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ค าน า 
 
 กิจกรรมนักศึกษา  เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อชํวยเหลือและพัฒนานักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์  เพื่อ
สํงเสริมสนับสนุนให๎นักศึกษาได๎พัฒนาตนเอง ทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให๎เต็มตาม
ศักยภาพ โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นประโยชน์ตํอนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
นอกเหนือจากความรู๎ทางวิชาการที่นักศึกษาได๎รับแล๎วการทํากิจกรรมนับวําเป็นสํวนสําคัญที่ทําให๎นักศึกษาได๎
หาประสบการณ์ พัฒนาทักษะของตนเองผํานการจัดกิจกรรม โครงการ หรือการเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ  

คูํมือการจัดกิจกรรมนักศึกษาเลํมนี้มีการ รวบรวมข๎อมูลที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ตํอการจัดกิจกรรม
นักศึกษาอยูํหลายสํวน ได๎แกํ ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี  แนวทางการพัฒนา
กิจกรรม นักศึกษา ขั้นตอน การจัดกิจกรรมนักศึกษา  การติดตํอหนํวยงา นตําง ๆ  การจัดการงบประมาณ
กิจกรรมนักศึกษา  การบันทึกข๎อมูลกิจกรรมในระบบสารสนเทศ  การจัดต้ังและตํออายุชมรม  ข๎อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และแบบฟอร์มตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรม  
 สํานักงานกิจการนักศึกษาได๎จัดทําคูํมือการจัดกิจกรรมนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางให๎นักศึกษาที่เกี่ยวข๎อง สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมได๎อยํางถูกต๎อง ลดปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้น 
รวมถึงชํวยให๎นักศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมได๎อยํางเหมาะสม การบริหา รจัดการงบประมาณ การขอใช๎
สถานที่ การขอยืมอุปกรณ์  
 ผู๎จัดทําหวังเป็นอยํางยิ่งวําคูํมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา เลํมนี้ จะเป็นประโยชน์แกํนักศึกษาที่
เกี่ยวข๎อง สามารถพัฒนาตํอ การจัดกิจกรรมได๎อยํางสร๎างสรรค์ พัฒนากระบวนการทํางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ หากมีข๎อผิดพลาดประการใดผู๎จัดทําขอน๎อมรับไว๎ ณ โอกาสนี้ 
 
 

         สํานักงานกิจการนักศึกษา 
                  พ.ศ.2563 
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บทน า 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยัพระจอมเกล๎าธนบุรี (มจธ.) ได๎กําหนดวิสัยทัศน์ 5 มุํง เป็นแนวทางหลักในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใช๎เป็นกรอบกําหนดทิศทางแผนพัฒนา มจธ . พ.ศ.2549-2563 (KMUTT 
Roadmap 2020) และแผนพัฒนา มจธ .ระยะยาว  ปี พ.ศ.2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036) รวมถึง
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของมห าวิทยาลัย ตํอมาในชํวงปลายปีงบประมาณ 2560 ด๎วยบริบทและสถา นการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ผู๎บริหารและบุคลากรรุํนใหมํของมหาวิทยาลัยจึงได๎รํวมกันระดมสมอง เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ 
และกําหนดวิสัยทัศน์ใหมํ และให๎นําวิสัยทัศน์ 5 มุํงมาเป็นหลักการสําคัญ (Guiding Principles) ในการทํางาน
ของมหาวิทยาลัยตํอไป ซึ่งประกอบด๎วย 
  มุํงมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝุเรียนรู๎ 
  มุํงสูํ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 
  มุํงธํารง ปณิธานในการสร๎างบัณฑิตที่เกํงและด ี
  มุํงสร๎าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให๎เป็นที่ภูมิใจของประชาคม 
  มุํงก๎าว ไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก 
 
ปรัชญา (Philosophy)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่เป็นทั้งสวน การศึกษา และสวน
อุตสาหกรรม ผลิตบั ณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทํางานวิจัย พัฒนาและให๎บริการ
วิชาการ เพื่อสํงเสริมสร๎างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
 
ปณิธาน (Resolution) 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ทํางานวิจั ย พัฒนาและให๎บริการวิชาการ เพื่อเส ริมสร๎าง
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
 “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุํงพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิด
สร๎างสรรค์ และความเป็นผู๎ประกอบการ ทําให๎เกิดคุณคํา นําไปสูํการเปลี่ยนแปลงให๎สังคมโลกเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน” 
 โดยมีการกําหนดวํา “คุณคํา”หมายถึง  
 คุณคํา ของ “คน”คือ  การผลิตกําลังคนด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี Employability ใน 
Global market และเป็น Social Change Agent 
 คุณคํา ของ “กระบวนการการเรียนการสอน”  ที่นําไปสูํนวัตกรรมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 คณุคํา ของ “งานวิจัย และงานบริการวิชาการ” คือ ตอบโจทย์และชี้นําภาคอุตสาหกรรมและสังคม 
 
ภารกิจ (Mission)  
 ภารกิจการดําเนินงานเพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน์ ดังน้ี 

1. พัฒนาบุคลากรให๎มีความสามารถในการเรียนรู๎พัฒนานักศึกษาให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการมี
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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2. พัฒนาระบบการศึกษาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระบบการเรียนรู๎และระบบการ
บริหารงานให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง 

3. วิจัยและนําผลไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการสร๎างองค์ความรู๎และการพัฒนาประชาคมไทย 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 อัตลักษณ์ที่เป็นจุดเน๎นของ มจธ. คือ “บัณฑิตที่เกํงและด”ี 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)   
 เอกลักษณ์ขององค์กร คือ “เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 
ค่านิยม มจธ. (KMUTT Core Values) 
 เป็นมืออาชีพ อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม (Professional and Integrity) 
  
 เพื่อให๎การขับเคลื่อนการดําเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายของมหาวิทยาลัยให๎เป็นองค์กรที่มีความยั่ งยืน 
ภายใต๎นโยบายบริหาร เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เน๎นคุณภาพ (Quality) เกิดคุณคําตํอเศ รษฐกิจและ
สังคมของประเทศ (Relevance Excellence) มีผลิตภาพ (Productivity) ด๎วยการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล (Governance) ที่มุํงความยั่งยืน (Sustainable) ขององค์กร มหาวิทยาลัยกําหนดเปูาหมายใน
การบรรจุวิสัยทัศน์ดังกลําวและใช๎เป็นกรอบในการติดตามความสําเร็จการ ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 
5 ปี 10 ปี 20 ปี และ 40 ปี ดังนี ้
 

 
 

 
 
 



3 
 
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา มจธ. (KMUTT Student Code of Honor) 
- Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกต๎อง 
 นักศึกษายึดมั่นในคุณธรรมความถูกต๎อง ไมํคัดลอกงานอ่ืนที่ไมํใชํของตน และต๎องรับผิดชอบในสิ่งที่ตน
ทําไป รวมถึงผลของการกระ ทํานั้น และปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย ด๎วยความเข๎าใจใ น
เจตนารมณ์ 
- Respect and Care ให๎เกียรติและใสํใจ 
 นักศึกษาพึงให๎เกียรติและใสํใจตนเอง ผู๎อื่นสังคมแวดล๎อม รับฟังความคิดเห็นที่แตกตํางไปจากตน โดย
เคารพคุณคําของการกระทําที่ดีและถูกต๎องเป็นหลัก แสวงหาโอกาสในการชํวยเหลือผู๎อื่นและสังคมเสมอ 
- Continuous Improvement พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 นักศึกษาเป็นผู๎ที่แสวงหาความรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน และใช๎ความคิดเพื่อนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
เพื่อจะไมํให๎มีวันใดที่ผํานไปโดยไมํได๎พัฒนาตนเอง 
- Do Something ไมํดูดาย 
 นักศึกษาจะไมํดูดายเมื่อพบการกระ ทําที่ไมํถูกต๎อง ขัดตํอจริยธรรมอันดี ทั้งด๎านการเรียนและการใช๎
ชีวิต 
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ มจธ. (KMUTT Student QF) 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุร ีมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ความรู้ (Knowledge) คือ มีฐานความรู๎ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นอยํางดี และมี
ความรู๎ที่กว๎างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตําง  ๆ ที่เกิดขึ้น และสามารถนําความรู๎มาใช๎ในการประกอบ
วิชาชีพได๎อยํางเช่ียวชาญ และในการดําเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องดีงาม 
 2. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) คือ มีความสามารถในการนําความรู๎มาสูํการ
ปฏิบัติ มีความชํานาญในการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิชาชีพ  มีความสามารถในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีใน
การทํางาน มีความสามารถชํวยชี้แนะฝึกฝนผู๎อื่นให๎สามารถปฏิบัติงานใช๎อุปกรณ์ตําง ๆ ได ๎
 3. ทักษะการคิด (Thinking Skill) คือ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีระบบความคิดที "มีเหตุผล รู๎จัก
ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด๎ านจากมุมมองที "แตกตําง สามารถเลือกใช๎แบบแผน ความคิดที "
หลากหลาย นํามาใช๎ในการแก๎ไขปัญหาและตัดสินใจได๎อยํางมีเหตุมีผล โดย สมรรถนะด๎านทกัษะการคิด 
 4. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือ รู๎จักแสวงหาความรู๎ มองการเรียนรู๎วําเกิดขึ้นได๎ในทุกที่ทุก
เวลา ซึ่งจะชํวยพัฒนาให๎เป็นผู๎ เรียนรู๎ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู๎ผํานสื่อตําง  ๆ ที่มีอยูํหลากหลายรูปแบบ มี
ระบบและระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข๎อมูลที่ได๎มาจากการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม โดย
สมรรถนะด๎านทักษะการเรียนรู๎ 
 5. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) คือ มีทักษะในการใช๎ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได๎ดีทั้ง
ด๎านการฟัง พูด อําน เขียน สามารถสื่อสารกับผู๎อื่นได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม มีความสามารถในการถํายทอด 
การนําเสนอ มีวิจารณญาณที่ดีในการรับฟัง 
 6. ทักษะการจัดการ (Management Skills) คือ สามารถตั้งเปูาหมาย วางแผน และดําเนินการอยําง
มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ข๎อจํากัดของทรัพยากรและอยํูบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย
สํวนตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข๎องได๎ 
รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร๎อม ปูองกัน และแก๎ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 
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  7. ภาวะผู้น า (Leadership) คือ มีความเช่ือมั่นและเห็นคุณคําในตนเองและผู๎อื่น มีความเข๎าใจ
พื้นฐานและความต๎องการของทีม สามารถสร๎างบรรยากาศการทํางานเป็นทีม สร๎างแรงบันดาลใจ และกระตุ๎น
ให๎เกิดการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆ รู๎เทําทันตํอสถานการณ์ โอ กาส และความท๎าทาย และ /สร๎างสรรค์วิธีการใน
การบรรลุเปูาหมายที่หลากหลาย มีความสามารถในการรับฟังอยํางลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให๎
เกิดความรํวมมือในการคิดและลงมือทําของทีม รวมทั้งเป็นแบบอยํางการปฏิบัติที่ดี 
 8. ความเป็นพลเมือง มจธ . (KMUTT’s citizenship) คือ ใช๎ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็น
แนวทางในการปฏิบัติซึ่งประกอบด๎วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม (Professional and 
Integrity) รวมถึงการยึดมั่นตามหลักปฏิบัติด๎านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) 
 

 
แผนกลยุทธ์ มจธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
 ได๎กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ อันเป็นหัวใจหลักของการยกระดับมหาวิทยาลัยให๎สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ 
ตามเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบสําคัญ 6 เปูาหมายหลักและ 20 กลยุทธ์ที่
พร๎อมขับเคลื่อน มจธ. ก๎าวไปสูํการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก ซึ่งมีรายละเอียดตํอไปนี ้

 

 
6 เปูาหมายหลัก ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุร ี

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) KMUTT Strategic Plan 2017-2021 
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 จากแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 สูํแผนกลยุทธ์ มจธ . ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ที่มีการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ใหมํ  โดยยังค งให๎นําวิสัยทัศน์ 5 มุํงมาเป็นหลักการสําคัญในการทํางาน
ของมหาวิทยาลัยตํอไป ซึ่งกลยุทธ์ในชํวง พ .ศ.2560-2564 มจธ .ได๎เน๎นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ภายใต๎บริบทที่ขับเคลี่อนด๎วยนวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ เพื่อสร๎างสังคมแหํงก ารเรียนรู๎ 
และการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ (Supportive Learning Environment) เพื่อให๎พลเมือง
สามารถแสวงหา ความรู๎และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต อันจะเป็นการสร๎างผลกระทบตํอ
สังคมประเทศ ด๎วยการปรับเปลี่ยนการศึกษาเป็นเชิงสมรรถนะ ผลิ ตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและผลิต
ภาพสูง สามารถปรับตัวได๎ในสังคมพลวัตและพหุวัฒนธรรม   จะเห็นได๎วําการพัฒนาและการปรับตัวของ
มหาวิทยาลัยไมํเพียงแตํการเรียนการสอนเทํานั้น แตํรวมถึงการที่จะผลิตบัณฑิตให๎เป็นผู๎นํารุํนใหมํ และตรง
ตามความต๎องการขององค์กรในอนาคตด๎วย มจธ.จะพัฒนานักศึกษาให๎พร๎อมที่จะเป็นพลเมืองแหํงโลกอนาคต
ตํอไปได๎อยํางไร จากกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติตําง  ๆ ดังกลําวข๎างต๎น รองอธิการบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา คณะทํางานด๎านการพัฒนานักศึกษา ได๎ทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธ์ มจธ . ด๎านการพัฒนา
นักศึกษา (พ.ศ.2563-2567) โดยกําหนดนโยบายด๎านการพัฒนานักศึกษา กลยุทธ์และเปูาหมายที่จะใช๎เป็น
แนวทาง และเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฯ ด๎านการพัฒนานักศึกษาให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 
นโยบายด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

การพัฒนานักศึกษาต๎องบูรณาการกิจกรรมทั้ง "ใน" และ "นอก" ห๎องเรียน และหรือ "ใน และ "นอก" 
สถานศึกษา เข๎า ด๎วยกัน กิจกรรมนักศึกษาตําง  ๆ ควรจัดเป็น "สํวนหนึ่งของหลักสูตร (Co-Curriculum)" ไมํใชํ 
"นอกหลักสูตร (Extra-Curriculum)" โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนานักศึ กษาหลาย ๆ ด๎าน และมีการ
มอบหมายหลายหนํวยงานให๎ดําเนินการเรื่องตําง ๆ แล๎ว เชํน สํานักงานกิจการนักศึกษาเป็นหลักในการจัดการ
สภาพแวดล๎อม การจัดกิจกรรม ชมรมตําง ๆ และการแนะแนวการประกอบอาชีพให๎กับนักศึกษา ตลอดจนการให๎
คําปรึกษาแกํนักศึกษาที่มีปัญหา กลุํมงานบริการสุขภาพอนามัยดูแลเรื่องสุขภาพของนักศึกษา กลุํมงานชํวยเหลือ
ทางการเงินแกํนักศึกษาดูแลการสนับสนุนทุนการศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องตาม 
Outcome-based Education สิ่งตําง ๆ เหลํานี้เป็นกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
KMUTT Student Development 360 (KSD 360) 
มจธ. มุํงเน๎นพัฒนานักศึกษาให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ เพื่อสร๎างความเป็นผู๎นําในการเปลี่ยนแปลงภายใต๎คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม KMUTT Student QF 
ควบคูํกับการพัฒนาระบบการศึกษา การประกันคุณภาพ การเรียนรู๎และการบริหารงานให๎มีคุณภาพอยํางตํอเนื่อง  
ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาต๎องบูรณาการกิจกรรมทั้ง "ใน" และ "นอก" ห๎องเรียน พร๎อมกับ "ใน” และ "นอก" 
สถานศึกษาเข๎าด๎วยกัน กิจกรรมนักศึกษาตํางๆ ใน มจธ. อยูํในรูปแบบทั้งการเป็น "สํวนหนึ่งของหลักสูตร (Co-
Curriculum)" และ "นอกหลักสูตร (Extra-Curriculum)" ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
สํงเสริมการพัฒนานักศึกษาในหลายมิติ การพัฒนานักศึกษาที่ดีจึงควรมีการพัฒนาความฉลาดอยํางน๎อยทั้ง 5 ด๎าน
อยํางสอดคล๎องเหมาะสม ทั้งความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทั้งในการเข๎าใจอารมณ์ของตนเองและ
ผู๎อื่น ความฉลาดทางจริยธรรม เพื่อให๎สามารถแยกแยะความถูกต๎อง ดีงาม และมีปัญญาที่จะแยกแยะความดี  
ความไมํดีได๎ ความฉลาดในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน๎า ซึ่งไมํใชํปัญหาที่คาดคิดมากกํอน และไมํได๎มีคําตอบ
ตายตัว และ ความฉลาดในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่ อให๎ไมํลืมวําสุขภาพของตนเป็นพ้ืนฐานที่จะทําให๎ชีวิตมี
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ความสุขได๎อยํางยั่งยืนได๎ โดยสิ่งตําง ๆ เหลํานี้ มักจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนผํานกิจกรรมแบบ
องค์รวม 

นอกจากนั้นมีการดําเนินการระหวํางหนํวยงาน เพื่อให๎เกิดการทํางานที่สอดประสานกันทั้งในระดับคณะ 
ภาควิชา หนํวยงานภายใต๎สํานักงานอธิการบดี  สํานักหอสมุด  สํานักคอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา และหนํวยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องมีบทบาทหน๎าที่สนับสนุนการดําเนินการให๎ได๎บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตั้งแตํกระบวนการคัดเลือกและ
สรรหานักศึกษาโดยสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา การเตรียมความพร๎อมในการสนับสนุนการเรียนรู๎ เชํน 
สํานักงานทะเบียนนักศึกษา เป็นเสมือนคลังสมองที่คัดกรองข๎อมูลที่เป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับนักศึกษา สํานักงาน
กิจการนักศึกษาเป็นหลักในการจัดการสภาพแวดล๎อม การจัดกิจกรรม ชมรมตําง ๆ และการแนะแนวการประกอบ
อาชีพให๎กับนักศึกษา ตลอดจนการให๎คําปรึกษาแกํนักศึกษาที่มีปัญหา กลุํมงานบริการสุขภาพอนามัยดูแลเรื่อง 
สุขภาพของนักศึกษา กลุํมงานชํวยเหลือทางการเงินแกํนักศึกษาดูแลการสนับสนุนทุนการศึกษา พร๎อมกับการ
พัฒนานักศึกษาผู๎ได๎รับทุน ทั้งเพื่อการพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษและเพื่อชํวยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนเพื่อให๎
นักศึกษาใช๎ชีวิตในรั้ว มจธ. อยํางมีคุณภาพทั้งด๎านการเรียนและชีวิตสํวนตัว พร๎อมออกไปใช๎ชีวิตในสังคมและเป็น
พลเมืองที่ดี มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องตาม Outcome-based Education ผลิตบัณฑิต
ให๎มีความสามารถเฉพาะตัว มีทักษะการคิด การแก๎ปัญหา การใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่น เป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสังคม 
(Social Change Agent) ที่มีความรู๎เลิศทางวิชาการ เป็นคนดี มีศาสตร์และศิลป์ในตนเอง   
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KMUTT Student Development 360 (KSD 360) : All in All 
การพัฒนานักศึกษา ต๎องอาศัยการพัฒนาอยํางรอบด๎านผํานกิจกรรมแบบองค์รวมให๎มีความเกํงในด๎าน

วิชาการ เป็นคนด ีมีความตระหนักและรับผิดชอบตํอสังคม มหาวิทยาลัยกําหนด KMUTT Core Values ให๎
นักศึกษาเป็นมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ รู๎จริงและลงมือปฏิบัติได๎จริง (Professional) และมีความยึดมั่น 
ยืนหยัดบนความถูกต๎อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบตํอสังคม (Integrity) 

โดยมี Code of Honor เป็นหัวใจ และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (KMUTT Student QF) เป็น
เปูาหมาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไมํสามารถทําให๎ทุกคนเป็นคนเกํงได๎ แตํมหาวิทยาลัยหวังวําจะทําให๎คนเกํงมีคําเฉลี่ย
ที่ดีขึ้นทั้งสังคมได๎ ซึ่งการที่จะพัฒนานักศึกษาให๎มีความพร๎อมและปรับตัวกับอนาคตที่ท๎าทายใหมํ ๆ ได ๎จําเป็นต๎อง
มีการพัฒนานักศึกษาให๎ครบในหลากหลายมิติ หลายวิธีการ และอาศัยความรํวมมือกันทุกภาคสํวนของสังคม
เพื่อให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจกัน และชํวยผลักดันการพัฒนานักศึกษา ด๎วยการให๎ความสําคัญกับการเรียนการสอน
ในห๎องเรียน ควบคูํไปกับกิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนอยํางเหมาะสม มุํงเน๎นการเปิดโอกาส และสร๎างเวทีให๎ทุก
คนมีสํวนรํวมในการพัฒนานักศึกษา ด๎วยการสร๎างการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอตนเองและสังคม KSD 
360: All in All ดังนั้นหน๎าที่ในการพัฒนานักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไมํได๎ และมีความสําคัญอยํางยิ่งที่ต๎องสร๎าง
เวที เชิญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์เกํา อาจารย์ และบุคลากรทุกฝุาย ให๎ได๎มีบทบาท ในการเรียนรู๎ของนักศึกษาที่
มีโอกาสเกิดขึ้นตลอดเวลา ภายใต๎แนวทางสําคัญ 4 แนวทาง ดังนี้  

