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คำนำ 
  

  คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการใช้งานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับนี้เป็น

คู่มือที่จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมเนื้อหา ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  โดยกำหนดประเภทกิจกรรมไว้ 5 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1)ด้านวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่

พึงประสงค์ ด้านที่ 2)ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ด้านที่3)ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่4)ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และด้านที่ 5)ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยบันทึก

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://ubusac.ubu.ac.th  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะ ที่

รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา  เกิดความเข้าใจในระบบและสามารถบันทึก

ข้อมูลการทำกิจกรรมของนักศึกษาในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น

และพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

  ผู้จัดทำคู่มือการใช้งานเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการใช้

งานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน

ระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะ วิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่สนใจที่จะนำไปศึกษาและพัฒนางาน เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ 

 

        อมร  วิชัยวงศ์ 

        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

               15 กันยายน 2565 
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1. เข้าสู่ระบบการใช้งาน 
 

1. พิมพ์ URL Address เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ http://ubusac.ubu.ac.th หรือ 
เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th  แล้วคลิกเลือกแถบรายการ ถ้าเป็น
นักศึกษา คลิกเมนู สำหรับนักศึกษา  

 

จากนั้นจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ดังภาพข้างล่างนี้ เลือก บริการสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ระบบ 
และให้คลิกเลือก ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ตามภาพ 

 
2. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าหลักของเว็บไซต์ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

ดังภาพ 
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3. ผู้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับคณะ คลิกเลือกเมนู  

 
4. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office)  โดยผ่าน Browser ของ  FrieFox  

ดังภาพ 
 

 
 

5. ผู้ใช้งานลงทะเบียนโดยป้อน Username และ Password เดียวกันกับ E-mail ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เข้าสู่การใช้งาน แล้วคลิกที่ปุ่ม ลงช่ือเข้าใช้งาน ระบบจึงจะเข้าสู่การใช้งานต่อไป ดังภาพ 
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6. หน้าหลักของระบบงานประกอบด้วยรายละเอียดดังแสดงตามภาพข้างล่าง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
- หมายเลข 1 แสดงชื่อ สกุล และสถานะสิทธิ์ในการใช้งานระบบ 
- หมายเลข 2 แสดงวันที่ เวลา การตั้งค่าพ้ืนหลังหน้าจอ ตั้งค่ารหัสผ่าน และออกจากระบบงาน 
- หมายเลข 3 แสดงเมนูระบบงาน ซึ่งมี 2 แถบ คือแถบระบบงาน และ แถบรายงาน 
- หมายเลข 4 แสดง Shortcut Favorite Menu ของระบบงานย่อยที่ผู้ใช้งานเรียกใช้บ่อยๆ  
 
 

 

 
 
 

1 2 

3 

4 
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หมายเหต ุ: ปัจจุบันใช้การบันทึกข้อมูล ตามแบบท่ี 1)บันทึกข้อมูลกิจกรรมแบบปกติ เพียงอย่างเดียว 

2. บันทึกข้อมูลกิจกรรม 
 
การบันทึกข้อมูลกิจกรรม เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการบันทึกกิจกรรมได้หลายวิธีการ 

แต่มีข้อปฏิบัติที่สำคัญในการบันทึกคือ ช่วงเวลาของกิจกรรมที่จัดและช่วงเวลาของกิจกรรมที่บันทึกต้องระวัง
ให้ถูกต้องตรงกัน ดังนี้  

-  กิจกรรมภาคการศึกษาที่ 1   ประมาณช่วง   มิถุนายน – ตุลาคม ของปีการศึกษา พ.ศ. นั้นๆ      
-  กิจกรรมภาคการศึกษาท่ี 2   ประมาณช่วง   พฤศจิกายน – พฤษภาคม  ของปี พ.ศ. ถัดไป 

เช่น ต้องการบันทึกกิจกรรมที่กำลังจะจัด วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 การบันทึกข้อมูลในระบบจะต้อง
เลือก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ ต้องการบันทึกกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 19 มกราคม 
2566 การบันทึกข้อมูลในระบบจะต้องเลือก ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้น 

* ยกเว้นกิจกรรมพิเศษที่นักศึกษาต้องการเทียบโอน ให้นักศึกษาติดต่องานพัฒนานักศึกษา สำนักงาน
พัฒนานักศึกษา 

* ยกเว้นกิจกรรมส่วนกลาง ที่ได้ระบุไว้ คณะไม่ต้องบันทึกกิจกรรมเอง งานพัฒนานักศึกษา  สำนักงาน
พัฒนานักศึกษา มีหน้าที่(บันทึก)เปิดโครงการกิจกรรมในระบบให้ คณะเพียงนำรายชื่อนักศึกษาเข้าในระบบ
เท่านั้น 

การบันทีกข้อมูลในระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม 
กำหนดรหัสกิจกรรม โดยใช้รหัสดังนี้  YYFFTTRUN ดังนี้ 

- YY หมายถึง ปี พ.ศ. 
- FF หมายถึง รหัสคณะ  
- TT หมายถึง ด้านกิจกรรม 
- RUN หมายถึง ลำดับการจัดเรียงกิจกรรม 

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม มี 4 รูปแบบ คือ  
1) บันทึกข้อมูลกิจกรรมแบบปกติ 
2) บันทึกข้อมูลกิจกรรมแบบชุด  
3) บันทึกข้อมูลเทียบโอนกิจกรรม โดยตำแหน่ง 
4) บันทึกข้อมูลเทียบโอนกิจกรรม พิเศษ 

  



5 
 

 

2.1 บันทึกข้อมูลกิจกรรมแบบปกติ 
 

1) เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา  
 
 

 
 

2) แล้วคลิกท่ี ข้อมูลกิจกรรม  
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอการทำงาน การบันทึกกิจกรรม 
4)  

