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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 
    ส านักงานพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานจัดที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 
2555 โดยส านักงานพัฒนานักศึกษายังเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามปณิธานของมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริม  สนับสนุนให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเอง ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยมีความประพฤติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีงาม  นอกจากนี้ส านักพัฒนานักศึกษายังมีหน้าที่ในการให้บริการ
และสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีความ
พร้อมที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ดูแลการ
บริหาร และด าเนินงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย  และมีหัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษาดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์มอบหมาย 
               กิจกรรมเหล่านี้มุ่งให้นักศึกษามีคุณภาพ สามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  สังคมและประเทศชาติต่อไป  กิจกรรมนักศึกษา  แบ่งออกเป็น 2  
ประเภท  ดังนี ้  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันจัดท า
ขึ้นเพ่ือตอบสนอง ส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ 
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์  5 ประการฝ่ายกีฬาหรือ
ส่งเสริมสุขภาพ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมนักศึกษา  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการจัด
กิจกรรมนักศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 

              1. เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน  
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ ได้มาตรฐานเป็นไป 
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน 
              2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้  
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ 
             3. เพ่ือจัดการความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  ให้การ
ปฏิบัติงาน  และพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

                ขอบเขตของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  มีเนื้อหา
ประกอบด้วย  การเสนอของบประมาณ  การด าเนินกิจกรรมนักศึกษา  การเบิกจ่ายวิธีการจัดท าเอกสารทางด้าน
การเงินและพัสดุ เซ่น จัดท าเอกสารขออนุมัติ  จัดท าเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ    ค่าเดินทางไปราชการ    ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   เพ่ือ 
พัฒนาการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

             โครงกำร หมำยถึง กิจกรรมที่สามารถท าการวิเคราะห ์วางแผนและน าไปปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่
ก าหนด  โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนและประเมินผลได้ 

             กิจกรรมนักศึกษำ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้   เข้าไปมี
สวนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง   โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมนอกหลักสูตร 
            กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันจัดท าขึ้น
เพ่ือตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 
           กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา / ศูนย์การศึกษา งานพัฒนานักศึกษา 
องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะวิชา / ศูนย์การศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะในงานวิชาชีพ มีความสนใจใฝ่รู้  สามารถน าความรู้เดิม
และแสวงหาความรู้ใหม่มาบูรณาการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ 

2. มีความรอบรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสื่อสาร สามารถเลือกรับ  เลือกปฏิเสธและมีเหตุผล
ในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารในการด ารงชีพและการท างานในวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วย
ความรอบคอบ 

3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในกระบวนการแก้ปัญหา และการเลือกตัดสินใจ
อย่างมีวิจารณญาณ มีสมรรถนะสูงในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ทั้งในระดับวิชาชีพและในระดับสังคม มีความ
เข้มแข็ง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีวินัยในการท างาน รักและศรัทธาในวิชาชีพของตนสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน และความประหยัด เป็นผู้รู้รั ก
สามัคคีและรู้จกัการให้อภัย 

5. มีความภาคภูมิในความเป็นไทย ความภาคภูมิในศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติทั้งในระดับ
สถาบัน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ มีความสามารถในการส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเป็นประจ า 
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7. มีจิตใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นใจ แน่วแน่ และมีสมาธิในการท างานมีทัศนคติเชิงบวกกับชีวิต  การ
ท างาน ผู้ร่วมงาน และวัฒนธรรมองค์กร สามารถบริหารจัดการเวลาของตน แบ่งเวลาให้กับความสุขของชีวิต 

8. ใช้ศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมที่ดีงาน ในการผ่อนคลาย เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมจะต้องจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบอย่างน้อย  5  ประเภท ดังต่อไปนี้ 
             8.1 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

   8.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   8.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   8.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   8.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

         นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี 
          กีฬำ หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นเพ่ือความสนุกเพลิดเพลินเพ่ือความแข็งแรงของร่างกาย หรือเพ่ือ
ผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต 
         ส่งเสริมสุขภำพ  หมายถึง ขบวนการส่งเสริมให้นักศึกษา เพ่ิมสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุง
สุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม  
         กีฬำส่งเสริมสุขภำพ  หมายถึง การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายที่มีจุดประสงค์แน่นอนในการพัฒนา
สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจหมายถึงการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วมิให้ลดถอยลง ปรับปรุงสุขภาพที่
ทรุดโทรมให้ดีขึ้น ตลอดจนช่วยแก้ไขหรือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายจากโรคบางอย่าง กีฬาเพ่ือสุขภาพจึงมีลักษณะที่
แตกต่างจากกีฬาแข่งขันอยู่มาก 
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บทที่ 2 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

  
2.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
            ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องการจัดกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กิจการนักศึกษา ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ เรื่องการจัดการจัดกิจการนักศึกษา ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และ
กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ และรายงานการ 
ด าเนินงาน และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

   1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามที่พระราชบัญญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 ประเด็นส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
                 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
                 มาตรฐานการอุดมศึกษา ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต คือ บัณฑิต ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ ส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก 
                มาตรฐานการอุดมศึกษา ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ อุดมศึกษา ข้อ ข. ตัวบ่งชี้ (1) 
มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความ ต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบัน
และสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้าง
งานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการ
บริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และตัวบ่งชี้ (4) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาห้องถิ่น          
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
           2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2444 ตามท่ีมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2442 ซึ่งแกไชเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2444 ประเด็นส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
               มาตรฐานด้านที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มาตรฐานย่อย (1) 
ด้านกายภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบทุกประเภท 
พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท มีจ านวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจ านวน
อาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์พ้ืนที่
ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร ครุภัณฑ์
การศึกษา และคอมพิวเตอร์จ านวน เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
             มาตรฐานด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานย่อย (1) 
ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติ และจ านวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิต  ได้ตาม
คุณลักษณะ  จุดเน้นของสถาบัน  ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด  และจัดให้มีข้อสนเทศที่ซัดเจน  เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของ นักศึกษา มาตรฐานย่อย (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท าบุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับสถาบัน มีระบบและ กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน โดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนัก
ถึง คุณค่าเกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลง
ความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ  มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการ จัดการวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการท าบุบ ารุงศิลปะและ วัฒนธรรมของสถาบัน 
 
2.2 ข้อควรระวังการในปฏิบัติงาน 
              ในการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
ต้องมีความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ และมีข้อควรระวังในการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
               1. ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องมีการวางแผน จัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง ตามความส าคัญ
ของงานที่จะต้องปฏิบัติ โดยการประชุมวางแผนร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ เพ่ือระดมความคิดและหาแนวทาง 
ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนระหว่างการจัดกิจกรรม รวมทั้งกระจายความรับผิดขอบให้แต่ละฝ่าย 
               2 เมื่อประชุมวางแผนงานเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดท าค าสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละโครงการให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพ่ือใช้ยืนยันหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่ายให้ชัดเจน และกรณีที่มีวิทยากรเป็นผู้อบรมหรือบรรยายในโครงการ ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา
ต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายตาม ระเบียบการเงิน การคลัง 
               3. หากมีการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดซื้อ - จัดจ้าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ การเงิน การคลัง และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
                  กรณีที่มีการยืมเงิน ต้องมีการท าสัญญายืมเงินก่อนล่วงหน้าโดยแนบค าสั่งแต่งตั้ง ที่เกี่ยวช้องกับ
กิจกรรมนั้นๆ  โดยต้องมีชื่อผู้ยืมเงินในค าสั่งนั้นด้วย และผู้ยืมเงินจะได้รับเช็คเงินยืมก่อน ล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน 
ของวันที่เริ่มโครงการ เช่น หากโครงการเริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ยืมจะได้ เริ่มเช็คเงินยืมภายในวันที่ 1- 7 
กรกฎาคม 2564 
                  กรณีโครงการเร่งด่วนและมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ผู้ปฏิบัติงานต้องท าสัญญายืม เงินล่วงหน้าก่อน
วันที่ต้องใช้เงิน 3 วันท าการ เช่น หากโครงการเริ่มในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานต้องท าสัญญายืมเงิน 
ภายในวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 โดยที่เอกสารต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
                 เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้า
มี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง คือ ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ได้รับเงินยืม เช่น 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินยืม วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และต้องล่งใช้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 หากไม่ส่งใช้
ตามก าหนด ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ยืมเงินในสัญญาจะต้องยินยอมให้หักเงิน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่น
ใดที่พึงได้รับจากทางราชการชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนทันท ี
              4. ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าใบลงทะเบียนหรือใบลงซื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรมร่วมทั้งการถ่ายภาพในระหว่างการจัดกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ในการสรุป
กิจกรรมและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป หากกรณีที่มีการเบิกค่าอาหารว่าง และค่าอาหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องใช้ใบลงทะเบียนหรือใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงิน การคลัง 
               5. หลังการด าเนินการกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานต้องสรุปการด าเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันสิ้นสุดกิจกรรม 
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              6. กรณีเป็นกิจกรรมของหลักสูตรหรือกิจกรรมที่นักศึกษาด าเนินการจัดขึ้นเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
งานกิจการนักศึกษา และมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของงานกิจการนักศึกษา ผู้จัดกิจกรรมต้องจัดท าบันทึก
ข้อความหรือกรอกแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ที่งานกิจการนักศึกษาพร้อมวางบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา 
เพ่ือป้องกันความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์  เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้จัดกิจกรรมต้องน าอุปกรณ์มา
คืนพร้อมทั้งให้งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบ อุปกรณ์ ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ 
              7. กรณีจัดกิจกรรมหรือน านักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ต้องท าหนังสือ
ซออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับ
การอนุมัติผู้ปฏิบัติงานต้องท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองน่านักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยต้องได้รับการ
อนุญาตจากผู้ปกครองของนักศึกษาคนนั้นๆ จึงจะสามารถน านักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 
 

หน้า 5 
เล่ม 123 ตอนที่ 105 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2549 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง     
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

 ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 
ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่   สอดคล้องกับความต้องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของชาติโดยค านึงถึงความเป็น
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไปอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน่าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุม   ครั้งที่ 
7/2549 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้                                                     
 
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ ตังนี้  

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
   บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
ส านึกและความรับผิดขอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
      ตัวบ่งช้ี 
              1.1 บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ชองตนสามารถเรียนรู้สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้          
เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแช่งชันได้ในระดับ สากล 
             1.2 บัณฑิตมีจิตส านึกด ารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดขอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม        
              1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพชองตนเองอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
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2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
              มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษา            
อย่างมีดุลยภาพ 
 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามีการบริหารจัดการการอุดมศึกษา               
ตามหลัก  ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ 
      1. มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมีความยึดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการที่หลากหลายชองประเภทสถาบันและสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 
     2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่าคุ้มทุน 
     3. มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
    การด าเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวม
พลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้ 
  ตัวบ่งช้ี 
    1. มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของ 
ประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นการเรียนรู้
และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐานมีการประเมินและใช้ผลการประเมิน  เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมีการบริหารกิจการนักศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และการเรียนการสอน 
        2. มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของประเภท สถาบัน มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันไดใ้นระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ  
       3. มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม    ตามระดับความ
เชี่ยวชาญของประเภทสถาบันมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 
       4. มีการอนุรักษ์พ้ืนฟูสืบสานพัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาห้องถิ่น  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              การแสวงหาการสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันน าไปสู่สังคมฐานความรู้ และ 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งช้ี 
            1. มีการแสวงหาการสร้างและการใช้ประโยชน์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ  เพ่ือ
เสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
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            2. มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการหลักการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หลักการสร้าง เครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลังอันน่าไปสู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2449 
จาตุรนต์ ฉายแสง 

 
 

   หน้า 46 
เล่ม 128 ตอนพิเศษ 47 ง ราชกิจจานุเบกษา 24 เมษายน 2554 

                                              ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2444 

ตามที่มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2442 ซึ่งแก้ไข เพ่ิมเติม โดย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2444 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในทางจัดตั้งที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2446 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ด้าน ดังนี้ 
               1.1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน ย่อยด้าน
ต่าง ๆ 4 ด้าน 
                   1.1.1 ด้านกายภาพ 
                          สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญชองอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบทุก
ประเภท พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจ านวนเพียงพอ และเหมาะสมกับ
จ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตาม
เกณฑ์พ้ืนที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 
ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จ านวน เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
                      ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความม่ันคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ หรือความจ าเป็น
อย่างอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด  
                    1.1.2 ด้านวชิาการ 
                          สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
และผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม  มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดีสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียบการสอน การประเมินผล ภารเรียนรู้ การประกันคุณภาพ
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การเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

                   1.1.3 ด้านการเงิน 
                         สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จ าแนกตามกองทุบ มี
แผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา 
สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน  รวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสียง        
มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
                     
                    1.1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
                           สถาบันอุดมศึกษามีระบบภารบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้  
โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ  นโยบาย  การด าเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ก าหนดไว้   มีการเผยแพร่ผลการ
ก ากับการด าเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักความโปร่งใส หลักความรับผิ ดชอบ หลักการ
ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
          1.2 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานย่อยด้าน
ต่าง ๆ 4 ด้าน 
               1.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
                      สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจ านวนตรงตามแผนการรับ
นักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายภารผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ 
จุดเน้นของสถาบัน  ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด  และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่อง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอก
หลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  