1. Foster Culture of Innovation 
มหาวิทยาลัยสํงเสริมการสร๎างและใช๎ประโยชน์จากนวัตกรรม (Innovation) และเสริมทักษะการเป็น

ผู๎ประกอบการ (Entrepreneurship) ให๎กับกลุํมนักศึกษามีจิตวิญญาณของการเป็นผู๎ประกอบการและมีการสร๎าง
ความรู๎หรือผลิตภัณฑ์ใหมํ เข๎าสูํตลาดได๎อยํางเป็นรูปธรรมผํานรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมสร๎างแรง
บันดาลใจ การพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน (Courseware) การถํายทอดความรู๎ และการพัฒนากลไกการ
บํมเพาะทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ที่ออกแบบมาให๎เหมาะสมกับความต๎องการและความพร๎อมของนักศึกษาแตํ
ละกลุํมภายใต๎ภารกิจ Hatch ตามแนวทางสนับสนุน Start Up ใน มจธ. เป็นการบํมเพาะธุรกิจของนักศึกษา 
(KMUTT Entrepreneurship Program)  เน๎นการทํางานรํวมกันกับผู๎ขับ เคลื่อนหลัก (Key Player) ใน
มหาวิทยาลัย ไมํวําจะเป็นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการประกอบการในมิติตําง ๆ อาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษาที่สนใจตํอยอดผลงานให๎มีความพร๎อมในการนําไปใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

ทั้งนี้เพ่ือการสํงเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเพชรพระจอมเกล๎าด๎าน
ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่มีพื้นฐานทางนวัตกรรมเข๎าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และเพื่อตํอยอดความสามารถของนักศึกษาอยํางตํอเนื่อง มหาวิทยาลัยยังได๎จัดสรรทุนการศึกษา
เจียระไนเพชร เพื่อสํงเสริมสนับสนุน และสร๎างขวัญกําลังใจแกํนักศึกษาที่มีผลงานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เชิง
สร๎างสรรค์ ได๎รับรางวัลที่โดดเดํนเป็นที่ยอมรับทั้งระดับอุดมศึกษา ประเทศและระดับนานาชาติ 

นอกจากนี้ควรสํงเสริมให๎นักศึกษามีความรู๎ด๎านการเงินรวมถึงสํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎เรื่องเทคโนโลยีตําง ๆ 
ความสําคัญของ Big Data การตระหนักถึงผลกระทบเกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรตํอสิ่งแวดล๎อม และควรผลักดัน ให๎
นักศึกษามีโอกาสเข๎าสูํเวทีการประกวดผลงานตําง ๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เนื่องจากเป็นการสํงเสริมให๎
นักศึกษากล๎าคิด กล๎าแสดงออก ใกล๎ชิดแหลํงทนุ รู๎จักเครือขํายเพิ่มขึ้น และอาจขยายผลกํอให๎เกิด Start Up จาก
ผลงานของนักศึกษาตํอไป 

2.  Provide Transformative Active Learning Experience   
การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติ การทํากิจกรรม เรียนรู๎จากประสบการณ์

มากกวํา การเรียนรู๎ภายในห๎องเ รียนเพียงอยํางเดียว และเช่ือวําการเรียนรู๎โดยผู๎เรียนดําเนินการเอง (Active 
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Learning) จะได๎ผลสัมฤทธิ์ มากกวําวิธีการสอนแบบอยํางเดิม มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หรือ 
GenEd เป็นหลักสูตรที่เน๎นการเรียนรู๎ภายนอก ห๎องเรียน ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ์ตําง ๆ แล๎วนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน 

- มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด๎วยโครงสร๎างประชากรที่ปรับเปลี่ยน 
โดยเฉพาะด๎านการศึกษาประชากรในวัยเลําเรียนมีแนวโน๎มลดลงนับเป็นความท๎าทายในการสรรหานักศึกษาซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการ Roadshow อยาํงตํอเนื่องทั้งในและตํางประเทศโดยเฉพาะกลุํม International 
Student โดยสร๎างเครือขํายผําน International Alumni ขยายเครือขํายผู๎ที่มารํวมโครงการ 2B-KMUTT เน๎นการ
สรรหานักศึกษาแบบ Active Talent Recruitment เพิ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแผนก และสรรหานักศึกษากลุํม 
Non-age Group โดยสร๎างเครือขํายกับภาคอุตสาหกรรม องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผํานความรํวมมือกับศิษย์เกํา 
มจธ. เพื่อเจาะลึกไปยังความต๎องการของทุกกลุํมเปูาหมาย 

- มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให๎นักศึกษาระดับปริญญาตรีได๎เรียนรู๎นอกห๎องเรียนผํานการทํางานวิจัย 
สนับสนุนทุนให๎ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู๎ชํวยนักวิจัย (Undergraduate Research Assistantship) เพื่อ
เปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่มีความสนใจในการทําวิจัย ได๎มีโอกาสเข๎าถึงโอกาสในการทําวิจัยต้ังแตํยังไมํสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับคณะ ภาควิชาทีข่าดแคลนนักวิจัย หรือไมํมีการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ได๎มีโอกาสในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ชํวยทั้งเรื่องทักษะการวิจัย ทักษะการนําเสนอ การรับมือ
กับปัญหาเฉพาะหน๎า เป็นการปลูกฝังให๎นักศึกษารักในงานวิจัย สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนางานวิจัย และศึกษาตํอใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ มจธ. ยังมีทุนจ๎างงานสําหรับนักศึกษาซึ่งทํางานในหนํวยงานตําง ๆ เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาใช๎
เวลาวํางจากการเรียนให๎เป็นประโยชน์ ได๎สร๎างเสริมประสบการณ์ Soft Skill และเป็นการหารายได๎พิเศษสําหรับ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษานอกห๎องเรียน 

- มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด๎าน Social Engagement เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ของนักศึกษา
ที่ประมาณ ร๎อยละ 40 เป็นการเปิดโอกาสให๎กลุํมนักศึกษา ชมรม เขียนข๎อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
กิจกรรมที่ กํอให๎เกิดประโยชน์และเกิดผล ดีตํอสังคม ทั้งกิจกรรมที่ลักษณะเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง
นักศึกษากับคนในสังคม มจธ. การขยายผล KMUTT Green University/ Green Heart ชํวยเสริมสร๎างทักษะให๎กับ
นักศึกษา สํงเสริมให๎มี จิตอาสา เสียสละและรับผิดชอบ ฝึกการทํางานอยํางเป็นระบบ พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  

 - มหาวิทยาลัยสนับสนุนให๎มีการทํางานรํวมกับมหาวิทยาลัยตํางประเทศ โดยยึดหลักให๎เป็นโครงการรํวม
คิด รํวมทํา รํวมเรียนรู๎ ระหวํางนักศึกษากับชุมชน ในลักษณะ Active Learning นอกจากนั้นทําให๎มีการใช๎
ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนในห๎องเรียน และได๎ทําโครงการ International Problem-Based Activity 
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวัฒนธรรม กิจกรรม และภาษา 

 
3. Increase Collaborative Ways for Nourishment of Our Students   
มจธ. ต๎องสร๎างสภาพแวดล๎อมในการให๎บริการ Service Excellence Initiative ทั้งด๎านบุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ชํวยเหลือ ดูแล บํมเพาะให๎นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจะไมํ
ทอดทิ้งใครไว๎ข๎างหลัง (No One Left Behind) ซึ่งการดูแลบํมเพาะนักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพไมํได๎ขึ้นอยูํ
กับสํวนงานใด สํวนงานหนึ่ง ต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกหนํวยงาน บุคลาก ร ศิษย์เกํา หรือชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย 
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-  มหาวิทยาลัยมุํงเน๎นพัฒนาการบริการในลักษณะ Pull Customer Service ในลักษณะ One Stop 
Service คือการบริการที่เกิดขึ้นจากความต๎องการของนักศึกษาเมื่อเวลาที่ต๎องการ สามารถขอรับการบริการ
ลํวงหน๎า และให๎เสร็จสิ้น ได๎ในจุดเดียว ไมํซับซ๎อน ไมํเสียเวลา สามารถให๎บริการในลักษณะ Self Service ให๎
ผู๎รับบริการสามารถทําบริการตําง ๆ ด๎วยตัวเองบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Device 
ทั้งหลาย เพื่อเป็นการเพิ่มชํองทางในการให๎บริการนักศึกษาให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในและนอกเวลาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด    

- มหาวิทยาลัยพัฒนาศูนย์รวมของการให๎บริการนักศึกษาที่เรียกวํา  Student Services Hub จะเป็นการ
ให๎บริการที่เบ็ดเสร็จที่ต๎องการให๎เกิด Comprehensive Service for peace of mind คือการรวบรวมบริการ
พื้นฐานที่จําเป็นสําหรับนักศึกษา เข๎ามาไว๎ในที่เดียว ทั้งการบริการด๎านรับสมัครนักศึกษา ด๎านการลงทะเบียน 
ทุนการศึกษา ด๎านการชําระเงิน ด๎านสวัสดิการ และอาจจะมีบริการอ่ืน ๆ เพื่อการบริการขั้นพื้นฐานแกํนักศึกษา ณ 
จุดเดียว ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซ๎อน ทั้งนี้หากเรื่องที่ให๎บริการมีความซับซ๎อน ศูนย์ Student Services Hub 
จะดําเนินการรับเรื่อง และสํงตํอให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อดําเนินการให๎บริการตํอไป 

- มหาวิทยาลัยมีโครงการหรือกิจกรรมที่ทํารํวมกับชุมชน บุคลากร เชํน ชุมชน พํอค๎าแมํค๎าบริเวณ
โดยรอบของ มหาวิทยาลัย ในกรณีผู๎ประกอบการร๎านค๎าเครื่องด่ืมใน มจธ. ซึ่งเป็นผู๎มีทักษะในการถํายภาพ มาเป็น
วิทยากรในการจัดทริปทํองเที่ยวพร๎อมกับบรรยาย และแลกเปลี่ยนเทคนิคการถํายภาพ ให๎กับนักศึกษา รวมถึง
โครงการกีฬาสัมพันธ์ฉันท์ครูศิษย์ เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางอาจารย์และลูกศิษย์ การเชิญผู๎แทนนักศึกษาให๎
ได๎มีโอกาสรับประทานอาหารค่ํากับผู๎บริหารระดับสูงของหนํวยงานตําง  ๆ อยํางเป็นกันเอง เพื่อให๎ได๎ทราบถึง
มุมมองที่จะพัฒนาตนเองให๎ประสบความสําเร็จ เป็นต๎น  

นอกจากนี้ยัง  มีการจัดพ้ืนที่ให๎นักศึกษาอํานหนังสือตลอด 24 ชั่วโมง โดยชํวงสอบมหาวิทยาลัย มี
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให๎บริการ ซึ่งได๎รับการตอบรับที่ดีจากนักศึกษา และมีร๎านค๎า ผู๎ปกครองของ นักศึกษา ชํวย
สนับสนุนกิจกรรมนี้ ทั้งนี้เพ่ือให๎กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นพลังที่เกื้อหนุนกัน และเพิ่มประสิทธิภาพให๎ได๎ทั้งผลผลิต 
(Output) ผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ ์(Outcome) ที่มีความหมายมากย่ิงขึ้น 

- มหาวิทยาลัยให๎ความสําคัญกับการสร๎างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา และความเทําเทียมกันทาง
สังคม  โดยการเปิดรับนักศึกษาที่มีความพิการทางรํางกายเข๎าศึกษา จัดการศึกษา และสิ่งอํานวยความสะดวกตาม
ความเหมาะสมเพื่อให๎นักศึกษาพิการมีโอกาสเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพ เพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาในสังคม จากที่ผํานมาแม๎มหาวิทยาลัยจะยังมีนักศึกษาพิการจํานวนไมํมากนัก แตํมหาวิทยาลัยได๎
เรียนรู๎วําต๎องคิดทําสิ่งตําง ๆ สําหรับนักศึกษากลุํมนี้มากขึ้น เชํน การให๎บริการ การดูแลให๎นักศกึษาสามารถเข๎าถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกตําง ๆ ถือเป็นการเรียนรู๎ในอีกมุมมองที่ไมํเคยเกิดขึ้นมากํอน 

 
4. Inspire Students as Change Agents 
 มจธ. ต๎องสร๎างแรงบันดาลใจให๎นักศึกษาพัฒนาความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ผํานโครงการ กิจกรรม

ตําง ๆ โดย ให๎นักศึกษามีสํวนในการให๎ความเห็น ตัดสินใจ รํวมกับมหาวิทยาลัย รวมถึงเปิดโอกาสให๎นักศึกษาลง
มือปฏิบัติอยํางจริงจัง โดย มหาวิทยาลัยทําหน๎าที่ชํวยดูแล สนับสนุน อยูํเคียงข๎างสําหรับนักศึกษาที่มีความริเริ่มที่
จะทํากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ยังเปิดโอกาสให๎นักศึกษามีสํวนในการเสนอความคิดใหมํ  ๆ เพื่อสร๎างความ
เปลี่ยนแปลงในการทํากิจกรรมที่จะทําสิ่งใหม ํๆ แบํงปันประสบการณ์ มารวมตัวและทํากิจกรรมที่มีคุณคําให๎กับ
สังคม  โดยเฉพาะกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎นักศึกษาที่มีจิตอาสาทํางาน เพื่อสังคมด๎วยการให๎ตํอแบบไมํสิ้นสุด (Pay 
It Forward) และกลํอมเกลานักศึกษาให๎รู๎จักการดําเนินชีวิต การเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ตลอดจนได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตในสังคม
ที่แตกตําง  
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การบูรณาการ Liberal Art Education จัดเป็นกิจกรรมอยํางเป็นรูปธรรมรํวมกับกิจกรรมของนักศึกษา
สํงเสริมการสร๎างทักษะความเป็นผู๎นํา และจะดีมากถ๎าผู๎รํวมทํากิจกรรมทุกคนได๎รํวมกันแสดงศักยภาพการเป็นผู๎นํา 
ตลอดจนมีการขยาย รูปแบบกิจกรรม Liberal Art Education เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอื่น กลําวคือ มจธ. ควร
สามารถเป็นต๎นแบบให๎กับ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในการเป็นแหลํงผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู๎นํา เชํน การทํากิจกรรม
นักศึกษานอกเหนือจากการฝึกความเป็นผู๎นํายังทําให๎นักศึกษาเกิดการพัฒนา สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ 
ฝึกความอดทน อดกลั้น ความสามารถในการ ประสานงาน การสร๎างความศรัทธา ความเช่ือถือ ให๎กับผู๎อื่น สิ่ง
เหลํานี้เป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย   

มจธ. จึงต๎องการที่จะให๎ความรู๎ด๎วยกระบวนการสอนและพัฒนานักศึกษาผํานกิจกรรม 2 กระบวนการทั้ง
แบบ Active และ Passive ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานั้น ทุกภาคสํวน ทุกคนมีสํวนในการพัฒนานักศึกษา
รํวมกัน  เป็นการสร๎างสัมพันธภาพของคนใน มจธ . มาเป็นครูของนักศึกษาได๎ สามารถทําให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎
วัฒนธรรมตําง ๆ ซึ่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลําวไว๎วํา “ในที่ที่มีการสอน อาจไมํมีการเรียน ในที่ที่ไมํมีการสอนก็มีการ
เรียนได๎” ความหมายคือ ทุกอยํางหากทําด๎วยการสอน ผู๎เรียนอาจจะได๎เรียนรู๎ได๎ไมํมากนัก เพราะการเรียนนั้น
สามารถเรียนรู๎ได๎หลากหลายรูปแบบ ทั้งกลไก learning engagement เชํน กจิกรรมพิเศษการที่นักศึกษามีสํวน
รํวมในการเชิญวิทยากรจากภายนอก มาบรรยายในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับวิชาเรียนในมิติของคนทํางานจริง นอกจาก
ชั่วโมงเรียนปกติ การได๎มีโอกาสไปเย่ียมชมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความพิเศษ ในมิติที่เจาะลึกในประเด็นที่
เชื่อมโยงกับวิชาเรียนนั้น แล ะการที่ศิษย์เกําได๎ให๎เกียรติเป็นวิทยากร ให๎ความรู๎กับนักศึกษา และด๎าน Social 
Engagement ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได๎รับความสนใจ คณะจํานวนมากได๎เข๎าใจถึงความสําคัญโดยเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การสํงเสริมกิจกรรมมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง เชํนจัดโครงการด๎าน problem based learning ด๎าน 
Internationalization  หรือกิจกรรมอาสาที่เคยอยูํในกลุํมเฉพาะคือชมรมอาสาพัฒนาชุมชน ได๎ ขยายสูํระดับคณะ 
ภาควิชา หรือแม๎แตํชมรม และหนํวยงานอื่น ก็มีความตื่นตัวขอรับการสนับสนุนในด๎านน้ีมากขึ้น  

นอกจากนี้ การจัดการทุนการศึกษา เพ่ือให๎สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สําหรับกลุํมนักศึกษา
ที่มีความสามารถพิเศษ อยํางโดดเดํน เพ่ือการเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ แบํงปัน  และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังให๎นักศึกษาเป็น Change Agent ที่จะนําพาหรือเป็น แบบอยํางให๎กับเพ่ือนๆ ได๎ทํา
ตามได๎  

ดังนั้น มจธ. คงไมํสามารถทําให๎ทุกคนเป็นคนเกํงได๎ แตํเช่ือวําจะสามารถพัฒนา เปลี่ยนแปลงได๎ โดยต๎อง
เรียนรู๎ไมํเฉพาะความเกํงของตนเองเพียงอยํางเดียว แตํจะต๎องหลํอหลอมให๎ทุกคนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบตํอ
สังคม มีจริยธรรม ธรรมาภิบาล ด๎วยกระบวนการพัฒนานักศึกษาโดยใช๎ทุนการศึกษาด๎ว ยความเชื่อวํา การคบ
เพื่อนดีก็จะนําพาให๎ทําในสิ่งที่ดี   จะเป็นกลไกทําให๎นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่เกํงและดีของสังคม พร๎อมสําหรับการ
เผชิญโจทย์ใหมํในโลกปัจจุบัน และอยํางยั่งยืนตํอไปในโลกอนาคต  

 
การบ่มเพาะธุรกิจของนักศึกษา (KMUTT Entrepreneurship Program)  

มจธ . สํงเสริ มการใช๎ประโยชน์จากนวัตกรรม ( Innovation) และเสริมทักษะการประกอบการ 
(Entrepreneurship) ให๎กับกลุํมนักศึกษา มีจิตวิญญาณของการเป็นผู๎ประกอบการและมีการสร๎างความรู๎หรือ
ผลิตภัณฑ์ใหมํเข๎าสูํตลาดได๎อยํางเป็นรูปธรรม การผํานรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมสร๎างแร ง
บันดาลใจ การพัฒนาเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน (Courseware) การถํายทอดความรู๎ และการพัฒนา
กลไกการบํมเพาะทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวที่ออกแบบมาให๎เหมาะสมกับความต๎องการและความพร๎อม
ของนักศึกษาแตํละกลุํม ภายใต๎ภารกิจ Hatch จะเน๎นการทํางานรํวมกันกับผู๎ขับเคลื่อนหลั ก (Key Player) ใน
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มหาวิทยาลัย ไมํวําจะเป็นหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมการประกอบการในมิติตําง  ๆ รวมถึงอาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษาที่สนใจตํอยอดผลงานให๎มีความพร๎อมในการนําไปใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 Entrepreneurial University หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ทุกคนมีจิตสํานึกเสมือนผู๎ประกอบการ การผลิต
คนที่มี Mindset ของการเป็นผู๎ประกอบการ ประกอบด๎วย  
 1. มีความกล๎าคิดในสิ่งใหมํ  
 2. กล๎าทําในสิ่งใหมํ     
 3. การเรียนรู๎จากสิ่งที่ทํา  
 4. การปรับปรุงพัฒนาตํอยอดได๎  
 5. การบริหารจัดการเวลา  
 6. การเจรจา 
 7. การสื่อสารที่ด ี 
 8. การทํางานรํวมกับผู๎อื่น 

 
เราจะไม่ทอดทิ้งใคร (No One Left Behind) 

การชํวยเหลือทางการเงินแกํนักศึกษาที่เดือดร๎อนทางการเงินอันเป็นอุปสรรคตํอการศึกษาเลําเรียน ให๎มี
ความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน ค๎นคว๎า วิจัย ลดความวิตกกังวลของนักศึกษาด๎านคําใช๎จํายในการศึกษา  ใน
สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

 
การให้ไม่สิ้นสุด (Pay it forward) 

