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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของกองพัฒนานักศึกษา
.----------------------------ปรั ชญา
พัฒนานักศึกษาให้ มีความได้ เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Advantage) เพื่อ
ความอยู่รอดในสังคมแห่งการแข่งขัน (Competitive Society)
วิสัยทัศน์
1. เป็ นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณะวิชา และศูนย์การศึกษา พัฒนานักศึกษาให้ มี
ศักยภาพ (Potential Resources) ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเป็ นเลิศ
2. สร้ างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพื่อการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะทางสังคม (Socialization Skill)
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้ วนและสอดคล้ องกับคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ทั ้งใน
มหาวิทยาลัยฯ และนอกมหาวิทยาลัยฯ
2. ให้ บริการความต้ องการจาเป็ นที่เอื ้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ
3. ให้ บริการด้ านความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
4. สร้ างเครือข่ายความร่ วมมือในทางด้ านงานกิจการนักศึกษาเพื่อมุ่งสูค่ วามเป็ นสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และให้ มี
การสร้ างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์ กรในระดับประเทศ และระดับสากล
2. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้ บริการในลักษณะ Service Mind
เป้าประสงค์
1. นักศึกษามีโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ เกิดทักษะการเรียนรู้ในระดับประเทศ และระดับ
สากล
2. พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ทักษะการให้ บริการ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดารงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยให้ ม่งุ สู่ความเป็ น
สากล
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการให้ คาแนะนาการ
บริการแก่นกั ศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ ้นเพื่อให้ นักศึกษาได้ เข้ าไปมี
ส่วนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริ ม
พัฒนาการด้ านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือกิจกรรมเสริ มหลักสูตร และ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรื ออาจารย์ ประจาวิชาร่ วมกันจัดทา
ขึ ้นเพื่อตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ
กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา / ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
องค์ การบริ หารนักศึกษา สภานักศึกษา คณะวิชา / ศูนย์ การศึกษา หรื อชมรมต่าง ๆ ร่ วมกันจัดขึ ้นโดยเป็ น
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั ้นเรี ยน หรื อหลักสูตรโดยตรง เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู ข้ าร่ วมจะมี
โอกาสได้ รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกายและคุณธรรมจริ ยธรรมสอดคล้ องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ 5 ประการ ได้ แก่
1) ความรู้
1.1 มีความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาชีพอย่างดี สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในสังคมได้
1.2 มีทกั ษะการใช้ IT ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
1.3 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองได้ และมีความใผ่ร้ ูอยู่เสมอ
2) ทักษะการคิด
2.1 มีวินยั ในตนเองและเครารพกฎระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม
2.2 รู้ความหมาย คุณค่า มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการ
อนุรักษ์ และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติและท้ องถิ่น
3) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1 มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม มีความซื่อสัตย์ สจุ ริตลดความเห็นแก่ตัว
หลีกหนีความชั่วและมีความละอายต่อการกระทาผิด สามารถครองตนอยู่ในสังคมได้
อย่างเต็มภาคภูมิ
3.2 รู้ เข้ าใจ และรับผิดชอบต่อปั ญหาสังคม คานึงถึงประโยชน์ สว่ นร่ วมเป็ นหลัก เพื่อให้
สังคมและตนเองได้ รับประโยชน์ร่วมกัน
4) ทักษะการวิเคราะห์และการสือ่ สาร
4.1 มีการคิดเชิงวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการคิดแก้ ปัญหาว่าสิ่งใดสมควรทา สิง่ ใดไม่
สมควรทา รู้จักฟั ง รู้จกั พูด รู้จกั กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง รู้จกั กาลเทศะ
5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
5.1 มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม เครารพในจรรยาบรรวิชาชีพ
ดังนั ้นในการจัดกิจกรรมของคณะวิชา ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา และสภา
นักศึกษาจะต้ องจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ ครบอย่างน้ อย 6 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1) กิจกรรมวิชาการ
2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
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3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้ อม
4) กิจกรรมนันทนาการ
5) กิจกรรมส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
6) กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย
โดยอาจพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี ้
หน้ า ๕
เล่ ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๓๔ กาหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้ องกับความต้ องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคานึงถึงความเป็ น
อิสระและความเป็ นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ ดาเนินการจัดทา
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้ เป็ นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงานเพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไปอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั ้งที่ ๗/
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้ วย มาตรฐาน ๓ ด้ าน ๑๒ ตัวบ่ งชี ้ ดังนี ้
๑. มาตรฐานด้ านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็ นผู้มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุขทั ้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
สานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบ่ งชี ้
๑.๑ บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของตน สามารถเรี ยนรู้ สร้ างและ
ประยุกต์ ใช้ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั ิงานและสร้ างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้ สามารถแข่งขันได้ ใน
ระดับสากล
๑.๒ บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
๑.๓ บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทั ้งด้ านร่ างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้ อง เหมาะสม
๒. มาตรฐานด้ านการบริ หารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดลุ ย
ภาพ
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ก. มาตรฐานด้ านธรรมาภิบาลของการบริ หารการอุดมศึกษามีการบริ หารจัดการการอุดมศึ กษาตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความหลากหลายและความเป็ นอิสระทางวิชาการ
ตัวบ่ งชี ้
(๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นสอดคล้ องกับความต้ องการที่
หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
(๒) มีการบริ หารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้ม
ทุน
(๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้ านพันธกิจของการบริ หารการอุดมศึกษา
การดาเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั ้ง ๔ ด้ าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวม
พลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้
ตัวบ่ งชี ้
(๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทนั สมัย ยืดหยุ่น สอดคล้ องกับความต้ องการที่หลากหลายของประเภท
สถาบันและสังคม โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็ นสาคัญ เน้ นการเรียนรู้และ
การสร้ างงานด้ วยตนเองตามสภาพจริง ใช้ การวิจยั เป็ นฐาน มีการประเมินและใช้ ผลการประเมินเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้ องกับ
หลักสูตรและการเรี ยน การสอน
(๒) มีการวิจยั เพื่อสร้ างและประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ ใหม่ที่เป็ นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา
ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อมตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้ าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั ้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ได้ ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(๓) มีการให้ บริการวิชาการที่ทนั สมัย เหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญ
ของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่ วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั ้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและความยัง่ ยืนของสังคมและประเทศชาติ
(๔) มีการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
และความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีการปรับใช้ ศิลปะ วัฒนธรรม
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๓. มาตรฐานด้ านการสร้ างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ งการเรี ยนรู้
การแสวงหา การสร้ างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันนาไปสูส่ งั คมฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี ้
๓.๑ มีการแสวงหา การสร้ าง และการใช้ ประโยชน์ความรู้ ทั ้งส่วนที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และเทศ เพื่อเสริมสร้ างสังคมฐานความรู้
๓.๒ มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็ นระบบ โดยใช้ หลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
หลักการสร้ างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันนาไปสู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
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จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ขัน้ ตอนการเสนอโครงการ
นักศึกษาจัดทาโครงการ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

