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เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งถือว่ามีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นนอกจากการศึกษาหาความรู้ด้าน
วิชาการแล้ว  ยังควบคู่ไปกับการหาประสบการณ์และเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวติอีกด้วย ทั้งนี้  ประสบการณ์ที่
ได้รับจากการจัดโครงการระหว่างที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จะส่งผลให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิต 
การท างานและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 คู่มือในการด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์การนักศึกษา สามารถด าเนินโครงการตามล าดับขั้นตอนได้ถูกต้อง ลด
ปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินโครงการ 
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ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสโมสรนักศึกษาในการด าเนินโครงการ และสามารถน ามาพัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 
 การเรียนในระดับอุดมศึกษา  นอกจากการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการในชั้นเรียนแล้ว  การเรียนรู้
นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม
นักศึกษาจึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา  ดังนั้น  ระบบการศึกษาใน
ปัจจุบันจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมประสบการณ์รอบด้านให้แก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน  เพ่ือสร้าง
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนศึกษา มีความรอบรู้ในสรรพวิทยาการต่าง  ๆ  (well-
rounded) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  (vision)  รู้จักคิดเชิงวิเคราะห์  (Analytical  Thinking)  มีความคิดเชิงบูรณา
การ (Integrated Thinking) มีคุณธรรมและจริยธรรม  (Moral)  ที่จะคอยก ากับและควบคุมตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง  ซึ่งการที่นักศึกษาจะมีคุณธรรมดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งนักศึกษาต้องผ่านกระ
บวนการในชั้นเรียนในรูปของหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ  ตลอดจนเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งสถาบันได้จัดขึ้นในรูป
ของกิจกรรมร่วมหลักสูตรแต่ขณะเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปก็มักจะเปิดโอกาสให้นักศึกษา  ได้มี
อิสระในการที่จะท าหรือคิดสร้างสรรค์กิจกรรมตามถนัด  ความชอบ  ความสนใจด้วยตนเอง  โดยใช้เวลาที่
นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ   ที่เราเรียกว่ากิจกรรมนอกหลักสูตร เป้าหมายส าคัญก็เพ่ือให้
นักศึกษารู้จักท่ีจะคิดสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  สถาบันและสังคม เพ่ือโอกาสในการเรียนรู้
โลกของการท างาน  สภาพความเป็นจริงในการท างาน  ส าหรับประสบการณ์พ้ืนฐานก่อนออกไปปฏิบัติงาน
จริงภายหลังจากส าเร็จการศึกษา  ซึ่งในส่วนที่สถาบันได้เปิดโอกาสให้นี้  สถาบันมักจะไม่บังคับให้นักศึกษาเข้า
ร่วม  แต่จะเป็นไปในลักษณะใครใคร่ท าก็ท าไป  ขณะเดียวกันก็พิจารณาเห็นว่านักศึกษายังอยู่ในวัยแห่งการ
เรียนรู้และยังขาดประสบการณ์ในการท างานอยู่มาก  หากปล่อยให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรมตามล าพัง  ความ
เรียบร้อยในการด าเนินงานอาจไม่เกิดขึ้น  ทางสถาบันจึงจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือคอย
เป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงที่จะแนะน าและให้ค าปรึกษา  เพ่ือสร้างเจตนารมณ์ของนักศึกษาเดินไปอย่างมีทิศทาง เป็น
เสมือนผู้คอยให้สติปัญญาและแนวทางแก่นักศึกษา และคอยประคับประคองเมื่อการด า เนินกิจกรรมประสบ
ปัญหา  ซึ่งประสบการณ์จากการท ากิจกรรมนักศึกษานั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าให้ประสบการณ์ที่มี
คุณค่าแก่นักศึกษาในหลายประการ  และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตอนาคตค่อนข้างมาก  เพราะการ
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งผลจากการด าเนิน
โครงการและเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาท าให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าในหลายประการ ได้แก่ 

1) โลกทัศน์ของตนเองกว้ำงมำกขึ้น   เมื่อเราได้มีโอกาสท างานร่วมกับผู้อื่นจะท าให้เราได้รับ 
ความคิดแปลกใหม่  อันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  การได้ถกเถียงจากการประชุมอันจะส่งผลให้
เราไม่เป็นคนที่ยึดมั่นในตนเองมากเกินไป  ขณะเดียวกันก็ท าให้เราได้แง่คิดหลากมุมมอง  ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
สติปัญญาของเราไปในตัว 

2) กำรค้นพบและกำรรู้จักตนเองมำกขึ้น  เมื่อเราได้ร่วมกจิกรรม  จะท าให้เราได้มีโอกาสประเมิน 
ตนเองไปในตัวว่า  จุดเด่น   จุดด้อยของตัวเราเองนั้นมีอะไรบ้าง  บางคนจะทราบได้เลยว่าจริงๆแล้ว  ตัวเองมี 
ความถนัดอะไร   ชอบอะไร  เช่น  บางคนอาจจะพบว่าชอบท างานด้านการวางแผน  ด้านทักษะการพูด  ด้าน
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ฯลฯ   แต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะพบว่า  เราเองอาจจะแข็งกระด้าง
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จนเกินไป เป็นคนคิดมาก เข้ากับใครได้ยาก ซึ่งหากเราไม่เข้าร่วมกิจกรรมอาจท าให้เรารู้จักตนเองช้าเกินไป ท า
ให้โอกาสการพัฒนาจุดด้อยของเราพลอยช้าตามไปด้วย 

3) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเวลำ   ในยุคปัจจุบันเวลาถือเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมาก  คนที่บริหาร 
เวลาได้เก่ง  ย่อมได้รับสิ่งที่มีค่าต่อตนเองมากกว่าผู้อ่ืน  ทั้งที่ในแต่ละวันเราทุกคนจะมีเวลา 24 ชั่วโมง ในแต่
ละวันเท่ากัน การเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมจะท าให้เรารู้จักแบ่งเวลาในแต่ละกิจกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม  
เช่น ต้องมีเวลาให้แก่ตนเองในกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมร่วมหลักสูตร เรื่องส่วนตัว กิจกรรมครอบครัว   
และกิจกรรมนักศึกษาที่ตนต้องรับผิดชอบ การเข้าร่วมกิจกรรมจะชี้ให้เราเห็นว่า ถ้าต้องท าหลายสิ่งหลายอย่าง
ในเวลาเดียวกัน  เราจะมีศักยภาพในการด าเนินการเพียงใด 

4) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  ในการเข้าร่วมกิจกรรม  เราจะมีอิสระในการคิดและ 
ตัดสินใจด้วยตัวของเราเองมากขึ้น  แต่กระนั้นก็ตามในโลกของการท างานเราจ าเป็นต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
ดังนั้น  เราจ าเป็นต้องปรับตนเองให้เข้ากันได้กับบุคคลที่หลากประเภท  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานที่เรา
รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น เมื่อต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีธรรมชาติและลักษณะที่หลากหลาย
จะสะท้อนให้เห็นว่า เราจะสามารถท างานร่วมกับใคร ๆ ได้หรือไม่ ซึ่งการท ากิจกรรม จะเป็นโอกาสส าคัญท่ีท า
ให้เราได้รู้จักเรียนรู้ และเข้าใจในความหมายของความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น คนที่มีความเข้าใจ
ธรรมชาติมนุษย์มากเท่าใด ย่อมประสบปัญหาน้อยในการท างาน ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาจะช่วยในประเด็นนี้ได้
มาก 

5) กำรมีพัฒนำกำรทำงด้ำนบุคลิกภำพ  การเข้าร่วมกิจกรรมจะสอนให้เรารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ 
ของตนเอง รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักทักษะทางสังคม รู้จักที่จะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน สิ่งเหล่านี้
ล้วนช่วยปรับแต่งบุคลิกภาพของเราให้ดูดีเสมอ 

6) กำรรู้จักและเข้ำใจค ำว่ำ “บทบำท”  และรู้จักการใช้บทบาทท่ีเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
นักศึกษานั้น แต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งในบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ซึ่งแต่ละบทบาทจะมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบแตกต่างกันไป บางคนมีบทบาทเป็นผู้น ากลุ่ม  บางคนมีบทบาทรองประธาน  เหรัญญิก  เลขานุการ  
ซึ่งคนเราเมื่ออยู่ในบทบาทใดก็จะต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทของตนเอง  ณ  เวลานั้น  เช่น  ในแต่ละวันเรา
อาจจะมีบทบาทในฐานะนักศึกษา ฐานะผู้น านักศึกษา ฐานะศิษย์ของอาจารย์ ฐานะลูกของพ่อแม่  ดังนั้น ถ้า
เราไม่เข้าใจค าว่าบทบาท เราก็อาจจะด าเนินสิ่งที่เรียกว่าผิดบทบาท อันจะน ามาซึ่งความขัดแย้งในภายหลัง  
เพราะฉะนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในส่วนนี้เป็นอย่างมาก 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงจัดท าคู่มือการด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น   
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการด าเนินงานโครงการ
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นคู่มือให้องค์การนักศึกษาสามารถด าเนินโครงการได้ถูกต้องตามข้ันตอนที่ก าหนด 

2) เพ่ือเป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้ 
 3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1.3 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานการด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครอบคลุม
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ตั้งแต่ การขออนุมัติจัดท า การขออนุมัติยืมเงิน และการขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ  
ซ่ึงใช้ส าหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษา ให้สามารถด าเนินโครงการตามล าดับขั้นตอนได้ถูกต้อง 
และลดปัญหาที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินโครงการ 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ   
“มหำวิทยำลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิกำรบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“นักศึกษำ”  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อำจำรย์ท่ีปรึกษำ” หมายถึง อาจารย์ ข้าราชการ หรือบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ชมรม เสนอ 
   มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
“องค์กำรนักศึกษำ” หมายถึง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สโมสร”  หมายถึง สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“สภำนักศึกษำ”  หมายถึง สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“นำยกสโมสรนักศึกษำ” หมายถึง นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“ประธำนสภำนักศึกษำ” หมายถึง ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อบังคับ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ. 2537 
“โครงกำร”  หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ทีจ่ัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้าน 
   สติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงคช์ัดเจนและ 

ประเมินผลได ้
“กองทุน”   หมายถึง กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 4 

 

บทที่ 2 
กฎหมายที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
มีหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 2.1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา                    
ตรี พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
ซึ่งให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง  ๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการก าหนดการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน  และเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยที่ได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  

2.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซึ่งให้อ านาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยระเบียบดังกล่าวเป็นการก าหนดให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา โดยได้รับการจัดสรรเงินจากเงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาและค่าบ ารุงกีฬา ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2560 เพ่ือเป็นรายได้ของ
กองทุน และใช้เงินของกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์ คือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาด้านต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 2.1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2537 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2537 เป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  2533 ซึ่งให้
อ านาจสภามหาวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได ้
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2.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการ  
- งานพัฒนาทักษะนักศึกษา 
- องค์การนักศึกษา 

2 วางแผนการด าเนินโครงการ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
- องค์การนักศึกษา  
- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 

3 

เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนการด าเนิน
โครงการ 
- การขออนุมัติจัดท าโครงการ 
- การขออนุมัติและยืมเงินเพ่ือด าเนินโครงการ 
- การจัดท าหนังสือ เพ่ือติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงาน 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน
โครงการ 

- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4 องค์การนักศึกษาด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน องค์การนักศึกษา 

5 การติดตามและดูแลการด าเนินโครงการ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 
- งานพัฒนาทักษะนักศึกษา 

6 

เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนหลังการด าเนิน
โครงการ 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ 
- การจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินโครงการ 
- การจัดท าหนังสือ เพ่ือตอบขอบคุณหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ  

7 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
- ด้านการเงิน 
- ด้านพัสดุ 

- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่การเงิน  
- เจ้าหน้าที่พัสดุ  

