
แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

  การดําเนินการจัดหรือเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาถือเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ

ดานตาง  ๆ นับต้ังแตไดเรียนรูประสบการณการเขียนโครงการ  การวางแผนงาน กระบวนการบริหาร  การติดตอ

ประสานงาน  การติดตามประเมินผลและระเบียบการเบิกจายเงินในระบบราชการ  ดังนั้น  การเขามารับบทบาท

ผูนํากลุมกิจกรรมนักศึกษา  การรับผิดชอบโครงการ หรือการปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลใหการปรึกษากิจกรรม

นักศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเขาใจแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เนื้อหาในบทน้ีผูเขียนจึงได

รวบรวมแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ในหัวขอ

สําคัญและเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาเกือบทุกโครงการท่ีเกี่ยวของไดแกแนวทางการดําเนินการเสนอ

โครงการกิจกรรมนักศึกษาโดยท่ัวไป แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมสําคัญของกลุมกิจกรรมนักศึกษา แนวทาง

ปฏิบัติในการติดตอประสานงานการจัดทําโครงการ การใชจายเงินสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา หลักเกณฑการ

ขออนุมัติคาใชจายโครงการ ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจายและการเบิกจายเงินกรณีเปนกลุมกิจกรรมสวนกลาง  

รายละเอียดหลักฐานการจายเงิน การติดตามประเมินผลโครงการ พรอมประมวลปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การจัดกิจกรรมสําคัญ ๆ การประสานงาน และการเงินโครงการ 

 

1. แนวทางการดําเนินการเสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษาโดยทั่วไป 

  1.1  การจัดกิจกรรมขององคการบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาคณะ  ชมรม

และกลุมกิจกรรมอื่นๆซึ่งไดรับการยอมรับจากคณะหรือมหาวิทยาลัย จะตองเสนอโครงการขออนุมัติกอนทุกครั้ง 

โดยจะตองดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้

   1.1.1   กรณอีงคการบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ชมรมหรือกลุมกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไดรับ

การยอมรับจากมหาวิทยาลัยจะตองทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการพรอมแนบโครงการ ซึ่งเขียนตามแนวทางการเขียน

โครงการ กรณีที่เปนกิจกรรมชมรมจะตองเสนอโครงการผานอาจารยท่ีปรึกษาชมรม องคการบริหารนักศึกษา แลวจึง

สงเรื่องมายังกองกิจการนักศึกษา ท้ังน้ีจะตองสงถึงกองกิจการนักศึกษากอนวันจัดทําโครงการอยางนอย 7 วัน 

   1.1.2   กรณีสโมสรนักศึกษาคณะหรือกลุมกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งไดรับการยอมรับจากคณะ

ตองทําบันทึกขออนุมัติดําเนินการพรอมแนบโครงการซึ่งเขียนตามแนวทางการเขียนโครงการของคณะนั้นๆ ผาน

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ กรณีท่ีเปนชุมนุมหรือกลุมกิจกรรมอ่ืนๆซึ่งไดรับการยอมรับจากคณะจะตองเสนอ

โครงการตอสโมสรนักศึกษาคณะแลวจึงสงเรื่องมายังหนวยกิจการนักศึกษาคณะ ท้ังนี้จะตองสงถึงหนวยกิจการ

นักศึกษาคณะกอนวันจัดทําโครงการอยางนอย 7 วัน 

  1.2   โครงการรวมระหวางองคการบริหารนักศึกษา  สโมสรคณะและชมรมตางๆ 

   1.2.1   กรณีท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางท้ังหมด 

1) ผูรับผิดชอบโครงการรวมประชุมเพ่ือวางแผนรางโครงการและนําไปขอ
คําปรึกษาและขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการและกองกิจการ
นักศึกษา 

2) ผูรับผิดชอบโครงการรวมประชุมเพ่ือแกไขโครงการตามขอเสนอแนะขอ 1) 



3) ผูรับผิดชอบโครงการนําโครงการท่ีแกไขแลวสงกองกิจการนักศึกษาเพ่ือ
นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักศึกษา เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ กรณีโครงการไดของบสะสมจากสภานักศึกษาบางสวนหรือ
ท้ังหมดจะตองนําโครงการที่แกไขแลวเสนอสภานักศึกษาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการใชเงินสะสมกอนจึงจะสงเรื่องมายังกองกิจการนักศึกษา 

   1.2.2   กรณีของบประมาณบางสวนจากคณะ 
1) ผูรับผิดชอบโครงการรวมประชุมเพ่ือวางแผนรางโครงการและนําไปขอ

คําปรึกษาและขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษาของแตละคณะและกอง
กิจการนักศึกษา 

2) ผูรับผดิชอบโครงการรวมประชุมเพ่ือแกไขโครงการตามขอเสนอแนะขอ 1) 
3) ผูรับผิดชอบโครงการนําโครงการท่ีแกไขแลวสงกองกิจการนักศึกษาเพ่ือ

ดําเนินตามขอ 1.2.1  ในขอ 3) 
4) ภายหลังโครงการอนุมัติกองกิจการนักศึกษา สําเนาโครงการแจงนายก

