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คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ตามเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บัณฑิตจิตอาสา
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1. ENGLISH SKILL
2. COMMUNICATION SKILL
3. PROFESSINAL SKILL
พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการดาเนินกิจกรรมนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณากร โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้รับทักษะ ตามอัตลักษณ์ 3 ประการ ENGLISH SKILL COMMUNICATION SKILL PROFESSINAL SKILL
และเอกลักษณ์ ในการมีจิตสานึกสาธารณะ ตลอกการจัดบริการ สวัสดิการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาโดยยึดหลัก
ประโยชน์สูงสุดด้วยความสะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อพัฒ นาศักยภาพนั กศึ กษาให้ มีคุณลั กษณะที่พึ งประสงค์โ ดยใช้กิจกรรมเป็นสื่ อ
สวัสดิการต่างๆ ในการดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ บริการ

เป้าหมาย (Goal)
เป้ าหมายการพั ฒ นานั ก ศึ กษา มี แนวทางหลั ก คื อ การพั ฒ นาให้ นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลั ยเนชั่ น มี
คุณลักษณะ ตามอัตลักษณ์ 3 ประการ ENGLISH SKILL COMMUNICATION SKILL PROFESSINAL SKILLและ
เอกลักษณ์ ในการมีจิตสานึกสาธารณะ คือ
1. เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษานานาชาติ ในการการพูด อ่าน เขียน ติดต่อสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นผู้ทมี่ ีทักษะทางด้านการพูดอธิบาย การนาเสนอ ผ่านเครื่องมือการสื่อสารในระบบเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้ที่คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุมีผลอย่างเป็นระบบ (Strategic Thinking) และทางานอย่างมืออาชีพ
4. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี ดูแลสนใจสุขภาพ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สนใจใฝ่เรียนรู้มีความเป็นผู้นา เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 บั ณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา (SERVICE AND MORRAL
STRATEGY)ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรบุคคลทั้งจากภายใน ภายนอก และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การดาเนินกิจกรรมที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี “ความรู้ ทักษะวิชาชีพ
และจิ ต อาสา” ทั้ งในระดับ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ภายใต้แ นวปฏิ บัติต ามเอกลั ก ษณ์ และอั ตลั ก ษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย คือ “ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill)

และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Skill)” กระทั่ง ผู้ เรียนมีความส าเร็จได้รับการยกย่องทั้งใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติตามคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์
กรอบแผนงาน และแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา แนวทางการ
ดาเนินงานในปีการศึกษา 2555 คือ
1. กาหนดแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
2. จัดทาแผนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ วิช าชีพ ตรงตาม
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. ก าหนดตั ว ชี้ วั ด การก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลเอกลั ก ษณ์ และอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ( Preserve Art and Culture Strategy )
มหาวิทยาลัยเนชั่นดาเนินการจัดระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างภูมิ
ทัศน์ให้มีความสวยงาม ความสะอาดที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย กีฬานันทนาการและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์มาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยกย่องและยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ
กรอบแผนงาน และแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม แนวทางการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2555 คือ
1. จัดระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
2. แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. กาหนดตัวชี้วัด การกากับ ติดตาม และประเมินผลการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมกิจรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในระดับประเทศและระดับสากล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการให้บริการ มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คานิยาม
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาและเสริมสร้างนักศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คื อ ทั ก ษะมื อ อาชี พ (Professional) ทั ก ษะการสื่ อ สาร
(Communication skill) ทักษะภาษาอังกฤษ (English skill) ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ภาวะความ
เป็ น ผู้ น า การทางานเป็ น ทีม การปรั บ ตัว และปฏิ สั มพันธ์กั บผู้ อื่นของนักศึก ษา โดยประกอบด้ว ยกิจ กรรม 5
ประเภท ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจาวิชาร่วมกันจัดทาขึ้นเพื่อ
ตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ ดาเนินการโดยองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ / หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลั กษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ โดยอาจพิจารณาประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
หน้า ๕
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจั ด ท ามาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคานึงถึงความเป็น
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ดาเนินการจัดทา
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน
เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๘ แห่ งพระราชบั ญญั ติร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ กระทรวงศึก ษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิ ตใจ มี
ความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบ่งชี้
๑.๑ บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
๑.๒ บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก คุณธรรม
จริยธรรม
๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้อง เหมาะสม

๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมี
ดุลยภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้
(๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
อิสระทางวิชาการ
(๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตั ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่างๆ
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
(๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
การดาเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึ กษาทั้ง ๔ ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการ
ประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาพส่วนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้
(๑) มี ห ลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย ยื ด หยุ่ น สอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณ ภาพผู้เรียนแบบผู้เรียน
เป็นสาคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผล
การประเมินเพื่อพัฒ นาผู้ เรี ยน และการบริการจัดการหลั กสุ ตร ตลอดจนมีการบริห ารกิจการนิสิตนักศึกษาที่
เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
(๒) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของ
ประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(๓) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความยั่ ง ยื น ของสั ง คมและ
ประเทศชาติ
(๔) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนาไปสู่สังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๑ มีการแสวงหา การสร้ าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่ ว นที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
๓.๒ มี ก ารบริ ห ารจั ดการความรู้ อ ย่ า งเป็น ระบบ โดยใช้ ห ลั ก การวิ จั ย แบบบู ร ณาการ หลั ก การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันนาไปสู่ สังคมแห่งการ
เรียนรู้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนการเสนอโครงการ
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
(สโมสรนักศึกษา / ชมรม)

องค์การนักศึกษา

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา

เสนอคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณา

กรณีโครงการถูกแก้ไข

เสนออธิการบดีอนุมัติโครงการ
ติดตามผลการรับอนุมัติ
เสนอโครงการเข้ าสูร่ ะบบเบิกจ่ายและจัดซื ้อจัดจ้ าง
(Lotus Notes)

สานักพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
ติดตามผลการรับอนุมัติ

สานักบัญชีและการเงิน
นักศึกษารับเงินงบประมาณดาเนินการตามโครงการ

สานักพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการอนุมตั ิแล้วจัดกิจกรรม

รับเงินดาเนินกิจกรรม
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิ

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย
ทาสรุปส่งเบิก
(พร้อมแนบเอกสารการเบิกจ่ายตัวจริง
หลังเสร็จสิ้นโครงการไม่เกิน 5 วัน )

ฝ่ายเลขา สานักกิจการนักศึกษา

เสนอผู้อานวยการ
สานักกิจการนักศึกษา

เสนอบุคคลที่อธิการบดีมอบหมาย

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย พร้อมบิลค่าใช้จ่ายเข้าสู่
ระบบเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง
(Lotus Notes)
เพื่อขออนุมัติเคลียร์เอกสารทดรองจ่าย
ติดตามผลการรับอนุมัติ
ฝ่ายการเงิน
(รับเอกสารและเงินคงเหลือ)

สานักพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

ขั้นตอนการสรุปโครงการ
สรุปโครงการ
ตามแบบฟอร์ม

แนบสาเนาเอกสารการเบิกจ่าย
(โดยเรียงตามรายการที่สรุปไว้ในแบบฟอร์ม)

ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
ผู้อานวยการศูนย์เซ็นต์

ส่งฝ่ายเลขานุการ
สานักกิจการนักศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้อง

เสนอผู้อานวยการ
สานักกิจการนักศึกษา

เสนออธิการบดี
(รายงานผลการดาเนินงาน)

ขั้นตอนการขอจัดตั้งชมรม
จัดทาหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์
เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งชมรม

