
กิจกรรม 12 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เก่ียวกับดวงใจเนอร�สซ่ิงโฮม  
จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาสูงสุด 18 ช่ัวโมง 

 

ข�าพเจ�า (นาย/นางสาว/อ่ืน ๆ.........)..................................................................................เลขที่สัญญา … … / … … … … 
มีความประสงค�ขอทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ เก่ียวกับการดูแลคนชรา เช+น พยุงเดิน เข็นวิลแชร� ป.อนอาหาร   ฯลฯ  
เงื่อนไข สามารถทํากิจกรรมนี้ได�ไม+จํากัดจํานวนคร้ัง ต+อ 1 ภาคการศึกษาได�สูงสุด 18 ชั่วโมง 
ปฏิบัติกิจกรรมในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ระหว4างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562  เพ่ือส4งในวันเซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

ข�าพเจ�าได�ทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ ในสถานที่ ดวงใจเนอร�สซ่ิงโฮม จังหวัด กรุงเทพฯ 
1. นักศึกษา มีส+วนร+วมในกิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ นี้อย+างไร (บรรยายลักษณะการทํากิจกรรม) 

โดยกิจกรรมมีลักษณะดังต+อไปนี้ ............................………………………………………………………………………..…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

2. ผู�ท่ีได�รับประโยชน�จากการทํากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ คือใคร และผู�นั้นได�รับประโยชน�อะไรบ�าง 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
ข�าพเจ�า ขอรับรองว+าเปAนความจริงทุกประการ  ข�าพเจ�า ขอรับรองว+านักศึกษาได�ทํากิจกรรมจริง 
       ครั้งนี้ทําได�จํานวน ........ ชั่วโมง 

ลงชื่อ ...........................................................นักศึกษา  ลงชื่อ ......................................... ผู�รับรองการทํากิจกรรม 
(................................................)      (…………………………………………….) 

วันท่ี ....................... เบอร�โทรติดต+อ ............................  วันท่ี ....................... เบอร�โทรติดต+อ ............................ 
 
 

 
 
 
 

         จิตอาสา  หรือ  จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมายถึง จิตสํานึกเพ่ือส(วนรวม เพราะคําว(า 
“สาธารณะ” คือ สิ่งท่ีมิได1เป3นของผู1หนึ่งผู1ใด จิตสาธารณะจึงเป3นความรู1สึกถึงการเป3นเจ1าของในสิ่งท่ีเป3นสาธารณะ ในสิทธิและ
หน1าท่ีท่ีจะดูแล  และ บํารุงรักษาร(วมกัน 
 

แผ4นกิจกรรมนีส้ามารถถ4ายสําเนาเอกสารได<เพ่ือทํากิจกรรมให<ครบ 18 ชั่วโมงใน 1 ภาคการศึกษา 
 
**หากมขี<อสงสัย โปรดติดต4อ กองทุนฯ  ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต4อ 1420,1455 Fax 02-321-4444 http:// loan.kbu.ac.th 
           ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร4มเกล<า โทร. 02-904-2222 ต4อ 2118 Fax 02-904-2200 http:// loan.kbu.ac.th 

ตราประทบัหน่วยงานที�ไปทาํ
กิจกรรม กรณีไม่มีตราประทบั 
กรุณาแนบบตัรที�แสดงตนวา่เป็น
เจา้หนา้ที�ที�ปฏิบติัในหน่วยงาน
นั"น ๆ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
ของเจา้ของบตัร 

 

 

สาํหรับประทบัตราหน่วยงาน 



 

กิจกรรม 12 จิตอาสา/จิตสาธารณะ เก่ียวกับดวงใจเนอร�สซ่ิงโฮม  
จํานวนช่ัวโมงจิตอาสาสูงสุด 18 ช่ัวโมง 

 

ข�าพเจ�า (นาย/นางสาว/อ่ืน ๆ.........)..................................................................................เลขที่สัญญา … … / … … … … 
สําหรับติดภาพถ+ายประกอบการพิจารณาของกิจกรรม เก่ียวกับการดูแลคนชรา เช+น พยุงเดิน เข็นวิลแชร� ป.อนอาหาร   ฯลฯ 
กรุณาติดภาพกิจกรรม ดังนี ้
วันที่ทาํการรับบริจาค 
ภาพที่ 1 ภาพทีน่ักศึกษาถ+ายกับสถานที่ทีไ่ปทาํการดูแลให�เห็นป.ายสถานที่ และนักศึกษาอย+างชัดเจน จํานวน 1 ภาพ 
ภาพที่ 2 ภาพทีน่ักศึกษากําลงัทาํกิจกรรมกับผู�ที่อยู+ในสถานที่นัน้ ๆ เช+น ภาพการเล+นกิจกรรมกับผู�สูงอายุ  กรณีห�ามถ+ายภาพเนื่องจาก
เปAนสิทธสิ+วน จาํนวน 1 ภาพ 
เขียนบรรยายใต<ภาพให<ชัดเจนว4าเปXนภาพการทํากิจกรรมใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติกิจกรรมในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ระหว4างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562  เพ่ือส4งในวันเซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษาท่ี 2/2562 