สโมสรนักศึกษาทุกคณะทราบ 
5)   นายกสโมสรนักศึกษาแตละคณะดําเนินการเพื่อขออนุมัติงบประมาณตอรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
  1.3   โครงการรวมระหวางคณะ (กรณีท่ีไมมีองคการบริหารนักศึกษา) 
   1.3.1 โครงการรวมตั้งแต 2 คณะขึ้นไปในกรณีที่เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางคณะอยางเดียว เชน มีการเลี้ยงสังสรรค งานเล้ียง เปนตน ใหนายกสโมสรนักศึกษาแตละคณะเขียน
บันทึกขอความเสนอคณะกรรมการกิจการนักศึกษาคณะของตนทราบนอกจากโครงการดงักลาวขางตนใหปฏิบัติดังนี ้

1)  ผูรับผดิชอบโครงการแตละคณะรวมประชุมเพื่อวางแผนรางโครงการ พรอม 
ท้ังแตงต้ังผูรับผิดชอบโครงการคณะหนึ่งคณะใดเปนหัวหนาโครงการ 
2)  ผูรับผิดชอบโครงการแตละคณะนํารางโครงการไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา 
อาจารยท่ีปรึกษาแตละคณะจะประสานงานรวมกันระหวางคณะและภายในคณะ 
3)  ผูรับผิดชอบโครงการแตละคณะรวมประชุมเพื่อแกไขรางโครงการตามท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการแตละคณะแนะนํา 
4)  หัวหนาโครงการเสนอโครงการท่ีแกไขแลวเพ่ือพิจารณาโดยผานรองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษาคณะที่หัวหนาโครงการสังกัด 
5) รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและอาจารย ท่ีปรึกษาโครงการคณะท่ี
เกี่ยวของท้ังหมดรวมพิจารณาโครงการ 

   1.3.2   โครงการรวมทุกคณะ 
1)   ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 1.3.1 ใน 1)-5) 
2) หัวหนาโครงการเสนอโครงการท่ีแกไขแลวตอคณะกรรมกาดําเนินงาน
กิจการนักศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบโดยผานกองกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 



ขั้นตอนการเตรียมการดาํเนินกิจกรรมของกลุมกิจกรรมตางๆ  

ในสังกัดองคการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

 

              มีนาคม         มีนาคม/เมษายน        พฤษภาคม 

     

              

              

              

 

 

              

      พฤษภาคม 

 

 

 

 

             

             

                

 

          กรกฎาคมเปนตนไป   กรกฎาคม   มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกต้ังคณะกรรมการ 

องคการบริหาร สภา

นักศึกษา ชมรม  หอพัก 

-  สัมมนาคณะกรรมการ

กลุมกิจกรรมชุดเกา/ใหม 

-  มหาวิทยาลัยแตงต้ัง

คณะกรรมการองคการ

บริหาร/สภานักศึกษา 

สัมมนากิจกรรมนักศึกษา

รวมทุกกลุมกิจกรรมใน

วิทยาเขตหาดใหญ 

ง าน กิจกรรม นักศึ กษ า

รวมกับองคการบริหาร

ดําเนินการจัดสัมมนาเพ่ือ

กําหนดแผนงาน/โครงการ 

กิจกรรมรวมกัน 

องคการบริหาร/สภา 

นักศึกษาและชมรมแตละ

ฝ าย จั ดตั้ งงบประมาณ 

โครงการ/เงินบํารุงกิจกรรม

นักศึกษา 

องคการบริหารพิจารณาจัด 

สรรงบ/เงินบํารุงกิจกรรม  

ของชมรมเสนอสภานักศึกษา

พิจารณาใหความเห็นชอบ

งบประมาณ/เงินบํารุงกิจกรรม

นักศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย

อนุมัติในหลักการ 

กลุมกิจกรรมตางๆเสนอขอ

อนุมัติโครงการตามวงเงินท่ี

ไ ด รั บ จั ด ส ร ร ไป ยั ง ง า น

กิจกรรมนักศึกษากอนการ

ปฏิบัติงานอยางนอย 7 วัน

ทําการ 



ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมของกลุมกิจกรรมตางๆ 

ในสังกัดองคการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

 

   โครงการผานองคการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ 

 

    การแจงผลการพิจารณาโครงการ 

 

 

 

 

ชมรมในสังกัดองคการ

บริหารจัดโครงการ 

- ประชุม/หารืออาจารยท่ี

ปรึกษา 

- ติดตอสถานท่ี/

ยานพาหนะอุปกรณ 

- เขียนโครงการ 

องคการบริหาร  สภา 

นักศึกษาจัดโครงการ 

- ประชุมหารืออาจารย       

ท่ีปรึกษา 

- ติดตอสถานท่ี/อุปกรณ 

/ ยานพาหนะ 

     

อาจารยที่ปรึกษาให

ความเห็นประกอบ 

การขออนุมัต ิ

งานกิจกรรมนักศึกษา

เสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณา

อนุมัติใหจัดโครงการ มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 



ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินทดรองจายของกลุมกิจกรรมตางๆ 

ในสังกัดองคการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 

** นักศึกษาสามารถยืมเงินทดรองจายไดในวงเงินไมเกิน 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ 

             

     การแจงผลการพิจารณาโครงการ 

 

 

 

 