มีการแต่งตั้งกรรมการดาเนินงานและสมาชิก
อย่างน้อย 15 คนขึ้นไป

มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

ส่งฝ่ายเลขานุการ
กองสโมสรนักศึกษา

เสนอผู้อานวยการ
สานักกิจการนักศึกษา

เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ
และรับคาสั่งแต่งตั้งชมรม

ดาเนินกิจกรรมตามวัตถุ
และแผนกิจกรรมชมรม

แนวทางการจัดกิจกรรมและเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ
1. กิจกรรมอาสาพัฒนาหรือบาเพ็ญประโยชน์
เป็นโครงการที่นักศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะไปอาสาพัฒนาหรือบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน เพื่อเพิ่มพู น ความรู้ ทัก ษะ (ด้า นวิช าการ วิ ช าชีพ วิช าชีวิต ) เรียนรู้ ใฝ่ รู่ ตลอดชีวิ ต มี ส ติปั ญญาและ
วิจารณญาณ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ และได้รั บประสบการณ์จากการปฏิบัติงานเพื่อ
เสริมเติมเต็มให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน
ค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าที่พักและค่าพาหนะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่
เกินอัตราตามที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ
2) ค่าอาหารนักศึกษา
ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับ สนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 120 บาท/คน/วัน
ข. กรณี จั ด กิจ กรรมโครงการภายนอกสถาบั น สนั บสนุนค่ าอาหารของนัก ศึก ษาผู้
ดาเนินโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน
3) ค่าพาหนะ
ก. กรณีเดิน ทางโดยรถยนต์โ ดยสารให้ เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจาทาง
ระหว่างจังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข)
รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1
ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้เบิกจ่ายในอัตราขั้นต่าสุดของรถแต่ละประเภท และกรณี
เดินทางเป็นหมู่คณะให้ทาหนังสือขอส่วนลด
ค. กรณีเช่ารถรับ-ส่งในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราต่าสุดของทุก
คนรวมกัน
ง. กรณีใช้รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเท่าที่จาเป็นและประหยัด
4) ค่าเตรียมค่ายไม่เกิน 2,000 บาท
5) ค่าวัสดุก่อสร้าง (ไม่เกิน 60% ของงบประมาณทั้งโครงการ)
6) ค่าเช่าอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริงอย่างประหยัด
7) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเท่าที่จ่ายจริงอย่างประหยัด
8) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์ ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน
9) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 1,000 บาท/โครงการ
10) ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท
11) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 1,000 บาท
12) ค่าอัดภาพ ไม่เกิน 300 บาท
2. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทานุบารุงศิล ปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้ว ยการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ปลูกฝังค่านิยม ความภูมิใจ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณีไทย มี
จิตสานึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถใช้ภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาประเทศ ตระหนักในคุณค่า ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะการดาเนินกิจกรรม เช่น การเรียนรู้วิถีชีวิตและสังคมไทย การพัฒนา
การศึกษาระบบคิด ความรู้ ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิน่ เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา

ค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าที่พักและค่าพาหนะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกินอัตราตามที่
ทางราชการกาหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ
2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา
ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู้ดาเนินโครงการ
และผู้เข้าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 120 บาท/คน/วัน
ข. กรณี จั ด กิ จ กรรมโครงการภายนอกสถาบั น สนั บ สนุ น ค่ า อาหารของนั ก ศึ ก ษาผู้ ด าเนิ น
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน
3) ค่าที่พัก อัตราไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
4) ค่าพาหนะ
ก. กรณีเดิน ทางโดยรถยนต์โ ดยสารให้เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจาทางระหว่าง
จังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับ
อากาศชั้น 1
ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้เบิกจ่ายในอัตราขั้นต่าสุดของรถแต่ละประเภท และกรณีเดินทาง
เป็นหมู่คณะให้ทาหนังสือขอส่วนลด
ค. กรณีเช่ารถรั บ -ส่ ง ในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้ เบิกจ่ายไม่เกินอัตราต่าสุ ดของทุกคน
รวมกัน
ง. กรณีใช้รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเท่าที่จาเป็นและประหยัด
5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์ ไม่เกิน 3,000 บาท
6) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเท่าที่จ่ายจริงอย่างประหยัด
7) ให้การสนับสนุนค่าเช่าชุดการแสดง ไม่เกิน 3,000 บาท
8) ค่าวัสดุประกอบการแสดง ไม่เกิน 2,000 บาท
9) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 2,000 บาท
10) ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท
11) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 1,000 บาท
12) ค่าอัดภาพ ไม่เกิน 300 บาท
3. กิจกรรมเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม
ความเอื้ออาทร มีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นผู้นาให้เกิดขึ้นในตัวนิสิตนักศึกษา เพื่อสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
ค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าที่พักและค่าพาหนะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกินอัตราตามที่
ทางราชการกาหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ
2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา
ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษา ผู้ดาเนินโครงการ
และผู้เข้าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 120 บาท/คน/วัน
ข. กรณีจั ด กิจ กรรมโครงการภายนอกสถาบัน สนั บ สนุ นค่ า อาหารของนัก ศึ กษา ผู้ ด าเนิ น
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน
3) ค่าที่พัก อัตราไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน

4) ค่าพาหนะ
ก. กรณีเดิน ทางโดยรถยนต์ โ ดยสารให้เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจาทางระหว่าง
จังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับ
อากาศชั้น 1
ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้เบิกจ่ายในอัตราขั้นต่าสุดของรถแต่ละประเภท และกรณีเดินทาง
เป็นหมู่คณะให้ทาหนังสือขอส่วนลด
ค. กรณีเช่ารถรับ-ส่งในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราต่าสุดของทุกคนรวมกัน
ง. กรณีใช้รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเท่าที่จาเป็นและประหยัด
5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์ ไม่เกิน 3,000 บาท
6) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเท่าที่จ่ายจริงอย่างประหยัด
7) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 1,000 บาท
8) ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท
9) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 1,000 บาท
10) ค่าอัดภาพ ไม่เกิน 300 บาท
4. กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละสถาบัน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ค่าใช้จ่ายที่ให้การสนับสนุน
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารทาการล่วงเวลา ค่าที่พักและค่าพาหนะอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกินอัตราตามที่
ทางราชการกาหนด และสนับสนุนไม่เกิน 2 คน / โครงการ
2) ค่าอาหารนิสิตนักศึกษา
ก. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายในสถาบันสนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู้ดาเนินโครงการ
และผู้เข้าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 120 บาท บาท/คน/วัน
ข. กรณีจัดกิจกรรมโครงการภายนอกสถาบัน
สนับสนุนค่าอาหารของนักศึกษาผู้ดาเนิน
โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ อัตราไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน
3) ค่าที่พัก อัตราไม่เกิน 300 บาท/คน/วัน
4) ค่าพาหนะ
ก. กรณีเดินทางโดยรถยนต์โดยสารให้เบิกจ่ายในอัตรารถยนต์โดยสารประจาทางระหว่าง
จังหวัด ในอัตราไม่เกินค่าพาหนะรถประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข) รถโดยสารปรับ
อากาศชั้น 1
ข. กรณีเดินทางโดยรถไฟให้เบิกจ่ายในอัตราขั้นต่าสุดของรถแต่ละประเภท และกรณีเดินทาง
เป็นหมู่คณะให้ทาหนังสือขอส่วนลด
ค. กรณีเช่ารถรับ-ส่งในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายไม่เกินอัตราต่าสุดของทุกคนรวมกัน
ง. กรณีใช้รถของสถาบัน สนับสนุนค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเท่าที่จาเป็นและประหยัด
5) ค่าตอบแทนวิทยากรตามสิทธิ์ ไม่เกิน 3,000 บาท
6) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเท่าที่จ่ายจริงอย่างประหยัด
7) ค่าพิธีการ ไม่เกิน 1,000 บาท
8) ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผล ไม่เกิน 1,000 บาท

9) ค่าเวชภัณฑ์ ไม่เกิน 1,000 บาท
10) ค่าอัดภาพ ไม่เกิน 300 บาท
หมายเหตุ ค่าเงินหรือของรางวัลผู้ชนะการแข่งขันหรือประกวดทุกอันดับไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5,000 บาท
การนานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จาแนกเป็น 3 ประเภท คือ
1) การนานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน
2) การนานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน
3) การนานักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
ดังนั้น ในการนานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน ซึ่งใน
การไปนอกสถานศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นหนังสือตามแบบที่กาหนดไว้นี้