เสนอผู้อานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา
(ได้ แก่ กองพัฒนานักศึกษา ,
องค์การบริหารนักศึกษาภาค
ปกติ , สภานักศึ กษา , ชุมนุม ,
ชมรม)

เสนอประธานหลักสู ตร
(หลักสู ตร )

เสนอคณะบดี
(หลักสู ตร )

เสนอผู้อานวยการศูนย์
การศึกษา
(ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน)
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายศูนย์
การศึกษานอกสถาบัน

เสนอรองฝ่ ายวิชาการ

เสนอกองนโยบายและแผน

เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึ กษา

เสนอผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

เสนออธิการบดี

(เงินบกศ. กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ
และเงินบริหารกายเพื่อสุ ขภาพ)
รับเรื่องคืน ณ ฝ่ ายเลขากองพัฒนา
นักศึกษา

(เงินงบแผ่ นดิน , เงินบารุงการศึกษา และ
เงินอื่น ๆ )
สานักงานอธิการบดีจะส่ งเรื่องคืน ให้
เจ้ าของโครงการเอง
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ขัน้ ตอนการเบิกจ่ ายงบประมาณ
ประเภทเงินบกศ. กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ และเงินบริ หารกายเพื่อสุขภาพ
2
มี 2มีมขั้ีมนี ตอน
วิมธี 2 วิธี
การสารองจ่ ายเงินไปก่ อน

ยืมเงินสารองจ่ าย
(ก่ อนงานเริ่ม)

โครงการอนุมัติแล้ วจัด
กิจกรรม

ฝ่ ายการเงิน
กองพัฒนานักศึกษา

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ าย
ทาสรุปส่ งเบิก
(พร้ อมแนบเอกสารการเงิก
จ่ ายตัวจริง)
หลังเสร็จสิ้ นโครงการไม่ เกิน
30 วัน

ฝ่ ายเลขา กองพัฒนานักศึกษา

จัดกิจกรรม

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ าย
ทาสรุปส่ งเบิก
(พร้ อมแนบเอกสารการเงิก
จ่ ายตัวจริง)
หลังเสร็จสิ้ นโครงการไม่ เกิน
30 วัน

เสนอผู้อานวยกองพัฒนา
นักศึกษา

ฝ่ ายเลขา กองพัฒนานักศึกษา

เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึ กษา

เสนอผู้อานวยกองพัฒนา
นักศึกษา

ฝ่ ายการเงิน
กองพัฒนานักศึกษา
(รับเงิน)

เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึ กษา
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ขัน้ ตอนการสรุ ปโครงการ
กรอกแบบฟอร์ มปะหน้ า
สรุปโครงการ
กรอกรายละเอียด
การใช้ จ่ายงบประมาณ
ตามหมวด
แนบสาเนาโครงการ
ที่ได้ รับการอนุมัติแล้ ว
สรุปโครงการตามแบบฟอร์ ม