ชมรมในสังกัดองคการบริหาร 

- ประธาน เหรัญญิก หรือ

ผูรับผิดชอบโครงการเขียนสัญญา 

ยืมเงินตามวงเงินท่ีอนุมัติ 

องคการบริหาร  สภานักศึกษา 

- นายก/ประธานสภานักศึกษาหรือ 

ผูรับผิดชอบโครงการเขียนสัญญายืม

เงินตามวงเงิน 

งานกิจกรรมนักศึกษาเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 

เจาหนาท่ีการเงิน  งานธุรการ 

- ตรวจสอบการคางหนี้ชําระ 

- บันทึกเสนอความเห็น 

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 



ขั้นตอนการเปดบัญชีขององคกรกิจกรรมนักศึกษาสวนกลาง ไดแก องคการบริหาร สภานักศึกษา และชมรม

ในสังกัดองคการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      

 

 

 

 

 

เงื่อนไขในการทําธุรกรรมทางการเงินขององคกรกิจกรรมนักศึกษา ดงัน้ี 

1. นักศึกษาตองติดตอดําเนินการกับธนาคารไทยพาณิชยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีระบุในหนังสือราชการท่ีออก

โดยมหาวิทยาลัย 

2. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทําไดโดยใชผูกระทําการ 2 ใน 3 คนเทานั้น 

3. กรณีสมุดบัญชีสูญหาย นักศึกษาท่ีเปนผูทําธุรกรรมทางการเงิน ติดตอแจงความท่ีสถานท่ีตํารวจ และนําหลักฐาน

การแจงความมายังกองกิจการนักศึกษา เพื่อดําเนินการเรื่องการจัดทําสมุดบัญชีขององคกรกิจกรรมนักศึกษาทดแทน

เลมท่ีสูญหาย 

องคกรกิจกรรมนักศึกษา 

- แจงรายช่ือประธาน เลขานุการ 

และเหรัญญิก ผานองคการบริหาร 

เพ่ือรวบรวมสงกองกิจการนักศึกษา  

(กอนเปดภาคการศึกษาท่ี 1) 

กองกิจการนักศึกษา 

- ออกหนังสือราชการ และเอกสารแนบ

สําหรับการทําธุรกรรมทางการเงินของ

องคกรกิจกรรมนักศึกษา  

นักศึกษารับเอกสารติดตอทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร

ไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังน้ี 

1. หนังสือราชการ และเอกสารแนบจากมหาวิทยาลัย 

2. บัตรประชาชนตัวจริงของนักศึกษา  

( นักศึกษา 3 คนตองทําธรุกรรมพรอมกัน ) 

3. สมุดบัญชีเลมเดิมของปการศึกษากอน  

(กรณีท่ีใชสมุดบัญชีเลมเดิม) 

- นักศึกษาสําเนาหนาสมุดบัญชี สงกองกิจการนักศึกษา

จํานวน 2 ฉบับ พรอมใบเสร็จคาธรรมเนียมการทําธรุกรรม  

(ระบุชื่อองคกรกิจกรรมท่ีตนเองสังกัด) เพ่ือเบิกจายเงินคืน

จากกองกิจการนักศึกษา  



2.   แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมสําคัญของกลุมกิจกรรมนักศึกษา 

 2.1 การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร 

 ดวยกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรของนักศึกษา เปนประเพณีท่ีสืบทอดมายาวนาน       

ในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพ่ือถายทอดความสัมพันธของนักศึกษารุนพี่สูรุนนอง ยังผลใหเกิดความสามัคคี มี

ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และการชวยเหลือเก้ือกูลฉันพี่นอง ดังน้ัน เพ่ือใหประเพณีการจัดกิจกรรม

ตอนรับนองใหมและการประชุมเชียร เปนไปดวยความเรียบรอย ธํารงไวซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัด

กิจกรรมท่ีสรางสรรค มีความอบอุน ประทับใจ และเสริมสรางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดกําหนด

แนวทางการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรขององคกรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไว ดังน้ี

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2562:1-2) 

1. กลุมนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร ใหมีไดเฉพาะกลุมกิจกรรมท่ีระบุไว

ในธรรมนูญวาดวยองคการนักศึกษา คณะ และของแตละวิทยาเขตเทาน้ัน 

2. การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร อนุญาตใหจัดไดเฉพาะภายในมหาวิทยาลัยเวนแต

บางคณะท่ีมีพื้นที่หนวยงานอยูนอกวิทยาเขต อนุญาตใหไปจัดกิจกรรมรับนองใหมในสถานท่ีที่หนวยงาน ของคณะนั้น

ตั้งอยูได แตตองไดรับอนุญาตจากคณบดีกอน 

3. การจัดกิจกรรมรับนองใหมใหดําเนินการในวันหยุดราชการหรือกอนเปดภาคการศึกษาแรก โดยให

มีกิจกรรมรับนองใหมระหวาง 05.00 - 22.00 น. ท้ังน้ี ใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาแรก  

4. การจัดกิจกรรมประชุมเชียร จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห หลังวันเปด              

ภาคการศึกษาแรก โดยใหมีกิจกรรมประชุมเชียรได ระหวาง 05.00 - 22.00 น. และหามมีกิจกรรมใด ๆ ระหวางนอง

ใหมเดินทางกลับหอพัก 

5. การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร กลุมกิจกรรมนักศึกษาจะตองจัดทําโครงการโดยมี

รายละเอียดของโครงการท่ีชัดเจน เชน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ และ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม กลุมนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ และ/หรือผูรับผิดชอบระดับสูง