แบบขออนุญาตผู้ปกครองนานักศึกษาไปนอกสถานที่
เลขที่ 001/2554
สถานที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
เรื่อง ขออนุญาตนานักศึกษาไปนอกสถานที่
เรียน ผู้ปกครอง
ด้ ว ย ส า นั ก พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ข อ อ นุ ญ า ต
น า นางสาวเบญจวรรณ ขั น แก้ ว ไปศึ ก ษานอกสถานศึ ก ษา ในการไปครั้ ง นี้ มี นั ก ศึ ก ษา จ านวน 4 คน
มีอาจารย์ควบคุม - คน โดยมีอาจารย์ – เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อเดินทางไป ประเทศเกาหลีใต้ โดยเริ่มออกเดินทาง
ในวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 น. บริเวณมหาวิทยาลัยเนชั่นและ 22.00 น. ณ สนามบิน
สุ ว รรณภูมิ จะพัก ค้างที่ ประเทศเกาหลี ใ ต้ และกลั บ ถึงสถานศึก ษาวัน ที่ 3 เดื อน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เวลา 08.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนา นางสาวเบญจวรรณ ขันแก้ว ศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้
แนบรายละเอียดการเดินทางมาด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(

)

รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา
ข้าพเจ้า(นาย/นาง)....................................................................................................................................
ผู้ปกครองของ(นาย/นางสาว..................................................................................................................................
(..............) อนุญาต (...............) ไม่อนุญาต ให้ (นาย,นางสาว)..............................................................................
ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้
ลงชื่อ............................................................................ผู้ปกครอง
หมายเหตุ โปรดขีดเครื่องหมาย / ในช่องที่ต้องการ

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมนักศึกษา
บันทึกข้อความ
หน่วยงาน................................................................โทร. (...............)
ที่
/2555
วัน/เดือน/ปี....................................................
เรื่อง ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ...............................................................
เอกสารแนบ ...........................................................................................................
รหัสโครงการ....................................................................
เรียน อธิการบดี หรือบุคคลที่อธิการบดีมอบหมาย
ตามที่ (องค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/คณะกรรมการนักศึกษาคณะ/ชมรม) จะจัดโครงการ
............................................................................................................โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
........................................................ในวันที่.........................................ณ.........................................................นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทาง (องค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ/ชมรม) จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดาเนินงาน จานวน
........................บาท (.......................ตัวหนังสือ..........................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ชื่อ / สกุล......... ผู้เสนอโครงการ......)
ประธานโครงการ
(ชื่อ / สกุล......... ผู้เสนอโครงการ......)
รองประธานโครงการ
(ชื่อ / สกุล........ อาจารย์..........)
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการ/สโมสรนักศึกษา/องค์กรนักศึกษา/ชมรม)

ขั้นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ
1.ชื่อหน่วยงาน
องค์กรที่รับผิดชอบโครงการ คือ องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ ชมรม
หรือกลุ่มใด ๆ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ
2.ชื่อโครงการหรือกิจกรรม
ชื่อโครงการ เป็นสิ่งสาคัญในการเขียนโครงการ ชื่อโครงการจะเป็นตัวบอกให้เราได้ทราบว่า
จะทาโครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างมาก หรือบางครั้งก็ใช้ชื่อสถานที่เป็นชื่อ
โครงการ ซึ่งจะทาให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย นักศึกษาจึงควรตั้งชื่อโครงการให้
เหมาะสม
3.หลักการและเหตุผล
-อ้างอิงผลการประเมินโครงการ กิจกรรมในในปีที่ผ่านมา กรณีโครงการต่อเนื่อง
-อ้างอิงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ กิจกรรมในปีที่ผ่านมา
-วิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา มีความจาเป็น สาคัญอย่างไรต่อการต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
4.วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์ คือการกาหนดเป้าหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการดาเนินโครงการ ควร
เขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วจะเกิดอะไรบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องวัดผลและปฏิบัติได้
และควรอ้างงถึงกรอบต่างๆ ที่เป็นภาระกิจของมหาวิทยาลัย
4.1 เพื่ อส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุดมศึกษาแห่ งชาติใ น
ด้าน……………………………………………………………………………………………………………
(เลือกมาอย่างน้อย 1 ด้าน)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านทักษะทางปัญญา
3. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5. ด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพ
4.2 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยในด้าน
..............................................................................................................................
(เลือกมาอย่างน้อย 1 ด้าน)
1. มีทักษะความเป็นมืออาชีพ (Professional Skill)
2. มีทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill)
3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill)
4.3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
5.กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้องระบุจานวนให้ชัด)
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ คือการกาหนดจานวนผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีกี่คน เป็นใครบ้าง
มาจากไหน และให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลและนามาสรุปผลโครงการ
ตามตัวอย่างใบลงทะเบียนเลขที่ ลท.001