 

 
 

• หมายเลข 1 คือ เมนูการใช้งาน ประกอบด้วย เพ่ิม ลบ ค้นหา จำนวนหน้ารายการ ออกจากหน้าจอ 

• หมายเลข 2 คือ หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ซึ่งเลือกได้ตามสิทธิ์การเข้าถึง และปีการศึกษา - เทอม ซึ่งจะ
ขึ้นให้อัตโนมัติหรือสามารถเลือกได้ตามความต้องการ 

• หมายเลข 3 คือ สำหรับใช้ค้นหาโครงการ ตามรหัสโครงการ หรือ ชื่อโครงการ โดยสามารถใช้ * ไว้
หน้าข้อความหรือปิดท้ายข้อความ เมื่อค้นหาจากคำสำคัญ 

• หมายเลข 4 คือ รายการของกิจกรรมแบบเป็นชุด ซึ่งจะแสดงผลตามเงื่อนไขที่เลือกในหมายเลข 3 
 

ข้อควรระวัง : ควรสังเกต(หมายเลข2)หน่วยงาน ปีการศึกษา และเทอม ให้ถูกต้องทุกครั้ง  
ก่อนใช้งานเพ่ือความถูกต้อง 

 
 

4) บันทึกข้อมูลกิจกรรม โดยคลิกที่สัญลักษณ์   จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูล 
ดังภาพ 

 

1 
2 

4 
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วิธีการใช้งาน 
❑ แถบ ข้อมูลกิจกรรม 

 

 

รายการที่แสดง ชนิดคอนโทรล ค่าที่รับ การตรวจสอบ หมายเหตุ 
รหัสระบบ Textbox - - อัตโนมัติ 
รหัส Textbox - - อัตโนมัติ 
หน่วยงาน Dropdown List - - อัตโนมัติ 
ชมรม/สโมสร List of Data - - เลือกจากรายการ 
ชื่อกิจกรรม Textbox Text ต้องมี - 
ชื่ออังกฤษ Textbox Text  - 
ด้านกิจกรรม Dropdown List Text - เลือกจากรายการ 
ประเภทตาม TQF Dropdown List Text - เลือกจากรายการ 
จำนวนหน่วยกิจกรรม Textbox Number ตัวเลข - 
จำนวนผู้เข้าร่วม(เป้าหมาย) Textbox Number ตัวเลข - 
วันที่เริ่ม List of Data - - เลือกจากรายการ 
วันที่สิ้นสุด List of Data - - เลือกจากรายการ 
สถานะโครงการ Dropdown List - - อัตโนมัติ 
ผู้รับผิดชอบ Textbox Text - - 
ที่ปรึกษาโครงการ Textbox Text - - 
สถานที่จัดกิจกรรม Textbox Text - - 
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❑ แถบ งบประมาณ 
 

 
ผู้ใช้งานเลือกแถวหมวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แล้วดับเบิ้ลคลิกในคอลัมน์จำนวน เพ่ือใส่ตัวเลขของเงิน 

ข้อสังเกต : กรณีท่ียังไม่ได้จัดโครงการหรือยังไม่มีการเบิกจ่าย ไม่ต้องกรอกจำนวนเงินใช้จริง 
หรือหากจัดโครงการหรือเบิกจ่ายแล้ว สามารถกรอกจำนวนเงินใช้จ่ายจริงได้ 

 
❑ แถบ การรับสมัคร 

 

 
 

❑ แถบ คำอธิบาย 
 

 

สำหรับอธิบายกิจกรรมหรือเขียนรายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ ได้ หรือระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้ดูแล
รับผิดชอบโครงการได้ 
 

❑ แถบ คุณลักษณะกิจกรรม 
 

 
- ขั้นตอนนี้สามารถข้ามไปได้กรณีเป็นกิจกรรมปกติ ไม่ได้อยู่ภายใต้กิจกรรมแบบชุด 
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กรณีกิจกรรมมีการแบ่งระยะจัดโครงการ  
ใช้ในกรณีโครงการมีการแบ่งระยะจัดโครงการเป็นช่วงๆ ยกตัวอย่างเช่น ในหน้าบันทึกกิจกรรมหลัก 

ระบุโครงการจัดวันที่ 1 สิงหาคม–31 สิงหาคม 2565 แต่ในระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้จัดโครงการทุกวัน แต่มีการ
จัดกิจกรรม 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ในวันที่ 1–4 สิงหาคม 2565 และช่วงที่ 2  ในวันที่ 28–31 สิงหาคม 2565 

ให้ผู้ใช้งานเลือกโดยคลิกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง มีการแบ่งระยะจัดโครงการ จากนั้นบันทึกข้อมูลชื่อ
กิจกรรมที่แบ่งระยะ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด สถานที่ และหน่วยกิจกรรม (โดยหน่วยกิจกรรมรวมกันแล้วทุก
กิจกรรมจะต้องได้เท่ากับหน่วยที่บันทึกไว้ในหน้าบันทึกกิจกรรมหลัก) 

 

 
 
❑ แถบ ไฟล์แนบ โครงการ 

 

ขั้นตอนนี้ ต้องกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถอัพโหลดไฟล์โครงการแนบได้ 
 

5)  หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่สัญลักษณ์   หน้าจอจะแสดงรายการ
กิจกรรมตามที่บันทึก โดยเรียงลำดับจากกิจกรรมที่บันทึกล่าสุดไว้บนสุด  หรือหากต้องการบันทึกกิจกรรม

แบบต่อเนื่องหลายโครงการให้คลิกที่สัญลักษณ์    

 

ข้อสังเกต : กิจกรรมที่บันทึกใหม่ ยังไม่ได้รับการอนุมัติกิจกรรม จะมีสถานะเป็น 00 : แบบร่าง 
และรหัสกิจกรรมจะยังไม่ถูกออกหมายเลข เช่น 650403### 
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2.2 แก้ไขกิจกรรม 
 