ขึ้นไป เปนตน และตองนําเสนออนุมัติตามขั้นตอน โดยกลุมกิจกรรมนักศึกษาสวนกลางใหนําเสนอโครงการท่ีกอง/

ฝายกิจการนักศึกษา และกลุมกิจกรรมนักศึกษาระดับคณะใหนําเสนอท่ีหนวยกิจการนักศึกษาคณะน้ัน ๆ และจะตอง

ไดรับการอนุมัติกอนจึงจะดําเนินโครงการได 

6. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรตองทําอยางเปดเผย 

7. แนวปฏิบัติสําหรับกลุมนักศึกษาผูรับผิดชอบโครงการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร 

(1) การไดมาซึ่งคณะทํางานในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียรจะตองผานการ

คัดเลือกโดยกลุมกิจกรรมที่รับผิดชอบโครงการและความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ 

(2) มีการช้ีแจงใหผูปกครองและนักศึกษาใหมเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนิน

กิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร 

 

 



(3) ผูรับผิดชอบโครงการตองแจงลักษณะของกิจกรรมใหนองใหมทราบ และมีการสรางความ

เขาใจกอนการเขารวมกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร ทั้งน้ีนักศึกษาใหมมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมรับนองใหมและ

ประชุมเชียรไดตามความสมัครใจ 

(4) กลุมกิจกรรมท่ีรับผิดชอบโครงการจะตองแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินตรวจสอบถึง

วิธกีารและกิจกรรมวาสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการหรือไม 

(5) ใหละเวนการกระทําใด ๆ อันเปนการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพทํารายรางกายและจิตใจ

ของนองใหม การกีดขวางทางจราจรหรือรบกวนผูอ่ืน การกระทําท่ีขัดตอระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

กฎหมายและระเบียบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อันจะกอใหเกิดความเส่ือมเสียแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(6) ใหมีคณะกรรมการรวมองคกรกิจกรรมนักศึกษาคอยสังเกตการณ ติดตามและประเมินผล 

การจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร คณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวย ประธานสภานักศึกษาเปน

ประธาน นายกองคการบริหารนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษา และนายกสโมสรคณะหรือผูแทนเปนกรรมการ 

8. ใหมีการจัดต้ังศูนยประสานงาน เพ่ือแกไขปญหา ประสานงานส่ือมวลชน ผูปกครอง และประชุม

ติดตามการดําเนินงาน ประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีกํากับดูแลงานดานกิจการนักศึกษาของแตละวิทยาเขตเปน

ประธาน ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา บุคลากรกองกิจการนักศึกษา นายกองคการบริหาร ประธานสภานักศึกษา 

และรองคณบดีท่ีกํากับดูแลงานดานกิจการนักศึกษาสวนคณะ หรือผูแทนคณะตามความเหมาะสมเปนกรรมการ ท้ังน้ีให

แตละคณะ/วิทยาเขต มีการประชาสัมพันธหมายเลขโทรศัพทสายดวน Hot Line หรือ Call Center เพ่ือรับประสาน

ขอมูลการจัดกิจกรรมรวมกัน  

9. ใหมีการประเมินผลและแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดกิจกรรมรับนองใหมและประชุมเชียร และมี

การยกยองชมเชยกลุมองคกรกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรค 

2.2   การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลักษณะ  พีเอสยู  โอเพน 

  2.2.1  การจัดกิจกรรมกีฬา พี เอสยู  โอเพนแตละครั้งควรจัดพรอมกันหลายชมรม 

  2.2.2  การเก็บคาสมัครในการจัดกีฬาพีเอสยู  โอเพน ทุกครั้งควรจะเก็บคาสมัครเขาแขงขัน  

เพื่อจะไดนําเงินจํานวนดังกลาวเขาสมทบการซื้ออุปกรณการแขงขันในครั้งน้ันๆ ดวย 

  2.2.3  ดานงบประมาณ มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนเฉพาะงบดําเนินการคาอาหารสําหรับผูจัด

โครงการ และคาอุปกรณการแขงขันบางสวน นํ้าด่ืมนักกีฬาชวงแขงขัน คากรรมการตัดสิน ไมสามารถเบิกจายคาถวย

รางวัล หรือการจัดอาหารเล้ียงนักกีฬาวันปดการแขงขัน จากมหาวิทยาลัยได โดยชมรมอาจจัดสรรงบประมาณชมรม

หรอืจัดกิจกรรมหาทุนเพ่ือการน้ีในแตละครั้งไป 

2.3 การจัดกิจกรรมในลักษณะสัมมนาของกลุมกิจกรรมนักศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑไวดังน้ี 

  2.3.1  กรณีการจัดกิจกรรมสัมมนาของกลุมกิจกรรมสวนกลาง  ไดแก  องคการบริหาร  สภา

นักศึกษาและชมรมในสังกัดจะอนุญาตใหออกตางจังหวัดไดเฉพาะการจัดสัมมนารวมปละครั้ง การจัดสัมมนาชมรม

อนุญาตใหไดเฉพาะในเขตจังหวัดสงขลา  สวนการสัมมนาของสโมสรคณะหรือกลุมกิจกรรมอ่ืนๆในสังกัดสโมสร