6.ระยะเวลาหรือขั้นตอนการดาเนินงาน
กาหนดการ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแต่ละช่วงเวลาจะทากิจกรรมอะไรบ้างเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการจัด
กิจกรรม หรือจัดทาเป็นแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) ประกอบด้วย
-ระยะเตรียมการวันที่
-ระยะดาเนินการวันที่
-ระยะประเมินผลวันที่
ตัวอย่างแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)
การดาเนินงาน

กุมภาพันธ์
1

2

3

4

มีนาคม
5

1

2

3

4

5

1.เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมตั ิ
2.ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.ประชาสัมพันธ์ โครงการ
4.จัดเตรี ยมงาน สถานที่
5.ดาเนินโครงการ

6.ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลโครงการ

7.สถานที่ดาเนินการ
สถานที่ปฏิบัติงาน คือสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการควรระบุให้ชัดเจน และเจาะจงจะได้
ทราบว่ามีการปฏิบั ติงาน ณ ที่ใ ด เช่น อาคารคณะบริห ารธุ รกิจ มหาวิทยาลั ยเนชั่น หากไปปฏิบัติงาน ณ
ต่างจังหวัดก็ควรระบุ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ให้ละเอียดชัดเจนเพราะพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นนั้นกว้างและอยู่
ห่างไกลกัน บางครั้ งการคมนาคมไม่ส ะดวก และควรทาแผนที่แนบไว้ด้วยเพื่อง่ายต่อการเดินทางส าหรับผู้ ที่
ต้องการเดินทางสมทบ
8. โครงการสอดคล้องกับกับหลักสูตร..............................................บูรณาการกับรายวิชา
.....................................................(รหัสวิชา................)
9. ความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
ลาดับ

พัฒนาการเรียนรู้

1
2
3

ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ด้า นทั กษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ด้านความรู้ในสาขาวิชาชีพ

4
5

วิเคราะห์ความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
ไม่มีความสอดคล้อง

10. ความสอดคล้องของโครงการ /กิจกรรมกับการพัฒนาลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ลาดับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

วิเคราะห์ความสอดคล้อง
มีความสอดคล้อง
ไม่มีความสอดคล้อง

มีทกั ษะความเป็ นมืออาชีพ Professional Skill
มีทกั ษะด้ านการสือ่ สาร Communication Skill
มีทกั ษะด้ านภาษาอังกฤษ English Skill

1
2
3

11. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
รายการดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
10.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ รับการพัฒนา 100%
ผลการเรียนรู้ด้าน............

วิธีประเมิน/เครื่องมือ

10.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ รับการพัฒนา 100%
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยในด้าน..................

