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ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  และกลยุทธ   

ของกองพัฒนานักศึกษา 
.----------------------------- 

ปรัชญา 
 พัฒนานักศึกษาใหมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)    เพื่อ

ความอยูรอดในสังคมแหงการแขงขัน (Competitive Society)  

 
วิสัยทัศน 

1. เปนหนวยงานหลักที่สนับสนุนและสงเสริมใหคณะวิชา  และศูนยการศึกษา  พัฒนานักศึกษาใหมี

ศักยภาพ (Potential  Resources)  ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเปนเลิศ 

2. สรางสรรคและพัฒนาวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องใน

รูปแบบของทักษะชีวิต (Life  Skill)  และทักษะทางสังคม  (Socialization Skill)   

  
พันธกิจ 

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งใน

มหาวิทยาลัยฯ และนอกมหาวิทยาลัยฯ   

2. ใหบริการความตองการจําเปนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมคุณภาพชีวิตแกนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยฯ 

3. ใหบริการดานความรูและทักษะเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

4. สรางเครือขายความรวมมือในทางดานงานกิจการนักศึกษาเพื่อมุงสูความเปนสากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพรูปแบบกิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  และใหมี

การสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรในระดับประเทศ และระดับสากล 

2. สงเสริมพัฒนาระบบการใหบริการในลักษณะ  Service  Mind 

 
เปาประสงค 

1. นักศึกษามีโอกาสเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหเกิดทักษะการเรียนรูในระดับประเทศ และระดับ

สากล 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ทักษะการใหบริการ  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
กลยุทธ 

1. สงเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดํารงเอกลักษณความเปนไทยใหมุงสูความเปน

สากล 

2. สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาทักษะ  ความรู   ความสามารถของบุคลากรในการใหคําแนะนําการ

บริการแกนักศึกษา 
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กิจกรรมนักศึกษา   หมายถึง   กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ  จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดเขาไปมี

สวนรวมซึ่งไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง  โดยไมมีหนวยกิตและมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริม

พัฒนาการดานบุคลิกภาพ  ทัศนคติของนักศึกษา  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และ

กิจกรรมนอกหลักสูตร    

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ  ที่นักศึกษาหรืออาจารยประจําวิชารวมกันจัดทํา

ขึ้นเพื่อตอบสนอง  เสริมการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ   

กิจกรรมนอกหลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ  ที่คณะวิชา / ศูนยการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  

องคการบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  คณะวิชา / ศูนยการศึกษา  หรือชมรมตาง ๆ  รวมกันจัดขึ้นโดยเปน

กิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  หรือหลักสูตรโดยตรง  เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา  สังคม  อารมณ  รางกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค  5  ประการ  ไดแก 

 1)  ความรู 

  1.1  มีความรู  ความสามารถในสาขาวิชาชีพอยางดี  สามารถนําไปประยุกตใชในสังคมได 

  1.2  มีทักษะการใช   IT  ในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม 

  1.3  มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองได  และมีความใผรูอยูเสมอ 

 2)  ทักษะการคิด 

  2.1  มีวินัยในตนเองและเครารพกฎระเบียบ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม 

2.2  รูความหมาย  คุณคา  มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการ

อนุรักษ  และถายทอดวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น 

 3)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.1  มีความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม  มีความซื่อสัตยสุจริตลดความเห็นแกตัว  

หลีกหนีความชั่วและมีความละอายตอการกระทําผิด  สามารถครองตนอยูในสังคมได

อยางเต็มภาคภูมิ 

3.2  รู  เขาใจ  และรับผิดชอบตอปญหาสังคม  คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก  เพื่อให

สังคมและตนเองไดรับประโยชนรวมกัน 

 4)  ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 

4.1  มีการคิดเชิงวิเคราะห  มีวิจารณญาณในการคิดแกปญหาวาส่ิงใดสมควรทํา  ส่ิงใดไม

สมควรทํา  รูจักฟง  รูจักพูด  รูจักกลาที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง  รูจักกาลเทศะ 

 5)  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   

  5.1  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เครารพในจรรยาบรรวิชาชีพ 

ดังนั้นในการจัดกิจกรรมของคณะวิชา  ศูนยการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  องคการบริหารนักศึกษา  และสภา

นักศึกษาจะตองจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบอยางนอย  6  ประเภท  ดังตอไปนี้ 

 1)  กิจกรรมวิชาการ 

 2)  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

 3)  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
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 4)  กิจกรรมนันทนาการ 

 5)  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 6)  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

โดยอาจพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  ดังตอไปนี้ 

 
หนา ๕ 

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา 

๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคํานึงถึงความเปน

อิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํา

มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ

หนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไปอาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ ๗/

๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไวดังตอไปนี้ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน ๓ ดาน ๑๒ ตัวบงช้ี ดังนี ้
๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา

ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความ

สํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
ตัวบงช้ี 
๑.๑ บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ 

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดใน

ระดับสากล 

๑.๒ บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก 

คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพ 

ของตนเองอยางถูกตอง เหมาะสม 
๒. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมีดุลย

ภาพ 
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ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ 
ตัวบงช้ี 
(๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่

หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

(๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุม

ทุน 

(๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง ๔ ดาน อยางมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความรวมมือรวม

พลังจากทุกภาคสวนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู 
ตัวบงช้ี 
(๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภท

สถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและ

การสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนา

ผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับ

หลักสูตรและการเรียน การสอน 

 (๒) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรูและทรัพยสินทางปญญา

ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสราง

เครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

ไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

(๓) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญ

ของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

(๔) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ

และความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ วัฒนธรรม 

ตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
๓. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
การแสวงหา การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคมฐานความรู และสังคมแหง

การเรียนรู 
ตัวบงช้ี 
๓.๑ มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสราง

สังคมฐานความรู 
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๓.๒ มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลังอันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
ขั้นตอนการเสนอโครงการ 

 
นักศึกษาจัดทําโครงการ 

 

 

คูมือกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา   

 
เสนออาจารยท่ีปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอประธานหลักสูตร 
(หลักสูตร )

เสนอผูอํานวยการศูนย
การศึกษา 

(ศูนยการศึกษานอกสถาบัน) 

เสนอผูอํานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา 

(ไดแก  กองพัฒนานักศึกษา , 
องคการบริหารนักศึกษาภาค
ปกติ , สภานักศึกษา , ชุมนุม , 

ชมรม) 

 

เสนอคณะบดี 
(หลักสูตร ) เสนอรองอธิการบดีฝายศูนย

การศึกษานอกสถาบัน 
 

 
เสนอรองฝายวิชาการ 

 

 

 
เสนอกองนโยบายและแผน 

 

 

 
เสนอผูอํานวยการฝายการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

 

เสนออธิการบดี 

(เงินบกศ. กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ  
และเงินบริหารกายเพื่อสุขภาพ) 
รับเร่ืองคืน ณ ฝายเลขากองพัฒนา

นักศึกษา 

(เงินงบแผนดิน , เงินบํารุงการศึกษา และ
เงินอ่ืน ๆ ) 

สํานักงานอธิการบดีจะสงเร่ืองคืน ให
เจาของโครงการเอง 



 

คูมือกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา   

8

 

 
ขั้นตอนการเบกิจายงบประมาณ 

ประเภทเงินบกศ. กิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ  และเงินบริหารกายเพื่อสุขภาพ 
 

 

การสํารองจายเงินไปกอน ยืมเงินสํารองจาย 
(กอนงานเริ่ม) 

มีมีมี 2 
วิมธี 2  วิธี
มี 2 ขั้นตอน 

 

 

 

 

 
ฝายการเงิน 

กองพัฒนานักศึกษา 
โครงการอนุมัติแลวจัด

กิจกรรม 
 

 

 
รวบรวมเอกสารการเบิกจาย

ทําสรุปสงเบิก  
(พรอมแนบเอกสารการเงิก

จายตัวจริง) 
หลังเสร็จสิ้นโครงการไมเกิน 

30 วัน 

 
จัดกิจกรรม  

 

 
รวบรวมเอกสารการเบิกจาย

ทําสรุปสงเบิก  
(พรอมแนบเอกสารการเงิก

จายตัวจริง) 
หลังเสร็จสิ้นโครงการไมเกิน 

30 วัน 

 

 

 

 
ฝายเลขา  กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 เสนอผูอํานวยกองพัฒนา
นักศึกษา 

ฝายเลขา  กองพัฒนานักศึกษา  

 

 
เสนอรองอธิการบดีฝาย

กิจการนักศึกษา 
เสนอผูอํานวยกองพัฒนา

นักศึกษา 
 

 

 
ฝายการเงิน  

 กองพัฒนานักศึกษา 
(รับเงิน) 

เสนอรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 
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                                ขั้นตอนการสรุปโครงการ 
 

กรอกแบบฟอรมปะหนา 
สรุปโครงการ 

 

 

 

 

แนบสําเนาโครงการ 
ท่ีไดรับการอนุมัติแลว 

สรุปโครงการตามแบบฟอรม 

กรอกรายละเอียด 
การใชจายงบประมาณ 

ตามหมวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แนบเอกสารการเบิกจายตัวจริง 

(โดยเรียงตามรายการที่สรุปไวใน
แบบฟอรม) 

 

 

 

 

 
สงใหคณบดี หรือ 

ผูอํานวยการศูนยเซนต 
 

 

 
สงฝายเลขานุการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

สงฝายการเงิน 
ของกองพัฒนานักศึกษา  
ตรวจสอบความถูกตอง 

 

 

 

 

เสนอผูอํานวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา 
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ขั้นตอนการขอจัดต้ังชมรม 
เสนอรองอธิการบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 

 

 จัดทําโครงการ 
เพื่อขออนุมัติการจัดต้ังชมรม  

 

 
มีการแตงตั้งกรรมการ
ดําเนินงานและสมาชิก
อยางนอย 50  คนขึ้นไป 

 

 

 

มีอาจารยที่ปรึกษาชมรม 

สงฝายเลขานุการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 เสนอผูอํานวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

เสนอรองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

โครงการอนุมัติ และรับคําสั่ง
แตงตั้งชมรม 

 

 

 

 
กรอกขอมูลในระบบ 

E-Activity 
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แนวทางการจดักิจกรรมและเกณฑการสนับสนุนงบประมาณ 
 1)  กิจกรรมอาสาพัฒนาหรือบําเพ็ญประโยชน 
  เปนโครงการที่นักศึกษาจัดกิจกรรในลักษณะไปอาสาพัฒนาหรือบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  

ชุมชน  เพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  (ดานวิชาการ  วิชาชีพ  วิชาชีวิต)  เรียนรู  ใฝรู  ตลอดชีวิต  มีสติปญญาและ

วิจารณญาณ  มีวิธีคิดอยางเปนระบบ  และสามารถแกไขปญหาได  และไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงาน

เพื่อเสริมเติมเต็มใหเปนคนที่สมบูรณพรอมในทุกดาน 

 
คาใชจายที่ใหการสนับสนุน 
 1)  คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหารทําการลวงเวลา  คาที่พักและคาพาหนะอาจารยที่ปรึกษาไมเกินอัตร

ตามที่ทางราชการกําหนด  และสนับสนุนไมเกิน 2 คน / โครงการ 

 2)  คาอาหารนิสิตนักศึกษา 

  ก.  กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนคาอาหารของนักศกึษาผูดําเนิน

โครงการและผูเขารวมโครงการ  อัตราไมเกิน 60 บาท/คน/วัน 

  ข.  กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน  สนับสนุนคาอาหารของนักศึกษาผูดําเนิน

โครงการและผูเขารวมโครงการ  อัตราไมเกิน  100  บาท/คน/วัน 

 3)  คาพาหนะ 

  ก.  กรณีเดินทางโดยรถยนตโดยสารใหเบิกจายในอัตรารถยนตโดยสารประจําทางระหวาง

จังหวัด  ในอัตราไมเกินคาพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข)  รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 

  ข.  กรณีเดินทางโดยรถไฟใหเบิกจายในอัตราขั้นตําสุดของรถแตละประเภท  และกรณี

เดินทางเปนหมูคณะใหทําหนังสือขอสวนลด 

  ค.  กรณีเชารถรับ  - สงในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายไมเกินอัตราต่ําสุดของทุกคน

รวมกัน 

  ง.  กรณีใชรถของสถาบัน  สนับสนุนคาเชื้อเพลงิและหลอล่ืนเทาที่จําเปนและประหยัด 

 4)  คาเตรียมคาย  1,500  บาท 

 5)  คาวัสดุกอสราง  (ไมเกิน  70 %  ของงบประมาณทั้งโครงการ) 

 6)  คาเชาอุปกรณ  เทาที่จายจริงอยางประหยัด 

 7)  คาวัสดุส้ินเปลืองเทาที่จายจริงอยางประหยัด 

 8)  คาตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์  ไมเกิน 3,000 บาท 

 9)  คาพิธีการ  ไมเกิน  500  บาท 

 10)  คาประชาสัมพันธและประเมินผล  ไมเกิน  1,000  บาท 

 11)  คาเวชภัณฑ  ไมเกิน  500  บาท 

 12)  คาลางและอัดภาพ  ไมเกิน  500  บาท   

 
2)  กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
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 เปนโครงการที่มีวันถุประสงคเพื่อทํานุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นดวยการ

อนุรักษ  สงเสริม  เผยแพร  ปลูกฝงคานิยม  ความภูมิใจ  แลกเปลี่ยนศิลปะ  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย  มีจิตสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย  สามารถใชภูมิปญญาไทยในการพัฒนาประเทศ  ตระหนักใน

คุณคา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  ลักษณะการดําเนินกิจกรรม  เชน  การเรียนรูวิถีชีวิตและ

สังคมไทย  การพัฒนา  การศึกษาระบบคิด  ความรู  ภูมิปญญาของแตละทองถิ่น  เพื่อนําไปสูการอนุรักษและ

พัฒนา 

 
คาใชจายที่ใหการสนับสนุน 
 1)  คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหารทําการลวงเวลา  คาที่พักและคาพาหนะอาจารยที่ปรึกษาไมเกินอัตร

ตามที่ทางราชการกําหนด  และสนับสนุนไมเกิน 2 คน / โครงการ 

 2)  คาอาหารนิสิตนักศึกษา 

  ก.  กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนคาอาหารของนักศกึษาผูดําเนิน

โครงการและผูเขารวมโครงการ  อัตราไมเกิน 60 บาท/คน/วัน 

  ข.  กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน  สนับสนุนคาอาหารของนักศึกษาผูดําเนิน

โครงการและผูเขารวมโครงการ  อัตราไมเกิน  100  บาท/คน/วัน 

 3)  คาที่พัก  อัตราไมเกิน  150 บาท / คน / วัน 

 4)  คาพาหนะ 

  ก.  กรณีเดินทางโดยรถยนตโดยสารใหเบิกจายในอัตรารถยนตโดยสารประจําทางระหวาง

จังหวัด  ในอัตราไมเกินคาพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข)  รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 

  ข.  กรณีเดินทางโดยรถไฟใหเบิกจายในอัตราขั้นตําสุดของรถแตละประเภท  และกรณี

เดินทางเปนหมูคณะใหทําหนังสือขอสวนลด 

  ค.  กรณีเชารถรับ  - สงในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายไมเกินอัตราต่ําสุดของทุกคน

รวมกัน 

  ง.  กรณีใชรถของสถาบัน  สนับสนุนคาเชื้อเพลงิและหลอล่ืนเทาที่จําเปนและประหยัด 

 5)  คาตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์  ไมเกิน 3,000 บาท 

 6)  คาวัสดุส้ินเปลือง  ไมเกิน  1,500  บาท 

 7)  ใหการสนับสนุนคาเชาชุดการแสดง  ไมเกิน  3,000  บาท 

 8)  คาวัสดุประกอบการแสดง  ไมเกิน  2,000  บาท 

 9)  คาพิธีการ  ไมเกิน  500  บาท 

 10)  คาประชาสัมพันธและประเมินผล  ไมเกิน  1,000  บาท 

 11)  คาเวชภัณฑ  ไมเกิน  500  บาท 

 12)  คาลางและอัดภาพ  ไมเกิน  500  บาท   

 
 3)  กิจกรรมเสริมสรางและปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ถูกตอง 
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  เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝง  เสริมสรางคานิยมที่ถูกตองดีงาม  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  ความเอื้ออาทร  มีวินัย  ความรับผิดชอบ  การเปนผูนําใหเกิดขึ้นในตัวนิสิตนักศึกษา  เพื่อสามารถใช

ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 

 
คาใชจายที่ใหการสนับสนุน 
 1)  คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหารทําการลวงเวลา  คาที่พักและคาพาหนะอาจารยที่ปรึกษาไมเกินอัตร

ตามที่ทางราชการกําหนด  และสนับสนุนไมเกิน 2 คน / โครงการ 

 2)  คาอาหารนิสิตนักศึกษา 

  ก.  กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนคาอาหารของนักศกึษาผูดําเนิน

โครงการและผูเขารวมโครงการ  อัตราไมเกิน 60 บาท/คน/วัน 

  ข.  กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน  สนับสนุนคาอาหารของนักศึกษาผูดําเนิน

โครงการและผูเขารวมโครงการ  อัตราไมเกิน  100  บาท/คน/วัน 

 3)  คาที่พัก  อัตราไมเกิน  150 บาท / คน / วัน 

 4)  คาพาหนะ 

  ก.  กรณีเดินทางโดยรถยนตโดยสารใหเบิกจายในอัตรารถยนตโดยสารประจําทางระหวาง

จังหวัด  ในอัตราไมเกินคาพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข)  รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 

  ข.  กรณีเดินทางโดยรถไฟใหเบิกจายในอัตราขั้นตําสุดของรถแตละประเภท  และกรณี

เดินทางเปนหมูคณะใหทําหนังสือขอสวนลด 

  ค.  กรณีเชารถรับ  - สงในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายไมเกินอัตราต่ําสุดของทุกคน

รวมกัน 

  ง.  กรณีใชรถของสถาบัน  สนับสนุนคาเชื้อเพลงิและหลอล่ืนเทาที่จําเปนและประหยัด 

 5)  คาตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์  ไมเกิน 3,000 บาท 

 6)  คาวัสดุส้ินเปลือง  ไมเกิน  1,500  บาท 

 7)  คาพิธีการ  ไมเกิน  500  บาท 

 8)  คาประชาสัมพันธและประเมินผล  ไมเกิน  1,000  บาท 

 9)  คาเวชภัณฑ  ไมเกิน  500  บาท 

 10)  คาลางและอัดภาพ  ไมเกิน  500  บาท   

 
 4)  กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
  เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของแต

ละสถาบันใหบรรลุวัตถุประสงค 

 
คาใชจายที่ใหการสนับสนุน 
 1)  คาเบี้ยเลี้ยงหรือคาอาหารทําการลวงเวลา  คาที่พักและคาพาหนะอาจารยที่ปรึกษาไมเกินอัตร

ตามที่ทางราชการกําหนด  และสนับสนุนไมเกิน 2 คน / โครงการ 
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 2)  คาอาหารนิสิตนักศึกษา 

  ก.  กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนคาอาหารของนักศกึษาผูดําเนิน

โครงการและผูเขารวมโครงการ  อัตราไมเกิน 60 บาท/คน/วัน 

  ข.  กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน  สนับสนุนคาอาหารของนักศึกษาผูดําเนิน

โครงการและผูเขารวมโครงการ  อัตราไมเกิน  100  บาท/คน/วัน 

 3)  คาที่พัก  อัตราไมเกิน  150 บาท / คน / วัน 

 4)  คาพาหนะ 

  ก.  กรณีเดินทางโดยรถยนตโดยสารใหเบิกจายในอัตรารถยนตโดยสารประจําทางระหวาง

จังหวัด  ในอัตราไมเกินคาพาหนะรถประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข)  รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 

  ข.  กรณีเดินทางโดยรถไฟใหเบิกจายในอัตราขั้นตําสุดของรถแตละประเภท  และกรณี

เดินทางเปนหมูคณะใหทําหนังสือขอสวนลด 

  ค.  กรณีเชารถรับ  - สงในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายไมเกินอัตราต่ําสุดของทุกคน

รวมกัน 

  ง.  กรณีใชรถของสถาบัน  สนับสนุนคาเชื้อเพลงิและหลอล่ืนเทาที่จําเปนและประหยัด 

 5)  คาตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์  ไมเกิน 3,000 บาท 

 6)  คาวัสดุส้ินเปลือง  ไมเกิน  1,500  บาท 

 7)  คาพิธีการ  ไมเกิน  500  บาท 

 8  คาประชาสัมพันธและประเมินผล  ไมเกิน  1,000  บาท 

 9)  คาเวชภัณฑ  ไมเกิน  500  บาท 

 10)  คาลางและอัดภาพ  ไมเกิน  500  บาท   
 

 
การนํานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  จําแนกเปน  3  ประเภท  คือ 
 1)  การนํานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและไมคางคืน 

 2)  การนํานักศึกาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน 

 3)  การนํานักศึกาไปนอกราชอาณาจักร 

 ดังนั้นในการนํานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน ซึ่งใน

การไปนอกสถานศึกษาจะตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองเปนหนังสือตามแบบที่กําหนดไวนี้ 
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ตัวอยาง 
แบบขออนุญาตผูปกครองนํานักศึกษาไปนอกสถานที่ 

สถานที่............................................................................ 

วันที่.............................เดือน.....................................พ.ศ.............................. 

เร่ือง  การนํานักศึกษาไปนอกสถานที่ 

เรียน  ....................................................................................... 

