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บทที่ 1 บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจำเป็น ควำมสำคัญ
ส านั ก งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เป็ น หน่ ว ยงานจั ด ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามการแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลั ย ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 28
กันยายน พ.ศ. 2555 โดยสานักงานพัฒนานักศึกษายัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในการส่ง เสริมการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามปณิธานของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการพัฒนานักศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติโดยมีความประพฤติอยู่ในกรอบของระเบียบที่ดีงาม นอกจากนี้สานักพัฒนานักศึกษายังมีหน้าที่
ในการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิ ทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข และมีความพร้อมที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาดูแล
การบริห าร และด าเนิ น งานตามที่อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย และมี หั ว หน้า ส านั กงานพัฒ นานั กศึ ก ษาดูแ ลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
มอบหมาย
กิจกรรมเหล่านี้มุ่งให้นักศึกษามีคุณภาพ สามารถนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป กิจกรรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2
ประเภท ดังนี้ กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจาวิชาร่วมกันจัด
ทาขึ้นเพื่อตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะ/
ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดย
เป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึง ประสงค์ 5 ประการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรม
นักศึกษา จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดทำคู่มือ
1.เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการมี ก ารจั ด คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน อย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ที่ แ สดงถึ ง
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านของกิ จ กรรม/กระบวนงานต่ า งๆ ของหน่ ว ยงาน และสร้ า งมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
2.เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแสดงวิ ธี ก ารท างานที่ ส ามารถถ่ า ยทอดให้ กั บ ผู้ เ ข้ า มาปฏิ บั ติ ง านใหม่ พั ฒ นาให้
การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ
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3.เพื่อจัดการความรู้ที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ให้การ
ปฏิบัติงาน และพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบเขตของกำรจัดทำคู่มือ
ขอบเขตของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ มีเนื้อหา
ประกอบด้วย การเสนอของบประมาณ การดาเนินกิจกรรมนักศึกษา การเบิกจ่ายวิธีการจัดทาเอกสารทางด้าน
การเงินและพัสดุ เซ่น จัดทาเอกสารขออนุมัติ จัดทาเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเดินทางไปราชการ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานในปีต่อ ๆ ไป
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
โครงกำร หมำยถึง กิจกรรมที่สามารถทาการวิเคราะห์ วางแผนและนาไปปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่
กาหนด ระยะเวลาที่กาหนด โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ชัดเจนและประเมินผลได้
กิจกรรมนักศึกษำ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ เข้าไปมี
สวนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจาวิชาร่วมกันจัดทาขึ้น
เพื่อตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ
กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา / ศูนย์การศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษา
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา คณะวิชา / ศูนย์การศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็น
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะในงานวิชาชีพ มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถนาความรู้เดิม
และแสวงหาความรู้ใหม่มาบูรณาการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีระบบ
2. มีความรอบรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสื่อสาร สามารถเลือกรับ เลือกปฏิเสธและมีเหตุผล
ในการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารในการดารงชีพและการทางานในวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วย
ความรอบคอบ
3. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในกระบวนการแก้ปัญหา และการเลือกตัดสินใจ
อย่างมีวิจารณญาณ มีสมรรถนะสูงในการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ทั้งในระดับวิชาชีพและในระดับสังคม มีความ
เข้มแข็ง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
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4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีวินัยในการทางาน รักและศรัทธาในวิชาชีพของตนสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน และความประหยัด เป็นผู้รู้รัก
สามัคคีและรู้จักการให้อภัย
5. มีความภาคภูมิในความเป็นไทย ความภาคภูมิในศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติทั้งในระดับ
สถาบัน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ มีความสามารถในการส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสู่
สาธารณะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ออกกาลังกายสม่าเสมอ ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเป็นประจา
7. มีจิตใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นใจ แน่วแน่ และมีสมาธิในการทางานมีทัศนคติเชิงบวกกับชีวิต การ
ทางาน ผู้ร่วมงาน และวัฒนธรรมองค์กร สามารถบริหารจัดการเวลาของตน แบ่งเวลาให้กับความสุขของชีวิต
8. ใช้ศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมที่ดีงาน ในการผ่อนคลาย เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมจะต้องจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบอย่างน้อย 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึกษำ หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี
กีฬำ หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย หรือเพื่อ
ผ่อนคลายความเคร่งเครียดทางจิต
ส่งเสริมสุขภำพ หมายถึง ขบวนการส่งเสริมให้นักศึกษา เพิ่มสมรรถนะในการควบคุม และปรับปรุง
สุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม"
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บทที่ 2
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน
2.1 หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องการจัดกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กิจการนักศึกษา ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ เรื่องการจัดการจัดกิจการนักศึกษา ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และ
กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ และรายงานการ
ดาเนินงาน และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ดังนี้
2.1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามที่พระราชบัญ ญัติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 ประเด็นสาคัญ มีดังต่อไปนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต คือ บัณฑิต ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ สานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก
มาตรฐานการอุดมศึกษา ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ อุดมศึกษา ข้อ ข. ตัวบ่งชี้
(1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความ ต้องการที่หลากหลายของประเภท
สถาบันและสังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนรู้และการ
สร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตร
และการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ (4) มีการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาห้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
2.1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2444 ตามที่มาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2442 ซึ่งแกไชเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2444 ประเด็นสาคัญมีดังต่อไปนี้
มาตรฐานด้านที่ 1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มาตรฐานย่อย (1)
ด้านกายภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสาคัญของอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบทุกประเภท
พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท มีจานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับจานวน
อาจารย์ประจา จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตามเกณฑ์
พื้นที่ ใช้ส อยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้ องจั ดให้ มีห้อ งสมุ ดตามเกณฑ์ มาตรฐาน มี ครุภั ณฑ์ป ระจ าอาคาร
ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จานวน เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานย่อย (1)
ด้า นการผลิ ตบั ณฑิ ต สถาบั นอุ ดมศึก ษาดาเนิ นการรับ นัก ศึก ษาเข้ าเรีย นที่ มีคุ ณสมบั ติ และจ านวนตรงตาม
แผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิต ได้ตาม
คุณลักษณะ จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ซัดเจน เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
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ในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการของ นักศึกษา มาตรฐานย่อย (4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทาบุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับสถาบัน มีระบบและ กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนัก
ถึง คุณค่าเกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องจรรโลง
ความดีงามในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการ จัดการวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต ที่ไ ม่พึ ง ปรารถนาได้ สถาบัน มีก ารควบคุม การด าเนิ นงานด้า นนี้อ ย่า งมี คุ ณภาพและประสิท ธิภ าพตาม
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านการทาบุบารุงศิลปะและ วัฒนธรรมของสถาบัน
2.2 ข้อควรระวังกำรปฏิบัติงำน
ในการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการ นักศึกษาต้องมี
ความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ และมีข้อควรระวังในการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
2.2.1 ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องมีการวางแผน จัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง ตามความสาคัญ
ของงานที่จะต้องปฏิบัติ โดยการประชุมวางแผนร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่ง เสริม
สุขภาพ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ เพื่อระดมความคิดและหาแนวทาง ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม รวมทั้งกระจายความรับผิดขอบให้แต่ละฝ่าย
2.2.2 เมื่อประชุมวางแผนงานเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดทาคาสั่ง แต่งตั้งคณะ
กรรรมการดาเนินงานในแต่ละโครงการให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพื่อใช้ยืนยันหน้าที่ความรับผิดขอบของแต่
ละฝ่ายให้ชัดเจน และกรณีที่มีวิทยากรเป็นผู้อบรมหรือบรรยายในโครงการ ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้อง
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งวิทยากร เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายตาม ระเบียบการเงิน การคลัง
2.2.3 หากมีการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดซื้อ - จัดจ้าง ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ การเงิน การคลัง และข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
กรณีที่มีการยืมเงิน ต้องมีการทาสัญญายืมเงินก่อนล่วงหน้าโดยแนบคาสั่งแต่งตั้ง ที่เกี่ยวช้องกับ
กิจกรรมนั้นๆโดยต้องมีชื่อผู้ยืมเงินในคาสั่งนั้นด้วย และผู้ยืมเงินจะได้รับเช็คเงินยืมก่อน ล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน
ของวันที่เริ่มโครงการ เช่น หากโครงการเริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ผู้ยืมจะได้ เริ่มเช็คเงิ นยืมภายในวันที่ 1- 7
กรกฎาคม 2561
กรณีโครงการเร่งด่วนและมีความจาเป็นต้องใช้เงิน ผู้ปฏิบัติง านต้องทาสัญญายืม เงินล่วงหน้า
ก่อนวันที่ต้องใช้เงิน 3 วันทาการ เช่น หากโครงการเริ่มในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 ผู้ปฏิบัติงานต้องทาสัญญา
ยืมเงิน ภายในวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2561 โดยที่เอกสารต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน
เมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องนาใบสาคัญคู่จ่ายที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้า
มี) ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง คือ ภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ไ ด้รับเงินยืม เช่น
ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินยืม วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และต้องล่งใช้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 หากไม่ส่งใช้
ตามกาหนด ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ยืมเงินในสัญญาจะต้องยินยอมให้หักเงิน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่น
ใดที่พึงได้รับจากทางราชการชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนทันที
2.2.4 ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทาใบลงทะเบียนหรือใบลงซื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรมร่วมทั้งการถ่ายภาพในระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อนาไปใช้ในการสรุป
กิจกรรมและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป หากกรณีที่มีการเบิกค่าอาหารว่าง และค่าอาหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องใช้ใบลงทะเบียนหรือใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงิน การคลัง
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2.2.5 หลังการดาเนินการกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานต้องสรุปการดาเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้น ภายใน 15 วัน
นับแต่วันสิ้นสุดกิจกรรม
2.2.6 กรณีเป็นกิจกรรมของหลักสูตรหรือกิจกรรมที่นักศึกษาดาเนินการจัดขึ้นเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
งานกิจการนักศึกษา และมีความจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของงานกิจการนักศึกษา ผู้จัดกิจกรรมต้องจั ดทาบันทึก
ข้อความหรือกรอกแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ที่งานกิจการนักศึกษาพร้อมวางบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา
เพื่อป้องกันความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น ผู้จัดกิจกรรมต้องนาอุปกรณ์มา
คืนพร้อมทั้งให้งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบ อุปกรณ์ ภายในเวลาที่กาหนดไว้
2.2.7 กรณีจัดกิจกรรมหรือนานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ต้องทา
หนังสือซออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อได้รับการอนุมัติผู้ปฏิบัติงานต้องทาหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองน่านักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยต้องได้รับ
การอนุญาตจากผู้ปกครองของนักศึกษาคนนั้นๆจึงจะสามารถน่านักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
หน้า 5
เล่ม 123 ตอนที่ 105 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2549
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34
กาหนดให้ค ณะกรรมการการอุด มศึ กษาจัด ทามาตรฐานการอุดมศึก ษาที่ สอดคล้ องกับ ความต้ องการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของชาติโดยคานึงถึงความเป็น
อิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดทา
มาตรฐานการอุ ดมศึ กษาเพื่อ ใช้เ ป็น กลไกระดั บ กระทรวง ระดับ คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา และระดั บ
หน่วยงานเพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบาย ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่ อไปอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 8 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพ.ศ. 2546
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะน่าของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุม ครั้ง ที่
7/2549 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ประกอบด้วย มำตรฐำน 3 ด้ำน 12 ตัวบ่งชี้ ตังนี้
1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความ
สานึกและความรับผิดขอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบ่งชี้
1.1 บัณฑิตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ชองตนสามารถเรียนรู้สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแช่งชันได้ในระดับ สากล
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1.2 บัณฑิตมีจิตสานึกดารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดขอบ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพชองตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจชองการอุดมศึกษา อย่างมีดุลยภาพ
ก. มำตรฐำนด้ำนธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึงควำมหลำกหลำยและควำมเป็นอิสระทำงวิชำกำร ตัวบ่งชี้
1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความยึดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการ
ที่หลากหลายชองประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. มำตรฐำนด้ำนพันธกิจของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ
การดาเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวม
พลังจากทุกภาคส่วนของขุมซน และสังคมในการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้
1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทั นสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของ
ประเภทสถาบันและลังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญเน้นการเรียนรู้
และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐานมีการประเมินและใช้ผลการประเมิน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดจนมีก ารบริหารกิจการนักศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และการเรียนการสอน
2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้และทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพของประเภท สถาบัน มีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
3) มีการให้ บริการวิชาการที่ทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสั ง คม ตามระดับความ
เชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
4) มีการอนุรักษ์พื้นฟูสืบสานพัฒนาเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาห้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีการปรับใช้ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรูแ้ ละสังคมแห่งกำรเรียนรู้
การแสวงหาการสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันนาไปสู่สังคมฐานความรู้ และ
สังคมแห่งการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้
3.1 มีการแสวงหาการสร้างและการใช้ ประโยชน์ ความรู้ทั้ง ส่วนที่เป็น ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่นและเทศ เพื่ อ
เสริมสร้างสังคมฐานความรู้
3.2 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
ตามที่ ม าตรา 34 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2442 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญญั ติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2444 ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา เสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนา
สถาบั นอุด มศึก ษาตามกลุ่ มสถาบัน ที่มีปรั ชญา วัต ถุประสงค์ และพัน ธกิจในทางจัด ตั้ง ที่ แตกต่ างกั น เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบีย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2446 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ด้าน ดังนี้
1.1 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน ย่อยด้าน
ต่าง ๆ 4 ด้าน
1) ด้านกายภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะสาคัญ ชองอาคารเรียนที่ดี มีห้องครบทุก
ประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภทมีจานวนเพียงพอ และเหมาะสมกับ
จานวนอาจารย์ประจา จานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และจานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ตาม
เกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งต้องจัดให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน มีครุภัณฑ์ประจาอาคาร
ครุภัณฑ์การศึกษา และคอมพิวเตอร์จานวน เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ หรือความจาเป็น
อย่างอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
2) ด้านวิชาการ
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สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและ
ผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการการศึกษาที่ดีสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ สถาบัน ต้องมี การบริหารวิชาการที่มีคุณ ภาพ ประสิทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลทั้ง ในด้านการวางแผนรั บ
นักศึกษาและการผลิตบัณฑิต การจัดกิจกรรมการเรียบการสอน การประเมินผล ภารเรี ยนรู้ การประกันคุณภาพ
การเรียนการสอน และการพัฒนาปรับปรุงการบริหารวิชาการ
3) ด้านการเงิน
สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่จาแนกตามกองทุบ มี
แผนการเงินที่มั่นคง เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา
สถาบันมีการจัดทารายงานการเงินที่แสดงถึงการได้มาของรายได้ รายรับ การจดสรร การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง เป็นธรรมอย่างชัดเจน รวมทั้งการนารายได้ไ ปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสียง
มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานควบคู่ไ ปกับการใช้เงินทุกประเภท และมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ
4) ด้านการบริหารจัดการ
สถาบัน อุด มศึ กษามีร ะบบภารบริ หารจัด การที่ มีป ระสิทธิ ภาพในการถ่ายทอด วิสั ยทั ศน์
ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กาหนดไว้
โดยมีสภาสถาบันทาหน้าที่กากับ นโยบาย การดาเนินการตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่กาหนดไว้ มี การเผยแพร่ผลการ
กากับการดาเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักความโปร่ง ใส หลักความรับผิดชอบ หลักการ
ตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า
1.2 มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานย่อยด้าน
ต่าง ๆ 4 ด้าน
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติและจานวนตรงตามแผนการรับ
นักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายภารผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ
จุดเน้นของสถาบัน ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด และจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่อง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอก
หลักสูตร และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2) ด้านการวิจัย
สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และภายใต้
จุดเน้นเฉพาะ โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริ หารจัดการเพื่ อส่ง เสริมและ
สนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาวิจัย ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทาวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ใ นวงกว้างและก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชน
3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่ม
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบัน
และระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ อาทิ การให้คาปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้าเพื่อแสวงหาคาตอบให้กับ
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สังคม การให้บริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องบริการแก่ประชาชนทั่วไป การ
ให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่
ให้ผลตอบแทบเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันอุดมศึกษามีการดาเนินการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมชองชาติ ทั้งในระดับหน่วยงาน
และระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝัง ให้มีความรู้
ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ สามารถนาไปใช้เป็นเครื่อง
จรรโลงความดีงามในการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ สถาบันมีการ ควบคุมการดาเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การดาเนินงานด้านการทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน
2. ประเภทหรือกลุ่มสถาบันที่กาหนดไว้ภายใต้มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษานี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภทหรือกลุ่มสถาบันเองตามปรัชญา วัตถุประสงค์
และพันธกิจที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเปลี่ยนแปรงกล่มที่เลือกไว้ได้
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ จะเน้นหนักในมาตรฐานหลักและมาตรฐานย่อยทั้ง 1.1 และ 1.2 ที่แตกต่างกัน
ในด้านปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจที่กาหนด
กลุ่มสถาบันที่กาหนดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2444
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 3
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
3.1 ลักษณะงำน
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร เช่น
ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทา
รายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั่งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือ
ผลการปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรนำระบบคุณภำพ PDCA ไปใช้ในกำรจัดกิจรรมของนักศึกษำ
กระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ วงจรเดมิ่ง หรือที่บุคคล ทั่วไปรู้จักใน
ซื่อว่า วงจร PDCA ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของการ ดาเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ยอมส่งผลไห้การ ดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยตลอดวงจร PDCA นี้ได้พัฒนาขึ้นโดย ดร.ซิวฮารท ตอมา ดร.เดมมิ่ง ได้
นามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพรหลาย ขึ้นตอน แต่ละขึ้นของวงจร 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 (กำรวำงแผน)
การวางแผนเป็นขึ้นตอนของวงจร PDCA ที่สาคัญ เนื่องจากการวางแผนจะเป็นจุดเริ่มต้นของ งานและ
เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้การทางานในส่วนอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดาเนินงาน บรรลุ
เป้าหมายนั้น ขึ้นตอนการวางแผนจะต้องทาความเช้าใจกับวัตถุประสงค์ให้ซัดเจน เป้าหมายที่กาหนด ต้องเป็นไป
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพือ่ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทาง เดียวกันทั่วทั้งองค์กร
การวางแผนที่ดี คือการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยอาศัยการระดมความคิดเพื่อกาหนด ปัญหาที่
ต้องการแก่ไขและปรับปรุง รวบรวมข้อมูลและน่ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุของปัญหา แล้วจึงเลือก
วิธีการแก่ไขปัญหา
หรือการปรับปรุงการดาเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในการดาเนินงานให้สามารถ บรรลุตาม
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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2. Do (กำรลงมือปฏิบัติตำมแผน)
การลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้ ใ นตารางการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ก่ อ นที่ จ ะลงมื อ ปฏิ บั ติ ง าน ใดๆ
จาเป็นต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวช้องเสียก่อน ในกรณีที่เป็นงานประจาที่ เคย
ปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้อง ใช้
ทรัพยากรจานวนมาก อาจต้องจัดให้มีก ารฝึกอบรมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง การปฏิบัติจะต้องดาเนินการ ตาม
แผน วิธีการ ขึ้นตอนที่ได้กาหนดไว้ และจะต้องรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน ไว้ด้วยเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานในขึ้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ ระหว่างปฏิบัติตามขึ้นตอนที่ได้วางแผนไว้นนั้ จาเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบไปด้วย หากการ
กระทาหรือผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผนแล้วนั้น จาเป็นต้องมีการปรับ/เปลี่ยนแปลงแผนใหม่ให้ สอดคล้อง กับ
บริบทของปัญหา และเมื่อแผนใหม่นั้นใช้งานได้ก็สามารถน่ามาถือปฏิบัติต่อไปได้
3. Check (กำรตรวจสอบ)
การตรวจสอบเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ หรือ มีปัญหา
เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ขึ้นตอนนี้มีความสาคัญเนื่องจากในการ ดาเนินงานใดๆ
มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้เสมอ
ซึ่งเป็น อุปสรรคต่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการทางาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหา จึงเป็นสิ่งสาคัญที่
ต้องกระทาควบคู่ไปกับการดาเนินงาน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง คุณภาพของการ
ดาเนินงานต่อไป
4. Act (กำรปรับปรุง) การปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมให้เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หลังจากได้ทาการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจเป็นการแกไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการด้นหา
สาเหตุ ที่แห้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้าซ้อน การปรับปรุงอาจจะน่าไปสู่การกาหนดมาตรฐาน
ของ วิธีการทางานที่ต่างจากเดิม เมื่อมีการดาเนินงานตามวงจร PDCAในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงจะ
ช่วยในการวางแผนให้มีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพมากขึ้น