 
แผ4นกิจกรรมนีส้ามารถถ4ายสําเนาเอกสารได<เพ่ือทํากิจกรรมให<ครบ 18 ชั่วโมงใน 1 ภาคการศึกษา 

 
**หากมขี<อสงสัย โปรดติดต4อ กองทุนฯ  ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โทร. 02-320-2777 ต4อ 1420,1455 Fax 02-321-4444 http:// loan.kbu.ac.th 
           ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร4มเกล<า โทร. 02-904-2222 ต4อ 2118 Fax 02-904-2200 http:// loan.kbu.ac.th 



 
การติดต4อทํากิจกรรม 
ร+วมทํากิจกรรมการดูแลและฟCDนฟูสุขภาพผู�สูงอายุได�ทุกวันโดยมีช+วงเวลาการทํากิจกรรมจิตอาสา 3 รอบ รอบละ 15 คน  

รอบ 1 เวลา 08.30 – 11.30 น. รอบ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. รอบ 3 เวลา 16.30 – 19.30 น. 
- พยุงเดินและเข็นวีลแชร�พาผู�สูงอายุไป
ทํากิจกรรมตอนเช�าและกลับ 
- นวดสัมผัสรักเพ่ือส+งผ+านความรักให�
ผู�สูงอายุ 
- พาแดนซ�เซอร�ไซส�ออกกําลังกาย
ประกอบเพลง 
- นํากายบริหาร 
- กิจกรรมบําบัดและนันทนาการ เช+น 
เล+นเกมส� วาดภาพระบายสี ทํา
สิ่งประดิษฐ� ทําอาหาร เล+นอังกะลุง และ
ร�องคาราโอเกะ เปAนต�น 
- ป.อนอาหารผู�สูงอายุ 
- พูดคุย อ+านหนังสือให�ฟIง 
 

- พยุงเดินและเข็นวีลแชร�พาผู�สูงอายุไป
ทํากิจกรรมตอนเช�าและกลับ 
- นวดสัมผัสรักเพ่ือส+งผ+านความรักให�
ผู�สูงอายุ 
- พาแดนซ�เซอร�ไซส�ออกกําลังกาย
ประกอบเพลง 
- นํากายบริหาร 
- กิจกรรมบําบัดและนันทนาการ เช+น 
เล+นเกมส� วาดภาพระบายสี ทํา
สิ่งประดิษฐ� ทําอาหาร เล+นอังกะลุง และ
ร�องคาราโอเกะ เปAนต�น 
- ป.อนอาหารผู�สูงอายุ 
- พูดคุย อ+านหนังสือให�ฟIง 
 

- ดูแลความสุขสบาย ปากฟIน  
- ทํากิจกรรมออกกําลังกายให�ผู�สูงอายุ 
- ทํากิจกรรมบําบัดให�ผู�สูงอายุ 
- ชวนพูดคุย อ+านหนังสือ ธรรมมะก+อน
นอน 
- นวดสัมผัสรัก 
- จัดสิ่งแวดล�อมให�สุขสบายเพ่ือการนอน
หลับท่ีดี 
 

นักศึกษาสามารถมาทําจิตอาสา สูงสุดวันละ 9 ชม. ทําตั้งแต4 เวลา 8.00-17.00 น. และสูงสุดภาคการศึกษาละ 18 ช่ัวโมง 
ติดต4อจองรอบการเข<าทํากิจกรรมได<ท่ี อ.ไอรดา แสงลํา เบอร�โทร 086-3221580 

 

กฏระเบียบของการเข<าทํากิจกรรมจิตอาสา 
 
1. แต+งกายชุดนักศึกษาสุภาพ เรียบร�อย 
2. ตรงต+อเวลา 
3 กิริยามารยาทเรียบร�อยและคําพูดสุภาพไพเราะ 
4. ไม+นําสิ่งอบายมุขเข�ามาและไม+ลักทรัพย�ผู�สูงอายุ 
5. ไม+นําความลับหรือภาพถ+ายผู�สูงอายุไปเผยแพร+ 
6. ต�องได�รับอนุมัติเปAนลายลักษณ�อักษรก+อนเข�าทํากิจกรรม 
7. ต�องทํากิจกรรมครบตามกําหนดเวลา จึงจะได�รับการเซ็นชื่อรับรองและได�ตราประทับ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพตัวอย4างกิจกรรมจิตอาสา 
ภาพที่ 1 ภาพทีน่ักศึกษาถ+ายกับสถานที่ทีไ่ปทาํการดูแลให�เห็นป.ายสถานที่ และนักศึกษาอย+างชัดเจน จํานวน 1 ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ภาพทีน่ักศึกษากําลงัทาํกิจกรรมกับผู�ที่อยู+ในสถานที่นัน้ ๆ เช+น ภาพการเล+นกิจกรรมกับผู�สูงอายุ  กรณีห�ามถ+ายภาพเนื่องจาก
เปAนสิทธสิ+วนบุคคล เช+น เด็กกําพร�า คนพิการ ให�ถ+ายภาพกับผู�ดูแลเท+านัน้ จํานวน 1 ภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