คณะใหอยูในดุลยพินิจของแตละคณะ 



  2.3.2  การของบประมาณเพ่ือการจัดสัมมนาดังกลาวมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเฉพาะการจัด

สัมมนารวม  สวนการจัดสัมมนาของชมรมใหใชงบจัดสรรของชมรมได  แตไมควรเกิน 5,000 บาท/ครั้ง 

2.4 การจัดกิจกรรมกีฬาไปแขงขันหาประสบการณตางจังหวัด (เฉพาะชมรมกีฬาในสังกัดองคการบริหาร) 

 ควรจะมีการรวมกลุมกันอยางนอย 2 ชมรมข้ึนไป โดยมหาวิทยาลัยจะใหการสนับสนุนเฉพาะคาเดินทาง 

(คานํ้ามันรถและเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ) คาเบ้ียเลี้ยงและที่พักอาจารยผูควบคุม  สวนอาหารหรือเบ้ียเล้ียงนักกีฬา

และอื่นๆใหใชงบจัดสรรของชมรม 

2.5 การจัดโครงการดานอาสาพัฒนาหรือบําเพ็ญประโยชน 

  2.5.1  ตองเปนโครงการซึ่งจัดโดยองคการบริหาร สโมสรคณะหรือชมรมดานบําเพ็ญประโยชนใน

สังกัดองคการบริหาร  องคการนักศึกษาเทานั้น 

  2.5.2  โครงการจะตองมีหนังสือท่ีไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการในทองที่ปฏิบัติงานไมตํ่า

กวาระดับอําเภอ 

  2.5.3  โครงการกอสราง  จะตองมีแบบแปลนการกอสรางแนบมาดวย 

  2.5.4   โครงการจะตองเขียนตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 

  2.5.5   โครงการท่ีจะออกไปดําเนินการควรมีลักษณะดังนี้  

   1)  ควรเปนโครงการรวมต้ังแต  2 กลุมข้ึนไป 

   2)  ควรจะเปนกิจกรรมในลักษณะเนนพื้นท่ีเปาหมายและเปนโครงการตอเน่ือง 

3)  ควรจะเปนกิจกรรมในลักษณะผสมผสาน  มุงเนนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม

มากกวาการสรางถาวรวัตถุเปนหลัก 

    4)  งบประมาณท่ีเสนอของบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแตละโครงการไมเกิน 60,000 บาท 

สวนที่เหลือใหขอใชจากเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาได 

 

3.   แนวทางปฏิบัติในการติดตอประสานงานเก่ียวกับการจัดทําโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

  3.1  การติดตอประสานงานดานหนังสือกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

  การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  เชน  การขอใชรถ/การขอยืมพัสดุ

อุปกรณ การขอใชสถานที่ตางๆ หากหนวยงานมีแบบฟอรมการใหบริการ ใหผูนํากลุมกิจกรรมกรอกแบบฟอรมการ

ขอใชบริการแลวนํามาผานการรับรองจากกองกิจการนักศึกษา หรือหนวยกิจการนักศึกษาคณะ(กรณีสโมสรคณะ) 

แตถาหากหนวยงานผูใหบริการไมมีแบบฟอรม ผูนํากลุมกิจกรรมจะตองออกเปนหนังสือในนามกลุมกิจกรรมนั้น ๆ 

ตามแบบหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานภายในแลวนํามาผานการรับรองจากกองกิจการนักศึกษาหรือหนวย

กิจการนักศึกษาคณะ 

  3.2  การตดิตอประสานงานดานหนังสือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 



  องคการบริหาร สภานักศึกษาและชมรมในสังกัดออกหนังสือถึงกองกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณา

ดําเนินการในนามมหาวิทยาลัย ยกเวนการจัดหารายไดใหออกหนังสือในนามกลุมกิจกรรมน้ันๆ  แลวให

ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษาลงนามรับรอง สวนสโมสรคณะใหสงหนังสือถึงหนวยกิจการนักศึกษาเพื่อ

พิจารณาดําเนินการในนามคณะ 

  3.3 การยืมพัสดุอุปกรณจากกองกิจการนักศกึษา และการขอใชรถสํานักงานอธิการบดี 

  ใหองคการบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  ชมรม และสโมสรคณะรับแบบฟอรมจากหนวยงานท่ี

จะขอยืมกรอกขอความใหสมบูรณแลวนํามาผานการรับรองจากกองกิจการนักศึกษากอนทุกครั้ง (ในกรณีของ

สโมสรคณะใหผานการรับรองจากหนวยกิจการนักศึกษาคณะน้ันๆ) 

  อน่ึงบุคคลท่ีมีสิทธิ์ขอใชรถสํานักงานอธิการบดีหรือยืมพัสดุจากกองกิจการนักศึกษา ดังนี้ คือ  

  องคการบริหาร ไดแก คณะกรรมการบริหารองคการบริหาร องคการนักศึกษา  

  สภานักศึกษา ไดแก สมาชิกสภานักศึกษา  

  ชมรมตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริหารชมรม  

  สโมสรคณะ ไดแก คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

3.4 การขอถายเอกสาร  

  องคการบริหาร  สภานักศึกษาหรือชมรมในสังกัดองคการบริหาร องคการนักศึกษา สามารถนํา

ตนฉบับและรับแบบฟอรมขอถายเอกสารที่กองกิจการนักศึกษา พรอมกรอกแบบฟอรมใหสมบูรณโดยผานการ