8 การสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  องค์การนักศึกษา 
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2.3 แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดกิจกรรมนักศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เป็นส่วนส าคัญต้องท าควบคู่ไปกับการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อที่
ส าคัญของชีวิตที่นักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมสู่การท างานและใช้ชีวิตในสังคมต่อไป ซึ่งกิจกรรมนักศึกษามี
ผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 
ความหมายของกิจกรรมนักศึกษา 
 นิภา ส. ตุมรสุนทร (2525, น. 123-133) กิจกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า activity หรือ 
programme activity หมายถึง การกระท าใดๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ก่อให้เกิด
สัมพันธ์ภาพ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบภายในกลุ่มสมาชิก และการกระท านั้น  ๆ ท าให้สมาชิกได้รับ
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกระท าด้วย  
 ชาญชัย  ยมดิษฐ์ (2548, น. 385) กล่าวว่ากิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหว ลักษณะ ระดับ
ความมีชีวิตชีวา เรื่องราวที่ด าเนินการ 
 กชกร  อัตตะวิริยะนุภาพ (สุภาพ ปาทะรัตนา และคณะ, 2548, น. 51) เห็นว่า กิจกรรมนักศึกษา 
(Student Activities) เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนิสิตนักศึกษา (Student Affairs) ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องดูแลให้มีข้ึน เพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเลือกท ากิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของแต่ละคน 
ทั้งนี้เนื่องจากนักการศึกษาตระหนักดีว่า การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษานั้นมิได้เกิดขึ้นแต่ในชั้นเรียนเท่านั้น แต่
สิ่งอ่ืน ๆ ที่นิสิตนักศึกษาปฏิบัตินอกชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาที่นิสิตนักศึกษามีส่วน
ร่วมโดยเฉพาะกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่เกิดจากความคิดริเริ่มการใช้แรงกาย แรงใจของนิสิตนักศึกษาเองนั้นจะ
มีส่วนช่วยให้นิสิตนักศึกษามีพัฒนาการอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน 
 จินตนา ยูริพันธ์ (2525 อ้างถึงใน กิตติรัตน์ ทับทวี, 2534, น. 11) ได้สรุปความหมายของกิจกรรม
นักศึกษาไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง ทั้ง
ด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม และวิชาการ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคะแนนหรือหน่วยกิตใด ๆ การด าเนินกิจกรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการ
สนับสนุนจากสถานศึกษา 
 มนัส  นิลสวัสดิ์ (2547) ได้รวบรวมความหมายของกิจกรรมนักศึกษาของนักวิชาการต่างประเทศไว้ว่า 
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนิสิตในขณะที่มีสภาพเป็นนิสิตในสถาบันต่าง  ๆ แมค
เคลอร์  
(McClure, 1971 อ้างถึงใน มนัส นิลสวัสดิ์, 2547) งานที่นิสิตจัดขึ้นตามความสนใจและด้วยความสมัครใจเพื่อ
การเพ่ิมพูนประสบการณ์เรียนรู้ของนิสิต ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประเพณีของสถาบัน 
(Good, 1973 อ้างถึงใน มนัส นิลสวัสดิ์, 2547) 
 วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2536, น. 145) กล่าวว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนานิสิตในด้าน
ต่าง ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่บังคับให้ทุกคนเรียนในชั้นเรียน กิจกรรมเป็นไปด้วยความสมัครใจของนิสิต เป็น
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตและส่วนที่ส่งเสริมให้นิสิตจัดเองโดยการนิเทศและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสชีวิตที่ถูกต้อง 
 สรุปว่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นการกระท าที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เกิดสัมพันธภาพ เกิดการ
โต้ตอบภายในกลุ่ม ท าให้สมาชิกได้รับประสบการณ์ โดยกิจกรรมนักศึกษาอาจส่งเสริมความถนัด ความสนใจ 
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ความรู้  นักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยความสนใจและสมัครใจ เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยแนวคิดกิจกรรมนี้น ามาใช้เป็นประกอบความเข้าใจเรื่องการด าเนินโครงการ 
ซึ่งมีหลายด้าน โดยหมายรวมถึง โครงการที่นักศึกษาจัดท าข้ึนเองภายใต้การให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
หรือในส่วนที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วม ซึ่งเป็นการพัฒนาตัวนักศึกษาด้าน
กาย ใจ สังคมและสติปัญญา 
 
บทบาทของกิจกรรมนักศึกษา 
 1. กิจกรรมนักศึกษาเสริมความรู้และความเข้าใจในปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมนักศึกษามี
บทบาทต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยและภายนอก ครอบคลุมด้าน วิชาการ บ าเพ็ญประโยชน์ กีฬา วัฒนธรรม 
การเมือง ช่วยให้นักศึกษารู้จักคิด ใช้เหตุผลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ เป็นการฝึกฝนความคิด
ซึ่งค่อนข้างเป็นหลักการที่จะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปประกอบกับความรู้ที่ได้จากทฤษฎีใน
ห้องเรียน ช่วยให้ความรู้ที่ได้ในห้องเรียนดียิ่งขึ้น 
 2. เข้าใจหลักวิธีการปฏิบัติโดยอาศัยเหตุผล เข้าใจโลกและสังคม ตัดสินปัญหาด้วยสติปัญญาโดยไม่ใช้
อารมณ์ มีหลักการและทฤษฏีประกอบการตัดสินใจ 
 3. ผลต่อชีวิตนักศึกษา ช่วยนักศึกษาในการพัฒนาด้านสมอง มีความคิดเหตุผล และความรับผิ ดชอบ 
กอรปกับจริยธรรม คุณธรรม ปราศจากผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะมาผูกพันที่จะก่อให้เกิดความเอนเอียงจาก
ความเป็นธรรม 
 จากพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันกิจกรรมนักศึกษาค่อนข้างซบเซาและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมนิสิตนักศึกษา เป็นงานทุกประเภทที่นิสิตนักศึกษาจัดขึ้นนอกเวลาเรียน ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน โดยทั่วไปจะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนในหลักสูตรโดยตรง ไม่มีการให้คะแนน ไม่มีการบังคับให้เข้าร่วม
กิจกรรมนิสิตนักศึกษา จะเข้ามาร่วมเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ได้ กิจกรรมจัดขึ้นเพ่ือความสนุกสนาน เพ่ือความรู้
และสนองความต้องการและความสนใจของนิสิตนักศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้น าความรู้  
ความสามารถของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (ธิดารัตน์ บุญนุช, 2543 อ้างถึงใน สุปรียา ข าเมือง, 2548, น. 32) 
 
ประโยชน์ของกิจกรรมนักศึกษา 
 ประโยชน์ของกิจกรรมนักศึกษานั้น เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญที่ขาดไม่ได้ใน
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ ซึ่ง
ประโยชน์ของการท ากิจกรรมนักศึกษานั้น กิตติรัตน์ ทับทวี (2534, น. 15 -18) ได้ศึกษางานเขียนของ
นักวิชาการ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งขอน ามากล่าวอ้างโดยสรุปเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์
ของกิจกรรมนักศึกษา ได้ดังนี้ 
 1. เป็นการเตรียมนักศึกษาส าหรับการด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง 
 3. ให้นักศึกษารู้จักวิธีการท างานร่วมกัน 
 4. เพ่ิมพูนความสนใจของนักศึกษาให้กว้างขึ้น 
 5. ให้นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเอง 
 6. ให้เกิดความส านึกในการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
 7. เกิดการพัฒนาความสามัคคีในสถาบัน 
 8. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา 
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 9. เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
 10. ส่งเสริมวิทยาการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 
ปัญหาอุปสรรคของงานกิจกรรมนักศึกษา 
 การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมาได้มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ท าให้งานกิจกรรมนักศึกษาไม่
สามารถเข้าถึงและเกิดประโยชน์กับนักศึกษาได้เท่าที่ควร ดังนั้น ปัญหาอุปสรรคหากได้รับการแก้ไขก็จะเป็น
ปัจจัยเอ้ือให้นักศึกษาเข้าร่วม เข้าถึง และเข้าท ากิจกรรมนักศึกษาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งธิดารัตน์  บุญนุช (2543 
อ้างถึงใน สุปรียา  ข าเมือง, 2548, น. 40) ได้สรุปปัญหาอุปสรรคของงานกิจกรรมนักศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านนิสิตนักศึกษาที่ท ากิจกรรมมีเวลาว่างไม่ตรงกันเนื่องจากระบบการเรียนที่ส่งผลต่อการ
บริหารและสานความร่วมมือในการท างาน ขาดความต่อเนื่องและขาดคนรับผิดชอบชัดเจน 
 2. ปัญหาด้านนิสิตนักศึกษาทั่วไปสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ทั้งนี้เพราะมีนิสิตนักศึกษาจ านวนหนึ่งไม่
เห็นความส าคัญของกิจกรรม บางส่วนสนใจแต่ไม่มีเวลา เนื่องจากระบบการเรียนการสอน และสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่ท าให้ทุกคนต้องขวนขวายเพ่ือการมีงานท า 
 3. ปัญหาด้านอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม อาจารย์รู้สิกว่ามาช่วยกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ท าให้ตนเอง
ต้องเสียเวลาในการหาความก้าวหน้าด้านอ่ืน ๆ จึงสมัครใจมาช่วยงานกิจกรรมน้อย เว้นแต่อาจารย์ที่รักงาน
กิจกรรมจริงๆ และอาจารย์มีภาระงานอ่ืนด้วยจึงมีเวลาให้ค าปรึกษาน้อยและมีอาจารย์ไม่ทราบกฎระเบียบการ
ท ากิจกรรมนิสิต จึงท าให้การท างานไม่คล่องตัว 
 4. ปัญหาด้านอาจารย์ไม่ทั่วถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาเพราะมีภาระงานสอนและบริหารเวลาว่าง
ไม่ตรงกับการจัดกิจกรรม บางท่านไม่สนใจ ไม่เห็นความส าคัญ 
 5. ปัญหาด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก งบประมาณจ านวนน้อย ชมรม กลุ่มกิจกรรมมี
จ านวนมาก นิสิตนักศึกษาต้องการหารายได้เพ่ิม หรือขอรับบริจาค ท าให้เวลาคิดจัดกิจกรรมเหลือน้อย 
นอกจากนี้กฎระเบียบการขอใช้สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นอุปสรรคท าให้นิสิตนักศึกษาเบื่อหน่าย 
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ด้านการปฏิบัติการ 
1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ

นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา   งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์
การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ความ
ต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร  ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหนังสือ
หรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง
และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4) ติดตาม ประเมิลผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

5) การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึ กษา เช่น ออก
รายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ด้านการบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้นเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบ

ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์  

2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา 
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบของนางแมนวดี  พงษ์ผล  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ   
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
     1. องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.1 การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.2 การต่อทะเบียนชมรม/จัดตั้งชมรมใหม่ สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.3 การพิจารณางบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
1.4 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  1.5 การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเฉพาะชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
      3. การคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ตัวแทนมหาวิทยาลัย) 
      4. กิจกรรมจิตอาสา 
      5. การบริจาคโลหิต 

ด้านการวางแผน 
     1. ร่วมประชุมประจ าเดือนของหน่วยงานตามปฏิทินที่ก าหนด  
     2. ร่วมวางแผนการด าเนินงาน  
     3. ร่วมแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงาน

ก าหนด 
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ด้านการประสานงาน 
     1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามภาระงานหลักและ

งานที่ได้รับมอบหมาย  
ด้านการบริการ 
     1. ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินโครงการและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรม

นักศึกษา 
     2. บันทึกข้อมูลโครงการด้านองค์การนักศึกษา และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ผ่านระบบ

ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ค าอธิบายสัญลักษณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 
 
 

การเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน 

 
 
 

การตัดสินใจหรือการเปรียบเทียบ 

 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม การก าหนดค่าหรือ 
การค านวณ 

 
 
 

เอกสาร 

 
 
 

ทิศทางของการด าเนินงาน ใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ 
ต่างๆ แสดงการไหลของงาน 

