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 งบประมาณท่ีมหาวิทยาลยัสนบัสนุน
การจดักิจกรรมชมรมนกัศึกษา 

 
 

มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนสาํหรับการจดักิจกรรมของชมรม      

นกัศึกษาแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศ  77  จงัหวดั  ชมรมละ  10,000  บาทต่อ 1  ปี  โดยการจดักิจกรรม

ของชมรมนกัศึกษาไม่จาํกดัจาํนวนคร้ังท่ีจดัใน  1  ปี  แต่ตอ้งไม่มีวตัถุประสงคใ์นทางการเมืองและ

ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายของบา้นเมืองและศีลธรรมอนัดีของประชาชน  โดยกิจกรรมท่ีจดัตอ้งอยูใ่น

ขอบเขตของวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์   ขอ้มูลข่าวสาร   กิจกรรมและเกียรติคุณของ

มหาวทิยาลยัแก่นกัศึกษา 

2. เป็นศูนยก์ลางในการ พบปะแลกเปล่ียนความรู้  ความคิดเห็นดา้นวชิาการและ     

วชิาชีพระหวา่งนกัศึกษากบันกัศึกษา  หรือนกัศึกษากบัคณาจารยข์องมหาวทิยาลยั 

3. ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งมหาวทิยาลยักบันกัศึกษา  และระหวา่ง     

นกัศึกษากบันกัศึกษา 

4. ใหบ้ริการ  ใหค้วามร่วมมือดา้นวชิาการ   วชิาชีพท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา

และชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บริหารเงินภายใต้งบประมาณทีไ่ด้รับให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
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ชมรมนักศึกษาชมรมนักศึกษา

ชมรมนักศึกษา ศวน.

2.1 อาจารย์ที่ปรึกษา

 แจ้งผล

การ

อนุมัติ

รายงานผลสํานักบริการการศึกษา

ขออนุญาต

ดําเนินการ

1

2
3

46

หมายเหตุ  - ให้งบประมาณศูนยว์ิทยพัฒนาตามจํานวนชมรมนักศึกษา ชมรมละไม่เกิน  10,000 บาท

- อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา  เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ชมรมนักศึกษา เบิกจ่ายที่ศูนย์วิทยพัฒนาในเขตพื้นที่

จัดกิจกรรมและ

รายงานผลศวน.

5

มหาวิทยาลัย

2.2 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตรวจสอบและประสานงานตรวจสอบและประสานงาน

สรุปกิจกรรมสรุปกิจกรรม

 

 

 

ขัน้ตอนการขอรบั 
เงินสนบัสนุนการจดักิจกรรม 

 
 
 

ภาพขัน้ตอนการขอรบัเงินสนบัสนุนโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   -  ให้งบประมาณศูนย์วทิยพฒันาตามจํานวนชมรมนักศึกษา  ชมรมละไม่เกนิ   

                      10,000 บาท 

        - ชมรมนักศึกษาเบิกจ่ายทีศู่นย์วทิยพฒันาในเขตพืน้ที่ 

                    -  อาจารย์ทีป่รึกษาชมรมนักศึกษา เบิกจ่ายจากงบประมาณทีฝ่่ายกจิการนักศึกษา  

                      สํานักบริการการศึกษา   

 

งานประสานศูนย์ขออนุมัติงานประสานศูนย์ขออนุมัติ

โครงการชมรม นศ.โครงการชมรม นศ. 

ฝกศ. ขออนุมัติอาจารย์ฝกศ. ขออนุมัติอาจารย์

ร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรม 
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คาํอธิบายประกอบขั้นตอนการขอรับเงนิสนับสนุนการจัดกจิกรรม 
 

ชมรมนกัศึกษา มสธ . สามารถจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยมหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรเงิน

งบประมาณส่วนหน่ึงไวส้าํหรับสนบัสนุนการทาํกิจกรรมของชมรม ๆ  ละ  10,000  บาทต่อปี  โดย

การขอรับเงินสนบัสนุนการทาํกิจกรรม  ตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ชมรมนกัศึกษาเขียนโครงการโดยมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นตามรูปแบบการเสนอ       