เ ค รื่ อ ง มื อ ป ร ะ เ มิ น หลังเสร็จสิ้นโครงการ
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โ ด ย ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า
ร่วมกิจกรรม

12. งบประมาณดาเนินงาน
ใช้งบประมาณในการดาเนินงานครั้งนี้จานวน

ระยะการประเมิน
เครื่องมือประเมิน การพัฒนา หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ผ ล กา ร เ รี ย นรู้ ต า ม กร อ บ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ โดยประเมิ น จาก
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่
เข้าร่วมกิจกรรม

บาท ( ...เขียนเป็นตัวหนังสือ....) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
ค่าเอกสารประกอบการอบรม 20 บาท* 50 ชุด
ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท* 50 คน
ค่าอาหารว่าง 25 บาท* 2 มื้อ* 50 คน
ค่าของที่ระลึกสาหรับวิทยากร
ค่าติดต่อประสานงาน
ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ 350 บาท* 3 ป้าย
เผื่อเหลือเผื่อขาด
รวม

จานวนเงิน
1,000
2,500
2,500
500
500
1,000
1,050
1,000
10,050

ร้อยละ
9.95
24.87
24.87
4.98
4.98
9.95
10.45
9.95
100

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหวังถึงผลของการดาเนินงานตามโครงการเมื่อเราได้ดาเนินงานไปจน
เสร็จสิ้นโครงการแล้ว ดูว่าใครได้ประโยชน์มากน้อยตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการด้วย

14.วิธีการประเมินโครงการ/กิจกรรม
เมื่อโครงการดาเนินการเสร็จสิ้นต้องมีการประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปว่า การดาเนินการนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงในการจัด
โครงการในครั้งต่อๆ ไป
15.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
15.1 ควรระบุโดยการคาดคะเนว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นร้อยละ เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80
15.2 ระบุว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเกณฑ์ดี อย่างน้อย ร้อยละ 80 (โดยใช้ข้อมูลจากแบบ
ประเมินผลโครงการ)
16. การลงชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
16.1 ลงชื่อ....................................................................................
(...............................................................) ผู้รับผิดชอบโครงการ
………../………./…………….
16.2 ลงชื่อ....................................................................................
(...............................................................) ผู้เสนอโครงการ
(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมคณะ)
………../………./…………….
16.3 ลงชื่อ....................................................................................
(...............................................................) ผู้เห็นชอบโครงการ
(คณบดี/บุคคลหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย)
………../………./…………….

หน้างบใบสาคัญค่ากิจกรรมนักศึกษา โครงการ...................................
ประกอบรายงานการจ่ายเงิน คณะ / ศูนย์ / สโมสรนักศึกษา / องค์กรนักศึกษา / ชมรม
วันที่........................เดือน..................................................พ.ศ.........................................
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

หลักฐาน
การจ่ายเงิน

ลาดับที่

รายการ
(ระบุให้ชัดเจนและแยกไว้
เป็นข้อๆ)

จานวนเงิน
(บาท)

สต.

1. ค่าวัสดุ

ลงชื่อ..................................................................................................ผู้เบิก
วันที่...................เดือน............................พ.ศ........................

หมายเหตุ

หน้างบใบสาคัญค่ากิจกรรมนักศึกษา โครงการ...............................
ประกอบรายงานการจ่ายเงิน คณะ / ศูนย์ / สโมสรนักศึกษา / องค์กรนักศึกษา / ชมรม
วันที่........................เดือน..................................................พ.ศ.........................................
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

หลักฐาน
การจ่ายเงิน

ลาดับที่

รายการ
(ระบุให้ชัดเจนและแยกไว้
เป็นข้อๆ)

จานวนเงิน
(บาท)

สต.

2. ค่าใช้สอย

ลงชื่อ..................................................................................................ผู้เบิก
วันที่...................เดือน............................พ.ศ........................

หมายเหตุ

หน้างบใบสาคัญค่ากิจกรรมนักศึกษา โครงการ.......................................
ประกอบรายงานการจ่ายเงิน คณะ / ศูนย์ / สโมสรนักศึกษา / องค์กรนักศึกษา / ชมรม
วันที่........................เดือน..................................................พ.ศ.........................................
ประเภท
ค่าใช้จ่าย

หลักฐาน
การจ่ายเงิน

ลาดับที่

รายการ
(ระบุให้ชัดเจนและแยกไว้
เป็นข้อๆ)

จานวนเงิน
(บาท)

สต.

3. ค่าตอบแทน

ลงชื่อ..................................................................................................ผู้เบิก
วันที่...................เดือน............................พ.ศ........................