 การพัฒนานักศึกษาให๎เติบโตเป็นบัณฑิตที่เกํงในวิชาชีพควบคูํกับการมีคุณธรรมเป็นความมุํงหวังที่สําคัญ
ของมหาวิทยาลัย และการสร๎างโอกาสให๎นักศึกษาไดต๎อบแทนสิ่งด ีๆ ให๎กับสังคมผํานโครงการมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชนและสังคม ทําให๎นักศึกษาจํานวนมากได๎มีโอกาสในการเข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน และ
กลํอมเกลานักศึกษาให๎รู๎จักการดําเนินชีวิต การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ ตลอดจนได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตในสังคมที่แตกตําง ที่อาจ
ไมํสามารถหาได๎ในรั้วมหาวิทยาลัย 
 
การสร้างระบบนิเวศด้านการพัฒนานักศึกษา (Student Development Ecosystem) 
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การพัฒนานักศึกษาในปัจจุบันจะต๎องสร๎างระบบ Student Development Ecosystem ให๎แข็งแรง
เพื่อให๎เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย การเป็น Entrepreneurial University ที่
จะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงคนไทยให๎มีคุณสมบัติพร๎อมเข๎าสูํศตวรรษที่ 21 และการปฏิรูปเศรษฐกิจและ
สังคมเพื่อไปสูํฐานของนวัตกรรม จําเป็นต๎องสร๎างระบบความสัมพันธ์ของสํวนตําง ๆ ที่ประกอบด๎วย 

1. Financial Support การสนับสนุนงบประมาณอยํางมีกลยุทธ์ เมื่อนักศึกษาต๎องการพัฒนา
หนํวยงานต๎องมีงบประมาณสนับสนุน หากสิ่งที่ต๎องการพัฒนานั้นตรงกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย และ
ต๎องสร๎างบรรยากาศของความเป็นผู๎ประกอบการ เพื่อพัฒนานักศึ กษาให๎มีความรู๎ และฐานความคิดการเป็น
ผู๎ประกอบการให๎มากยิ่งขึ้น ภายใต๎การสนับสนุนงบประมาณที่จะชํวยพัฒนานักศึกษาให๎สามารถเป็นไปตาม
ความคาดหวังของมหาวิทยาลัย โดยวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางรู๎คุณคํา มีความคุ๎มคําเกิดขึ้นในการพัฒนา
นักศึกษา 

2. Class Integration การสร๎ างเครือขํายทํางานแบบบูรณาการโดยอาศัยการมีสํวนรํวมจาก
หนํวยงานอ่ืนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนานักศึกษา เชํน การใช๎กลไกของการศึกษาทั่วไป (General Education) 
ชํวยในการพัฒนา การพัฒนานักศึกษาควรบูรณาการรํวมกับหลักสูตรอยํางแท๎จริง (Real co-curriculum) 
รวมถึงสํงเสริมให๎นักศึกษระดับปริญญาตรีได๎ใช๎กระบวนการทางการวิจัยในการแสวงหาความรู๎ 

3. Way of Life การพัฒนานักศึกษาโดยใช๎วิถีชีวิตการทํางานของบุคลากร มจธ . หากเราทํางานด๎วย
ความเป็นมืออาชีพ เมื่อนักศึกษาเห็นสภาวะการทํางานอยํางมืออาชีพ นักศึกษาก็จะตระหนักถึงความเป็นมือ
อาชีพด๎วยเชํนกัน ดังน้ันจะต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน รูปแบบการให๎บริการจะต๎อง Active และมี Speed 
มากยิ่งขึ้น และในยุคปัจจุบันที่ต๎องทํางานภายใต๎ข๎อมูลจํานวนมาก จึงต๎องมีการใช๎เทคโนโลยีที่ดีเข๎ามามีสํวน
ชํวยในการทํางาน 

4. Environment & Event การพัฒนา ปรับปรุง หรือจัดการสภาพแวด ล๎อมของมหาวิทยาลัยที่ดี 
เป็นสํวนสําคัญที่ทําให๎เกิดระบบ Ecosystem โดยเฉพาะเรื่อง Building & Ground  หากมีการสนับสนุนและ
มีการบริหารจัดการไว๎เป็นอยํางดีก็จะสํงผลตํอผู๎ที่จะเข๎ามาศึกษาที่มาด๎วยตนเอง หรือกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาก็จะเกิดขึ้นตามมาอยํางมากมาย เนื่องจากแหลํงข๎อมูลขําวสารปัจจุบันมีหลายชํองทาง ที่นักศึกษาจะ
เข๎ามาค๎นหาข๎อมูลภายในมหาวิทยาลัยได๎ หากมีการแสดงให๎เห็นถึงสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนการสอน 
ก็จะสํงผลตํอผู๎ที่จะเข๎ามาศึกษาตํอและการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

5. KSD360 (Engagement) การพัฒนานักศึกษาไมํใชํหน๎าที่ของหนํวยงานใดหนํวยงานหนึ่ง จะต๎อง
ชํวยกันทุกภาคสํวน มหาวิทยาลัยมีหนํวยงานทั้งในและนอกพื้นที่ ที่มีสํวนในการพัฒนานักศึกษาด๎วยกันทั้งสิ้น 
ทั้งสํวนกลาง คณะ ภาควิชา เพื่อน ผู๎ปกครอง นักศึกษาเกํา สังคมโดยรอบมหาวิทยลัย ทุกภาคสํวนมีสํวนใน
การพัฒนาหลํอหลอมนกัศึกษาให๎เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นคนไทยให๎พร๎อมสูํศตวรรษที่ 21  

6. Top students การเปิดโอกาสทางการศึกษาให๎แกํนักเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ภาษา 
หรือนักเรียนพิการ การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข๎ามาศึกษาภายในมหาวิทยาลัย กระบวนการ
คัดเลือกมีการเฟูนหานักเรียนที่โดดเดํนอยํางชัดเจน เมื่อต๎นทุนที่เข๎ามาดี การผลิตดี ก็จะได๎บัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปชํวยเหลือสังคมได๎อยํางดีด๎วย 

7.  Regulations /Institutions การดําเนินการตําง ๆ ยํอมต๎องมีกฏ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ถูกต๎อง 
เพื่อให๎เกิดความโปรํงใส สุจริต ตรวจสอบได๎ แตํกฎ ระเบียบบางอยํางต๎องเอื้อตํอการพัฒนานักศึกษาใน
ปัจจุบัน ควรมีการทบทวน ปรับปรุงอยํางสม่ําเสมอเพื่อให๎ทันตํอโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว 
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โครงสร้างหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หนํวยงานกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย จําแนกเป็น 2 หนํวยงานใหญํ ได๎แกํ องค์การบริหารองค์การ

นักศึกษา และสภานักศึกษา โดย มีสโมสรนักศึกษา ชมรม และคณะกรรมการชุด ตําง ๆ เกิดขึ้นภายใต๎การ
บริหารจัดการของหนํวยงานหลักทั้งสองหนํวยงาน ดังนี้ 

 
 สภานักศึกษา 
 บทบาทหน๎าที่ 

1. ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารองค์การนักศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบายที่ได๎แถลงไว๎ 
2. ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ และตรวจสอบการใช๎งบประมาณขององค์การนักศึกษา 
3. พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์การนักศึกษา 
4. พิจารณาให๎ความเห็นชอบจัดตั้งและยุบชมรม 
5. ประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมนักศึกษารายโครงการ 
6. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ และสวัสดิภาพของนักศึกษาที่ควรจะได๎รับ 
 

องค์การนักศึกษา

องค์การบริหาร
องค์การนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

  คณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา

ภาควิชาตําง ๆ

ชมรม 

ฝุายวิชาการ

ฝุายบําเพ็ญ
ประโยชน์

ฝุายศิลปวัฒนธรรม

ฝุายกีฬา

สภานักศึกษา

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน คณะกรรมาธิการ

ประจํา

เฉพาะกิจ
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องค์ประกอบของสภานักศึกษา 
เป็นนักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาในแตํละคณะ โดยมีอัตราสํวนนักศึกษา 100 คน ตํอ

สมาชิกสภานักศึกษา 1 คน จากนั้นให๎สมาชิกสภานักศึกษาดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินงานสภา
นักศึกษา คณะกรรมาธิการ เพื่อดําเนินงานตามบทบาทหน๎าที่ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัย 

 
องค์การบริหารองค์การนักศึกษา 
บทบาทหน๎าที่ 
1. บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความสงบเรียบรอ๎ยทั่วไปของกิจกรรมนักศึกษา 
2. พิจารณาจัดตั้งและยุบชมรม 
3. พิจารณาโครงการ การดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของชมรมแตํละฝุาย และรวบรวม

จัดทํารายงานโครงการประจําปีเสนอตํอสภานักศึกษา 
4. รํวมมือและให๎ความสะดวกในการดําเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะตําง ๆ และชมรม 
องค์ประกอบขององค์การบริหารองค์การนักศึกษา  
เป็นทีมนักศึกษาที่มาจากการเลือกต้ังจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหาร

องค์การนักศึกษา และมีสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรมทั้ง 4 ฝุาย อยูํภายใต๎การดูแล 
 
สโมสรนักศึกษา 
บทบาทหน๎าที่ เป็นตัวแทนของนักศึกษาภายในคณะหรือเทียบเทํา และรับผิดชอบบริหารกิจกรรมทั้ง

ปวงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในคณะ ซึ่งอยํูภายใต๎การดูแลของคณบดีหรือรองคณบดีที่ได๎รับมอบหมายของ
แตํละคณะ 

 
ชมรม  
เป็นกลุํมของนักศึกษาที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตุประสงค์ดําเนินกิจกรรมด๎านใดด๎านหนึ่งโดยเฉพาะ และ

สังกัดฝุายใดฝุายหนึ่งขององค์ การบริหารองค์การนักศึกษาได๎แกํ ฝุายวิชาการ ฝุายบําเพ็ญประโยชน์ ฝุาย
ศิลปวัฒนธรรม และฝุายกีฬา 
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กระบวนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 

PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
 เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการ ดําเนินงาน ซึ่งประกอบด๎วย 
ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม PDCA อยํางเป็นระบบให๎ครบ
วงจรอยํางตํอเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ยํอม สํงผลให๎การ ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดย
ตลอด วงจร PDCA นี้ได๎พัฒนาขึ้นโดย ดร .ชิวฮาร์ท ตํอมา ดร . เดมมิ่ง ได๎นํามาเผยแพรํจนเป็นที่รู๎จักกันอยําง
แพรํหลาย ขั้นตอนแตํละขั้นของวงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี ้
 
 1. Plan (วางแผน ) หมายถึง  การกําหนดเปูาหมาย วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานวิธีการและ
ขั้นตอนที่จําเป็น เพ่ือให๎การดําเนินงาน บรรลุเปูาหมายในการวางแผนจะต๎องทํา ความเข๎าใจกับเปูาหมาย
วัตถุประสงค์ให๎ชัดเจน เปูาหมายที่ กําหนดต๎องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ขององค์กรเพื่อ
กํอให๎เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง องค์กร การวางแผนในบางด๎านอาจจํา เป็นต๎องกําหนด
มาตรฐาน ของวิธีการทํางานหรือ เกณฑ์มาตรฐานตําง ๆ ไปพร๎อมกัน ด๎วยข๎อกําหนดที่เป็นมาตรฐานนี้ จะชํวย
ให๎การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช๎เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได๎วํา การ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ได๎ระบุไว๎ในแผนหรือไมํ 
 
 2. DO (ปฏิบัติ) หมายถึง การปฏิบัติให๎เป็นไปตามแผนที่ได๎กําหนดไว๎ ซึ่งกํอนที่จะปฏิ บัติงานใด ๆ 
จําเป็นต๎องศึกษาข๎อมูลและ เงื่อนไขตําง ๆ ของ สภาพงานที่เกี่ยวข๎องเสียกํอน ในกรณีที่เป็นงานประจํา ที่เคย
ปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช๎วิธีการเรียนรู๎ ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง แตํถ๎าเป็นงานใหมํหรือ งานใหญํที่ต๎องใช๎
บุคลากรจํานวนมากอาจต๎องจัดให๎มีการฝึกอบรม กํอนที่จะ ปฏิบัติจริงการปฏิบัติจะต๎องดําเนินการไปตามแผน 
วิธีการ และขั้นตอน ที่ได๎กําหนดไว๎และจะต๎องเก็บรวบรวมและบันทึก ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานไว๎
ด๎วยเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนตํอไป 
 
 3. Check (ตรวจสอบ) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผลวํามีการปฏิบัติงานตามแผน หรือมีปัญหา
เกิดขึ้นในระหวํางการ ปฏิบัติงานหรือไมํ ขั้นตอนนี้มีความสํา คัญ เนื่องจากในการดําเนินงานใด ๆ มักจะเกิด
ปัญหาแทรกซ๎อนที่ทํา ให๎การดําเนินงาน ไมํเป็นไปตามแผนอยูํเสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการทํา งาน การติดต าม การตรวจสอบ และการ ประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งสํา คัญที่ต๎องกระทํา
ควบคูํไปกับการดําเนินงาน เพื่อจะได๎ทราบข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง คุณภาพ ของการดําเนินงาน
ตํอไป ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน จะต๎องตรวจสอบด๎วยวําการปฏิบัตินั้น เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว๎หรือไมํทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาคุณภาพของงาน 
 
 4. Act (การปรับปรุง) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได๎ทํา การตรวจสอบแล๎ว
การปรับปรุงอาจเป็นการ แก๎ไขแบบเรํงดํวน เฉพาะหน๎า หรือการค๎นหาสาเหตุที่แท๎จริงของปัญหา เพ่ือปูองกัน
ไมํให๎เกิดปัญหาซ้ํารอยเดิม การปรับปรุง อาจนําไปสูํการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานที่ตํางจากเดิมเมื่อมี
การดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหมํข๎อมูลที่ได๎ จากการปรับปรุงจะชํวยให๎การวางแผนมีความสมบูรณ์ 
และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได๎ด๎วยการบริหารงานในระดับตําง ๆ ทุกระดับ ตั้ งแตํเล็กสุดคือการปฏิบัติงานประจํา วัน
ของบุคคลคนหนึ่ง จนถึงโครงการในระดับใหญํที่ต๎องใช๎กําลังคนและเงินงบประมาณ จํา นวนมาก ยํอมมี
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กิจกรรม PDCA เกิดขึ้นเสมอ โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ครบวงจรบ๎างไมํครบวงจรบ๎างแตกตํางกัน ตาม 
โครงการเหลํานี้ ลักษณะงานและและสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
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หมวดที่ 1 การจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 

1) ขั้นตอนขออนุมัตจิัดกิจกรรมโครงการ (ในนามองค์กรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ชมรมกิจกรรมนักศึกษา) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา 
องค์การ/ 

สภานักศึกษา 
ส านักงานกิจการ

นักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 หมายเหตุ สําหรับกลุํมนักศึกษาทั่วไปทีไ่มํได๎ดําเนินกิจกรรมในนามขององค์กรนักศึกษา การขออนุมัติ
จัดกิจกรรมโครงการ ให๎ยื่นเสนอขออนุมัติโครงการโดยตรงที่ สํานักงานกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 

รํางโครงการ 

ให๎ความเห็นชอบ 

ให๎ความเห็นชอบ 

กลั่นกรอง/ 
ให๎ความเห็นชอบ 

อนุมัติ 

แจ๎งผู๎รับผิดชอบ
โครงการ 

จัดกิจกรรม 

รวบรวมหลักฐาน
การจํายเงิน/ 

จัดทํารายงานผล 

จัดทําเอกสาร
การเบิกจําย/

รวบรวม/ 
สรุปรายงานผล 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

No 

Yes 
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2) การเขียนข้อเสนอโครงการ 

1. ชื่อโครงการ 
 ควรตั้งชื่อให๎มีความชัดเจน เหมาะสม เข๎าใจงําย สามารถต้ังช่ือเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได๎ 
ให๎เป็นที่นําสนใจ และสามารถสื่อได๎วําเป็นโครงการลักษณะ และรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบใด เพื่อทํา ให๎เกิด 
แรงจูงใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 

2. ประเภทโครงการกิจกรรม  
 ต๎องมีการพิจารณาวําของโครงการที่จัดขึ้นนั้นมีความสอดคล๎องกับประเภทโครงการกิจกรรมด๎าน
ใดบ๎าง จากทั้งหมด 6 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ด๎านกีฬาและการสํงเสริมสุขภาพ  
ด๎านกิจกรรมจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ ด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด๎านการพัฒนาคุณลักษณะ  
ด๎านความภูมิใจและความผูกพันมหาวิทยาลัย โดยจะต๎องใสํจํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานให๎สดคล๎องกับด๎านนั้น ๆ 
 

3. การเทียบค่ากิจกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี(KMUTT Student QF) 
 ในการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังวํานักศึกษาจะได๎พัฒนาทักษะทางด๎านตําง ๆ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์  ประกอบด๎วย 8 ด๎าน ได๎แกํ ความรู๎ (Knowledge) ทักษะเชิงวิชาชีพ 
(Professional Skill) ทักษะการคิด (Thinking Skill) ทักษะการเรียนรู๎ (Learning Skill) ทักษะการสื่อสาร 
(Communication Skill) ทักษะการจัดการ (Management Skill) ภาวะผู๎นํา (Leadership) และความเป็น
พลเมือง มจธ . (KMUTT’s citizenship) ซึ่งสามารถดูคําอธิบายทักษะแตํละด๎านได๎ตามหัวข๎อ KMUTT 
Student QF โดยให๎นักศึกษาเลือก 3 หัวข๎อหลักที่สอดคล๎องกับโครงการที่จัดทําขึ้นและกําหนดคําเป็น
เปอร์เซ็นต์ 
 

4. หลักการและเหตุผล 
 เป็นการวิเคราะห์ข๎อเท็จจริงของสภาพปัญหา ความจําเป็น หรือเหตุผลในการริเริ่มจัดทํา โครงการ 
ดังกลําวขึ้นมา เพื่อแสดงให๎เห็นถึงความจําเป็น ความสํา คัญหรือภูมิหลังในการจัดทํา โครงการ ซึ่งผู๎เสนอ 
โครงการจะต๎องกลําวถึงเหตุผลและข๎อมูล หรือทฤษฎีตําง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการให๎ชัดเจนและสมเหตุสมผล 
การเขียนหลักการและเหตุผลในสํ วนนี้ประกอบด๎วยสํวนสํา คัญ 3 สํวนคือ ความเป็นมาของโครงการ  เหตุผล
และความจําเป็นที่ต๎องมีโครงการ วิธีการดําเนินโครงการ (เขียนไมํน๎อยกวํา ½ หน๎ากระดาษ A4) 
 

5. วัตถุประสงค ์
 เป็นการบอกให๎ทราบวํา การดําเนินงานตามโครงการนั้นมีความต๎องการให๎อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่
ควรจะระบุไว๎ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได๎ รวมถึงวัดและประเมินผลได๎ ดังนั้นควรเขียน
วัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือเขียนให๎เป็นรูปธรรมมากกวําเขียนเป็นนามธรรม การทํา
โครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงค์มากกวํา 1 ข๎อได๎ แตํทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว๎มาก ๆ อาจจะทําให๎ผู๎
ปฏิบัติมองไมํชัดเจน และอาจจะดําเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์ไมํได๎ ดังนั้นจึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน-ปฏิบัติได๎-วัดได๎เพียง 1-3 ข๎อ 
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6. ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 เป็นการกําหนดจํานวนเปูาหมายผู๎เข๎ารํวมโครงการวําเป็นใคร มีจํา นวนเทําไร ซึ่งควรระบุให๎ชัดเจน 
เพื่อประโยชน์ในการกํา หนดวงเงินงบประมาณที่เกี่ยวข๎อง โดยแยกเป็นประเภท เป็น นักศึกษา อาจารย์ 
เจ๎าหน๎าที่ และบุคคลในชุมชน/นักเรียน 
 

7. ลักษณะกิจกรรม   
 ผู๎รับผิดชอบโครงการ พิจารณาโครงการที่จัดทํา ขึ้นวําเป็น “โครงการใหมํ” หรือ “โครงการตํอเนื่อง” 
ซึ่งจะต๎องมีการ เขียนบรรยายรูปแบบการจัดกิจกรรมพอสังเขป ให๎เห็นภาพการจัดกิจกรรม วําจะมีการ
ดําเนินการอยํางไร เพื่อให๎โครงการสามารถดําเนินการได๎สําเร็จ ซึ่ง ลักษณะกิจกรรมที่จัดขึ้น จะต๎องสอดคล๎อง
กับหลักเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา(Code of Honor)  
 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 การระบุระยะเวลาต้ังแตํเริ่มต๎นโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการปัจจุบันนิยมระบุ วัน- เดือน-ปี ที่เริ่มต๎น
และเสร็จสิ้น การระบุจํานวน ความยาวของโครงการเชํน 6 เดือน 2 ปี โดยไมํระบุเวลาเริ่มต๎น-สิ้นสุด เป็นการ
กําหนดระยะเวลาที่ไมํสมบูรณ์ โดยในโครงการจะตอ๎งระบรุะยะเวลาเตรียมงาน  และระยะเวลาปฏิบัติงาน   
 

9. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 เป็นการกําหนดแนวทาง ขั้นตอนวิธีการดําเนินงานที่จะชํวยให๎งานบรรลุวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการ 
ดําเนินการ และผู๎รับผิดชอบ ในแตํละขั้นตอนให๎เห็นภาพชัดเจน เป็นการกําหนดลําดับขั้นตอน เป็นข๎อ ๆ เรียง
ตามลํา ดับกํอนหลัง โดยเริ่มตั้งแตํเสนอโครงการไปจนถึงขั้นตอนสุดท๎ายของโครงการ เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงาน 
สามารถดําเนินงานได๎อยํางถูกต๎องและตํอเนื่อง  โดยใช๎วิธีการวางแผนแบบ PDCA และต๎องมี การกํา หนด
ผู๎รับผิดชอบให๎ใสํเป็นชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ ถ๎าไมํสามารถระบุเป็นบคุคลก็สามารถระบุเป็นตําแหนํงได๎ 
 

10. สถานที่ปฏิบัติงาน 
 สถานที่ที่ใช๎ในการปฏิบัติงานตามโครงการ ควรระบุให๎ชัดเจน โดยแบํงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยระบุรายละเอียดให๎ชัดเจน เชํน อาคารพระ
จอมเกล๎าราชานุสรณ์ 190 ปี 
 

11. หน่วยงานที่จัด 
 หนํวยงานที่จัดกิจกรรมสําหรับสํวนกลางได๎แกํ องค์การ สภา สโม ชมรม กลุํมนักศึกษาทุนการศึกษา
ตําง ๆ กลุํมนักศึกษาทั่วไป หรือความรํวมมือกับหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 

12. อาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยงาน  
 เป็นผู๎ที่มีความสําคัญในการให๎คําปรึกษาและแนะนํา ในการจัดโครงการ รวมทั้ งกํากับดูแลรับผิดชอบ 
ให๎การดํา เนินกิจกรรมเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นผู๎ลงนาม 
กํากับในโครงการ และเอกสารตําง ๆ ที่เสนอตํอมหาวิทยาลัย 
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13. นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการจัดโครงการ 
 เป็นนักศึกษาผู๎ประสานงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการในภาพรวมของการจัดโครงการ ซึ่งบุคคลหรือ 
หนํวยงานอ่ืน  ๆ สามารถติดตํอประสานงานได๎ และมีคณะดําเนินงานโดยระบุข๎อมูลให๎ชัดเจนรวมถึงตําแหนํง
ในโครงการ เพื่อใช๎สําหรับการติดตํอประสานงานในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลรับผิดชอบ 
 

14. รูปแบบการประเมินผล  
 เป็นการบอกแนวทางวําการติดตามประเมินผลควรทําอยํางไรในระยะเวลาใดและใช๎วิธีการอยํางไรจึง
จะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถนํามาพิจารณาประกอบการดําเนินการ เตรียมโครงการที่คล๎ายคลึง
หรือเกี่ยวข๎องในเวลาตํอไป  โดยมีรูปแบบการประเมินผลแบบตําง ๆ ได๎แกํ การสังเกต (Observation) การ
สัมภาษณ์ (Interview) การใช๎แบบสอบถาม (Questionnaires) การใช๎แบบทดสอบ (Test) และอื่น ๆ 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 การกําหนดผลที่คาดวําจะได๎รับหลังจากการดํา เนินกิจกรรม ทั้งนี้ต๎องสอดคล๎องกับวั ตถุประสงค์ของ
โครงการ หรือกิจกรรมของโครงการที่ได๎กําหนดขึ้น และต๎องมีการกําหนดตัวชี้วัด กรณีเป็นโครงการตํอเนื่องให๎
ระบุผลการดําเนินงานที่ผํานมา  และการนําผลการประเมินโครงการ /กิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดโครงการ
ครั้งนี ้
 

16. รายละเอียดงบประมาณ  
 การเขียนงบประมาณต๎องกําหนดรายละเอียดคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด โดยประมาณการ 
ให๎ใกล๎เคียงกับการใช๎จํายจริงให๎มากที่สุด เพราะจะมีผลตํอการดํา เนินโครงการ และควรยึดหลักความ
เหมาะสม ที่สําคัญ 4 ประการ ได๎แก ํ
 1. ประหยัด คือ การใช๎จํายอยํางมัธยัสถ์ และรอบคอบ  
 2. มีประสิทธิภาพ คือ การใช๎จํายจะต๎องกํอประโยชน์สูงสุดตํอการจัดทําโครงการ  
 3. มีประสิทธิผล คือ ผลที่ได๎รับจากการจัดโครงการจะต๎องคุ๎มคํา  
 4. ยุติธรรม คือ การใช๎จํายจะต๎องตรงความเป็นจริงและเหมาะสมตามสัดสํวนของคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง  
 ทั้งนี้สิ่งสํา คัญอีกประการหนึ่ง คือ  อัตราคําใช๎จํายตําง  ๆ ต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย เชํน คําตอบแทน คําอาหาร คําวิทยากร คําลํวงเวลา เป็นต๎น ซึ่งรายการคําใช๎จําย และวงเงิน
ที่ตั้งไว๎สําหรับการดํา เนินโครงการ ให๎ระบุรายละเอียดเป็นหมวดตําง  ๆ ได๎แกํ 1. คําตอบแทน 2. คําใช๎สอย 
และ 3. คําวัสดุ โดยจําแนกเป็นงบประมาณ ที่ได๎รับการสนับสนุนจากแหลํงทุนภายนอก  และงบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพ่ิมเติมตามหมวดที่ 3 ข๎อ 4 อัตราการเบิกจํายงบประมาณ 
 
3) การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. ขั้นตอนการเบิกจ่าย 
ให๎ผู๎รับผิดชอบโครการหรือเหรัญญิกของโครงการรวบรวมเอกสารหลักฐานการจํายเงินตามรายงานที่

ขออนุมัติในโครงการ สํงมายังสํานักงานกิจการนักศึกษา ภายใน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หรือต๎องมีการเปลี่ยนแปลงคําใช๎จํายรายการงบประมาณของ

โครงการ ให๎ผู๎รับผิดชอบดําเนินการทําหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณกํอนวันจัดโครงการ หากเลย
ระยะเวลาการจัดโครงการแล๎ว ไมํสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณได๎ 
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2. การยืมเงินส ารองจ่าย และส่งใช้เงินเงินยืม 
การยืมเงินสํารองจํายโครงการ เป็นการอํานวยความสะดวกให๎กับผู๎จัดโครงการได๎มีการยืมเงินจาก

มหาวิทยาลัยไปใช๎ในการจัดโครงการกิจกรรม โดยผู๎ยืมต๎องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเทํานั้น 

ขั้นตอนการยืมเงินสํารองจําย มีดังนี้ 
1. ผู๎รับผิดชอบโครงการต๎องเสนอขออนุมัติโครงการ และโครงการต๎องได๎รับการอนุมัตแล๎วเทํานั้น 

จึงจะสามารถยืมเงินสํารองจํายได๎ 
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการขอแบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินได๎ที่สํานักงานกิจการนักศึกษา และนําไปให๎

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเป็นผู๎ยืมเงิน 
3. ผู๎รับผิดชอบโครงการนําเอกสารสัญญาการยืมเงินมาสํงให๎สํานักงานกิจการนักศกึษาเพ่ือเสนอ

อนุมัติตามลําดับขั้นตอน 
4. เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกิจการนักศึกษาสํงสัญญายืมเงินให๎กับสํานักงานคลัง 
5. สํานักงานคลังเสนออนุมัติตามลําดับขั้นตอน และเมื่อได๎รับการอนุมัติเรียบร๎อยแล๎ว ดําเนินการ

โอนเงินเข๎าบัญชีของสํานักงานกิจการนักศึกษา 
6. เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกิจการนักศึกษาแจ๎งผู๎รับผิดชอบโครงการให๎มารับเงินสดสํารองจําย 
7. ผู๎รับผิดชอบรับเงินสดสํารองจําย และนําไปใช๎จํายในการจัดกิจกรรม 
8. ผู๎รับผิดชอบนําใบเสร็จคําใช๎จํายมาสํงให๎กับสํานักงานกิจการนักศึกษาตามจํานวนเงินที่ได๎รับจาก

การยืมเงินสํารองจําย กรณีมีเงินสดคงเหลือให๎นํามาคืนพรอ๎มเอกสารใบเสร็จคําใช๎จําย 
9. เจ๎าหน๎าที่สํานักงานกิจการนักศึกษา ดําเนินการเบิกจํายเคลียเงินยืมโครงการตามขั้นตอน 

 
3. การรักษาเงินยืมมหาวิทยาลัย 
หลังจากที่ผู๎รับผิดชอบโครงการรับเงินสดสํารองจํายจากการยืมเงินมหาวิทยาลัยแล๎ว ให๎นําเข๎าบัญชี

โดยทันที ทั้งนี้เพ่ือปูองกันเงินสูญหาย  การเก็บรักษาเงินในบัญชีอยํางน๎อยต๎องมีผู๎ที่รับรู๎ไมํน๎อยกวํา 3 คน และ
มีการจดบันทึกหรือจัดทําบัญชีเบิกถอนไปใช๎จํายให๎รับรู๎ทั้ง 3 คน 
 
4) การประเมินผลและสรุปโครงการ 
 หลังจากจบการจัดกิจกรรมตําง ๆ เรียบร๎อยแล๎ว คณะดําเนินงานจะต๎องจั ดทํารายงานผลการดําเนิน
โครงการ โดยใช๎ แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา  (ก.04 แบบรายงานผลโครงการ ) 
โดยมีกําหนดสํงสรุปผลการดําเนินโครงการภายใน 14 วัน หลังจัดกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตําง ๆ ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ 
2. จุดประสงค์ของโครงการ  
3. กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
5. ระยะเวลาดําเนินงาน 
6. หนํวยงานที่จัด 
7. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
8. นักศึกษาผู๎รับผิดชอบโครงการ  



22 
 

9. จํานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ  
10. ผลการปฏิบัติงานตามแผนของโครงการ 

 คําอธิบายการเขียน  
  10.1 ให๎เขียนผลการปฏิบัติงาน 
  10.2 ให๎ระบุ Output, Outcome, Impact ของโครงการ (สําคัญต๎องเขียนให๎เห็นภาพ
ชัดเจน) 
  10.3 ให๎เขียนอภิปรายและวิเคราะห์ผลจากข๎อมูลการประ เมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ข๎อมูลประเมินผลตาม KMUTT Student QF และผลการประเมินคณะกรรมการจัด โครงการ 
พร๎อมจัดทํากราฟข๎อมูลประเมินผลให๎เห็นภาพชัดเจนย่ิงขึ้น (เฉพาะโครงการขององค์กร กิจกรรมนักศึกษา) 
  10.4 รายงานปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะจากผู๎เข๎ารํวมโครงการ  
  10.5 แนบภาพที่แสดงถึงลักษณะการปฏิบัติงานของโครงการ พร๎อมคําอธิบายโดยสังเขป 
  10.6 บทสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมโครงการ  

11. คําใช๎จํายของโครงการ 
 การเขียนคําใช๎จํายของโครงการจะต๎องมีการพิจารณาถึงแผนที่ตั้งไว๎และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง โดย
แบํงตามงบประมาณที่ได๎รับออกเป็น 4 สํวน ได๎แกํ  
  11.1 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนผํานองค์การบริหารองค์การ 
  11.2 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนผํานคณะ/หนํวยงาน 
  11.3 งบประมาณที่ได๎รับการสนับสนุนจากแหลํงทุนภายนอก 
  11.4 มูลคําการได๎รับการสนับสนุนเป็นทรัพยากร สินค๎า หรือผลิตภัณฑ์ จากแหลํงภายนอก 

12. สรุปรายรับ – รายจําย 
 การสรุปงบประมาณจะรวมรายรับทั้งหมดที่ได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยระบุหลายจํายเป็นกลุํมให๎ชัดเจน เชํนเดียวกับการเขียนแผนงบประมาณ และสรุป
เปรียบเทียบผลระหวํางรายรับกับรายจํายวําเป็นอยํางไร 
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หมวดที่ 2 การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
 

1) ส านักงานกิจการนักศึกษา 
 บุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานกิจการนักศึกษา 

 

สมพร น้อยยาโน  
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา 
somporn_noi@kmutt.ac.th 

 

ปนาลี แทนประสาน (พี่เอ)๋  
นักจิตวิทยา  
โทร 0-2470-8093 panalee.tan@kmutt.ac.th 
รักษาการผู๎อํานวยการสํานักงานกิจการนักศึกษา           

 

ทวี สีหามาตย์  (พี่ทวี) 
นักวิชาการการศึกษา  
โทร 02-470-8095 tawee.see@kmutt.ac.th 
ติดตํอเรื่อง การยืม คืนวัสดุ อุปกรณ์สําหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษา การขอใช๎
ห๎องประชุมภายในอาคารพระจอมเกล๎าราชานุสรณ์ 190 ปี  

 

อนุสรณ์ จ าปีเรือง  (พี่สรณ)์ 
นักบริการการศึกษา   
โทร 0-2470-8101 anusorn.jam@kmutt.ac.th 
ติดตํอเรื่อง  
ดูแลองค์กรสํวนกลาง และชมรมฝุายศิลปวัฒนธรรม 

 

ศศิธร เลาหเธียรประธาน  (พี่เหรียญ) 
นักบริการการศึกษา   
โทร 0-2470-8099 sasithorn.lao@kmutt.ac.th 
ติดตํอเรื่อง การจัดหางานแกํนักศึกษา การหางานทํา และโครงการเกี่ยวกับ
เตรียมความพร๎อมด๎านอาชีพ 

 

วรัญญา ฮู้สกุล  (พี่ปุ๋ม) 
นักบริหารงานท่ัวไป  
โทร 0-2470-8099 waranya.hoo@kmutt.ac.th 
ติดตํอเรื่อง การฝึกงานภาคอุตสาหกรรมของนักศึกษา 

mailto:somporn_noi@kmutt.ac.th
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พรไพลิน ถาวร (พี่เอ๋) 
นักบริการการศึกษา 
โทร 0-2470-8113 
ติดตํอเรื่อง    
ดูแลชมรมอิเล็กทรอนิกส์บางมด ชมรมธนบุรีโรบอทคอนเทส ชมรมติว  
ชม KMUTT Entrepreneur ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 

ปิยาภา ธรรมศักดิ ์(พี่ปุ๋ย) 
นักบริการการศึกษา 
โทร 0-2470-8113 
ติดตํอเรื่อง  
ดูแลชมรม Bangmod Maker Club ชมรมไฟฟูาวิชาการ ชมรมครูชําง 
ชมรม KMUTT Formula Student ชมรมอาสาพัฒนาชนบท และกิจกรรม
โครงการตามแผนกลยุทธ ์

 

สุพรรณี สุขสันต์วชิรกุล (พี่หล)ี    
นักบริการการศึกษา    
โทร 0-2470-8110 supunnee.suk@kmutt.ac.th 
ติดตํอเรื่อง  
ดูแลชมรมพุทธศาสตร์ ชมรมนักศึกษามุสลิม ชมรมนักศึกษาคริสเตียน และการ
ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา 

 

สุกฤษณ์ สุวรรณกูฏ (พี่ตั้ม)     
นักบริการการศึกษา     
โทร 0-2470-8111 sukrit.suw@kmutt.ac.th 
ติดตํอเรื่อง วินัยของนักศึกษา โครงการด๎านรณรงค์ปูองกันสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษา 

 

ปนาลี แทนประสาน (พี่เอ)๋  
นักจิตวิทยา  
โทร 0-2470-8093 panalee.tan@kmutt.ac.th 
ติดตํอเรื่อง  การให๎คําปรึกษาแกํนักศึกษา การทดสอบสุขภาวะจิตของนักศึกษา 

 

ปาริชาติ ธงชัย (พี่เต๋า) 
นักบริการการศึกษา      
โทร 0-2470-8096 parichart_tho@kmutt.ac.th 
ติดตํอเรื่อง ดูแลชมรมฝุายกีฬา  การขอใช๎สนามกีฬาตําง ๆ การขอใช๎สถานที่
ภายนอกอาคาร 
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วินัย แสนสุข (พี่วิน) 
นักบริการการศึกษา      
โทร 0-2470-8092   
ติดตํอเรื่อง การศึกษาตํอวิชาทหาร การผํอนผันทหาร การขอใช๎สนามกีฬา และ
การขอใช๎สถานที่ภายนอกอาคาร 

 
2) กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 
 บุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชํวยเหลือทางด๎านการเงินแกํนักศึกษา 
 

 

ปนัดดา พ่วงพี (พี่อ้อ) 
หัวหน๎ากลุํมงานชํวยเหลือทางการเงินแกํนักศึกษา 
โทร 02-470-8185 

 

จารุวรรณ ภู่เทศ (พี่หน่อย) 
ให๎บริการข๎อมูลกองทุน กยศ. กรอ.และทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
โทร 02-470-8098 

 

ปิยชาติ ขจัดอวิญํู (พี่รัฐ) 
ให๎บริการข๎อมูลกองทุน กยศ. กรอ. และดูแลระบบจิตอาสาสําหรับนักศึกษาทุน 
กยศ.กรอ. 
โทร 02-470-8098 

 

กิตติรัตน์ ตั้งรัตนสุนันท์ (พี่ปุ)๊ 
ให๎บริการคําปรึกษาแกํนักศึกษาและติดตามหนี้ค๎างชําระเงินกู๎ยืมเพื่อการศึกษา 
โทร 02-470-9988 

 

จันทกานติ์ บุตรเขียว (พี่แต๊ะ) 
ให๎บริการคําปรึกษาและบริการแกํนักศึกษาเรื่องการบริหารสัญญาทุนการศึกษา 
โทร 02-470-8097 

 

ศุริษา แสงอรุณ (พี่เมี้ยว) 
ให๎บริการคําปรึกษาและบริการแกํนักศึกษาเรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา 
โทร 02-470-8097 
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ณัฐพงศ์ รัตนสุภา (พี่นนท)์ 
ให๎บริการคําปรึกษาและบริการแกํนักศึกษาเรื่องการรับสมัครทุนการศึกษา และ
ให๎บริการคําปรึกษาแกํนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน 
โทร 02-470-8097 

 

อรวรรณ เกิดโภคา (พี่แพท) 
ให๎บริการคําปรึกษาและบริการแกํนักศึกษาเรื่องการเบิกจํายทุนการศึกษา และ
แนะนําเรื่องผํอนผันชําระคําเลําเรียน 
โทร 02-470-8107 

 

วรนาฎ นิโลดม (พี่นิดหน่อย) 
ให๎บริการคําปรึกษาและบริการแกํนักศึกษาเรื่องการเบิกทุนการศึกษา 
โทร 02-470-8107 

 

วิมลวรรณ ช้างพันธุ์ (พี่ป่าน) 
ให๎บริการคําปรึกษาและบริการแกํนักศึกษาด๎านการสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพ
นักศึกษาทุน 
โทร 02-470-8107 

 

ธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์ (พี่ฝน) 
ให๎บริการคําปรึกษาและบริการแกํนักศึกษาด๎านการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาทุน 
โทร 02-470-8107 

 
3) หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

- สํานักบริหารอาคารและสถานที ่โทร 02-470-8200  โทรสาร 02-470-8204 
- กลุํมงานบริการสุขภาพและอนามัย โทร 0-2470-8446  โทรสาร 0-2470-8444 
- สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย ์ โทร 0-2470-8406  โทรสาร 0-2470-8133 
- สํานักงานคลัง  โทร 02-470-8116  โทรสาร 02-470-8118  Email: treasury@kmutt.ac.th 
- หนํวยงานอ่ืน ๆ สามารถดูได๎จากเว็บไซต์ https://www.kmutt.ac.th/telBook/ 

 
4) หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
 การติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย กลุํมนักศึกษาที่จัดโครงการ /กิจกรรม
สามารถติดตํอประสานงานไปยังหนํวยงานภายนอกได๎โดยตรง หากต๎องการหนังสือที่ออกโดยมหาวิทยาลัยให๎
ทําบันทึกข๎อความสํงมายังสํานักงานกิจการนักศึกษา เพื่อดําเนินการออกหนังสือให๎  
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 สําหรับพื้ นที่การศึกษาหรือพื้นที่โครงการหลวง ที่มหาวิทยาลัยดูแลรับผิดชอบสามารถติดตํอ
ประสานงานผํานสํานักงานกิจการนักศึกษา เพื่อดําเนินการติดตํอกับเจ๎าหน๎าหรือบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบ
พื้นที่นั้นโดยตรงได๎สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 การจัดการงบประมาณกิจกรรมนักศกึษา 
 
1) งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

1. งบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษา  คณะ ภาควิชา และกลุ่มนักศึกษา  โดยส านักงานกิจการ
นักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563) 

การสนับสนุน จะต๎องเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และข๎อปฏิบัติการให๎การสนับสนุน  รวมถึงหลักเกณฑ์
ตามแตํละประเภท ดังนี ้ 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสํงเสริมให๎คณะ ภาควิชา จัดทําโครงการใหมํ หรือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม  เพื่อให๎เกิด
นวัตกรรมใหมํ ๆ ที่มิใชํนํางบประมาณไปเพิ่มในกิจกรรมเดิม หรือทดแทนงบประมาณของหนํวยงาน  