 
 
 

การด าเนินงานที่อาจจะมีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของงานนั้นๆ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการ  
- งานพัฒนาทักษะนักศึกษา 
- องค์การนักศึกษา 

2 วางแผนการด าเนินโครงการ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
- องค์การนักศึกษา  
- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 

3 

เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนการด าเนิน
โครงการ 
- การขออนุมัติจัดท าโครงการ 
- การขออนุมัติและยืมเงินเพ่ือด าเนินโครงการ 
- การจัดท าหนังสือ เพ่ือติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงาน 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน
โครงการ 

- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4 องค์การนักศึกษาด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน องค์การนักศึกษา 

5 การติดตามและดูแลการด าเนินโครงการ 

- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 
- งานพัฒนาทักษะนักศึกษา 

6 

เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า/ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนหลังการด าเนิน
โครงการ 
- การขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ 
- การจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินโครงการ 
- การจัดท าหนังสือ เพ่ือตอบขอบคุณหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ  

7 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
- ด้านการเงิน 
- ด้านพัสดุ 

- ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่การเงิน  
- เจ้าหน้าที่พัสดุ  

8 การสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  องค์การนักศึกษา 
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เทคนิคการปฏิบัติงาน 
1. การใช้วงจร PDCA ในการด าเนินโครงการ 
 วงจร PDCA ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างเป็นระบบ เพื่อ “การปฏิบัติ” ตามแผนที่ได้วางไว้
แล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการติดตามตรวจสอบให้ท า “การ
ปรับปรุง” หรือถ้าดีอยู่แล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 1) Plan (การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน) 
  การวางแผนเป็นขั้นตอนของวงจร PDCA ที่ส าคัญ เนื่องจากการวางแผนจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
งานและเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายนั้น ขั้นตอนการวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่ก าหนด
ต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กร 
  การวางแผนที่ดี คือ การหาองค์ประกอบของปัญหา โดยอาศัยระดมความคิดเพ่ือก าหนด
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและปรับปรุง รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
แล้วจึงเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงานให้สามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2) Do (การลงมือปฏิบัติตามแผน) 
  การลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตารางการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน
ใดๆ จ าเป็น ต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจ าที่
เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้อง
ใช้ทรัพยากรจ านวนมาก อาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะต้องด าเนินการ
ตามแผน วิธีการ ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ และจะต้องรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้
ด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป 
  นอกจากนี้ ระหว่างปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้นั้น จ าเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบไปด้วย 
หากการกระท าหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนแล้วนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงแผนใหม่ให้
สอดคล้องกับบริบทของของปัญหา และเม่ือแผนใหม่นั้นใช้งานได้ก็สามารถน ามาถือปฏิบัติต่อไปได้ 
 3) Check (การตรวจสอบ) 
  การตรวจสอบเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ หรือ
มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ขั้นตอนนี้มีความส าคัญ เนื่องจากในก าร
ด าเนินงานใดๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เสมอ ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพของการด าเนินงานต่อไป 
 4) Act (การปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม) 
  การปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หลักจากได้ท าการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าซ้อน การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐาน
ของวิธีการท างานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง
จะช่วยในการวางแผนให้มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากขึ้น 
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การด าเนินโครงการตามวงจร PDCA 
 

วงจร PDCA การด าเนินโครงการ 

Plan 

1. ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการ 
ทบทวนการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ระบุข้อดี ข้อเสีย ปัญหาที่พบ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาของกิจกรรมที่เคยด าเนินการ 
2. วางแผนการด าเนินโครงการ 
หารือ/ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ แนวทาง 
การแก้ไขปัญหา งบประมาณ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ระบุก าหนดการของ
โครงการ ฯลฯ 
3. การให้ค าแนะน า/ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนก่อนการด าเนินโครงการ 
- การขออนุมัติจัดท าโครงการ 
- การขออนุมัติและยืมเงินเพ่ือด าเนินโครงการ 
- การจัดท าหนังสือเพ่ือติดต่อ/ประสานงานกับหน่วยงานภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมิน เอกสาร 
ประกอบการบรรยาย ป้ายชื่อ อุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ : ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

Do 
4. การด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติตามแผนและปฏิทินการด าเนินงาน 
5. การติดตามและดูแลการด าเนินโครงการ  

Check 

6. การให้ค าแนะน า/ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนหลังการด าเนินโครงการ  
- การขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ 
- การจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินโครงการ 
- การจัดท าหนังสือเพ่ือตอบขอบคุณหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ 
7. การตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายโครงการ 
- ด้านการเงิน 
- ด้านพัสด ุ

Act 
10. การสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ เพ่ือน าผลการประเมินมา 
วิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา เพ่ือระบุแนวทางแก้ไขปัญหาส าหรับ 
การด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
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2. การขออนุมัติโครงการ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  
2.1 การขออนุมัติจัดท าโครงการ คือ การขออนุมัติเพ่ือจัดท าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ตามแผนงบประมาณโครงการ ซึ่งการขออนุมัติต้องด าเนินการก่อนวันที่จะจัดโครงการ อย่างน้อย 1 เดือน มี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

- บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการ  
- โครงการ  
- แผนงบประมาณโครงการ  
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้  
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

องค์การนักศึกษาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจเบื้องต้น 
- ขออนุมัติจัดท าโครงการ 
- โครงการ 
- แผนงบประมาณโครงการ 

15 – 20 
นาที 

ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 

2 
เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจงบประมาณ
โครงการ 

10 – 15 
นาที 

- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3 

เสนอหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา พิจารณา 
- โครงการด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- โครงการด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- โครงการด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

15 – 20 
นาที 

- ที่ปรึกษาด้านองค์การ 
นักศึกษา 
- ที่ปรึกษาด้านที่เก่ียวข้อง 

4 
เสนอหัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษาพิจารณาลงนาม
ในการขออนุมัติจัดท าโครงการ 

15 – 20  
นาที 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

5 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ พิจารณาอนุมัติโครงการ 

1 วัน เจ้าหน้าที่การเงิน 

6 แจ้งองค์การนักศึกษา 5 นาที 
ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 

 
2.2 แนวทางการเขียนโครงการ มีดังนี้ 

1) ชื่อโครงการ  
    ชื่อโครงการเป็นสิ่งส าคัญในการเขียนโครงการ เพราะสามารถสื่อให้รู้ว่าเป็นโครงการ 

ประเภทใด  ดังนั้นต้องระบุให้ชัดเจน สอดคล้องกับลักษณะ รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ  
2) สถานภาพของโครงการ (ท าเครื่องหมาย √ หน้าสถานภาพของโครงการที่จะด าเนินการ) 
      โครงการต่อเนื่อง (ระบุชื่อโครงการเดิม) 
        โครงการเดิม    

    โครงการใหม่ 
3) รูปแบบโครงการ (ท าเครื่องหมาย √ หน้ารูปแบบโครงการที่จะด าเนินการ) 

                         โครงการภายนอก      โครงการภายใน 

4) งาน/สภา/สโมสร/ชมรม 
    ระบอุงค์กรที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ เช่น สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

5) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการที่สังกัดองค์กรที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ซึ่งสามารถระบุ 

ได้มากกว่า 1 คน 
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6) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน) 
    ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ที่ท าหน้าที่ในการดูแล แนะน าการด าเนินโครงการ  
7) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ระบุวัน เดือน ปี) 

          ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คือ การก าหนดช่วงเวลาของการด าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจน 
สิ้นสุดโครงการ บางโครงการอาจด าเนินงานแค่วันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใช้เวลาหลายวันก็ได้  ทั้งนี้ 
ต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

8) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   
    ระบุจ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีกี่คน เป็นใครบ้าง เช่น นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ที ่

ปรึกษา เป็นต้น 
9) สถานที่ปฏิบัติงาน   
ระบุสถานที่ที่ใช้ในด าเนินโครงการ ซึ่งควรระบุให้ชัดเจนและเจาะจงให้ทราบว่ามีการด าเนิน 

โครงการ  ณ  ที่ใด หากเป็นต่างจังหวัดก็ควรระบุ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดให้ชัดเจน 
    10) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนา 

ก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (ท าเครื่องหมาย √ หน้ากลยุทธ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการ) 
กลยุทธ์ที่ 3    ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ 
 มาตรการ ข้อ (1) โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
กลยุทธ์ที่ 5 บัณฑิตมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลงของการท างานในโลกอนาคต 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม (Education 4.0)หรือ
เป็นผู้ประกอบการ (Smart Innovation and Smart Entrepreneurship)  

จ าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพ 
ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา  
(Smart Entrepreneurship) 
สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 

กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคม 
  โลกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตและการเป็น
พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ 

     เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็น 
   ประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในสถาบัน  
     สร้างแกนน าวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
     ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน  
   (Smart Heart) 
     ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมือง 
   โลก (Smart Mind) 
     ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
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     ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า  
(Smart Character) 

     ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริม 
   กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 

มาตรการ ข้อ (3) โครงการสวัสดิการเพื่อการเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ  
(Well being) และส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 

  11) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (ท าเครื่องหมาย √ หน้าชั้นปีที่มุ่งเน้นในการ 

จัดโครงการ : เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ชั้นปีที่ 1   

ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3  

   ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 

  12) อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ท าเครื่องหมาย √ หน้าอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับโครงการ : เลือกเพียง  
1 ข้อ) 

สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
สามัคคี (Unity) 
ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 

  13) หลักการและเหตุผล 
 ระบุปัญหา สาเหตุและความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดท าโครงการ หาเหตุผล หลักการ ทฤษฏี  

แนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความต้องการในการพัฒนา  ทั้งนี้เพ่ือแสดงข้อมูลที่มีน้ าหนัก
น่าเชื่อถือและให้เห็นความส าคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย  เพ่ือที่
ผู้อนุมัติโครงการจะได้ตัดสินใจสนับสนุนโครงการต่อไป 

  14) วัตถุประสงค์ของโครงการ (ก าหนดแล้วต้องสามารถวัดได้) 
         คือ  การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินโครงการ  โดยให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดจากการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  ไม่คลุมเครือ ซึ่งโครงการหนึ่งๆ อาจมี
วัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้  คือ  มีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป และ
วัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้ 

  15) ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด/วิธีการประเมิน/เป้าหมายของโครงการ  
  ระบุสิ่งที่จะสามารถวัดผลในการด าเนินโครงการว่ามีตัวชี้วัดอย่างไร ที่จะน าไปสู่เป้าหมายใน 

การด าเนินโครงการ  ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เช่น โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนผู้น านักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 

วิธีการประเมิน 
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ของผู้น านักศึกษา 

แบบทดสอบก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ 

เป้าหมายหมาย 
ของโครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้น า
นักศึกษาท้ังหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม 

 

16) กลุ่มเป้าหมาย  
        ระบุถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ เช่น นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ 
ผู้บริหาร เป็นต้น ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับผู้เข้าร่วมโครงการ  

17) ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม (ท าเครื่องหมาย √ หน้าลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ) 
 

  การศึกษานอกสถานที่       ฝึกอบรม                         ออกแบบส ารวจพื้นที่ 
  จัดนิทรรศการ                สัมมนา                           อ่ืน ๆ ระบุ........................... 

 

18) ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา (ถ้ามี)   
  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (ต้องใช้อะไร) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
(ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์) 

1. 1. 
2. 2. 

 

19) แผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน  คือ วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 
     กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  ระบุกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามตัวอย่างและ 

ปรับเปลี่ยนตามการด าเนินการที่จะเกิดขึ้นจริงของโครงการ 
 

วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 

การวางแผน (Planning) 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือวางแผน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
- จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา 

การด าเนินการ (Doing) 

- ประสานงานความร่วมมือคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
- จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
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วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 

การประเมินผล (Checking) 
- ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

แผนการปฏิบัติงาน ระบแุผนปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงาน ตามตัวอย่าง 
 

กิจกรรม 
พ.ศ. ........ 