รับรองจากกองกิจการนักศึกษา  

 

4. รายละเอียดการใชงบประมาณสงเสริมการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา 

  4.1 เงินคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 

   หมายถึง เงินท่ีนักศึกษาทุกคนชําระเปนคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

คาธรรมเนียมการศึกษาในแตละปการศึกษา ปการศึกษาละ 400 บาท โดยจําแนกเปนเงินคาบํารุงกิจกรรม

นักศึกษาสวนกลาง คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาสวนคณะ และงบกลางองคการนักศึกษา ดังน้ี 

   4.1.1  รอยละ 60 ของเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาใหใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมองคกรกิจกรรม

นักศึกษาสวนกลาง โดยใหองคการบริหาร องคการนักศึกษา รบัผิดชอบในการจัดทําแผนงบประมาณโดยผานความ

เห็นชอบของสภานักศึกษา นําเสนอผานหนวยงานดานกิจการนักศึกษาสวนกลาง เพื่อเสนออธิการบดีหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายอนุมัติ โดยประกอบดวยงบประมาณฝายตางๆ ดังน้ี 

   1)  งบสงเสริมกิจกรรมชมรม  ไดแก  เงนิท่ีแตละชมรมไดรับ 

   2)  งบสงเสริมกิจกรรมองคการบริหาร  องคการนักศึกษา 

   3)  งบสงเสริมกิจกรรมสภานักศึกษา องคการนักศกึษา 

   4) งบสํารองจาย  ไดแก เงินงบประมาณท่ีสํารองไวสําหรับจายในโครงการท่ีจําเปน ซึ่ง

ชมรมหรือกลุมนักศึกษามิไดตั้งงบประมาณไว โดยผูท่ีมีความประสงคจะใชเงินดังกลาวตองเสนอโครงการกิจกรรม

ตอองคการบริหาร องคการนักศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติในสวนของงบประมาณดังกลาว 



   5) งบสะสมองคการนักศึกษา เปนงบเหลือจายของปท่ีผานมาซึ่งกลุมกิจกรรมตาง ๆ 

ขอรับการสนับสนุนไดโดยเสนอตอสภานักศึกษาตามชวงระยะเวลาท่ีเปดรับพิจารณาโครงการ 

  4.1.2  รอยละ 30 ของเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาใหใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมขององคกรกิจกรรม

นักศึกษาสวนคณะ โดยใหสโมสรนักศึกษาแตละคณะดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณเสนอตอหนวยงานดานกิจการ 

นักศึกษาระดับคณะ เพื่อเสนอตออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายอนุมัติ 

  4.1.3  ร อยละ 10 ของเง ินบําร ุงกิจกรรมนักศึกษา ใหตั ้ง ไว เปน “งบกลางองคการ

นักศึกษา” เพื่อใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่ตอบสนองนโยบายและแผนกลยุทธดานพัฒนานักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยโดยรวมในปการศึกษานั้น โดยใหหนวยงานดานกิจการนักศึกษาสวนกลางรวมกับองคการบริหาร 

องคการนักศกึษาดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณเพื่อเสนอตออธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายอนุมัติ 

  4.2 งบประมาณที่ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล 

  หมายถึง เงินงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล เพ่ือใชสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษาในดานตาง ๆ เชน ดานบําเพ็ญประโยชน  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬาหรือดานอ่ืนๆ ตามแผนกลยุทธการพัฒนา

นักศึกษาของรัฐบาล โดยใหกลุมกิจกรรมนักศึกษาจัดทําแผนเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณสวนดังกลาว

รวมกับกองกิจการนักศึกษา หรือหนวยงานดานกิจการนักศึกษาคณะ  

  4.3 งบประมาณจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

  หมายถึง งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหกองกิจการนักศึกษาใชสําหรับการสงเสริมกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ ไดแก ดานจิตสาธารณะ ดานวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม ดานกีฬา และดานอื่นๆท่ี

สอดคลองกับนโยบายการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใชจายตามปงบประมาณ ซึ่งเงินดังกลาวน้ีกอง

กิจการนักศึกษาโดยรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ อนุมัติใหการสนับสนุนสงเสริมการจัด

กิจกรรมของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนโครงการใหมเชิง

สรางสรรค และหลักเกณฑการสนับสนุนจะเนนการใหสมทบบางสวนเทานั้น 

  4.4 งบประมาณที่ไดจากแหลงอื่น ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน/องคกรภายนอก  

  หมายถึง งบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ โดยการเสนอแผนโครงการท่ีสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน ไดแก หนวยงานภาคเอกชน หนวยงาน

ราชการ องคกร  มูลนิธิ การใชจายงบประมาณสวนนี้ถาเปนการสนับสนุนจากหนวยงานราชการจะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบการเงินของราชการ สวนงบสนับสนุนจากภาคเอกชน องคกรมูลนิธิใหปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขของผูให

การสนับสนุน ทั้งน้ีกลุมกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุนจะตองรายงานรายรับ-รายจายตอมหาวิทยาลัย พรอมการ

สรุปประเมินผลโครงการ 

 

 

 

 

 



5. หลักเกณฑการขออนุมัตคิาใชจายโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 การขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 

  การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน อุปกรณกีฬา  วัสดุอุปกรณสํานักงานไมตองเสนอเปน