  ดวย (ชื่อสถานศึกษา)  ..........................................................................มีความประสงค 

จะขออนุญาตนํา (นาย , นางสาว)..................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา  ใน

การไปครั้งนี้มีนักศึกษา  จํานวน..................................คน  มีอาจารยควยคุม................................คน  โดยมี

..................................................................................................................................เปนผูควบคุมไปเพื่อ 

.............................................................................ณ...............................จังหวัด..................................... 

เร่ิมออกเดินทางวันที่...........................เดือน.......................พ.ศ..........................เวลา..............................น. 

และจะไปตามเสนทางผาน.............................................................................โดยเฉพาะ........................... 

.................................................................จะพักคางที่.........................................และกลับถึงสถานศึกษา 

วันที่...................................เดือน.......................พ.ศ..........................เวลา.........................น. 

 

  จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนํา (นาย , นางสาว)............................................................ 

ศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้พรอมกันนี้ไดแนบรายละเอียดการเดินทางมาดวยแลว 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

      (รองศาสตราจารยพัชรี   สวนแกว) 

                              รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 
โปรดกรอกแบบขางลางนี้แลวสงกลับคืนสถานศึกษา 
  ขาพเจา.........................................................................................................ผูปกครอง 

ของ……………………………………………………………..(..........) อนุญาต  (..........) ไมอนุญาต ให 

(นาย , นางสาว)..................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 
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                    ลงชื่อ...........................................................................ผูปกครอง 

หมายเหตุ   โปรดขีดเครื่องหมาย   ในชองที่ตองการ   
 
 

แบบฟอรมการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
 

บันทึกขอความ  

 

สวนราชการ     หนวยงาน  ......................................  โทร. ...................................... 

ที่      ...................../ ๒๕๕๒          วันที่    ................................................. 

เรื่อง   ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ....................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………...… 

เรียน  อธิการบดี 

            

  ตามที่ (หนวยงาน / ชุมนุม /  ชมรม ) จะจัดโครงการ............................................................เพื่อ

...............................................................ในวันที่..............................................  ณ ...................... 

นั้น 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  ทาง(หนวยงาน / ชุมนุม /  ชมรม ) จึง

ขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดําเนินงาน  จํานวน  ............................ บาท (.......................ตัว

หนังสือ....................................................) 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

                                                                              

                                                                             (ชื่อ/ สกุล  ผูเสนอโครงการ) 

                                                                                                           ตําแหนง 

                                                                                                                

 

                                                                             (ชื่อ/ สกุล  ผูเสนอโครงการ) 

                                                                              ตําแหนง  ที่ปรึกษาโครงการ/ชุมนุม / ชมรม 
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ขั้นตอนการเขียนขออนุมติัโครงการ  

 
 

1. ช่ือหนวยงาน 

องคกรที่รับผิดชอบโครงการ คือ ชุมนุม ชมรม หรือกลุมกิจกรรมใดๆ ซึ่งเปนผูดูแลรับผิดชอบ

โครงการ หากเวลามีปญหา หรือมีการติดตอจากบุคคล/องคกรภายนอก สามารถติดตามและ

ตรวจสอบได  

2. ช่ือโครงการหรอืกิจกรรม 

ชื่อโครงการ เปนส่ิงสําคัญในการเขียนโครงการ ช่ือโครงการจะเปนตัวบอกใหเราไดทราบวา

จะทําโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผูที่จะเขารวมโครงการไดอยางมาก หรือบางครั้งก็ใชชื่อ

สถานที่เปนชื่อโครงการ ซึ่งจะทําใหเกิดความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการดวย ดังนั้น

นักศึกษาควรตั้งชื่อโครงการใหเหมาะสม  

3. หลักการและเหตผุล 
ยอหนาที่  1   เขียนปญหา /อุปสรรค ในการทําโครงการทีผ่านมา หรือการจัดโครงการที่

มีลักษณะคลายกัน 

ยอหนาที่  2   หลักการและเหตุผล คือการวิเคราะหขอเท็จจริงของสภาพปญหา หรือความจําเปน
ในการริเริ่มจัดทําโครงการดังกลาวขึ้นมา และสามารถอธิบายรายละเอียดหรือขอเท็จจริง เช่ือมโยงใหเห็น
ความสําคัญของประโยชนตาง ๆ ที่จะไดรับจากโครงการนี้ โดยตองใหเหตุผลอยางชัดเจนวาทําไมตองทํา
โครงการนี้ และโครงการนี้ทําแลวไดอะไร และหากไมทําจะเกิดผลเสียอยางไร  

ยอหนาที่  3  โครงการนี้สามารถนําไปบูรณาการไดกับวิชาอะไรไดบาง...... 
 

4. วัตถุประสงคของโครงการหรอืกิจกรรม 
เขียนแลวตองวัดได 

วัตถุประสงค คือการกําหนดเปาหมายปลายทางที่ตองการใหเกิดจากการดําเนินโครงการ 

ควรเขียนใหชัดเจน เขาใจงาย โดยบอกวาเมื่อไดดําเนินการตามโครงการเสร็จส้ินไปแลวจะเกิด

อะไรบาง โดยจะเขียนใหสอดคลองกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล ส่ิงที่เกิดขึ้นนั้นจะตองวัดผล

และปฏิบัติไดหากมีวัตถุประสงคหลายประเด็นใหระบุเปนขอ ๆ และควรใหกระชับ  

5. วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
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ลักษณะการปฏิบัติงาน คือวิธีการที่จะชวยใหงานบรรลุวัตถุประสงค อาจเปนการกําหนดแผน