โครงการ คือ ช่ือโครงการ  หลกัการและเหตุผล  วตัถุประสงค ์ ระยะเวลาท่ีดาํเนินการ สถานท่ี 

จาํนวน  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ วธีิดาํเนินการและงบประมาณท่ีใช ้ เสนอให ้ศูนยว์ทิยพฒันา   มสธ. ใน

พื้นท่ีท่ีชมรมนกัศึกษา  มสธ.  จงัหวดันั้น ๆ สังกดัอยู ่เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนกาํหนดวนั

การจดักิจกรรมอยา่งนอ้ย  30  วนั 

2. ศูนยว์ทิยพฒันา  มสธ. ไดรั้บโครงการจากชมรมนกัศึกษาแลว้ดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 ศูนยว์ทิยพฒันา   มสธ. (เลขานุการอาจารยท่ี์ปรึกษา ) ประสานประธาน

อาจารยท่ี์ปรึกษา  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบโครงการ 

2.2 ศูนยว์ทิยพฒันา  มสธ. เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมติัการสนบัสนุน 

3. ศูนยว์ทิยพฒันา   มสธ. แจง้ผล    การอนุมติัการสนบัสนุนใหช้มรมนกัศึกษา

ทราบ ภายใน  15  วนั  หลงัจากได้รับโครงการ 

4. ชมรมนกัศึกษาดาํเนินการจดักิจกรรม  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ

ตามแผนงานท่ีกาํหนด  

5. เม่ือชมรมนกัศึกษาไดจ้ดักิจกรรมเสร็จส้ินแลว้ จดัทาํประเมินผลโครงการ 

6. ชมรมนกัศึกษาจดัทาํสรุปผลโครงการและรายงานผลการจดักิจกรรมใหศู้นย์

วทิยพฒันา  มสธ.   ทราบ  ภายใน 15  วนั หลงัเสร็จส้ินการจัดกจิกรรม 

7. ภายหลงัชมรมนกัศึกษาจดักิจกรรมเสร็จส้ินแลว้ ใหช้มรมนกัศึกษารวบรวม

หลกัฐานค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม  ไดแ้ก่  ใบนาํเสนอขอเบิกเงินสนบัสนุนการจดักิจกรรม 

ใบสาํคญัรับเงิน ใบเสร็จรับเงินพร้อมสรุปผลโครงการส่งใหศู้นยว์ทิยพฒันา   มสธ. ตรวจสอบ

ภายใน 15 วนั   

8. ศูนยว์ทิยพฒันา   มสธ. ตรวจสอบและถา้ถูกตอ้งและครบถว้นจะดาํเนินการ

โอนเงินเขา้บญัชีของชมรมนกัศึกษา ภายใน  7  วนัหลงัได้รับเอกสาร 
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หมายเหตุ        1.      ถ้ากรณทีีช่มรมนักศึกษาเตรียมเอกสารหลกัฐานค่าใช้จ่ายเรียบร้อย สามารถ 

  แจ้งเจ้าหน้าทีศู่นย์วทิยพฒันายมืเงินสํารองจ่ายให้กบัชมรมนักศึกษาในวนัที ่  

      เจ้าหน้าทีไ่ปร่วมกจิกรรมได้ 

                         2.      ชมรมนักศึกษาแต่ละจังหวดัจะต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย  โดยมีช่ือเปิด 

                                  บัญชี   3  คน  คือ  ประธานชมรมนักศึกษา  และกรรมการอกี  2  คน  และ 

  ผู้มีอาํนาจในการถอนเงินได้จํานวน  2  ใน  3  คน 

3.  ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมชมรมนักศึกษาสามารถเบิกจ่ายได้            

ไม่เกนิวงเงินทีอ่นุมัติ 
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(วตัถุประสงคท่ี์จดั) 

(สถานท่ีจดั) 

ตวัอย่างแบบฟอรม์หนงัสือการเสนอขออนุมติัโครงการ 
 

 

 

ท่ี  ...................................................... 

(เลขท่ีหนงัสือของชมรม) 

  

 

 

ท่ีอยูช่มรม............................................. 