2. เพื่อสนับสนุนให๎คณะ ภาควิชา เพิ่มจํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา  ที่คิดและสร๎างสรรค์ สิ่ง
ใหมํๆ เพิ่มขึ้น  

3. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎ มาจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน  ในการฝึกทักษะทํางานรํวมกันเป็น
ทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ด๎านการปฏิบัติงาน  

4. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาจากหลากหลาย ภาควิชา รํวมกันจัดทําโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกับชุมชน  

 
ข้อปฏิบัติ/เงื่อนไขการให้การสนับสนุน  

1. ขอสงวนสิทธิ์ไมํสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดซื้อครุภัณฑ์  วัสดุกํอสร๎าง (ยกเว๎นขอรับบริจาค แล๎ว
ไมํได๎รับการสนับสนุน  อาจพิจารณาให๎การสนับสนุนบางสํวนได๎ ) คําใช๎จํายในการจัดงานเลี้ยงรับรอง  ของ
รางวัล ของแจกสิ่งของบริจาค หรือของที่ระลึกในการเยี่ยมชมกิจการ หนํวยงาน หรือสถานที่ตําง ๆ  

2. ขอสงวนสิทธิ์ไมํพิจารณาโครงการที่เคยได๎รับการสนับสนุนในปีกํอน  แตํขาดสํงรายงานผล การ
ดําเนินงาน รายงานการประเมินผลโครงการ หรือสํงหลักฐานการเบิกจํายลําช๎าเกินกวํา 1 เดือนนับจากวันที่จัด
กิจกรรมแล๎วเสร็จ  

3. กิจกรรมหรือโครงการ จะต๎องมีการประเมินผลความสํา เร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  อยําง
ชัดเจน  

4. ผู๎ได๎รับการสนับสนุนต๎องจัดทํารายงานผลการดํา เนินกิจกรรม พร๎อมผลประเมินโครงการ  โดยสํง
มายังสํานักงานกิจการนักศึกษา ภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่จัดกิจกรรมแล๎วเสร็จ  

5. หลักฐานการเบิกจํายจะต๎องสํงให๎สํานักงานกิจการนักศึกษาภายใน 10 วันท าการ นับจาก วันที่จัด
กิจกรรมแล๎วเสร็จ  
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6. สํงหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  พร๎อมข๎อเสนอโครงการถึง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา มายัง สํานักงานกิจการนักศึกษา อาคารพระจอมเกล๎าราชานุสรณ ์190 ปี 

ประเภทโครงการที่ให้การสนับสนุน  
ประเภทที ่1 Learning Engagement  
Learning Engagement หมายถึง กิจกรรมที่สร๎างแรงบันดาลใจ  เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎  นอก

ห๎องเรียนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สร๎างการเรียนรู๎ให๎สนุก  โดยมีเปูาหมายให๎มีผลการเรียน  หรือทักษะ
ทางวิชาการที่ดีขึ้น เป็นโครงการที่มุํงสร๎างปฏิสัมพันธ์ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงหวังจะได๎ผลจริง  เชํน การจัดกิจกรรม
เชิงบูรณาการที่นํานวัตกรรม เทคนิคหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมํ  หรือเนื้อหาที่ทันสมัย  มาสร๎าง
บรรยากาศในการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความสุข ในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

การสนับสนุนมีรายละเอียด ดังนี้  
1. เป็นโครงการที่สอดคล๎องกับเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์  และนโยบายของมหาวิทยาลัย แผน 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564) การพัฒนาบัณฑิตที่เกํงและดี  การพัฒนานักศึกษาและสํงเสริมการเรียนรู๎  นอกห๎องเรียน 
หรือสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด๎านการเรียนรู๎และสํงเสริมนักศึกษาให๎เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์ 

2. เป็นโครงการใหมํหรือพัฒนาตํอยอดจากโครงการเดิม  ที่ประสบความสําเร็จและมีการพัฒนา ในขั้น
ที่สูงขึ้น โดยต๎องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม อยํางน๎อย 1 ทําน  

3. เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของงานแสดงนิทรรศการการเรียนรู๎  การสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรม หรือการเข๎ารํวมการประกวดแขํงขันทางวิชาการ โดยไม่รวมการศึกษาดูงาน หรือทัศนศึกษา  

4. คณะ ภาควิชา ต๎องรํวมสนับสนุนงบประมาณ  matching fund ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 ของ
งบประมาณโครงการโดยสํานักงานกิจการนักศึกษา จะพิจารณาให๎การสนับสนุนงบประมาณไมํเกินร๎อยละ  70 
ของงบประมาณโครงการหรือไมํเกิน 35,000 บาทตํอโครงการ  

5. องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หรือกลุํมนักศึกษา สามารถขอรับการ
สนับสนุนโดยไมํต๎องมี matching fund แตํอาจจะเสนอให๎หาผู๎สนับสนุนเพ่ิมเติมได ๎ 

พื้นที่ ที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรม  
พื้นที่ภายใน มจธ. หรือชุมชุนรอบมหาวิทยาลัย  ได๎แกํ พื้นที่เขตทุํงครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุน

เทียน และ มจธ.ราชบุร ี(อําเภอจอมบึง) ในกรณีที่จัดขึ้นในพื้นที่หํางไกล จะพิจารณา ตามเหตุผลความจําเป็น 
 
ประเภทที ่2 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน (Social Engagement)  
Social Engagement หมายถึง โครงการที่นําความรู๎ของอาจารย์  นักศึกษา ไปทํางานรํวมกับชุมชน 

เพื่อแก๎ปัญหา สร๎างความเจริญให๎กับสังคมหรือชุมชน  ในรูปแบบ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ออกแบบ ซํอม สร๎าง  
การอบรมถํายทอดความรู๎ที่สํงเสริมให๎เกิดอาชีพ  หรือการเปลี่ยนทางด๎านชีวิตและ  ความเป็นอยูํอยํางยั่งยืน  
เพื่อเป็นการฝึกให๎นักศึกษาเป็นผู๎มีจิตอาสาหรือจิตส าธารณะ (Public Mind) รู๎จักการเสียสละเพื่อสังคม  และ
สร๎างการมีสํวนรํวมในสังคมที่ดี  ทั้งสังคมของนักศึกษาด๎วยกันหรือมหาวิทยาลัยกับชุมชน  ตลอดจนลดความ
ขัดแย๎งในบางกรณีกับชุมชนที่ได๎รับผลกระทบจากมหาวิทยาลัย 

การสนับสนุนมีรายละเอียด ดังนี้  
1. เน๎นให๎การสนับสนุนกลุํมนักศึกษาที่มาจากหลากหลายคณะ ภาค สาขาวิชา องค์การนักศึกษา สภา

นักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม  
2. งบประมาณสนับสนุน  

2.1 สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท สําหรับคํายอาสาที่มีกิจกรรม ดังนี ้ 
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- คํายซํอม เชํน กิจกรรมทําสี ปรับปรุงอาคาร  สนามเด็กเลํน หรือซํอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค  

- คํายอบรมถํายทอดความรู๎ หรือสํงเสริมให๎เกิดอาชีพ  
- กิจกรรมอาสา เชํน ทําความสะอาด ลอกคูคลอง การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ  

หรือภูมิทัศน ์ 
ทั้งนี้ คณะ ภาควิชา ต๎องรํวมสนับสนุนงบประมาณ  matching fund ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 และการ

สนับสนุนจากแหลํงทุนภายนอกไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20  
2.2 สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท สาหรับคํายที่มีกิจกรรม ดังนี ้ 
- คํายสร๎าง เชํน กิจกรรมสร๎างอาคาร สร๎างห๎องน๎า สร๎างห๎องสมุด หรือสร๎างแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ 

เพื่อเป็นประโยชน์ตํอชุมชน  โดยนักศึกษาจะต๎องแนบผังโครงสร๎าง  แบบแปลน แผนผัง มาพร๎อมกับเอกสาร
ข๎อเสนอโครงการ  

- คํายสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  หรือนวัตกรรมเพื่อชํวยแก๎ปัญหา  หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
ชุมชนและสังคมอยํางยั่งยืน  

- เป็นโครงการใหมํหรือพัฒนาตํอยอดจากโครงการเดิม  ที่ประสบความสํา เร็จและ มีการ
พัฒนา ในขั้นที่สูงขึ้น  

- คณะ ภาควิชา ต๎องรํวมสนับสนุนงบประมาณ matching fund ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 30 ของ
งบประมาณโครงการ  

3. ขอสงวนสิทธิ์ไมํสนับสนุนโครงการที่หนํวยงานจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีของรายวิชา/ภาควิชา/คณะ 
ที่มีลักษณะการจัดกิจกรรมซ้ํา เดิม เพียงแตํเปลี่ยนกลุํมนักศึกษา หรือเปลี่ยนสถานที่ เว๎นแตํมีการพัฒนาตํอ
ยอด หรือสร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํ ๆ  

พื้นที่ ที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรม  
พื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  ได๎แกํ พื้นที่เขตทุํงครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุนเทียน และ มจธ.

ราชบุรี (อําเภอจอมบึง) ในกรณีที่จัดขึ้นในพื้นที่หํางไกล จะพิจารณาตามเหตุผลความจําเป็น 
 
ประเภทที่ 3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให๎คณะ ภาควิชา สาขาวิชา จัดกิจกรรมที่ปลูกฝัง สํงเสริม
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให๎กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของนักศึกษาให๎สอดคล๎องตาม
กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ.  

การสนับสนุนมีรายละเอียด ดังนี ้ 
1. โครงการต๎องสอดคล๎องกับเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์  และนโยบายของมหาวิทยาลัย  แผน 5 ปี 

(พ.ศ.2560-2564)  
2. โครงการต๎องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข๎องในเรื่องตํอไปน้ี  

2.1 การตํอต๎านการทุจริต คอรัปช่ัน  
2.2 การสํงเสริมด๎านคุณธรรม  จริยธรรม / หลักปฏิบัติ “เกียรติและศักด์ิ” ของนักศึกษา 

(Code of Honor) และหลักปฏิบัติด๎านจรรยาบรรณองค์กร  (Code of Conduct) ของบุคลากร มจธ. รวมถึง
การสํงเสริมคํานิยมองค์กร KMUTT Core Values  

2.3 การสํงเสริมด๎านวินัยนักศึกษา วินัยด๎านการจราจร การแตํงกาย หรือการทุจริตสอบ  
2.4 การสํงเสริมด๎านการมีความรับผิดชอบในหน๎าที่  
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2.5 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา  
2.6 กิจกรรมสํงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. เน๎นให๎การสนับสนุน กลุํมนักศึกษาที่มาจากหลากหลายคณะ  ภาค สาขาวิชา องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม  

4. โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ สนับสนุนไมํเกิน 10,000 บาท/โครงการ  
5. โครงการที่มีลักษณะสร๎างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนไมํเกิน 20,000 บาท/โครงการ  

 
การสนับสนุนงบประมาณอาจได๎รับการพิจารณามากกวําที่กําหนดได๎ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับขอบเขต รูปแบบ

การจัดกิจกรรมที่มีผลตํอนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบายภาครัฐ  
พื้นที่ ที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรม  

พื้นที่ภายใน มจธ. หรือชุมชุนรอบมหาวิทยาลัย  ได๎แกํ พื้นที่เขตทุํงครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุน
เทียน และ มจธ.ราชบุร ี(อําเภอจอมบึง) ในกรณีที่จัดขึ้นในพื้นที่หํางไกล จะพิจารณา ตามเหตุผลความจําเป็น 

 
ประเภทที ่4 โครงการลด ละ เลิก อบายมุข  
โครงการลด ละ เลิกอบายมุข จัดขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของสํา นักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในการดําเนินงานด๎านการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ปูองกันและ
เฝูาระวังไมํให๎นิสิต  นักศึกษาเข๎าไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด  และเพื่อเสริมสร๎างจิตสํา นึก ปลูกฝังทัศนคติให๎
นักศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  

การสนับสนุนมีรายละเอียด ดังนี้  
1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข๎องในเรื่องตํอไปน้ี  

1.1 การสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดให๎แกํนักศึกษา  
1.2 การจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์ด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
1.3 การเสริมสร๎างและพัฒนาเครือขํายนักศึกษาตํอต๎านยาเสพติด  
1.4 การรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ  
1.5 การพัฒนาบุคลากรด๎านการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
1.6 การจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี ่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเลํนการพนัน  

2. ให๎การสนับสนุนทุกหนํวยงาน รวมถึงกลุํมนักศึกษาที่สนใจ  
3. โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ  กิจกรรมรณรงค์ การจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ 

สนับสนุนไมํเกิน 10,000 บาท/โครงการ  
4. โครงการที่มีลักษณะสร๎างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนไมํเกิน 20,000 บาท/โครงการ  
5. โครงการที่มีการจัดในรูปแบบการประชุม  การสัมมนา หรือการจัดคํายอบรม  สนับสนุนไมํเกิน 

30,000 บาท  
พื้นที่ ที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรม  
พื้นที่ภายใน มจธ. หรือชุมชุนรอบมหาวิทยาลัย  ได๎แกํ พื้นที่เขตทุํงครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุน

เทียน และ มจธ.ราชบุร ี(อําเภอจอมบึง) ในกรณีที่จัดขึ้นในพื้นที่หํางไกล จะพิจารณาตามเหตุผลความจําเป็น 
 
ประเภทที ่5 โครงการ “มดอาสา พัฒนา มจธ.”  
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เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยด๎านการสํงเสริมให๎สังคม  มจธ. เป็นสังคมที่มี จิตสาธารณะ 
โดยเฉพาะนักศึกษาของ มจธ. เพื่อนําไปสูํของการเป็นผู๎นําแหํงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change 
Agent) จึงให๎การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา “มดอาสา พัฒนา มจธ.” โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี ้ 

1. เพื่อปลูกจิตสํานึกและการกระต๎ุนเตือนด๎านจิตอาสา ของนักศึกษา มจธ. ให๎มีความตื่นตัว ตระหนัก 
ถึงการทํางานเพื่อสํวนรวมและความรับผิดชอบตํอสังคม  ผํานการจัดกิจกรรมโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  และ
ทํางานรํวมกันอยํางตํอเนื่อง  

2. เพื่อเสริมสร๎างทักษะและทัศนคติเรื่องจิตอาสาให๎แพรํหลายในหมูํคณะนักศึกษา  และประชาคม 
มจธ.  

3. เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา  มจธ. เป็นผู๎มีจิตอาสาและมีสํวนรํวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  ตาม
นโยบายด๎านปลูกจิตสานึกจิตอาสาระดับมหาวิทยาลัย  

การสนับสนุนมีรายละเอียดดังนี้  
1. ให๎การสนับสนุนแกํนักศึกษาของภาควิชา  คณะ ทํากิจกรรมด๎านจิตอาสา ภายในภาควิชา คณะ 

สโมสร ชมรม เชํน กิจกรรม 5 ส. ทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแตํงสถานที่ จัดสวนหน๎าบ๎าน หน๎ามอง 
เป็นต๎น  

2. กิจกรรมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่สํวนกลาง  เชํน ทาสี ขัดล๎างทําความสะอาด ปรับปรุง
สนาม ปลูกต๎นไม ๎ 

3. ให๎การสนับสนุนงบประมาณโครงการละไมํเกิน 5,000 บาท  
4. กิจกรรมที่มีความจํา เป็นต๎องใช๎งบประมาณเกินกวํานี้  ให๎ขอการสนับสนุนในโครงการจิตอาสา

พัฒนาชมุชม (Social Engagement)  
พื้นที่ ที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรม  
พื้นที่ภายใน มจธ. บางมด มจธ. บางขุนเทียน และ มจธ.ราชบุร ี

  
 ประเภทที ่6 โครงการสานสัมพันธ์ครูและศิษย์  

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎อาจารย์ที่ปรึกษามีแนวทางในการสร๎างสัมพันธภาพที่ดีระหวําง
อาจารย์กับนักศึกษาที่อยูํในความดูแล และเพื่อให๎นักศึกษาได๎เกิดการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน จากการทํากิจกรรม
ตําง ๆ รํวมกับอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรม/วิชาการ  

การสนับสนุนมีรายละเอียด ดังนี้  
การสนับสนุนสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/วิชาการ  
1. ให๎การสนับสนุน 2,000 บาท/อาจารย์ 1 ทําน พร๎อมรายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรม  (การจัด

ในแตํละครั้ง คําใช๎จํายไมํเกิน 6,000 บาท/อาจารย์ที่ปรึกษา 3 ทําน)  
2. แจ๎งรายช่ืออาจารย์ที่เข๎ารํวมกิจกรรม  
3. จัดสํงรายงานการจัดกิจกรรมพร๎อมภาพถํายอาจารย์  
4. กิจกรรมต๎องไมํเกี่ยวข๎องกับการนําเสนอผลงาน การเดินทางไปรํวมประชุม  สัมมนา หรือกิจกรรมที่

นําเงินไปทดแทนงบประมาณของหนํวยงาน  
5. ต๎องมีกลุํมนักศึกษาที่อยูํในการดูแลเข๎ารํวมกิจกรรม  ในอัตราสํวน อาจารย์ 1 ทําน ตํอนักศึกษา

อยํางน๎อย 10 คน  
พื้นที่ ที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรม  
พื้นที่ภายใน มจธ. บางมด  มจธ. บางขุนเทียน และ มจธ.ราชบุร ี
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ประเภทที ่7 โครงการพลเมือง มจธ. ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์  
เพื่อสนับสนุนให๎นักศึกษา  กลุํมนักศึกษา องค์กรนักศึกษา  ได๎มีสํวนรํวมในการคิดและ สร๎างสรรค์

ผลงานเพ่ือสํงเสริมคุณภาพชิวิต  (Quality of Life) ของนักศึกษา และประชาคม มจธ. อีกทั้งยังเป็นการเปิด
โอกาสให๎นักศึกษาได๎แสดงความสามารถในสิ่งที่นักศึกษาคิด  และสร๎างออกมาเป็นผลงาน  โดยมหาวิทยาลัยจะ
เป็นฝุายให๎การสนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนความคิดและการทํางานของนักศึกษา  

 
 
การสนับสนุนมีรายละเอียดดังนี้  
1. ให๎การสนับสนุนแกํ นักศึกษา กลุํมนักศึกษา องค์กรนักศึกษา ประกอบด๎วย สโมสรนักศึกษา 

องค์การบริหารองค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา ชมชม  
2. สนับสนุนงบประมาณไมํเกิน 20,000 บาท/โครงการ  
3. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องตํอไปน้ี  

3.1 คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ สวัสดิการของนักศึกษา  
3.2 ระบบสนับสนุนการทํากิจกรรมของนักศึกษา  
3.3 สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสํงเสริมการเรียนรู ๎ 
3.4 การปรับปรุงระบบการให๎บริการนักศึกษา  
3.5 การสํงเสริมสุขภาพนักศึกษา  
3.6 อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวมสําหรับ ประชาคม มจธ.  