แนบเอกสารการเบิกจ่ ายตัวจริง
(โดยเรียงตามรายการที่สรุปไว้ ใน
แบบฟอร์ ม)

ส่ งให้ คณบดี หรือ
ผู้อานวยการศูนย์ เซ้ นต์
ส่ งฝ่ ายเลขานุการ
กองพัฒนานักศึกษา
ส่ งฝ่ ายการเงิน
ของกองพัฒนานักศึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้ อง
เสนอผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
เสนอรองอธิการบดี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
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ขัน้ ตอนการขอจัดตัง้ ชมรม
จัดทาโครงการ
เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งชมรม
มีการแต่ งตัง้ กรรมการ
ดาเนินงานและสมาชิก
อย่ างน้ อย 50 คนขึน้ ไป
มีอาจารย์ ท่ ปี รึ กษาชมรม

ส่ งฝ่ ายเลขานุการ
กองพัฒนานักศึกษา
เสนอผู้อานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

โครงการอนุมัติ และรับคาสั่ ง
แต่ งตั้งชมรม
กรอกข้ อมูลในระบบ
E-Activity
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แนวทางการจัดกิจกรรมและเกณฑ์ การสนับสนุนงบประมาณ
1) กิจกรรมอาสาพัฒนาหรื อบาเพ็ญประโยชน์
เป็ นโครงการที่นักศึกษาจัดกิจกรรในลักษณะไปอาสาพัฒนาหรือบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ (ด้ านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต) เรียนรู้ ใฝ่ รู้ ตลอดชีวิต มีสติปัญญาและ
วิจารณญาณ มีวิธีคิดอย่างเป็ นระบบ และสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ และได้ รับประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงาน
เพื่อเสริมเติมเต็มให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์พร้ อมในทุกด้ าน
ค่ าใช้ จ่ายที่ให้ การสนับสนุ น
1) ค่าเบี ้ยเลี ้ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าที่พักและค่าพาหนะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกินอัตร
ตามที่ทางราชการกาหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ
2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา
ก. กรณีจดั กิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศกึษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน
ข. กรณีจดั กิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน
3) ค่าพาหนะ
ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจาทางระหว่าง
จังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั ้น 1
ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั ้นตาสุดของรถแต่ละประเภท และกรณี
เดินทางเป็ นหมู่คณะให้ ทาหนังสือขอส่วนลด
ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราต่าสุดของทุกคน
รวมกัน
ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื ้อเพลงิและหล่อลืน่ เท่าที่ จาเป็ นและประหยัด
4) ค่าเตรียมค่าย 1,500 บาท
5) ค่าวัสดุก่อสร้ าง (ไม่เกิน 70 % ของงบประมาณทั ้งโครงการ)
6) ค่าเช่าอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริ งอย่างประหยัด
7) ค่าวัสดุสิ ้นเปลืองเท่าที่จ่ายจริงอย่างประหยัด
8) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์ ไม่เกิน 3,000 บาท
9) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท
10) ค่าประชาสัมพันธ์ และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท
11) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท
12) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท
2) กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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เป็ นโครงการที่มีวนั ถุประสงค์เพื่อทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ วยการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ปลูกฝั งค่านิยม ความภูมิใจ แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย มีจิตสานึกและภาคภูมิใจในความเป็ นไทย สามารถใช้ ภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาประเทศ ตระหนักใน
คุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ลักษณะการดาเนินกิจกรรม เช่น การเรี ยนรู้ วิถีชีวิตและ
สังคมไทย การพัฒนา การศึกษาระบบคิด ความรู้ ภูมิปัญญาของแต่ละท้ องถิ่น เพื่อนาไปสูก่ ารอนุรักษ์ และ
พัฒนา
ค่ าใช้ จ่ายที่ให้ การสนับสนุ น
1) ค่าเบี ้ยเลี ้ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าที่พักและค่าพาหนะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกินอัตร
ตามที่ทางราชการกาหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ
2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา
ก. กรณีจดั กิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศกึษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน
ข. กรณีจดั กิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน
3) ค่าที่พกั อัตราไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน
4) ค่าพาหนะ
ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจาทางระหว่าง
จังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั ้น 1
ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั ้นตาสุดของรถแต่ละประเภท และกรณี
เดินทางเป็ นหมู่คณะให้ ทาหนังสือขอส่วนลด
ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราต่าสุดของทุกคน
รวมกัน
ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื ้อเพลงิและหล่อลืน่ เท่าที่จาเป็ นและประหยัด
5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์ ไม่เกิน 3,000 บาท
6) ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง ไม่เกิน 1,500 บาท
7) ให้ การสนับสนุนค่าเช่าชุดการแสดง ไม่เกิน 3,000 บาท
8) ค่าวัสดุประกอบการแสดง ไม่เกิน 2,000 บาท
9) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท
10) ค่าประชาสัมพันธ์ และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท
11) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท
12) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท
3) กิจกรรมเสริ มสร้ างและปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิยมที่ถกู ต้ อง
เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อปลูกฝั ง เสริมสร้ างค่านิยมที่ถูกต้ องดีงาม มีคุณธรรม
จริยธรรม ความเอื ้ออาทร มีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็ นผู้นาให้ เกิดขึ ้นในตัวนิสติ นักศึกษา เพื่อสามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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ค่ าใช้ จ่ายที่ให้ การสนับสนุ น
1) ค่าเบี ้ยเลี ้ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าที่พักและค่าพาหนะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกินอัตร
ตามที่ทางราชการกาหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ
2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา
ก. กรณีจดั กิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศกึษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน
ข. กรณีจดั กิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน
3) ค่าที่พกั อัตราไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน
4) ค่าพาหนะ
ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจาทางระหว่าง
จังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั ้น 1
ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั ้นตาสุดของรถแต่ละประเภท และกรณี
เดินทางเป็ นหมู่คณะให้ ทาหนังสือขอส่วนลด
ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราต่าสุดของทุกคน
รวมกัน
ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื ้อเพลงิและหล่อลืน่ เท่าที่จาเป็ นและประหยัด
5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์ ไม่เกิน 3,000 บาท
6) ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง ไม่เกิน 1,500 บาท
7) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท
8) ค่าประชาสัมพันธ์ และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท
9) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท
10) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท
4) กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการเสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของแต่
ละสถาบันให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ค่ าใช้ จ่ายที่ให้ การสนับสนุ น
1) ค่าเบี ้ยเลี ้ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าที่พักและค่าพาหนะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกินอัตร
ตามที่ทางราชการกาหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ
2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา
ก. กรณีจดั กิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศกึษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 60 บาท/คน/วัน
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ข. กรณีจดั กิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้ าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน
3) ค่าที่พกั อัตราไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน
4) ค่าพาหนะ
ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจาทางระหว่าง
จังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั ้น 1
ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายในอัตราขั ้นตาสุดของรถแต่ละประเภท และกรณี
เดินทางเป็ นหมู่คณะให้ ทาหนังสือขอส่วนลด
ค. กรณีเช่ารถรับ - ส่งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราต่าสุดของทุกคน
รวมกัน
ง. กรณีใช้ รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื ้อเพลงิและหล่อลืน่ เท่าที่จาเป็ นและประหยัด
5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์ ไม่เกิน 3,000 บาท
6) ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง ไม่เกิน 1,500 บาท
7) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 500 บาท
8 ค่าประชาสัมพันธ์ และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท
9) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 500 บาท
10) ค่าล้ างและอัดภาพ ไม่เกิน 500 บาท

การนานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จาแนกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) การนานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน
2) การนานักศึกาไปนอกสถานศึกษาและค้ างคืน
3) การนานักศึกาไปนอกราชอาณาจักร
ดังนั ้นในการนานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจะต้ องได้ รับอนุญาตจากหัวหน้ าสถานศึกษาก่อน ซึ่งใน
การไปนอกสถานศึกษาจะต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็ นหนังสือตามแบบที่กาหนดไว้ นี ้

15

ตัวอย่ าง
แบบขออนุ ญาตผู้ปกครองนานักศึกษาไปนอกสถานที่
สถานที่............................................................................
วันที่.............................เดือน.....................................พ.ศ..............................
เรื่อง การนานักศึกษาไปนอกสถานที่
เรียน .......................................................................................
ด้ วย (ชื่อสถานศึกษา) ..........................................................................มีความประสงค์
จะขออนุญาตนา (นาย , นางสาว)..................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ใน
การไปครั ้งนี ้มีนกั ศึกษา จานวน..................................คน มีอาจารย์ควยคุม................................คน โดยมี
..................................................................................................................................เป็ นผู้ควบคุมไปเพื่อ
.............................................................................ณ...............................จังหวัด.....................................
เริ่มออกเดินทางวันที่...........................เดือน.......................พ.ศ..........................เวลา..............................น.
และจะไปตามเส้ นทางผ่าน.............................................................................โดยเฉพาะ...........................
.................................................................จะพักค้ างที่.........................................และกลับถึงสถานศึกษา
วันที่...................................เดือน.......................พ.ศ..........................เวลา.........................น.
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนา (นาย , นางสาว)............................................................
ศึกษานอกสถานศึกษาในครั ้งนี ้พร้ อมกันนี ้ได้ แนบรายละเอียดการเดินทางมาด้ วยแล้ ว
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พชั รี สวนแก้ ว)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

โปรดกรอกแบบข้ างล่ างนีแ้ ล้ วส่ งกลับคืนสถานศึกษา
ข้ าพเจ้ า.........................................................................................................ผู้ปกครอง
ของ……………………………………………………………..(..........) อนุญาต (..........) ไม่อนุญาต ให้
(นาย , นางสาว)..................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครัง้ นี ้
ลงชื่อ...........................................................................ผู้ปกครอง
หมายเหตุ โปรดขีดเครื่องหมาย  ในช่องที่ต้องการ

