แบบ กนส.1

แบบขออนุมัติจัดทำโครงกำร
ชื่อองค์กรกิจกรรมนิสิต
ที่ออกหนังสือ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงกำร
เรียน ผู้อำนวยกำรกองกิจกำรนิสิต

.

ด้วย (ชื่อองค์กรนิสิต)
มีควำมประสงค์จะจัด
โครงกำร
ในวันที่
ณ
โดยมีวัตถุประสงค์
............................................................................................................................. ................นั้น
ทั้งนี้ มีนำย/นำงสำว
รหัสประจำตัวนิสิต
หมำยเลขโทรศัพท์
เป็นประธำนโครงกำร และขอแต่งตั้งกรรมกำรตรวจรับพัสดุ จำนวน 3 คน ได้แก่
1.
(เหรัญญิก องค์กร)
2.
(ประธำน องค์กร)
3.
(อำจำรย์ที่ปรึกษำ องค์กร)

(...........................................................) (............................................................) (.....................................................)
ประธำนองค์กรกิจกรรมนิสิต
นิสิตผู้ยืมเงิน (ประธำนโครงกำร)
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
วันที่
วันที่
วันที่
ส่งงำนธุรกำรงำนกิจกรรมนิสิต
1 เรียน หัวหน้ำงำนกิจกรรมนิสิต
2 เรียน ผู้อำนวยกำรกองกิจกำรนิสิต
ได้ตรวจสอบแล้ว
เพื่อโปรดพิจำรณำ

(......................................................)
นำยกองค์กำรบริหำร องค์กำรนิสิต
วันที่
3

(.....................................................)
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนิสิต
วันที่
4

อนุมัติ
........................................................
(นำยวิชำญ วงษ์สังข์)
ผู้อำนวยกำรกองกิจกำรนิสิต
วันที่

............................................................
(

)

วันที่

หมำยเหตุ ในเอกสำรฉบับนี้ถือว่ำนิสิตผูย้ ืมเงินรับทรำบว่ำจะต้องนำใบสำคัญคู่จำ่ ยที่ถูกต้อง พร้อมเงินเหลือจ่ำย ส่งใช้ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่เสร็จสิ้นโครงกำร หำกไม่ส่งตำมกำหนด ผู้ยมื เงินยินยอมชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไป

๒
รำยละเอียดโครงกำร
ชื่อโครงกำร (ภำษำไทย).…………………………...........………………………………………………….……….……………………………..
ชื่อโครงกำร (ภำษำอังกฤษ)..........................................................................................................................................
ชื่อองค์กรกิจกรรม (ภำษำไทย).……………………………………………………..……………………………………………….…………....
ชื่อองค์กรกิจกรรม (ภำษำอังกฤษ)...............................................................................................................................
นิสิตประธำนโครงกำร นำย/นำงสำว………………………………………………......….…....…รหัสนิสิต.....................................
คณะ..........................................ชั้นปีที่...................หมำยเลขโทรศัพท์......................………….…
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร………………………….......………………..…หมำยเลขโทรศัพท์ …...……..............………….…………
ประเภทกิจกรรม
(เลือกเพียง 1 ข้อ)

 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถำบัน
 กิจกรรมกีฬำหรือส่งเสริมสุขภำพ
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ( I D K U ) (เลือกเพียง 1 ข้อ) ดังนี้
 สำนึกดี (Integrity)  มุ่งมั่น (Determination)  สร้ำงสรรค์ (Knowledge Creation)  สำมัคคี (Unity)
สอดคล้องตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 5 ประกำร (เลือกเพียง 1 ข้อ) ดังนี้
 ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  ด้ำนควำมรู้  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
รหัสกิจกรรมคือ            
 กิจกรรมมหำวิทยำลัย ...............................................ชั่วโมง
 กิจกรรมเพื่อสังคม ....................................................ชั่วโมง
 กิจกรรมเสริมสร้ำงสมรรถนะ ................................... ชั่วโมง ดังนี้
 คุณธรรมจริยธรรม
................ ชั่วโมง
 กำรคิดและกำรเรียนรู้
................ ชั่วโมง
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำร
................ ชั่วโมง
 สุขภำพ
................ ชั่วโมง