เดือน
... 

เดือน
... 

เดือน
... 

เดือน
... 

เดือน
... 

แผนงาน : ด าเนินโครงการ 
1. วางแผน/ประชุมคณะกรรมการฯ/มอบหมาย      
2. จัดท าโครงการ/เสนอโครงการ      
3. แผนประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน/ประสานงาน
ความร่วมมือความร่วมมือ 

     

4. ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน      
5. ประเมินผลการด าเนินงาน      
6. รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา      
7. เบิกจ่ายโครงการ      

 

20) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และต้องระบุ
ด้วยว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างใด 

21) ผลผลิต (Output) 
     ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้น วัดได้เมื่อด าเนินการ 

โครงการเสร็จสิ้น วัดได้ทันทีทันใด มีทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน เช่น จ านวนคนเข้าร่วมที่ได้รับ
การอบรม จ านวนช่องทางการสื่อสารของนักศึกษา เป็นต้น 

22) ผลลัพธ์ (Outcome)  
     ระบุผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ เช่น จ านวนผู้สูงอายุใน

เขตพ้ืนที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคที่ป้องกันได้ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นต้น 
23) วงเงินของโครงการ  
      ระบุงบประมาณในการด าเนินโครงการและรายละเอียดของกิจกรรมย่อและงบประมาณของ 

แต่ละกิจกรรมย่อย แสดงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมย่อย เช่น จ านวนคน x ค่าใช้จ่าย x วัน  
      วงเงินงบประมาณทั้งหมด ...................บาท  
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กิจกรรม รายละเอียด จ านวนเงิน 
กิจกรรมหลักที่ 1 : .............................................................................................................. 
   กิจกรรมย่อยที่ 1 : .............................................................................................................. 
(จะท าอะไร ที่ไหน กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จ านวนกี่คน จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในแต่ละกิจกรรม)  

1. ค่าตอบแทน  1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
- วันท าการ (200 บาท x 10 คน x 2 วัน) 
- วันหยุด (420 บาท x 10 คน x 2 วัน) 

 
4,000 
8,400 

2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : .............................................................................................................. 
1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   

กิจกรรมหลักที่ 2 : .............................................................................................................. 
   กิจกรรมย่อยที่ 1 : ........................................................................................................... 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   

   กิจกรรมย่อยที่ 2 : .............................................................................................................. 
1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ ระบุแหล่งงบประมาณที่ได้รับ พร้อมระบุจ านวนเงิน 
งบประมาณท่ีขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  จ านวน ............ บาท 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ (ระบุ : .....................)  จ านวน ............ บาท 
งบประมาณท่ีเรียกเก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการ     จ านวน ............ บาท 
งบประมาณท่ีได้จากการจัดหารายได้ของโครงการ     จ านวน ............ บาท 
ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณ ดังรายการต่อไปนี้  
ก. ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร      เป็นเงิน………….บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    เป็นเงิน………….บาท 
3. ค่าตอบแทน (เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจ พยาบาล กรรมการตัดสิน ฯลฯ) เป็นเงิน………….บาท 
4. ค่าตอบแทนการแสดง (เช่น วงดนตรี ศิลปิน ชมรม ฯลฯ) เป็นเงิน………….บาท 
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ข. ค่าใช้สอย 
 1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ     เป็นเงิน………….บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     เป็นเงิน………….บาท 
 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง (เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าท่ี พนักงานขับรถ ฯลฯ) เป็นเงิน………….บาท 
 4. ค่าท่ีพัก (เช่น นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ี พนักงานขับรถ ฯลฯ) เป็นเงิน………….บาท  
 5. ค่าเงินรางวัล      เป็นเงิน………….บาท 
 6. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถราชการ)   เป็นเงิน………….บาท 
 7. ค่าบ ารุงโรงเรียน/สถานที่     เป็นเงิน………….บาท 
 8. ค่าเช่า (เช่น ห้องประชุม เครื่องเสียง เต็นท์ ฯลฯ)  เป็นเงิน………….บาท 
 9. ค่าจ้างเหมา (เช่น ชุดการแสดง ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ)  เป็นเงิน.............บาท 
 10. ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์/โครงการ   เป็นเงิน ............บาท 
 11. ค่าเดินทางวิทยากร     เป็นเงิน………….บาท 
ค. ค่าวัสดุ  
      1. ค่ายาและเวชภัณฑ์     เป็นเงิน………….บาท  
      2. ค่าวัสดุจัดโครงการ     เป็นเงิน………….บาท 

 3. ค่าถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน………….บาท 

 4. ค่าน้ าดื่ม/น้ าแข็ง      เป็นเงิน………….บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท           

      (......................ตัวอักษร........................) 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

24) ลงชื่อผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้เห็นชอบ
โครงการ (นายกสโมสรนักศึกษา/ประธานสภานักศึกษา) และผู้อนุมัติโครงการ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์) 

 

2.3 การขออนุมัติและยืมเงินเพ่ือด าเนินโครงการ คือ ขั้นตอนขอยืมเงิน เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ 
ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรตามแผนงบประมาณโครงการ ทั้งนี้ การขออนุมัติและยืมเงิน สามารถ
ด าเนินการได้ทันทีหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติจัดท า โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
เอกสารด้านการเงิน และเอกสารด้านพัสดุ มีรายละเอียด ดังนี้ 

เอกสารด้านการเงิน ประกอบด้วย  
- บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการ (ท่ีผ่านการอนุมัติแล้ว) 
- โครงการ  
- บันทึกการขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีด าเนินโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย)  
- บันทึกการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กรณีด าเนินโครงการภายในมหาวิทยาลัย 

เท่านั้น และมีระยะเวลาการด าเนินงานนอกเวลาราชการ : วันท าการ เบิกได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วันหยุด 
เบิกได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง)  

- สัญญายืมเงิน (ผู้ยืมเงิน คือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ต าแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงาน) 
- งบประมาณโครงการ 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 24 

 

เอกสารด้านพัสดุ  (กรณีโครงการที่มีรายการวัสดุ/อุปกรณ ์หรืองานจ้าง) ประกอบด้วย 
- ส าเนาบันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการ (รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” โดยที่ปรึกษาด้านองค์การ

นักศึกษา) 
- ส าเนาโครงการ (รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” โดยที่ปรึกษาด้านองค์การนักศึกษา) 
- ใบขอซื้อ/ขอจ้าง/เช่า (ระบุรายการวัสดุ/อุปกรณ์/งานจ้าง ตามรายละเอียดงบประมาณใน

หมวด ข.ค่าใช้สอยและหมวด ค.ค่าวัสดุ ที่ระบุไว้ในโครงการ) 
- ใบเสนอราคา (กรณีมีรายการงานจ้าง/เช่า เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์  

ค่าจัดท าป้ายไวนิล เป็นต้น) 
- แผนงบประมาณโครงการ 

โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้ 
 

 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 25 

 

ขั้นตอนด้านการเงิน 
 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

องค์การนักศึกษาส่งเอกสารให้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจ
เบื้องต้น 
- บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการ 
- บันทึกขออนุมัติและยืมเงินเพ่ือด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการ 
- บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) 
- บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ถ้ามี) 
- สัญญายืมเงิน 
- ส าเนาแผนงบประมาณโครงการ 

1 - 2 วัน 
 

ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 

2 

เจ้าหน้าที่การเงิน  
- ตรวจเอกสารด้านการเงิน 
- เข้าระบบ 
- คุมยอด 

15 – 20 
นาที 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

3 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ พิจารณาอนุมัติการยืมเงิน 

1 วัน เจ้าหน้าที่การเงิน 

4 
ส่งกองคลัง  
- โอนเงินเข้าบัญชีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
- ส่งคืนต้นเรื่องให้งานกิจกรรมนักศึกษา 

3 – 5 วัน 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่กองคลัง  

 
ขั้นตอนด้านพัสดุ 
 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

องค์การนักศึกษาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจเบื้องต้น 
- ส าเนาบันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการ 
- ส าเนารายละเอียดโครงการ 
- ใบขอซื้อ/ขอจ้าง/เช่า  
- ใบเสนอราคา  
- ส าเนาแผนงบประมาณโครงการ 

15 – 20 
นาที 

ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 

2 
เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/แต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

10 – 15 
นาที 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3 เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ 1 – 2 วัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

4 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เห็นชอบให้ด าเนินการและแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ 

1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 26 

 

5 เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

6 
เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เห็นชอบในการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

1 – 2 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

7 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
- ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง 
- ตรวจรับพัสดุ 

1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
3. การรายงานผลการด าเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

3.1 การขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ คือ ขั้นตอนที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการ ภายใน 30 วัน 
หลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
หลักฐานด้านการเงิน และหลักฐานด้านพัสดุ ซึ่งหลักฐานที่ใช้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ในโครงการ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

หลักฐานด้านการเงิน ประกอบด้วย 
 - บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ  
 - หลักฐานด้านการเงิน ที่ใช้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหมวดค่าตอบแทนและหมวดค่าใช้

สอย (บางรายการ) ซึ่งหลักฐานที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ ใบส าคัญรับเงินพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน และ
เอกสารประกอบอื่น เช่น ส าเนาหนังสือเชิญวิทยากรหรือกรรมการตัดสิน ก าหนดการ ใบลงทะเบียนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ หรือบางค่าใช้จ่าย ใช้แบบฟอร์มหลักฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

หลักฐานด้านพัสดุ ที่ใช้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในหมวดค่าใช้สอย (บางรายการ) และหมวดค่าวัสดุ
เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบส าคัญรับเงินพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน และเอกสารประกอบอ่ืน 
เช่น ภาพถ่ายของวัสดุ/อุปกรณ์ หรืองานจ้าง เป็นต้น   

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง (Flow chart) ดังนี้ 
 

 
 

 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 28 

 

ขั้นตอนด้านการเงิน 
 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
องค์การนักศึกษาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจเบื้องต้น 
(หลักฐานการเบิกจ่ายด้านการเงิน) 

1 วัน 
ปรึกษาด้านด้านองค์การ
นักศึกษา 

2 
เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานด้าน
การเงิน 

1 - 2 วัน เจ้าหน้าที่การเงิน 

3 
เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พิจารณา
เอกสาร/หลักฐานด้านการเงิน 

1 - 2 วัน เจ้าหน้าที่การเงิน 

4 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย 

1 วัน เจ้าหน้าที่การเงิน 

5 

เจ้าหน้าที่การเงิน  
- เข้าระบบ/คุมยอด 
- ส่งเอกสาร/หลักฐานกองคลัง พร้อมน าส่งเงินคืน  
(ถ้ามี) 

1 วัน เจ้าหน้าที่การเงิน 

 
ขั้นตอนด้านพัสดุ 
 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
องค์การนักศึกษาส่งเอกสารให้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจ
เบื้องต้น (หลักฐานการเบิกจ่ายด้านพัสดุ) 

1 วัน 
ที่ปรึกษาด้านองค์การ
นักศึกษา 

2 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานด้านพัสดุ 15 – 20 

นาที 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3 
เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบผลการตรวจรับพัสดุ 
และพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย 

1 – 2  วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย 

1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
3.2 แนวทางการรายงานผลการด าเนินโครงการ โดยการจัดท าเป็นรูปเล่ม เพ่ือสรุปรายละเอียดใน

ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
1) ชื่อโครงการ 
2) สโมสรนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
4) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 

5) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

6) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ระบุจ านวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา) 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 29 

 

   6.1 นักศึกษา    จ านวน .....................คน 
   6.2 อาจารย์                           จ านวน .....................คน 
   6.3 บุคคลภายนอก                   จ านวน .....................คน 
      รวม    จ านวน ......................คน 

7) สถานที่ปฏิบัติงาน  

8) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนา 
ก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (ท าเครื่องหมาย √ หน้ากลยุทธ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการ) 
กลยุทธ์ที่ 3    ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ 
 มาตรการ ข้อ (1) โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
กลยุทธ์ที่ 5 บัณฑิตมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลงของการท างานในโลกอนาคต 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม (Education 4.0)หรือ
เป็นผู้ประกอบการ (Smart Innovation and Smart Entrepreneurship)  