16

แบบฟอร์ มการจัดกิจกรรมนักศึกษา

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ หน่วยงาน ...................................... โทร. ......................................
ที่
/ ๒๕๕๑
วันที่ .................................................
เรื่ อง ขออนุมตั ิโครงการและงบประมาณ.......................................
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………...…………
เรี ยน อธิการบดี
ตามที่ (หน่วยงาน / ชุมนุม / ชมรม ) จะจัดโครงการ............................................................เพื่อ
...............................................................ในวันที่.............................................. ณ ......................
นั ้น
ดังนั ้นเพื่อให้ การดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ทาง(หน่วยงาน / ชุมนุม / ชมรม ) จึง
ขออนุมตั ิโครงการและงบประมาณในการดาเนินงาน จานวน ............................ บาท (.......................ตัว
หนังสือ....................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ชื่อ/ สกุล ผู้เสนอโครงการ)
ตาแหน่ง

(ชื่อ/ สกุล ผู้เสนอโครงการ)
ตาแหน่ง ทีป่ รึกษาโครงการ/ชุมนุม / ชมรม
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ขัน้ ตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ

1. ชื่อหน่ วยงาน
องค์กรที่รับผิดชอบโครงการ คือ ชุมนุม ชมรม หรื อกลุ่มกิจกรรมใดๆ ซึ่งเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบ
โครงการ หากเวลามี ปั ญหา หรื อ มี การติ ดต่ อ จากบุค คล/องค์ กรภายนอก สามารถติ ดตามและ
ตรวจสอบได้
2. ชื่อโครงการหรื อกิจกรรม
ชื่อโครงการ เป็ นสิง่ สาคัญในการเขียนโครงการ ชื่อโครงการจะเป็ นตัวบอกให้ เราได้ ทราบว่า
จะทาโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผู้ที่จ ะเข้ า ร่ วมโครงการได้ อย่างมาก หรื อบางครัง้ ก็ ใช้ ชื่ อ
สถานที่ เป็ นชื่อ โครงการ ซึ่งจะท าให้ เกิ ดความสอดคล้ อ งกับวัตถุป ระสงค์ ของโครงการด้ วย ดังนัน้
นักศึกษาควรตั ้งชื่อโครงการให้ เหมาะสม
3. หลักการและเหตุผล
ต้ องเขียนปั ญหา /อุปสรรค ในการทาโครงการที่ผ่านมา หรื อการจัดโครงการที่มี
ลักษณะคล้ ายกันไว้ ในย่ อหน้ าแรก
หลักการและเหตุผล คือการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริ งของสภาพปั ญหา หรื อความจาเป็ นในการ
ริ เริ่ มจัดทาโครงการดังกล่าวขึ ้นมา และสามารถอธิ บายรายละเอียดหรื อข้ อเท็จจริ ง เชื่อมโยงให้ เห็น
ความสาคัญของประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้ รับจากโครงการนี ้ โดยต้ องให้ เหตุผลอย่างชัดเจนว่าทาไมต้ อง
ทาโครงการนี ้ และโครงการนี ้ทาแล้ วได้ อะไร และหากไม่ทาจะเกิดผลเสียอย่างไร
4. วัตถุประสงค์ ของโครงการหรื อกิจกรรม
เขียนแล้ วต้ องวัดได้
วัตถุป ระสงค์ คือ การกาหนดเป้าหมายปลายทางที่ต้องการให้ เ กิดจากการดาเนิ นโครงการ
ควรเขี ยนให้ ชัดเจน เข้ าใจง่ า ย โดยบอกว่า เมื่ อ ได้ ดาเนิ นการตามโครงการเสร็ จสิ ้นไปแล้ ว จะเกิ ด
อะไรบ้ าง โดยจะเขียนให้ สอดคล้ องกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล สิ่งที่เกิดขึ ้นนั ้นจะต้ องวัดผล
และปฏิบตั ิได้ หากมีวตั ถุประสงค์หลายประเด็นให้ ระบุเป็ นข้ อ ๆ และควรให้ กระชับ
5. วิธีการดาเนินการโครงการหรื อกิจกรรม
ลักษณะการปฏิบตั ิงาน คือวิธีการที่จะช่วยให้ งานบรรลุวตั ถุประสงค์ อาจเป็ นการกาหนดแผน
หรือกิจกรรมที่ต้องทาให้ ชัดเจนเรียงตามลาดับก่อนหลัง โดยเริ่มตั ้งแต่เสนอโครงการไปจนถึงขั ้นตอน
สุดท้ ายของโครงการเพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิสามารถดาเนินงานได้ อย่างถูกต้ อง และต่อเนื่อง ดังนี ้
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ขัน้ วางแผน
ขัน้ ดาเนินงาน (ต้ องแนบกาหนดการ)
กาหนดการ เป็ นสิง่ ที่บ่งบอกว่าแต่ละช่วงเวลาเราจะทากิจกรรมอะไรบ้ างเป็ นการวางแผน
ล่วงหน้ าในการจัดกิจกรรมทั ้งนี ้กาหนดการสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม กาหนดการจะ
เป็ นส่วนสาคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณเพราะจะเป็ นตัวบ่งชี ้ระยะเวลาของกิจกรรมซึง่ จะต้ องนามา
คานวณกับค่าใช้ จ่าย เช่นค่าวิทยากรจะต้ องดูว่าใช้ เวลาในการบรรยายกี่ชั่วโมง ค่าอาหารจะดูจาก
จานวนวันจานวนมื ้ออาหาร ค่าล่วงเวลาเจ้ าหน้ าที่ต่าง ๆ ฯลฯ
ขัน้ ประเมินผล
- (ต้ องวัดความพึงพอใจของผู้เข้ าร่ วมโครงการ และวัดความสาเร็ จของโครงการ)
ขัน้ ปรั บปรุ ง
- ให้ ไปดูกิจกรรมในครั ง้ ก่ อนที่เคยจัดมา