    1.2.2 ด้านการวิจัย 
                      สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และภายใต้
จุดเน้นเฉพาะ  โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย  แผน งบประมาณ  มีการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกสถาบันเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ 
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชน 
              1.2.3 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
                     สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและ
กลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ   ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับ
สถาบันและระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค าปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบ
ให้กบัสังคม  การให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป 
การให้บริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิง
พาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทบเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
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             1.2.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                    สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมชองชาติ ทั้งในระดับหน่วยงาน
และระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝัง ให้มีความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่อง
จรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ  มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการ ควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

 
            2. ประเภทหรือกลุ่มสถาบันที่ก าหนดไว้ภายใต้มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ 

ปริญญาเอก 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภทหรือกลุ่มสถาบันเองตามปรัชญา วัตถุประสงค์ 

และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปรงกล่มที่เลือกไว้ได้ 
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง 1.1 และ 1.2 ที่แตกต่างกัน

ในด้านปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่ก าหนด 
                 กลุ่มสถาบันที่ก าหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2444 

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ลักษณะงาน 
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ 

และตอบปัญหาเกี่ยว แนวทางการเขียนขออนุมัติจัดท า ยืมเงิน และขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ รวมทั้งรายงาน
ประเมินผลโครงการกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรมกีฬา
ชมรมกีฬา รวมทั้งโครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานกีฬา และการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ 
รวมถึงรายงานประจ าปี แบบฟอร์ม แนวทางการด าเนินงานต่างๆ การประชุมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประชุม จัดท าร่างหนังสือโต้ตอบประสานงานกีฬาระหว่างสถาบันและกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ     

3.2 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การน าระบบคุณภาพ PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

           กระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ วงจรเดมิ่ง หรือที่บุคคล ทั่วไปรู้จัก
ในซื่อว่า วงจร PDCA ซึ่งเป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของการ ด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ยอมส่งผลไห้การ ด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นโดยตลอดวงจร PDCA นี้ได้พัฒนาขึ้นโดย ดร.ซิวฮารท ต่อมา ดร.เดมมิ่ง 
ได้น ามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ขั้นตอน แต่ละข้ันของวงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. Plan (P)  หมายถึง การวางแผน 
2. Do (D) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผน 
3. Check (C)  หมายถึง การตรวจสอบ 
4. Act (A) หมายถึง การปรับปรุง 

1. Plan (การวางแผน) 
           การวางแผนเป็นขั้นตอนของวงจร PDCA ที่ส าคัญ เนื่องจากการวางแผนจะเป็นจุดเริ่มต้นของ งาน
และเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การท างานในส่วนอ่ืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การด าเนินงาน  
บรรลุเป้าหมายนั้น ขั้นตอนการวางแผนจะต้องท าความเช้าใจกับวัตถุประสงค์ให้ซัดเจน เป้าหมายที่ก าหนด 
ต้องเป็นไป ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทาง 
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
           การวางแผนที่ดี คือการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยอาศัยการระดมความคิดเพ่ือก าหนด ปัญหาที่
ต้องการแกไ้ขและปรับปรุง รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา แล้วจึงเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงานให้สามารถ บรรลุตาม
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

2. Do (การลงมือปฏิบัติตามแผน) 
          การลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตารางการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน ใดๆ 
จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวของเสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจ าที่ เคย
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ปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้อง       
ใช้ทรัพยากรจ านวนมาก อาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะต้องด าเนินการ    
ตามแผน วิธีการ ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ และจะต้องรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ไว้
ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขึ้นตอนต่อไป 
           นอกจากนี้ ระหว่างปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได้วางแผนไว้นั้น จ าเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบไปด้วย หากการ
กระท าหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนแล้วนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงแผนใหม่ให้  สอดคล้อง กับ
บริบทของปัญหา และเม่ือแผนใหม่นั้นใช้งานได้ก็สามารถน ามาถือปฏิบัติต่อไปได้ 
 

3. Check (การตรวจสอบ) 
           การตรวจสอบเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ หรือ มีปัญหา
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ขั้นตอนนี้มีความส าคัญเนื่องจากในการด าเนินงานใดๆ 
มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหา จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง คุณภาพของการ
ด าเนินงานต่อไป 

4. Act (การปรับปรุง)  
     การปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากได้

ท าการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุ ที่แท้จริง
ของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าซ้อน การปรับปรุงอาจจะน่าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของ วิธีการ
ท างานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCAในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงจะช่วยในการ
วางแผนให้มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากข้ึน 

 

 

 

ภาพวงจร 
PDCA 

 
 

ตัวอย่างวงจร  
4.1 แผนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน  PDCA 
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P 

การวางแผนการท างาน 

 1. ตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานกิจกรรม 
 2. จัดท าเอกสารขออนุมัติโครงการ 
 3. น าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุมัติ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียมงาน 
 6. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายภายในงาน ผลการเตรียมงาน  
 7. ประชุมสรุปของแต่ละฝ่ายก่อนจัดกิจกรรม 

D 

การด าเนินงานตามแผน 

 1. จัดกิจกรรมตามแผนที่เตรียมไว้ 
 2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมในจัดกิจกรรม 
 3. ถ่ายภาพกิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ    

สรุปโครงการ 
 4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินกิจกรรม 

C 

การตรวจสอบ 

 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 2. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
 3. จัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานผล (ตามขั้นตอนการท าสรุป 

โครงการ) 

A 

การปรับปรุง 

 1. ประชุมสรุป ทบทวน หาวิธีการปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 2. ท า Proposal Reviews ก่อนการเริ่มจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติ งานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่ งเสริมสุขภาพ 2564 | 14 

 

        3.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง 
(Flow chart) ดังนี้ 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 
 
 

การเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน 

 
 
 

การตัดสินใจหรือการเปรียบเทียบ 

 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม การก าหนดค่า
หรือ 
การค านวณ 

 
 
 

เอกสาร 

 
 
 

ทิศทางของการด าเนินงาน ใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ 
ต่างๆ แสดงการไหลของงาน 

 
 
 

การด าเนินงานที่อาจจะมีหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของงานนั้น ๆ 

 
 
 

การอธิบายประกอบ 
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            คู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินโครงการขององค์การศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการ  
- งานพัฒนานักศึกษา 
- 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 

- ที่ปรึกษาด้านกีฬาฯ 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4 ชมรมด้านกีฬาด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ชมรมด้านกีฬา 

5 การติดตามและดูแลการด าเนินโครงการ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
- ที่ปรึกษาด้านกีฬาฯ 
- งานพัฒนานักศึกษา 

6 

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

- ที่ปรึกษาด้านกีฬาฯ 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ  

7 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
- ด้านการเงิน 
- ด้านพัสดุ 

- ที่ปรึกษาด้านกีฬาฯ 
- เจ้าหน้าที่การเงิน  
- เจ้าหน้าที่พัสดุ  

8 การสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  ชมรมด้านกีฬา 
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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)  
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- บันทึกการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กรณีด าเนินโครงการภายในมหาวิทยาลัย 
เท่านั้น และมีระยะเวลาการด าเนินงานนอกเวลาราชการ : วันท าการ เบิกได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วันหยุด 
เบิกได้ไม่เกิน 7 ชั่วโมง)  

- สัญญายืมเงิน (ผู้ยืมเงิน คือ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ต าแหน่ง ข้าราชการหรือพนักงาน) 

- งบประมาณโครงการ 

เอกสารด้านพัสดุ  (กรณีโครงการที่มีรายการวัสดุ/อุปกรณ์ 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 
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ขั้นตอนด้านการเงิน 
 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

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

1 - 2 วัน 
 

ที่ปรึกษาด้านกีฬาฯ 

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 

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

15 – 20 
นาที 

ที่ปรึกษาด้านด้านกีฬาฯ 

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 

5 เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

6 
เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เห็นชอบในการจัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

1 – 2 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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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 
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ขั้นตอนด้านการเงิน 
 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
ชมรมด้านกีฬาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจเบื้องต้น 
(หลักฐานการเบิกจ่ายด้านการเงิน) 

1 วัน ปรึกษาด้านกีฬาฯ 

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 
ชมรมด้านกีฬาส่งเอกสารให้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจเบื้องต้น 
(หลักฐานการเบิกจ่ายด้านพัสดุ) 

1 วัน ที่ปรึกษาด้านด้านกีฬาฯ 

2 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานด้านพัสดุ 15 – 20 

นาที 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

3 
เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบผลการตรวจรับพัสดุ 
และพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย 

1 – 2  วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 

4 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่าย 

1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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           การขออนุมัติเดินทางไปราชการ คือ การขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
รายการต่างๆ หรือการอบรมทางด้านกีฬา ซึ่งการขออนุมัติต้องด าเนินการก่อนวันที่จะจัดโครงการ อย่างน้อย 
15 วัน มีเอกสารที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

1.ชมรมด้านกีฬาขออนุมัติเดินทางไปราชการ (หลักฐาน
แนบหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา) 
2. เจ้าหน้าที่ ให้ค าแนะน าในการเดินทางไปราชการ 
และขออนุมัติยืมเงิน 
3. แนบต้นเรื่องที่จะเดินทางไปราชการ และราชื่อผู้
เดินทางไปราชการ 

7-15 วัน ที่ปรึกษาด้านด้านกีฬาฯ 

2 
1. เจ้าหน้าที่ การเงินตรวจสอบ /คุมยอด /ลงข้อมูลใน
ระบบ UBUFMIS 
2. ส่งเอกสารขออนุมัติยืมเงิน เดินทางไปราชการ 

15 – 20 
นาที 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

3 
กองคลัง ตรวจสอบข้อมูล และโอนตังเข้าบัญชีอาจารย์
ที่ปรึกษา (เงินยืม) 

1 – 2  วัน เจ้าหน้าที่การเงิน 

4 

1. ชมรมด้านกีฬา เดินทางไปราชการพร้อมอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2. รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร/ใบเสร็จรับเงิน น าส่ง
เจ้าหน้าที่ 
3. รายงานการเดินทางไปราชการภายใน 15 วัน 

1 วัน ชมรมด้านกีฬา 

 

              การขออนุมัติเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ คือ การขออนุมัตเิบิกจ่ายเดินทางไปราชการหลังเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬารายการต่างๆหรือการอบรมทางด้านกีฬา ซึ่งการขออนุมัติเบิกจ่ายหลังจากเดินทางไปราชการ อย่าง
น้อย 15 วัน มีเอกสารที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
 
ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
1.ชมรมด้านกีฬารวบรวมหลักฐาน/เอกสาร/
ใบเสร็จรับเงิน น าส่งเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วันหลังจาก
เดินทางไปราชการ 

7-15 วัน ที่ปรึกษาด้านด้านกีฬาฯ 

2 
2. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
เอกสาร /ใบเสร็จ 

15 – 20 
นาที 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

3 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบหลักฐาน/เอกสาร/
ใบเสร็จตัดยอดในระบบ UBUFMIS 
2. ส่งเอกสารเบิกจ่าย  

1 – 2  วัน เจ้าหน้าที่การเงิน 

4 

1. เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลในระบบ/จัดส่งใบเสร็จรับเงิน
ให้อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ยืมเงิน) 
2. รวบรวมหลักฐาน/เอกสาร/ใบเสร็จรับเงิน น าส่ง
เจ้าหน้าที่ 
3. รายงานการเดินทางไปราชการภายใน 15 วัน 

1 วัน 
เจ้าหน้าที่การเงิน 
ชมรมด้านกีฬา 
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3.4 เทคนิคแนวทางการเขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 

1. ชื่อโครงการ    
ควรตั้งซื่อให้มีความซัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย สามารถตั้งซื่อเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็

ได้ ให้เป็นที่น่าสนใจ และสามารถสื่อได้ว่าเป็นโครงการลักษณะ และรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบใด เพ่ือท าให้เกิด 
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. สถานภาพโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาโครงการที่จัดท าขึ้นว่าเป็น “โครงการใหม่” หรือ 
“โครงการ 

 ต่อเนื่อง ”โดยมีลักษณะโครงการดังนี้  
1. โครงการใหม่  คือ โครงการที่องค์กรนักศึกษานั้นไม่เคยจัดโครงการในลักษณะ และ 

รูปแบบดังกล่าวขึ้นหรือเป็นโครงการที่ไม่ได้จัดมาแล้ว 2 ปี ขึ้นไป 
2. โครงการต่อเนื่อง คือ โครงการที่องค์กรนักศึกษานั้น ได้จัดโครงการทุกปี หรือเคยจัด 

โครงการไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องระบุปัญหา และอุปสรรค ในการจัดโครงการ 
ครั้งที่แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  ปัญหา และอุปสรรค ในการท าโครงการครั้งนี้ 

3. รปูแบบโครงการ 
การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาควรระบกุิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมภายในหรือจัดกิจกรรมภายนอก 
 

4. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
    คือ องค์กรนักศึกษาที่เป็นผู้จัดกิจกรรม ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร

นักศึกษา ชมรมนักศึกษา  

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
     คือ นักศึกษาผู้ประสานงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการในภาพรวมของการจัดโครงการ ซึ่ง

บุคคลหรือ หน่วยงานอ่ืนๆ สามารถติดต่อประสานงานได้ สามารถมีได้มากกว่า 1 คน และกรณีเป็น
โครงการร่วมมือกันกับ องค์กร หรือหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถมีผู้รับผิดขอบของแต่ละองค์กรหรือ
หน่วยงานร่วมด้วยได้  

6. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 
    เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการให้ค าปรึกษาและแนะน่า ในการจัดโครงการ รวมทั้งก ากับดูแล 

รับผิดชอบ ให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และเป็นผู้ลงนาม ก ากับในโครงการ และเอกสารต่างๆ ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
วันด าเนินงาน  คือ วันที่จัดโครงการตามแผนการที่วางไว้  
                          เช่น 16 ตุลาคม 2564, 24 – 28 ธันวาคม 2564 เป็นต้น 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติ งานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่ งเสริมสุขภาพ 2564 | 26 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
คือ การก าหนดจ านวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นใคร มีจ านวนเท่าไร ซึ่งควรระบุ