หรือกิจกรรมที่ตองทําใหชัดเจนเรียงตามลําดับกอนหลัง โดยเริ่มตั้งแตเสนอโครงการไปจนถึงขั้นตอน

สุดทายของโครงการเพื่อใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตอง และตอเนื่อง ดังนี้  

  
 ขั้นวางแผน (Plan) 
 ขั้นดําเนินงาน (Do) (ตองแนบกําหนดการ) 

กําหนดการ เปนส่ิงที่บงบอกวาแตละชวงเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรบางเปนการวางแผน

ลวงหนาในการจัดกิจกรรมทั้งนี้กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม กําหนดการจะ

เปนสวนสําคัญในการเบิกจายงบประมาณเพราะจะเปนตัวบงชี้ระยะเวลาของกิจกรรมซึ่งจะตองนํามา

คํานวณกับคาใชจาย เชนคาวิทยากรจะตองดูวาใชเวลาในการบรรยายกี่ชั่วโมง คาอาหารจะดูจาก

จํานวนวันจํานวนมื้ออาหาร คาลวงเวลาเจาหนาที่ตาง ๆ ฯลฯ 

 ขั้นประเมินผล  (Check) 
-  (ตองวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ และวัดความสําเร็จของโครงการ) 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 
- ใหไปดูกิจกรรมในครั้งกอนทีเ่คยจัดมาวามีปญหาหรืออุปสรรคอะไรบาง 
 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ (ระบุวันเดือนป) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน คือการกําหนดชวงเวลาของการปฏิบัติโครงการตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุด

โครงการ บางโครงการอาจจะปฏิบัติงานแควันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใชเวลาหลายวันก็ได

แลวแตเราจะกําหนด ทั้งนี้ตองระวังดวยวาเวลาที่ใชหลายวันก็จะมีผลกระทบตองบประมาณที่มีจํากัด  

7. สถานที่ดําเนินการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน คือสถานที่ที่ใชในการปฏิบัติงานตามโครงการควรระบุใหชัดเจนและ

เจาะจงจะไดทราบวามีการปฏิบัติงาน ณ ที่ใดหากไปปฏิบัติงาน ณ ตางจังหวัดก็ควรระบุ หมูบาน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด ใหละเอียดชัดเจนเพราะพื้นที่ในแตละทองถิ่นนั้นกวางและอยูหางไกลกัน 

บางครั้งการคมนาคมไมสะดวก และควรทําแผนที่แนบไวดวยเพื่องายตอการเดินทางสําหรับผูที่

ตองการเดินทางสมทบ  

8. ผูเขารวมโครงการ (ตองระบุจาํนวนใหชัด) 

จํานวนผูเขารวมโครงการ คือการกําหนดจํานวนผูเขารวมโครงการวามีกี่คน เปนใครบาง มา

จากไหน เพื่อที่จะไดแบงแยกหนาที่วาใครจะทําสวนไหนครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมดครบถวน  
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9. งบประมาณ  ทั้ง In cash  และIn-kind  หนวยงานที่สนับสนุนงบประมาณ 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการคาดหวังถึงผลของการดําเนินงานตามโครงการเมื่อ เราได

ดําเนินงานไปจนเสร็จส้ินโครงการแลว ดูวาใครไดประโยชนมากนอยตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

หรือไม  

11. วิธีการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 

ประเมินผลโครงการ เมื่อโครงการดําเนินการเสร็จส้ินตองมีการประเมินผลเพื่อหาขอสรุปวา

การดําเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวเพียงใดมีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม เพื่อนําขอมูล

เหลานั้นมาปรับปรุงในการจัดโครงการในครั้งตอ ๆไป  

12. กําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรม และเกณฑการประเมิน 
13. ช่ือและตําแหนงผูเสนอโครงการ 
14. อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
15. ช่ือและตําแหนงผูอนุมัติโครงการ 
16. วัน เดือน  ปที่อนุมัติโครงการ 
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สัญญายืมเงิน  บํารุงการศึกษา  (กิจกรรมนักศึกษา) 
      สัญญาเงินยืมเลขท่ี.......……………. 

      วันครบกําหนด……………………….. 
ยื่นตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต          

          

       ขาพเจา...........………......…………………........………….    ตําแหนง……………………........ 

สังกัดคณะ/ศูนย.................................    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จังหวัดกรุงเทพมหานคร           

มีความประสงคขอยืมเงินจากกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต        

เพื่อเปนคาใชจายในการ...............................................................   ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

                    

                    

                    

       (ตัวอักษร..........................................................)  รวมเงิน  (บาท) 
          

        ขาพเจาสัญญวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ  และจะนําใบสําคัญคูจายที่ถูกตองพรอมท้ังเงินเหลือจาย  (ถามี)  สงใชภายในกําหนดไว 

ในระเบียบการเบิกจายจากคลัง คือ ภายใน...........วันนับแตวันท่ีไดรับเงินน้ี ถาขาพเจาไมสงตามกําหนด  ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน คาจาง เบี้ยหวัด  

บําเหน็จบํานาญ  หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ชดใชจํานวนเงินท่ียืมไปจนครบถวนไดทันที 

          

ลายมือชื่อ....................................................ผูยืม               วันท่ี.................................... 

          

เสนอ    รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา           

        ไดตรวจสอบแลว เห็นสมควรอนุมัติใหยืมตามใบยืมฉบับน้ีได      จํานวน............................บาท 

(...................................................................................................................)   

          

        ลงชื่อ.....................................................                 วันท่ี.................................... 