ภำพวงจร
PDCA
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ตัวอย่ำงวงจรแผนกำรจัดกิจกรรมตำมขั้นตอน PDCA
1. ตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานกิจกรรม
2. จัดทาเอกสารขออนุมัติโครงการ
3. นาเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุมัติ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียมงาน
การวางแผนการทางาน
6. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายภายในงาน ผลการเตรียมงาน
7. ประชุมสรุปของแต่ละฝ่ายก่อนจัดกิจกรรม

P

D
การดาเนินงานตามแผน

C

1. จัดกิจกรรมตามแผนที่เตรียมไว้
2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมในจันจัดกิจกรรม
3. ถ่ายภาพกิจกรรมที่สาคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
สรุปโครงการ
4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินกิจกรรม
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
2. รวบรวมเอกสารหลักฐาน
3. จัดทาเอกสารรูปเล่มรายงานผล (ตามขั้นตอนการทาสรุป
โครงการ)

การตรวจสอบ

A

1. ประชุมสรุป ทบทวน หาวิธีการปรับปรุงในครั้งต่อไป
2. ทา Proposal Reviews ก่อนการเริ่มจัดกิจกรรมในครั้ง ต่อไป

การปรับปรุง
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3.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผัง
(Flow chart) ดังนี้
ขั้นตอนกำรทำงำน
(Work Flow)

ผังงำน
(Flow Chart)

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ*
(ตำแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่ำย)

N
Ye
N
Y

(ความหมายสัญลักษณ์ “ไม่ต้องแสดงในคู่มือ”
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนงาน
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 1 หน้า)
* ผู้รับผิดชอบ ระบุตาแหน่ง (เช่น ผู้อานวยการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น) หรือ กลุ่ม/ฝ่าย
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3.2.1.การของบประมาณโครงการกิจรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผังงาน (Flow Chart)
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
แจ้งเสนอขอ
เสนอของบประมาณ
3 สัปดาห์ งานกิจกรรมนักศึกษา
งบประมาณ
เสนอโครงการกิจกรรม
ที่ปรึกษาฝ่ายกีฬา
ทีปรึกาฝ่ายกีฬาหรือส่งเสริม
1
สั
ป
ดาห์
สุขภาพ
นักศึกษา
หรือส่งเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการปรับ-ลด
คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ
3-4 วัน
ปรับ-ลด
งบประมาณ
พิจารณากองทุนฯ
องค์การนักศึกษา
1 วัน
องค์การนักศึกษา
องค์การนักศึกษาพิจารณาเห็นชอบ
พิจารณา
รองฯฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา
1 วัน
รองฯพัฒนานักศึกษา
รองฯฝ่ายพัฒนา ลงนาม
นักศึกษา
ลงนามอนุมัติตามแผน
แจ้งเวียนชมรมด้าน
แจ้งเวียน ชร.
1 วัน งานกิจกรรมนักศึกษา
กีฬา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.งานกิจกรรมนักศึกษา สานักงานพัฒนานักศึกษาแจ้งเสนอของบประมาณและแจ้งกาหนดระยะเวลาใน
การโครงการ โดยเสนอ 2 งวด คือ งวดที่ 1 ตุลาคม-มีนาคม และงวดที่ 2 เมษายน-กันยายน
2.ชมรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ เขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ เสนอ
ผ่านที่ปรึกษาฝ่ายกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพเตรียมข้อมูลนาเสนอ
3.ปรึกษาฝ่ายกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ จัดตารางสรุปข้อมูลโครงการกิจกรรมนักศึกษา
4.คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา พิจารณาปรับลด
งบประมาณและแจ้งชมรมดาเนินการแก้ไข
5.จัดทาแผนงบประมาณโครงการกิจกรรมนักศึกษา องค์การนักศึกษานาแผนงบประมาณโครงการ
กิจกรรมนักศึกษาเข้าที่ประชุมองค์การนักศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6.นาเสนอรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาลงนามอนุมัติแผนงบประมา
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3.2.2 การขออนุมัติจัดทาโครงการกิจรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผังงาน (Flow Chart)
ระยะเวลา
15 วัน
ขออนุมัติจัดทา
ขออนุมัติจัดทาและยืมเงิน
ก่อน
โครงการ
ดาเนินการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนฯ
15 นาที
ตรวจเอกสาร
กองทุนฯตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
5 นาที
เข้าระบบ คุมยอด
กองทุนฯคุมยอด
รองฯฝ่ายพัฒนา
รองฯฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาพิจารณา
2 นาที
พิจารณาลงนาม
อนุมัติ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ออกเลขหนังสือ รับ-ส่ง

ธุรการ
สานักงานพัฒนานักศึกษา

3 นาที

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กองคลังดาเนินการโอน
เงินเข้าบัญชี อ.ที่
ปรึกษา

กองคลัง

1 วัน

กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมด้านกีฬา

เจ้าหน้าที่การเงิน
รองฯฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ชมรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ส่งเอกสารขออนุมัติจัดและยืมเงินทาโครงการกิจกรรมนักศึกษา
โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทาและยืมเงิน
1.2 โครงการกิจกรรมนักศึกษาพร้อมแนบแผนงบประมาณโครงการ
1.3 แบบฟอร์มวัสดุ ใบสั่งซื้อ จ้างเหมาวัสดุ (กรณีโครงการที่มี หมวด ค.ค่าวัสดุ)
1.4 หนังสือสัญญายืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย (กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยต้องเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยลัยเท่านั้น)
1.5 หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีการดาเนินโครงการนอกมหาวิทยาลัย)
1.6 หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กรณีปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
1.6.1 กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันปกติ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
1.6.2 กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันหยุดราชการ
1.7 เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตรวจสอบเอกสารโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา
1.8 เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคุมยอดในระบบ KKU
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1.9 เสนอรองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ
1.10 ธุรการสานักงานพัฒนานักศึกษาออกเลขหนังสือ รับ-ส่ง กองคลัง
1.11 เจ้าหน้าที่กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและส่งเอกสารคืนต้นฉบับ
คืน สานักงานพัฒนานักศึกษา
3.2.3 การขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการกิจรรมนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ผังงำน (Flow Chart)
ระยะเวลำ
ขออนุมัติเบิกจ่าย
ขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ
3 วัน
โครงการ
--ขข
ที่ปรึกษาฝ่าย
โครงการเบิกจ่าย
30 นาที
ผ่
า
นที
่ปรึกษาฝ่ายกีฬาฯ
ตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนฯ
15 นาที
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 นาที
สานักงานพัฒนานักศึกษา
ออกเลขหนังสือ
หัวหน้าการเงินและ
บัญชี
รองฯฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาพิจารณา
อนุมัติ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี

รองฯฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พิจารณาลงอนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ
ชมรมด้านกีฬา
ที่ปรึกษาฝ่าย
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

2 นาที

หัวหน้าการเงิน

2 นาที

รองฯฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

การเงินเข้าระบบคุม
ยอด

เจ้าหน้าที่การเงิน
ประเมินผล คุมยอด

15 นาที

เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่งเอกสารเบิกจ่ายกอง
คลัง

กองคลัง

1 วัน

กองคลัง

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1.ชมรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการกิจกรรมนักศึกษา โดยมี
เอกสารดังต่อไปนี้
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ
1.2 ใบสาคัญรับเงินต่าง
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แบบฟอร์มการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายพัสดุ
2. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร
3. ธุรการออกเลขหนังสือ รับ ส่ง
4. หัวหน้าการเงินและบัญชีพิจารณาเห็นชอบเบิกจ่ายโครงการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาลงนามอนุมัติ
6. ส่งเอกสารเบิกจ่ายโครงการไปกองคลังและนาส่งคืนเงินยืม (ถ้ามี)
3.3 เทคนิคแนวทำงกำรเขียนโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำด้ำนกีฬำหรือส่งเสริมสุขภำพ
1. ชื่อโครงกำร
ควรตั้งซื่อให้มีความซัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย สามารถตั้งซื่อเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
ให้เป็นที่น่าสนใจ และสามารถสื่อได้ว่าเป็นโครงการลักษณะ และรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบใด เพื่อทาให้เกิด
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. หน่วยงำนรับผิดชอบโครงกำร

คือ องค์ กรนั กศึ ก ษาที่ เป็ น ผู้จั ด กิ จกรรม ได้ แ ก่ สภานั กศึ ก ษา องค์ ก ารนั กศึ ก ษา สโมสร
นักศึกษา ชมรมนักศึกษา
3. อำจำรย์ที่ปรึกษำ

เป็นผู้ที่มีความสาคัญในการให้คาปรึกษาและแนะน่า ในการจัดโครงการ รวมทั้งกากับดูแล
รับผิดชอบ ให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
เป็นผู้ลงนาม กากับในโครงการ และเอกสารต่างๆ ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

คือ นักศึก ษาผู้ประสานงานที่ดูแลรับผิดชอบโครงการในภาพรวมของการจัดโครงการ ซึ่ง
บุคคลหรือ หน่ วยงานอื่นๆ สามารถติดต่อประสานงานได้ สามารถมีไ ด้ มากกว่า 1 คน และกรณีเป็ น
โครงการร่วมมือกันกับ องค์กร หรือหน่วยงานอื่น ก็สามารถมีผู้รับผิดขอบของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงาน
ร่วมด้วยได้
5. โครงกำรนี้อยู่ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำ
นักศึกษำ ต้ำนกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำของมหำวิทยำลัยไต้กำหนดไว้ 5 ประเภท ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
2. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
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4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดขอบโครงการต้องพิจารณาว่าเนื้อหาของโครงการที่จะดาเนินการนั้นเป็นโครงการ
รูปแบบ และลักษณะโครงการเป็นแบบใด ตรงกับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านใด และ
พิจารณาเลือกเพียง 1 ประเภท ที่ตรงกับโครงการมากที่สุด
6. ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกองกิจกำรนักศึกษำ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)
(1 แผนพัฒนาการศึกษา จะประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ โดย 1 ยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย
เป้าประสงค์ โดย 1 เป้าประสงค์ จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์)
โดยกองกิจการนักศึกษาได้มีแผนพัฒนากองกิจการนักศึกษาที่มีการเชื่อมโยงสอดคล้องกับด้านกิจกรรม
นักศึกษา 1 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
โดยมีเป้าประสงค์ที่สอดคล้อง จานวน 1 เป้าประสงค์ คือ
เป้ำ ประสงค์ที่ 2.1 นักศึกษามีองค์ความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
จากการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมีกล ยุทธ์ที่สอดคล้อง จานวน 1 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ส่งเสริมการจัดกิจ กรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้พิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564 ที่เด่นชัดได้ที่สุดครอบคลุมภาพรวม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 2.1 กลยุทธ์ที่ 2.1.1
7. หลักกำรและเหตุผล
คือ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา ความจาเป็น หรือเหตุผลในการริเริ่มจัดทา
โครงการ ดังกล่าวขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจาเป็น ความสาคัญ หรือภูมิหลังในการจัดทาโครงการ ซึ่ง
ผู้เสนอ โครงการจะต้องกล่าวถึงเหตุผลและข้อมูล หรือทฤษฎีต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการให้ซัดเจนและ
สมเหตุสมผล การเขียนหลักการและเหตุผลในส่วนนี้ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วนคือ
1. ความเป็นมาของโครงการ
2. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีโครงการ
3. วิธีการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ การเขียนในส่วนต่างๆ ดัง กล่าว ควรกระซับ ตรงประเด็น มีหลักฐาน ที่เป็นเหตุเป็นผล และ
สามารถเชื่อมโยงให้เห็นความสาคัญของประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากโครงการนี้โดยต้องให้เหตุผลอย่าง ซัดเจน
ว่าทาไมต้องทาโครงการนี้ และโครงการนี้ทาแล้วได้อะไร และหากไม่ทาจะเกิดผลเสียอย่างไร
8. วัตถุประสงค์ของโครงกำร
คือ การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดจากการดาเนินโครงการ เป็นการบ่งบอกถึงผลที่จะเกิดขึ้น
เมื่อได้ดาเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น โดยการเขียนต้องให้สอดคล้องกับชื่อโครงการหลักการและเหตุผล โดยที่
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สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถวัดผลได้ การเขียนวัตถุประสงค์ มักขึ้นต้นด้วย “เพื่อ” ตามด้วยกิริยาเราจะ
ทา ต่อด้วยสิ่งที่ถูกเรากระทาอาจจะเพิ่มลักษณะที่ต้องการด้วย โดยให้ใช้ภาษาที่กระชับชัดเจน เช่น เพื่อส่งเสริม
. . . , เพื่อเสริมสร้าง . . . , เพื่อพัฒนา. . . เป็นต้น หากมีวัตถุประสงค์เดียวไม่ต้องใส่เลขข้อ หากมีวัตถุประสงค์
มากกว่า 1 ข้อ ให้แยกเป็นข้อโครงการที่ดีควรมีวัตถุประสงค์ไม่เกิน 3 ข้อ และควรคานึงถึงการเขียนวัตถุประสงค์
ลักษณะที่ดี 5 ประการ ที่ต้อง กาหนดขึน้ ด้วยความฉลาด คือ SMART
S = Sensible
ต้องมีความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
M = Measurable ต้อง สามารถวัดและประเมินผลได้
A = Attainable ต้องระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานเฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากที่สุด
R = Reasonable ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการดาเนินงาน
T = Time
ต้องมีขอบเขตเวลาที่แน่นอนในการดาเนินงาน
9. ลักษณะรูปแบบโครงกำร
เป็นการบ่งบอกรูปแบบลักษณะของกิจกรรมภายในโครงการ ว่ามีรูปแบบกิจกรรมใดบ้าง
หรือ โครงการนี้มีลักษณะรูปแบบกิจกรรมเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น
1.โครงการอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ
ลักษณะรูปแบบโครงการ
1.1 อบรมให้ความรู้ โดย วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย (3 ชั่ว โมง)
1.2 การจัดการแข่งขัน
1.3 การสัมมนา
10. ลักษณะโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาโครงการที่จัดทาขึ้นว่าเป็น “โครงการใหม่” หรือ “โครงการ
ต่อเนื่อง ”โดยมีลักษณะโครงการดังนี้
1. โครงกำรใหม่ คือ โครงการที่องค์กรนักศึกษานั้นไม่เคยจัดโครงการในลักษณะ และ
รูปแบบดังกล่าวขึ้นหรือเป็นโครงการที่ไม่ได้จัดมาแล้ว 2 ปี ขึ้นไป
2. โครงกำรต่อเนื่อง คือ โครงการที่องค์กรนักศึกษานั้น ได้จัดโครงการทุกปี หรือเคยจัด
โครงการไม่เกิน 2 ปี ในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องระบุปัญหา และอุปสรรค ในการจัดโครงการ
ครั้งที่แล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ปัญหา และอุปสรรค ในการทาโครงการครั้งนี้
11. กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คือ การกาหนดจานวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นใคร มีจานวนเท่าไร ซึ่งควรระบุให้
ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการกาหนดวงเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นประเภทดังต่อไปนี้
1. อำจำรย์ หรือ บุคลำกร
คือ อาจารย์ หรือ บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใน
มหาวิทยาลัย
2. นักศึกษำดำเนินโครงกำร
คือ นักศึกษาที่เป็นผู้จัดโครงการ
3. นักศึกษำผู้เข้ำร่วมโครงกำร
คือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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4. อื่นๆ

คือ บุคคลที่ไม่ได้มีกล่าวข้างต้น เช่น วิทยากร ประชาชน
ศิษย์เก่า เป็นต้น

12. สถำนที่ดำเนินงำน
คือ สถานที่ที่ใช้ในการดาเนินงานตามโครงการ ควรระบุให้ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
คือ สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น (สถานที่ (ชื่อ,ห้อง) ชั้น อาคาร)
1. ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
2. สนามกีฬากลาง
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น (ควรระบุ ชื่อสถานที่ หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด)
1. โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2. สนามกีฬากองทัพบก กรุงเทพมหานคร
โดยในการออกไปจัดโครงการภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องทาเรื่องขออนุมัติตัวนักศึกษาเดินทางไปจัดกิจกรรมนอก
มหาวิทยาลัยด้วย รวมทั้งในการจัดโครงการในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก หากเป็นไปได้
ควรแนบแผนที่ด้ว ย เพื่ อง่ ายต่อการเดิ นทางสาหรับ ผู้ที่ ต้อ งการเดิน ทางสมทบและเพื่อ ความสะดวกในการ
ประสานงานหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
13. ระยะเวลำดำเนินกำร
วันดำเนินงำน
คือ วันที่จัดโครงการตามแผนการที่วางไว้
เช่น 16 ตุลาคม 2561, 16 – 20 ตุลาคม 2561 เป็นต้น
14. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน และแผนกำรดำเนินงำนโครงกำร
คือ การกาหนดแนวทาง ขั้นตอนวิธีการดาเนินงานที่จะช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ระยะเวลา
การด าเนิ น การและผู้ รั บผิ ด ชอบในแต่ ล ะขั้ น ตอนให้ เห็ น ภาพชั ด เจนเป็ น การก าหนดลาดั บขั้ นตอนเป็ นข้ อ ๆ
เรียงตามดับก่อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงการไปจนถึง ขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติง าน
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่องในการกาหนดผู้รับผิดชอบให้ใส่เป็นชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ ถ้า
ไม่สามารถระบุเป็นบุคคลก็สามารถระบุเป็นตาแหน่งได้
แผนและปฏิทินกำรปฏิบัติงำน (ใช้ PDCA และตาราง GANTT CHART เข้ามาช่วย)
วิธีดำเนินกำรและแผนกำรปฏิบัติงำน
1. กิจกรรมและวิธีดำเนินกำร (ระบุกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตาม ตัวอย่ำง และ
ปรับเปลี่ยนตามการดาเนินการที่จะเกิดขึ้นจริงของโครงการ)
วงจรคุณภำพ PDCA
กิจกรรม/กำรดำเนินกำร
การวางแผน (Planning)
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฯ เพื่อวางแผน
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมดาเนินการ
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การดาเนินการ (Doing)

การประเมินผล (Checking)
การปรับปรุง (Acting)

- จัดทาโครงการนาเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา
- ประสานงานความร่วมมือคณะ/สานัก/วิทยาลัย
- จัดประชุมเพื่อดาเนินการ
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
- ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงาน
- นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

2. แผนกำรปฏิบัติงำน (ตัวอย่ำง)
กิจกรรม

พ.ศ. 256...
เดือน เม.ย. เดือน พ.ค. เดือน มิ.ย.