หมายเหตุ

แบบฟอร์มสรุปโครงการ
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ......................................................................................................
ผู้รับผิดชอบ.....................................................................................................
วัน/เวลา/สถานที่............................................................................................
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
4.1 เป้าหมาย
4.1.1 นักศึกษา.........................คน
4.1.2 อาจารย์และเจ้าหน้าที่......................คน
รวม....................คน
4.2 ร่วมจริง
4.2.1 นักศึกษา.............................คน
4.2.2 อาจารย์และเจ้าหน้าที่.......................คน
รวม....................คน
(หมายเหตุ : สแกนรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพร้อมลายเซ็นต์แนบด้วย)

5. งบประมาณการดาเนินงาน
5.1 ที่ขออนุมัติ......................................................บาท
5.2 ใช้จริง.............................................................บาท
6. แหล่งบประมาณ...................................บาท
7. ลักษณะของกิจกรรมการดาเนิน
8. สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรม

Input

Process

Output

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

9. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานครั้งต่อไป.....................................................
10. ประมวลภาพกิจกรรม (อย่างน้อย 7-10 ภาพ)

สรุปผลการ
ดาเนินตาม
ตัวชี้วัด

แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม..................................................ปีการศึกษา..............................
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทาเครื่องหมาย / ในช่องว่างตามระดับความคิดเห็นของท่านต่อ
การเข้าร่วมโครงการ หรือเติมข้อความเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ
 ชาย
 หญิง
2) คณะ...........................................................................
3) หลักสูตร........................................................
4) สาขาวิชา.......................................................
5) ชั้นปีที่
 ปีที่ 1
 ปีที่ 2
 ปีที่ 3

 ปีที่ 4

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการของท่าน
หัวข้อ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

1. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
1)
2)
3)
4)
2. ความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารจัดการโครงการ
1) ความเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์โครงการ
2) ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
3) ความเหมาะสมของเนื้อหา/กิจกรรม
4) ความเหมาะสมของระยะเวลาการดาเนินงาน
5) ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
6) ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
6) ความเหมาะสมของการประสานงานโครงการ
7) ความเหมาะสมของการอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ
8) ความเหมาะสมของการอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ
3. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
1) พัฒนาความรู้
2) พัฒนาทัศนคติ
3) พัฒนาทักษะและความสามารถ
4) พัฒนาการมีส่วนร่วมและการทางานเป็นทีม
5) การนาไปประยุกต์ใช้
6) อื่นๆ (ระบุ)...............................................
4. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3.1 ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

3.2 ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป
........................................................................................................................................................ ............................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3.3ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
โครงสร้างการจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษา
นายกองค์ การนักศึกษา


นายกสโมสรนักศึกษา

เลขานุการ

ประธานคณะกรรมการ
นักศึกษาฝ่ ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการ
นักศึกษาฝ่ ายบาเพ็ญประโยชน์

ประชาสัมพันธ์

ทะเบียนและพัสดุ

เหรัญญิก

ประกันคุณภาพ

ประธานคณะกรรมการ
นักศึกษาฝ่ ายกีฬา

ประธานคณะกรรมการ
นักศึกษาฝ่ ายศิลปวัฒนธรรม

ขั้นตอนการจัดตั้งคณะกรรมการนักศึกษาของคณะและศูนย์การศึกษา
ประกาศระเบียบข้ อบังคับ


กาหนดและประกาศวันเลือกตัง้


จัดทาประกาศรับสมัคร


ส่งใบสมัคร


หาเสียงเลือกตัง้


เลือกตัง้ และประกาศผลการเลือกตัง้


คณะ/ศูนย์ ทาคาสัง่ แต่งตัง้
สโมสรนักศึกษา/คณะกรรมการนักศึกษาของคณะ
และศูนย์การศึกษา

ลท.001
-ตัวอย่างแบบลงทะเบียน
ชื่อโครงการ............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินโครงการ………………………………………………………………………………….
สถานที่ดาเนินโครงการ..........................................................
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

คณะ

หมายเหตุ