ให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดวงเงินงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นประเภทดังต่อไปนี้ 
1. อาจารย์ หรือ บุคลากร  คือ อาจารย์ หรือ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่                   
                                               อยู่ภายในมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาด าเนินโครงการ  คือ นักศึกษาที่เป็นผู้จัดโครงการ 
3. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
4. อ่ืนๆ    คือ บุคคลที่ไม่ได้มีกล่าวข้างต้น เช่น วิทยากร   
                                               ประชาชน ศิษย์เก่า เป็นต้น 

9. สถานที่ปฏิบัติงาน 
คือ สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ ควรระบุให้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  

คือ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย 
         สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย  เช่น (สถานที่ (ชื่อ,ห้อง) ชั้น อาคาร) 

1. ศูนย์กีฬาอเนกประสงค ์ สระว่ายน้ ายอดเศรณี 
2. สนามกีฬากลาง 
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย  เช่น (ควรระบุ ชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด)  
1. โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
2. การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยในการออกไปจัดโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องท าเรื่องขออนุมัติตัวนักศึกษาเดินทางไปจัดกิจกรรม
นอกมหาวิทยาลัยด้วย รวมทั้งในการจัดโครงการในบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หาก
เป็นไปได้ควรแนบแผนที่ด้วย เพ่ือง่ายต่อการเดินทางส าหรับผู้ที่ต้องการเดินทางสมทบและเพ่ือความสะดวกใน
การประสานงานหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
  

10. จ านวนหน่วยชั่วโมง 
               ให้ระบุตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโดยนับเริ่มต้นตั้งแต่ชั่วโมงแรกของวันที่จัดกิจกรรม
จนถึงชั่วโมงสุดท้ายของวันจัดกิจกรรมนั้นๆ เช่น 1-2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.-16.00 น จ านวน
หน่วยชั่วโมงคือ 7 ชั่วโมง 

 
11. อัตลักษณ์ของนักศึกษา  

                ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1. สร้างสรรค์ 
2. สามัคคี 
3. ส านักดีต่อสังคม 

              ผู้รับผิดขอบโครงการต้องพิจารณาว่าเนื้อหาของโครงการที่จะด าเนินการนั้นเป็นโครงการ
รูปแบบ และลักษณะโครงการเป็นแบบใด ตรงกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาข้อใด และพิจารณาเลือกเพียง 
1 ประเภท ที่ตรงกับโครงการมากที่สุด เช่น 
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              อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ระบุได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น) 
      สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
      สามัคคี (Unity) 
      ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 
 

12. โครงการนี้อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษา ต้านการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไต้ก าหนดไว้ 5 ประเภท 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

                ผู้รับผิดขอบโครงการต้องพิจารณาว่าเนื้อหาของโครงการที่จะด าเนินการนั้นเป็นโครงการ
รูปแบบ และลักษณะโครงการเป็นแบบใด ตรงกับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านใด และ
พิจารณาเลือกเพียง 1 ประเภท ที่ตรงกับโครงการมากท่ีสุด เช่น 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้ (ระบุได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น) 
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เสริมสร้างสตปิัญญา ทักษะวชิาการและวชิาชีพ  (ทักษะนวัตกรรม,ส่งเสริมผู้ประกอบการ) 
 เสริมสร้างความเปน็ประชาธปิไตย และความภูมิใจในสถาบนั 
 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล (พฒันาทักษะ IT,ทักษะภาษาอังกฤษ) 

กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
13. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทัน

ต่อการ  เปลี่ยนแปลงของโลก (ระบุ Smart ได้เพียง 1-2  Smart เท่านั้น) 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
จ าลองบริษทั (Startup for Student) และสนบัสนุนทนุในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่    
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา (Smart   
Entrepreneurship) 
สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 

   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) และส่งเสริมกิจกรรม   
     พัฒนาทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (Well  
 being) และส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 
 

14. มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี  
1. ชั้นปีที่ 1 
2. ชั้นปีที่ 2 
3. ชั้นปีที่ 3 
4. ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
5. ทุกชั้นปี 

                ผู้รับผิดขอบโครงการต้องพิจารณาการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะนักศึกษาแต่ละชั้นปี โครงการ
รูปแบบ และลักษณะโครงการเป็นแบบใด ตรงกับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีใด และ
พิจารณาเลือกมากกว่า 1 ประเภท ที่ตรงกับโครงการมากที่สุด เช่น 

           มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ชั้นปีที่ 1   

ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3  

  ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
      ทุกชั้นปี 
 

7. หลักการและเหตุผล 
   คือ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา ความจ าเป็น หรือเหตุผลในการริเริ่มจัดท าโครงการ 

ดังกล่าวขึ้นมา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น ความส าคัญ หรือภูมิหลังในการจัดท าโครงการ ซึ่งผู้เสนอ 
โครงการจะต้องกล่าวถึงเหตุผลและข้อมูล หรือทฤษฎีต่างๆ เพ่ือสนับสนุนโครงการให้ชัดเจนและสมเหตุสมผล 
การเขียนหลักการและเหตุผลในส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนคือ 

  1. ความเป็นมาของโครงการ 
  2. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการ 
  3. วิธีการด าเนินโครงการ 

              ทั้งนี้ การเขียนในส่วนต่างๆ ดังกล่าว ควรกระซับ ตรงประเด็น มีหลักฐาน ที่เป็นเหตุเป็นผล และ 
สามารถเชื่อมโยงให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากโครงการนี้โดยต้องให้เหตุผลอย่าง 
ชดัเจนว่าท าไมต้องท าโครงการนี้ และโครงการนี้ท าแล้วได้อะไร และหากไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร 
 

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
คือ การก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดจากการด าเนินโครงการ เป็นการบ่งบอกถึงผลที่จะ

เกิดขึ้นเมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น โดยการเขียนต้องให้สอดคล้องกับชื่อโครงการหลักการและ
เหตุผล โดยที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถวัดผลได้ การเขียนวัตถุประสงค์ มักขึ้นต้นด้วย  “เพ่ือ”  ตาม
ด้วยกิริยาเราจะท าต่อด้วยสิ่งที่ถูกเรากระท าอาจจะเพ่ิมลักษณะที่ต้องการด้วย โดยให้ใช้ภาษาที่กระชับชัดเจน 
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เช่น  เพ่ือส่งเสริม . . . , เพ่ือเสริมสร้าง . . . , เพ่ือพัฒนา. . . เป็นต้น หากมีวัตถุประสงค์เดียวไม่ต้องใส่เลขข้อ 
หากมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ ให้แยกเป็นข้อโครงการที่ดีควรมีวัตถุประสงค์ไม่เกิน 3 ข้อ และควรค านึงถึง
การเขียนวัตถุประสงค์ลักษณะที่ดี  5 ประการ ทีต่้อง ก าหนดขึ้นด้วยความฉลาด คือ SMART 

S  = Sensible   ต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 

M = Measurable  ต้อง สามารถวัดและประเมินผลได้ 

A  = Attainable  ต้องระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากท่ีสุด 

R  = Reasonable  ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการด าเนินงาน 

T  = Time  ต้องมีขอบเขตเวลาที่แน่นอนในการด าเนินงาน 
 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรม/วิธีการประเมิน/เป้าหมายของโครงการ 
     เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นการวัดความส าเร็จแต่ละโครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นผู้
ก าหนด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเอง และควรก าหนดอย่างมีความเป็นไปได้ว่าโครงการสามารถด าเนินการได้ตามที่ 
ตั้งเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดไว้ โดยจะเป็นการระบุลักษณะที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมก าหนดออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 

1. ตัวช้ีวัดด้านปริมาณ 
เป็นตัวชี้วัดเพ่ือใช้วัดสิ่งที่นับได้จับต้องได้ เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน เป็นค่าของตัวบ่งชี้ที่
เป็น 

ตัวเลขโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนามาใช้ที่นิยม ได้แก่ ร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน จ านวน ค่าเฉลี่ย ความถี่  
ระยะเวลา เป็นต้น เช่น 

1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 คน จากเป้าหมาย 50 คน 
1.3 จ านวนผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่าอัตราส่วน 2 ใน 3 ของเป้าหมายผลงาน 
1.4 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล 
1.5 นักศึกษาผ่านการฝึกอบรม.......… จ านวน 150 คน 

 
2. ตัวช้ีวัดด้านคุณภาพ 

เป็นการวัดสิ่งที่ไม่เป็นค่าเชิงปริมาณ หรือ เป็นหน่วยวัดใด ๆ เป็นการวัดที่อิงค่าเป้าหมาย          
ที่มีลักษณะพรรณนาอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดับค่าเป้าหมายต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นคุณค่า ได้แก่ 
ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความพึงพอใจ ระดับความรู้ ความสามารถ การเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม เป็น
ต้น เช่น 

2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 3.51  
จากระดับคะแนนเต็ม 5 

2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมในการออกก าลังกายดีข้ึน 
2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีคุณภาพสามารถน าไปใช้งานได้ 
2.4 ระดับรางวัลที่ได้รับเป็น รางวัลระดับชาติ 
2.5 นักศึกษาผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
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   ตัวอย่าง เช่น 
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการ UBU Basketball 3x3  ครั้งที่ 15 

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพทางกายและแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด จ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสุขภาพทางกายและได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รายการ UBU 
Basketball 3x3 ครั้งที่ 15 

วิธีการประเมิน การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.ตารางการแข่งขัน  
3.ผลการแข่งขัน 

เป้าหมายของ
โครงการ 

มีจ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80   

1.ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขัน
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
2.จัดการแข่งขันกีฬาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

             
ระดับเกณฑ์การประเมิน แบบสอบถามความพึง พอใจ 
              โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยส่วนใหญ่จะ
ก าหนดระดับค่าเป็น 5 ระดับ คือ 
                     5 หมายถึง   มากที่สุด 

4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น้อย 
1 หมายถึง  น้อยที่สดุ 

              โดยมีหลักเกณฑ์การแปลผลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
5.00 - 4.51  หมายถึง มากท่ีสุด 
4.50 - 3.51  หมายถึง มาก 
3.50 - 2.51  หมายถึง ปานกลาง 
2.50 - 1.51  หมายถึง น้อย 
1.50 - 1.00  หมายถึง น้อยที่สุด 

(อ้างอิง รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด. (กรกฎาคม 2539). การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า. วารสารการวัดผลการศึกษา, 2(1),64-70. 
https://edu.msu.ac.th/jem/home/journal_file/63.pdf. 
 

10. ลักษณะของกิจกรรม 
      เป็นการบ่งบอกรูปแบบลักษณะของกิจกรรมภายในโครงการ ว่ามีรูปแบบกิจกรรมใดบ้าง  

หรือ โครงการนี้มีลักษณะรูปแบบกิจกรรมเป็นอย่างไร ตัวอย่าง เช่น 
 
  การศึกษานอกสถานที่       ฝึกอบรม                         ออกแบบส ารวจพื้นที่ 
  จัดนิทรรศการ                สัมมนา                           การจัดการแข่งขัน 
  อ่ืนๆ 

https://edu.msu.ac.th/jem/home/journal_file/63.pdf
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              1.โครงการอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ 
                ลักษณะรูปแบบโครงการ 

1.1 อบรมให้ความรู้ โดย วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย (3 ชั่ว โมง) 
1.2 การจัดการแข่งขัน 
1.3 การสัมมนา 

 
11. ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  
      ระบุรายงานผลการด าเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เช่น ชมรมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ได้จัดการแข่งขัน UBU Street Basketball  14th ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม  2564 ณ  ศูนย์
กีฬาอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยได้ใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
เป็นจ านวนเงิน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) การแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น  13  
ทีม แบ่งออกเป็น   ประเภททีมทั่วไปชาย  และทีมทั่วไปหญิง  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนประมาณ  97  คน  
มีระดับความพึงพอใจที่  4.05  และผลการด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  

1. มีการวางแผนจัดการกิจกรรมที่เหมาะสม 
1. จัดการแข่งขันในวันหยุดการเรียน แต่มีบางทีมที่
ติดเรียนชดเชยในวันที่ท าการแข่งขัน ทางชมรมได้มี
การสลับคู่การแข่งขันให้เหมาะสม 

 
12. ขั้นตอนการด าเนินงาน และแผนการด าเนนิงานโครงการ 

คือ การก าหนดแนวทาง  ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานที่จะช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์    ระยะเวลาการ
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้เห็นภาพชัดเจนเป็นการก าหนดล าดับขั้นตอนเป็นข้อๆ      เรียง
ตามดับก่อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงการไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่องในการก าหนดผู้รับผิดชอบให้ใส่เป็นชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ    ถ้าไม่
สามารถระบุเป็นบุคคลก็สามารถระบุเป็นต าแหน่งได ้

         แผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน  (ใช้ PDCA และตาราง GANTT CHART เข้ามาช่วย) 
         วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ (ระบุกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตาม ตัวอย่าง 
และปรับเปลี่ยนตามการด าเนินการที่จะเกิดข้ึนจริงของโครงการ) 

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

- มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
- จัดท าโครงการน าเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณา 

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

การประเมินผล (Checking) - ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 

2. แผนการปฏิบัติงาน (ตัวอย่าง)  

กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 

เดือน 
เม.ย. 

เดือน พ.ค. เดือน 
มิ.ย. 