แผนงาน :ดาเนินโครงการ
1. วางแผน /ประชุมคณะกรรมการฯ /มอบหมาย
2. จัดทาโครงการ / เสนอโครงการ
3. แผนประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน /ประสานงาน
ความร่วมมือความร่วมมือ
4. ดาเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. รายงานผลการดาเนินงานเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา
7. เบิกจ่ายโครงการ
15. เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร (Indicators/KPI)
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป็นการวัดความสาเร็จแต่ละโครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นผู้กาหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเอง และควรกาหนดอย่างมีความเป็นไปได้ว่าโครงการสามารถดาเนินการได้ตามที่ ตั้งเป้าหมาย
ตัวชี้วัดไว้ โดยจะเป็นการระบุลักษณะที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมกาหนดออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. ตัวชี้วัดด้ำนปริมำณ
เป็นตัวชี้วัดเพื่อใช้วัดสิ่งที่นับได้จับต้องได้ เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน เป็นค่าของตัวบ่งชี้ที่เป็น
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ตัวเลขโดยใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนามาช่วยในการที่นิ ยมใช้ ได้แก่ ร้อยละ อัต ราส่วน สัด ส่วน จานวน ค่าเฉลี่ ย
ความถี่ ระยะเวลา เป็นต้น เช่น
1.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.2 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 คน จากเป้าหมาย 50 คน
1.3 จานวนผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่าอัตราส่วน 2 ใน 3 ของเป้าหมายผลงาน
1.4 นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลอย่างน้อย 1 รางวัล
1.5 นักศึกษาผ่านการฝึกอบรม.......… จานวน 150 คน
2. ตัวชี้วัดด้ำนคุณภำพ
เป็นการวัดสิ่ งที่ไม่ เป็นค่า เชิง ปริมาณ หรือ เป็นหน่ว ยวัดใด ๆ เป็ นการวั ดที่อิง ค่าเป้ าหมาย
ที่มีลักษณะพรรณนาอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน ณ ระดับค่าเป้าหมายต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นคุณค่า ได้แก่ ความ
เหมาะสม ความสอดคล้อง ความพึงพอใจ ระดับความรู้ ความสามารถ การเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม เป็นต้น เช่น
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 3.51
จากระดับคะแนนเต็ม 5
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมในการออกกาลังกายดีขึ้น
2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีคุณภาพสามารถนาไปใช้งานได้
2.4 ระดับรางวัลที่ได้รับเป็น รางวัลระดับชาติ
2.5 นักศึกษาผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กาหนด
ระดับเกณฑ์กำรประเมิน แบบสอบถำมควำมพึง พอใจ
โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยส่วนใหญ่จะ
กาหนดระดับค่าเป็น 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
โดยมีหลักเกณฑ์การแปลผลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
5.00 - 4.51 หมายถึง มากที่สุด
4.50 - 3.51 หมายถึง มาก
3.50 - 2.51 หมายถึง ปานกลาง
2.50 - 1.51 หมายถึง น้อย
1.50 - 1.00 หมายถึง น้อยที่สุด
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(อ้างอิง รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด. (กรกฎาคม 2539). การแปลผลเมื่อใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า. วารสารการวัดผลการศึกษา, 2(1),64-70.
https://edu.msu.ac.th/jem/home/journal_file/63.pdf.

16. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Outcome)
คือ การกาหนดผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการดาเนินกิจกรรม ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมของโครงการที่ได้กาหนดขึ้น ควรมีจานวนของผลคาดว่าที่จะได้รับเท่ากับ
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
17. งบประมำณดำเนินกำร
การเขียนงบประมาณต้องกาหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด โดยประมาณ
การให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด เพราะจะมีผลต่อการดาเนินโครงการและควรยึดหลักความ
เหมาะสมที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. ประหยัด
คือ การใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ และรอบคอบ
2. มีประสิทธิภาพ คือ การใช้จ่ายจะต้องก่อประโยชน์สูงสุดต่อการจัดทาโครงการ
3. มีประสิทธิผล คือ ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการจะต้องคุ้มค่า
4. ยุติธรรม
คือ การใช้จ่ายจะต้องตรงความเป็นจริงและเหมาะสมตามสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งนี้สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องคานึงถึงคืออัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
ประกาศของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าล่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งรายการค่าใช้จ่าย
และวงเงินที่ตั้งไว้สาหรับการดาเนินโครงการ ให้ระบุรายละเอียดเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
1. หมวดค่ำตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน โดยต้องระบุอัตราและ
จานวนวันที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเป็นไปตามประกาศอัตราค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน พนักงานขับรถค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา
เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน
จานวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลา จานวน 1 คน
จานวน 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท เป็นเงิน 200 บาท
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2. หมวดค่ำใช้สอย หมายถึง เงินที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธี
การฯลฯ โดยให้ระบุชื่อรายการและจานวนให้ชัดเจน เช่น ค่าอาหาร ที่พักน้าดื่มค่าโดยสาร ค่าเดินทาง ค่าจ้าง
พาหนะ ค่าลงทะเบียน เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น
- ค่าอาหารนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน จานวน 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารว่างนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน จานวน 2 มื้อ มื้อละ 20 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าจ้างยานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ม.อบ – กทม.
จานวน 2 คัน คันละ 10,000.00 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 100 ชุด ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
3. หมวดค่ำวัสดุ หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของได้แก่สิ่งของซึง่ โดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปเองแปรสภาพหรือไม่คงสภาพหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น ปากกา กระดาษแข็ง
เชือกฟาง ไม้กระดาน คัตเตอร์ เป็นต้น
ตัวอย่ำง
รำคำ/หน่วย
รวมรำคำ
ลำดับ
รำยกำร
จำนวน
บำท ส.ต.
บำท ส.ต.
1 ปำกกำ
5
00
10 ด้ำม
50
00
2 กระดำษ A 4
90
00
2 รีม
180 00
ผู้รับผิดชอบโครงการลงท้ายงบประมาณ เป็นหมายเหตุทุกครั้ง ดังนี้
“หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริงทุกรายการ”
18. วิธีติดตำมประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม
วิธีการประเมินโครงการ/กิจกรรม เป็นสิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องดาเนินการทาการประเมินผล
โครงการทุกครั้งในการทากิจกรรม เพื่อทาให้ผู้รับผิดชอบโครงการและองค์กรนั้นได้ทราบถึงความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นแบบใด มีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างไร โดยจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงและ
แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ซึ่งการติดตามประเมินผลโครงการมีหลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัด
กิจกรรม และการกาหนดเป้าหมายในการประเมินของโครงการ เช่น
1. รายงานผลดาเนินโครงการ (Report) *ต้องดำเนินกำรจัดทำทุกโครงกำร*
2. แบบสอบถามประเมินผล (Questionnaires)
3. แบบสังเกตการณ์ (Observation)
4. แบบการสัมภาษณ์ (Interview)
5. อื่นๆ .....................................................
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ผู้รับผิดชอบก็สามารถเลือกวิธีการประเมินผลตามความเหมาะสมของโครงการ โดยเลือกตามหัวข้อ
ที่กาหนดให้ หรือจะนาวิธีการประเมินผลแบบอื่นมาใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบโครงการต้องการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อใช้ในการรายงานผลการดาเนินโครงการแบบ และลักษณะใดต่อไป
19. คำรับรองของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้บุคลากรที่ดูแลได้ดาเนินการตรวจสอบ และดาเนินการแก้ไขโครงการ
เสร็จแล้ว ให้นาเอกสารโครงการไปเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
รับทราบการจัดโครงการนี้
กำรดำเนินโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำด้ำนกีฬำหรือส่งเสริมสุขภำพ
การดาเนินโครงการ เป็นกิจกรรมซึ่งทุกองค์กรกิจกรรมนักศึกษา จะต้องดาเนินการเป็นกิจกรรม
ซึ่งท้าทายความสามารถของนักศึกษา ผู้นาองค์กรกิจกรรมนักศึกษาในการผลักดันให้โครงการต่างๆ ที่คิดขึ้นมา
สามารถดาเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ได้ ภายใต้ความร่วมมือของ
สมาชิกในองค์กร
3.4 กระบวนกำรในกำรบริหำรโครงกำร
การบริหารโครงการนั้นถือได้ว่า เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นภายหลังจากได้เสนอและรับการอนุมัติโครงการ
ต่อจากนั้นจะเข้าสู่การปฏิบัติ หรือขัน้ ตอนการบริหารโครงการ ในการดาเนินโครงการนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนเตรียมการ ขั้นตอนดาเนินการ และขั้นตอนหลังดาเนินการ
1. ขั้นตอนกำรเตรียมกำร ในขั้นตอนนี้จะมีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1.1 การทาความเข้าใจในสาระของโครงการผู้บริหารโครงการจะต้องทาความเข้าใจใน ภาพรวมของ
โครงการทั้งในด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ วิธีการดาเนินโครงการโดยทั่วไป กาหนดการซึ่งจะบอก
ถึงกาหนดการของงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่คาดว่าจะทาเสร็จในแต่ละงานด้วย ทรัพยากรในการดาเนิน
งานซึ่งประกอบด้วย งบประมาณ และการกากับดูแลและควบคุมการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่าย บุคลากรซึ่งจะ
ระบุถึงความต้องการของบุคลากรระดับต่างๆ จาเป็นสาหรับงานของโครงการ รวมทั้งการบริหารบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพวิธีการประเมินซึง่ เป็นส่วนที่บอกถึงวิธีการปฏิบัติ ในการกากับดูแลเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ประเมินผล
1.2 การวิเคราะห์โครงการเป็นขั้นตอนที่สาคัญตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารโครงการ เพราะ
หากโครงการไม่ได้รับการพิจารณาหรือวิเคราะห์อย่างดีพอแล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการดาเนินโครงการอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจจะก่อให้เกิดการล่าช้าของแผนงานโดยรวม การวิเคราะห์โครงการนั้น หมายถึง กระบวน
การในการศึกษาโครงการอย่างละเอียด ในการวิเคราะห์โครงการนั้น ประเด็นการวิเคราะห์ พิจารณาจาก
1.2.1 ปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงการทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ดินฟ้าอากาศ หรือ
สภาพการจราจร การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะยากพอสมควร ต้องอาศัยประสบการณ์ของมุมมองที่กว้างขวาง
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ต้องอาศัยความรอบคอบของบุคลากรผู้ดาเนินโครงการด้วย
1.2.2 ปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการ เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบของตัวโครงการ
ซึ่งพิจารณาจาก
- ความสอดคล้องสมบูรณ์ของโครงการ ระหว่างวัตถุประสงค์วิธีการดาเนินงานและค่าใช้จ่าย
- ความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ พิจารณาจากเหตุผลและความจาเป็นในการ
ดาเนินโครงการ ระยะเวลาในการดาเนินงาน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
- ความเป็นไปได้ของโครงการ พิจารณาจากฐานะการเงินของโครงการ ความสามารถของ
1.3 การพิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการพร้อมขอบข่ายความรับผิดชอบ เป็นการสังเคราะห์ว่าเพื่อ
ที่จะให้ดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี จะต้องมีงานอะไรบ้าง
เช่น ถ้าเป็นกิจกรรมการสัมมนา อาจจะต้องมีงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานปฏิคม งาน
พิธีกร งานสถานที่ งานลงทะเบียน งานวิทยากร งานจัดเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งผู้จัดโครงการที่ดี ต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบที่จะคิดงานที่ครอบคลุมสาระของโครงการ ซึ่งงานที่คิดขึ้นมาต้องกาหนดขอบข่ายการดาเนินงาน
ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการคิดหรือกาหนดลักษณะงานขึ้นมานั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ
และจานวนบุคลากรที่มีอยู่ ไม่มีรูปแบบตายตัว แน่นอน
1.4 กาหนดตัวบุคคลที่จะเข้าดาเนินการในแต่ละงานที่กาหนดไว้ โดยในแต่ละงานต้องการคนที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะ เช่น งานต้อนรับ อาจจะต้องการผู้ที่มีหน้าตาหรือบุคลิกภาพที่ดี งานเชิญวิทยากร
ต้องการคนที่มีการพูดจา หรือมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น
1.5 การพิจารณาแนวทางในการประสานการดาเนินงาน ซึ่งการดาเนินโครงการจะเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยนั้น หากปล่อยให้ต่างคนต่างทาโดยขาดการติดตาม เราก็จะไม่ทราบว่าแต่ละงานมีอะไรติดขัดหรือ
เป็นอุปสรรคหรือไม่ หากทราบเอาก่อนหน้าที่จะดาเนินโครงการอาจจะไม่ทันการ นอกจากนี้งานบางอย่าง
จาเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้น การกาหนดแนวทางในการประสานงานจึงเป็นขั้นตอนที่ จาเป็น
แนวทางการประสานงานอาจจะใช้วิธีการประชุมเป็นระยะ ๆ เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน และให้แต่ละงานได้
มองเห็นภาพรวมของการดาเนินงาน
1.6 การพิจารณาแนวทางในการกากับดูแลในการดาเนินงาน เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการดาเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงการ ถ้าเป็นโครงการที่ใหญ่มาก การติดตามเพื่อตรวจสอบความก้าว
หน้าเป็นสิ่งที่จาเป็น เพราะบางกิจกรรมมีระยะเวลาเป็นตัวกาหนด โดยการกากับดูแลจะมุ่งไปที่องค์ประกอบ 3
ประการ ได้แก่ ผลงาน ค่าใช้จ่าย และเวลา เช่น
- โครงการได้ดาเนินไปตามที่กาหนดไว้ในเอกสารของโครงการหรือไม่
- โครงการนัน้ สามารถดาเนินการให้เสร็จภายในวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
- โครงการทาสิ่งนั้นได้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่
1.7 การจัดลาดับความสาคัญของโครงการ เป็นการพิจารณาว่าในการดาเนินโครงการนั้น กิจกรรม
ใดบ้างที่จะต้องทาก่อนหรือทาหลัง คอยเวลาได้ คอยเวลาไม่ได้ เพื่อให้การดาเนินโครงการสามารถบรรลุเป้า
หมายที่วางไว้ในระยะเวลาที่กาหนด
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1.8 การวางแผนการประเมินโครงการ มีหลายคนทีเดียวที่เข้าใจผิดว่า การประเมินโครงการ
นั้นมักจะดาเนินการในช่วงเสร็จสิ้นโครงการ แต่ในความเป็นจริงแล้วการประเมินนั้นจะต้องดาเนินการในทุก
ช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเตรียมการ ช่วงระหว่างดาเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เช่น
- ช่วงเตรียมการ เป็นการประเมินความพร้อมก่อนที่จะเริ่มโครงการ
- ช่วงระหว่างดาเนินโครงการ เป็นการประเมินเพื่อตรวจ สอบว่างานในช่วงระหว่างดาเนิน
โครงการนั้น มีจุดใด ช่วงใดที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายบ้าง เพื่อประโยชน์ในการปรับแผนการ
ดาเนินงาน ช่วงเสร็จสิ้นโครงการเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
1.9 การจัดทาแผนดาเนินงาน (Action Plan) เป็นการนาสาระจากข้อที่ 1.1 ถึง 1.8 มาจัดทาเป็น
แผนปฏิบัติการ ซึ่งจะบอกว่าช่วงเวลาใดจะต้องทาอะไร เพื่อให้แต่ละฝ่ายมองเห็นภาพรวมของแผน การดา
เนินงานขั้นตอนนี้จะกาหนดลักษณะงานที่ต้องทาช่วงเวลาที่จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้น ผู้รับผิดชอบการราย
งานผลความก้าวหน้า การประสานงาน การประเมินผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนกำรเตรียมกำรของนักศึกษำส่วนใหญ่ใ นกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรดำเนินกำร
ต่อไปนี้
1. กำรติดต่อวิทยำกร
สาหรับโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยาย หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องเชิญวิทยากร หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ควรมีการติดต่อประสานงานด้วยวาจาก่อนเบื้องต้น หลัง จากโครงการได้รับอนุมัติ
2. กำรติดต่อขอควำมอนุเครำะห์
ได้แก่ ติดต่อขอใช้สถานที่ ติดต่อขอใช้ยานพาหนะ พัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มีการติดต่อประสานงาน
ล่วงหน้าด้วยวาจากับหน่วยงานที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ เพื่อตรวจสอบระยะเวลา และความพร้อมในการ
ใช้ หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อโครงการอนุมัติและติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้วนั้น ให้ทางผู้
จัดโครงการทาหนังสือถึงหน่วยงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไว และควรกำกับผู้ประสำนงำนไว้ในหนังสือด้วยทุก
ครั้ง มีลักษณะดังนี้ ชื่อ (นาย/นางสาว) ......…............ นามสกุล ................. ตาแหน่ง ......................... (ประธาน/
รองประธาน/อื่น) หมายเลขโทรศัพท์ .................. ..... เป็นผู้ประสานงาน
หมายเหตุ : ไม่ควรเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน หรือผู้ติดต่อ เพราะจะก่อให้เกิดความสับสน
ข้อควรคำนึงสำหรับกำรขอใช้สถำนที่
- ควรใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ
- ควรติดต่อขอใช้สถานที่ด้วยวาจาล่วงหน้าเนื่องจากหากติดต่อสถานที่ภายหลังแล้วไม่ว่าง
อาจมีผลต่อการดาเนินโครงการเนื่องจากต้องขอยกเลิกโครงการหรือต้องมีการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งกระทบต่อการดาเนินโครงการในหลาย ๆ ด้าน
- ควรระบุวัน เวลา รายละเอียด รูปแบบและวัตถุประสงค์การขอใช้สถานที่ให้ชัดเจน
- ควรตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการขอใช้สถานที่ เช่น ค่าบารุงสถานที่ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ ค่าเสียหายจากการใช้สถานที่ เป็นต้น และควรคานวณไว้ในงบประมาณ โครงการ
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ด้วย (ทั้งนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามประกาศอัตราของหน่วยงานนัน้ ๆ)
3. ขอให้ออกหนังสือในนำมมหำวิทยำลัย (หนังสือติดต่อหน่วยงำนภำยนอก)
ในโครงการที่ผู้จัดกิจกรรมประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเรื่องเอกสารขอความอนุเคราะห์
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่น การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ การขอใช้สถานที่ เป็นต้น ให้ผู้จัด
กิจกรรมดาเนินการ ดังนี้
3.1 องค์กรนักศึกษาทาหนังสือ เรียนถึง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอ
ความอนุเคราะห์ให้ออกในนามมหาวิทยาลัย โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าต้องการขอความอนุเคราะห์ เรื่อง
ใด มีเงื่อนไขค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือไม อย่างไร พร้อมทั้งระบุตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานที่
ขอความอนุเคราะห์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ต้องแนบเอกสารที่ต้องใช้ เช่น โครงการที่ได้รับการอนุมัติ กาหนดการเป็นต้น
สิ่งสำคัญที่ผู้จัดโครงกำรต้องคำนึงถึงในกำรขอให้มหำวิทยำลัยออกหนังสือถึงหน่วยงำนภำยนอก มีดังนี้
1. ควรทาการตรวจสอบตาแหน่งหรือยศ ชื่อ – นามสกุล ของหัวหน้าหน่วยงาน หรือตาแหน่งหน้าที่
และชื่อหน่วยงานให้ถูกต้อง ชัดเจน
2. สิ่งที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ เช่น วิทยากร (ชื่อ-สกุล/ สังกัด/ หัวข้อการบรรยาย/ เวลา/
สถานที่) การขอลดหย่อนค่าที่พัก (หน่วยงานที่ติดต่อ/ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน / จานวนผู้เข้าพัก/
วัน-เวลา/ สถานที่) การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ (หน่วยงานที่ติดต่อ/ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
จานวนผู้เดินทาง / ขบวนรถไฟ/ สถานที่ต้นทาง -ปลายทาง / วัน-เวลาออกเดินทาง / วัน-เวลาถึงปลายทาง )
เป็นต้น
หากเป็นการเชิญบุคคลมาร่วมงาน เช่น พิธีเปิด – พิธีปิดโครงการ วิทยากร กรรมการตัดสินในการ
ติดต่อประสานงานควรถามเรื่อง การเดินทาง หรือที่พัก ด้วย ทั้งนี้ มีสิ่งที่ต้องดาเนินการ เช่น
1. ส่งแผนที่ หรือแผนผัง กรณีผู้รับเชิญไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆ
2. กันพื้นที่จอดรถให้ในบริเวณที่ใกล้กับงานมากที่สุด (ประสานเรื่องทะเบียนรถและ
ประสานผู้ดูแลสถานที่ เช่น รปภ. ให้เรียบร้อยด้วย)
3. ประสานงานรถของมหาวิทยาลัยในการรับ -ส่ง (กรณีบุคคลที่เชิญมาร่วมงานไม่สะดวก
ในการเดินทางมาด้วยตนเอง)
4. เตรียมห้องรับรอง (สาหรับพักหรือเตรียมตัว กับผู้จัดโครงการ) / เตรียมที่พัก (กรณีที่ต้อง
มีการค้างคืน)
5. ควรขอหมายเลขโทรศัพท์ของเลขานุการ หรือผู้ติดตามไว้ เพื่อสามารถตรวจสอบการเดินทางหรือ
การขอข้อมูลเพิ่มเติม
3. เงื่อนไข (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ
4. ชื่อนักศึกษาผู้รับผิดชอบในการประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่ใช้ติดต่อกลับ
5. การส่งจดหมาย หากประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัยส่งให้ ขอให้แจ้งที่อยู่มาด้วย
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หมายเหตุ : ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานใดๆ ทั้งภายในและภายนอก ควรศึกษา และ
ตรวจสอบเรื่องอัตราค่า ใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าบารุงสถานที่ ค่าบารุงยานพาหนะ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ค่า
น้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพื่อระบุรายละเอียดงบประมาณในโครงการ อีกทั้ง หลัง จากโครงการได้รับการอนุมัติ
โครงการแล้ว ให้รีบดาเนินการด้านเอกสารทันที เพื่อให้ทันต่อการดาเนินการ