        (รองศาสตราจารยพัชรี  สวนแกว)      

 รองอธิการบดี  ท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดี     

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต      

คําอนุมัติ 
          

        อนุมัติใหยืมตามเงื่อนไขขางตนได เปนเงิน...........................................บาท   

(..................................................................................................................)   

          

       ลงชื่อผูอนุมัติ..................................................            วันท่ี.................................... 

                 (รองศาสตราจารยพัชรี  สวนแกว)     

      รองอธิการบดี  ท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดี     

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต      

ใบรับเงิน 
          

        ไดรับเงินยืมจํานวน..........................บาท  (.............................................................................) 
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ไปเปนการถูกตองแลว        

    ลงชื่อ.......................................................ผูรับเงิน          วันท่ี..................................... 

ใบเสนอราคา 
                                                                                                  เขียนที…่…..……………………….. 

                                                                                       วันที…่…...…..เดือน………………..พ.ศ………… 

        ขาพเจา………………………………….อาย…ุ……….ป  สัญชาติ………………เชื้อชาติ……………….. 

ชื่อ    ราน    หาง    บริษัท    หางหุนสวนจาํกัด…………………………………………………………………….. 

ทะเบยีนการคาเลขที…่………………………เลขประจําตัวผูเสียภาษอีากร……………………………………… 

ตั้งบานเรือนอยู เลขที่………….…ถนน…………………ตําบล……….………………….อําเภอ…….…………… 

จังหวัด………………………….…………..โทรศัพท………………………………………..   

ขอเสนอราคา…………………………………………………………...…………..ดังตอไปนี ้   

ลําดับที ่ จํานวน รายการ ราคา จํานวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

  ตอหนวย   ตอหนวย       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

รวมเปนเงนิทัง้สิ้น…………….………….บาท….…….ส.ต. (……...………….……………………………………) 

กําหนดสงของ/กําหนดแลวเสร็จ  ภายใน…………..…………วัน    กําหนดยืน่ราคาภายใน……….……………วัน 

       

(ลงชื่อ)………………………..…………….ผูตกลงราคา    (ลงชื่อ)……………...…………………….ผูเสนอราคา 
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      (………………...……………………..)                                (………..………………………….) 
 

ใบสําคัญรับเงิน 
 ที ่   มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วันที่ .......... เดือน ...................พ.ศ …...… 

                      ขาพเจา ........................................................ที่อยู .............................................. 

แขวง .................... เขต …................จังหวัด................ ไดรับเงินจากมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 

จํานวนเงิน 
ลําดับที่ รายการ 

บาท  ส.ต. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  รวมเปนเงิน     

    

                    จํานวนเงิน …...........................................(ตัวอักษร) 

                      (ลงชื่อ) ..................................................... ผูรับเงิน 

                       (ลงชื่อ) ..................................................... ผูจายเงิน 
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เอกสารสรุปโครงการ 

 
หนังสือขออนุญาตของกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

วันที่....................เดือน..........................................พ.ศ................ 

 

เรียน  อธิการบดี 

 

 ดวยกองพัฒนานักศึกษา  มีความประสงคจะขออนุมัติเงินคากิจกรรมนักศึกษา  เปนจํานวนเงิน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . บ า ท . . . . . . . . . . . . . . . ส ต า ง ค  

(................................................................................................) 

เพื่อใชในโครงการ....................................................................................   ภาคปกติ    ภาคสมทบ  

ระหวางวันที่..........เดือน.........................................พ.ศ....................ถึงวันที่..........เดือน

...................................พ.ศ............. 

 ตามที่ประชุมสภานักศึกษา ครั้งที่..........วันที่.............เดือน.............................พ.ศ........................... 

ไดพิจารณาอนุมัติแลว  ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการการเงินคากิจกรรมนักศึกษาครั้งที่..........วันที่........................

เดือน..................พ.ศ......................ไดพิจารณาอนุมัติแลว   ดังหลักฐานที่แนบมา 

 

 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 .......................................รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา / หัวหนาศูนย / ประธานสภานักศึกษา 

 .......................................เหรัญญิกเงินคากิจกรรมนักศึกษา 

 .......................................ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา 

 .......................................รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 .......................................กรรมการและเลขานุการการเงินคากิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 ......................................................อธิการบดี 

  (รองศาสตราจารยพัชรี   สวนแกว) 

               รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

            อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หนางบใบสําคัญคากิจกรรมนักศึกษา  โครงการ

........................................................................................................ 
ประกอบรายงานการจายเงิน   คณะ / ศูนย /องคการบริหารนักศึกษา / ชมรม

.......................................................... 
วันที่...............เดือน....................................................พ.ศ................................ 

 

ประเภท
คาใชจาย 

หลักฐานการ
จายเงิน 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
(ระบุใหชัดเจนและแยกไวเปนขอ ๆ ) 

จํานวน
เงิน 

 หมายเหต ุ

    บาท สต.  
1.  คาวัสดุ       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงช่ือ...........................................................................................ผูเบิก 
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วันที่..................เดือน.........................................พ.ศ........................... 

หนางบใบสําคัญคากิจกรรมนักศึกษา  โครงการ
........................................................................................................ 

ประกอบรายงานการจายเงิน   คณะ / ศูนย /องคการบริหารนักศึกษา / ชมรม
.......................................................... 

วันที่...............เดือน....................................................พ.ศ................................ 
 