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

   

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

   

7. เบิกจ่ายโครงการ    
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
คือ การก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการด าเนินกิจกรรม ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับ

จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมของโครงการที่ได้ก าหนดขึ้น ควรมีจ านวนของผลคาดว่าที่
จะได้รับเท่ากับจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 

 
14. ผลผลิต (Output) 

                คือ ผลที่เกิดข้ึนทันที ผล โดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น เช่น คุณภาพของ
นักกีฬา สมรรถภาพของนักกีฬา หรือผู้ที่ชนะการแข่งขันกีฬา  
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15. ผลลัพธ์ (Outcome) 
คือ  ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็น ผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ เช่น นักกีฬามี

สุขภาพร่างกายที่ดี 
       
16. งบประมาณด าเนินการ 

การเขียนงบประมาณต้องก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในโครงการทั้งหมด โดยประมาณ 
การให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด  เพราะจะมีผลต่อการด าเนินโครงการและควรยึดหลักความ 
เหมาะสมทีส่ าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ประหยัด  คือ  การใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ และรอบคอบ 
2. มีประสิทธิภาพ  คือ  การใช้จ่ายจะต้องก่อประโยชน์สูงสุดต่อการจัดท าโครงการ 
3. มีประสิทธิผล  คือ  ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการจะต้องคุ้มค่า 
4. ยุติธรรม   คือ  การใช้จ่ายจะต้องตรงความเป็นจริงและเหมาะสมตามสัดส่วนของ 
                         ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

      ทั้งนี้สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคืออัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าล่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งรายการค่าใช้จ่าย 
และวงเงินที่ตั้งไว้ส าหรับการด าเนินโครงการ ให้ระบุรายละเอียดเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 
 

1. หมวดค่าตอบแทน   หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน  โดยต้องระบุอัตรา
และ 

จ านวนวันที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเป็นไปตามประกาศอัตราค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย เช่น  ค่าตอบแทน    
วิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน พนักงานขับรถค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา 
เป็นต้น 
 

ตัวอย่างเช่น 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน  

     จ านวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน  1,800 บาท 
- ค่าตอบแทนพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลา จ านวน 1 คน  

     จ านวน 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท เป็นเงิน  200 บาท 
 
              2. หมวดค่าใช้สอย หมายถึง เงนิที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธี 
การฯลฯ โดยให้ระบุชื่อรายการและจ านวนให้ชัดเจน เช่น ค่าอาหาร ที่พักน้ าดื่มค่าโดยสาร ค่าเดินทาง ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าลงทะเบียน เป็นต้น 
          ตัวอย่างเช่น 

- ค่าอาหารนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
     จ านวน 50 คน จ านวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 

- ค่าอาหารว่างนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
     จ านวน 50 คน จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 20 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 

- ค่าจ้างยานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ม.อบ – กทม.  
     จ านวน 2 คัน คันละ 10,000.00 บาท เป็นเงิน  20,000 บาท 
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- ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 100 ชุด ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
       3. หมวดค่าวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของได้แก่สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว 
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปเองแปรสภาพหรือไม่คงสภาพหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น ปากกา กระดาษ
แข็ง เชือกฟาง ไม้กระดาน คัตเตอร์ เป็นต้น 
       ตัวอย่าง 

ล าดับ รายการ 
ราคา/หน่วย 

จ านวน 
รวมราคา 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1 ปากกา 5 00 10 ด้าม 50 00 
2 กระดาษ A 4 90 00 2 รีม 180 00 

           
          ผู้รับผิดชอบโครงการลงท้ายงบประมาณ เป็นหมายเหตุทุกครั้ง ดังนี้ 
         “หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริงทุกรายการ” 
 

17. วิธีติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการประเมินโครงการ/กิจกรรม เป็นสิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการท าการประเมินผล 

โครงการทุกครั้งในการท ากิจกรรม   เพ่ือท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการและองค์กรนั้นได้ทราบถึงความคิดเห็นของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นแบบใด มีข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะอย่างไร   โดยจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงและ 
แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป   ซึ่งการติดตามประเมินผลโครงการมีหลายลักษณะ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัด
กิจกรรม  และการก าหนดเป้าหมายในการประเมินของโครงการ เช่น 

1. รายงานผลด าเนินโครงการ (Report) *ต้องด าเนินการจดัท าทุกโครงการ*  
2. แบบสอบถามประเมินผล (Questionnaires)  
3. แบบสังเกตการณ์ (Observation)  
4. แบบการสัมภาษณ์ (Interview)  
5. อื่นๆ ..................................................... 
ผู้รับผิดชอบก็สามารถเลือกวิธีการประเมินผลตามความเหมาะสมของโครงการ โดยเลือกตาม

หัวข้อที่ก าหนดให้  หรือจะน าวิธีการประเมินผลแบบอ่ืนมาใช้ได้  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้รับผิดชอบโครงการต้องการ
รวบรวมข้อมูล  เพ่ือใช้ในการรายงานผลการด าเนินโครงการแบบ และลักษณะใดต่อไป 

 
 

3.5 การจัดท ารูปเล่มรายงานประเมินผลโครงการ 
     การเขียนรายงานการประเมินโครงการเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการประเมิน 

โครงการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะสะท้อนให้เห็นภาพของการประเมินโครงการ ซึ่งหากจะเขียนตามหลักสากล
แล้วก็คล้ายกับการเขียนรายงานการวิจัยทั่วไป (พิษณุ ฟองศรี, 2553: 273) อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง 
เพราะวัตถุประสงค์ต่างกัน วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษา ด้นคว้า หาค าตอบ ข้อความรู้องค์ ความรู้หรือ
ความจริงในประเด็นปัญหาที่สงสัยใคร่อยากรู้ เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปอันเป็นองค์ความรู้สากล แต่การประเมิน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งค้นหาค าตอบเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ดังนั้นรายงานการประเมิน จึงเป็นการ
น าเสนอสารสนเทศเชิงคุณค่าท่ีได้มาจากการประเมิน (สมคิด พรมจุ้ย, 2552: 3-4) 

    วัตถุประสงค์ของการเขียนรายงานการประเมินโครงการ เพ่ือการน าเสนอผลการประเมินให้
ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปประกอบการตัดสินใจปรับปรุงการด าเนินงานและการพัฒนาโครงการในกรณีจะด าเนิน
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โครงการต่อ หรือประกอบการตัดสินใจยกเลิกโครงการ ตลอดจนให้บุคคลทั่วไปใช้เป็นข้อมูลในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือวางแผนการด าเนินงาน และใช้ประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการ ผู้ ที่ใช้
ประโยชน์จากการประเมินส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหาร ผู้รับบริการจากโครงการที่ต้องการทราบสาระส าคัญที่จะใช้
ในการตัดสินใจ การน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้บรรลุเป้าหมาย และส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส าหรับการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมอย่างแท้จริง ส่วนประกอบของ
รายงานการประเมินโครงการ แต่ละส่วนมีส่วนประกอบ ดังนื้ 
 
1. หน้าปก 
2. ค าน า 
3. สารบัญ 
4. รายละเอียดโครงการ  

1. โครงการ (โครงการฉบับที่ลงนามอนุมัติ) 
2. รายงานผลการเบิกจ่ายจริง 

5. การด าเนินโครงการ 
1. ค าสั่ง (ถ้ามี) 
2. รูปแบบการด าเนินงาน/แผนการด าเนินงาน/ตารางการปฏิบัติงาน 
3. ก าหนดการ 
4. การประชาสัมพันธ์ 

 
6. การติดตามประเมินผลโครงการ  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

7. การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด หรือโครงการ 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3. ความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขและพัฒนา 

9. ภาคผนวก 
1. แบบประเมินผลโครงการ (ถ้ามี) 
2. ภาพกิจกรรม 
3. รายชื่อผู้เข้าร่วม 
4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 
10. คณะผู้จัดท า 

1. ที่ปรึกษา 
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2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
3. ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
4. ผู้จัดเก็บและรวบรวมแบบประเมินผล/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารูปเล่มโครงการ 
5. ผู้ติดตามและตรวจสอบการประเมินผลโครงการ 

 
3. ค ารับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

           เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้บุคลากรที่ดูแลได้ด าเนินการตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไขโครงการ
เสร็จแล้ว   ให้น าเอกสารโครงการไปเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
รับทราบการจัดโครงการนี้  
 
3.6 การเดินทางไปราชการ 
            การเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอก
มหาวิทยาลัย และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพ่ือไม่ให้ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่าย
ให้จะเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้ไม่ใช่ค่าตอบแทนในการท างาน 
แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 

1.ช้าราชการ 
2. ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
3. พนักงานราชการ 
4. นักศึกษา 
5. บุคคลภายนอก 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1. ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง 
2. ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับส านักงานได้เมื่อเสร็จสิ้นจากการ ปฏิบัติงานเพราะ

เหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เฉพาะการ
ปฏิบัติสิทธิการเบิกราชการตามค าสั่งชองราชการ เท่านั้น 

3. ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 
วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง 

1. ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลา เดินทาง กลับถึงที่
พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 

2. กรณีพักแรมให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง   ให้ นับเป็น 
1 วัน 

3. กรณีไม่พักแรม หากนับได้ใม่ถึง 24 ชั่วโมงแต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง  
2 ชั่วโมงแต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 

4. กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/พักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มเวลาตาม ก าหนดการ 
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5. กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ให้นับถึง สิ้นสุดเวลาที่
เลิกอบรมตามก าหนดการ 

6. กรณีผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารบางมื้อให้หักค่าเบี้ยเลี้ยงที่ค านวณได้มื้อละ 1 ใน 3 ชองอัตรา เบี้ยเลี้ยง
เดินทางเหมาจ่ายต่อวัน 

 
วิธีค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 

1. กรณีเดนิทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 13 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้      3 วัน 
เนื่องจาก 13 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง จึงนับได้อีก 1 วัน 

2. กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได้ 2 วัน 7 ชั่วโมง ให้เบิก เบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน 
เนื่องจาก 7 ชั่วโมง ไม่เกิน12 ชั่วโมง ให้บปัดทิ้ง 

 
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ 
 

ประเภท อัตรา/บาท/คน  หมายเหตุ 
ข้าราชการ 
บุคลากร 
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 

240  

นักศึกษา หรือ นักกีฬา 100-200 ขึ้ นกับสถานที่ ห รื อ เ มื อ ง      
ที่เดินทางไปราชการ 

 
ค่าเช่าที่พัก  
การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ 

1. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 
2. ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก 
1. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงอย่างใด อย่างหนึ่ง

ตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น 
2. การเดินทางเปีนหมู่คณะ ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม   จะพัก

รวมกันหรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่ พักคน
เดียว 

3. การเดินทางไปราชการที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่ 
3.1 การพักแรมในยานพาหนะ เช่น การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจ าทาง ที่ต้องค้างคืนบนรถ 
3.2 การพักแรมในที่พักท่ีราชการจัดให้ เช่น บ้านพักรับรอง 
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อัตราค่าเช่าพักเหมาจ่ายการเดินทางไปราชการ 
 

ประเภท อัตรา/บาท/คน  หมายเหตุ 
ข้าราชการ 
บุคลากร 
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 

จ่ายตามจริง  

นักศึกษา หรือ นักกีฬา จ่ายตามจริง ขึ้ นกับสถานที่ ห รื อ เ มื อ ง      
ที่เดินทางไปราชการ 

 
อัตราค่าเช่าพักเหมาจ่ายการเดินทางไปราชการ ไม่ต้องแนบหลักฐานการขอเบิก 
 

ประเภท อัตรา/บาท/คน  หมายเหตุ 
ข้าราชการ 
บุคลากร 
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 

800  

นักศึกษา หรือ นักกีฬา 150-250 ขึ้ นกับสถานที่ ห รื อ เ มื อ ง      
ที่เดินทางไปราชการ 

 
ค่ายานพาหนะ 
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานพาหนะ 
ค่ายานพาหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. พาหนะรับจ้าง 
2. พาหนะประจ าทาง 
3. พาหนะส่วนตัว 

 
      1. พาหนะรับจ้าง เช่น ค่ารถแท็กซ่ี รถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้เบิกได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน หลักเกณฑ์
ดังนี้ 
 

ประเภท หลักเกณฑ์การเบิก 
ข้าราชการ 
บุคลากร 
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
นักศึกษา 

ไป -กลับระหว่างที่พักหรือที่ปฏิบัติราชการถึง สถานีรถประจ า
ทาง/ สถานที่จัดยานพาหนะเพ่ือ เดินทางไปราชการภายใน
จังหวัดเดียวกัน 

- ถ้าข้ามเขตจังหวัด 

เขตติดต่อหรือผ่าน กทม. เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 

เขตติดต่อจังหวัดอ่ืน เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 

การเดินทางไป -กลับระหว่างที่อยู่ ที่พักกับ สถานที่ปฏิบัติ
ราชการในจังหวัดเดียวกันไม่เกินวัน ละ 2 เที่ยว 

การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพหานคร 
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หลักฐานในการเบิกจ่ายประกอบการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง 
- ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(แบบ บก.111) 

 
     2. พาหนะประจ าทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะ อ่ืน
ทีใ่ห้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ า มีเส้นทางค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายพาหนะประจ าทางให้เบิกจ่ายได้ตามจริงแต่ไม่เกินสิทธิ์ ดังนี้ 
ประเภท รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ เครื่องบิน 

ข้าราชการ 
บุคลากร 
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ตามจ่ายจริง 
ตั้งแต่ชั้นที่ 2          

     นั่ง-นอนปรับอากาศลงมา 

ไม่มสีิทธิ (ยกเว้นกรณี 
มีความ'จ าเ'ปีน เร่งด่วน
เพื่อประโยชน์ แก่ทาง
ราชการ และ ไดร้ับ
อนุมัติจาก อธิบดี) 

นักศึกษา 
ตามจ่ายจริง ตั้งแต่ชั้นที่ 2          

    นั่ง-นอนปรับอากาศลงมา 
ไม่มีสิทธิ 

 
หลักฐานประกอบการขอเบิกค่ายานพาหนะประจ าทาง 

1. ค่ารถโดยสารประจ าทาง รถไฟ ถ้าไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการได้ ให้ผู้เดินทางใช้
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) 