๓
โครงกำรที่ดำเนินกำรตรงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
 พ1 ขจัดควำมยำกจน
 พ2 ขจัดควำมหิวโหย
 พ3 กำรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี
 พ4 กำรศึกษำที่มีคุณภำพ
 พ5 ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ
 พ6 น้ำสะอำดและสุขำภิบำล
 พ7 พลังงำนสะอำดและจ่ำยได้
 พ8 งำนที่มีคุณค่ำเศรษฐกิจที่เติบโต
 พ9 อุตสำหกรรม นวัตกรรม โครงสร้ำงพื้นฐำน  พ10 ลดควำมเหลื่อมล้ำ
 พ11 เมืองและชุมชนยั่งยืน
 พ12 กำรผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
 พ13 กำรร่วมมิกับ Climate Change
 พ14 นิเทศทำงทะเลและมหำสมุทร
 พ15 ระบบนิเวศบนบก
 พ16 สันติภำพและสถำบันเข้มแข็ง
 พ17 หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ
หลักกำรและเหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
……………………………………………………………………………………………................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1.....................................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................................
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร คณะทำงำน ............คน ผู้เข้ำร่วม(นิสิต).............คน บุคคลทั่วไป(ถ้ำมี) ..........คน
วันที่ปฏิบัติงำน ……….........……………………………………………………………………………………………………………..……………
สถำนปฏิบัติงำน………………………………………………………………………………………………………………….………………………

๔
ควำมเสี่ยง (ปัญหำ/สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงจัดโครงกำรแล้วส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงกำร)
.............................……………………..……………………………………….......................................................................……….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรให้โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงลดลง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1.....................................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................. ........................................................
5............................................................................................................................. ........................................................
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
วันที่

งำนที่ต้องทำ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Outcome)
1.....................................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................. ........................................................
5............................................................................................................................. ........................................................

๕
ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
ร้อยละ/ค่ำเฉลี่ย
ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ กำรดำเนินงำนภำพรวม

คณะทำงำน

ผู้เข้ำร่วม
(นิสิต)

บุคคลทั่วไป
(ถ้ำมี)

1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ
ของเป้ำหมำยที่วำงไว้

. ร้อยละ

. ร้อยละ

. ร้อยละ

.

2. มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ ไม่น้อยกว่ำ 4.00
จำกคะแนนเต็ม 5

ค่ำเฉลี่ย

. ค่ำเฉลี่ย

. ค่ำเฉลี่ย

.

ดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
(ตอบให้ครบตำมวัตถุประสงค์ทุกข้อ)

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ร้อยละ/ค่ำเฉลี่ย
คณะทำงำน

ผู้เข้ำร่วม
(นิสิต)

1.
2.
3.
4.
5.

วิธีกำรประเมินผลโครงกำร
 แบบสอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำร
 แบบสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้อง
 แบบสัมภำษณ์
 แบบสังเกต
 ภำพถ่ำย (ระหว่ำงจัดทำโครงกำร เปรียบเทียบก่อน-หลัง / ผลงำนของผู้เข้ำร่วม)
 อื่น ๆ (เช่น แบบทดสอบ /ข้อสอบ หรือ ใบคะแนนของวิทยำกร)

บุคคลทั่วไป
(ถ้ำมี)

๖
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร

(ชื่อโครงกำร)

.

รำยกำร

จำนวนเงิน

ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง
1. อำหำร
มือ้ ๆ ละไม่เกิน 40 บำท จำนวน
2. อำหำรว่ำงวันละ 1 มื้อ ๆ ละไม่เกิน 30 บำท จำนวน

คน
คน

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

จำนวนเงินรวม
.......................

กำรจัดซื้ออำหำรและอำหำรว่ำง ต้องดำเนินกำรดังนี้
หำกซื้อสินค้ำจำกร้ำนเดียวกันตั้งแต่ 10,000 บำท ขึ้นไป ต้องนำใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ
ส่งให้งำนกิจกรรมนิสิต ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อต่อไป
หมำยเหตุ ทั้งนี้ ต้องส่งใบเสนอรำคำก่อนจัดโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำร

ค่ำวัสดุ

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

1.........................................................................................................
2.........................................................................................................
3.........................................................................................................
4........................................................................................................
5.........................................................................................................
6........................................................................................................
7........................................................................................................
กำรจัดซื้อวัสดุ ต้องดำเนินกำรดังนี้
หำกซื้อสินค้ำจำกร้ำนเดียวกันตั้งแต่ 10,000 บำท ขึ้นไป ต้องนำใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ
ส่งให้งำนกิจกรรมนิสิต ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อต่อไป
หมำยเหตุ ทั้งนี้ ต้องส่งใบเสนอรำคำก่อนจัดโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำร

ค่ำใช้สอยและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
1 ........................................................................................................
2 ........................................................................................................
3 ........................................................................................................
4 ........................................................................................................
5 ........................................................................................................
6 ........................................................................................................
7 ........................................................................................................