4. กำรติดต่อผู้บริหำรเพื่อเข้ำร่วมโครงกำร
โครงการที่มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นประธาน หรือเข้าร่วมงานในพิธี เปิด – พิธีปิด
โครงการ มอบของรางวัล เป็นต้น ต้องดาเนินการตรวจสอบวัน เวลาจากเลขานุการของผู้บริหาร หากว่างให้
เชิญด้วยวาจา และทาหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการโดยระบุให้ชัดเจนในรายละเอียดดังนี้
1. ต้องการให้ผู้บริหารมาทาอะไร (เช่น เป็นประธานเปิดโครงการ มอบรางวัล เป็นต้น)
2. ระบุวัน เวลา สถานที่ ให้ชัดเจนพร้อมแนบโครงการและกาหนดการร่างคากล่าว (คากล่าวเปิด
งานคากล่าวรายงาน) ตามกรณีที่เชิญด้วย
หมำยเหตุ : ควรวางแผนและตรวจสอบเรื่องตาแหน่งการยืน อาหาร เครื่องดื่มและสถานที่รับรอง เครื่องเสียง
ของรางวัล - ผู้รับรางวัล (กรณีเชิญเพื่อมอบรางวัล ) พิธีกร เป็นต้น ให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้อง ในวัน
จัดโครงการ
5. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
เป็นส่วนสาคัญในการให้ข้อมูล ว่าจะเกิดกิจกรรมอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้สนใจ เข้า
ร่วมกิจกรรม ตามวันเวลาที่กาหนด ซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ควรเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ และมีการ
สื่อสารให้ทั่วถึง
ข้อควรปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์ มีดังนี้
1. ภำษำ ข้อควำมหรือภำพที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ ควรมีความเหมาะสม (ทั้งภาษาพูด ภาษา
เขียนรูปภาพ ) ต้องสุภาพไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่โจมตีหรือก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย
แก่บุคคล หรือสถาบันใดๆ
2. ชนิดของกำรประชำสัมพันธ์ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
2.1 ประกาศด้วยเสียง เช่น เสียงตามสาย สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์
2.2 สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นกระดาษต่างๆ
2.3 ป้ายประกาศต่างๆ เช่น ป้ายผ้า ป้ายที่ทาจากวัสดุอื่นๆ (บอร์ด คัทเอาท์ เป็นต้น)
3. สถำนที่ติดตั้ง ต้องคานึงถึงความเหมาะสม เป็นระเบียบ เรียบร้อย และต้องได้รับการอนุญาต
จากเจ้าของสถานที่ที่จะติดตั้ง เนื่องจากพื้นที่บางแห่งของหน่วยงานต่างๆ ไม่อนุญาตให้ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์
ควรมีระยะเวลาในการติดตั้ง เมื่อครบกาหนดระยะเวลากลุ่มกิจกรรมต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย หากไม่ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยหรือเจ้าของสถานที่สามารถทาการเก็บรื้อถอนได้ทันที ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. กำรติดตั้ง กรณีเป็นป้ายขนาดใหญ่ป้ายไม้คัทเอาท์ หรือบอร์ด ต้องคาถึงถึงความปลอดภัยเป็น
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พิเศษ มีอุปกรณ์ยึดให้แน่นเพื่อไม่ให้โค่นล้ม หรือเกิดความเสียหายแก่บุคคล และสถานที่ที่ติดตั้ง
6. จัดเตรียมเอกสำร / จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม
ควรเตรียมการและตรวจสอบความถูกต้อง ความพร้อมล่วงหน้าก่อนถึงวันดาเนินโครงการดาเนิน
การตามโครงการที่จัดเตรียมเอาไว้ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้อ งเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ คอยอานวย
ความสะดวกตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เอกสารที่จาเป็นต้องเตรียม ได้แก่
1. ใบเซ็นชื่อ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการระบุรหัส นักศึกษา สาขา ชั้นปี คณะ/วิทยาลัย ให้ชัดเจน
2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ควรเป็นแบบประเมินที่สามารถวัดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
และตัวชี้วัดโครงการได้ ที่ได้พิจารณาเขียนไว้และเลือกไว้ในโครงการ
3. เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในโครงการ เช่น เอกสารการบรรยายของวิทยากร เป็นต้น
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ที่สาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่
1. อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ควรเตรียมให้พร้อมและเพียงพอสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ หาก
เป็นไป ได้ควรสอบถามอาการหรือ สังเกตภาวะผิดปกติของผู้เข้าร่วม เช่น อาการหอบหืด
เป็นต้น และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมเตรียมยาประจาตัวมาด้วย
2. อุปกรณ์อื่นๆ ให้จัดเตรียมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม
7. ขออนุญำตทำกิจกรรมนอกสถำนที่
สาหรับโครงการที่มีสถานที่ปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้
จัดโครงการทาหนังสือขออนุมัติตัวนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในต่างจังหวัด โดยเสนอถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เพื่อขออนุมัติตัวนักศึกษาในการทากิจกรรมนอกสถานที่ โดยระบุ วันเวลา สถานที่ จานวนผู้เข้าร่วมให้
ชัดเจน โดยแนบสาเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วพร้อมแนบรายชื่อ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน
8. ขออนุญำตลำเรียน
สาหรับโครงการที่มีการจัดกิจกรรมตรงกับช่วงเวลาเรียน (เฉพาะโครงการของมหาวิทยาลัยและ
องค์กรกิจกรรมนักศึกษาส่วนกลางที่ได้จัดโครงการ) หากมีความจาเป็นต้องขอลาเรียนในรายวิชาใดๆ ตาม
ช่วงเวลาที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบทาหนังสือขออนุญาตลาเรียน ผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรมและเสนอรองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อพิจารณาดาเนินการออกหนังสือถึงอาจารย์ผู้สอน
ต่อไป
9. กำรขออนุญำตค้ำงคืน / อยู่เกินเวลำปิดของมหำวิทยำลัย
สาหรับโครงการที่ผู้จัดโครงการต้องมีการค้างคืนเพื่อเตรียมงาน หรือจัดเตรียมสถานที่ให้ผู้จัด
โครงการติดต่อประสานงานหน่วยงานนั้นๆ ด้วยวาจาถึงเรื่องวันเวลา และสถานที่ที่ต้องการใช้พร้อมเงื่อนไขต่างๆ
เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา เวลาปิดของหน่วยงาน ข้อจากัด หรือข้อปฏิบัติต่างๆ และต้อง
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของสถานที่นั้น ๆ ก่อนหลังจากได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ให้ผู้จัดโครงการทา
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ถึงอธิการบดี เพื่อขอพิจารณาอนุญาต
โดยระบุเหตุผลความจาเป็นในการค้างคืน วัน เวลา สถานที่จานวนนักศึกษาที่ขอค้างคืนหรืออยู่เกินเวลาโดยแนบ
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สาเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วรายชื่อรหัสนักศึกษา ชั้นปี คณะ/วิทยาลัย ของนักศึกษาที่ค้างคืนหรืออยู่เกิน
เวลา และมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรแนบมาด้วย
หมำยเหตุ นักศึกษาควรบริหารจัดการเรื่องเวลาให้เหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหลีกเลี่ยง
การดาเนินการนอกช่วงเวลาปกติที่หน่วยงานต่างๆ กาหนด เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัยของนักศึกษา

2. ขั้นตอนกำรดำเนินโครงกำร
ภายหลังจากที่ได้เตรียมแผนการดาเนินงานแล้ว ในการดาเนินโครงการกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการ คือ
2.1 การกากับให้เป็นไปตามแผนดาเนินงานในการดาเนินโครงการนั้น จาเป็นจะต้องแต่งตั้ง ผู้จัด
การโครงการเพื่อดูแลภาพรวมของการดาเนินงาน และกาหนดตัวบุคคลที่จะดูแลการดาเนินงานในฝ่ายต่างๆ ใน
ขั้นตอนนี้ผู้จัดการโครงการจะต้องมองภาพรวมของการดาเนินงานให้ออก ต้องพิจารณาได้ว่างานใด ที่มีความ
ความสาคัญที่สุดในแต่ละช่วงเวลา งานใดที่ต้องการความพิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบในการดาเนินงาน งานใดที่ไม่
สามารถผิดพลาดได้เลย งานใดที่ต้องเร่งรัดให้เสร็จทันเวลาเพื่อให้งานอื่นสามารถดาเนินได้ต่อ งานใดที่สามารถ
ชะลอได้ เพื่อที่จะสามารถจัดลาดับความสาคัญ ในการติดตามกากับดูแลหากมองลักษณะงาน ในส่วนนี้ไม่ออก
โอกาสความผิดพลาดย่อมมีมาก ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการทางวิชาการ อาจต้องใช้เทคนิค
วิธีการทางด้านวิชาการเข้ามาช่วย
2.2 การติดตามงานในภาพรวมเป็นระยะๆ เพื่อช่วยให้สามารถพยากรณ์ได้ว่าการดาเนินงาน มี
โอกาสประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงใด การประเมินเป็นระยะๆ จะทาให้เรามีความมั่นใจและ
สามารถปรับแก้ไข สภาพปัญหาที่เกิด ขึ้นได้ทันที
3. ขั้นตอนหลังดำเนินกำร
3.1 การสรุปงานและประเมินผล เป็นการศึกษาลักษณะความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของโครงการ
3.2 การทาข้อเสนอแนะโครงการ เป็นการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในลักษณะ
นี้อีกครั้งหนึง่ สาหรับผู้ที่จะดาเนินงานต่อในอนาคต
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บทที่ 4
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา นอกจากต้องเป็นผู้รอบรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและงาน กิจการ
นักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ ยังต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและแนะนาแก่นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับการจัดการจัดกิจกรรม และงาน ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริม
สุขภาพ ที่มักจะพบบ่อยๆ มีดังต่อไปนี้
ขั้นตอนดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
1.ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรม -ก าร มอบหมายหน้ า ที่ คว าม - ประชุมวางแผน และมอบหมาย ภาระ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน หน้ าของแต่ล ะฝ่า ยให้ ชั ด เจน รวมทั้ ง
และมีความทับซ้อน
จัดทาคาสั่ง แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร

2. ขัน้ การดาเนินกิจกรรม

-ง บ ป ร ะ มา ณ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ประชุ ม ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การจั ด
กิจกรรม ไม่เพียงพอ
กิจกรรมนั้นๆ เพื่อจัดสรร และวางแผน
การใช้ ง บประมาณ ที่ มี อ ยู่ , ไห้ คุ้ ม ค่ า
รวมถึง อาจต้ อง จั ดหาวั สดุอุป กรณ์ที่ มี
ความ ใกล้ เคียงสามารถทดแทนกั นได้
ในงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด
- การขอยืมอุปกรณ์ของนักศึกษา - จั ด ท า ร ะ เ บี ย บ ข้ อ ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
มักจะมาขอใช้เร่งด่วน และนามา ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ โดยให้
ส่งคืนล่าข้ากว่ากาหนดที่แจ้งไว้
นั ก ศึ ก ษาเขี ย นค าร้ อ ง ขอยื ม อุ ป กรณ์
ล่ ว งหน้ า อย่ า ง น้ อ ย 1 วั น พร้ อ มวาง
บั ต ร ประซาซนหรื อ บั ต รประจ าตั ว
นักศึกษาไว้ และล่งคืนอุปกรณ์ ภายใน
2 วันนับตั้งแต่วันที่ เสร็จสิ้นกิจกรรม
-นั ก ศึ กษาให้ค วามสนใจเข้ า ร่ ว ม - การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
กิจกรรมน้อ ย และไม่ ทราบว่ า มี และเห็น ความสาคัญ ของการ เช้า ร่ว ม
การจัดกิจกรรมขึ้น
กิจ กรรมนั้ น ๆว่ า มี ผ ล อย่ างไร รวมทั้ ง
เพิ่มซ่องทาง การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
สามารถเช้ า ถึ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษา หรื อ
กลุ่มเป้าหมายได้
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ขั้นตอนดาเนินงาน
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
3 . ขั้ น ส รุ ป ก า ร ด า เ นิ น - การสรุปผลการดาเนินกิจกรรม - พูดคุยสอบถามถึงปัญ หาในการ สรุป
กิจกรรม
ของนักศึกษามีความล่าช้า
กิ จ กรรม และเร่ ง รั ด การ สรุ ป ผลการ
ดาเนินกิจกรรมให้ แล้วเสร็จภายใน 14
วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นกิจกรรม
4. ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ -นักศึกษามีปัญ หาด้านการศึกษา - ให้คาปรึกษา คาแนะนา เสนอแนวทาง
ดาเนินกิจกรรมนักศึกษา
การท ากิ จ กรรม รวมทั้ ง ปั ญ หา แก้ไขปัญหาให้แก่ นักศึกษา
ส่วนตัว
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำน
เมื่อตะหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว อันเป็นผลจาการจัดทาคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้จัด ทา
จึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัด
กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกครั้งก่อนการจัดกิจกรรม เพื่อ
เตรียมการในการจัดกิจกรรมนั้นๆ และมอบหมายภาระหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายอย่างซัดเจน ไม่ให้เกิดความพับซ้อน
รวมทั้งวางแผนการใช้งบประมาณให้ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
4.2.2 จัดทาระเบียบข้อปฏิบัติในการขอยืมอุปกรณ์ และการใช้ห้ องประชุมและลานกิจกรรม หรือศูนย์
กีฬาเอนกประสงค์ให้ชัดเจน รวมทั้งประซาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่ใช้บริการได้ รับทราบอย่างทั่วถึง
4.2.3 จัดกิจกรรมหรือการอบรมเซิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้น่านักศึกษาของด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อเป็นการปรับทัศนคติในการทางานและก่ อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคีภายในที ม สามารถ
ทางานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไวได้
4.2.4 ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก การเข้า
ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเพิ่มซ่องทางการประซาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เข้าถึงกลุ่มเป้หมาย และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการซักจูงให้ นักศึกษาอยากเข้าร่วมกิจกรรม
4.2.5 เร่งรัดการสรุปกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่ วันสิ้นสุด
กิจกรรม และให้คาแนะนาแก่นักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสรุปโครงการ
4.2.6 จัดบริการให้คาปรึกษา คาแนะนาแก่นักศึกษาที่ปั ญหา/ข้อสงสัย ด้านต่างๆ เซ่น การเรียน การ
เข้าร่วมกิจกรรม หรือปัญหาส่วนตัว เพื่อ เป็นการเสนอแนวทางการแก่ไขและลดภาวะความเครียดที่เกิดกับตัว
นักศึกษา ให้สามารถเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข
4.3 ข้อเสนอแนะ
การทางานแต่ละวันย่อมมีปัญหาขึ้นเสมอ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความสาคัญมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่
ระบบการทางานอันเนื่องมาจาก การปฏิบัติ การวางแผน การกาหนดเป้าหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์ และ
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การจัดบุคลากรล้วนต้องมีการตัดสินใจ ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เช่น สัปปุริสธรรม ธรรมมะ
ของผู้หมดปัญหา วงจร PDCA การแก้ปัญหาโดยใช้กลุ่ม QCC และกิจกรรม 5 ส
4.3.1 เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการทางาน
ปัญหา เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกคน ทุกองค์กร แยกออกจากกันไมได้ เพราะปัญหาคือ โอกาส สิ่งท้าทาย
ให้ราได้ฝึกวิชา ความสามารถ และทาให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ดังคาที่ว่า “ปัญหามี บารมีเกิด” หรือ
“ปัญหามา ปัญญาเกิด” คาว่า “บารมี” หรือ “ปัญญา” นั้นก็หมายถึง ทักษะ พัฒนาการที่เกิดขึ้น หลังจากที่เรา
ได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นั่นเอง ดังนัน้ จึงมีข้อเสนอแนะและเทคนิคในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ทางาน
1. What is the challenge?หรือปัญหาคืออะไร ต้องหาคาตอบให้ได้ว่าอะไรคือปัญหา ซึ่งอาจจะได้จาก
การสังเกตด้วยตนเอง สอบถามผู้เกี่ยวข้อง หรือสังเกตจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร จะได้วางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป
2. What is the cause of the problem? สาเหตุของปัญหาคืออะไร นั้นคือการหาสาเหตุของปัญหา
ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดยสอบถามจากพยาน ผู้รู้เห็น หรือหลักฐานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหา
นั้น
3. Who has got the impact?ใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และปัญหานั้นส่งผลกระทบต่อ
พนักงาน หรือองค์กรมากน้อยเพียงใด
4. What are the solutions? แนวทางการแก้ไขปัญหาคือวิธีการนาไปสู่ทางออกของปัญหา ซึ่งทางออก
หรือการแก้ไขปัญหาที่ดี คือ การวางแผนที่ดี (Planning)การเตรียมพร้อมที่ดี (preparation) เพื่อนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
หลังจากทีทราบ ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วนั้น ต้องพึง
ระลึกไว้เสมอว่า ในการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องมีวิธีที่แตกต่างกันไป เราไม่อาจใช้วิธีแบบเดียวกันกับทุกปัญหาได้
เพียงเรามีหลักคิดที่เรียกว่า “ศิลปะการแก้ปัญหา”ก็ช่วยให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้น และสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติม
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในการทางานให้ประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นั้น ผู้แก้ไขปัญหา
หรือผู้ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ควรคานึงถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน




คิดอย่างสร้างสรร (Flexible Thought) สิ่งที่สาคัญที่สุดในการแก้ปัญหา อย่ามองที่ความรุนแรงของ
ปัญหา แต่ให้คิดว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร ซึ่งทางออกในการแก้ปัญหา คือ การคิดอย่าง
สร้างสรร ให้หลุดจากกรอบเดิม ที่ครอบเราไว้ จะทาให้เราพบวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ใช้ใจเป็นที่ตั้ง (Everything is mind ) ร่างกายและจิตใจ จะเชื่อมโยงกันเสมอ ถ้าร่างกายเราถูกใช้
งานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน เคร่งเครียดอยู่กับงานจนเกินไป ย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจ ดังนั้น ควร
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ออกไปทากิจกรรมเพื่อให้จิตใจเราสงบ และเปิดกว้างพอที่จะคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ รวมถึงวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างงสร้างสรร
มีสติ (Be Conscious) สติเป็นสิ่งที่จาเป็น เพราะจะทาให้เรามีวิธีการพูด วิธีการคิด และการวางแผน
ที่ดี จะทาให้เราสามารถเลือกสถานที่ วัน และเวลาในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งสติ
ยังทาให้เรายอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผล ปราศจากอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ขาด
สติในการแก้ไขปัญหา มักจะนาพาอัตตะ ความลาเอียง มาร่วม ทาให้การแก้ไขปัญหาล้มเหลวได้
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นักศึกษา
จานวน ................. คน
อาจารย์ที่ปรึกษา จานวน ................. คน
สถานที่ปฏิบัติงาน …………………………………………..…………………………………………………………