โครงการกลุมกิจกรรมสามารถออกเปนหนังสือขออนุมัติโดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองจัดซื้อพรอมแนบใบ

เสนอราคา (วงเงินต้ังแต 3,000 บาทข้ึนไปจะตองมีใบเสนอราคาแนบหนังสือขออนุมัติ) 

5.2 การขออนุมัติเงินคาอาหารวางและคาอาหารนักศึกษาโครงการ 

รายการ หลักเกณฑ 

- คาอาหารออกคาย (ทํากินเอง)    ไมเกิน 35  บาท/มื้อ และไมเกิน 3 ม้ือ/วนั 

- คาอาหารกรณเีปนมื้อๆ  (ขาวกลอง/ไมไดปรุงเอง) ไมเกิน 45 บาท/มื้อ 

- คาเบ้ียเลี้ยง/ตอบแทนนักศึกษา กรณีเดินทางเขารวม

กิจกรรม เชน ประชุม อบรม สัมมนา 

ไมเกิน 200 บาท/วัน 

 

- คาเบ้ียเลี้ยง/ตอบแทน กรณีเดินทางไปตางประเทศ ไมเกิน 500 บาท/วัน 

- คาอาหารวาง ไมเกิน 25 บาท/ม้ือ และไมเกิน 2 มื้อ/วัน 

5.3  อัตราคาที่พัก 

   กรณคีาที่พักของนักศึกษาสามารถจัดทําเปนกรณีเหมาจายเหมือนบุคลากร โดยจายเปนคาที่พัก

เหมาจาย 400 บาท/คืน 

5.4  การขออนุมัติคาพาหนะในการเดนิทาง 

  -  การเดินทางโดยรถไฟ นักศึกษามีสิทธิ์เบิกคาใชจายเดินทางโดยรถไฟได ไมเกินประเภทขบวน

รถโบกี้น่ังและนอนชั้นที่ 2 ปรับอากาศ 

  -  การเดินทางโดยรถโดยสาร นักศึกษามีสิทธิ์เบิกคาใชจายเดินทางโดยรถปรับอากาศไดทุก

ประเภท ยกเวนรถโดยสารปรับอากาศช้ัน 1 ชนิด VIP ไมเกิน 24 ท่ีนั่ง 

5.5 การขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและอื่นๆ 

   การจายคาตอบแทนใหผูตัดสินในลักษณะการจัดการแขงขันแบบ PSU OPEN หรือการจัดการ

แขงขันกีฬาประเพณีของนักศึกษา 

รายการ หลักเกณฑ 

- ประเภทกีฬาฟุตบอล   ไมเกินคูละ 1,300  บาท/คู กรรมการตัดสิน 4 คน 

- ประเภทกีฬาบาสเกตบอล ไมเกินคูละ 900 บาท/คู กรรมการตัดสิน 3 คน 

- ประเภทกีฬาซอทฟบอล ไมเกินคูละ 600 บาท/คู กรรมการตัดสิน 3 คน 

- ประเภทกีฬาเซปกตระกรอ ไมเกิน 300 บาท/คู 

- ประเภทกีฬาฟุตซอล ไมเกิน 400 บาท/คู 

- ประเภทกีฬาวอลเลยบอล ไมเกิน 500 บาท/คู 



- ประเภทกีฬาเทนนิส ไมเกิน 450 บาท/คู 

- ประเภทกีฬาแบดมินตัน ไมเกินวันละ 450 บาท 

- ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ไมเกินวันละ 450 บาท 

- ประเภทกีฬากรีฑา ไมเกินวันละ 450 บาท 

- ประเภทกีฬายิงปน ไมเกินวันละ 450 บาท 

- ประเภทกีฬารักบี้ฟุตบอล ไมเกินคูละ  600 บาท/คู กรรมการตัดสิน 4 คน 

 

  -  กรรมการตัดสินอ่ืนๆ  เชน  กรรมการตัดสินการโตวาที  การแขงขันดนตรี การแขงขันตอบปญหาทาง

วิชาการ  เปนตน  ใหจายคาตอบแทนตอคนไมเกินชั่วโมงละ  200  บาท 

  - กรณีการจัดการเขงขันภายในท่ีนักศึกษาเปนผูตัดสิน ใหคาตอบแทนเปนเงินคาอาหารนักศึกษาไมเกิน 

200 บาท/วัน 

5.6  การเบิกจายเงินชวยเหลือพนักงานขับรถและคาตอบแทนเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ใหถือปฏิบัติตามที่

กําหนดไวดังนี้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549:1-2) 

 1)  พนักงานขับรถท่ีปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนตออกนอกเขตท่ีต้ังทําการในเวลาราชการ เปนระยะเวลาเกิน

กวา 6 ชั่วโมงหรือเปนระยะทางเที่ยวเดียวเกินกวา 50 กิโลเมตร  ในหนึ่งวันทําการ  โดยไมเขาขายการเบิกเบ้ีย

เลี้ยงในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ใหไดรับเงินชวยเหลือพนักงานขับรถ

เปนคาอาหารจากเงินรายไดของหนวยงานท่ีขอใชรถวันละ 60 บาท สําหรับรถยนตท่ัวไปและวันละ 80 บาท 

สําหรับรถ  6  ลอขนาดใหญ  สวนการปฏิบัติงานนอกเขตท่ีตั้งทําการในวันหยุดทําการปกติหรือนอกเวลาทําการ