............................................................. 

.............................................................. 

 

 

เร่ือง    ขออนุมติัการจดักิจกรรมโครงการ ………………………………………… 

เรียน   อธิการบดี (ผา่นผูอ้าํนวยการศูนยวิ์ทยพฒันา มสธ. ...............................................................................) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  โครงการ............................................... จาํนวน………………..ชุด 

 

เน่ืองดว้ยชมรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชจงัหวดั.................................. จะจดักิจกรรม 

โครงการ..............................................................  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือ    ......................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

โดยกิจกรรมกาํหนดจดัระหวา่งวนัท่ี............... เดือน........................................ พ.ศ. ........................... ถึงวนัท่ี............ 

เดือน........................................ พ.ศ. ................... ณ ........................................................ ตาํบล.................................. 

อาํเภอ................................................................ จงัหวดั........................................................... กิจกรรมคร้ังน้ี 

ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยัสนบัสนุนในการดาํเนินการจดักิจกรรม  ดงัน้ี 

1. ขออนุมติัโครงการ ............................................................ 

2. ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรม 

3. ขออนุมติังบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมจาก มสธ. จาํนวน ................... บาท 

4. ......................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และอนุมติัโครงการตามท่ีแนบมาน้ีดว้ย   

จะขอบคุณยิ่ง 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

………………………….. 

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

ประธานชมรมนกัศึกษา  มสธ.  จงัหวดั............................................ 
  

…………………………(วนั  เดือน  ปี) 

ตราสญัลกัษณ์ของ

ชมรม 
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การขอเบิกงบประมาณ 
สนบัสนุนการจดักิจกรรม 

 

การเบิกเงินสนับสนุนการจัดกจิกรรม 

ชมรมนกัศึกษาสามารถเบิกเงินสนบัสนุนการจดักิจกรรมไดโ้ดยรวบรวมหลกัฐาน     

ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมและสรุปผลโครงการส่งศูนยว์ทิยพฒันา มสธ.ในเขตพื้นท่ี 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการเบิกเงิน 
1. ใบนาํเสนอขอเบิกเงินสนบัสนุนการจดักิจกรรม 

2. หลกัฐานรายการค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสาํคญั  

 รับเงิน บิลเงินสด 

3. หนงัสือมอบอาํนาจหรือแบบคาํขอรับเงินผา่นธนาคารกรุงไทย 

 
 

รายการค่าใช้จ่ายและหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย 

ชมรมนกัศึกษาสามารถเบิกค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมไดต้ามท่ีจ่ายจริง  แต่เบิกไดไ้ม่

เกินวงเงินท่ีมหาวทิยาลยัอนุมติัในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง (ภายใน  10,000  บาท/ปี)  ดงัรายการ

ต่อไปน้ี 

 

รายการค่าใช้จ่าย รายละเอยีดเพิม่เติม 

หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย 

หมวดค่าตอบแทน เช่น 

1.1 เจา้หนา้ท่ีโสตทศันศึกษาและนกัการภารโรง 

      1.2  ค่าวทิยากรภายนอกหรือพี่บณัฑิต 

ชัว่โมงละ 300  บาท/คน 

2.  หมวดค่าใชส้อย เช่น 

2.1 ค่าอาหาร  

2.2 ค่าเช่าสถานท่ีหรือหอ้งประชุม 

2.3 ค่าตกแต่งสถานท่ี  เช่น ดอกไมต้กแต่งเวที 

2.4 ค่าเช่าพาหนะรับ-ส่ง 

2.5 ค่าเช่าชุดการแสดง 

ฯลฯ 

       

ค่าวทิยากร 

-  ใบสาํคญัรับเงินค่าตอบแทน สาํเนาหนงัสือเชิญ

เป็นวทิยากร สาํเนาหนงัสือตอบรับการเป็น

วทิยากร 

ค่าอาหาร  

-    ดูกาํหนดการและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

ประกอบ) เช่น จดักิจกรรม 1 วนั ค่าอาหาร

กลางวนั 1 ม้ือ ราคา 60 บาท จาํนวน 40 คน     

เป็นเงิน 2,400 บาท 
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รายการค่าใช้จ่าย รายละเอยีดเพิม่เติม 

หลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย 

3.  หมวดค่าวสัดุ เช่น 

      3.1  ค่าเอกสารประกอบการจดักิจกรรม เช่น                

ค่ากระดาษ  ค่าหมึกพิมพ ์ แฟ้มใส่เอกสาร   

ดินสอ ฯลฯ 

      3.2 ค่าแผน่ซีดี ดีวดีี 

      3.3 ค่าอุปกรณ์กีฬา 

      3.4 ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 

  

*  หมายเหตุ     1.  ถา้ใชใ้บสาํคญัรับเงินโปรดแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บเงินพร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 

                          2. วทิยากร หมายถึง   รุ่นพี่บณัฑิต  ผูป้ระสบความสาํเร็จในวชิาชีพต่าง ๆ  เป็นตน้  

(คณาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีคาํส่ังอนุมติัให้ไปร่วมกิจกรรมไม่ต้องจ่ายค่าวิทยากร   ***อยู่

ระหว่างขัน้ตอนการจัดทาํประกาศ ซ่ึงต่อไปจะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้***) 

  3.  ใบเสร็จรับเงิน ท่ีสามารถประกอบการเบิกจ่ายไดต้อ้งมีช่ือท่ีอยูข่องร้านท่ีชดัเจน 
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คําแนะนําในการใชใ้บสําคญัรบัเงินและใบเสร็จรบัเงินเพ่ือใชป้ระกอบ       
การเบิกจ่าย 
 

1. ใบสาํคญัรับเงิน (ตามเอกสารตวัอยา่ง )   ช่ือและท่ีอยู ่คือ ส่วนของผูเ้ป็นวทิยากร

หรือผูรั้บจา้ง  ผูป้ระกอบการ เขียนดว้ยลายมือบรรจง  ส่วนรายการใหใ้ส่รายละเอียดถา้เป็นวทิยากร

ใหใ้ชว้า่ค่าตอบแทนบรรยายเร่ือง ………..  ตั้งแต่เวลา  10.00-12.00  น. รวม  2  ชัว่โมง เป็น

เงิน……………บาท เป็นตน้  หรือกรณีผูรั้บจา้งใหใ้ชว้า่ ค่าตกแต่งสถานท่ี  หรือค่าเช่าเคร่ืองเสียง

พร้อมเจา้หนา้ท่ี  1  คน เป็นเงิน…………บาท  เป็นตน้  ในส่วนผูรั้บเงินควรแยกกิจกรรมใหเ้ห็นชดั

ในแต่ละใบและตอ้งมีท่ีอยูช่ดัเจน   ตรวจสอบได ้( ผูรั้บจา้งลงนามในช่อง   ผูรั้บเงิน ประธานชมรม

ลงนามในช่องผูจ่้ายเงิน)    
 

2. ใบเสร็จรับเงิน ส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งตรวจสอบและตอ้งมี  คือ ท่ีอยูข่องบริษทั  หา้งร้าน   

ร้านคา้ท่ีตรวจสอบได้  บางแห่งจะมีเลขกาํกบัภาษีของร้านอยูด่ว้ย  ในช่องไดรั้บเงินจาก  ใหใ้ส่ช่ือ

ชมรม “ชมรมนกัศึกษา มสธ. จงัหวดั……………” วนัท่ี  คือ  วนัท่ีจริงท่ีจดัซ้ือ  ในส่วนช่องรายการ

ใหใ้ส่รายการท่ีจดัซ้ือ   ผูรั้บเงินคือ  ส่วนของร้านคา้เป็นผูรั้บเงินหรือกรณีท่ีใชบิ้ลเงินสด  จะตอ้งมีท่ี

อยูท่ี่ตรวจสอบไดข้องร้านคา้นั้น ๆ  และตอ้งมีผูรั้บเงิน ผูรั้บจา้ง(ไม่ใชใ้บส่งของ ) 
 

3. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบความถูกตอ้งตามรายละเอียดทั้งช่ือ-ท่ีอยู-่ 