พื้นที่ ที่สนับสนุนให้จัดกิจกรรม  
พื้นที่ภายใน มจธ.บางมด มจธ.บางขุนเทียน มจธ.ราชบุร ีและ KX  
 
ประเภทที ่8 โครงการศึกษาดูงาน  
สํานักงานกิจการนักศึกษา  จัดให๎มีการศึกษาดูงานเสริมสร๎างประสบการณ์  ภายใต๎แผนพัฒนา

นักศึกษารายชั้นปีให๎กับนักศึกษาทุกคณะ  ปีละประมาณ 3-4 ครั้ง อีกทั้งยังได๎รํวมกับกลุํมงานศิษย์เกําสัมพันธ์  
จัดให๎นักศึกษาที่มาจากหลากหลายคณะ ภาควิชาได๎มีโอกาสไปศึกษาดูงานของศิษย์เกํา หรือหนํวยงานที่มีศิษย์
เกําเป็นผู๎บริหารอยูํภายในองค์กรน้ัน  ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร๎างแรงบันดาลใจ  และเชื่อมความสัมพันธ์ศิษย์เกํา
และศิษย์ปัจจุบัน 1-2 ครั้งตํอปี ดังนั้น จึงยังไมํมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณ  ด๎านการศึกษาดูงานให๎แกํ  
หนํวยงานคณะ ภาค สาขาวิชา สําหรับการศึกษาดูงาน นักศึกษาสามารถสํารองที่นั่งได๎ที่ โทร. 02-4708099 
หรือที่ www.facebook.com/sao.kmutt โดยไมํเสียคําใช๎จําย 

 
 

2. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 
 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให๎เต็มตามศักยภาพที่ตนมี มจธ . ได๎จัดให๎มีทุนการศึกษา
เจียระไนเพชรเพื่อเป็นทุนสํงเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเดํนเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ทั้งในด๎านวิชาการและความสามารถเฉพาะด๎านตําง  ๆ กีฬา ผู๎นํา ศิลปวัฒนธรรม และความคิด
สร๎างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนเพ่ือสํงเสริม สนับสนุน และสร๎างขวัญกําลังใจให๎กับนักศึกษาที่สร๎างช่ือเสียง
ให๎แกํมหาวิทยาลัย 
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 ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร แบํงเป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 1. ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อการสร๎างขวัญกําลังใจให๎กับนักศึกษา เป็นทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาที่สร๎างชื่อเสียงให๎แกํมหาวิทยาลัย 
  1.1 การเสนอผลงานทางวิชาการ (เฉพาะในระดับปริญญาตร)ี 
  1.2 การแขํงขัน (พิจารณาจากระดับรางวัลที่นักศึกษาได๎รับ) 
   - ระดับอุดมศึกษา 
   - ระดับประเทศ 
   - ระดับนานาชาติ 
  1.3 ด๎านกีฬา 
   - เหรียญทอง 
   - เหรียญเงิน 
   - เหรียญทองแดง 
 2. ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 สํงโครงการและบันทึกข๎อความและงบประมาณ ขออนุมัติโครงการกํอนการจัดกิจกรรม 45 วัน 
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2) เอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย 

1. กรณีจัดซื้อของจากต่างประเทศ 
- ขออนุมัติจัดซื้อของจากตํางประเทศกํอนดําเนินการจัดซื้อ ไมํสามารถขออนุมัติย๎อนหลังได ๎
- เอกสารประกอบการเบิกจําย มีดังนี้  

1) ใบเสร็จรับเงินจากบริษัท ห๎างร๎านที่จัดซื้อ   
2) ใบสํงของ  
3) หลักฐานวิธีการจํายเงิน   
4) เอกสารอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ออกใบเสร็จ   

2. หลักฐานการเบิกจ่าย 
2.1 ออกใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการจาํยเงินในนาม 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุร ี
เลขที่ 126  ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด   
เขตทุํงครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจําตัวผู๎เสียภาษี 0994000160097 

2.2 กรณีผู๎ขายจดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม เชํน บริษัท ห๎างหุ๎นสํวน ห๎างสรรพสินค๎า ร๎าน 7-eleven 
ใบเสร็จแบํงออกเป็น 2 แบบ ได๎แกํ  

1) เป็นใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีในฉบับเดียวกัน       
2) เอกสารออกเป็นชุด ประกอบด๎วย ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใบสํงของ (ให๎สํงเบิกจําย

ครบทุกใบ) 
2.2.1 รายละเอียดในใบเสร็จ ประกอบด๎วย  

- ชื่อ ที่อยูํ และเบอร์โทรศัพท์ ของบริษัท ห๎างร๎าน 
- ระบุช่ือผู๎ซื้อ/ลูกค๎า เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี  
- วันที่รับเงิน 
- ชื่อผู๎รับเงิน (ใช๎ชื่อจริง)  

2.2.2 กรณีใบเสร็จที่ออกจากเครื่องรับเงินสด (ร๎าน 7-eleven หรือห๎างสรรพสินค๎า เชํน 
Tesco Lotus, BigC) จะต๎องขอออกใบเสร็จฉบับเต็มที่จุดบริการลูกค๎า  

2.3 กรณีผู๎ขายไมํได๎จดทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม เชํน ร๎านค๎าทั่วไป ร๎านโชหํวย ใบเสร็จแบํงออกเป็น 2 
แบบ ได๎แกํ  

1) ใบเสร็จรับเงินที่เป็นของร๎านค๎า   
2) บิลเงินสด แนบนามบัตรร๎าน 
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2.3.1 รายละเอียดในใบเสร็จ หรือบิลเงินสด ประกอบด๎วย 
- ชื่อ ที่อยูํ และเบอร์โทรศัพท ์ของร๎านค๎า  
- ระบุช่ือผู๎ซื้อ/ลูกค๎า เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี  
- วันที่รับเงิน 
- ลงชื่อผู๎รับเงิน (ใช๎ชื่อจริง)    

2.4 กรณีที่ผู๎ขายไมํมีใบเสร็จรับเงิน ให๎ปฏิบัติ ดังนี ้
2.4.1 ให๎ใช๎ใบสําคัญรับเงิน (กค.07) ของมจธ. แทนใบเสร็จรับเงิน (ให๎ผู๎ขายหรือผู๎รับจ๎าง กรอก

รายละเอียดช่ือ- ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์ รายการสินค๎าหรืองานจ๎าง และลงชื่อผู๎รับเงิน 
กรณีจํานวนเงินตั้งแตํ 5,000 บาทขึ้นไปให๎แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร๎อม
รับรองสําเนา) 

2.4.2 รวบรวมหลักฐานตําง ๆ ที่มีการใช๎จําย เชํน บิลเงินสด รายการจดบันทึกการซื้อของ   
** กรณีกรอกข๎อมูลผิด และต๎องการแก๎ไขให๎ใช๎การขีดเส๎นทับข๎อความที่ผิด ผู๎รับเงินลง

ชื่อกํากับ แล๎วเขียนข๎อความที่ถูกต๎องบริเวณใกล๎เคียงกัน (ห๎ามลบด๎วยน้ํายาลบคําผิด หรือ
เทปลบคําผิด) 

2.5 การใช๎หลักฐานใบรับรองการจํายเงิน 
ใช๎กับรถบริการสาธารณะเทํานั้น เชํน รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ๎าง MRT BTS เทํานั้น 
 

3. เอกสารประกอบการเบิกค่าอาหาร  
3.1 กรณีทําอาหารเอง 

ให๎ใช๎ใบเสร็จคําวัตถุดิบ ออกใบเสร็จตามข๎อ 2.2 – 2.4 พร๎อมแนบใบลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม
โครงการ  

3.2 กรณีจัดซื้ออาหารและจํายเงินสดแกํผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
3.2.1 กรณีที่ผู๎จัดการโครงการจัดซื้อข๎าวให๎กับผู๎เข๎ารวํมโครงการ ให๎ออกใบเสร็จตามข๎อ 2.2 –

2.4 พร๎อมแนบใบลงทะเบียนการเข๎ารํวมกิจกรรมโครงการ 
3.2.2 กรณีที่จํายเงินให๎กับผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎ใช๎แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจํายเงินกิจกรรม

นักศึกษา โดยต๎องลงรายมือชื่อการรับเงินรายบุคคล 
 
3) อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ และการเขียนรายการงบประมาณ 
 งบประมาณหมวดรายจําย จะเกี่ยวข๎องกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องอัตราการเบิกจํายงบกิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ.2558 โดยแบํงเป็นแตํละหมวด ดังนี ้
1. ค่าตอบแทน 

รายการ อัตรางบประมาณ 
แนวทางการเขียนในรายการ

งบประมาณ 
1. คําตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละไมํเกิน 3,000 บาทตํอคน

กรณีเป็นทีมวิทยากร 3 - 5 คน เบิก
ได๎ช่ัวโมงละไมํเกิน 2,000 บาทตํอ
คน1 

คําตอบแทนวิทยากรอัตรา 500 บาทตํอ
ชั่วโมง x 5 ชั่วโมงตํอคน x 1 คน 

2. คําตอบแทนกรรมการ - ข๎าราชการหรือลูกจ๎างราชการ คน คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินอัตรา
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ตัดสินกีฬา และหรือการ
ประกวดตําง ๆ   

ละไมํเกิน 400 บาทตํอวัน 
- บุคคลมิได๎เป็นข๎าราชการหรือ
ลูกจ๎างราชการ คนละไมํเกิน 800 
บาทตํอวัน2  

400 บาทตํอวัน x 1 วันตํอคน x 5 คน 

 
 
 
 
2. ค่าใช้สอย 

รายการ อัตรางบประมาณ แนวทางการเขียนในรายการงบประมาณ 
1. คําจ๎างเหมาผู๎ฝึกสอน  - คําจ๎างเหมาผู๎ฝึกสอน อัตรา 500 บาท

ตํอช่ัวโมง x 5 ชั่วโมงตํอคน x 1 คน 
2. คําจ๎างเหมา เชํน ทํา
ความสะอาดจาก
บุคคลภายนอก อปพร. 

คําทําความสะอาด 
- วันจันทร์ – วันเสาร์  
เวลา 17.00 – 22.00 น. เหมาจําย 
ไมํเกิน 300 บาทตํอคน 
เวลา 17.00 – เกินเวลา 22.00 น. 
เหมาจํายไมํเกิน 500 บาทตํอคน 
- วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เหมาจําย 8 ชั่วโมง จํานวนไมํเกิน 
500 บาทตํอคน หากเกิน 8 ชั่วโมง
คิดเพ่ิมชั่วโมงละไมํเกิน 100 บาท
ตํอคน  
คําจ๎างเหมา อปพร.  
- เหมาจําย 6 ชั่วโมง จํานวนไมํเกิน 
300 บาทตํอคน หากเกิน 6 ชั่วโมง
คิดเพ่ิมชั่วโมงละไมํเกิน 50 บาทตํอ
คน 

- คําจ๎างเหมาทําความสะอาดจาก
บุคคลภายนอก อัตรา 300 บาทตํอคน x 
2 คน 
- คําจ๎างเหมา อปพร. อัตรา 300 บาทตํอ
คน  x 5 คน 

3. คําจ๎างเหมารถบัส รถตู๎ 
รถบรรทุก รถสองแถว 

 - คําจ๎างเหมารถตู๎ (จ๎างเหมาแยกกับคํา
น้ํามัน) 
- คําจ๎างเหมารถบัสธรรมดา 
- คําจ๎างเหมารถบัสปรับอากาศ 
อัตรา 1,800 บาทตํอวัน x 2 วัน x 1 คัน 

4. คําจ๎างเหมาถํายวีดีโอ  คําจ๎างเหมาถํายวีดีโอจาก.... 
5. คําจ๎างเหมาจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

 คําจ๎างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์จาก... 

6. คําจ๎างผู๎ทําพิธีกรรม  คําจ๎างผู๎ทําพิธีกรรม อัตรา 500 บาทตํอ
คน x 1 คน 
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รายการ อัตรางบประมาณ แนวทางการเขียนในรายการงบประมาณ 
7. คําจ๎างแตํงหน๎า  คําจ๎างแตํงหน๎า อัตรา 200 บาทตํอคน x 

2 คน 
8. คําเชํา เชํน เก๎าอี้ โต๏ะ 
สถานที่ ห๎องประชุม เครื่อง
ขยายเสียง ระบบไฟ เต็นท์ 
โปรเจ๏กเตอร์ ฯลฯ 

 คําเชําเก๎าอี้ อัตรา 5 บาทตํอตัว x 200 ตัว 

9. คําเชําชุดการแสดง  คําเชําชุดการแสดง อัตรา  200 บาทตํอ
ชุด x 5 ชุด 

10. คําอาหารนักศึกษา อัตราไมํเกิน 40 บาทตํอมื้อตํอคน3 คําอาหารนักศึกษาอัตรามื้อละ 40 บาท x 
3 มื้อ/วัน x 2 วัน x 50 คน 

11. คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม 

อัตราไมํเกิน 20 บาทตํอครั้งตํอคน3 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
อัตราครั้งละ 20 บาท x 2 ครั้ง x 2 วัน x 
50 คน 

12. คําวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร 

 คําวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  

13. คําเดินทางโดยรถ
แท็กซี่ 

 คําจ๎างเหมารถแท็กซี่จาก... ถึง... (ไป -
กลับ) 

14. คําทางดํวน  คําทางดํวน 
15. คําที่พักนักศึกษา - สถานที่ของสํวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานอื่นของ
รัฐ ไมํเกินคนละ 100 บาทตํอคืน 
- สถานที่ของเอกชนไมํเกินคนละ 
300 บาทตํอคืน 
- คําที่พักในหอพัก มจธ. ตามอัตรา
ของหอพักที่เรียกเก็บ3 

คําที่พักนักศึกษา อัตราคืนละ 150 บาท
ตํอคน x 3 คืน x 50 คน 

16. คําสมัครเข๎ารํวมการ
แขํงขันตําง ๆ /สมทบทุน/ 
ลงทะเบียน 

 - คําสมัครเข๎ารํวมการแขํงขัน อัตรา 500 
บาทตํอคน x 5 คน  
- คําลงทะเบียน อัตรา 200 บาทตํอคน x 
2 คน 

17. คําถํายเอกสาร  คําถํายเอกสาร 
หากมีรายการอื่น ที่ไมํได๎ระบุจากคูํมือนี้ ให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการติดตํอเจ๎าหน๎าที่สํานักงานกิจการนักศึกษากํอน
นําเสนอเอกสารโครงการให๎อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

2. วัสด ุอุปกรณ์ในการจัดท ากิจกรรม 
 *วัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช๎งานยืนนาน เมื่อ
ชํารุดเสียหายแล๎วสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิม 

รายการ อัตรางบประมาณ แนวทางการเขียนในรายการ
งบประมาณ 
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1. อุปกรณ์สําหรับแตํงหน๎า  คําอุปกรณ์สําหรับแตํงหน๎า 
2. น้ํามันเช้ือเพลิงและแก๏ส 
(กรณีจ๎างเหมารถตู)๎ 

  คําน้ํามันเชื้อเพลิง 

3. เวชภัณฑ์นอกเหนือจาก
การสนับสนุน มจธ. 

 คําเวชภัณฑ์ 

ข๎อแนะนําเพิ่มเติม ให๎เขียนแจกแจงรายการวัสดุสําหรับใช๎ทําอะไรในโครงการ เชํน วัสดุ อุปกรณ์สําหรับฐาน
กิจกรรม เป็นต๎น และสามารถเบิกจํายได๎กรณีที่เขียนมาในโครงการเทํานั้น 
หมายเหตุ  ไมํสามารถจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์มอบให๎กับหนํวยงานอ่ืนได๎ 

 ครุภัณฑ ์หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช๎งานยืนนานเมื่อชํารุดเสียหาย
แล๎วสามารถซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎ดังเดิม  

เชํน สวําน (ราคาประมาณหนึ่งพันบาท) เครื่องขัดกระดาษทราย เลื่อยไฟฟูา 
**ให๎ผู๎จัดทําโครงการประสานกับบุคลากรสํานักงานกิจการนักศึกษากํอนการจัดซื้อ 
**ครุภัณฑ์ไมํสามารถมอบให๎กับหนํวยงานอ่ืน 
**มหาวิทยาลัยไมํสนับสนุนให๎จัดซื้อครุภัณฑ์ไปบริจาคให๎กับหนํวยงานอื่น 
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หมวดที่ 4 การบันทึกข้อมูลกิจกรรมในระบบสารสนเทศ 
 

1) ขั้นตอนการเปิดโครงการ 
 ขั้นตอนในการเปิดโครงการ (สําหรับผู๎รับผิดชอบโครงการ) 
 1. ให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ ทําการแจ๎งรหัสนักศึกษา เพ่ือขอรับสิทธิ์ในการเปิดโครงการ 
 2. เมื่อได๎รับสิทธิ์ในการเปิดโครงการแล๎ว ให๎ทําการเปิดโครงการด๎วยตัวเองในระบบกิจกรรมนักศึกษา 
พร๎อมกบัโหวต โครงการของตัวเอง ทําการเปิดโครงการ-โหวตโครงการ กํอนวันจัดกิจกรรม ภายใน 3-5 วัน 
 3. ให๎นักศึกษาดําเนินการจัดโครงการตามระยะเวลาที่ลงมาในระบบกิจกรรมนักศึกษา 
 4. หลังจากดําเนินโครงการเสร็จ ให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการสํงรายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการ  ภายใน 1 วัน 
หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ 
 5. ผู๎รับผิดชอบโครงการจะต๎องทําการแจ๎งผู๎เข๎ารํวมโครงการให๎ไปประเมินโครงการในระบบกิจกรรม
นักศึกษาหากไมํทําการประเมินจะไมํได๎รับช่ัวโมงกิจกรรม 
 6. เมื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการทําการประเมินเสร็จเรียบร๎อย ให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการ ทําการแจ๎งปิ ด
โครงการในระบบกิจกรรมนักศึกษา พร๎อมกับอัพโหลดภาพกิจกรรมอยํางน๎อย 10 ภาพ 
 หมายเหตุ  
 1. ผู๎เข๎ารํวมและคณะทํางานทุกคนต๎อง ประเมินโครงการในระบบกิจกรรม หากไมํประเมิน โครงการ
จะไมํได๎รับจํานวนช่ัวโมงกิจกรรม 
 2. โปรดให๎ชื่อ Facebook เพื่อใช๎ในการติดตํอประสานงาน และตรวจเช็คข๎อความทาง Facebook 
 
 ขั้นตอนการเปิดโครงการ (เมื่อได้รับสิทธิ์ในการเปิดโครงการแล้ว) 
1. เข๎าระบบสารสนเทศนักศึกษา New ACIS 
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2. กรอกข๎อมูลนักศึกษา เพ่ือเข๎าสูํระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
 

 
 

3. เมื่อเข๎าสูํระบบแล๎วให๎เลือก งานกิจการนักศึกษา < จัดการข๎อมูลแผนโครงการ 
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4. จะเข๎าสูํหน๎าค๎นหาโครงการ ให๎ทําการเลือก เพ่ิมแผนโครงการ โดยการกดปุุม 
 

 
 
5. จะได๎หน๎าที่เป็นแบบฟอร์มในการกรอกข๎อมูลโครงการ 
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ขั้นตอนการใสํข๎อมูลโครงการ ตามรูป 
 

 
 



43 
 

 

 

 
 



44 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



45 
 

 
 

 
 

 
 



46 
 

 

 
 



47 
 

 
 
 

 
 



48 
 

 
 

 
 



49 
 

 

 
 
 

 
 



50 
 

 
 

 
 

 
 



51 
 

 
 

 



52 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

................ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเปิดโครงการ ................ 
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2) ขั้นตอนการโหวตโครงการ 
 ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลในการโหวตโครงการ 
 
1. เข๎าระบบสารสนเทศนักศึกษา New ACIS 
 

 
 
2.กรอกข๎อมูลนักศึกษา เพื่อเข๎าสูํระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
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3. แถบเมนู คลิก งานกิจกรรมนักศึกษา เลือก โหวตโครงการ  
 

 
 
4.ระบบจะเข๎าสูํหน๎า การค๎นหาโครงการ 
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5. ทําการเลือกปีการศึกษา  
 

 
 
6. หลังจากเลือกปีการศึกษาแล๎ว ข๎ามมาที่องค์กรกิจกรรมนักศึก กดคลิก เพื่อเลือกหนํวยงานที่ตนเองสังกัดอยูํ 
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7. คลิกเลือกโครงการที่ต๎องการโหวต จากนั้นทําการ กดปุุมเพื่อโหวตโครงการ  
 

 
 
3) ขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเข้าร่วมโครงการและการประเมินผลโครงการ 
1. กรณีที่ใช้ เครื่องสแกนบันทึกข๎อมูลในการบันทึกข๎อมูลเข๎ารํวมกิจกรรม ให๎รีบสํงเครื่องสแกนบัตรภาย
หลังจากจัดกิจกรรม ภายใน 1 วัน 
2. กรณีที่ไม่ใช ้เครื่องสแกนเครื่องสแกนบันทึกข๎อมูลบัตร ให๎กรอกข๎อมูลผู๎เข๎ารํวม เป็นไฟล์ Excel เท่านั้น 
ตามแบบฟอร์มดังนี้  

รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล คณะ ภาควิชา ต าแหน่ง 
     
     
     
สํงเมล์มาที่ anusorn.jam@kmutt.ac.th หรือ anusorn.jam@hotmail.com ภายใน 2-3 วันหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 
ข้อส าคัญ  
1. แจ๎งผู๎เข๎ารํวมให๎เข๎าทําการประเมินผลโครงการในระบบสารสนเทศนักศึกษา 3 วัน หลังเสร็จโครงการ 
2. ผู๎รับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานประเมินผลโครงการในระบบสารสนเทศกิจกรรม ภายใน 15 วันหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 
3. การได๎รับชั่วโมงกิจกรรม มีเงื่อนไข 3 เงื่อนไข ได๎แก ํ

3.1 ผู๎รับผิดชอบโครงการต๎องสํงรายช่ือผู๎เข๎ารํวมภายใน 3 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

mailto:anusorn.jam@kmutt.ac.th%20หรือ
mailto:anusorn.jam@hotmail.com%20ภายใน
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3.2 ผู๎เข๎ารํวมและคณะกรรมการโครงการต๎องเข๎าไปทําแบบประเมินผลโครงการในระบบสารสนเทศ
กิจกรรมภายในระยะเวลา 3 – 7 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเข๎ารํวม  
3.3 ผู๎รับผิดชอบโครงการต๎องเข๎าไปในระบบสารสนเทศกิจกรรมเพื่อประเมินผลโครงการภายใน 15 วัน 
 

 
 

**หากนักศึกษาไมํเข๎าระบบเพ่ือบันทึกข๎อมูลการประเมินโครงการจะไมํได๎รับ ชั่วโมงกิจกรรมที่เข๎ารํวม  
 
4) การแจ้งปิดโครงการ 
 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในการแจ้งปิดโครงการ 
1. กรอกข๎อมูลนักศึกษา เพื่อเข๎าสูํระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ในระบบ New acis 
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2. แถบเมนู คลิกงานกิจกรรมนักศึกษา เลือก “บันทึกข๎อมูลประเมินโครงการและแจ๎งปิดโครงการ” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



59 
 
3. ทําการค๎นหาโครงการที่รับผิดชอบ โดยเลือกเง่ือนไข ชมรม/สโมสร  
 

 
 
4. คลิกที่ประเมินโครงการ 
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5. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แล๎ว กดบันทึก 
 