จ าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพ 
ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา  
(Smart Entrepreneurship) 
สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 

กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคม 
  โลกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตและการเป็น
พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ 

     เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็น 
   ประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในสถาบัน  
     สร้างแกนน าวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
     ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน  
   (Smart Heart) 
     ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมือง 
   โลก (Smart Mind) 
     ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
     ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า  

(Smart Character) 
     ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริม 
   กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 

มาตรการ ข้อ (3) โครงการสวัสดิการเพื่อการเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ 
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ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ  
(Well being) และส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 

   9) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (ท าเครื่องหมาย √ หน้าชั้นปีที่มุ่งเน้น 

ในการจัดโครงการ : เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ชั้นปีที่ 1   

ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3  

   ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 

   10) อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ท าเครื่องหมาย √ หน้าอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับโครงการ : 
เลือกเพียง 1 ข้อ) 

สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
สามัคคี (Unity) 
ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 

11) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
  งบประมาณท่ีขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   

        จ านวน ............ บาท (................-..................) 
  งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ(ระบุ : ...........) จ านวน ........  บาท 

งบประมาณท่ีเรียกเก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวน ............  บาท 
งบประมาณท่ีได้จากการจัดหารายได้ของโครงการ  จ านวน ............  บาท 

 

รายจ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 

1.1 ค่าตอบแทน   
1.2 ค่าใช้สอย   
1.3 ค่าวัสดุ   

   

รวมรายจ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น ………. บาท (...............-...........) 
12) ผลการประเมินโครงการ ระบุผลการประเมินที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน หรือ 

แบบสอบถามที่ใช้ในการด าเนินโครงการ  
 13) รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ (ส าเนาใบลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 14) ภาพกิจกรรม (ระบุรายละเอียดใต้ภาพโดยย่อ เพื่อให้รู้ว่าภาพทีน่ าเสนอเป็นการท า 

กิจกรรมใด) 
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3.3 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
1) ในการด าเนินโครงการทุกโครงการต้องมีการวางแผน จัดล าดับความส าคัญก่อน-หลังของงานที่ 

จะต้องปฏิบัติ โดยการประชุมวางแผนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการนั้นๆ เพ่ือระดมความคิดและหา
แนวทางป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ  
 2) ต้องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายให้เหมาะสมและชัดเจน มีการติดตามการ 
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างด าเนิน 
โครงการได้ 
 3) บริหารงบประมาณให้อยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ  โดยยึดตามระเบียบการเงินและพัสดุที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4) พยายามท าความเข้าใจกับเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบในการด าเนินโครงการทั้งด้านการเงิน
และพัสดุ เพราะจะช่วยให้การด าเนินงานแล้วเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 
 
3.4 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผู้เขียนได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 ประกาศ  ณ  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.  
2552 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2) บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ในการทางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร

ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง 

ราชการอย่างเต็มที ่
6) บุคลากรพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิ 

ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน 

 
คู่มือการปฏิบัติงานการด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการปฏิบัติงานจริง และ
การติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสรุปได้ดังนี้ 
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข 
 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอน กฎ ระเบียบในการด าเนิน
โครงการ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานได ้
เช่น  
- เกิดความล่าช้า   
- ใช้เวลาในการด าเนินงานบางขั้นตอนมากเกินไป   
- การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เป็นต้น 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถด าเนินโครงการได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
กฎ ระเบียบที่ก าหนด   
- เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินโครงการ 
 

1.2 จ านวนโครงการไม่สอดคล้องกับระยะเวลาใน
การด าเนินโครงการ กล่าวคือ จ านวนโครงการมีมาก
และช่วงด าเนินการต่อเนื่องกัน ในขณะที่ระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการมีจ ากัด  
- ท าให้มีเวลาในการเตรียมการน้อย 
- ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ง่าย 

- พิจารณาปรับลดจ านวนโครงการลง โดยตระหนัก
ถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยและคุณภาพในการ
ด าเนินงานเป็นส าคัญ 
- ปรับเปลี่ยนลักษณะหรือรูปแบบในการด าเนิน
โครงการให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่จะสามารถ
ด าเนินโครงการได้ 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  
ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น
และมีการรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หรือ
ผู้ควบคุมดูแลการด าเนินโครงการ  
- แนบหลักฐานที่เก่ียวข้องประกอบ เช่น แบบตอบ
รับเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ภาพถ่าย เป็นต้น 

2.2 สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยในขณะด าเนิน 
โครงการ 

- ก าหนดแผนส ารองไว้ล่วงหน้า 
- ก าหนดรูปแบบในการด าเนินโครงการให้มีความ 
หลากหลาย เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการต่อเนื่อง
ได้ หากอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย  

2.3 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนิน
โครงการ เกิดขัดข้อง ท าให้การด าเนินงานไม่
ต่อเนื่อง ขาดความน่าสนใจ 

- ต้องมีการทดสอบการใช้งานเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ให้มีความพร้อมก่อนวันด าเนินโครงการ 
- จัดเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส ารองทุกครั้ง 
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ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
3. ข้ันสรุปผลการด าเนินโครงการ 
3.1 การเบิกจ่ายโครงการมีความล่าช้า เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 30 วันหลังจากได้รับ
งบประมาณ) ท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับหนังสือ
เร่งรัดการคืนเงินยืม หรือถูกหักเงินเดือน 

- เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องมีระบบติดตาม เร่งรัดเป็น
ระยะ ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่ง
เบิกจ่ายโครงการให้ทันตามเวลาที่ก าหนด เช่น แจ้ง
ในที่ประชุมองค์การนักศึกษา แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษร ประสานทางโทรศัพท์หรือ Facebook  
เป็นต้น 
- ประสานขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
เพ่ือก ากับ ดูแลและให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

3.2 การจัดท าหรือการได้มาซึ่งเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด ท าให้
เกิดความล่าช้าและเสียเวลาในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก 
- ความไม่ชัดเจนในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงาน 
ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง หรือเกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน 
 

- เจ้าหน้าที่ท่ีให้ข้อมูลในการด าเนินโครงการ ต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ปฏิบัติ และ
ต้องสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจและด าเนินการได้ถูกต้อง 
เช่น การอธิบาย การยกตัวอย่าง และเปิดโอกาสให้
ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการซักถามหากไม่เข้าใจใน
รายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการติดตามการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มงาน 
ระหว่างการด าเนินงานและหลังเสร็จงาน เพ่ือจะได้
เข้าถึงผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างทั่วถึง   

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินโครงการต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนได้ จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและได้รับความ 
ร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงาน ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน แล้วน ามาพัฒนาแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการด าเนินงาน
โดยผู้น านักศึกษา เพ่ือนักศึกษา ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการพิจารณาเลือกด าเนิน
โครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาโดยรวมเป็นส าคัญ  
  2. การด าเนินโครงการมีหลายขั้นตอน  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกันและสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่ก าหนด  ควรจัดท าคู่มือในการ
ด าเนินโครงการ  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถศึกษาเพ่ิมเติมเองได้ 
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  3. การด าเนินโครงการ ต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบทั้งด้านการเงินและพัสดุ ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือถ่ายทอดให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องได้ 
  4. จัดการอบรม/ประชุมระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
องค์การนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ร่วมหาแนวทาง ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 
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- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2560 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2551 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2537 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 37 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 38 

 

 
 

 
 
 

 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 39 

 

 
 
 
 
 

 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 40 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 41 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 42 

 

 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 43 

 

 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 44 

 

 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 45 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 46 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 47 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 48 

 

 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 49 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 50 

 

 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 51 

 

 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 52 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 53 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 54 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 55 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 56 

 

 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 57 

 

 

 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 58 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 60 

 

 
 
 
 
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 61 

 

 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 62 

 

ภาคผนวก ข 
 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

- แบบฟอร์มขออนุมัติจัดท าโครงการ 
- แบบฟอร์มแนวทางการเขียนโครงการ 
- แบบฟอร์มขออนุมัติและยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
- แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
- แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า 
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา 
- แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 
- แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ 
- แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน 
- แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน ส าหรับวิทยากร 
- แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน ส าหรับนักศึกษา 
- แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
- แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอวารินช าราบและอ าเภอเมือง 
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ออกนอกเขตอ าเภอวารินช าราบและอ าเภอเมือง/นอกเขตจังหวัด 
- แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการ 
- แนวทางการรายงานประเมินผลโครงการ 
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                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. 3009,3092 
ที่  อว.0604.4.1/                    วันที่  
เรื่อง   ขออนุมัติจัดท าโครงการ ............................................................... 
 
เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

ตามท่ี  (สโมสรนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม) ................................................ มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี   ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ ................................................................................................  
เพ่ือ ...................................................................................................................................................................... 
ในระหว่างวันที่ ................................................................ สถานที่ปฏิบัติงาน .................................................   
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษา ........................ คน  อาจารย์ที่ปรึกษา/บุคลากร .................. คน  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ  เป็นเงิน ……………………… บาท (…………………………..)  ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้ 

ในการนี้ ส านักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติโครงการดังกล่าว โดยให้ 
การสนับสนุนงบประมาณ  ในวงเงิน ……………………… บาท (………………………………………)   
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
                                                                 (………………………………….) 
                                                              หวัหนา้ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
หมวด.............................................. 
หลักการ.......................................... 
เบิกจ่าย........................................... 
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แนวทางการเขียนโครงการ 
 

ชื่อโครงการ….…..………………………………………………….……………………………………………….……….………………… 
 

สถานภาพของโครงการ (เป็นโครงการเดิมที่เคยด าเนินการมาแล้ว หรือเป็นโครงการใหม่)  
     ◻ โครงการต่อเนื่อง (ระบุชื่อโครงการเดิม)   ◻ โครงการเดิม  ◻ โครงการใหม่ 
  

โครงการต่อเนื่อง  หมายถึง  โครงการที่มีการด าเนินการต่อเนื่องหลายปี  หรือมีระยะเวลาด าเนินงานหลายปี 
โครงการเดิม  หมายถึง  โครงการเดิมท่ีเคยด าเนินการในปีที่ผ่านมา 
โครงการใหม่  หมายถึง   โครงการที่ยังไม่เคยด าเนินการ 
 

รูปแบบโครงการ 

                       ◻ โครงการภายนอก     ◻ โครงการภายใน 

 

งาน/สภา/สโมสร/ชมรม….…………………………………………………………..……….....……มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ…………………………………………………………………………………..……………………...…..………… 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ (ระบุชื่อ อ.ที่ปรึกษาทุกคน)………………………………………………………..………………… 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   จ านวนทั้งสิ้น ……………….. คน (ระบุจ านวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา) 
       นักศึกษา   จ านวน ................. คน 
       อาจารย์ที่ปรึกษา            จ านวน ................. คน 
       บุคคลภายนอก   จ านวน ................. คน (ถ้ามี) 
 

สถานที่ปฏิบัติงาน  …………………………………………..………………………………………………………… 
 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการ 
      เปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
 

กลยุทธ์ที่ 5 บัณฑิตมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการเพื่อรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลงของการท างานในโลกอนาคต 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรมหรือเป็น
ผู้ประกอบการ (Smart Innovation and Smart Entrepreneurship)  

จ าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา (Smart Entrepreneurship) 

สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 
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กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคม 
  โลกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตและ
การเป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ 

  เสริมสร้างพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความ 
  ภาคภูมิใจในสถาบัน  
  สร้างแกนน าวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
  ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน (Smart Heart) 
  ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก  
  (Smart Mind) 
  ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า (Smart Character) 
  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะความคิด 
  และการเรียนรู้ (Smart Brain & Smart Learning) 

มาตรการ ข้อ (3) โครงการสวัสดิการเพื่อการเป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (Well being) และส่งเสริม

กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart heath) 
 

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ชั้นปีที่ 1   
ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3  
ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 

 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา 
          สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
          สามัคคี (Unity) 
    ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 
 

หลักการและเหตุผล 
(ระบุปัญหา สาเหตุและความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดท าโครงการ ชี้ให้เห็นความส าคัญที่ต้องมีการจัด

โครงการนี้ เช่น การระบุสภาพปัญหาที่ต้องการไปด าเนินการในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต หรือสิ่งที่
ต้องการพัฒนา เนื่องจากหากไม่ด าเนินการแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต หรือต้องการพัฒนาสิ่งที่ด ารงอยู่
ให้ดีขึ้นตามทิศทางของการพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัย โดยการเขียนอาจเริ่มต้นด้วยสภาพปัญหา /สิ่งที่
เป็นอยู่ หรือเริ่มต้นด้วยกฎหมายหรือนโยบาย  ทั้งนี้ เพ่ือแสดงข้อมูลที่มีน้ าหนัก น่าเชื่อถือและให้เห็น
ความส าคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย การใช้สถิติหรือตัวเลขที่สะท้อน
ความรุนแรงของปัญหาจะยิ่งมีน้ าหนัก เพ่ือที่ผู้อนุมัติโครงการจะได้ตัดสินใจสนับสนุนโครงการต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 (ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล โดยแสดงให้
เห็นถึงผลที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้างๆ มีลักษณะเป็นนามธรรม แต่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ โดยโครงการ
หนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้  คือ  มีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองหรือวัตถุประสงค์
ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้) 

1. เพ่ือ…………………….…………………………………………………………..………………………………………… 

2. เพ่ือ…………………………………………………………………………..………….………................................. 