การแก้ไขกิจกรรมทั้งแบบกิจกรรมเป็นชุดหรือกิจกรรมเดี่ยว มีวิธีการแก้ไขที่เหมือนกัน โดยผู้ใช้งานจะ
สามารถแก้ไขได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 

หมายเลขสถานะ คำอธิบาย เงื่อนไข 

00 แบบร่าง สามารถแก้ไข- ยกเลิกได้ 

01 รอการพิจารณา สามารถแก้ไข- ยกเลิกได้ 

10 ผ่านการพิจารณา ไม่สามารถแก้ไข- ยกเลิกได ้

40 สรุปโครงการ ไม่สามารถแก้ไข- ยกเลิกได ้

50 ยกเลิก ทำรายการไมไ่ด ้

51 ไม่ผา่นการอนุมตั ิ ทำรายการไมไ่ด ้

   ไปยังหน้าแสดงรายการกิจกรรม  

 

 
 

วิธีการใช้งาน 

- หมายเลข 1 กำหนดเงื่อนไข หน่วยงาน ปีการศึกษา เทอม ที่ต้องการแก้ไขกิจกรรม  

- หมายเลข 2 เลือกรายการกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข โดยคลิกที่แถว รายการนั้นๆ หรือ ค้นหากิจกรรม 

- หมายเลข 3 คลิกท่ีสัญลักษณ์  ในแถวรายการกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข 

- หมายเลข 4 สังเกตสถานะกิจกรรมใน คอลัมน์สถานะ โดยกิจกรรมท่ีสามารถแก้ไขได้จะมีสถานะ 00 

หรือ 01  

- เมื่อแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมครบตามความต้องการแล้ว   กดสัญลักษณ์   เพ่ือบันทึก 

 

1 

2 3 
4 
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หมายเหตุ :  

- การลบกิจกรรมแบบชุด จะต้องลบกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมแบบชุดออกก่อน จึงจะ
สามารถลบได้ 

- หากกิจกรรมนั้นดำเนินการเป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่ 00:แบบร่าง ไม่สามารถลบได้ ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนานักศึกษาทำการยกเลิกกิจกรรมให้เท่านั้น 

 

2.3 ลบกิจกรรม 
 

การลบกิจกรรมออกจากระบบ ให้ไปยังหน้าแสดงรายการกิจกรรม ผู้ใช้งานสามารถลบกิจกรรมได้ 
ตามเงื่อนไข ดังนี้  

 

วิธีการใช้งาน 

 

 
 

-   หมายเลข 1 กำหนดเงื่อนไข หน่วยงาน ปีการศึกษา เทอม ที่ต้องการลบกิจกรรม  

- หมายเลข 2 เลือกรายการกิจกรรมที่ต้องการลบหรือ ค้นหากิจกรรมที่ต้องการลบ โดยการพิมพ์ชื่อ

ค้นหา และคลิกที่แถว รายการกิจกรรมนั้นๆให้เกิดแถบสีเข้ม  

-    หมายเลข 3 คลิกท่ีสัญลักษณ์  ในแถบเมนูหมายเลข 3 เพ่ือลบกิจกรรม 

- สังเกต สถานะกิจกรรมใน คอลัมน์สถานะ หมายเลข 4  โดยกิจกรรมท่ีสามารถลบได้จะมีสถานะคือ 00  

- ยืนยันการลบ คลิกท่ี ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 
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3. บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

การบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมด 6 รูปแบบ และมีเงื่อนไขการใช้งานแต่ละวิธี ดังนี้ 

รูปแบบ เงื่อนไข วิธีการ 
1.บันทึก

แบบ
บาร์โค้ด 

- เป็นกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนปานกลางถึงมาก 
- มีข้อมูลบาร์โค้ด ในรูปแบบไฟล์สามารถคัดลอกมา
วางในระบบได้ 
- มีรหัสนักศึกษา ในรูปแบบไฟล์สามารถคัดลอกมา
วางในระบบได้ 
- มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานประกอบ 

- ใช ้เครื ่องยิงบาร์โค้ด สแกนบัตร
นักศึกษาหรือคีย์รหัสนักศึกษาเก็บลง
ในไฟล์ 
- นำเข้าข้อมูลจากไฟล์เพื่อบันทึกใน
ระบบ 

2.บันทึก
แบบรายคน 

- เป็นกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย 
- เป็นการบันทึกเพิ่มเติมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษารายคนกรณีพิเศษหรือกรณตีกหล่น 
- มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานประกอบ  

- บันทึกกิจกรรมรายคน ตามรหัส
นักศึกษา 

3.บันทึก
แบบเป็นชุด 

- เป็นกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมเป็นคณะ ชั้นปี สาขาวิชา 
- มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานประกอบ 

- เลือกรายการคณะ ชั้นปี สาขาวิชา 
เพ่ือดึงข้อมูลนักศึกษาท้ังหมด 

4.บันทึก
รายคน 
แบบท่ี 2 

- ใช้บันทึกรายชื่อนักศึกษาได้ทุกรูปแบบทั้งมีรหัส
หรือไม่มีรหัสนักศึกษา 
- มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานประกอบ 

- บันทึกกิจกรรมเป็นรายคน ตามรหัส
นักศึกษาหรือค้นหาจากชื่อ-สกุล 

5.บันทึก
แบบกลุ่ม

ย่อย 

- เป็นกิจกรรมทีม่ีการแบ่งระยะจัดโครงการ 

- ในแต่ละระยะจัดโครงการ อาจมีรายชื่อซ้ำกันได้ 

- มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานประกอบ 

- บันทึกรายชื่อนักศึกษาเข้ากิจกรรม
กลุ่มย่อยในแต่ละช่วงระยะที่แบ่งจัด
โครงการ 

6.บันทึก
แบบกลุ่ม

ย่อย 
รหัส นศ. 

