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หมายเหตุ      ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  12  เมษายน  2560 
 กรอบการใหเ้งินสนบัสนุน 

1) กรณีท่ีด าเนินโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะไดรั้บทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการจดัท าโครงงาน
กลุ่มของนิสิต  ต่อคน 100 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย  :  
 1. จ.นนทบุรี    4.    จ.นครปฐม 
 2. จ.ปทุมธานี    5.     จ.สมุทรปราการ 
 3. จ.สมุทรสาคร 

2) กรณีท่ีด าเนินโครงการนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จะไดรั้บทุนสนบัสนุนค่าตอบแทนการจดัท าโครงงานกลุ่มของนิสิต  
ต่อคน 200 บาท 

3)  โครงการ/กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการเร่ียไร การน าเงินท่ีสนบัสนุนไปบริจาค หรือการซ้ือของเพ่ือไป 
บริจาค ศูนยฯ์ ขอสงวนสิทธิไม่ใหทุ้นสนบัสนุน 

4) นิสิตตอ้งส่งหลงัท าโครงการเสร็จส้ิน : 
4.1 สรุปโครงการ/กิจกรรม 
4.2 รูปถ่ายการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 6 – 10 ภาพ 
4.3 รูปถ่ายรวมสมาชิกในกลุ่มท่ีด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 2 ภาพ 
4.4 ความประทบัใจและ / หรือ  ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการด าเนินโครงการโดยใหร้ะบุ : 

                      - ช่ือ – นามสกลุ 
                          - รหสันิสิต 
                          - ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 5 -10 บรรทดั  

5) นิสิตตอ้งด าเนินการใน ขอ้ 4 ใหเ้สร็จส้ินหลงัจากส้ินสุดโครงการภายใน  1  สัปดาห์ 
6)  หากนิสิตรับทุนสนบัสนุนโครงการจิตอาสาไปแลว้ แต่ไม่สามารถด าเนินการจดัโครงการจิตอาสาไดใ้หนิ้สิตส่งคืนทุนท่ี

ไดรั้บคืน  ศูนยก์ารศึกษาทัว่ไป นบัตั้งแต่วนัแจง้ส้ินสุดโครงการ 
7)  หากในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินโครงการ ดว้ยเหตุสุดวสิยัใหรี้บแจง้ขอเล่ือนการจดัโครงการ นบัตั้งแต่นิสิตไดรั้บขอ้มูล

เก่ียวกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน กลบัมาท่ี ศูนยก์ารศึกษาทัว่ไป 
 
ส่งแบบเสนอขอรับทุนและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ : ศูนยก์ารศึกษาทัว่ไป อาคารวทิยพฒันา ชั้น 6   
โทร. 02-218-3918 โทรสาร. 02-218-3916  E-MAIL : gened@chula.ac.th , paweena.po@chula.ac.th 
FACEBOOK:  http://www.facebook.com/cu.gened  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ช่ือผู้ประสานงาน ............................................................. 
โทรศพัท.์.......................................โทรสาร........................... 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี................................................................... 
E-mail..................................................................................... 
                        ลงนาม............................................................. 
                                  (                                                         )                                                           
                                      ว/ด/ป/.............................................. 

 

11. ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน/ประสานงาน 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
                        ลงนาม............................................................. 
                        (                                                                        ) 
                                             ว/ด/ป/............................. 
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