(ระบุว่าท าโครงการนี้เพ่ืออะไร ท าแล้วได้อะไร เขียนวัตถุประสงค์ที่สามารถควบคุมได้ และถ้า
เขียนวัตถุประสงค์ที่ชัด จะสามารถมองภาพของกิจกรรม/โครงการได้ชัดว่า จะท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการ
นั้นบรรลุได้ด้วยวิธีการใด  

โดยจะเขียน 2 – 3 ข้อ มีรูปแบบการเขียน คือ เพ่ือ + ค ากริยา + ผลลัพธ์ เช่น เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้ระบบทะเบียนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ,เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา เป็นต้น และจะต้องสั้น กระชับ  ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย 

1. เพ่ือ + ค ากริยา + ผลลัพธ์  
2. เพ่ือ........................................) 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด/ วิธีการประเมิน / เป้าหมายของโครงการ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

           ตัวอย่าง 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้น านักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ  
กิจกรรม/โครงการที่จัดได้อะไร 

 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง

คุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

ตัวช้ีวัด 
จ านวนผู้น านักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

ระดับคะแนนบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 

วิธีการประเมิน 
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ของผู้น านักศึกษา 

แบบทดสอบบุคลิกภาพก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้น า
นักศึกษาท้ังหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 

กลุ่มเป้าหมาย ...........(นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรหรือประชาชนทั่วไป)........................................ ............... 
ระบุจ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์  หรือจ านวนผู้ได้รับบริการจากโครงการโดยตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 
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ลักษณะของกิจกรรม .............(ระบุให้ชัดเจนว่าท ากิจกรรมอะไรบ้าง)............................................................ 
 

  การศึกษานอกสถานที่       ฝึกอบรม                         ออกแบบส ารวจพื้นที่ 
  จัดนิทรรศการ                สัมมนา                           อ่ืน ๆ 

ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  (ถ้ามี)   
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (ต้องใช้อะไร) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
(ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์) 

1……………………………………………………………………. 1……………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 
3............................................................................ 3............................................................................ 
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แผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน (ใช้ PDCA และตาราง GANTT CHART เข้ามาช่วย) 
วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ (ระบุกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามตัวอย่างและ
ปรับเปลี่ยนตามการด าเนินการที่จะเกิดขึ้นจริงของโครงการ) 

วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 
การวางแผน (Planning) - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ เพ่ือวางแผน 

- มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
- จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา 

การด าเนินการ (Doing) - ประสานงานความร่วมมือคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
- จัดประชุมเพ่ือด าเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล (Checking) - ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

2. แผนการปฏิบัติงาน (ตัวอย่าง) 
 

กิจกรรม 
พ.ศ. ........ 

เดือน
... 

เดือน
... 

เดือน
... 

เดือน
... 

เดือน
... 

แผนงาน : ด าเนินโครงการ      
1. วางแผน /ประชุมคณะกรรมการฯ /มอบหมาย      
2. จัดท าโครงการ / เสนอโครงการ      



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 68 

 

3. แผนประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน /ประสานงาน
ความร่วมมือความร่วมมือ 

     

4. ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน      
5. ประเมินผลการด าเนินงาน      
6. รายงานผลการด าเนินงานเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา 

     

7. เบิกจ่ายโครงการ      
 

ให้แสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน โดยระบุกิจกรรม ขนาด ลักษณะงานที่ท าให้ชัดเจนใน
กรณีท่ีโครงการใดมีกิจกรรมย่อยให้เขียนรายละเอียดทุกกิจกรรม พร้อมระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรม 
              ระบุกระบวนงานหลักตามล าดับเหตุการณ์ ตั้งแต่การวางแผน ไปจนถึงการประเมินผล โดยระบุว่า 
จะท าอะไร เป็นกริยา (Verb) + ท ากับใคร/อะไร (Object)+เพ่ืออะไร (Outputs) และเป็นกิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

 3. ร่างก าหนดการ (แนบท้ายโครงการ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ผล
ทางตรง และผลทางอ้อม  นอกจากนั้นต้องระบุด้วยว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์
อย่างใด) 
  

ผลผลิต (Output) ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้นวัดได้เมื่อด าเนินการ
โครงการเสร็จสิ้น วัดได้ทันทีทันใด มีทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน เช่น จ านวนคนเข้าร่วมที่ได้รับการ
อบรม จ านวนช่องทางการสื่อสารของนักศึกษา เป็นต้น 
 

ผลลัพธ์ (Outcome) ระบุผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ เช่น จ านวน
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ด้วยโรคที่ป้องกันได้ลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นต้น  
 

วงเงินของโครงการ  ระบุงบประมาณในการด าเนินโครงการและรายละเอียดของกิจกรรมย่อยและงบประมาณ 
ของแต่ละกิจกรรมย่อย แสดงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมย่อย เช่น จ านวนคน x ค่าใช้จ่าย 

 

วงเงินงบประมาณทั้งหมด ...................บาท  
 

กิจกรรม รายละเอียด จ านวนเงิน 
กิจกรรมหลักที่ 1 : .............................................................................................................. 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 : .............................................................................................................. 
(จะท าอะไร ที่ไหน กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จ านวนกี่คน จะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในแต่ละกิจกรรม)  

1. ค่าตอบแทน    
   1.1 ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลา (วันท าการ/วันหยุด)  
200 บาท x 10 คน x 2 วัน 
420 บาท x 10 คน x 2 วัน 

4,000 
8,400 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 69 

 

2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : .............................................................................................................. 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   

กิจกรรมหลักที่ 2 : .............................................................................................................. 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 : .............................................................................................................. 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   
กิจกรรมย่อยท่ี 2 : .............................................................................................................. 

1. ค่าตอบแทน    
2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา………........................................บาท 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ (ระบุ........................................) .......................... ............บาท 
งบประมาณท่ีเรียกเก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการ .............................................................บาท 
งบประมาณท่ีได้จากการจัดหารายได้ของโครงการ .....................................................บาท 
 

รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
  จ านวนรวมทั้งสิ้น ……………บาท (………………………………….) ดังรายการต่อไปนี้ 

ก. ค่าตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร      เป็นเงิน………….บาท 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    เป็นเงิน………….บาท 
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ    เป็นเงิน………….บาท 
4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาล    เป็นเงิน………….บาท 
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน    เป็นเงิน………….บาท 
6. ค่าตอบแทนการแสดง/วงดนตรี/ชมรม   เป็นเงิน………….บาท 

ข. ค่าใช้สอย 
    1. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ     เป็นเงิน………….บาท 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     เป็นเงิน………….บาท 
    3. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษา     เป็นเงิน………….บาท 
    4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ     เป็นเงิน………….บาท 
    5. ค่าท่ีพักนักศึกษา      เป็นเงิน………….บาท 
    6. ค่าท่ีพักอาจารย์ที่ปรึกษา     เป็นเงิน………….บาท 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 70 

 

    7. ค่าท่ีพักพนักงานขับรถ     เป็นเงิน………….บาท 
    8. ค่าเงินรางวัล      เป็นเงิน………….บาท 

      9. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถราชการ)   เป็นเงิน………….บาท 
    10. ค่าบ ารุงโรงเรียน/สถานที่     เป็นเงิน………….บาท 
    11. ค่าเช่าห้องประชุม      เป็นเงิน………….บาท 
    12. ค่าเช่าเครื่องเสียง      เป็นเงิน………….บาท 
    13. ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง     เป็นเงิน.............บาท 
    14. ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์      เป็นเงิน ............บาท 
    15. ค่าจ้างเหมาต่างๆ       เป็นเงิน………….บาท 
    16. ค่าเดินทางวิทยากร     เป็นเงิน………….บาท 
ค. ค่าวัสดุ  
     1. ค่ายาและเวชภัณฑ์      เป็นเงิน………….บาท  
     2. ค่าวัสดุจัดโครงการ      เป็นเงิน………….บาท 

3. ค่าถ่ายเอกสาร      เป็นเงิน………….บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท           
      (......................ตัวอักษร........................) 

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

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

ลงชื่อ ……………..……………….……………. 
(…………………………………………) 
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

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

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 

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

นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ผู้อนุมัติโครงการ 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 71 

 

 
 

 

                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. 3009,3092 
ที ่อว 0604.4.1/                วันที ่          
เรื่อง  ขออนุมัติและยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าโครงการ..................................................................... 
 
เรียน  อธิการบดี 
 
   ตามบันทึกข้อความท่ี อว 0604.4.1/..............  ลงวันที่.......................................... ...
เรื่องขออนุมัติงบกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ............................... 
ในวันที่................................................ณ................................................โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  จ านวน.................................บาท (.............................................) 

   ส านักงานพัฒนานักศึกษา  จึงขออนุมัติและยืมเงิน   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  
ในวงเงิน  จ านวน.........................บาท (................................................)  ทั้งนี้  จะจดัส่งเอกสารเบิกจ่ายเพ่ือส่ง
ใช้เงินยืมเงินรายได้ ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  ตามสัญญายืมเงินที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
                (................................................) 
           รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
หมวด.............................................. 
หลักการ.......................................... 
เบิกจ่าย........................................... 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 72 

 

 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 73 

 

 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 74 

 

ใบขอจัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า 
ในการจัดท าโครงการ โดยใช้งบจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

 
ส่วนราชการ  สโมสรนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม...................โทรศัพท์มือถือ ............................ 
ที่ ................/พิเศษ                                         วันที ่                
เรื่อง    ขอจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ / จ้างเหมาบริการ / เช่า 
เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

    ด้วย สโมสรนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม ........................ โทรศัพท์มือถือ ................................ 
มีความประสงค์                                                                                                        

(  ) จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์   (  ) จ้างเหมาบริการ              (    ) เช่า  
เพ่ือด าเนินโครงการ  .                                                                           ตามรายการต่อไปนี้ 
ทั้งนี้ ต้องการรับพัสดุในวันที่.                                                                       .              
                                                            

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วยนับ 

ราคา @ 
หน่วย 

รวมเป็นเงิน 

     
     
     
     
     
     
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       (.                                            )                     
  
 
   ลงชื่อ…………………………….. ผู้ขอซื้อ / จ้าง                    ลงชื่อ…………………………….. ผู้ขอซื้อ / จ้าง                  
     (.                              )                              (.                              )                   
 ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบโครงการ                                          ต าแหน่ง  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ   

 
พร้อมเสนอชื่อ คณะกรรมการ/ ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้ 

1. ………………………..………………..…. 
2. …………………………………………..… 
3. …………………………………………….. 