6. ระยะเวลาการดาเนินการ (ระบุวันเดือนปี )
ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน คือการกาหนดช่วงเวลาของการปฏิบตั ิโครงการตั ้งแต่เริ่มต้ นจนสิ ้นสุด
โครงการ บางโครงการอาจจะปฏิบตั ิงานแค่วนั เดียว หรือบางโครงการอาจจะใช้ เวลาหลายวันก็ได้
แล้ วแต่เราจะกาหนด ทั ้งนี ้ต้ องระวังด้ วยว่าเวลาที่ใช้ หลายวันก็จะมีผลกระทบต่องบประมาณที่มีจากัด
7. สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ปฏิบตั ิงาน คือสถานที่ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงานตามโครงการควรระบุให้ ชดั เจนและ
เจาะจงจะได้ ทราบว่ามีการปฏิบตั ิงาน ณ ที่ใดหากไปปฏิบตั ิงาน ณ ต่างจังหวัดก็ควรระบุ หมู่บ้าน
ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้ ละเอียดชัดเจนเพราะพื ้นที่ในแต่ละท้ องถิ่นนั ้นกว้ างและอยู่ห่างไกลกัน
บางครัง้ การคมนาคมไม่สะดวก และควรทาแผนที่แนบไว้ ด้วยเพื่อง่ายต่อการเดินทางสาหรับผู้ที่
ต้ องการเดินทางสมทบ
8. ผู้เข้ าร่ วมโครงการ (ต้ องระบุจานวนให้ ชัด)
จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการ คือการกาหนดจานวนผู้เข้ าร่วมโครงการว่ามีกี่คน เป็ นใครบ้ าง มา
จากไหน เพื่อที่จะได้ แบ่งแยกหน้ าที่ว่าใครจะทาส่วนไหนครอบคลุมการปฏิบตั ิงานทั ้งหมดครบถ้ วน
9. งบประมาณ ทัง้ In cash และIn-kind หน่ วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ เป็ นการคาดหวังถึงผลของการดาเนินงานตามโครงการเมื่อ เราได้
ดาเนินงานไปจนเสร็ จสิ ้นโครงการแล้ ว ดูว่าใครได้ ประโยชน์มากน้ อยตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
หรือไม่
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11. วิธีการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม
ประเมินผลโครงการ เมื่อโครงการดาเนินการเสร็จสิ ้นต้ องมีการประเมินผลเพื่อหาข้ อสรุปว่า
การดาเนินการนั ้นบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ กาหนดไว้ เพียงใดมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เพื่อนาข้ อมูล
เหล่านั ้นมาปรับปรุ งในการจัดโครงการในครั ้งต่อ ๆไป
12.
13.
14.
15.
16.

กาหนดตัวบ่ งชีว้ ัดความสาเร็ จของโครงการ / กิจกรรม และเกณฑ์ การประเมิน
ชื่อและตาแหน่ งผู้เสนอโครงการ
อาจารย์ ท่ ีปรึ กษาโครงการ
ชื่อและตาแหน่ งผู้อนุ มัติโครงการ
วัน เดือน ปี ที่อนุมัติโครงการ
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สัญญายืมเงิน บารุ งการศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา)
สัญญาเงินยืมเลขที่.......…………….
วันครบกาหนด………………………..
ยื่นต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ าพเจ้ า...........………......…………………........…………. ตาแหน่ง……………………........
สังกัดคณะ/ศูนย์................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
มีความประสงค์ขอยืมเงินจากกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ............................................................... ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

(ตัวอักษร..........................................................) รวมเงิน (บาท)
ข้ าพเจ้ าสัญญว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคูจ่ ่ายที่ถกู ต้ องพร้ อมทั ้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ ามี) ส่งใช้ ภายในกาหนดไว้
ในระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง คือ ภายใน...........วันนับแต่วนั ที่ได้ รับเงินนี ้ ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ส่งตามกาหนด ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หักเงินเดือน ค่าจ้ าง เบี ้ยหวัด
บาเหน็จบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากทางราชการ ชดใช้ จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้ วนได้ทันที
ลายมือชื่อ....................................................ผู้ยืม

วันที่....................................