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

กำรจัดซื้อสินค้ำค่ำใช้สอยและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ต้องดำเนินกำร ดังนี้
หำกซื้อสินค้ำจำกร้ำนเดียวกันตั้งแต่ 10,000 บำท ขึ้นไป ต้องนำใบเสนอรำคำจำกร้ำนค้ำ
ส่งให้งำนกิจกรรมนิสิต ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อต่อไป
ตัวอย่ำงค่ำใช้สอยและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น
ค่ำเช่ำเหมำ ค่ำจ้ำงเหมำ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเข้ำเล่มเอกสำร ฯลฯ
หมำยเหตุ ทั้งนี้ ต้องส่งใบเสนอรำคำก่อนจัดโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำร

มีต่อหน้ำหลัง

๗
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร

(ชื่อโครงกำร)

(ต่อ)

.

รำยกำร
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร (อัตรำไม่เกิน 1,000 บำท/คน/ชม.)
1................................................................จำนวน ................... ชั่วโมง
2................................................................จำนวน ................... ชั่วโมง

จำนวนเงิน

จำนวนเงินรวม

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

หมำยเหตุ ต้องมีหนังสือเชิญเป็นวิทยำกรที่ออกโดยมหำวิทยำลัยเพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย

ค่ำที่พัก จำนวนเงินไม่เกิน 300 บำท/คน/คืน
จำนวน.................คืน จำนวน...................คน
ณ..........................................................................................................

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

หมำยเหตุ ทั้งนี้ต้องดำเนินกำรต้องยืน่ ใบเสนอรำคำที่พักไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนจัดโครงกำร

ค่ำยำนพำหนะ
 ขอควำมอนุเครำะห์รถจำกกองยำนพำหนะ ประกำศ มก. เรื่อง กำหนด
อัตรำค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำนขับรถและอัตรำค่ำบำรุงรถยนต์ฯ

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

(ต้องมีหนังสืออนุมตั แิ ละระบุคำ่ ใช้จ่ำยจำกทำงกองยำนฯ เพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย)

-ค่ำตอบแทนพนักงำนขับรถยนต์ ( จ-ศ หลัง 16.30 น. วันละ 240 บำท)
-ค่ำตอบแทนพนักงำนขับรถยนต์ (ส-อำ-วันหยุดรำชกำร วันละ 490 บำท)
-ค่ำตอบแทนพนักงำนขับรถบัสปรับอำกำศ (วันละ 500 บำท)
-ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ......................................กม. (ประมำณกำร)
-อื่น ๆ .................................................................................................................
** กรณีไม่ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกกองยำนพำหนะฯ ต้องจัดเช่ำยำนพำหนะ
เช่น ค่ำเช่ำรถตู้ ค่ำเช่ำรถบัส

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

 ค่ำโดยสำรรถไฟ ประเภท ชั้น 3
อัตรำที่ละ....................บำท จำนวน......................ที่
 ค่ำโดยสำรปรับอำกำศ บข.ส

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

(จำก.............................................................ถึง.............................................................) เที่ยวไป
อัตรำที่นั่งละ..........................บำท จำนวน...............ที่นั่ง
(จำก.............................................................ถึง.............................................................) เที่ยวกลับ
อัตรำที่นั่งละ..........................บำท จำนวน...............ที่นั่ง
กำรจัดเช่ำยำนพำหนะต้องมีกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. ต้องมีเอกสำรตอบกลับจำกกองยำนพำหนะฯ ว่ำไม่สำมำรถอนุมัติได้ตำมที่ขอ
2. กรณีวงเงินเช่ำไม่ถึง 10,000 บำท ต้องมีบัตรประชำชนเจ้ำของรถ 1 คัน/คน (ไม่ต้องมีใบเสนอรำคำ)
3. กรณีวงเงินเช่ำเกิน 10,000 บำท ต้องขอใบเสนอรำคำจำกคนขับ หรือบริษัท
ส่งให้งำนกิจกรรมนิสิต ทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อต่อไป
หมำยเหตุ ทั้งนี้ ต้องส่งใบเสนอรำคำก่อนจัดโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำร
ค่ำตอบแทน (ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย) เช่น ค่ำสนับสนุนชมรมกิจกรรมนิสิต
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสินนิสิตภำควิชำพลศึกษำ ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน-บุคคลภำยนอก ฯลฯ