2. ค่าโดยสารเครื่องบิน ใช้หลักฐานดังนี้ (ตามหนังสือที่ อว 0409.6/ว 101 ลว.9 กย.64) 
3. ใบเสร็จรับเงินจากสายการบิน และ Itinerary Receipt พร้อม Boading Pass ในการเดินทางนั้น 

ๆ สายการบินไทย ใช้ Itinerary Receipt 

กรณีหลักฐานประกอบการเบิกค่าโดยสารเครื่องบินโดยสารสูญหาย 
1. ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) จากสายการบิน พร้อม รับรองส าเนา

ถูกต้อง และผู้เดินทางรับรองในเอกสารดังกล่าวว่ายังไม่เคยน าฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ 
หากค้นพบในภายหลังก็จะไม่น ามาเบิกจากทางราชการอีก 

2. กรณีที่ไม่สามารถขอส าเนาให้ผู้ เดินทางท าหนังสือรับรองการจ่ายเงินโดยขี้แจงสาเหตุที่  
ใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหายและไม่อาจขอส าเนาได้และเสนอผู้มี 
อ านาจอนุมัติ 

3. พาหนะส่วนตัว หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มิใช่ของทาง ราชการ โดย
มีข้ันตอนดังนี้ 

           เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ก่อนการเดินทางต้องท าบันทึกขออนุมัติเดินทางไป ราชการ
โดยพาหนะรถยนต์ส่วนตัวโดยชี้แจงเหตุผลที่ต้องใช้ยานพาหนะส่วนตัวเสนอ ผ่านหัวหน้า รับรอง ค านวณ
ระยะทางของกรมทางหลวงตรงและสั้นที่สุด แล้วให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ เพ่ือที่จะขอเบิกเงินชดเชย 
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อัตราเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 
1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินซดเชย ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 และหนังสือขออนุมัติ การใช้
ยานพาหนะส่วนตัว 
          กรณีที่ระยะทางไม่ตรงตามที่กรมทางหลวงก าหนดให้แนบเอกสาร Google Map หรือการ ค านวณ 
Web Site ค านวณระยะทางจากกรมทางหลวง 
 
เอกสารอ้างอิง 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2556 และพ่ีเกไขเพ่ิมเติม     (ถึงฉบับที่ 
8 พ.ศ. 2553 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2554 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการ ประชุมชอง

ทางราชการ พ.ศ. 2524 
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2554 
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 การด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
              การด าเนินโครงการ  เป็นกิจกรรมนักศึกษา จะต้องด าเนินการเป็นกิจกรรม ซึ่งท้าทายความสามารถ
ของนักศึกษา  ผู้น าองค์กรกิจกรรมนักศึกษาในการผลักดันให้โครงการต่างๆ ที่คิดข้ึนมา สามารถด าเนินไปได้ด้วย
ความเรียบร้อย  และบรรลุเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ได้  ภายใต้ความร่วมมือของสมาชิกในองค์กร 
 
3.7 กระบวนการในการบริหารโครงการ 
             การบริหารโครงการนั้นถือได้ว่า เป็นขั้นตอนที่เกิดข้ึนภายหลังจากได้เสนอและรับการอนุมัติโครงการ 
ต่อจากนั้นจะเข้าสู่การปฏิบัติ หรือขั้นตอนการบริหารโครงการ ในการด าเนินโครงการนั้น สามารถแบ่งได้เป็น    
3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนด าเนินการ และข้ันตอนหลังด าเนินการ 
       1. ขั้นตอนการเตรียมการ ในขั้นตอนนี้จะมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

    1.1 การท าความเข้าใจในสาระของโครงการผู้บริหารโครงการจะต้องท าความเข้าใจใน ภาพรวมของ 
โครงการทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ   วิธีการด าเนินโครงการโดยทั่วไป ก าหนดการซึ่งจะบอก 
ถึงก าหนดการของงานต่างๆ   ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะท าเสร็จในแต่ละงานด้วย  ทรัพยากรในการด าเนิน  
งานซึ่งประกอบด้วย งบประมาณ และการก ากับดูแลและควบคุมการใช้งบประมาณ   ค่าใช้จ่าย   บุคลากรซึ่งจะ
ระบุถึงความต้องการของบุคลากรระดับต่างๆ จ าเป็นส าหรับงานของโครงการ  รวมทั้งการบริหารบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพวิธีการประเมินซึ่งเป็นส่วนที่บอกถึงวิธีการปฏิบัติ   ในการก ากับดูแลเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ประเมินผล 

         
                         1.2  การวิเคราะห์โครงการเป็นขั้นตอนทีส่ าคัญตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารโครงการ  เพราะ 
หากโครงการไม่ได้รับการพิจารณาหรือวิเคราะห์อย่างดีพอแล้ว  ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินโครงการอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้  และอาจจะก่อให้เกิดการล่าช้าของแผนงานโดยรวม การวิเคราะห์โครงการนั้น หมายถึง กระบวน  
การในการศึกษาโครงการอย่างละเอียด ในการวิเคราะห์โครงการนั้น ประเด็นการวิเคราะห์ พิจารณาจาก 
              1.2.1 ปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงการทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดินฟ้าอากาศ หรือ 
สภาพการจราจร การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะยากพอสมควร   ต้องอาศัยประสบการณ์ของมุมมองที่กว้างขวาง 
ต้องอาศัยความรอบคอบของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการด้วย 
        1.2.2 ปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบของตัวโครงการ 
ซึ่งพิจารณาจาก 

- ความสอดคล้องสมบูรณ์ของโครงการ ระหว่างวัตถุประสงค์วิธีการด าเนินงานและค่าใช้จ่าย 
- ความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ พิจารณาจากเหตุผลและความจ าเป็นในการ 

ด าเนินโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม 
- ความเป็นไปได้ของโครงการ พิจารณาจากฐานะการเงินของโครงการ  

              1.3  การพิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการพร้อมขอบข่ายความรับผิดชอบ เป็นการสังเคราะห์ว่าเพื่อ 
ที่จะให้ด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี  จะต้องมีงานอะไรบ้าง 
เช่น ถ้าเป็นกิจกรรมการสัมมนา  อาจจะต้องมีงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้ เช่น  งานประชาสัมพันธ์  งานปฏิคม       
งานพิธีกร งานสถานที่ งานลงทะเบียน งานวิทยากร งานจัดเลี้ยงเป็นต้น ซ่ึงผู้จัดโครงการที่ดี ต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบที่จะคิดงานที่ครอบคลุมสาระของโครงการ   ซ่ึงงานที่คิดขึ้นมาต้องก าหนดขอบข่ายการด าเนินงานให้
ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการคิดหรือก าหนดลักษณะงานขึ้นมานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ
และจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ ไม่มีรูปแบบตายตัวแน่นอน 
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    1.4  ก าหนดตัวบุคคลที่จะเข้าด าเนินการในแต่ละงานทีก่ าหนดไว้  โดยในแต่ละงานต้องการคนที่มี 
ลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะ เช่น งานต้อนรับ อาจจะต้องการผู้ที่มีหน้าตาหรือบุคลิกภาพที่ดี งานเชิญวิทยากร 
ต้องการคนที่มีการพูดจา หรือมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น 

    1.5  การพิจารณาแนวทางในการประสานการด าเนินงาน   ซึ่งการด าเนินโครงการจะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยนั้น หากปล่อยให้ต่างคนต่างท าโดยขาดการติดตาม  เราก็จะไม่ทราบว่าแต่ละงานมีอะไรติดขัด
หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่  หากทราบเอาก่อนหน้าที่จะด าเนินโครงการอาจจะไม่ทันการ  นอกจากนี้งานบางอย่าง 
จ าเป็นต้องพ่ึงพาข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้น  การก าหนดแนวทางในการประสานงานจึงเป็นขั้นตอนที่   จ าเป็น 
แนวทางการประสานงานอาจจะใช้วิธีการประชุมเป็นระยะ ๆ  เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และให้แต่ละงานได ้
มองเห็นภาพรวมของการด าเนินงาน 

  1.6  การพิจารณาแนวทางในการก ากับดูแลในการด าเนินงาน  เป็นการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงการ ถ้าเป็นโครงการที่ใหญ่มาก การติดตามเพ่ือ
ตรวจสอบความก้าว หน้าเป็นสิ่งทีจ่ าเป็น  เพราะบางกิจกรรมมีระยะเวลาเป็นตัวก าหนด โดยการก ากับดูแลจะมุ่ง
ไปที่องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ผลงาน ค่าใช้จ่าย และเวลา เช่น 

- โครงการได้ด าเนินไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารของโครงการหรือไม่ 
- โครงการนั้น สามารถด าเนินการให้เสร็จภายในวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
- โครงการท าสิ่งนั้นได้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

1.7  การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เป็นการพิจารณาว่าในการด าเนินโครงการนั้น กิจกรรม
ใดบ้างที่จะต้องท าก่อนหรือท าหลัง คอยเวลาได้ คอยเวลาไม่ได้   เพ่ือให้การด าเนินโครงการสามารถบรรลุเป้า 
หมายที่วางไว้ในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.8  การวางแผนการประเมินโครงการ   มีหลายคนทีเดียวที่เข้าใจผิดว่า   การประเมินโครงการ 
นั้นมักจะด าเนินการในช่วงเสร็จสิ้นโครงการ  แต่ในความเป็นจริงแล้วการประเมินนั้นจะต้องด าเนินการในทุก 
ช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเตรียมการ ช่วงระหว่างด าเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เช่น 

- ช่วงเตรียมการ เป็นการประเมินความพร้อมก่อนที่จะเริ่มโครงการ 
- ช่วงระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือตรวจ สอบว่างานในช่วงระหว่างด าเนิน 

โครงการนั้น มีจุดใด ช่วงใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายบ้าง  เพ่ือประโยชน์ในการปรับแผนการ 
ด าเนินงาน  ช่วงเสร็จสิ้นโครงการเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  1.9  การจัดท าแผนด าเนินงาน (Action Plan) เป็นการน าสาระจากข้อที่ 1.1 ถึง 1.8  มาจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการ  ซึ่งจะบอกว่าช่วงเวลาใดจะต้องท าอะไร  เพ่ือให้แต่ละฝ่ายมองเห็นภาพรวมของแผน การด า 
เนินงานขั้นตอนนี้จะก าหนดลักษณะงานที่ต้องท าช่วงเวลาที่จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น  ผู้รับผิดชอบการราย  
งานผลความก้าวหน้า การประสานงาน การประเมินผลการด าเนินงาน 
 
ขั้นตอนการเตรียมการของนักศึกษาส่วนใหญ่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ต่อไปนี้ 

1. การติดต่อวิทยากร 
ส าหรับโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยาย หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องเชิญวิทยากร หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ควรมีการติดต่อประสานงานด้วยวาจาก่อนเบื้องต้น หลังจากโครงการได้รับอนุมัติ 
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2. การติดต่อขอความอนุเคราะห์ 
ได้แก่ ติดต่อขอใช้สถานที่  ติดต่อขอใช้ยานพาหนะ พัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ   มีการติดต่อประสานงาน 

ล่วงหน้าด้วยวาจากับหน่วยงานที่ต้องการขอความอนุเคราะห์  เพ่ือตรวจสอบระยะเวลา และความพร้อมในการ 
ใช้ หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว  เมื่อโครงการอนุมัติและติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้วนั้น ให้ทางผู้
จัดโครงการท าหนังสือถึงหน่วยงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไว และควรก ากับผู้ประสานงานไว้ในหนังสือด้วยทุก
ครั้ง มีลักษณะดังนี้  ชื่อ (นาย/นางสาว) ......…............ นามสกุล ................. ต าแหน่ง ......................... (ประธาน/
รองประธาน/อ่ืน) หมายเลขโทรศัพท์ .................. ..... เป็นผู้ประสานงาน 
หมายเหตุ : ไม่ควรเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน หรือผู้ติดต่อ เพราะจะก่อให้เกิดความสับสน 
             ข้อควรค านึงสาหรับการขอใช้สถานที่ 
              - ควรใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ 

    - ควรติดต่อขอใช้สถานที่ด้วยวาจาล่วงหน้าเนื่องจากหากติดต่อสถานที่ภายหลังแล้วไม่ว่าง 
                 อาจมีผลต่อการด าเนินโครงการเนื่องจากต้องขอยกเลิกโครงการหรือต้องมีการขออนุมัติ 
                 เปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งกระทบต่อการด าเนินโครงการในหลาย ๆ ด้าน 
             - ควรระบุวัน เวลา รายละเอียด รูปแบบและวัตถุประสงค์การขอใช้สถานที่ให้ชัดเจน 
             - ควรตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการขอใช้สถานที่   เช่น ค่าบ ารุงสถานที่ค่าตอบ 
               แทนเจ้าหน้าที่ ค่าเสียหายจากการใช้สถานที่ เป็นต้น  และควรค านวณไว้ในงบประมาณ โครงการ  
               ด้วย (ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามประกาศอัตราของหน่วยงานนั้นๆ) 

 
3. ขอให้ออกหนังสือในนามมหาวิทยาลัย (หนังสือติดต่อหน่วยงานภายนอก) 

ในโครงการที่ผู้จัดกิจกรรมประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเรื่องเอกสารขอความอนุเคราะห์  
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก  เช่น การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ การขอใช้สถานที่ เป็นต้น ให้ผู้จัด 
กิจกรรมด าเนินการ ดังนี้  
                องค์กรนักศึกษาท าหนังสือ เรียนถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์         ขอ
ความอนุเคราะห์ให้ออกในนามมหาวิทยาลัย โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าต้องการขอความอนุเคราะห์ เรื่อง
ใด มีเงื่อนไขค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งระบุต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน  และชื่อหน่วยงานที่ขอ
ความอนุเคราะห์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ต้องแนบเอกสารที่ต้องใช้ เช่น โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ก าหนดการเป็นต้น 
  