 
 
6. คลิกที่เมนู ประเมินปัญหาและแนวทางแก๎ไข เมื่อทําการกรอกข๎อมูลเรียบร๎อยแล๎วให๎ กด บันทึก 
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7. ประเมินที่ปรึกษาโครงการ ตามแบบที่กําหนดให๎ครบถ๎วน 
 

 
 
 
8.อัพโหลดรูปภาพกิจกรรมโครงการที่ทํา 10 ภาพ 
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9. อัพโหลดเสร็จ ทําการคลิก แจ๎งปิดโครงการ 
 

 
 
10.เสร็จสิ้นขั้นตอนการแจ๎งปิดโครงการ 
 
5) วิธีการประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ขั้นตอนการประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการการเข้าประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษา  
1. เข๎าระบบสารสนเทศนักศึกษา New ACIS 
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2. กรอกข๎อมูลนักศึกษา เพ่ือเข๎าสูํระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
 

 
 

3. เมื่อเข๎าสูํระบบเรียบร๎อยแล๎ว ไปที่แถบเมนู คลิกที่ งานกิจกรรมนักศึกษา เลือก ดูข๎อมูลโครงการกิจกรรม 
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4. เลือกเมนู ประเมินโครงการที่เข๎ารํวม ตรวจสอบโครงการที่เข๎ารํวม  
5. จากนั้นคลิกที่ ชุดคําถามประเมิน เพื่อประเมินโครงการที่เข๎ารํวม 
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6. ประเมินผลโครงการตาม ชุดคําถาม 

 

 
 
7. บันทึกข๎อมูล โดยการกดคลิกที่ บันทึกผลการประเมินโครงการ 
 

 
8. เมื่อกดบันทึกแล๎วจะขึ้นหน๎าตําง แสดงผลการบันทึก “การบันทึกข๎อมูลเรียบร๎อยแล๎ว” 
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9. ตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่ประเมินผลแล๎ว 
 

 
 

9. ดําเนินการประเมินผลโครงการเสร็จสิ้นแล๎วจึงถือได๎วําเข๎ารํวมกิจกรรมและได๎รับจํานวนช่ัวโมงกิจกรรม 
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หมวดที่ 5 การจัดตั้งและต่ออายุชมรม 
 

1) หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรมและต่ออายุชมรม 
 เนื่องด๎วยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 ได๎กําหนดให๎มีการจัดต้ังชมรม
ประจําปีการศึกษา 2561 เพื่อให๎การดําเนินงานของชมรมกิจกรรมเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย จึงอาศัยอํานาจ
ตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี วําด๎วย กิจกรรมนักศึกษา พ .ศ. 2560 หมวดที่ 8 ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังตํอไปนี ้
 

1. ชมรม จะต๎องมีลักษณะที่นักศึกษาทั่วไป ทั้งมหาวิทยาลัยสามารถเป็นสมาชิกได ๎
2. ชมรมที่จัดตั้งขึ้น ต๎องมีลักษณะการดํานินงานด๎านใดด๎านหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนี้ 

2.1 กีฬา 
2.2 บําเพ็ญประโยชน ์
2.3 ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.4 วิชาการ 

3. สมาชิกชมรม จะต๎องมีนักศึกษาภาควิชาตําง ๆ ไมํน๎อยกวํา 7 ภาควิชา รวมกันไมํน๎อยกวํา 100 คน 
4. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารชมรม อ๎างอิงจาก หมวดที่ 6 สํวนที่ 4 ตามข๎อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี วําด๎วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี ้
4.1 เป็นนักศึกษาผู๎ซึ่งไมํอยูํในระหวํางลาพักการเรียน 
4.2 เป็นผู๎ซึ่งไมํเคยถูกตัดคะแนนความประพฤติภายในระยะเวลาหนึ่งปีกํอนวันแตํงตั้ง และ

ตลอดระยะเวลาดํารงตําแหนํงคณะกรรมการชมรม 
4.3 เป็นผู๎มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ํากวํา 2.00 
4.4 ไมํดํารงตําแหนํงเป็นสมาชิกสภานักศึกษาหรือองค์การบริหารองค์การนักศึกษา 

5. คณะกรรมการชมรม ประกอบด๎วยกรรมการไมํน๎อยกวํา 7 คน แตํไมํเกิน 12 คนและมาจาก
ภาควิชาไมํน๎อยกวํา 3 ภาควิชา มีตําแหนํง ดังนี ้

5.1 ประธาน 
5.2 รองประธาน 
5.3 เลขานุการ 
5.4 เหรัญญิก 
5.5 ประชาสัมพันธ์ 
5.6 พัสด ุ
5.7 ตําแหนํงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

6. หน๎าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชมรม 
6.1 บริหารงานทั่วไปของชมรม เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบ ตามข๎อบังคับของ

ชมรมและของมหาวิทยาลัย 
6.2 วางระเบียบของชมรม ซึ่งผํานความเห็นชอบขององค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภา

นักศึกษาและมหาวิทยาลัย  
6.3 พิจารณาจัดทําโครงการ หรือจัดตั้งงบประมาณของชมรม เพื่อเสนอตํอประธาน

คณะอนุกรรมการฝุายที่สังกัดพิจารณา 
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6.4 ควบคุมการเงินชมรม 
6.5 จัดทํารายงานการประเมินผลงานในรอบปีของชมรมเสน อตํอประธานคณะอนุกรรมการ

ฝุายที่ชมรมสังกัด กํอนสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการชมรมชุดนั้น 
6.6 หน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายจากประธานคณะอนุกรรมการฝุายที่ชมรมสังกัด 

7. ชมรมสิ้นสุดโดยเหตุหนึ่งเหตุใดตํอไปน้ี 
7.1 มีสมาชิกไมํถึง 50 คน หรือน๎อยกวํา 3 ภาควิชา 
7.2 สิ้นสุดลงตามวาระองค์การบริหารองค์การนักศึกษา 
7.3 เมื่อสมาชิกของชมรมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งให๎ยุบชมรม 
7.4 เมื่อมีเหตุผลอื่น ๆ ที่องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มีมติไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 ของจํานวน

องค์การบริหารองค์การนักศึกษาเห็นสมควรให๎ยุบเลิกชมรม โดยได๎รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 

8. ในกรณีชมรมสิ้นสุดลง ให๎ทรัพย์สินทั้งหมดของชมรม อยูํในความดูแลขององค์การบริหารองค์การ
นักศึกษา 

 
2) ขั้นตอนการจัดตั้งชมรมและต่ออายุชมรม 
เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาจัดตั้งชมรมกิจกรรม 

1. หน๎าปก 
2. หนังสือขอจัดตั้งชมรมกิจกรรม 
3. กฎข๎อบังคับของชมรม 
4. คณะกรรมการบริหารชมรม 
5. คํายินยอมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
6. ประวัติคณะกรรมการบริหารชมรม (ทุกตําแหนํง) 
7. รายช่ือสมาชิกชมรม 
8. หลักการและเหตุผลการจัดต้ังชมรม 

 
ขั้นตอนการขอจัดตั้งชมรมกิจกรรม 

1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม 
2. เข๎าพบองค์การบริหารองค์การนักศึกษา เพื่อรับคําปรึกษาด๎านการเขียนเอกสารจัดตั้งชม รม และ

สังกัดฝุาย 
3. จัดทําเอกสารที่ใช๎ในการจัดต้ังชมรม โดยเข๎าเลํมจํานวน 1 เลํม สํงที่ห๎ององค์การบริหารองค์การ

นักศึกษา 
4. เข๎าเลํมโดยแบํงสีหน๎าปกดังนี้ 

-  สีชมพู ฝุายศิลปะและวัฒนธรรม 
-  สีเขียว ฝุายบําเพ็ญประโยชน ์
-  สีฟูา ฝุายวิชาการ 
-  สีส๎ม ฝุายกีฬา 
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5. ทางองค์การบริหารองค์การนักศึกษาจะจัดทําเรื่องจัดตั้ง แตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารชมรม เสนอตํอสภานักศึกษา และมหาวิทยาลัยตํอไป โดยจะสํงเรื่อง
กลับไปยังชมรม 

6. เมื่อทางชมรมได๎รับหนังสือแตํงตั้งจากทางมหาวิทยาลัยเป็นอันเสร็จสิ้นการจัดต้ังชมรม 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ชั้นลําง อาคารพระจอมเกล๎าราชานุสรณ์ 190 ปี โทร. 02-470-8103  
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หมวดที่ 6 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
ข้อบังคบั ประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
------------------------------------- 

หัวข้อ ชื่อข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ วันที่ประกาศ 
1. ข๎อบังคับ มจธ. เรื่อง กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2560 2 ก.พ.60 
2. ข๎อบังคับ มจธ. เรื่อง วินัยนักศึกษา พ.ศ.2546 18 ก.พ.46 
3. ข๎อบังคับ มจธ. เรื่อง เครื่องแตํงกายนักศึกษา พ.ศ.2546 18 ก.พ.46 
4. ข๎อบังคับ มจธ. เรื่อง การคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล พ.ศ.2563 8 พ.ค.63 
5. ประกาศ มจธ. เรื่อง กําหนดพฤติกรรมด๎านคุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษา 12 ธ.ค.55 
6. ประกาศ มจธ. เรื่อง การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา 3 มิ.ย.46 
7. ประกาศ มจธ. เรื่อง นโยบายวันสํงเสริมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนผําน

กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra – Curricular activities) 
20 มิ.ย.56 

8. ประกาศ มจธ. เรื่อง จํานวนช่ัวโมงการเข๎ารํวมกิจกรรมนักศึกษา 3 ธ.ค.58 
9. ประกาศ มจธ. เรื่อง ข๎อปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 11 ม.ค.61 
10. ประกาศ มจธ. เรื่อง การเบิกคําใช๎จํายเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 5 มิ.ย.58 
11. 

 
ประกาศ มจธ. เรื่อง ข๎อปฏิบัติการตีกลองและการใช๎เครื่องขยายเสียงในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา 

11 ม.ค.61 

12. ประกาศ มจธ. เรื่อง ห๎ามจัดกิจกรรมรับน๎องใหมํนอกสถานที่ (Meeting) 21 ก.ค.52 
13. ประกาศ มจธ.  เรื่อง การจัดกิจกรรมต๎อนรับน๎องใหมํและประชุมเชียร์ พ.ศ.

2558 
2 ก.ค.58 

14. ประกาศ มจธ. เรื่อง ห๎ามบริโภคหรือนําเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เข๎ามาภายใน
มหาวิทยาลัย หรือ บริเวณภายนอกอันเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

29 ส.ค.61 

15. ประกาศ มจธ. เรื่อง มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่คุ๎มครองสุขภาพผู๎ไมํสูบบุหรี ่ 2 ก.พ.53 
16. ประกาศ มจธ. เรื่อง ห๎ามนักศึกษาเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับการพนันฟุตบอล 12 มิ.ย.61 
17. ประกาศ มจธ. เรื่อง ห๎ามนักศึกษาสํงเสียงดังในยามวิกาล 4 ม.ค.59 
18. มาตรการการใช๎สถานที่อาคารพระจอมเกล๎าราชานุสรณ์ 190 ปี 1 ต.ค.59 
19. หลักเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์สําหรับนักศึกษา 14 พ.ค.63 

 
       รายละเอียดข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา 

        https://qrgo.page.link/nbtCR 
 

 
 
 
 

https://qrgo.page.link/nbtCR
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ภาคผนวก ก แบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 

 -  ก.01 แบบขออนุมัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา (สําหรับองค์การ สภา สโม ชมรม) 
 - ก.02 แบบบันทึกข๎อความขออนุมัติโครงการ (สําหรับกลุํมนักศึกษาทั่วไป) 
 - ก.03 แบบเสนอโครงการและงบประมาณ 
 - ก.04 การเขียนรายการงบประมาณ 
 - ก.05 การเขียนกําหนดการโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
 -  ก.06 ใบลงทะเบียนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
 -  ก.07 แบบรายงานผลโครงการ  

 

 
https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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ก.01 แบบขออนุมัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
(สําหรับองค์การ สภา สโม ชมรม) 
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ก.02 แบบบันทึกข๎อความขออนุมัติ
โครงการ (สําหรับกลุํมนักศึกษาทั่วไป) 
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แบบเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
ชื่อโครงการ  ....................................................................................................................  
ประเภทโครงการกิจกรรม ได๎ดังนี ้

1. ด๎านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ       จํานวน .......... 
หนํวยช่ัวโมง 

2. ด๎านกีฬาและการสํงเสริมสุขภาพ                      จํานวน .......... 
หนํวยช่ัวโมง 

3. ด๎านกิจกรรมจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์     จํานวน .......... 
หนํวยช่ัวโมง 

4. ด๎านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        จํานวน .......... หนํวยช่ัวโมง 
5. ด๎านการพัฒนาคุณลักษณะ     จํานวน .......... หนํวยช่ัวโมง 
6. ด๎านความภูมิใจและความผูกพันมหาวิทยาลัย     จํานวน .......... หนํวยช่ัวโมง 

การเทียบค่ากิจกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
(KMUTT Student QF) 

1. ความรู ๎(Knowledge)      จํานวน ............... % 
2. ทักษะเชิงวิชาชีพ (Professional Skill)    จํานวน ............... % 
3. ทักษะการคิด (Thinking Skill)     จํานวน ............... % 
4. ทักษะการเรียนรู๎ (Learning Skill)     จํานวน ............... % 
5. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)    จํานวน ............... % 
6. ทักษะการจัดการ (Management Skill)        จํานวน ............... % 
7. ภาวะผู๎นํา (Leadership)      จํานวน ............... % 
8. ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship)   จํานวน ............... % 

 
หลักการและเหตุผล (เขียนไมํน๎อยกวํา ½ หน๎ากระดาษ A4) 
   ....................................................................................................................  
   .................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................  
วัตถุประสงค ์ 1. ................................................................................................................ 
   2. ................................................................................................................  
   3. ................................................................................................................ 
   (ไมํเกิน 3 ข๎อ) 
ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา   จํานวน .....................คน 
   อาจารย์    จํานวน .....................คน 
   เจ๎าหน๎าที่   จํานวน .....................คน 

King  Mongkut’s University of Technology  
Thonburi มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี 

ก.03 แบบเสนอโครงการและงบประมาณ 
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   บุคคลในชุมชน/นักเรียน  จํานวน .....................คน 
 
ลักษณะกิจกรรม  (เขียนบรรยายรูปแบบการจัดกิจกรรมพอสังเขป ให๎เห็นภาพการจัดกิจกรรม) 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
………………….ลักษณะกิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล๎องกับหลักเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา(Code of Honor) ดังนี้
(อธิบาย)............................................................................................................................ ................................... 
ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาเตรียมงาน  .............................................................................. 
   ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ............................................................................... 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
P D 

         หัวข๎อการดําเนินงาน 
เดือน .................. เดือน .................. 

 วันสิ้นสุด ผู๎รับผิดชอบ 
C A 1 2 3 4 1 2 3 4 
P            

           
           

D            
           
           

C            
A            
 
สถานที่ปฏิบัติงาน ............................................................................................................................. ...... 
หน่วยงานที่จัด  ............................................................................................................................. ...... 
อาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยงาน ................................................................................... ............................................ 
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ .........................................................................เบอร์มือถือ............................... 
คณะกรรมการจัดโครงการ 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล ภาควิชา/ชั้นป ี
หมายเลข

โทรศัพท์มือถือ 
ต าแหน่ง  

(ในโครงการ) 
      
      
      
      
      
 
รูปแบบการประเมินผล  
 การสังเกต (Observation) 
 การสัมภาษณ์ (Interview) 
 การใช๎แบบสอบถาม (Questionnaires) 
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 การใช๎แบบทดสอบ (Test) 
 อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (การกําหนดผลที่คาดวําจะได๎รับหลังจากการดําเนินกิจกรรมต๎องสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และต๎องมีการกําหนดตัวชี้วัดด๎วย)    

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 
1.   
2.   
3.   

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งนี ้
(กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ แนวทางแก้ไข 
1.  
2.  
3.  

 
รายละเอียดงบประมาณ  
โครงการนี้มีการใช๎งบประมาณโดยรวมทั้งหมด จํานวน ........................... บาท (เฉพาะเงิน)  จําแนกได๎ ดังนี้ 
1. งบประมาณที่ได๎รับการสนับสนุนจากแหลํงทุนภายนอก  จํานวน ................... บาท 

1.1 ได๎รับงบประมาณจาก ............................   จํานวน ................... บาท 
      ได๎รับงบประมาณจาก ............................   จํานวน ................... บาท 
1.2 รายละเอียดการใช๎งบประมาณ  มีดังน้ี 

ก. คําตอบแทน    
ข. คําใช๎สอย   
ค. คําวัสดุ   

1.3 การขอรับการสนับสนุนเป็นทรัพยากร สินค๎า หรือผลิตภัณฑ ์
ก. ชื่อผลิตภัณฑ์ .......................................   มูลคํา ..................... บาท 
ข. ชื่อผลิตภัณฑ์ .......................................   มูลคํา ..................... บาท 

2. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย   จํานวน ................... บาท 
2.1.  งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนผํานองค์การบริหารองค์การนักศึกษา  จํานวน ..................... บาท  

ก. คําตอบแทน    
ข. คําใช๎สอย   
ค. คําวัสดุ   

2.2.  งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนผํานคณะ/หนํวยงาน........................ จํานวน ..................... บาท 
ก. คําตอบแทน    
ข. คําใช๎สอย   
ค. คําวัสดุ   
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ลงชื่อ ........................................     ลงชื่อ ............................................. 
 (.............................................)         (.................................................) 
  นักศึกษาผู๎รับผิดชอบโครงการ            ประธาน/หัวหน๎าองค์กร.......................................... 
    วันที่ ...............................           วันที่ .......................................... 
 
 

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

 อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กร   
                       วันที่ ....................................... 
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แนวทางการเขียนในรายการงบประมาณ 
ค่าใช้ตอบแทน 
 - คําตอบแทนวิทยากรอัตรา 500 บาทตํอชั่วโมง x 5 ชั่วโมงตํอคน x 1 คน 
 - คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินอัตรา400 บาทตํอวัน x 1 วันตํอคน x 5 คน 
ค่าใช้สอย 
 - คําจ๎างเหมาผู๎ฝึกสอน อัตรา 500 บาทตํอชั่วโมง x 5 ชั่วโมงตํอคน x 1 คน 
 -  คําจ๎างเหมาทําความสะอาดจากบุคคลภายนอก อัตรา 300 บาทตํอคน x 2 คน 
 -  คําจ๎างเหมา อปพร. อัตรา 300 บาทตํอคน  x 5 คน 
 - คําจ๎างเหมารถตู๎ (จ๎างเหมาแยกกับคําน้ํามัน) อัตรา 1,800 บาทตํอวัน x 2 วัน x 1 คัน 
 - คําจ๎างเหมารถบัสธรรมดา อัตรา 5,500 บาทตํอวัน x 2 วัน x 1 คัน 
 - คําจ๎างเหมารถบัสปรับอากาศ อัตรา 8,500 บาทตํอวัน x 2 วัน x 1 คัน 
 - คําจ๎างเหมาถํายวีดีโอจาก.... 
 - คําจ๎างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์จาก... 
 - คําจ๎างผู๎ทําพิธีกรรม อัตรา 500 บาทตํอคน x 1 คน 
 - คําจ๎างแตํงหน๎า อัตรา 200 บาทตํอคน x 2 คน 
 - คําเชําเก๎าอี้ อัตรา 5 บาทตํอตัว x 200 ตัว 
 - คําเชําชุดการแสดง อัตรา  200 บาทตํอชุด x 5 ชุด 
 - คําอาหารนักศึกษาอัตรามื้อละ 40 บาท x 3 มื้อ/วัน x 2 วัน x 50 คน 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
 - อัตราครั้งละ 20 บาท x 2 ครั้ง x 2 วัน x 50 คน 
 - คําวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  
 - คําจ๎างเหมารถแท็กซี่จาก... ถึง... (ไป-กลับ) 
 - คําทางดํวน 
 - คําที่พักนักศึกษา อัตราคืนละ 150 บาทตํอคน x 3 คืน x 50 คน 
 -  คําสมัครเข๎ารํวมการแขํงขัน อัตรา 500 บาทตํอคน x 5 คน  
 -  คําลงทะเบียน อัตรา 200 บาทตํอคน x 2 คน 
 - คําถํายเอกสาร 
 หมายเหตุ หากมีรายการอื่น ที่ไมํได๎ระบุจากคูํมือนี้ ให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการติดตํอเจ๎าหน๎าที่สํานักงาน
กิจการนักศึกษากํอนนําเสนอเอกสารโครงการให๎อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 
ค่าวัสด ุอุปกรณ์ในการจัดท ากิจกรรม 
 - คําอุปกรณ์สําหรับแตํงหน๎า 
 - คําเวชภัณฑ์ 
 ข๎อแนะนําเพิ่มเติม ให๎เขียนแจกแจงรายการวัสดุสําหรับใช๎ทําอะไรในโครงการ เชํน วัสดุ อุปกรณ์
สําหรับฐานกิจกรรม เป็นต๎น และสามารถเบิกจํายได๎กรณีที่เขียนมาในโครงการเทําน้ัน 
 หมายเหตุ  ไมํสามารถจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์มอบหรือบริจาคให๎กับหนํวยงานอื่นได๎ 
การเขียนกําหนดการโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

ก.04 การเขียนรายการ
งบประมาณ 
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โครงการ ................................................................ 
ระหวํางวันที่ ..................................... ถึงวันที่ ............................................. 