ปกติ  ใหจายชั่วโมงละ 50 บาทหรือวันละไมเกิน 200 บาท (รถยนตทั่วไป)และชั่วโมงละ 60 บาทหรือวันละ 300 

บาท (รถ 6 ลอขนาดใหญ) 

 2)  การขอใชรถในวันทําการ(จันทร-ศุกร) นอกเวลาราชการในเขตอําเภอหาดใหญ (หลัง 16.30 น.) เปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวา 4 ชั่วโมงใหจายเปนเงินคาตอบแทนทําการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการคนละ 200 บาท  

 3)  การขอใชรถในเขตอําเภอหาดใหญ  วันหยุดราชการเต็มวันเหมือนวันทําการปกติ หรือเวลาอ่ืนท่ีราชการ

เห็นสมควรแตท้ังนี้ตองเปนเวลาไมนอยกวา 7 ช่ัวโมง  ไมรวมเวลาหยุดพัก  ใหจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการคนละ 420 บาท 

 4) กรณีการปฏิบัติงานไมครบตามหลักเกณฑขอ 2-3 ใหจายคาตอบแทนในอัตราชั่วโมง ละ 50 บาท ในวัน

ปกติและวันละ  60  บาทในวันหยุด  เศษของช่ัวโมงใหตัดทิ้ง 

 5)  ในกรณีที่เขาขายวาดวยการเดินทางไปราชการใหเบิกจายในลักษณะการเดินทางไปราชการตามสิทธิ   

พรอมท้ังเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ (วันปกต ิ รถเล็ก วนัละ  200  บาท  รถ  6  ลอ ขนาดใหญขึ้นไป วันละ 

300 บาท วันหยุด รถเล็ก วันละ  420  บาท  รถ  6  ลอ ขนาดใหญขึ้นไป  วันละ  500  บาท) 

 

 



6.  ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจายและการเบิกจายเงินกรณีกลุมกิจกรรมสวนกลาง 

 ผูมีสิทธิยืมเงินทดรองจายคาใชจายในการทํากิจกรรมนักศึกษา  ไดแก นายกองคการบริหาร ประธานสภา

นักศึกษา  ประธานชมรม เหรัญญิก และผูรับผิดชอบโครงการ 

 การยมืเงินทดรองจายและการเบิกจายเงินเพ่ือหักลางเงินยืมทดรองจาย  มีข้ันตอนดังนี้ 

  1)  เมื่อไดรับอนุมัติใหจัดทําโครงการแลว  ผูมีสิทธิยืมเงินยื่นสัญญาการยืมเงินอยางนอย 1 

สัปดาหกอนทําโครงการ 

  2)  เม่ือไดรับอนุมัติการยืมเงินทดรองจายแลว  ผูยืมเงินติดตอเพ่ือนัดรับเงินกับฝายการเงินของ

กองกิจการนักศึกษา 

  3)  ผูยมืเงนิ  รับเงินยมืจะตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงทุกครั้งท่ีรับเงิน 

  4)  เม่ือเสร็จสิ้นการทําโครงการ  เหรัญญิกนําหลักฐานการจายเงินที่ถูกตอง พรอมท้ังเงินเหลือ

จาย(ถามี) สงใหฝายการเงินของกองกิจการนักศึกษา การยืมเงินครั้งตอไปไดเม่ือสงหลักฐานการเงินครั้งแรกกอน

ครบถวนแลว 

  5)  ชวงเวลารับ-จายเงิน  เวลา 09.00-11.30 และ 13.00-15.00 น. 

 

7. รายละเอียดหลักฐานการจายเงิน 

 7.1  ใบสําคัญคูจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกใหจะตองมีรายการดังตอไปนี้ 

   1)   ชื่อรานและสถานที่ของผูประกอบการ 

  2)   วัน  เดือน  ป 

  3)   รายการแสดงการรับเงิน 

  4)   จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

  5)   ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

  6)  ถามีการแกไขในใบเสร็จรับเงิน  ผูรับเงินจะตองเซ็นชื่อกํากับดวยทุกครั้ง 

7.2 กรณีการใชใบสําคัญรับเงินใหใชไดเฉพาะคาใชจายท่ีซื้อจากรานแผงลอยโดยมีรายการเหมือนขอ 7.1 และตอง

แนบสําเนาบัตรประชาชนของผูประกอบการทุกครั้ง 

 7.3 ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินที่นํามาเบิกจายจะตองมีลายมือช่ือกรรมการตรวจรับของ  พรอมลง

วัน  เดือน ป ทุกใบ 

  1) กรณีคาใชจายเกิน 10,000 บาทขึ้นไป ใหมีกรรมการตรวจรับของ 3 คน 

 7.4  บุคคลท่ีเปนกรรมการตรวจรับของ 

1) องคการบริหาร  สภานักศึกษา  ไดแก อาจารยท่ีปรึกษาหรือเจาหนาท่ีกองกิจการ

นักศึกษา นายกองคการบริหาร  ประธานสภา นักศึกษา  เหรัญญิก หรือ

ผูรับผิดชอบโครงการคนใดคนหนึ่ง 

2) ชมรม ไดแก อาจารยท่ีปรึกษาชมรม ประธานชมรม เหรัญญิกหรือผูรับผิดชอบโครงการ  