 
ระบุตัวเลขรหัสงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรจากกองแผนงาน 
รหัสแหล่งเงิน 2        รหัสหน่วยงาน 1 0 0 7         

รหัสกองทุน  8   รหัสกิจกรรม 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
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ใบเสนอราคา 
 

วันที่ .......  เดือน ................ พ.ศ. ............... 
 

เรียน  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
  ข้าพเจ้า(นาย,นาง,นางสาว) …………………………………………………………………..…………….……… 
บ้านเลขท่ี .................... หมู่ที่................ถนน.............................. อ าเภอ ....................  จังหวัด  ..................... ... 
เลขที่ประจ าตัวบัตรประชาชน /เลขท่ีผู้เสียภาษี................................................................................. .................. 
 เบอร์โทรศัพท์  ................................  จดทะเบียนการค้าในนาม......................................................................... 
ขอท าใบเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้ ............................................................... .................................... 

ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 

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

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

 
 

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

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

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

      (......................................................................... .......) .............. บาท 
 
 
 

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

 
หมายเหตุ - กรณีเป็นบุคคล แนบ ส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
    - กรณีเป็นร้าน, ห้างหุ้นส่วน, บริษัท แนบส าเนาทะเบียนการค้า 
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                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. 3009,3092 
ที ่อว 0604.4.1/                    วันที ่          
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ..................................................................... 
 

เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

   ตามบันทึกข้อความท่ี อว 0604.4.1/..................ลงวันที่.........................................................
เรื่อง ขออนุมัติและยมืเงิน เพ่ือด าเนินโครงการ..................................................................................................... 

  ในวันที่.........................................โดยขออนุมัติยืมเงินทั้งสิ้น........................บาท(..................... .........................) 
   บัดนี้ การด าเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น......................................บาท (................................................. ....................) 
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทน 
1.1.......................................................................................................................... ........... 
1.2................................................................... ..................................................................  

2. ค่าใช้สอย 
2.1.......................................................................................................................... ........... 
2.2.....................................................................................................................................  

  3. ค่าวัสดุ 
3.1.......................................................................................................................... ........... 
3.2................................................................................................................................. .... 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....................................บาท (........................................................ ..............) 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
                          (...............................................................) 
                               หวัหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
หมวด.............................................. 
หลักการ.......................................... 
เบิกจ่าย........................................... 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 78 

 

 
 

ใบส าคัญรับเงิน 
 

วันที่ 
 
 เดือน  พ.ศ.  

ข้าพเจ้า  อยู่บ้านเลขที่  

ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  

ได้รับเงินจาก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ดังรายการต่อไปนี้.- 

รายการ จ านวนเงิน 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

จ านวนเงิน 
 

    

ลงช่ือ   

เลขที่  
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ใบส าคัญรับเงิน 
ส าหรับวิทยากร 

 

ชื่อส่วนราชการ(ผู้จัดฝึกอบรม)  

โครงการ / หลักสูตร  

วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

ข้าพเจ้า  อยู่บ้านเลขที ่  

ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด  

ได้รับเงินจาก                      

ดังรายการต่อไปนี้.- 

รายการ จ านวนเงิน 

   

   

   

            

   

   

   

จ านวนเงิน 
 

          
            

(ลงชื่อ)  ผู้รับเงิน 

 (                                                  )                            

(ลงชื่อ)  ผู้จ่ายเงิน 

 (                                                  )                            
 
 



  
คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 80 

 

ใบส าคัญรับเงิน (ส าหรับนักศึกษา) 
วันที่  ................ เดือน ................... พ.ศ. .............. 

เข้าร่วม ......................................................... 
ใบส าคัญรับเงินค่าใชจ้่ายในโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ในวันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ..................  ถึง  วันที่  เดือน .................... พ.ศ. ..................   
 

ล าดับ 
 ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา 

ค่าอาหาร 
วันละ .........บาท 

/ ...... วัน 

ค่าอาหารว่าง 
วันละ ..... บาท 

/......มื้อ 

ค่าท่ีพัก 
วันละ .......

บาท / 
.......  คืน 

ค่า 
เบ้ียเลี้ยง 

ค่า                
ยานพาหนะ 

รวมเป็น 
เงิน 

ลายเซ็น 
ผู้รับเงิน 

1          
2          

3          

4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          

13          

14          
15          
16          

17          

18          
19          
20          

รวมท้ังสิ้น  .................................. บาท (...........-ตัวอักษร-...............) 
 

 
ลงชื่อ ………………………………………………………………… 

                             (..................................................) 
ต าแหน่ง ................................................................... 
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ส่วนที่  1 
แบบ 8708 

 
สัญญาเงินยืมเลขที่                                            วันที่                                                   
ชื่อผู้ยืม                                                          จ านวนเงิน                                  บาท                 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ที่ท าการ  ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันที่       เดือน               พ.ศ.           .       

 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 ตามค าสั่ง/บันทึกที่ อว.0604.4.1/                           ลงวันที่                            ได้อนุมัติให้         
ข้าพเจ้า                                         ต าแหน่ง                             สังกัด                                 . 
เดินทางไปปฏิบัติราชการ                                                                           .โดยออกเดินทางจาก   
   บ้านพัก     ส านักงาน     ประเทศไทย    ตั้งแต่วันที่          เดือน             พ.ศ       เวลา             น.  
และกลับถึง    บ้านพัก     ส านักงาน     ประเทศไทย  วันที่           เดือน         พ.ศ      เวลา              น.  
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้      วัน    ชั่วโมง             
 

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ        ข้าพเจ้า    คณะเดินทาง ดังนี้  
   
        
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท                     จ านวน                   วัน  รวม                             บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท                               จ านวน                   คืน  รวม                             บาท 
ค่าพาหนะ                                                                              รวม                             บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น                                                      รวม                              บาท                                 
       รวมเงินทั้งสิ้น                                  บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)                                                                                                                                                                       
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย 
จ านวน         . ฉบับ    รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ                                     .    ผู้ขอรับเงิน                                                                 
                   (                                          ) 
                                                               ต าแหน่ง                                        .    
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- 2 - 

 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว  
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
ลงชื่อ…………………….…………………….. 
         (………………..………………………….) 
ต าแหน่ง………………..………………………. 
วันที่……………………..……………………… 

อนุมัติให้จ่ายได้ 
 
 
ลงชื่อ……………………………………………..…. 
        (…………………………………………….…) 
ต าแหน่ง…………………………………………….. 
วันที่………………………………………………… 

 
  ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน                                           บาท 
(                         ) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงชื่อ                                          ผู้รับเงิน              ลงชื่อ                                       ผู้จ่ายเงิน                                                       
       (                                       )                    (                                    ) 
ต าแหน่ง                                                               ต าแหน่ง                                    .  
วันที่                                       .            วันที่                                          .                                        
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่                                     วันที่                                          
 
หมายเหตุ 
                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                   . 
 

 
ค าชี้แจง  1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น                     

     และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกัน   
     ของ บุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ 
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล  ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ 
    กรณีท่ีมีการยืมเงินให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย 
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ  ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน  ทั้งนี้ ให้ 
    ผู้มีสิทธิ์แต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) 
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                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. .................. 
ที ่.......................                                           วันที่     
เรื่อง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ………………………………………………………………. 
 

เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

  ตามท่ี สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม  .....................................................................  
สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ ………........................................................... 
ในระหว่างเดือน ............................................... ณ .................................................. โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เป็นเงิน 
.......................... บาท  (................................................................) ทั้งนี ้เนื่องจาก …………………………………. 
......................................................................................................................................................................... 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ในการนี้ สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ชมรม ................................................................... 
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว  ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................. 
   เปลี่ยนเป็นโครงการ......................................................... ........................... 
2. ระยะเวลาจากเดือน..................................................................................... 

     เปลี่ยนเป็นระหว่าง................................................................ ..................... 
  3. สถานที่ปฏิบัติงาน......................................................................................... 
     เปลี่ยนเป็น....................................................................................................  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
                                                           ลงชื่อ ................................................................. 
                                                                  (................................................................) 
                                                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                                                           ลงชื่อ ................................................................. 
                                                                  (................................................................) 
                                                                       อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
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แนวทางการรายงานประเมินผลโครงการ 
 

1) ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………… 
2) สโมสรนักศึกษา/สภานักศึกษา/ชมรม ........................สังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3) ผู้รับผิดชอบโครงการ .................................................. 
4) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ ……………………………………. 
5) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ………………………………………. 

6) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ระบุจ านวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา) 
   1. นักศึกษา    จ านวน .....................คน 
   2. อาจารย์                           จ านวน .....................คน 
   3. บุคคลภายนอก                   จ านวน .....................คน 
      รวม    จ านวน ......................คน 
7) สถานที่ปฏิบัติงาน ……………………………………. 
8) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก (ท าเครื่องหมาย √ หน้ากลยุทธ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ) 
กลยุทธ์ที่ 3    ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ 
 มาตรการ ข้อ (1) โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
กลยุทธ์ที่ 5 บัณฑิตมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการ 
  เปลี่ยนแปลงของการท างานในโลกอนาคต 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม (Education 4.0)หรือ
เป็นผู้ประกอบการ (Smart Innovation and Smart Entrepreneurship)  

จ าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพ 
ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา  
(Smart Entrepreneurship) 
สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 

กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคม 
  โลกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 
มาตรการ ข้อ (1) โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตและการเป็น
พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ 

     เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็น 
   ประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในสถาบัน  
     สร้างแกนน าวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
     ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน  
   (Smart Heart) 
     ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมือง 
   โลก (Smart Mind) 
     ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
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     ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า  
(Smart Character) 

     ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริม 
   กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 

มาตรการ ข้อ (3) โครงการสวัสดิการเพื่อการเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ  
(Well being) และส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 

9) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (ท าเครื่องหมาย √ หน้าชั้นปีที่มุ่งเน้นในการจัด 

โครงการ) 
   ชั้นปีที่ 1   

ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3  

   ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 

10) อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ท าเครื่องหมาย √ หน้าอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับโครงการ) 
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
สามัคคี (Unity) 
ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 

11) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
งบประมาณท่ีขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
จ านวน ............ บาท (................-..................) 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ่ืนๆ(ระบุ : ...........)  จ านวน ............ บาท 
งบประมาณท่ีเรียกเก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการ    จ านวน ............  บาท 
งบประมาณท่ีได้จากการจัดหารายได้ของโครงการ   จ านวน ............  บาท 

 

รายจ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) จ่ายจริง (บาท) 

1. ค่าตอบแทน   
2 ค่าใช้สอย   
3 ค่าวัสดุ   

   

รวมรายจ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น ………. บาท (...............-...........) 
12) ผลการประเมินโครงการ ระบุผลการประเมินที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน หรือแบบสอบถามที่ใช้ 
      ในการด าเนินโครงการ  
13) รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ (ส าเนาใบลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
14) ภาพกิจกรรม (ระบุรายละเอียดใต้ภาพโดยย่อ เพื่อให้รู้ว่าภาพที่น าเสนอเป็นการท ากิจกรรมใด) 
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ภาคผนวก ค 
 

อัตราค่าใช้จ่ายและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ด้านการเงิน 

ล าดับ รายการ อัตรา หลักฐาน 
หมวดค่าตอบแทน 

1 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
1.1 วิทยากรเป็นบุคลากร 
ของรัฐ     

 
ไม่เกิน 600 บาท/ชั่วโมง 

 

- ใบส าคัญรับเงินส าหรับ
วิทยากร 
- ส าเนาบัตรประชาชน
วิทยากร 
- หนังสือเชิญวิทยากร/แบบ
ตอบรับการเป็นวิทยากร (ถ้ามี) 
- ก าหนดการ 

1.2 วิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากร
ของรัฐ (เอกชน) 