- เป็นกิจกรรมทีม่ีผู้เข้าร่วมจำนวนปานกลางถึงมาก 

- เป็นกิจกรรมทีม่ีการแบ่งระยะจัดโครงการ  

- ในแต่ละระยะจัดโครงการ อาจมีรายชื่อซ้ำกันได้ 

- มีข้อมูลบาร์โค้ด ในรูปแบบไฟล์สามารถคัดลอกมา
วางในระบบได้ 
- มีรหัสนักศึกษา ในรูปแบบไฟล์สามารถคัดลอกมา
วางในระบบได้ 
- มีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานประกอบ 
 

- ใช ้เครื ่องยิงบาร์โค้ด สแกนบัตร
นักศึกษาหรือคีย์รหัสนักศึกษาเก็บลง
ในไฟล์ 
- นำเข้าข้อมูลจากไฟล์เพื่อบันทึกเข้า
กิจกรรมกลุ ่มย่อยในในแต่ละช ่วง
ระยะที่แบ่งจัดโครงการ 
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3.1 บันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บาร์โค้ด) 
 

1) เตรียมข้อมูลรหัสนักศึกษาที่อ่านจากเครื่องยิงบาร์โค้ด หรือ รหัสนักศึกษาที่ทำการคียเ์ก็บไว้ใน
รูปแบบไฟล์ (ภาพตัวอย่างรหัสนักศึกษาท่ีเก็บในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel)  

 

 
 

2) เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น คลิกเลือก บันทึกผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (บาร์โค้ด) 
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3) ระบบจะแสดงผลหน้าจอการบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บาร์โค้ด) ดังภาพ 

 

 
4) เลือก ปีการศึกษา เทอม และ กิจกรรม  โดยคลิกที่สัญลักษณ์  ระบบจะแสดงรายการข้อมูล

กิจกรรม ให้คลิกเลือกท่ีแถว รายการกิจกรรมที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกสัญลักษณ์   
 

 
5) เลือกวิธีการนำเข้าข้อมูล  Barcode หรือ นำเข้ารหัสนักศึกษา สามารถดูตัวอย่างวิธีการนำเข้าได้ที่ 

แถบวิธีการนำเข้า 
6) เปิดไฟล์ที่เก็บรหัสนักศึกษา แล้วคัดลอกรหัสนักศึกษา มาวางในช่อง นำเข้าข้อมูล 

 

 
 



15 
 

 

7) เสร็จแล้วคลิกท่ี นำเข้า และรอให้ระบบนำเข้าข้อมูลเสร็จสมบูรณ์  จะปรากฏรายชื่อนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่นำเข้า ดังภาพ  

 
 

        8) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏ ชื่อสกุล นักศึกษาและจำนวนรายการ 
        9) เลือกรูปแบบการดำเนินการเป็น เพิ่มรายการ แล้วคลิกท่ี ทำรายการ 
        10) คลิกยืนยันทำรายการ OK ระบบจะแจ้งเตือนว่าทำรายการแล้ว 

 
3.2 บันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (รายคน) 

 
1) เตรียมข้อมูลรหัสนักศึกษา 
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2) เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น คลิกเลือก บันทึกผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (รายคน) 

 

  
 

3) ระบบจะแสดงผลหน้าจอการบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (รายคน) ดังภาพ   
 

 
4) กรอก รหัสนักศึกษา คลิกท่ี  จะปรากฏข้อมูลนักศึกษาที่ดึงมาจากฐานข้อมูลทะเบียน

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Reg) 
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5) เลือก ปีการศึกษา  เทอม  รูปแบบ และกิจกรรม  โดยคลิกที่สัญลักษณ์  ระบบจะแสดง

รายการข้อมูลกิจกรรม ให้คลิกเลือกทีแ่ถว รายการกิจกรรมที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกสัญลักษณ์  

 

     6) ระบุหน่วยกิจกรรม ที่นักศึกษาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ  

- ผู้เข้าร่วมทั่วไป ได้ค่าหน่วยกิจกรรมตามที่บันทึกในระบบ ระบบจะเลือกอัตโนมัติให้เป็น 
ใช้ตัวคูณ X1  

- ผู้เข้าร่วมทีไ่ด้รับหน่วยกิจกรรมไม่เท่ากับที่บันทึกในระบบ ให้เลือกคิดหน่วยเอง และระบุ
หน่วยกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้ 

      7) เสร็จแล้วคลิกท่ี   จะปรากฏข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคนดังกล่าว ในรายการ
ด้านล่าง ดังภาพ 
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หมายเหต ุ: ระบบทะเบียนกิจกรรมมีข้อจำกัด ไม่สามารถบันทีกผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบเป็นชุดได้  

3.3 บันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เป็นชุด) 
 
       1) เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น คลิกเลือก บันทึกผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นชุด 
 

       
      
        2) ระบบจะแสดงผลหน้าจอการบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบเป็นชุด  
(เข้าใช้งานแบบชุดไม่ได้ เนื่องจากระบบมขี้อจำกัด) 
 

 
    
                       
 
 
3.4 บันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (รายคน แบบท่ี 2) 

 
1) เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น คลิกเลือก บันทึกผู้เข้าร่วม

กิจกรรม (รายคน แบบที่ 2) 
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2) ระบบจะแสดงผลหน้าจอการบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (รายคน แบบที ่2) ดังภาพ 

 
 

3) เลือก ปีการศึกษา  เทอม  และกิจกรรม  โดยคลิกที่สัญลักษณ์  ระบบจะแสดงรายการข้อมูล