สิ่งส าคัญท่ีผู้จัดโครงการต้องค านึงถึงในการขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก มีดังนี้ 

1. ควรท าการตรวจสอบต าแหน่งหรือยศ ชื่อ – นามสกุล ของหัวหน้าหน่วยงาน หรือต าแหน่งหน้าที่  
และชื่อหน่วยงานให้ถูกต้อง ชัดเจน 

2. สิ่งที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ เช่น วิทยากร (ชื่อ-สกุล/ สังกัด/ หัวข้อการบรรยาย/ เวลา/ 
สถานที่) การขอลดหย่อนค่าที่พัก (หน่วยงานที่ติดต่อ/ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน / จ านวนผู้เข้าพัก/ 
วัน-เวลา/ สถานที่) การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ (หน่วยงานที่ติดต่อ/ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
จ านวนผู้เดินทาง / ขบวนรถไฟ/ สถานที่ต้นทาง -ปลายทาง / วัน-เวลาออกเดินทาง / วัน-เวลาถึงปลายทาง )  
เป็นต้น   
              หากเป็นการเชิญบุคคลมาร่วมงาน เช่น พิธีเปิด – พิธีปิดโครงการ วิทยากร กรรมการตัดสินในการ
ติดต่อประสานงานควรถามเรื่อง การเดินทาง หรือที่พักด้วย ทั้งนี้ มีสิ่งที่ต้องด าเนินการ เช่น 

-  ส่งแผนที่ หรือแผนผัง กรณีผู้รับเชิญไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆ 
-  กันพ้ืนที่จอดรถให้ในบริเวณที่ใกล้กับงานมากท่ีสุด (ประสานเรื่องทะเบียนรถและ 

                 ประสานผู้ดูแลสถานที่ เช่น รปภ. ให้เรียบร้อยด้วย) 
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-  ประสานงานรถของมหาวิทยาลัยในการรับ -ส่ง (กรณีบุคคลที่เชิญมาร่วมงานไม่สะดวก 
                 ในการเดินทางมาด้วยตนเอง) 

-  เตรียมห้องรับรอง (ส าหรับพักหรือเตรียมตัว กับผู้จัดโครงการ) / เตรียมที่พัก  (กรณีท่ีต้อง 
                 มีการค้างคืน) 

-  ควรขอหมายเลขโทรศัพท์ของเลขานุการ หรือผู้ติดตามไว้  เพ่ือสามารถตรวจสอบการเดินทางหรือ  
 การขอข้อมูลเพิ่มเติม 

3. เงื่อนไข (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
4. ชื่อนักศึกษาผู้รับผิดชอบในการประสานงาน  หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่ใช้ติดต่อกลับ 
5. การส่งจดหมาย หากประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัยส่งให้ ขอให้แจ้งที่อยู่มาด้วย 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานใดๆ ทั้งภายในและภายนอก ควรศึกษา และ
ตรวจสอบเรื่องอัตราค่า ใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าบ ารุงยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพ่ือระบุรายละเอียดงบประมาณในโครงการ อีกทั้งหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติ 
โครงการแล้ว ให้รีบด าเนินการด้านเอกสารทันที เพ่ือให้ทันต่อการด าเนินการ 
 

4. การติดต่อผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
โครงการที่มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมงาน เพ่ือเป็นประธาน หรือเข้าร่วมงานในพิธี เปิด – พิธีปิด  

โครงการ มอบของรางวัล เป็นต้น ต้องด าเนินการตรวจสอบวัน เวลาจากเลขานุการของผู้บริหาร หากว่างให้ 
เชิญด้วยวาจา และท าหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการโดยระบุให้ชัดเจนในรายละเอียดดังนี้ 

1. ต้องการให้ผู้บริหารมาท าอะไร (เช่น เป็นประธานเปิดโครงการ มอบรางวัล เป็นต้น) 
2. ระบุวัน เวลา สถานที่ ให้ชัดเจนพร้อมแนบโครงการและก าหนดการร่างค ากล่าว (ค ากล่าวเปิด

งานค ากล่าวรายงาน) ตามกรณีท่ีเชิญด้วย 
หมายเหตุ : ควรวางแผนและตรวจสอบเรื่องต าแหน่งการยืน อาหาร เครื่องดื่มและสถานที่รับรอง เครื่องเสียง 
ของรางวัล - ผู้รับรางวัล (กรณีเชิญเพ่ือมอบรางวัล ) พิธีกร เป็นต้น ให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้อง ในวัน
จัดโครงการ 
 

5. การประชาสัมพันธ์โครงการ 
เป็นส่วนส าคัญในการให้ข้อมูล ว่าจะเกิดกิจกรรมอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้สนใจ เข้า 

ร่วมกิจกรรม ตามวันเวลาที่ก าหนด ซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ควรเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ และมีการ
สื่อสารให้ทั่วถึง 
 

ข้อควรปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ 
1. ภาษา ข้อความหรือภาพที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ควรมีความเหมาะสม (ทั้งภาษาพูด ภาษา 

เขียนรูปภาพ ) ต้องสุภาพไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่โจมตีหรือก่อให้เกิดความเสียหาย  เสื่อมเสีย
แก่บุคคล หรือสถาบันใดๆ 

2. ชนิดของการประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 
2.1 ประกาศด้วยเสียง เช่น เสียงตามสาย สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ 
2.2 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นกระดาษต่างๆ 
2.3 ป้ายประกาศต่างๆ เช่น ป้ายผ้า ป้ายที่ท าจากวัสดุอ่ืนๆ (บอร์ด คัทเอาท์ เป็นต้น) 

3. สถานที่ติดตั้ง ต้องค านึงถึงความเหมาะสม เป็นระเบียบ เรียบร้อย และต้องได้รับการอนุญาต 
จากเจ้าของสถานที่ที่จะติดตั้ง เนื่องจากพ้ืนที่บางแห่งของหน่วยงานต่างๆ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ 
ควรมีระยะเวลาในการติดตั้ง เมื่อครบก าหนดระยะเวลากลุ่มกิจกรรมต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย หากไมด่ าเนินการ 
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มหาวิทยาลัยหรือเจ้าของสถานที่สามารถท าการเก็บรื้อถอนได้ทันที  ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. การติดตั้ง กรณีเป็นป้ายขนาดใหญ่ป้ายไม้คัทเอาท์  หรือบอร์ด ต้องค าถึงถึงความปลอดภัยเป็น 

พิเศษ มีอุปกรณ์ยึดให้แน่นเพื่อไม่ให้โค่นล้ม หรือเกิดความเสียหายแก่บุคคล และสถานที่ที่ติดตั้ง 
          6.  จัดเตรียมเอกสาร / จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
                 ควรเตรียมการและตรวจสอบความถูกต้อง  ความพร้อมล่วงหน้าก่อนถึงวันด าเนินโครงการด าเนิน 
การตามโครงการที่จัดเตรียมเอาไว้ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ      คอยอ านวย
ความสะดวกตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
            เอกสารที่จ าเป็นต้องเตรียม ได้แก่ 

1. ใบเซ็นชื่อ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการระบุรหัส นักศึกษา สาขา ชั้นปี คณะ/วิทยาลัย ให้ชัดเจน 
2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ควรเป็นแบบประเมินที่สามารถวัดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 

และตัวชี้วัดโครงการได้ ที่ได้พิจารณาเขียนไว้และเลือกไว้ในโครงการ 
3. เอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ในโครงการ เช่น เอกสารการบรรยายของวิทยากร เป็นต้น 

            อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  ทีส่ าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ 
1. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ควรเตรียมให้พร้อมและเพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ หาก

เป็นไป ได้ควรสอบถามอาการหรือ สังเกตภาวะผิดปกติของผู้เข้าร่วม เช่น อาการหอบหืด   
เป็นต้น และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมเตรียมยาประจ าตัวมาด้วย 

2. อุปกรณ์อ่ืนๆ ให้จัดเตรียมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
7. ขออนุญาตท ากิจกรรมนอกสถานที่ 

ส าหรับโครงการที่มีสถานที่ปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้ 
จัดโครงการท าหนังสือขออนุมัติตัวนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในต่างจังหวัด โดยเสนอถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เพ่ือขออนุมัติตัวนักศึกษาในการท ากิจกรรมนอกสถานที่ โดยระบุ วันเวลา สถานที่ 
จ านวนผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน โดยแนบส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วพร้อมแนบรายชื่อ นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการให้ครบถ้วน 
 

8. ขออนุญาตลาเรียน 
ส าหรับโครงการที่มีการจัดกิจกรรมตรงกับช่วงเวลาเรียน (เฉพาะโครงการของมหาวิทยาลัยและ 

องค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลางที่ได้จัดโครงการ) หากมีความจ าเป็นต้องขอลาเรียนในรายวิชาใดๆ  ตาม
ช่วงเวลาที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบท าหนังสือขออนุญาตลาเรียน ผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรมและเสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เพ่ือพิจารณาด าเนินการออก
หนังสือถึงอาจารย์ผู้สอนต่อไป 

9. การขออนุญาตค้างคืน / อยู่เกินเวลาปิดของมหาวิทยาลัย 
ส าหรับโครงการที่ผู้จัดโครงการต้องมีการค้างคืนเพื่อเตรียมงาน  หรือจัดเตรียมสถานที่ให้ผู้จัด  

โครงการติดต่อประสานงานหน่วยงานนั้นๆ ด้วยวาจาถึงเรื่องวันเวลา และสถานที่ท่ีต้องการใช้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ 
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา เวลาปิดของหน่วยงาน ข้อจ ากัด หรือข้อปฏิบัติต่างๆ และต้อง
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของสถานที่นั้น ๆ ก่อนหลังจากได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ให้ผู้จัดโครงการท า
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ถึงอธิการบดี เพ่ือขอพิจารณาอนุญาต
โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นในการค้างคืน วัน เวลา สถานที่จ านวนนักศึกษาที่ขอค้างคืนหรืออยู่เกินเวลาโดยแนบ 
ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วรายชื่อรหัสนักศึกษา ชั้นปี คณะ/วิทยาลัย ของนักศึกษาที่ค้างคืนหรืออยู่
เกินเวลา และมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรแนบมาด้วย 
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หมายเหตุ นักศึกษาควรบริหารจัดการเรื่องเวลาให้เหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหลีกเลี่ยง
การด าเนินการนอกช่วงเวลาปกติท่ีหน่วยงานต่างๆ ก าหนด เพ่ือป้องกันด้านความปลอดภัยของนักศึกษา 
     
1. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
          ภายหลังจากท่ีได้เตรียมแผนการด าเนินงานแล้ว ในการด าเนินโครงการกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ คือ 
          1.1 การก ากับให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานในการด าเนินโครงการนั้น จ าเป็นจะต้องแต่งตั้ง   ผู้จัด การ
โครงการเพ่ือดูแลภาพรวมของการด าเนินงาน และก าหนดตัวบุคคลที่จะดูแลการด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ ใน
ขั้นตอนนี้ผู้จัดการโครงการจะต้องมองภาพรวมของการด าเนินงานให้ออก ต้องพิจารณาได้ว่างานใด   ที่มีความ
ความส าคัญท่ีสุดในแต่ละช่วงเวลา งานใดที่ต้องการความพิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบในการด าเนินงาน งานใดที่ไม่
สามารถผิดพลาดได้เลย งานใดที่ต้องเร่งรัดให้เสร็จทันเวลาเพ่ือให้งานอ่ืนสามารถด าเนินได้ต่อ งานใดที่สามารถ
ชะลอได้ เพ่ือที่จะสามารถจัดล าดับความส าคัญ ในการติดตามก ากับดูแลหากมองลักษณะงาน ในส่วนนี้ไม่ออก 
โอกาสความผิดพลาดย่อมมีมาก ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการทางวิชาการ อาจต้องใช้เทคนิค
วิธีการทางด้านวิชาการเข้ามาช่วย 
          1.2  การติดตามงานในภาพรวมเป็นระยะๆ เพ่ือช่วยให้สามารถพยากรณ์ได้ว่าการด าเนินงาน มีโอกาส
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงใด การประเมินเป็นระยะๆ จะท าให้เรามีความมั่นใจและสามารถ
ปรับแก้ไข สภาพปัญหาที่เกิด ขึ้นได้ทันที 
       
2. ขั้นตอนหลังด าเนินการ 
          2.1  การสรุปงานและประเมินผล เป็นการศึกษาลักษณะความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของโครงการ 
          2.2  การท าข้อเสนอแนะโครงการ เป็นการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในลักษณะ 
นี้อีกครั้งหนึ่งส าหรับผู้ที่จะด าเนินงานต่อในอนาคต  
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บทที่ 4 
ปัญหา  อุปสรรค  แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา นอกจากต้องเป็นผู้รอบรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและงาน กิจการ

นักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  ยังต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการจัดกิจกรรม และงาน ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและ
งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา  ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริม
สุขภาพ ที่มักจะพบบ่อยๆ มีดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรม - ก า รมอบหมายหน้ าที่ ค ว าม 
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
และมีความทับซ้อน 
 

- ประชุมวางแผน และมอบหมาย ภาระ
หน้าของแต่ละฝ่ายให้ ชัดเจน รวมทั้ง
จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 - ง บ ป ร ะม า ณ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรม ไม่เพียงพอ 

ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การจัด
กิจกรรมนั้นๆ เพ่ือจัดสรร และวางแผน
การใช้งบประมาณ ที่มีอยู่ ให้คุ้ มค่ า 
รวมถึงอาจต้อง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ความใกล้เคียงสามารถทดแทนกันได้ ใน
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