ไม่เกิน 1,200 บาท/ชั่วโมง 

2 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
2.1 วันหยุด  
- เวลา 08.30 - 16.30 น. 
- ชั่วโมงละ 60 บาท 
(ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง โดยไม่
รวมเวลาพักเที่ยง 1 ชั่วโมง) 

 
 

 ไม่เกิน 420 บาท/วัน 
(เบิกจ่ายตามจริง) 
 

 

- ตารางเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ใบลงเวลาปฏิบัติงาน 
- รายงานการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 2.2 วันปกติ  

- เวลา 16.30 - 20.30 น. 
- ชั่วโมงละ 50 บาท  
(ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง) 

ไม่เกิน 200 บาท/วัน 
(เบิกจ่ายตามจริง) 

3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน หรือ 

คนละ 200 บาท  
- ใบส าคัญรับเงิน 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
 

หมายเหตุ 
- พิจารณาตามความเหมาะสม 
และประหยัด 
- การเบิกจ่ายต้องขอก าหนด
อัตราต่อหัวหน้าส่วนราชการ
(อธิการบดี) 

4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาล ไม่เกิน 500 บาท/วัน/คน 

5 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน/คน 

(แล้วแตช่นิดกีฬา) 

6 
- ค่าตอบแทนการแสดง/ 
วงดนตรี/ชมรม/โรงเรียน  

ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน 
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ล าดับ รายการ อัตรา หลักฐาน 
หมวดค่าใช้สอย 

7 
ค่าเงินรางวัล  
 

ไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง 
 

หมายเหตุ  
- พิจารณาตามความเหมาะสม 
และประหยัด 
- ขอก าหนดอัตราต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ (อธิการบดี) 

- ใบส าคัญรับเงินของผู้ที่ได้รับ
รางวัล 
- ส าเนาบัตรประชาชน 

8 ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ 

ไม่เกิน 500 บาท/รูป 
 

หมายเหตุ  
- พิจารณาตามความเหมาะสม 
และประหยัด 
- ขอก าหนดอัตราต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ (อธิการบดี) 

- ใบส าคัญรับเงินมัคนายก/
ทายิกา 
- ส าเนาบัตรประชาชน 

9 ค่าปัจจัยถวายวัด 

ไม่เกิน 5,000 บาท/วัด 
 

หมายเหตุ  
- พิจารณาตามความเหมาะสม 
และประหยัด 
- ขอก าหนดอัตราต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ (อธิการบดี) 

- ใบส าคัญรับเงินมัคนายก/
ทายิกา 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ใบอนุโมทนาบัตรที่มีตรา
ประทับของวัด (ถ้ามี) 

10 
 

ค่าอาหารนักศึกษา 
10.1 กรณีด าเนินโครงการ 
- ภายใน ม.อุบลฯ  
- ภายนอกม.อุบลฯ 

ไม่เกิน 40 บาท/มื้อ 
ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ 

- ใบส าคัญรับเงินของ
ผู้ประกอบการ 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่าย   
ส าหรับนักศึกษา 
- รายชื่อนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม 

10.2 กรณีเดินทางไปราชการ 
- ภายในจังหวัดอุบลฯ 
- ภายนอกเขตจังหวัด
อุบลราชธานี 

 
ไม่เกิน 60 บาท/มื้อ 
ไม่เกิน 200 บาท/วัน 

11 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  35 บาท /คน/มื้อ 
(1 วัน ไม่เกิน 2 มื้อ) 

- ใบส าคัญรับเงินของ
ผู้ประกอบการ 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- รายชื่อนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม 
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ล าดับ รายการ อัตรา หลักฐาน 

12 

การเดินทางไปราชการ 
12.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 
ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่ 
12.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 
ขับรถ 

240 บาท/คน/วัน 
 

หมายเหตุ  การคิดค่าเบี้ยเลี้ยง 
แบ่งเป็น 2 กรณี 
กรณีท่ี 1 ไปราชการแบบพัก
ค้างแรม ค านวณเบี้ยเลี้ยง  
24 ชม. : คิดเป็น 1 วัน  
เกิน 12 ชม. : คิดเป็นอีก 1 วัน 
กรณีท่ี 2 ไปราชการแบบไป-
กลับ เกิน 12 ชม. คิดเป็น 1 วัน 
และหากเกิน 6 ชม. คิดเพ่ิมอีก
อีกครึ่งวัน 

แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  
(แบบ 8708 ส่วนที่ 1 และ 
ส่วนที่ 2) 

13 

ค่าท่ีพักนักศึกษา 
13.1 ไปราชการปกติ 

 150 บาท/คน/คืน หรือ 
ไม่เกิน 400 บาท/คน/คืน  
(กรณีที่เดินทางไปราชการ 

ในสถานที่ที่มีค่าครองชีพสูง) 
 

หมายเหตุ กรณีจ่ายเกินอัตราที่
ก าหนดขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ(อธิการบดี) 

แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่าย
ส าหรับนักศึกษา  

13.2 ไปราชการ 
เพ่ือฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ 
สัมมนา 

ใบเสร็จค่าท่ีพักตามจ่ายจริง 
ไม่เกิน 400 บาท  

14 
 

ค่าท่ีพัก 
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- พนักงานขับรถ 

กรณีไปราชการปกติ  
(ประชุม/แข่งขัน) 
- เหมาจ่าย ไม่เกิน 800 บาท 
/คน/คืน 
- จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1,500 
บาท/คน/คืน 

- เหมาจ่าย : แบบฟอร์ม 
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 ส่วนที่ 2) 
- จ่ายตามจริง : ใบเสร็จรับเงิน  

กรณีไปราชการ  
(สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) 
- จ่ายจริง ไม่เกิน 1,450 บาท/
คน/คืน 

ใบเสร็จรับเงิน 

15 

ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการและ
วิทยากร   
- ค่ารถประจ าทาง  
- ค่ารถรับจ้าง 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน 

เบิกตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

- บันทึกรายงานการเดินทางไป
ราชการ 
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) หรือ 
- ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
- ใบเสร็จรับเงินค่าตั๋ว
เครื่องบินและกากตั๋ว (ถ้ามี) 
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ล าดับ รายการ อัตรา หลักฐาน 

16 

ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 
16.1 รถราชการ 

 
จ่ายตามจริง 

- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน       
เชื้อเพลิง  
- หลักฐานการขอใช้รถราชการ 

16.2 รถจ้างเหมา 
ตามอัตราการซื้อ/จ้าง  

(ระเบียบพัสดุ) 
- ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด       
- หลักฐานการขอใช้รถราชการ  

17 ค่าบ ารุงโรงเรียน/สถานที่ 
ไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง 
(ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม) 

ใบเสร็จรับเงิน 
(ตามการจ่ายจริง) 

18 ค่าเช่าห้องประชุม 
ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน 
(ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม) 

ใบเสร็จรับเงิน  
(ตามการจ่ายจริง) 

19 งานจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ตามอัตราการซื้อ/จ้าง  
และ TOR ของงาน 

- ใบเสร็จรับเงิน 
- ใบส าคัญรับเงิน (พร้อม
ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับจ้าง) 
- บิลเงินสด 
 

หมายเหตุ  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ 
งานจ้างเหมานั้นๆ  

หมวดค่าวัสดุ 

20 
วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัด
โครงการ 

ตามราคามาตรฐานหรือ 
ราคากลางหรือตามราคา

ท้องตลาด 

- ใบเสร็จรับเงิน 
- บิลเงินสด 
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ภาคผนวก ง 
 

อัตราค่าใช้จ่ายและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ด้านพัสดุ 

ล าดับ รายการ อัตรา หลักฐาน 
หมวดค่าใช้สอย 

1 

ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ชุดเล็กพร้อมอุปกรณ์ 

ราคาเริ่มต้น  
6,000 บาท 

- ใบเสนอราคา 
- รายละเอียดงานจ้าง 
- ใบส าคัญรับเงิน 
- ส าเนาบัตรประชาขน 
- รูปภาพ 

 

ชุดกลางพร้อมอุปกรณ์ 
ราคาเริ่มต้น  
12,500 บาท 

ชุดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ ราคาเริ่มต้น  
15,000 บาท 

2 ค่าเช่าเวที 
ราคาเริ่มต้น  

4,000 บาท/วัน/งาน 
(ขึ้นอยู่กับขนาดการใช้งาน) 

3 ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟ แสง สี 
ราคาเริ่มต้น  

7,000 บาท/วัน/งาน 
(ขึ้นอยู่กับขนาดการใช้งาน) 

4 

ค่าเช่าเต็นท์ 
เต็นท์เหลี่ยม ขนาด 3 x 5 เมตร 

 
500 บาท/หลัง/วัน 

เต็นท์เหลี่ยม ขนาด 4 x 8 เมตร 800 บาท/หลัง/วัน 
เต็นท์เหลี่ยม ขนาด 3 x 3 เมตร 600 บาท/หลัง/วัน 
เต็นท์โดมขาว ขนาด 4 x 12 เมตร 1,600 บาท/หลัง/วัน 
เต็นท์โดมขาว ขนาด 5 x 8 เมตร 1,200 บาท/หลัง/วัน 
เต็นท์โดมขาว ขนาด 5 x 12 เมตร 1,800 บาท/หลัง/วัน 

5 ค่าเช่ารถตู้ (ไม่รวมน้ ามัน) 1,800 บาท/วัน 

- ใบเสนอราคา 
- รายละเอียดงานจ้าง 
- ใบส าคัญรับเงิน 
- ส าเนาบัตรประชาขน 
- ส าเนาคู่มือรถ 
- รูปภาพ 

6 
ค่าจ้างเหมารถบัสพัดลม  
พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

วันละ 8,000 บาท 
 (ข้ึนอยู่กับระยะทาง/วัน) 

7 
ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ  
2 ชั้น พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

วันละ 12,000 บาท 
(ข้ึนอยู่กับระยะทาง/วัน) 

8 
ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ  
1 ชั้น พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 

วันละ 10,000 บาท 
(ข้ึนอยู่กับระยะทาง/วัน) 
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ล าดับ รายการ อัตรา หลักฐาน 

9 ค่าจัดท าป้ายไวนิล 
ราคาเริ่มต้น 

ตารางเมตรละ 100 บาท    - ใบเสนอราคา 
- รายละเอียดงานจ้าง 
- ใบส าคัญรับเงิน/ 
บิลเงินสด 
- ส าเนาบัตรประชาขน 
- รูปภาพ 

 

10 ค่าจัดท าป้ายไวนิล (แบบมีโครงไม้) 
ขนาด 1.2 x 2.40 เมตร 

ราคาเริ่มต้น 
อันละ 650 บาท/โครง 

11 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม/สัมมนา 

ราคาเริ่มต้น  
เล่มละ 30 บาท 

12 
งานจ้างเหมาอ่ืนๆ เช่น พานบายศรี  
แต่งหน้าท าผม  ชุดการแสดง 
ตกแต่งสถานที่ ป้ายรางวัล ฯลฯ 

ราคาจ้างขึ้นอยู่กับเนื้องาน 

หมวดค่าวัสดุ 

13 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  ราคาข้ึนอยู่กับท้องตลาด 
- ใบเสร็จรับเงิน 
- รูปภาพ 

 
ตัวอย่างแหล่งร้านค้า  
 

ล าดับ รายการ ชื่อร้าน เบอร์โทรศัพท์ 

1 เครื่องเสียง 
โอห์มออโต้ซาวด์ 089-5836290 
SST SOUND  086-2514058 

2 เต็นท์ 
ปณิธิโต๊ะจีน  081-8658760 
สมจิตเต็นท์  044-519783 

3 รถตู ้ สุริยันต์  098-1040485 
4 รถบัสพัดลม สุริยา  098-1040485 

5 รถบัสปรับอากาศ  
สุริยา  098-1040485 
ศรีอุทัยทัวร์  081-9667387 
สุริยันต์  098-1040485 

6 ป้ายไวนิล เดชากรุ๊ป  045-425155 
7 วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ วารินนพรัตน์ 094-4761768 

 