ณ ................................................................ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่ ...................................... 
เวลา กิจกรรม/การด าเนินงาน วัตถุประสงค ์

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

เวลา กิจกรรม/การด าเนินงาน วัตถุประสงค ์
   
   
 
ตัวอย่างเช่น 

โครงการคํายปลายปี ประจําปีการศึกษา 2555 
ระหวํางวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2556 

ณ โรงเรียนบ๎านทําตอน ต.ทําตอน อ.แมํอาย จ.เชียงใหมํ 
------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 
เวลา กิจกรรม/การด าเนินงาน วัตถุประสงค ์

06.30 – 07.00 น. ตื่นนอน ทําภารกิจสํวนตัว  
07.30 – 08.00 น. เดินทางไปยังสถานที่จัดทําคําย  
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช๎า  
09.00 - 10.00 น.  ทําพิธีบวชปุารํวมกับชาวบ๎าน สํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เป็นสํวนหน่ึงใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทํา
ประโยชน์ให๎กับสํวนรวม 

10.00 – 12.00 น. ทําฝายชะลอน้ํา - ให๎นักศึกษาเห็นประโยชน์จาการทํา
ฝายชะลอน้ํา 
- ให๎นักศึกษามีสํวนรํวมในการอนรุักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 
 

ก.05 การเขียนกําหนดการ
โครงการกิจกรรมนักศึกษา 
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ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ ................................................................ 
ระหว่างวันที่ ..................................... ถึงวันที่ ............................................. 

ณ ................................................................ 
 

ที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา ลงชื่อ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.06 ใบลงทะเบียนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
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แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
 

ชื่อโครงการ  ............................................................................................................................. ....... 
จุดประสงค์ของโครงการ 1. ............................................................................................................................. .... 
   2. ....................................................................................................................... .......... 
   3. ........................................................................................................................... ...... 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ 1. ....................................................................................... .......................................... 
   2. ........................................................................................................................... ...... 
   3. ............................................................................................................................. .... 
สถานที่ปฏิบัติงาน (ระบุช่ือสถานที่โดยละเอียด)................................................................................. ........... 
ระยะเวลาด าเนินงาน (ระบุวัน เดือน ปี )........................................................................................................... 
หน่วยงานที่จัด  ................................................................................... .................................................. 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ............................................................................................................................. ........ 
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ ..............................................................................................................................  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา มจธ.   จํานวน .....................คน 
   อาจารย์    จํานวน .....................คน 
   เจ๎าหน๎าที่   จํานวน .....................คน 

นักเรียน    จํานวน .....................คน 
   บุคคลในชุมชน   จํานวน .....................คน 
 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนของโครงการ 
 คําอธิบายการเขียน  

1. ให๎เขียนผลการปฏิบัติงาน 
2. ให๎ระบ ุOutput, Outcome, Impact ของโครงการ (สําคัญต๎องเขียนให๎เห็นภาพชัดเจน) 
3. ให๎เขียนอภิปรายและวิเคราะหผ์ลจากข๎อมูลการประเมินผลโครงการตาม 1)วัตถุประสงค์ของ

โครงการ  2)ข๎อมูลประเมินผลตาม KMUTT Student QF และ3)ผลการประเมินคณะกรรมการ
จัดโครงการ  พร๎อมจัดทํากราฟข๎อมูลประเมินผลให๎เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น (เฉพาะโครงการของ
องค์กรกิจกรรมนักศึกษา) 

4. รายงานปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะจากผู๎เข๎ารํวมโครงการ  
5. แนบภาพที่แสดงถึงลักษณะการปฏิบัติงานของโครงการ พร๎อมคําอธิบายโดยสังเขป 
6. บทสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมโครงการ  

 
 
 
 

ก.07 แบบรายงานผลโครงการ 



82 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
แหล่งงบประมาณ แผนที่ตั้งไว้ (บาท) ค่าใช้จ่ายจริง (บาท) 

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนผํานองค์การ
บริหารองค์การ 

  

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนผํานคณะ/
หนํวยงาน 

  

งบประมาณที่ได๎รับการสนับสนุนจากแหลํงทุน
ภายนอก 

  

มูลคําการได๎รับการสนับสนุนเป็นทรัพยากร สินค๎า 
หรือผลิตภัณฑ ์จากแหลํงภายนอก 

  

 
สรุปรายรับ – รายจ่าย 
รายรับ :  จํานวนเงิน หนํวย : บาท 

1. งบประมาณจาก ............ 
2. งบประมาณจาก ........... 
3. งบประมาณจาก ........... 

รวมรายรับ 

  

รายจําย :  จํานวนเงิน หนํวย : บาท 
1. คําอาหารนักศึกษา จํานวน ......บาท .......คน .......มื้อ 
2. คําที่พัก จํานวน ....... บาท ....... คน .......คืน  
3. คํารถ  
4. คํา ........ 
5. คํา ฯลฯ 

รวมรายจําย 

  

 รายรับ มากกวํา รายจําย 
 รายรับ น๎อยกวํา รายจําย 
 รายรับ เทํากับ รายจําย 

  

 
 
 

ชื่อ ............................................. 
ผู๎จัดทํารายงานประเมินผล 

วันที ่............................................... 
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ภาคผนวก ข แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 

 
 -  ข.01 ใบรับรองการจํายเงิน 
 -  ข.02 ใบสําคัญรับเงิน 
 -  ข.03 ใบเบิกคําอาหารสําหรับการจัดกิจกรรม (กรุงเทพและปริมณฑล) 
 - ข.04 ใบเบิกคําอาหารสําหรับการจัดกิจกรรม (ตํางจังหวัด)  
 -  ข.05 การทําบัญชีของโครงการ 

 

 
https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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ข.01 ใบรับรองการจํายเงิน 
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ข.02 ใบสําคัญรับเงิน 
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ข.03 ใบเบิกคําอาหารสําหรับการจัด
กิจกรรม (กรุงเทพและปริมณฑล) 



87 
 

 
 
 

รายละเอียดการใช้เงินโครงการ…………………………………………..…………………………………………………… 
งบประมาณที่ได้รับ…………………………………………บาท 

 

ชื่อร้าน/บริษัท จ านวนเงิน 
ใบก ากับ

ภาษ ี
บิลเงิน

สด 
ใบส าคัญ
รับเงิน 

ใบรับรอง
การ

จ่ายเงิน 
      
      
      
      

ข.04 ใบเบิกคําอาหารสําหรับการจัด
กิจกรรม (ตํางจังหวัด) 

ข.05 การทําบัญชีของโครงการ 



88 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมทั้งหมด (บาท)      
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค แบบฟอร์มบันทึกข้อความ 
 

 - ค.01 แบบฟอร์มบันทึกข๎อความ  
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https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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ค.01 แบบฟอร์มบันทึกข๎อความ 
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ภาคผนวก ง แบบฟอร์มการขอใช้รถและสถานที่ต่าง ๆ 
 
 - ง.01 ขอใช๎รถของมหาวิทยาลัย 
 - ง.02 ใบคําร๎อง ขอบัตรผํานเข๎า - ออก แบบช่ัวคราวและค๎างคืน 
 - ง.03 แบบขออนุญาตใช๎ห๎องประชุม 1 - 2 และห๎องกิจกรรม 3 

 

 
https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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ง.01 ขอใช๎รถของมหาวิทยาลัย 



93 
 ง.02 ใบคําร๎อง ขอบัตรผํานเข๎า - ออก 

แบบชั่วคราวและค๎างคืน 
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ง.03 แบบขออนุญาตใช๎ห๎องประชุม 
1 - 2 และห๎องกิจกรรม 3 
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ภาคผนวก จ แบบฟอร์มการขอยืมวัสดุอุปกรณ์ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายต่าง ๆ 

 
 - จ.01 ใบยืมวัสด ุอุปกรณ์ สํานักงานกิจกรรมนักศึกษา 
 - จ.02 การขอสนับสนุนน้ําดื่มเพื่อกิจกรรมนักศึกษา หอพักนักศึกษา มจธ. 
 -  จ.03 ขอกระเป๋าพยาบาลและการอบรม First aid for safe life 
 - จ.04 การให๎บริการของสํานักบริหารอาคารฯ 

 

 
https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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จ.01 ใบยืมวัสดุ อุปกรณ์ สํานักงานกิจกรรมนักศึกษา 



98 
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จ.02 การขอสนับสนุนน้ําดื่มเพื่อ
กิจกรรมนักศึกษา หอพักนักศึกษา มจธ. 
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จ.03 ขอกระเป๋าพยาบาลและการ
อบรม First aid for safe life 



102 
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ภาคผนวก ฉ การบริจาคเพื่อกิจกรรมนักศึกษา 
 
 -  ฉ.01 การบริจาคเพื่อกิจกรรมนักศึกษา 
 -  ฉ.02 บันทึกข๎อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขอสปอนเซอร ์

 

จ.04 การให๎บริการของสํานักบริหารอาคารฯ 
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https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริจาคเพื่อกิจกรรมนักศึกษา 

การลดหยํอนทางภาษี 

ฉ.01 การบริจาคเพื่อกิจกรรมนักศึกษา 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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1. การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา สามารถลดหยํอนภาษีเงินได๎ 2 
เทํา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมนักศึกษาที่รับบริจาค จะต้องมีการระบุถึงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

2. การบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา หรือวัสดุเพื่อการศึกษา สามารถลดหยํอนภาษีเงินได๎ 2 เทํา 
 
ชํองทางการบริจาค 

1. บริจาคผํานชํองทาง e-donation โดยการ scan QR code 

 
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคผํานทาง e-donation เพิ่มเติมที่ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=mZMVIQ7CwdI&feature=emb
_logo 
ข้อควรรู้!!  
1) การบริจาคผําน e-donation ไมํสามารถฝากผู๎อื่นบริจาคได๎ ต๎องบริจาคด๎วยบัญชีของผู๎บริจาค

เองเทํานั้น 
2) การบริจาคผําน e-donation หากเลือกสํงข๎อมูลให๎สํงข๎อมูลเพ่ือใช๎สิทธิ์ลดหยํอนทางภาษีแล๎ว ไมํ

จําเป็นต๎องขอใบเสร็จรับเงินอีก เนื่องจากระบบจะสํงข๎อมูลให๎กรมสรรพากรโดยตรง 
2. นําฝากเงินเข๎าบัญชี ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุร”ี บัญชีใดบัญชีหนึ่ง ดังนี ้

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 037-3-50109-7 (COMP.Code 
KMUTT001) 
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 037-7-05717-9  
ธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 465-6-00288-7  (COMP.Code 8933) 
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 465-0-28217-9  
ธนาคารไทยพาณิชย ์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 237-3-00128-2 (COMP.Code 3328) 
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 237-2-15046-0 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 330-0-01247-7 (COMP.Code 50008) 
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 330-1-39325-3 
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 705-1-04411-2 (COMP.Code 35195) 
 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 705-2-94700-0 

3. เช็คเงินสด สั่งจํายในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุร”ี 
4. บริจาคเป็นสิ่งของ (ใช๎หนังสือขอบคุณในการลดหยํอนภาษ)ี 

ขั้นตอนการบริจาค 
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1. ผู๎บริจาค บริจาค หรือนําฝากเงินตามชํองทางข๎างต๎น หรือจัดสํงเช็คเงินสด พร๎อมหนังสือแจ๎งการ
บริจาค ประกอบด๎วยรายละเอียด ดังนี้ 

1) ชื่อ – สกุล ที่อยูํสําหรับการออกใบเสร็จรับเงิน หรือ ชื่อบริษัท ที่อยูํบริษัท 
2) จํานวนเงินที่บริจาค หรือสิ่งของที่บริจาค เชํน สีทาบ๎าน ย่ีห๎อ........... จํานวน ...........กระป๋อง 

พร๎อมทั้งประมาณการราคาสิ่งของ 
3) วัตถุประสงค์ของการบริจาค “เพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ .............................” 
4) หากบริจาคผํานชํองทาง e-donation หรือนําฝากเงินเข๎าบัญชี ให๎แนบหลักฐานการบริจาค 

หรือหลักฐานการฝากเงิน หรือการโอนเงิน 
2. นักศึกษาผู๎จัดกิจกรรมที่รับเงินบริจาค นําสํงเอกสารข๎อ 1 แกํสํานักงานกิจการนักศึกษา เพื่อประสาน

การออกใบเสร็จในนามมหาวิทยาลัยกับสํานักงานคลัง 
3. กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ สํานักงานกิจการนักศึกษา ตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินราคา ตรวจรับ และ

จัดทําหนังสือขอบคุณเสนออธิการบดีลงนาม (ใช๎หนังสือขอบคุณในการลดหยํอนภาษ)ี 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส าหรับนักศึกษา หรือผู้จัดกิจกรรม 
 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้จากการบริจาค 
 

นักศึกษา/ ผู๎จัดกิจกรรม ที่ได๎รับการบริจาคเป็นเงิน และได๎ออกใบเสร็จรับเงินในนามมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน
ข๎างต๎น  ไม่สามารถขอเบิกเงินจากใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยได๎ แตจ่ะต๎องนําสํงใบเสร็จคําใช๎จําย เพื่อ
ประกอบการเบิกเงินตามขั้นตอนการเบิกเงินปกติ ทั้งนี้ต๎องมีการระบุรายละเอียดคําใช๎จํายนี้ในรายละเอียด

งบประมาณโครงการด๎วย 
  



109 
 

ขั้นตอนการด าเนินการเพื่อออกหนังสือขอบคุณ กรณีบริจาคเป็นสิ่งของ 
 

  ผู๎บริจาค แจ๎งความจํานงบริจาคโดยเป็นหนังสือของบริษัท หรือใช๎
แบบฟอร์มแสดงความจํานง ระบุรายละเอียดรายการสิ่งของที่บริจาค

พร๎อมราคาสิ่งของ จัดสํงให๎สํานักงานกิจการนักศึกษา 

สํานักงานกิจการนักศึกษา จัดทําหนังสือขออนุมัติแตํงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรับ (วัสด/ุครุภัณฑ)์ บริจาค สํงสํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย ์

สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เสนอผู๎บริหารอนุมัติการแตํงต้ัง
คณะกรรมการตรวจรับ แจ๎งกลับสํานักงานกิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการตรวจรับ ดําเนินการตรวจรับ (วัสด/ุครุภัณฑ)์ บริจาค 

สํานักงานกิจการนักศึกษา จัดทําหนังสือรายงานผลการตรวจรับ (วัสด/ุ
ครุภัณฑ)์ บริจาค ลงนามโดยคณะกรรมการตรวจรับ สํงสํานักงานจัดหา

และจัดการสินทรัพย ์

สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เสนอผู๎บริหารทราบ 

สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ จัดทําหนังสือขอบคุณ เสนอ
อธิการบดีลงนาม สํงคืนสํานักงานกิจการนักศึกษา 

สํานักงานกิจการนักศึกษา จัดสํงหนังสือขอบคุณแกํผู๎บริจาค 
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แบบฟอร์มแสดงความจ านงส าหรับการบริจาคเพือ่กิจกรรมนักศึกษา 
ข๎อมูลผู๎บริจาคสําหรับการออกใบเสร็จรับเงิน 
ข๎าพเจ๎า (นามผู๎บริจาค/หนํวยงาน)                                                                    
เลขประจําตัวประชาชน/เลขประจําตัวผู๎เสียภาษี                                                        
ที่อยูํ/ที่ทําการ ตั้งอยูํเลขที ่        อาคาร                 ชั้น  หมูํที ่          
หมูํบ๎าน                                       ซอย                                                 
ถนน                         ตําบล                        อําเภอ                                
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย ์                      โทรศัพท ์  
โทรศัพท์มือถือ                          E-mail Address                                    
มีความประสงค์บริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข๎อมูลโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
ชื่อโครงการ                                                                                                  
จัดโดย (ระบุช่ือองค์กร/ชมรม)                                                                             
ข๎อมูลการบริจาค  
(    ) เงินสด จํานวน              บาท (                                                               ) 
(    ) เช็คเงินสด ธนาคาร                        เลขที ่                ลงวันที ่  
 สั่งจําย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร”ี 
  จํานวนเงิน             บาท (                                                       ) 
(    ) โอนเข๎าบัญชีธนาคาร                         เลขที่บัญช ี                              
 ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร”ี 
 จํานวนเงิน             บาท (                                                        ) 
 * แนบสําเนาใบนําฝากเงิน/ใบโอนเงิน/หลักฐานการโอนเงินผําน mobile app ที่ระบุวํา “สําเร็จ”  
(    ) บริจาคเป็นสิ่งของ ได๎แกํ                                  จํานวน                          
 ประมาณเป็นมูลคําเงิน         บาท (                                                       ) 
 ** กรณีสิ่งของที่บริจาคมีหลายรายการ สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม ระบุรายการสิ่งของและราคา
ของสิ่งของแตํละรายการ พร๎อมลงนาม ประทับตราบริษัท (ถ๎าม)ี 
  
       ลงนาม                   
        (              ) 
        ตําแหนํง    
        วันที่    
 
 

 

ประทับตราบริษัท 
(ถ๎ามี) 
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ฉ.02 บันทึกข๎อความขอความอนุเคราะห์
ออกหนังสือขอสปอนเซอร ์
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ภาคผนวก ช แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม 
 

 - ช.01 แบบฟอร์มขอจัดต้ังชมรม 
 

 
https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/yFZdE


113 
 ช.01 แบบฟอร์มขอจัดต้ังชมรม 
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ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มขอทุนเจียระไนเพชร 
 

 - ซ.01 เอกสารขอทุนเจียระไนเพชร 
 

 
https://qrgo.page.link/yFZdE 

 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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 ซ.01 เอกสารขอทุนเจียระไนเพชร 
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ภาคผนวก ฌ แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์และขอใช้พื้นที่ขององค์การ สภา ชมรม 
 

 - ฌ.01 บันทึกข๎อความขอยืมวิทยุสื่อสารสภานักศึกษา 
 - ฌ.02 แบบคําร๎องขอยืมวิทยุสื่อสาร (สภ03) 
 -  ฌ.03 แบบคําร๎องขอเบิกพัสดุ (สภ04) 
 - ฌ.04 แบบฟอร์มขอใช๎ห๎องสตูดิโอถํายภาพ ชมรมศิลปะและการถํายภาพ 
 

 
https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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ฌ.01 บันทึกข๎อความขอยืมวิทยุสื่อสาร
สภานักศึกษา 
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 ฌ.02 แบบคําร๎องขอยืมวิทยุสื่อสาร (สภ03) 
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ฌ.03 แบบคําร๎องขอเบิกพัสดุ (สภ04) 
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ฌ.04 แบบฟอร์มขอใช๎ห๎องสตูดิโอถํายภาพ 
ชมรมศิลปะและการถํายภาพ 
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ภาคผนวก ญ ตัวอย่างเอกสาร 
 
 - ญ.01 ตัวอยํางใบสําคัญรับเงินที่ถูกต๎อง 
 - ญ.02 ตัวอยํางใบรับรองการจํายเงินที่ถูกต๎อง 
 - ญ.03 ตัวอยํางใบกํากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ที่ถูกต๎อง 
 

 
https://qrgo.page.link/yFZdE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/yFZdE
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หมายเหตุ 
 - กรณีจ๎างเหมารถตู๎ รถบัส ต๎องแนบสําเนาใบขับขี่พร๎อมรับรองสําเนา 1 ใบสําคัญรับเงินตํอสําเนา 1 ใบ 
 - กรณีจ๎างทําอาหาร ให๎แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร๎อมรับรองสําเนา 1 ใบสําคัญรับเงินตํอ
 สําเนา 1 ใบ ตํอ 1 วันเทํานั้น 
 - กรณีจํานวนเงินตั้งแตํ 5,000 บาทขึ้นไปให๎แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร๎อมรับรองสําเนา 
 - กรณีกรอกข๎อมูลผิด และต๎องการแก๎ไขให๎ใช๎การขีดเส๎นทับข๎อความที่ผิด ผู๎รับเงินลงช่ือกํากับ 
 แล๎วเขียนข๎อความที่ถูกต๎องบริเวณใกล๎เคียงกัน (ห๎ามลบด๎วยน้ํายาลบคําผิด หรือเทปลบคําผิด) 

ญ.01 ตัวอยํางใบสําคัญรับเงินที่ถูกต๎อง 
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ญ.03 ตัวอยํางใบกํากับภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ที่ถูกต๎อง 

ญ.02 ตัวอยํางใบรับรองการจํายเงินที่ถูกต๎อง 
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ข้อแนะน าในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 

ตัวอยํางบิลเงินสดที่ถูกต๎องจากร๎านค๎า เชํน ร๎าน ABC   
 

 
 

ตัวอยํางใบเสร็จากบริษัท ห๎างร๎าน ออกเป็นชุด (ต๎องนําสํงทุกใบเทํานั้น) 
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ตัวอยํางบิลเงินสดที่ฉีกจากสมุดบิลเงินสด 
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