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

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

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

หมำยเหตุ ต้องมีหนังสือขออนุมัติหลักกำรจ่ำยเงินสด หรือ หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ ส่งถึงหน่วยงำน
ที่ขอใช้สถำนที่/ขอใช้บริกำร แล้วให้หน่วยงำนตอบรับ

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)
(.................................................................)
ประธำนองค์กร/โครงกำร

๘
กำหนดกำร
โครงกำร................................................................................................
วันที่............................................................
สถำนที่................................................................................................................
วัน-เดือน-ปี
/เวลำเริ่มต้น-สิ้นสุด

รำยกำร/รำยละเอียด

๙
รำยชื่อคณะทำงำน
โครงกำร................................................................................................
วันที่............................................................
สถำนที่................................................................................................................
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – นำมสกุล

คณะ/ชั้นปี

รหัสนิสิต

เบอร์โทรศัพท์

๑๐
แบบยืนยันกำรร่วมเดินทำงของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วันที่ ...............................................................................
ด้วยข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................................
ตำแหน่ง........................................................สังกัดกอง/สำนัก/สถำบัน/คณะ............................................................
ยินดีร่วมเดินทำงเพื่อควบคุมดูแลนิสิตออกปฏิบัติโครงกำร........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ของชมรม/สโมสรนิสิต....................................................................ระหว่ำงวันที่........................................................
ถึงวันที่...............................................ณ..........................................................หมู่บ้ำน...............................................
ตำบล.....................................................อำเภอ................................................จังหวัด...............................................

ลงนำม...............................................................
(.............................................................)
ตำแหน่ง อำจำรย์ที่ปรึกษำ...............................................

๑๑
เอกสำรที่ไม่มีในแบบฟอร์มและต้องแนบมำ
กำรยื่นหนังสือแบบขออนุมัติจัดทำโครงกำร (กนส. 1 และ กนส. 2 ให้ยื่นพร้อมกัน)
เอกสำรแนบ แบบขออนุมัติจัดทำโครงกำร (กนส. 1)
1. แบบยืนยันกำรร่วมเดินทำงของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
กรณี ทำกิจกรรมนอกสถำนที่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน
2. แบบประเมินผลโครงกำร สำหรับ
- คณะทำงำน
- ผู้เข้ำร่วม
3. รำยชื่อคณะทำงำนโครงกำร
เอกสำรแนบ แบบขออนุมัติงบประมำณและยืมเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต (กนส.2)
1. สัญญำกำรยืมเงิน 3 ฉบับ
หมำยเหตุ ถ้ำได้รับอนุมัติโครงกำรเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องทำเรื่องหนังสือขออนุมัติกำรนำนิสิตเดินทำง
ออกนอกสถำนที่ เพื่อให้ได้เอกสำรแนบใน กนส. 3 (ข้อ 12.)
กำรยื่นหนังสือแบบรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรและค่ำใช้จ่ำย (กนส.3)
เอกสำรแนบ กนส.3
1. รำยชื่อคณะทำงำนโครงกำร และผู้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 1 ชุด
2. รำยชื่อคณะทำงำนโครงกำร และผู้เข้ำร่วมโครงกำร บันทึกในไฟล์ Excel
3. กนส.1 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
4. กนส.2 ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
5. ใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงินต่ำง ๆ
6. ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับเบิกเงินทั้งโครงกำร)
7. สัญญำกำรยืมเงิน
8. แบบ บจ.2
9. สรุปประเมินผลโครงกำร จำนวน 1 ชุด (แบบสอบถำมประเมินผลโครงกำร)
10. ภำพถ่ำยกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 4 ภำพ
11. รำยงำนกำรประชุม 2 ช่วง ดังนี้
11.1 รำยงำนกำรประชุมก่อนปฏิบัติโครงกำร
11.2 รำยงำนกำรประชุมหลังเสร็จสิ้นโครงกำร
12. หนังสือขออนุมัติกำรนำนิสิตเดินทำงออกนอกสถำนที่ (อนุมัติโดยรองอธิกำรฝ่ำยกิจกำรนิสิต/คณบดี)
กรณีเดินทำงออกนอกสถำนที่