เสนอ รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ได้ ตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรอนุมตั ใิ ห้ ยืมตามใบยืมฉบับนี ้ได้ จานวน............................บาท
(...................................................................................................................)
ลงชื่อ.....................................................
วันที่....................................
(รองศาสตราจารย์พชั รี สวนแก้ ว)
รองอธิ การบดี ที่ได้ รับมอบหมายจากอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คาอนุมัติ
อนุมตั ิให้ ยืมตามเงื่อนไขข้ างต้ นได้ เป็ นเงิน...........................................บาท
(..................................................................................................................)
ลงชื่อผู้อนุมตั ิ..................................................
วันที่....................................
(รองศาสตราจารย์พชั รี สวนแก้ ว)
รองอธิ การบดี ที่ได้ รับมอบหมายจากอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ใบรั บเงิน
ได้ รับเงินยืมจานวน..........................บาท (.............................................................................)
ไปเป็ นการถูกต้ องแล้ ว
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับเงิน
วันที่.....................................
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ใบเสนอราคา
เขียนที่……..………………………..
วันที่……...…..เดือน………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า………………………………….อายุ………….ปี สัญชาติ………………เชื ้อชาติ………………..
ชื่อ ร้ าน ห้ าง บริษัท ห้ างหุ้นส่วนจากัด……………………………………………………………………..
ทะเบียนการค้ าเลขที่…………………………เลขประจาตัวผู้เสียภาษี อากร………………………………………
ตังบ้
้ านเรือนอยู่ เลขที่………….…ถนน…………………ตาบล……….………………….อาเภอ…….……………
จังหวัด………………………….…………..โทรศัพท์………………………………………..
ขอเสนอราคา…………………………………………………………...…………..ดังต่อไปนี ้
ลาดับที่

จานวน
ต่ อหน่ วย

รายการ

ราคา

จานวนเงิน

หมาย
เหตุ

ต่ อหน่ วย

รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น…………….………….บาท….…….ส.ต. (……...………….……………………………………)
กาหนดส่งของ/กาหนดแล้ วเสร็จ ภายใน…………..…………วัน กาหนดยื่นราคาภายใน……….……………วัน
(ลงชื่อ)………………………..…………….ผู้ตกลงราคา (ลงชื่อ)……………...…………………….ผู้เสนอราคา
(………………...……………………..)
(………..………………………….)
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ใบสาคัญรั บเงิน
ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วันที่ .......... เดือน ...................พ.ศ …...…
ข้ าพเจ้ า ........................................................ที่อยู่ ..............................................
แขวง .................... เขต …................จังหวัด................ ได้ รับเงินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

ลาดับที่

รายการ

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

รวมเป็ นเงิน
จานวนเงิน …...........................................(ตัวอักษร)
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้จ่ายเงิน
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เอกสารสรุปโครงการ

หนังสือขออนุญาตของกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
วันที่....................เดือน..........................................พ.ศ................
เรียน อธิการบดี
ด้ ว ยกองพัฒ นานักศึกษา มี ความประสงค์ จ ะขออนุมัติเ งิ นค่ า กิ จ กรรมนักศึกษา เป็ นจ านวนเงิ น
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . บ า ท . . . . . . . . . . . . . . . ส ต า ง ค์
(................................................................................................)
เพื่อใช้ ในโครงการ.................................................................................... ภาคปกติ  ภาคสมทบ
ระหว่างวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ....................ถึงวันที่..........เดือน
...................................พ.ศ.............
ตามที่ประชุมสภานักศึกษา ครั ้งที่..........วันที่.............เดือน.............................พ.ศ...........................
ได้ พิจารณาอนุมตั ิแล้ ว ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการการเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาครั ้งที่..........วันที่........................
เดือน..................พ.ศ......................ได้ พิจารณาอนุมตั ิแล้ ว ดังหลักฐานที่แนบมา
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
.......................................รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / หัวหน้ าศูนย์ / ประธานสภานักศึกษา
.......................................เหรัญญิกเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
.......................................ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา
.......................................รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
.......................................กรรมการและเลขานุการการเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา

......................................................อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์พชั รี สวนแก้ ว)
รองอธิการบดี ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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หน้ างบใบสาคัญค่ ากิจกรรมนักศึกษา โครงการ
........................................................................................................
ประกอบรายงานการจ่ ายเงิน คณะ / ศูนย์ /องค์ การบริ หารนักศึกษา / ชมรม
..........................................................
วันที่...............เดือน....................................................พ.ศ................................
ประเภท
ค่ าใช้ จ่าย

หลักฐานการ
จ่ ายเงิน

ลาดับ รายการ
ที่
(ระบุให้ ชดั เจนและแยกไว้ เป็ นข้ อ ๆ )

จานวน
เงิน
บาท

หมายเหตุ
สต.