รายการ-จาํนวนเงิน-ผูรั้บเงิน-ผูจ่้ายเงิน  แลว้ใหร้วบรวมโดยใชใ้บนาํเสนอเร่ืองตามตวัอยา่ง  แลว้ส่ง

ใหศู้นยว์ทิยพฒันา มสธ.ในเขตพื้นท่ี   เพื่อดาํเนินการส่งหลกัฐานเบิกจ่ายต่อไป   
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ตวัอย่าง 
การเขียนใบสําคญัรบัเงิน 

 
ท่ี  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

        

      วนัท่ี  18   เดือน    เมษายน   พ.ศ.  2556 

 

 ขา้พเจา้        นายกาแฟ    ชาเยน็                     อยูบ่า้นเลขท่ี          199/1 

ถนน  พลอยใจ      ตาํบล     ท่าเก่า         อาํเภอ    ท่าใหม่         จงัหวดั     จนัทบุรี 

ไดรั้บเงินจากมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช    ดงัรายการต่อไปน้ี 

 

รายการ จํานวนเงิน 

 

1.    ค่าป้ายประดบัเวที 

2. ค่าดอกไมป้ระดบัเวที 

 

 

 

1,000.- 

500.- 

 

รวม  1,500.-  

 

  จาํนวนเงิน                   หน่ึงพนัหา้ร้อยบาทถว้น 

 

   (ลงช่ือ)_________tea___________________(ผูรั้บเงิน) 

                                                                 ( นายกาแฟ  ชาดาํ ) 

 

   (ลงช่ือ)_________   บา้นไร่        __________ (ผูจ่้ายเงิน) 

                                                               (  นายซ่ือตรง  ใจดี   )         

 

หมายเหตุ       1. โปรดแนบสาํเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาของผูรั้บเงิน  

          2. ผูรั้บเงิน       คือ       ผูข้ายสินคา้ /ผูรั้บจา้ง 

          3. ผูจ้่ายเงิน      คือ       ประธานชมรมนกัศึกษา 
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ตวัอย่างใบเสร็จรบัเงิน 

 
ใบเสร็จรับเงิน (อยา่งยอ่) 

(ไม่ใช่ใบกาํกบัภาษี)  (เอกสารออกเป็นชุด) 
บ้านกาแฟ 

นายชาเชียว   ทองคาํ   เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร   2003355666   อตัราภาษีร้อยละ   7   
1235   ถ.ติวานนท ์  อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี  11120  โทร.  0-2505-5566   
ช่ือผูซ้ื้อ .......ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนนทบุรี.................... วนัท่ี .........15 พฤษภาคม 2556..............   

ท่ีอยู.่..........111 หมู่ 9 ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120............ 
 

เล่มท่ี  99      เลขท่ี  1999 

จํานวน รายการ ราคา 
ต่อหน่วย 

จํานวนเงิน (รวม

ภาษ)ี 
300 ค่าถ่ายเอกสาร 1 500 

    

    

    

    

    

    

    

    

 ห้าร้อยบาทถ้วน จํานวนเงิน 500.- 

     จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร)  
 

ลงช่ือ...............................มะเฟือง.................................... ผู้รับเงิน 
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ตวัอย่างบิลเงินสด 
 

บิลเงินสด 
เล่มท่ี  999       เลขท่ี   9999 

 
กาแฟแอนชาเยน็โฟโต้พาสต์ 

9999    อ.เมือง   จ.หนองคาย 

โทร.  0-39505-5566 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร  1      99263067 9  

 
วนัท่ี ....30........... เดือน............เมษายน..................... พ.ศ.  .............2556................ 

 
ไดรั้บเงินจาก .........ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดจันทบุรี..................  

 

จํานวน รายการ ราคา 
จํานวนเงิน  
บาท ส.ต. 

50  รูป Digital   ขนาด  4 x 6  10 500 - 

     

     

     

     

     

     

     

     

 ห้าร้อยบาทถ้วน รวมเงิน 500 - 

     จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร)  
 

ลงช่ือ......................ชมพู่..................................... ผู้รับเงิน 
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