ถ้ามี) (ไม่เกิน 10 คะแนน)
คะแนนรวมหลังสอบสัมภาษณ์ (A)+(B)+(C)



ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาผู้สัมภาษณ์ พร้อมให้เหตุผล
สัมภาษณ์
 สมควรให้กู้ยืม
 ไม่สมควรให้กู้ยืม
เพราะ............................................................................................................................................................................ ลายมือชื่อ......................................
........................................................................................................................................................................................ (............................................)
........................................................................................................................................................................................ วัน/เดือน/ปี ที่สมั ภาษณ์
........................................................................................................................................................................................ ………………………….…………..

P9
แนวปฏิบัติในการดาเนินกิจกรรมจิตอาสา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
(แนวปฏิบัตินี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
เพื่อให้ การดาเนิ นกิจ กรรมจิตอาสาของกองทุนให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงกาหนดให้นิสิตมีแนวปฏิบัติในการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาดังนี้
๑. กิจ กรรมจิ ตอาสาสามารถดาเนิ นกิจกรรมได้ทั้งหน่ว ยงานภายในและหน่ว ยงานภายนอก โดย
กิจกรรมจิ ตอาสา จะต้องมีหน่ วยงานรองรั บในการดาเนินกิจกรรม และให้ หัว หน้าหน่วยงานหรือผู้ ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้มีอานาจลงนามรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๒. ในกรณีที่เป็ นกิจกรรมจิ ตอาสาที่จัดโดยคณะให้คณบดี หรือรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้มีอานาจลงนามรับรองกิจกรรมเท่านั้น
๓. อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตสามารถลงนามรับรองกิจกรรมจิตอาสาได้ แต่ไม่อนุญาตให้
องค์กรกิจกรรมนิสิตรับรองกิจกรรมจิตอาสาโดยไม่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
๔. นิสิตจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา
๕. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสามารถเข้าร่วมได้ไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก)
๖. การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อาสานิสิ ต จะต้อ งไม่ไ ด้รั บผลประโยชน์อื่ นใดตอบแทนเช่ น การได้รั บ
ค่าตอบแทน การได้รับหน่วยชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นต้น
๗. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจะต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
๘. การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
๙. นิสิตสามารถดาเนินกิจกรรมจิตอาสาได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง กรกฎาคม ของปีการศึกษา
ล่าสุดที่จะยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๑๐. นิสิตจะต้องนาส่งภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยจะต้องมีลายมือชื่อผู้รับรองการทา
กิจกรรมบนภาพถ่ายด้วย
๑๑. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจะต้องนาส่งเกียรติบัตรหรือสาเนาโครงการจิตอาสา เพื่อเป็น
หลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม

จิต
อาสา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
ปีการศึกษา……………....…. ภาคเรียนที…
่ 1….
ชื่อ ............................................. นามสกุล...................................
คณะ.............................................. ชั้นปีที่ ........................................

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา……. ภาคเรียนที่…1….
ชื่อ .....................................................นามสกุล...................................................................
คณะ...................................................ชั้นปีที่ ......................................................................
ชื่อ
โครงการ /กิจกรรมจิตอาสา

สถานที่
ดาเนินโครงการ /กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

เวลา

จานวน
ชั่วโมง
(รวม) /วัน

ลักษณะของกิจกรรม
(โดยละเอียด)

ลายมือชื่อ
ผู้รับรอง
(หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย)

ลายมือชื่อ
ผู้รับรอง
(ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย)

จิต
อาสา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
ปีการศึกษา……………....…. ภาคเรียนที่…2….
ชื่อ ............................................. นามสกุล...................................
คณะ.............................................. ชั้นปีที่ ........................................

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา ……….. ภาคเรียนที่…2….
ชื่อ .....................................................นามสกุล...................................................................
คณะ...................................................ชั้นปีที่ ......................................................................
ชื่อ
โครงการ /กิจกรรมจิตอาสา

สถานที่
ดาเนินโครงการ /กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

เวลา

จานวน
ชั่วโมง
(รวม) /วัน

ลักษณะของกิจกรรม
(โดยละเอียด)

ลายมือชื่อ
ผู้รับรอง
(หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย)

ลายมือชื่อ
ผู้รับรอง
(ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย)