1. ค่ าวัสดุ

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้เบิก
วันที่..................เดือน.........................................พ.ศ...........................
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หน้ างบใบสาคัญค่ ากิจกรรมนักศึกษา โครงการ
........................................................................................................
ประกอบรายงานการจ่ ายเงิน คณะ / ศูนย์ /องค์ การบริ หารนักศึกษา / ชมรม
..........................................................
วันที่...............เดือน....................................................พ.ศ................................
ประเภท
ค่ าใช้ จ่าย

หลักฐานการ
จ่ ายเงิน

ลาดับ รายการ
ที่
(ระบุให้ ชดั เจนและแยกไว้ เป็ นข้ อ ๆ )

จานวน
เงิน
บาท

หมายเหตุ
สต.

2. ค่ าใช้ สอย

3. ค่ าตอบแทน

ลงชื่อ...........................................................................................ผู้เบิก
วันที่..................เดือน.........................................พ.ศ...........................
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แบบฟอร์ มสรุปโครงการ
1. ชื่อโครงการ...................................................................................................................
2. ผู้รับผิดชอบ...................................................................................................................
3. วัน / เวลา / สถานที่...................................................................................................................
4. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
4.1 เป้าหมาย
4.1.1 นักศึกษา..............................................................คน
4.1.2 อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่...........................................คน
รวม.................................คน
4.2 ร่ วมจริ ง
4.2.1 นักศึกษา..............................................................คน
4.2.2 อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่...........................................คน
รวม.................................คน
(หมายเหตุ : สแกนรายชื่อนักศึกษาที่เข้ าร่ วมโครงการพร้ อมลายเซ็นต์ แนบด้ วย)
5. งบประมาณการดาเนินงาน
4.1 ที่ขออนุ มัติ..........................................บาท
4.2 ใช้ จริ ง.................................................บาท
6. แหล่ งงบประมาณ
..................................................................................................................................
7. ลักษณะของกิจกรรมการดาเนิ น
8. สรุ ปผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
Input
Process

Output

9. ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงานครั ง้ ต่ อไป
........................................................................................................
10. ประมวลภาพกิจกรรม (อย่ างน้ อย 7-10 ภาพ)

ตัวชีว้ ัด
ความสาเร็ จ

สรุ ปผลการ
ดาเนินงานตาม
ตัวชีว้ ัด
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แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสาหรับผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม.................................................................................................. ปี การศึกษา............................
***************************
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทาเครื่ องหมาย  ในช่องว่างตามระดับความคิดเห็นของท่านต่อการ

เข้าร่ วมโครงการ หรื อเติมข้อความเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ ง
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
2) คณะ................................................................หลักสู ตร....................................................................
3) ชั้นปี ที่
 ชั้นปี ที่1
 ชั้นปี ที่ 2
 ชั้นปี ที3่
 ชั้นปี ที่4
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่ อการเข้ าร่ วมโครงการของท่ าน
หัวข้ อ
มากทีส่ ุ ด
(>80%)

1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
1)
2)
3)
4)
2. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการโครงการ
1) ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์โครงการ
2) ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิกจรรม
3) ความเหมาะสมของเนื้อหา/กิจกรรม
4) ความเหมาะสมของระยะเวลาการดาเนินงาน
5) ความเหมาะสมของสถานที่จดั กิจกรรม/โครงการ
6) ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
7) ความเหมาะสมของการประสานงานโครงการ
8) ความเหมาะสมของการอานวยความสะดวกในการเข้าร่ วม
กิจกรรม / โครงการ
3. ผลทีไ่ ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
1) พัฒนาความรู้
2) พัฒนาทัศนคติ
3) พัฒนาทักษะและความสามาครถ
4) พัฒนาการมีส่วนร่ วมและการทางานเป็ นทีม
5) การนาไปประยุกต์ใช้
6) อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................
4. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้ าร่ วมโครงการนี้

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้ อย
(51-70%)
(71-80%)
(40-50%)

น้ อยทีส่ ุ ด
(<40%)

ไม่
สามารถ
ประเมิน
ได้
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ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
3.1 ปัญหา อุปสรรค

ข้ อเสนอแนะ

3.2 ข้ อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่ อไป
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................................... ....................
.............................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................... ................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โครงสร้ างการจัดตัง้ คณะกรรมการนักศึกษา
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ประธานคณะกรรมการการนักศึกษา
เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองประธานคณะกรรมการ
การนักศึกษาฝ่ ายบริหาร

รองประธานคณะกรรมการการ
นักศึกษาฝ่ ายกิจกรรม

รองประธาน
คณะกรรมการการ
นักศึกษาฝ่ ายชมรม

รองประธาน
คณะกรรมการการ
นักศึกษาฝ่ ายสวัสดิการ

ประชาสั มพันธ์

ทะเบียนและพัสดุ

เหรัญญิก

ประกันคุณภาพ

ขัน้ ตอนการจัดตัง้ คณะกรรมการนักศึกษาของคณะและศูนย์การศึกษา
จัดทาประกาศรับสมัคร
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