กิจกรรม ให้คลิกเลือกท่ีแถว รายการกิจกรรมที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกสัญลักษณ์  
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4) ระบุหน่วยกิจกรรม ที่นักศึกษาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ  
- ผู้เข้าร่วมทั่วไป ได้ค่าหน่วยกิจกรรมตามที่บันทึกในระบบ ระบบจะเลือกอัตโนมัติให้เป็น 

ใช้ตัวคูณ X1   
- ผู้เข้าร่วมทีไ่ด้รับหน่วยกิจกรรมไม่เท่ากับที่บันทึกในระบบ ให้เลือกคิดหน่วยเอง และระบุ

หน่วยกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้ 

5) บันทึกข้อมูลโดยกรอกรหัสนักศึกษา แล้ว Enter หรือกดปุ่ม  ระบบจะแสดงรหัส ชื่อ-สกุล ของ
นักศึกษา พร้อมหน่วยกิจกรรมที่นำเข้า หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้กด ลบ ที่หน้าแถวได้ทันที 

 

 
 

6) กรณีไม่ทราบรหัสนักศึกษาให้คลิกท่ี  ระบบจะแสดงหน้าจอให้ค้นหาชื่อหรือสกุล จากคำ
สำคัญ ดังตัวอย่างภาพ 

 
 

7) เมื่อพบชื่อ-สกุลที่ค้นหา ให้กดปุ่ม  ระบบจะนำรายชื่อเข้าสู่รายการ 
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หมายเหตุ: เลือกได้เฉพาะกิจกรรมที่มีกิจกรรมย่อยหรือมีการแบ่งระยะจัดโครงการเท่านั้น 

3.5 บันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มย่อย) 
 

1) เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

2) ระบบจะแสดงผลหน้าจอการบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มย่อย) ดังภาพ 

 
 

3) เลือก ปีการศึกษา  เทอม  และกิจกรรม  โดยคลิกที่สัญลักษณ์  ระบบจะแสดงรายการข้อมูล

กิจกรรม ให้คลิกเลือกท่ีแถว รายการกิจกรรมที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกสัญลักษณ์   

 
 
 



22 
 

 

4) เลือกกิจกรรมย่อย  
 

 
 
5) ระบุหน่วยกิจกรรม ที่นักศึกษาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ  

- ผู้เข้าร่วมทั่วไป ได้ค่าหน่วยกิจกรรมตามที่บันทึกในระบบ ระบบจะเลือกอัตโนมัติให้เป็น 
ใช้ตัวคูณ X1   

- ผู้เข้าร่วมทีไ่ด้รับหน่วยกิจกรรมไม่เท่ากับที่บันทึกในระบบ ให้เลือกคิดหน่วยเอง และระบุ
หน่วยกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้ 

6) บันทึกข้อมูลโดยกรอกรหัสนักศึกษา แล้ว Enter หรือกดปุ่ม  ระบบจะแสดงรหัส ชื่อ-สกุล ของ
นักศึกษา พร้อมหน่วยกิจกรรมที่นำเข้า หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้กด ลบ ที่หน้าแถวได้ทันที 
 

 
 

7) จากนั้น เลือกกิจกรรมย่อยต่อไปที่ต้องการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม โดยมีขั้นตอนเช่นกัน 
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หมายเหตุ: เลือกได้เฉพาะกิจกรรมที่มีกิจกรรมย่อยหรือมีการแบ่งระยะจัดโครงการเท่านั้น 

3.6 บันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มย่อย) รหัส – นศ. 
 

1) เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น คลิกเลือก บันทึกผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (กลุ่มย่อย) รหัส – นศ. 

 
 
2) ระบบจะแสดงผลหน้าจอการบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มย่อย) รหัส-นศ ดังภาพ 

 
 

3) เลือก ปีการศึกษา  เทอม และกิจกรรม  โดยคลิกที่สัญลักษณ์  ระบบจะแสดงรายการข้อมูล

กิจกรรม ให้คลิกเลือกท่ีแถว รายการกิจกรรมที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกสัญลักษณ์   
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4) เลือกกิจกรรมย่อย  
 

 
 
5) ระบุหน่วยกิจกรรม ที่นักศึกษาได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ  

- ผู้เข้าร่วมทั่วไป ได้ค่าหน่วยกิจกรรมตามที่บันทึกในระบบ ระบบจะเลือกอัตโนมัติให้เป็น 
ใช้ตัวคูณ X1   

- ผู้เข้าร่วมทีไ่ด้รับหน่วยกิจกรรมไม่เท่ากับที่บันทึกในระบบ ให้เลือกคิดหน่วยเอง และระบุ
หน่วยกิจกรรมท่ีนักศึกษาได้ 

6) เลือกวิธีการนำเข้าข้อมูล  Barcode หรือ นำเข้ารหัสนักศึกษา สามารถดูตัวอย่างวิธีการนำเข้าได้ที่ 
แถบวิธีการนำเข้า 

7) บันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วม โดยใช้ขั้นตอนตามวิธีการบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บาร์โค้ด) 
จากนั้น ระบบจะแสดงรหัส ชื่อ-สกุล ของนักศึกษา พร้อมหน่วยกิจกรรมท่ีนำเข้า  

 

 
8) จากนั้น เลือกกิจกรรมย่อยต่อไปที่ต้องการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วม โดยมีขั้นตอนเช่นกัน 
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4. ปรับสถานะกิจกรรม  

 
 การบันทึกกิจกรรม จะมีสถานการณ์บันทึก 6 สถานะ ดังต่อไปนี้ 
 

หมายเลขสถานะ คำอธิบาย เงื่อนไข หมายเหต ุ
00 แบบร่าง สามารถแก้ไข- ยกเลิกได ้ สถานะนีจ้ะขึ้นอัตโนมตัิเมื่อบันทึกโครงการ 
01 รอการพิจารณา สามารถแก้ไข- ยกเลิกได ้  
10 ผ่านการพิจารณา ไม่สามารถแก้ไข- ยกเลิกได ้  
40 สรุปโครงการ ไม่สามารถแก้ไข- ยกเลิกได ้  
50 ยกเลิก ทำรายการไมไ่ด ้  
51 ไม่ผา่นการอนุมตั ิ ทำรายการไมไ่ด ้  