 - การขอยืมอุปกรณ์ของนักศึกษา 
มักจะมาขอใช้เร่งด่วน และน ามา 
ส่งคืนล่าช้ากว่าก าหนดที่แจ้งไว้ 

-  จั ด ท า ร ะ เ บี ย บ ข้ อ ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ 
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ โดยให้
นักศึกษาเขียนค าร้อง ขอยืมอุปกรณ์
ล่วงหน้าอย่าง น้อย 1 วัน พร้อมวาง
บัตร ประชาชนหรือบัตรประจ าตัว 
นักศึกษาไว้ และล่งคืนอุปกรณ์ ภายใน 
2 วันนับตั้งแต่วันที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม 

2. ขั้นการด าเนินกิจกรรม -นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม 
กิจกรรมน้อย และไม่ทราบว่า มี
การจัดกิจกรรมขึ้น 

- การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 
และเห็นความส าคัญของการ เช้าร่วม
กิจกรรมนั้นๆว่ามีผล อย่างไร รวมทั้ง
เพ่ิมช่องทาง การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
สามารถเช้ าถึ งกลุ่ มนักศึกษา หรือ
กลุ่มเป้าหมายได้ 
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ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
3.ขั้นสรุปการด าเนินกิจกรรม - การสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

ของนักศึกษามคีวามล่าช้า 
- พูดคุยสอบถามถึงปัญหาในการ สรุป
กิจกรรม และเร่งรัดการ สรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมให้ แล้วเสร็จภายใน  
15 วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นกิจกรรม 

4. ภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

-นักศึกษามีปัญหาด้านการศึกษา 
การท ากิจกรรมรวมทั้งปัญหา 
ส่วนตัว 

- ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา 

4.2 แนวทางการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน 
การตะหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว อันเป็นผลจากการจัดท าคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท า

จึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

4.2.1 ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการจัดกิจกรรม เพ่ือ
เตรียมการในการจัดกิจกรรมนั้นๆ  และมอบหมายภาระหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายอย่างซัดเจน ไม่ให้เกิดความทับซ้อน 
รวมทั้งวางแผนการใช้งบประมาณให้ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

4.2.2 จัดท าระเบียบข้อปฏิบัติในการขอยืมอุปกรณ์ และการใช้ห้องประชุมและลานกิจกรรม หรือศูนย์
กีฬาอเนกประสงคใ์ห้ชัดเจน รวมทั้งประซาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่ใช้บริการได้ รับทราบอย่างทั่วถึง 

4.2.3 จัดกิจกรรมหรือการอบรมเซิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้น านักศึกษาของด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติในการท างานและก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคีภายในทีม สามารถท างาน
ร่วมกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได ้

4.2.4 ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก การเข้า
ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการประซาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เข้าถึงกลุ่มเป้หมาย และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการชักจูงให้ นักศึกษาอยากเข้าร่วมกิจกรรม 

4.2.5 เร่งรัดการสรุปกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่ วันสิ้นสุด
กิจกรรม และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสรุปโครงการ 

4.2.6 จัดบริการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่นักศึกษาที่ปัญหา/ข้อสงสัย ด้านต่างๆ เช่น การเรียน การ
เข้าร่วมกิจกรรม หรือปัญหาส่วนตัว เพ่ือเป็นการเสนอแนวทางการแก้ไขและลดภาวะความเครียดที่เกิดกับตัว
นักศึกษา ให้สามารถเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
 

4.3 ข้อเสนอแนะ 

             การท างานแต่ละวันย่อมมีปัญหาขึ้นเสมอ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความส าคัญมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่
ระบบการท างานอันเนื่องมาจาก การปฏิบัติ  การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์ และ
การจัดบุคลากรล้วนต้องมีการตัดสินใจ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เช่น สัปปุริสธรรม ธรรมมะ
ของผู้หมดปัญหา วงจร PDCA การแก้ปัญหาโดยใช้กลุ่ม QCC และกิจกรรม 5 ส 
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      4.3.1 เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการท างาน 

             ปัญหา เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกคน ทุกองค์กร แยกออกจากกันไม้ได้ เพราะปัญหาคือ โอกาส สิ่งท้าทาย 
ให้ราได้ฝึกวิชา ความสามารถ และท าให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหามากข้ึน ดังค าท่ีว่า “ปัญหามี บารมีเกิด” หรือ 
“ปัญหามา ปัญญาเกิด” ค าว่า “บารมี” หรือ “ปัญญา” นั้นก็หมายถึง ทักษะ พัฒนาการที่เกิดข้ึน หลังจากท่ีเรา
ได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นั่นเอง ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะและเทคนิคในการแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
ท างาน 

1. What is the challenge? หรือปัญหาคืออะไร ต้องหาค าตอบให้ได้ว่าอะไรคือปัญหา ซึ่งอาจจะได้จาก
การสังเกตด้วยตนเอง สอบถามผู้เกี่ยวข้อง หรือสังเกตจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร จะได้วางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. What is the cause of the problem? สาเหตุของปัญหาคืออะไร นั้นคือการหาสาเหตุของปัญหา
ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดยสอบถามจากพยาน ผู้รู้เห็น หรือหลักฐานต่างๆเพ่ือให้ได้ข้อสรุปของปัญหา
นั้น 

3. Who has got the impact? ใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อ
พนักงาน หรือองค์กรมากน้อยเพียงใด 

4. What are the solutions? แนวทางการแก้ไขปัญหาคือวิธีการน าไปสู่ทางออกของปัญหา ซึ่งทางออก
หรือการแก้ไขปัญหาที่ดี คือ การวางแผนที่ดี (Planning)การเตรียมพร้อมที่ดี (preparation) เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

หลังจากทีทราบ ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วนั้น ต้อง พึง
ระลึกไว้เสมอว่า ในการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องมีวิธีที่แตกต่างกันไป เราไม่อาจใช้วิธีแบบเดียวกันกับทุกปัญหาได้ 
เพียงเรามีหลักคิดที่เรียกว่า “ศิลปะการแก้ปัญหา”ก็ช่วยให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้น และสิ่งที่อยากจะเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาในการท างานให้ประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้แก้ไขปัญหา 
หรือผู้ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ควรค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน 

1. คิดอย่างสร้างสรรค์ (Flexible Thought) สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการแก้ปัญหา อย่ามองที่ความรุนแรง
ของปัญหา แต่ให้คิดว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร ซึ่งทางออกในการแก้ปัญหา คือ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ให้หลุดจากกรอบเดิมที่ครอบเราไว้ จะท าให้เราพบวิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา 

2. ใช้ใจเป็นที่ตั้ง (Everything is mind ) ร่างกายและจิตใจจะเชื่อมโยงกันเสมอ ถ้าร่างกายเราถูกใช้
งานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน เคร่งเครียดอยู่กับงานจนเกินไป ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ ดังนั้น ควร
ออกไปท ากิจกรรมเพ่ือให้จิตใจเราสงบ และเปิดกว้างพอที่จะคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ รวมถึง
วิธีการแก้ปัญหาอย่างงสร้างสรรค์ 

3. มีสติ (Be Conscious)  สติเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะจะท าให้เรามีวิธีการพูด วิธีการคิด  และการ
วางแผนที่ดี จะท าให้เราสามารถเลือกสถานที่ วัน และเวลาในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมทั้งสติยังท าให้เรายอมฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์
ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ขาดสติในการแก้ไขปัญหา มักจะน าพาอัตตะ ความล าเอียง มาร่วมท าให้
การแก้ไขปัญหาล้มเหลวได้ 
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ภาคผนวก 
                                           แบบฟอร์มเสนอโครงการ 

 
 

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

สถานภาพของโครงการ 
      โครงการต่อเนื่อง (ระบุชื่อโครงการเดิม)       โครงการเดิม      โครงการใหม่ 
  
รูปแบบโครงการ 

                        โครงการภายนอก      โครงการภายใน 

 

งาน/สภา/สโมสร/ชมรม….…………………………………………………………..……….....……มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
 

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

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

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

กลุ่มเป้าหมาย   จ านวนทั้งสิ้น ……………….. คน (ระบุจ านวน) 
       นักศึกษา  จ านวน ................. คน 
    นักเรียน   จ านวน ................. คน 
   อาจารย์ที่ปรึกษา            จ านวน ................. คน 
    บุคคลภายใน   จ านวน ................. คน (ถ้ามี) 
   บุคคลภายนอก   จ านวน ................. คน (ถ้ามี) 
 

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

จ านวนหน่วยชั่วโมง .......................................................................................  
 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา (ระบุได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น) 
สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) 
สามัคคี (Unity) 
ส านึกดีต่อสังคม (Integrity) 

 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  ดังนี้ (ระบุได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น) 
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  (ทักษะนวัตกรรม,ส่งเสริมผู้ประกอบการ) 
 เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใจในสถาบัน 
 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะสากล (พัฒนาทักษะ IT,ทักษะภาษาอังกฤษ) 

กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

เอกสารแนบ 1     
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กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1   ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการ  
เปลี่ยนแปลงของโลก (ระบุ Smart ได้เพียง 1-2  Smart เท่านั้น) 

ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Smart English) 
จ าลองบริษัท (Startup for Student) และสนับสนุนทุนในการพัฒนาสร้างอาชีพใหม่ เพื่อเป็น   
แนวทางในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษา (Smart Entrepreneurship) 
สร้าง “กันเกรานวัตกร” (Smart Innovation) 

   เสริมสร้างการเป็นพลเมืองเข้มแข็ง (Smart Character) เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความ 
   ภาคภูมิใจในสถาบัน  
   สร้างแกนน าวิชาการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต (Smart IT) 
   ส่งเสริมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน (Smart Heart) 
   ส่งเสริมกิจกรรมด้านสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก  
 (Smart Mind) 
   ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Smart Heritage) 
   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า (Smart Character) 
   ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ (Smart Brain) และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา     
   ทักษะความคิดและการเรียนรู้ (Smart Learning) 

ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ (Well being) และ 
ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (Smart health) 

 

มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ชั้นปีที่ 1   

ชั้นปีที่ 2    
ชั้นปีที่ 3  

 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 
     ทุกชั้นปี 
 

หลักการและเหตผุล  
(ระบุปัญหา สาเหตุและความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดท าโครงการ หาเหตุผล หลักการ ทฤษฏี แนวทางนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวง/กรม ตลอดจนความต้องการในการพฒันา  ทั้งนี้เพื่อแสดงข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือและให้เห็น
ความส าคัญของสถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดยมีการอ้างอิงแหล่งทีม่าของข้อมูลด้วย  เพื่อที่ผู้อนุมัติโครงการจะไดต้ัดสนิใจ
สนับสนนุโครงการต่อไป) 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 (ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องการจะบรรลไุว้อย่างกว้างๆ มี
ลักษณะเป็นนามธรรม แต่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ โดยโครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้  คือ  มี
วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้) 
เพื่อ………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
เพือ่…………………………………………………………………………..………….………................................................ 
เพื่อ……………………………………………………………………………………..……..……………………………………………….. 
 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด / วิธีการประเมิน / เป้าหมายของโครงการ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
 ตัวอย่าง 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ผู้น านักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวชี้วัด จ านวนผูน้ านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระดับคะแนนบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 
วิธีการประเมิน การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของผู้น า

นักศึกษา 
แบบทดสอบบุคลิกภาพก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ 

เป้าหมายของ
โครงการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้น านักศึกษา
ทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 

 
กลุ่มเป้าหมาย ...........(นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรหรือประชาชนทั่วไป)................................................................ 
 

ลักษณะของกจิกรรม .............(ระบุให้ชัดเจนว่าท ากิจกรรมอะไรบ้าง)......................................................................... 
 

ผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา  (ถ้ามี)………………………………………….....……………………….…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…...……………………………… 
แผนและปฏิทินการปฏิบัตงิาน  (ใช้ PDCA และตาราง GANTT CHART เข้ามาช่วย) 
วิธีด าเนินการและแผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมและวิธีด าเนินการ (ระบุกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏบิัติ ตาม ตัวอย่าง และปรับเปลี่ยนตามการ
ด าเนินการทีจ่ะเกิดขึ้นจริงของโครงการ) 

วงจรคุณภาพ PDCA กิจกรรม/การด าเนินการ 
การวางแผน (Planning) - ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานฯ เพื่อวางแผน 

- มอบหมายภาระงานในการเตรียมด าเนินการ 
- จัดท าโครงการน าเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา 

การด าเนินการ (Doing) - ประสานงานความร่วมมือคณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
- จัดประชุมเพื่อด าเนนิการ 
- แผนการประชาสัมพันธโ์ครงการ 
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- ด าเนินการตามแผนการปฏิบตังิาน 

การประเมินผล (Checking) - ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานผลการด าเนนิงาน 

การปรับปรุง (Acting) - น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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2. แผนการปฏิบัติงาน (ตัวอย่าง)  

กิจกรรม พ.ศ. 256... 
เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... เดือน... 

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

3. แผนประชาสัมพนัธ์และแจ้งเวียน /ประสานงานความ
ร่วมมือความร่วมมือ 

     

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

 
 

3. ร่างก าหนดการ (แนบท้ายโครงการ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ……………………………..…………………………………………………………………………………………..…..……… 
2. …………………………..…………………………………………………………………………………..…………..………….. 

 

ผลผลิต (Output) 
 ............................................................................................................................. ..................................  
 ..................................................................................... ..........................................................................   
 ............................................................................................................................. ..................................  
  

ผลลัพธ์ (Outcome)  
............................................................................................................................. ..................................  

