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โครงการกรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา 2563 

 

โครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา” เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมูลนิธิกรุงศรีที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของ

การเสริมสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกสาธารณะให้กับนิสิต นักศึกษาระดับอุมศึกษา ผ่านการท างาน “จิตอาสา” ซึ่ง

จะน าไปสู่การสร้างรากฐานประชากรที่มีคุณภาพของสังคม และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยในปี 2563 น้ีจัดขึ้น

ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสาเปลี ่ยนแปลงสังคมและพัฒนาวิถ ีช ีว ิตรูปแบบใหม่  (New Normal)          

อย่างย่ังยืน” 

 

ท าไมต้อง “จิตอาสา”  

ในภาวะท่ีสังคมโลกมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาน้ัน การจะพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้ นอกจากต้อง

อาศัยประชากรท่ีมีความรู้ความสามารถแล้ว ส่ิงส าคัญอีกส่ิงหน่ึงคือ เราต้องการประชากรท่ีมีส านึกรับผิดชอบต่อสังคม

ที่เราอาศัยอยู่เช่นกัน เพื่อให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างสมดุล และไม่เกิดความเหลื่อมล ้า ด้วยเหตุนี้ “จิตอาสา” ถือเป็น

กระบวนการพื้นฐานอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยบ่มเพาะให้นิสิต นักศึกษาได้เข้าใจสภาพสังคม ชุมชนท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ ได้เรียนรู้

ถึงบทบาทหน้าทีก่ารเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และน าเอาความรู้ความสามารถท่ีมีไปช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างประโยชน์

ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 

“จิตอาสา” ในแบบของมูลนิธิกรุงศรี 

เราเชื่อว่า “จิตอาสา” เกิดจากความตั้งใจอันดีของนิสิต นักศึกษา ท่ีอยากจะท าประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม แต่

สิ่งส าคัญควบคู่ไปกับการมีใจอันมุ่งมั่น คือ “วิธีคิด และกระบวนการจัดการ” ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจิตอาสาในแบบ

ของมูลนิธิกรุงศรี จึงเน้นให้เยาวชนเริ่มท าโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมของตนเอง ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความส าคัญกับความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ

ความรู้ คุณธรรม และบริบทของพื้นท่ี อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ียั่งยืน 

“จิตอาสา” ให้อะไร 

นอกจากกิจกรรมท่ีนิสิต นักศึกษาด าเนินการจะส่งผลโดยตรงต่อชุมชนและสังคมแล้ว เยาวชนยังจะได้รับ

ประโยชน์ และคุณค่าจากกิจกรรมอีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นชุดทักษะส าคัญที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างาน  อาทิ ทักษะ

การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การบริหารจัดการ การแก้ปัญหา ตลอดจนการเป็นผู้น ารุ่นใหม่ นอกจากนั้น ยัง

ก่อให้เกิดความรู้สึกอันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย เกิดความร่วมมือในการสร้างพลังอาสาสมัครรุ่นใหมใ่ห้เกิดขึ้น  

มูลนิธิกรุงศรีเชื่อว่า นิสิต นักศึกษาเหล่าน้ีจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถก้าวออกไปสู่สังคมภายนอกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความคาดหวังของสังคม และเต็มใจท่ีจะแบ่งปันส่ิงดีๆ ให้กับสังคมต่อไป 

  

• เกิดผลโดยตรงต่อชุมชม ในมิต ิของสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 

• เกิดการเรียนรู้จากการท าจิตอาสา และได้รับ

ทักษะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการเรียน 

และการด าเนินชีวิต 

• เกิดความภูมิใจในตนเอง และเกิดจิตส านึกของ

การเป็นจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 

• เกิดโอกาสในการพัฒนาต่อยอดโครงการจิต

อาสาท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 

• เกิดความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างช ุมชน และ

มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติพื้นฐาน หลักในการบริหารจัดการโครงการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรู ้

คุณธรรม 

+ 

เหตุผล 
พอ 

ประมาณ 

มีภูมิ 

คุ้มกัน 
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วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในการท าโครงการจิตอาสา กิจกรรมเพื่อ

สังคม ท่ีเกิดจากการน าความรู้ ความสามารถท่ีมีไปประยุกต์ใช้ อันจะน าไปสู่การตระหนักต่อการมีจิตส านึกของพลเมืองท่ีดี 

และท าจิตอาสาอย่างต่อเน่ือง  ภายใต้หัวข้อท่ีก าหนด 

2.  เพื่อส่งเสริม พัฒนากระบวนการศึกษา และทักษะท่ีส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ผ่านกลไกการด าเนินโครงการจิต

อาสา (Voluntary project based)  

3.  เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกรุงศรี กับสถาบันอุดมศึกษาเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

อย่างยั่งยืน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครข้อเสนอโครงการ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 

- คัดเลือกโครงการ และประกาศผล                                                              1 - 15 พฤศจิกายน 2563 

- พิธีมอบทุน/รับเกียรติบัตร สนับสนุนการด าเนินโครงการ                                          16-30 พฤศจิกายน 2563 

- ระยะเวลาด าเนินโครงการ และการติดตามโครงการ 1 ธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 

- 

 

ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการ  

 

พฤษภาคม 2564 

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

1. นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  ส่งข้อเสนอโครงการจิต

อาสาตามแบบฟอร์มที่มูลนิธิกรุงศรีก าหนด (รับเอกสารจากฝ่ายกิจการนิสิต/

นักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารจาก QR code หรือ 

E-Mail เพื่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครท่ี KrungsriFoundation@krungsri .com) 

 

2. โครงการจิตอาสาเป็นไปตามเงื่อนไขที่มูลนิธิก าหนด ในหัวข้อ รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคมและ

พัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน ดังน้ี 

2.1 เป็นโครงการ หรือกิจกรรมจิตอาสาโดยชมรมภายในมหาวิทยาลัย หรือ เป็นการรวมตัวของนิสิต 

นักศึกษา โดยมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นท่ีปรึกษาโครงการ 

2.2 โครงการ หรือกิจกรรมที่น าเสนอต้องมาจากการศึกษาชุมชน ถึงความต้องการ และ/หรือ ปัญหาของ

ชุมชน รวมถึงได้รับการตอบรับจากชุมชนในการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรม 

2.3 โครงการ หรือกิจกรรมสามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

2.4 มีการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของนิสิตนักศึกษาในการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรม 

2.5 โครงการ หรือกิจกรรมต้องไม่เป็นการน าเงินสนับสนุนท่ีได้รับ ไปบริจาคต่อ หรือเ ป็นการซื้อของเพื่อบริจาค 

2.6 โครงการท่ีเสนอเข้ามาต้องสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานจริง  

2.7 พื้นท่ีในการด าเนินโครงการต้องอยู่ภายในระยะทางไม่เกินกว่า 50 กิโลเมตร  จากมหาวิทยาลัย 

2.8 มีระยะเวลาการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรม อยู่ในช่วง ธันวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564  

 

3. การคัดเลือกโครงการจะใช้วิธีการคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ  ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะมี

การสัมภาษณ์ทีมงานโครงการ และอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการเพื่อประกอบการตัดสิน 

4. มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา ท่ีลงนามรับรองโดย คณบดี หรืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

5. ส่งหัวข้อโครงการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 

 

 

 

mailto:krungsrifoundation@krungsri.com
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เกณฑ์ในการตัดสิน 

1. ส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการครบถ้วน 

2. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังน้ี 

2.1 เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์โครงการมีความชัดเจน ตอบโจทย์ความต้องการหรือ

ปัญหาของชุมชน และส่งผลต่อประเด็นความยั่งยืนได้ (20 คะแนน) 

2.2 มีแผนการบริหารจัดการโครงการท่ีดี (30คะแนน)  

2.3 มีกระบวนการวัดความส าเร็จของโครงการ (20 คะแนน)  

2.4 การน าเสนอโครงการ และการตอบค าถามสัมภาษณ์ (สามารถตอบค าถามได้ชัดเจน/        

มีความเข้าใจในการท าโครงการ เปิดรับการเรียนรู้) (20 คะแนน) 

2.5 สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับนิสิตนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และชุมชนได้ (10 คะแนน) 

การประกาศผล 

มูลนิธิจะประกาศผลแก่ โครงการที ่ ได้รับการสนับสนุนทางโทรศัพท์ และอี เมล  ของหัวหน้าโครงการและผู ้

ประสานงานหลัก 

การสนับสนุนโครงการ  

โครงการท่ีได้รับการคัดเลือกจ านวน 8 โครงการ แบ่งเป็น 1.รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 

บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) , 2.รางวัลชมเชย 5 รางวัล  รางวัลละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

  

เงื่อนไขและข้อผูกพันส าหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

1. นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ ส่งรายงานผลการด าเนินโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดย

ส่งผลงานเป็นรายงานต้นฉบับ พร้อม Thumb drive ที่บรรจุไฟล์รายงาน รูปถ่าย และส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ   

2. กรณีท่ีนิสิต นักศึกษา ท่ีได้รับทุนไปแล้ว มีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาการด าเนินโครงการหรือแผนงาน ให้มี

การชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังมูลนิธิ หากไม่มีการแจ้งให้มูลนิธิทราบ จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การ

ท าโครงการ และต้องใช้คืนทุนสนับสนุนแก่มูลนิธิท้ังหมด 

3. นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการ จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี

สังกัดอยู่ 

4. กรณีที่นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนไปแล้ว ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนงาน หรือขอสละสิทธิ์ โดยมี

หลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องใช้คืนทุนสนับสนุนแก่มูลนิธิท้ังหมด  

 

เหตุระงับสิทธิส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ กิจกรรมค่ายอาสา ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

  

 มูลนิธิกรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสนับสนุนทุนการด าเนินกิจกรรมฯ และขอพิจารณาคัดเลือกนิสิต/

นักศึกษาท่ีได้รับคะแนนในล าดับต่อไปเพื่อรับทุนทดแทน ตามเงื่อนไขดังน้ี 

     

1. นิสิต/นักศึกษา ที่รับทุนไปแล้วไม่สามารถด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมค่ายอาสาตามแผนได้

ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ระบุในแผนการด าเนินงาน โดยไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแจ้งมายัง        

มูลนิธิกรุงศรี 

2.   นิสิต/นักศึกษา ที่รับทุนไปแล้วสละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อน ไข    

และข้อผูกพัน    
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การส่งข้อเสนอโครงการ 

1. ทางอีเมล  KrungsriFoundation@krungsri .com หรือ 

2. ทางไปรษณีย์ ท่ีอยู่ มูลนิธิกรุงศร ี(ชั้น17) เลขที่ 1222 ถนน พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 (จ่าหน้าซอง “หัวข้อโครงการกรุงศรีอุดมศึกษา”) 

3. ก าหนดส่งหัวข้อโครงการภายในวันที ่  31 ตุลาคม 2563 กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์           

วันส้ินสุดการรับสมัคร จะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ  

 

 

 

 

 
ผู้จัดท าโครงการ : มูลนิธิกรุงศรี 

ติดต่อประสานงาน :  อภิญญา  วัฒธุมา 

โทรศัพท์:  02-296-2000  ต่อ  50713  

Email: KrungsriFoundation@krungsri.com 