ประเภท
คาใชจาย 

หลักฐานการ
จายเงิน 

ลําดับ
ที่ 

รายการ 
(ระบุใหชัดเจนและแยกไวเปนขอ ๆ ) 

จํานวน
เงิน 

 หมายเหต ุ

    บาท สต.  
2. คาใชสอย       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
3.  คาตอบแทน       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงช่ือ...........................................................................................ผูเบิก 
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วันที่..................เดือน.........................................พ.ศ........................... 
 

     รูปแบบการเขียนสรุปโครงการหรือกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 
 

 

หนาปก 
1. ช่ือโครงการ 
2. หนวยงาน 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
สวนที่ 1 

1. หนังสือขออนุญาตของกองพัฒนานักศึกษา 
2. หนางบใบสําคัญคากิจกรรมนักศึกษา  
3. สําเนาโครงการที่ไดรับการอนุมัติ 
4. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

4.1 ช่ือโครงการหรือกิจกรรม 
4.2 ผูรับผิดชอบ 

  4.3 ระยะเวลาการดําเนินการ  (ระบุวัน เดือน ป) 
4.4 สถานที่ดําเนินการ 
4.5  ผูเขารวมโครงการ 

4.5.1  เปาหมาย 
-  นักศึกษา.......................................คน 
-  อาจารยและเจาหนาที่....................คน 
                         รวม..........................คน 

4.5.2 รวมจริง 
-  นักศึกษา.......................................คน 
-  อาจารยและเจาหนาที่....................คน 
                         รวม..........................คน 

(หมายเหตุ : สแกนรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการพรอมลายเซ็นแนบดวย) 
4.6 งบประมาณ  คาใชจาย 

4.4.1 ที่ขออนุมัติ............................บาท 
4.4.2 ใชจริง...................................บาท 
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   4.7  ลักษณะการจัดโครงการหรือกิจกรรม 

 กิจกรรม Input Process Output ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

สรุปโครงการ
ดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด 
1..................... 
 
 
 

  1. ขั้นวางแผน 
............................................................ 
........................................................... 
2.  ขั้นดําเนินงาน 
............................................................ 
........................................................... 
3.  ขั้นประเมินผล 
............................................................ 
........................................................... 
4.  ขั้นปรับปรุง 
............................................................ 
........................................................... 

      

2..................... 
 
 
 

  1. ขั้นวางแผน 
............................................................ 
........................................................... 
2.  ขั้นดําเนินงาน 
............................................................ 
........................................................... 
3.  ขั้นประเมินผล 
............................................................ 
........................................................... 
4.  ขั้นปรับปรุง 
............................................................ 
........................................................... 

      

 
4.8  สรุปผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 

 
สวนที่  2   

ประมวลภาพกิจกรรม 
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สวนที่  3   
เอกสารการเบิกจายงบประมาณ (ตัวจริง) 

แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสําหรับผูเขารวมกิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม..................................................................................................ปการศึกษา............................ 
*************************** 

คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทําเครื่องหมาย   ในชองวางตามระดับความคิดเห็นของทานตอการ
เขารวมโครงการ  หรือเติมขอความเพื่อประโยชนในการปรับปรุง 
 

ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
 1)  เพศ    ชาย    หญิง 
 2)  คณะ................................................................หลักสูตร.................................................................... 
 3)  ช้ันปที่   ช้ันปที่1   ช้ันปที่ 2   ช้ันปที่3      ช้ันปที่4 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นตอการเขารวมโครงการของทาน 

ระดับความคิดเห็น หัวขอ 
มากท่ีสุด 
(>80%) 

มาก 
 

(71-80%) 

ปานกลาง 
(51-70%) 

นอย 
 

(40-50%) 

นอยท่ีสุด 
(<40%) 

ไม
สามารถ
ประเมิน

ได 
1.  ความคิดเห็นเกีย่วกับการบรรลุวตัถุประสงคของโครงการ 
     1) 

      

     2)       
     3)       
    4)       
2. ความคิดเห็นเกีย่วกับการบริหารจดัการโครงการ 
    1)  ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธโครงการ 

      

    2) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิกจรรม       
    3) ความเหมาะสมของเนื้อหา/กิจกรรม       
    4) ความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินงาน       
    5) ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ       
    6) ความเหมาะสมของวัสดุที่ใชในการจัดกิจกรรม       
    7) ความเหมาะสมของการประสานงานโครงการ       
    8) ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกในการเขารวม
กิจกรรม / โครงการ 

      

3.  ผลท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 
     1) พัฒนาความรู 

      

     2) พัฒนาทัศนคติ       
     3) พัฒนาทักษะและความสามาครถ       
     4) พัฒนาการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม       
     5) การนําไปประยุกตใช       
    6) อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................       
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4. ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมโครงการนี ้       
 
ตอนที่  3  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

3.1  ปญหา  อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
3.2  ขอเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไป 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคณุ 
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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โครงสรางการจัดต้ังคณะกรรมการนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการการนักศึกษา 

ผูชวยเลขานุการ 

รองประธานคณะกรรมการ
นักศึกษาฝายบริหาร 

ฝายกิจกรรม 

นักศึกษาฝายชมรม 
ฝายสวัสดิการ 

เลขานุการ 

ประชาสัมพันธ 

ทะเบียนและพัสดุ 
เหรัญญิก 

ประกันคุณภาพ 
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ขั้นตอนการจัดต้ังคณะกรรมการนักศกึษาของคณะและศูนยการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําประกาศรับสมัคร 

หาเสียงเลือกต้ัง 

เลือกต้ัง 

สงใบสมัคร 

คณะ / ศูนย ทําคําส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการนักศึกษาของคณะ

และศูนยการศึกษา 