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มีทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการ
เรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อ ด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
มาตรการ ข้อ
(7) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(8) จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
มาตรการ ข้อ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการทาโครงงานจิตอาสา (project-based volunteering) เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะ
ในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (3R,8C)
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(2) ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ
ความสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษา (TQF)(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมตามการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
สร้างสรรค์
สามัคคี
สานึกดีต่อสังคม
กิจกรรมกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างค่าธรรมเนียมที่ดีในการดาเนินชีวิต
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
(ระบุปัญหา สาเหตุและความจาเป็นที่ต้องมีการจัดทาโครงการ หาเหตุผล หลักการ ทฤษฏี แนวทางนโยบายของรัฐบาล
นโยบายของกระทรวง/กรม ตลอดจนความต้องการในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อแสดงข้อมูลที่มีน้าหนักน่าเชื่อถือและให้เห็น
ความสาคัญของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เพื่อที่ผู้อนุมัติโครงการจะได้ตัดสินใจ
สนับสนุนโครงการต่อไป)
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องการจะบรรลุไว้อย่างกว้างๆ มี
ลักษณะเป็นนามธรรม แต่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ โดยโครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อก็ได้ คือ มี
วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองหรือวัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้)
เพื่อ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
เพื่อ…………………………………………………………………………..………….………................................................
เพื่อ……………………………………………………………………………………..……..………………………………………………..
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ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมที่จัด / วิธกี ารประเมิน / เป้าหมายของโครงการ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์)
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้นานักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด
จานวนผู้นานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ระดับคะแนนบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ
วิธีการประเมิน
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของผู้นา แบบทดสอบบุคลิกภาพก่อนและหลังเข้าร่วม
นักศึกษา
โครงการ
เป้าหมายของ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้นานักศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
โครงการ
ทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมาย

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

ลักษณะของกิจกรรม .............(ระบุให้ชดั เจนว่าทากิจกรรมอะไรบ้าง).........................................................................
ผลการดาเนินงานในปีทผี่ ่านมา (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
แผนและปฏิทินการปฏิบตั ิงาน (ใช้ PDCA และตาราง GANTT CHART เข้ามาช่วย)
วิธีดาเนินการและแผนการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมและวิธดี าเนินการ (ระบุกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตาม ตัวอย่าง และปรับเปลี่ยนตามการ
ดาเนินการที่จะเกิดขึ้นจริงของโครงการ)
วงจรคุณภาพ PDCA
กิจกรรม/การดาเนินการ
การวางแผน (Planning)
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานฯ เพื่อวางแผน
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมดาเนินการ
- จัดทาโครงการนาเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา
การดาเนินการ (Doing)
- ประสานงานความร่วมมือคณะ/สานัก/วิทยาลัย
- จัดประชุมเพื่อดาเนินการ
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
การประเมินผล (Checking)
- ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- รายงานผลการดาเนินงาน
การปรับปรุง (Acting)
- นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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2. แผนการปฏิบัตงิ าน (ตัวอย่าง)
กิจกรรม

พ.ศ. 256...
เดือน...

เดือน...

เดือน...

เดือน...

เดือน...

แผนงาน :ดาเนินโครงการ
1. วางแผน /ประชุมคณะกรรมการฯ /มอบหมาย
2. จัดทาโครงการ / เสนอโครงการ
3. แผนประชาสัมพันธ์และแจ้งเวียน /ประสานงานความ
ร่วมมือความร่วมมือ
4. ดาเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
5. ประเมินผลการดาเนินงาน
6. รายงานผลการดาเนินงานเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
7. เบิกจ่ายโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
(ระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย ผลทางตรง และผลทางอ้อม นอกจากนั้น
ต้องระบุด้วยว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างใด)
……………………………..…………………………………………………………………………………………..…..…………………
…………………………..…………………………………………………………………………………..…………..…………....………
การติดตามประเมินผล .................................................................................................................................................
งบประมาณในการดาเนินโครงการ
งบประมาณที่ขอสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา………........................................... บาท
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ (ระบุ: ........................................) ........................................บาท
งบประมาณที่เรียกเก็บจากผู้เข้าร่วมโครงการ .............................................................บาท
งบประมาณที่ได้จากการจัดหารายได้ของโครงการ .....................................................บาท
รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
จานวนรวมทั้งสิ้น ……………บาท (………………………………….) ดังรายการต่อไปนี้
ก. ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตารวจ
4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พยาบาล
5. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
6. ค่าตอบแทนการแสดง/วงดนตรี/ชมรม
ข. ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
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2. ค่าอาหารนักศึกษา
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ที่ปรึกษา
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ
6. ค่าที่พักนักศึกษา
7. ค่าที่พักอาจารย์ที่ปรึกษา
8. ค่าที่พักพนักงานขับรถ
9. ค่าเงินรางวัล
10. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถราชการ)
11. ค่าบารุงโรงเรียน/สถานที่
12. ค่าเช่าห้องประชุม
13. ค่าเช่าเครื่องเสียง
14. ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง
15. ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์
16. ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ
ค. ค่าวัสดุ
1. ค่ายาและเวชภัณฑ์
2. ค่าวัสดุจัดโครงการ
3. ค่าถ่ายเอกสาร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น......................บาท
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน.............บาท
เป็นเงิน ............บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท
เป็นเงิน………….บาท

(......................ตัวอักษร........................)

ลงชื่อ ……………..……………….…………….
(…………………………………………)
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ ……………………..…….……………….
(………….………………………………)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ลงชื่อ ……………………..…….……………….
(นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ)
นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ …………………………………………...
(นายทรงพล อินทเศียร)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้อนุมัติโครงการ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

ชมรม....................... สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ ชร........001/2561
เรื่อง

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ

เรียน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วันที่ ..........................................

ด้วยชมรม .................................... สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอ
โครงการ.............................................................. ในเดือน ........................................ ณ ...................................
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ เป็นเงิน ................... บาท ( ........................................ ) ทั้งนี้ เนื่องจาก .....................................
จึงไม่สามารถดาเนินโครงการตามแผนการเบื้องต้นได้ ประธานชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าควรเปลี่ยนชื่อ
โครงการ เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาได้ ดังนี้
1. .................................................. เป็น ........................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

( .................................................. )
อาจารย์ที่ปรึกษา
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บันทึกข้อควำม
ส่วนราชการ งานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา โทร. 7546
ที่ ศธ 0529.4.1/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการ.....................................................................................................................
เรียน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตามที่ ชมรม ........................... สัง กัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
อนุมัติให้ดาเนินโครงการ ........................................................... เพื่อ..................................................................
ณ ......................................................................... ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา ..... คน
และนักศึกษา ......... คน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เป็นเงิน .............................. บาท ( .............................) ตามรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ สานักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติโครงการดังกล่าว โดยให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ในวงเงิน ....................... บาท ( .................................. ) ตามรายการดังนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายครรคิด เครือวัลย์)
หัวหน้าสานักงานพัฒนานักศึกษา
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บันทึกข้อควำม
ส่วนราชการ งานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา โทร. 7546
ที่ ศธ 0529.4.1/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติและยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินโครงการ ..........................................................
เรียน

อธิการบดี

ตามหนังสือที่ ศธ 0529.4.1/.......... ลงวันที่ ...................... ชมรม................... สังกัดสโมสร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการ ...............................................................
เพื่อ .................................................................................................. ในระหว่างวันที่ .......................................
ณ .............................................................. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษา ......... คน และอาจารย์ที่
ปรึกษา ........... คน โดยขอรั บการสนั บสนุนงบประมาณจากกองทุนส่ง เสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เป็นเงิน .................... บาท ( ................................) ตามรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่แนบมาพร้อมนี้
สานักงานพัฒนานักศึกษา ใคร่ขออนุมัติและยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการในวงเงิน ........................... บาท ( ..............................................) ทั้งนี้ จะจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย
เพื่อส่งใช้เงินยืม ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดโครงการ ตามสัญญายืมเงินที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายทรงพล อินทเศียร)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 45

สัญญาการยืมเงิน

หนังสือสัญญาการยืมเงิน
เลขที่ …………………
วันครบกาหนด

ยื่นต่อ อธิการบดี
ข้าพเจ้า …………………………………………………
ตาแหน่ง ...........................
สังกัด …………………………………………………….
จังหวัด ………………………..
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก .................................................
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ..........................................................
ดังรายละเอียดต่อไปนี้.โครงการ ……………………………………………………………………….
…………………….
(ตัวอักษร).......................................................................................... รวมเงิน บาท

…………………..

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนาใบสาคัญคูจ่ ่ายที่ถูกต้อง
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกาหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
เงินยืมนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกาหนดข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จานวนเงินที่ยืมไปจนครบได้ทันที
ลายมือชื่อ ................................................... ผู้ยืม
(....................................................)
วันที่ ....................................................
เรียน อธิการบดี
คาอนุมัติ
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้
อนุมัติให้ยืมเงินตามเงื่อนไขข้างต้นได้
จานวน ..................................... บาท
เป็นเงิน .............................. บาท
(.......................................)
(.............................)
ลงชื่อ
ลงชื่อผู้อนุมัติ
วันที่
วันที่
ใบรับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน .............................................. บาท (......................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ ................................................................................ ผู้รับเงิน วันที่ .......................................
รายการส่งใช้เงินยืม
รายการส่งใช้
ครั้งที่
วันเดือนปี
คงค้าง
ลายมือผู้ยืม
ใบรับเลขที่
เงินสดหรือใบสาคัญ จานวนเงิน

หมายเหตุ (1) ยื่นต่อ ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้ากองคลัง หัวหน้าแผนกคลัง หรือตาแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน
แล้วแต่กรณี (2) ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยืม (3) ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินยืมไปใช้จ่าย (4) เสนอต่อผู้มีอานาจ
อนุมัติ
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ใบขอจัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า
ในการจัดทาโครงการ โดยใช้งบจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ส่วนราชการ งานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 3009
ที่ ศธ 0529.4.1/
วันที่
.
เรื่อง
ขอจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ / จ้างเหมาบริการ / เช่า
เรียน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ด้วย ชมรม.
โทรศัพท์มือถือ.
( ) จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์
เพื่อดาเนินโครงการ .
ทั้งนี้ ต้องการรับพัสดุในวันที่.
ที่

สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
.
มีความประสงค์
( ) จ้างเหมาบริการ
( ) เช่า
ตามรายการต่อไปนี้
.
จานวน
ราคา @
รายการ
รวมเป็นเงิน
หน่วยนับ
หน่วย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(.

)

ลงชื่อ…………………………….. ผู้ขอซื้อ / จ้าง
(.
)
ตาแหน่ง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ…………………………….. ผู้ขอซื้อ / จ้าง
(.
)
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษา

พร้อมเสนอชื่อ คณะกรรมการ/ ผู้ตรวจรับพัสดุ ดังนี้
1. ………………………..………………..….
2. …………………………………………..…
3. ……………………………………………..
ระบุตัวเลขรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกองแผนงาน
รหัสแหล่งเงิน
2
รหัสกองทุน

8

รหัสหน่วยงาน

1

0

0

7

รหัสกิจกรรม

0

4

0

1 0 0 0 1 0 0
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0 0

1

ใบเสนอราคา
วันที่........ เดือน .............................พ.ศ. ........
เรียน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า(ชื่อ-สกุล) ........................................................................................................................
บ้านเลขที่ ................. หมู่ที่ ............ตาบล........................ อาเภอ............................ จังหวัด..................................
เลขที่ประจาตัวบัตรประชาชน .................................................. เลขประจาตัวผู้เสียภาษี.......................................
เบอร์โทรศัพท์..................................ขอทาใบเสนอราคาตามรายการต่อไปนี้ ในการจัดทางาน
โครงการ...................................................................(ระบุ)........................................)
ที่
รายการ
จานวน ราคาต่อ
จานวนเงิน
หน่วย
1

หมายเหตุระบุเงื่อนไข
-กาหนดส่งมอบหมายภายใน.......วัน นับจากวันที่อนุมัติ
- ราคารวมภาษีมูลค่ามูล
- ค่าจัดส่ง........
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

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

ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอราคา
(................................................)
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ลักษณะใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสดทีถ่ กู ต้อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีชอ่ื ร้ำนค้ำเลขทีต่ งั ้ เบอร์โทรทีส่ ำมำรถตรวจสอบได้
มีเล่มที่ เลขที่ ทีอ่ อกใบเสร็จ และลงวันที่ เดือน ปีพ.ศ. ให้เรียบร้อย
รำยละเอียดของใบเสร็จ เช่นค่ำวัสดุอะไรบ้ำง
จะต้องมีนำมผูซ้ อ้ื ( คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ใบเสร็จทุกใบจะต้องไม่มรี อยลบหรือแก้ใด ๆ ถ้ำมีตอ้ งมีลำยเซนต์เจ้ำของร้ำนกำกับพร้อมประทับตรำ
จะต้องมีลำยเซนต์ผรู้ บั เงินและผูจ้ ่ำยเงินให้เรียบร้อย
ชื่อร้านค้า

วัน/เดือน/ปี และ
เลขที่ใบเสร็จ

ชื่อหน่ วยงาน

ตรวจสอบรายการ
และจานวนเงิน

รับรองการชาระเงิน

ผูร้ บั เงิน
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ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิ น
เล่มที่ 046

เลขที่ 2280

บิ ลเงิ นสด

ร้านบรรณาลักษณ์

ชื่อร้านค้า

89/9-10 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. (055) 258718
ศูนย์บริ การ...น.ส.พ. และจาหน่ ายหนังสือนวนิยาย สารคดี การ์ตูน
หนังสือพิมพ์ รายวัน ทุกชนิด
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี 1530146718 ทะเบียนการค้าเลขที่ อ.6189
ได้รบั เงินจาก ชมรมว่ายน้ า มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 มกราคม 2561
จานวน
30
2

รายการ
ไทยรัฐ
บางกอกโพสต์

(สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ราคาต่อ
หน่ วย
10
25

จานวนเงิ น

รวมเงิน

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

300 50 -

350 -

ตรวจสอบ
จานวนเงิน

ลงชื่อ ......................................... ผูร้ บั เงิน ผูจ้ า่ ยเงิน .....................................
ผูข้ ายลงนาม