 
1) เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา  
 

 
 

2) แล้วคลิกท่ี ปรับสถานะกิจกรรม 
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3) ระบบจะแสดงหน้าจอการทำงาน การปรับสถานะกิจกรรม 
 

 

• หมายเลข 1 คือ หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ปีการศึกษา - เทอม ซึ่งจะขึ้นให้อัตโนมัติหรือสามารถเลือก

ได้ตามความต้องการ สถานะกิจกรรมที่ต้องการเลือกให้แสดงข้อมูล 

• หมายเลข 2 คือ เมนูการใช้งาน ประกอบด้วย เลือกทั้งหมด ไม่เลือกท้ังหมด ปรับสถานะเป็น จำนวน

หน้ารายการ ออกจากหน้าจอ 

• หมายเลข 3 คือ สำหรับใช้ค้นหาโครงการ ตามรหัสโครงการ หรือ ชื่อโครงการ โดยสามารถใช้ * ไว้

หน้าข้อความหรือปิดท้ายข้อความ เมื่อค้นหาจากคำสำคัญ 

• หมายเลข 4 คือ รายการกิจกรรม ประกอบด้วย ชื่อโครงการ หน่วยกิจกรรม และสถานะบันทึก

กิจกรรมซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการปรับสถานะ 

4) เลือก หน่วยงานที่จัดกิจกรรม สถานะของกิจกรรมที่ต้องการให้แสดงข้อมูล ปีการศึกษา เทอม 

และ กิจกรรม  โดยคลิกที่สัญลักษณ์  ระบบจะแสดงรายการข้อมูลกิจกรรม ให้คลิกเลือกที่แถว รายการ

กิจกรรมที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกสัญลักษณ์ 

5) คลิกท่ีช่อง     หน้ารายการโครงการที่ต้องการปรับสถานะ 

6) เลือกสถานะที่ต้องการให้โครงการที่เลือก  

7) กดทำรายการ 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 
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5. นำส่งข้อมูลเข้าระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
 
หลังจากบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาลงในระบบแล้ว ต้องนำส่งข้อมูลเข้าสู่ใบระเบียน

กิจกรรมนักศึกษา (ทรานสคริปกิจกรรม) ของผู้ที่เข้าร่วมต่อไป หากไม่นำส่งข้อมูลเข้าสู่ใบระเบียน เมื่อนักศึกษา
ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในระบบ จะไม่ทราบค่าหน่วยกิจกรรมที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว เนื่องจากระบบจะปรากฏหน่วยกิจกรรมในสถานะ รอ (Wait) โดย สถานะกิจกรรม ต้องเป็น สถานะ 
ผ่านการพิจารณา หรือ สรุปโครงการ เท่านั้น ข้อมูลจึงจะปรากฎในระบบที่นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
ทั้งนี้ สามารถนำส่งข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1) ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา รายกิจกรรม 
2) ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา รายคน 
3) ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ทั้งหมด 

 
5.1 ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา  รายกิจกรรม 

 
1. เลือกแถบ ระบบงาน แล้วคลิกท่ี ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

 
 

2. เลือก ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา นศ. รายกิจกรรม 
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3. ระบบจะแสดงผลหน้าจอการส่งเข้า ระเบียนกิจกรรม นศ. รายกิจกรรม ดังภาพ 
 

 

4. เลือก ปีการศึกษา เทอม รูปแบบ และกิจกรรม โดยคลิกท่ีสัญลักษณ์  ระบบจะแสดงรายการ
ข้อมูลกิจกรรม และจำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

 
 

 ในช่องหมายเหตุท้ายรายชื่อนักศึกษาแต่ละคน จะแสดงสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระเบียนกิจกรรม
นักศึกษา โดย W หมายถึงกิจกรรมนั้นยังไม่นำส่งข้อมูลเข้าระเบียนกิจกรรมนักศึกษา และ S หมายถึง นำส่ง
ข้อมูลเข้าระเบียนกิจกรรมนักศึกษาแล้ว 

5. กรอกรหัสอ้างอิง (สามารถใส่ตัวอักษรอะไรก็ได้) 
6. เลือก ส่งเข้า TRANSCRIPT 
7. เมื่อนำส่งข้อมูลเข้าระเบียนกิจกรรมนักศึกษาเรียบร้อย สถานะในช่องหมายเหตุท้ายรายชื่อ      

จะเปลี่ยนเป็นสถานะ S 
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5.2 ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา  รายคน 
 

 

1. เลือก ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา รายคน 

 
2. ระบบจะแสดงผลหน้าจอการส่งเข้า ระเบียนกิจกรรม นศ. รายคน ดังภาพ  
3.  หลังจากนั้น ให้ใส่รหัสนักศึกษาของนักศึกษาผู้ที่ต้องการจะส่งเข้าระเบียบกิจกรรมนักศึกษา ใน

ช่องรหัส นศ. 
4. หลังจากนั้นกด           เพ่ือดึงข้อมูลนักศึกษา 

 5.ระบบจะแสดงข้อมูลกิจกรรม หากเป็นกิจกรรมที่ส่งเข้าระเบียนกิจกรรมแล้ว จะแสดงข้อความใน

คอลัมนส์ถานะว่า ส่งแล้ว  หากยังไม่มีการส่งเข้าระเบียนกิจกรรม ระบบจะแสดงข้อความว่า รอ 

 6. คลิกท่ี                       เพ่ือส่งข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาที่ยังมีสถานะ รอเข้าสู่

ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
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5.3 ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ทั้งหมด 
 

 

1. เลือก ส่งเข้า ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ทั้งหมด ดังภาพ 

2.เลือกข้อมูล ปีการศึกษา และ เทอม ที่ต้องการส่งเข้าระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
3.ระบบจะแสดงข้อมูลกิจกรรม และรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาและเทอม ที่เลือก ที่
ยังมีสถานะเป็น รอ (w)  ใส่รหัส 1 ในช่อง รหัสอ้างอิง  
4. คลิก                       เพ่ือส่งเข้าระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
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หมายเหตุ: ใบระเบียนกิจกรรม ภาษาอังกฤษ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ 

6. ออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
 

1. เลือกแถบ รายงาน แล้วคลิกที่ ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

 
 

2. เลือก ใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

 
 
 

       
 

3. ระบบจะแสดงผลหน้าจอการออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ดังภาพ 
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4. กรอก รหัสนักศึกษา ผู้ที่มาขอรับใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา จากนั้น คลิก ดึงข้อมูล จะขึ้น
รายการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

5. ระบุข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฏในใบระเบียนกิจกรรม โดย คลิก  เพ่ือเลือกวันที่ลงนามในใบ
ระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เลือกผู้ลงนาม และคลิก ช่อง  หน้า แสดงโลโก้ท่ีหัวกระดาษ 

6. คลิก ตกลง แล้วจะปรากฏหน้าต่างใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ให้สั่งพิมพ์ในกระดาษสำหรับใบ
ระเบียนกิจกรรมนักศึกษาเท่านั้น แล้วนำไปให้นายทะเบียนลงนามและประทับตรามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 



33 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ชื่อกิจกรรม (ภาษาไทย)  
ชื่อกิจกรรม (ภาษาอังกฤษ)  
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม  หน่วยงานภายใน   หน่วยงานภายนอก 
 โปรดระบุช่ือหน่วยงาน  
ด้านกิจกรรม  วิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิต 

ที่พึงประสงค ์
ด้านกิจกรรม
ตาม TQF 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านความรู ้
  บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   ด้านทักษะทางปัญญา 
  เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล       

ความรับผิดชอบ 
  ส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม   ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร

และการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
จ านวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรม  ช่ัวโมง  จ านวนผู้เข้าร่วม (เป้าหมาย)  คน 
วันที่เร่ิม  เวลา  วันที่สิ้นสุด  เวลา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ที่ปรึกษาโครงการ  
สถานทีจ่ัดกิจกรรม  
งบประมาณ   เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  บาท 
  เงินรายได้มหาวิทยาลัย  จ านวน  บาท 
  เงินรายได้อื่นๆ  (โปรดระบุ)  จ านวน  บาท 
ค าอธิบายเกี่ยวกับ
กิจกรรม 

 

  
  
รายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วม  
(กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล คณะ 
รหัสนักศึกษา หมายเลขติดต่อ 
ให้ครบถ้วน) 

 
 

 
หมายเหตุ : โปรดแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ส าเนาโครงการ หนังสือเชิญ ก าหนดการ รูปถ่าย เป็นต้น 
             : กรณีมีจ านวนนกัศึกษาเข้าร่วมจ านวนมาก ให้แนบรายชื่อนกัศึกษามาพร้อมแบบบันทึกและลงชื่อรับรองทุกแผ่น 

  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดงักล่าวจริง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
  
(ลงช่ือ)  ผู้ยื่นค าร้อง (ลงช่ือ)  ผู้รับรองกิจกรรม 

(  ) (  ) 
วันท่ี   วันท่ี   

      
    อนุมัต ิ  

ลงช่ือ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร    

(  )  อนุมัติให้ค่าหน่วยกิจกรรมดังกล่าว (  ) 
 ผู้ตรวจสอบข้อมลู   จ านวน  หน่วยกิจกรรม    

วันท่ี    วันท่ี   
   

 
 



  
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม...................................................................................................... 

วันที่...................................................................... 
เวลา....................น. -......................น. 

ณ ............................................................................................................................ 
 

ล าดั
บที่ ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา คณะ 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     

25     
 

 ลงช่ือ....................................................................... 
     (......................................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษา/ผูร้ับรองกิจกรรม(ที่มีอ านาจสูงสดุในหน่วยงาน) 



หมายเหตุ   
1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
2. กิจกรรมที่นักศึกษาแจ้งขอเพิ่มเติม/แก้ไขค่าหน่วยกิจกรรม ต้อง
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้ว ไม่เกิน 365 วัน นับจากวันที่จัด
กิจกรรม 
3. นักศึกษาต้องมีหลักฐานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น 
ภาพถ่าย เอกสารอื่น หรือพยานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 
4. นักศึกษาต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น หากพบว่า
นักศึกษาแจ้งข้อมูลเท็จจะด าเนินการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม
น้ัน และจะมีโทษทางวินัยแก่นักศึกษา 

ใบค าร้องขอเพ่ิมเติม/แก้ไขค่าหน่วยกิจกรรม (กรณี รายชื่อตกหล่น) 
 

    วันที่ ................. เดือน .......................... พ.ศ. .............. 
 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) ............................................................... รหัสประจ าตัวนักศึกษา ........................... 
ชั้นปี .................. คณะ.......................................................เบอร์ติดต่อ ............................. ........................................... 
ได้ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมและจ านวนค่าหน่วยกิจกรรม ผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาแล้ว 
พบว่าข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ปรากฏรายชื่อหรือจ านวนค่าหน่วยกิจกรรมในระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรม.................................................................................... ..................................................................  
จัดเมื่อ .......................................................... สถานที่ ..................... ............................................................................ 
ประเภทกิจกรรม        กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย   
        กิจกรรมของคณะ/สาขา...................................................................... .........................  
        กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................................ ................. 
 2. กิจกรรม.................................................................................... ..................................................................  
จัดเมื่อ .......................................................... สถานที่ ................................................. ................................................ 
ประเภทกิจกรรม        กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย   
        กิจกรรมของคณะ/สาขา...............................................................................................  
        กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................. ............................ 
 3. กิจกรรม.................................................................................... ..................................................................  
จัดเมื่อ .......................................................... สถานที่ .................................................................................................  
ประเภทกิจกรรม        กิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัย   
        กิจกรรมของคณะ/สาขา...............................................................................................  
        กิจกรรมอื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................................................  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
         ลงชื่อ..............................................ผู้ยื่นค าร้อง 
                    (.............................................) 
       
        ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ/บันทึก 
                                     (นายทิตกร  สุดแสน) 
                        วันที่......./........./.........  



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว สำมำรถเทียบโอนหน่วยกิจกรรมให้นักศึกษำผู้นี้ 

ไดจ้ ำนวน..................................... กิจกรรม รวมทั้งสิ้น.............................. หน่วยกิจกรรม 

                                   ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

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

แบบขอเทียบโอนกิจกรรม 
การเทียบกิจกรมของนักศึกษาที่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา หรือกรณีกลับเข้าศึกษาใหม่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ชื่อ-สกุล.................................................................................................................................................................... 
เคยศึกษาที่คณะ.........................................................ปัจจุบันศึกษาที่คณะ................................................................. สาขาวิชา...................................... ชั้นปี………………… 
รหัสนักศึกษาเดิม....................................................................รหัสนักศึกษาใหม่......................................................... 
กิจกรรมที่ขอเทียบโอนมีดังต่อไปนี้ 
ล าดับ รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม หน่วยกิจกรรม ความคิดเห็น/อนุมัติ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมำยเหต:ุนักศึกษำต้องแนบหลักฐำนใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษำประกอบ 
 
             ลงชื่อ....................................................................................ผู้ยื่นค ำร้อง 
             (.............................................................................. ) 
            วันที่……………………………………………………………………………… 
            หมำยเลขโทรศัพท์................................................................... 



เลขท่ี    /  
ใบค ำร้องขอใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษำ 

 

วันท่ี...............เดือน.......................................พ.ศ........................ 
 

เรียน     รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นาวสาว/ยศ) ช่ือ – สกุล........................................................................................................................................ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา.....................................คณะ...........................................................................สาขาวิชา........................................................ 
สถานะการศึกษา    ส าเร็จการศึกษา    ก าลังศึกษา ช้ันป.ี....................... 
มีความประสงค์จะขอใบระเบยีนกจิกรรมนักศึกษา   ฉบับภาษาไทย จ านวน............ฉบบั     จ านวนเงิน.................บาท 

        
เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้  ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   
     ใช้เป็นหลักฐานประกอบการย้ายสถานศึกษา  

 ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน   
 ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครฝึกงาน  
 ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา  
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………….…………………………………………… 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

      ลงช่ือ..................................................ผู้ยื่นค าร้อง 
           (....................................................) 
            หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน ส านักงานพัฒนานักศึกษา ผู้รับเอกสาร 

 

ได้รับเงินเป็นจ านวน……….บาทแลว้  
ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..................เลขท่ี.................. 
 

ลงช่ือ.................................ผู้รับเงิน 
(...............................................) 

วันท่ี.............................................
  

 

 

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว นักศึกษารายนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรม.........
ด้าน กิจกรรม มีหน่วยกิจกรรมสะสมทั้งสิ้น..................หน่วยกิจกรรม  

 

ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล 
(นายทิตกร  สุดแสน) 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

วันท่ี................................................ 
 
 

ลงช่ือ.............................................ผู้เห็นชอบ  
(นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์) 

นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
วันท่ี................................................ 

 

เอกสารถูกต้องและได้รับเอกสาร
เรียบร้อยแล้ว 
 

ลงช่ือ........................................... 
 (.................................................) 
วันท่ี............................................  

กรณีรบัแทน กรุณาลงช่ือ 
ตัวบรรจงของผูร้ับเอกสาร 

แล้วตามด้วย (แทน) 

 

หมายเหตุ:  1. โปรดกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน 
 2. ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ฉบับละ 50 บาท 
 3. กรุณาติดต่อขอรับใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาในวันและเวลาราชการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา 

ปีการศึกษา...........ภาคเรียนที่.......... 

ชื่อ-สกุล....................................................รหัสนักศึกษา........................ 

คณะ.......................................................ชั้นปีที่............... 



 
 

บันทึก การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจติอาสา  ปีการศึกษา....................ภาคเรียนที่................ 

ชื่อ 
โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 

สถานที่ 
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี เวลา 
จำนวนชั่วโมง 

(รวม)/วัน 
ลักษณะกิจกรรม 
(โดยละเอียด) 

ลงลายมือชื่อผู้รับรอง พร้อมเชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่งผู้รับรองและประทับตราหน่วยงาน

(ตัวบรรจง) 

       

ลงช่ือ........................................... 
(........................................................) 
ตำแหน่ง.............................................. 
โทร.................................................. 

       

ลงช่ือ........................................... 
(........................................................) 
ตำแหน่ง.............................................. 
โทร.................................................. 

       

ลงช่ือ........................................... 
(........................................................) 
ตำแหน่ง.............................................. 
โทร.................................................. 

       

ลงช่ือ........................................... 
(........................................................) 
ตำแหน่ง.............................................. 
โทร.................................................. 

 



                      หลกัฐานภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา.................... ภาคเรียนที่..... 

 

 

 

 

 

 

 

           ชื่อกิจกรรม..........................................................           ชื่อกิจกรรม.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

          ชื่อกิจกรรม..........................................................  ชื่อกิจกรรม.......................................................... 