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

 

วงเงินของโครงการ : 
 

วงเงินงบประมาณทั้งหมด ...................บาท  
กิจกรรม รายละเอียด จ านวนเงิน 

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

1. ค่าตอบแทน    
   1.1 ค่าปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 
(วันท าการ/วันหยดุ)  

  

2. ค่าใช้สอย   
3. ค่าวัสดุ   
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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.  ค่าอาหารนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ    เป็นเงิน………….บาท 
2.  ค่าอาหารนักศึกษา     เป็นเงิน………….บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    เป็นเงิน………….บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษา    เป็นเงิน………….บาท 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ    เป็นเงิน………….บาท 
6. ค่าที่พักนักศึกษา     เป็นเงิน………….บาท 
7. ค่าที่พักอาจารย์ที่ปรึกษา    เป็นเงิน………….บาท 
8. ค่าที่พักพนักงานขับรถ     เป็นเงิน………….บาท 
9. ค่าเงินรางวัล      เป็นเงิน………….บาท 
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10. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถราชการ)  เป็นเงิน………….บาท 
11. ค่าบ ารุงโรงเรียน/สถานที่    เป็นเงิน………….บาท 
12. ค่าเช่าห้องประชุม     เป็นเงิน………….บาท 
13. ค่าเช่าเครื่องเสียง     เป็นเงิน………….บาท 
14. ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง    เป็นเงิน.............บาท  
15. ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์     เป็นเงิน ............บาท 
16. ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ      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 
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                     บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ  ชมรม....................... สังกัดสโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.................... 

ที ่ชร........001/2564                                      วันที ่.......................................... 

เรื่อง      ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 

  
เรียน      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   
 
  ด้วยชมรม .................................... สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอ
โครงการ.............................................................. ในเดือน  ........................................ ณ ...................................  
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ   เป็นเงิน ................... บาท  ( ........................................ )  ทั้งนี้   เนื่องจาก ..................................... 
จึงไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนการเบื้องต้นได้ ประธานชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าควร
เปลี่ยนแปลงโครงการ  เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาได ้ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 1. ..................................................  เป็น ........................................................             
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

                        ( .................................................. ) 
                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

                        ( .................................................. ) 
                      อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม.............. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เอกสารแนบ 2     
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               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. 3009 

ที ่อว 0604.4.1/                                           วันที ่   
เรื่อง       ขออนุมัติจัดท าโครงการ.....................................................................................................................  
 
เรียน       รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

     ตามท่ี  ชมรม ........................... สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับอนุมัติ
ให้ด าเนินโครงการ ...........................................................   เพ่ือ.................................................................. ณ  
.........................................................................   ผู้เข้าร่วมโครงการ..................... คน ประกอบด้วย นักศึกษา
..............คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ..... คน ทั้งนี้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เป็นเงิน .............................. บาท  ( .............................)  
ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

         ในการนี้ ส านักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติโครงการดังกล่าว โดยให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ในวงเงิน ....................... บาท  ( .................................. ) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

  
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
                                                             (..............................................) 
                                                           หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

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

เอกสารแนบ 3     
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               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. 3009 

ที ่อว 0604.4.1/                                           วันที ่   
เรื่อง       ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินโครงการ .......................................................... 
    
เรียน       อธิการบดี 
 
      

   ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.4.1/..............  ลงวันที่............................................. ........เรื่อง 
ขออนุมัติจัดท าโครงการ...................................................................................  ในวันที่........... ....................  
ณ........................................ ............................................โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  จ านวน.........................บาท    (............................................................)  
  ส านักงานพัฒนานักศึกษา  จึงขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการในวงเงิน จ านวน...........................บาท  (................................................................. .............) ทั้งนี้ 
จะจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเพ่ือส่งใช้เงินยืมเงินรายได้ ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  ตามสัญญายืมเงินที่
แนบมาพร้อมนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
       (นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข) 

              รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
                                                                        

 
 
 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

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

อา้งองิเลขที/่ตามที่
ขออนุมตัจิดัท า 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มหนังสือสัญญายืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มขอจัดซ้ือ/จัดจ้าง/จ้างเหมา โครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมมนกัศึกษา 
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แบบฟอร์มใบเสนอราคา 
 

 
 
 
 
 

 

ข้อมูลที่อยู ่เลขที่ที่ผู้เสีย
ภาษี 13 หลัก ของผู้ขาย
ต้องครบถ้วน      

ช่องลงรายมือชื่อผู้เสนอ
ราคา      

รายละเอียดสินค้าต้อง
ครบถ้วน      

ระบุจ านวนเงินและภาษี
หัก  ณ ที่จ่าย (ถา้มี)     
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ลักษณะใบส าคัญรับเงิน/บิลเงินสดที่ถูกต้อง    
 
1. มีชื่อร้านค้าเลขที่ตั้ง เบอร์โทรที่สามารถตรวจสอบได้ 
2. มีเล่มที่ เลขที่ ที่ออกใบเสร็จ  และลงวันที่  เดือน  ปีพ.ศ. ให้เรียบร้อย 
3. รายละเอียดของใบเสร็จ เช่นค่าวัสดุอะไรบ้าง 
4. จะต้องมีนามผู้ซื้อ ( คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
5. ใบเสร็จทุกใบจะต้องไม่มีรอยลบหรือแก้ใด ๆ  ถ้ามีต้องมีลายเซนต์เจ้าของร้านก ากับพร้อมประทับตรา 
6. จะต้องมีลายเซนต์ผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินให้เรียบร้อย 
 
         

 
 
 
 

                      
 
 
 
 

ชือ่รา้นคา้ 

วนั/เดอืน/ปีและ
เลขทีใ่บเสรจ็ 

ตรวจสอบรายการ
และจ านวนเงนิ 

ผูร้บัเงนิ 

ชือ่หน่วยงาน 

รบัรองการช าระเงนิ 
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                                       ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัซื้อจดัจา้งโดยจ่ายเงนิสดและการเบกิใชใ้บเสรจ็รบัเงนิในการเบกิ ผูเ้บกิจ่ายจะตอ้งลงชือ่-นามสกุล  
 
 
และวนัที ่ในใบเสรจ็รบัเงนิทุกครัง้ ก่อนส่งใหเ้จา้หน้าทีพ่สัดุด าเนินการเบกิจ่าย 

 
ตวัอย่างตรายางท่ีประทบัในใบเสรจ็รบัเงิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    เล่มที่  046           เลขที่  2280 

บิลเงินสด 
ร้านบรรณาลักษณ์ 

 
89/9-10  ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี โทร. (055) 258718 

ศูนย์บริการ...น.ส.พ. และจ าหน่ายหนังสือนวนิยาย สารคดี การ์ตูน 
หนังสือพิมพ์ รายวัน ทุกชนิด 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี1530146718  ทะเบียนการค้าเลขที่ อ.6189 
ได้รับเงินจาก ชมรมว่ายน้ า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    วันที่ 31  มกราคม  2564 

 
จ ำนวน รำยกำร รำคำต่อ

หน่วย 
จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

  
30 ไทยรฐั 10 300 -  
2 บางกอกโพสต ์ 25 50 -  

      
      
      
      
      
    (สามรอ้ยหา้สบิบาทถว้น)        รวมเงนิ 350 -  

 
ลงชือ่ .........................................  ผูร้บัเงนิ    ผูจ้่ายเงนิ ..................................... 

ผูซ้ื้อลงนาม 

วนั/เดอืน/ปี 

ชือ่รา้นคา้ 

ผูข้ายลงนาม 

ตรวจสอบ
จ านวนเงนิ 

ขอรบัรองว่าไดจ้่ายเงนิไปตามใบส าคญันี้จรงิ 
 

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

ผูจ้่ายเงนิ 
.............../...................../............. 
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อว ๐๖๐๔/                                              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                                        
                                                                                          ต าบลเมืองศรีไค  
                                                                                          อ าเภอวารินช าราบ 
                                                                                          จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์วิทยากร/ 
เรียน       ........................................................................... 
สิ่งที่แนบมาด้วย  ................................................................ 
   
  ตามที่  ชมรม............................................... สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้จัดโครงการ..................................................... ในระหว่างวันที่ ........................................  ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   เพ่ือ.............................................................................. อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาด้านกีฬา สังเสริมพัฒนาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ และกิจ กรรม
นักศึกษาที่หลากหลายภายในสถาบัน   
   ในการนี้  ชมรม....................................... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้........................................... ซึ่งผูท้ี่มีความรู้ความสามารถด้าน.......................................
เป็นอย่างด ีเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว    ในระหว่างวันที่  ......................................................  
ณ  .......................................................... หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                  (..............................................) 
                                                    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
                                                   ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๕๓๐๐๙ , โทรสาร ๐๔๕-๒๘๘-๕๐๙         
เจ้าหน้าที่ประสานงาน .................................................. โทร. .......................................... 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ชื่อโครงการ............................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินโครงการ…………………………………………………………………………………. 
สถานที่ด าเนินโครงการ......................................................... 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คณะ รหัสนักศึกษา ลายมือชื่อ 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     

 
               ลงช่ือ .......................................... 

(.......................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
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ตัวอย่าง แบบประเมินผลโครงการ 
แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม.................................................. 
วันที่.............................................................. 

 

ค าอธิบาย แบบประเมินฉบับนีแ้บ่งออกเป็น 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  และเติมข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์ 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทัว่ไป 

1.เพศ   ชาย   หญิง 
2.สถานะ   อาจารย ์  เจ้าหนา้ที ่  นักศึกษา   อื่นๆ 
3.สังกัด   คณะเกษตรศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร ์  คณะวิทยาศาสตร์  

               คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์    คณะบริหารศาสตร์ 
 คณะนิติศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์   คณะศิลปประยุกต์ฯ 
 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ  คณะพยาบาลศาสตร์  ส านักงานอธกิารบด ี
 ส านักวิทยบริการ   ส านักคอมพิวเตอร์ฯ  อื่นๆ 

 

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(ตั้งหัวข้อค าถามตามวตัถุประสงคข์องโครงการ) 

     

1.      
2.      
3.      
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ      
1.การประชาสัมพันธ์โครงการ      
2.รูปแบบการจัดกิจกรรม      

3.ความเหมาะสมของเนื้อหา/กิจกรรม      
4.สถนที่จัดกิจกรรม/โครงการ      
5.ระยะเวลาการจัดโครงการ      
6.ควรมีการจดัสมัมนาแบบนี้อีกหรือไม่      
      
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*กรุณาส่งแบบประเมินกบัเจ้าหนา้ที่* ขอบคุณค่ะ 
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ตัวอย่าง  แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน 

 
 

 
 

รายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ พร้อมลงวันที่/
เดือน/ปี จ่ายเงินสด 

ระบุรายการตามที่ได้รับอนุมัติ        
ชื่อโครงการ และวันที่/เดือน/ปี         
ที่ด าเนินโครงการ     

ระบุชื่อที่อยู่ตามส าเนา
บัตรประชาชน     

ระบุ วัน/ เดือน/ ปี ที่
จ่ายเงิน     

รายมือชื่อผู้รับเงิน (ควรลงให้ตรง
กับเอกสารส าเนาบัตรประชาชน)     
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ตัวอย่าง  แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 

รายมือชื่อผู้รับเงิน (ควรลงให้ตรงกับ
เอกสารส าเนาบัตรประชาชน) และผู้
จ่ายเงินเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการที่ยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย   
    

ระบุรายละเอยีดตาม 
วัน/เดือน/ปี และหัวขอ้ที่
บรรยาย ตามก าหนดการ    

ระบุรายการตามที่ได้รับอนุมัติ         
ชื่อโครงการ และวันที่/เดือน/ปี         
ที่ด าเนินโครงการ     
 

ชื่อที่อยู่ วิทยากร       
ตามส าเนาบัตรประชาชน 

ระบุจ านวนเงินและภาษี
หัก  ณ ที่จ่าย (ถา้มี)     
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แบบฟอร์ม หนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุน 
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แบบฟอร์ม แบบตอบรับให้การสนับสนุน

 
 
 

ระบุ สิ่งสนับสนุนตาม
หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง
ร้านความเห็นชอบ     

ลงนามผู้รับการสนับสนุน     
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มการค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

 
 
 
 

ระบุชื่อการเดินทางไปราชการ 
สถานที่ และวันเดินทางไป-กลับ     
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร แบบ ม.อบ.-กง.-16  

 

ระบุ มีราชการให้ชัดเจน กรณีที่ผู้เดินทางไป
ราชการมี จ านวน 10 คนขึ้นไป (แนบเอกสาร
รายชื่อ)  และสถานที่เดินทางไปราชการ วัน /
เดือน/ปี ทั้งไป-กลับ ให้ชัดเจน   

ระบุการเดินทางไปราชการ
ด้วยพาหนะที่ชัดเจน    

ที่ปรึกษาลงนาม
ก ากับเจา้ของเร่ือง     
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ส่วนที่ 1 แบบ 8708

 

หมายเลขสัญญา/ชือ่/จ านวนเงินยืม
รายได้มหาวิทยาลยั (พร้อมระบุวัน/
เดือน/ปี ที่อนุมัติ    

ระบุ หมายเลขหนังสือ ตามบันทึก
ข้อความที่ แบบ ม.อบ.-กง.-16     
(ขออนุมัติเดินทางไปราชการ สีชมพู)   
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ลงนามผู้จ่ายเงิน (เป็นผู้ที่ยืม
เงินรายได้มหาวิททยาลัย)   
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ส่วนที่ 2 แบบ 8708 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบรับรองใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 

 
 
 
 

ใช้กรณีที่ เดินทางไปราชการโดยรถ
สาธารณะ เช่น รถรับจ้าง รถประจ า
ทาง รถไฟ    
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ตัวอย่าง ขออนมัติจัดโครงการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
ขั้นตอนที่ 1 
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ตัวอย่าง 

แบบเสนอแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID – 19) 
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 ขออนมัติจัดโครงการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

ขั้นตอนที่ 2 
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