ผูซ้ ้อื ลงนาม

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยจ่ำยเงินสดและกำรเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินในกำรเบิก ผูเ้ บิกจ่ำยจะต้องลงชื่อ-นำมสกุล
และวันที่ ในใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่พสั ดุดำเนินกำรเบิกจ่ำย
ตัวอย่างตรายางที่ประทับในใบเสร็จรับเงิ น
ขอรับรองว่าได้จา่ ยเงินไปตามใบสาคัญนี้จริง
...............................................
(................................................)
ผูจ้ า่ ยเงิน
.............../...................../.............
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ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
เรียน
...........................................................................
สิ่งที่แนบมาด้วย ................................................................
ตามที่ ชมรม............................................... สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้จัดโครงการ..................................................... ในระหว่างวันที่ ........................................ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อ.............................................................................. อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายภายในสถาบัน
ในการนี้ ชมรม....................................... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้........................................... ซึ่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน.......................................
เป็นอย่างดี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ......................................................
ณ .......................................................... หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงพล อินทเศียร)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๐๐๙ , โทรสาร ๐๔๕-๒๘๘-๕๐๙
เจ้าหน้าที่ประสานงาน .................................................. โทร. ..........................................
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-ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่อโครงการ.............................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินโครงการ………………………………………………………………………………….
สถานที่ดาเนินโครงการ.........................................................
ลาดับ
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
ลงชื่อ ..........................................
(.......................................)
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อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ตัวอย่าง
แบบประเมินผลโครงการ
แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม..................................................
วันที.่ .............................................................
คาอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบ เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการนาไปใช้ต่อไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  และเติมข้อมูลของท่านให้สมบูรณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
 ชาย
 หญิง

2.สถานะ
3.สังกัด

ตอนที่ 2

 อาจารย์
 เจ้าหน้าที่
 นักศึกษา
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะเภสัชศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์
 คณะรัฐศาสตร์
 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ  คณะพยาบาลศาสตร์
 สานักวิทยบริการ
 สานักคอมพิวเตอร์ฯ

 อื่นๆ
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะบริหารศาสตร์
 คณะศิลปประยุกต์ฯ
 สานักงานอธิการบดี
 อื่นๆ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
(ตั้งหัวข้อคาถามตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)
1.
2.
3.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
1.การประชาสัมพันธ์โครงการ
2.รูปแบบการจัดกิจกรรม
3.ความเหมาะสมของเนื้อหา/กิจกรรม
4.สถนที่จัดกิจกรรม/โครงการ
5.ระยะเวลาการจัดโครงการ
6.ควรมีการจัดสัมมนาแบบนี้อีกหรือไม่
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*กรุณาส่งแบบประเมินกับเจ้าหน้าที่* ขอบคุณค่ะ
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ตัวอย่าง

ลาดับ
ที่

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่...........เดือน...............พ.ศ..........
ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
โครงการ .................................................................................
ตั้งแต่วันที่ .............................. ถึงวันที่ .............................................
ชื่อ - สกุล

รหัสนักศึกษา

ค่าอาหาร
วันละ…..
บาท/.....วัน

ค่าอาหาร ว่าง
วันละ....
บาท/...มื้อ

ค่าที่พกั
...บาท/ ... คืน

ค่า
เบี้ยเลี้ยง

ค่า
ยานพาหนะ

รวมเป็น
เงิน

ลายเซ็น
ผู้รับเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
รวมทั้งสิ้น ..................................... บาท ( ..................................... )
(..............................................)
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
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ใบสาคัญรับเงิน
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า
ตาบล

เลขที่
พ.ศ.
อยู่บ้านเลขที่

อาเภอ

จังหวัด

ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ดังรายการต่อไปนี้.รายการ

จานวนเงิน

จ่ายเงินสดแล้ว

(.......................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ตัวหนังสือ
จานวนเงิน

ลงชื่อ
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ใบสาคัญรับเงิน
สาหรับวิทยากร
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ...............................................
โครงการ.......................................................................
วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า .......................................................... อยู่บ้านเลขที่ ..........................................
ตาบล/แขวง ...................... อาเภอ/เขต ........................... จังหวัด ..........................................................
ได้รับเงินจาก ...............................................................................................................................................
ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
จานวนเงิน
-

บาท
จานวนเงิน ( ตัวหนังสือ )
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้รบั เงิน
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้จ่ายเงิน
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-

ที่ ศธ 0529/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน.......................................................................
เรียน ...............................................................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ......................................................
ตามที่ ............................................................................................... ได้รับอนุมัติดาเนิน
โครงการ........................................................................................ ในระหว่างวันที่ .............................................
ณ ................................................................. เพื่อ ...............................................................................................
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรม................................................................ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการจะประชาสัมพันธ์สินค้าหรือ
บริการของท่านในวันงานตามความเหมาะสม ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงพล อินทเศียร)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชมรม........................... สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ..................................... โทร. …………………………………
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ชมรม........... สังกัดสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบตอบรับการสนับสนุน
ข้าพเจ้า .......................................................................... ตาแหน่ง........................................................................
ชื่อสถานประกอบการ..................................................... ที่ตั้ง...............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์........................................................... E-mail...........................................................................
ยินดีให้การสนับสนุนในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43" ดังนี้
งบประมาณ จานวน...........................บาท
สินค้า / ของรางวัล (โปรดระบุ)...........................................จานวน..................รายการ
อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
ลงชื่อ
.............................................................
(............................................................)
ผู้ให้การสนับสนุน
........./.............../...........
ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้
............................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.............................................................................................ตาแหน่ง...............................................................
สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี........................................................................................ได้รับ...................................
.......................................................จานวน..............................................................จากห้าง/ร้าน/บริษัท............................................
.............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ รับ
(.......................................................)
................/...................../....................
ชมรม.....................สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ประสานงานสโมสรนักศึกษา : ............................. ประธานชมรม.................................. มือถือ ....................................................
.................................................. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม................................................... มือถือ ………………………………………
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ตัวอย่างหนังสือเดินทางไปราชการ

บันทึกข้อความ

แบบ ม.อบ.-กง.-16

ส่วนราชการ
งานกีฬา สานักงานพัฒ นานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 7546
ที่ ศธ 0529.4.1/
วันที่
เรื่อง ขออนุมตั อิ นุมตั เิ ดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
(1) เรียน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
(ระบุตาแหน่งผู้รับมอบอานาจ)
ด้วยมีราชการเกี่ยวกับ (ระบุให้ชัดเจน) แข่งขัน รักบี้ฟุตบอลรายการ “THAILAND BASKETBALL U LEAGUE PRESENTED BY A.P. HONDA
2018”
จึงเห็นควรให้ รายชื่ อตามเอกสารทีแ่ นบ

เดินทางไปราชการ ณ
โรงเรี ยนสิริ น ธร จังหวัดสุริ น ทร์
และเดินทางกลับถึงที่พกั /ที่ทางานในวันที่
4-ส.ค.-61
จาก แผนงาน
รหัส
หมวดรายจ่าย

โดยออกเดินทางจากที่พกั /ที่ทางานตั้งแต่วนั ที่
31-ก.ค.-61
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประมาณ
งาน/โครงการ
( ) เงิ นงบประมาณแผ่นดิน
(/) งบกองทุนส่งเสริมและพัฒ นากิจกรรมนักศึกษา

บาท

ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ จะเดินทางโดย

( ) ใช้ยานพาหนะประจาทาง
( ) ใช้ยานพาหนะรับจ้าง
( ) ใช้ยานพาหนะส่วนตัวหมายเลขทะเบียน
โดยขอเบิกจ่ายเงิ นชดเชย
เป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ซึ่งจะได้ขออนุญาตจากผู้มอี านาจต่อไป
( / ) ใช้ยานพาหนะของทางราชการหมายเลขทะเบียน 40-0355
โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้มอี านาจเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของทางราชการแล้ว
( ) เครื่องบิน ระหว่าง
( ) อื่น ๆ
และขออนุมตั ยิ ืมเงิ นทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ จานวน
บาท
ตามสัญญาการยืมเงิ นที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

คุมยอดเบิกจ่ายลาดับที…
่ ……

เจ้าของเรื่อง
ชมรมบาสเกตบอล

(2) เรียน

ตาแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมตั ใิ ห้เดินทางไปราชการได้ตามเสนอและ

อนุมตั ให้ยืมเงิ นทดรองจ่าย จานวน

(3)

………………………………………………………………………………
(นายครรคิ ด เครือวัล ย์)
หัวหน้ าสานั กงานพัฒนานั กศึ กษา
อนุมตั ติ ามเสนอ
…………………………………………………………………..

บาท
ตาแหน่ง

วันที…
่ ………………………………………………..

(นายทรงพล อิน ทเศี ยร)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
วันที…
่ ...…………………………………………………………

ที่ ศธ 0529.4.1/………………………… ลงวันที…
่ …………………………………………………… (6) สาหรับคณะ/สถาบัน/สานัก/ศูนย์/วิทยาลัย/ที่ส่งเอกสารเพื่อวางฎีกา
(4) เรียน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
ที่กองคลัง
พร้อมนี้ ได้แนบรายงานการเดินทางไปราชการ ของบุคคล
ที่ ศธ 0529.4.1/…………………..
วันที่
………………………………….
ดังกล่าว ซึ่งได้ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการเรียบร้อยแล้ว โดยขอเบิกจ่ายเงิ น
เรียน ผู้อานวยการกองคลัง
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ จานวน…………………………………..บาท
พร้อมนี้ ได้ส่งรายงานการเดินทางไปราชการพร้อมเอกสาร
ประกอบ โดยขอเบิกจ่ายเงิ นต่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในครั้งนี้
……………………………………………………………………………………
จานวน
บาท
เพื่อชาระแก่ผู้มสี ิทธิตอ่ ไป
(นายครรคิ ด เครือวัล ย์)
ตาแหน่ ง หัวหน้ าสางานพัฒนานั กศึ กษา
………………………………………..
(5) เรียน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
ตรวจรายงานการเดินทางไปราชการ ถูกต้องแล้ว

เห็นควรอนุมตั เิ บิกจ่ายเงิ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในรายงานการเดินทางไปราชการที่แนบ
คุมยอดเบิกจ่าย

……………………………………………………………..

ลาดับที…
่ ……………………………………… วันที…
่ ………………………………………………………….
………………………………………………

ตาแหน่ง

(นายครรคิ ด เครือวัล ย์)
หัวหน้ าสานั กงานพัฒนานั กศึ กษา

กองคลัง
คุมยอดเบิกจ่าย ลาดับที…
่ ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
วันที…
่ ………………………………………………..
ตรวจหลักฐานถูกต้องแล้ว
……………………………………………………………………………..
วันที…
่ ………………………………………………………………….

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 60

ตัวอย่างใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708
สัญญาเงินยืมเลขที่ 61100195
วันที่
26 กรกฎาคม 2561
ชื่อผู้ยืม
นายเชาวนันท์ ทะนอก
จานวนเงิน
36,900
บาท

ส่วนที่ 1
แบบ 8708

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทาการ สานักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่…14... เดือน…สิงหาคม…. พ.ศ…2561..…
เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ตามคาสั่ง/บันทึกที่ ศธ 0529.4.1/2181
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ได้อนุมัติให้
ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์ ทะนอก
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
สังกัด คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางไปปฏิบัติราชการ แข่งขันบาสเกตบอล รายการ “THAILAND BAKTBALL U
LEAGUE PRSENTED BY A.P. NONDA 2018 ”
โดยออกเดินทางจาก
บ้านพัก สานักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่
วันที่ 31 เดือน ก.ค. พ.ศ 2561 เวลา 06.00 น.
และกลับถึง บ้านพัก สานักงาน ประเทศไทย วันที่ 4 เดือน ส.ค. พ.ศ 2561 เวลา 23.10 น.
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ 4 วัน 17 ชั่วโมง 10 นาที .
ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสาหรับ
ข้าพเจ้า คณะเดินทาง ดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท
240 บาท/ 5 วัน/2 คน
จานวน 5 วัน รวม
ค่าเช่าที่พักประเภท
500 บาท/4 คืน/2 คน
จานวน 4 คืน รวม
ค่าพาหนะ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
รวมเงินทั้งสิ้น
บาท
จานวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย จานวน
จานวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

2,400
4,000
รวม
-

บาท
บาท
5,000
บาท
11,400

ฉบับ รวมทั้ง

ลงชื่อ………………..…………….…………ผู้ขอรับเงิน
(ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์ ทะนอก)
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 61

-2ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว เห็น อนุมัติให้จ่ายได้
ควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้
ลงชื่อ………………………..……………………..
(………………..………………………….)
ตาแหน่ง………………..……………………….
วันที่……………………..………………………

ลงชื่อ……………………………………………..….
(…………………………………………….…)
ตาแหน่ง……………………………………………..
วันที่…………………………………………………

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน
( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ………………….……………...……ผู้รับเงิน
(ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์ ทะนอก)
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
วันที่………………….………………….……
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่ 61100195

11,400

บาท

ลงชื่อ………………………….…….……..ผู้จ่ายเงิน
(ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์ ทะนอก)
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
วันที่……………….……………..……..
วันที่ 26 กรกฎาคม 2661 .

หมาย
เหตุ……...............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................

คาชี้แจง 1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้น
และสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกัน
ของ บุคคลนั้นในช่องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่รับ
กรณีที่มีการยืมเงินให้ระบุวันที่ที่ได้รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด้วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ ให้
ผู้มีสิทธิ์แต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 62

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 63

ว่าที่ ร.ต.เชาวนันท์ ทะนอก

ชื่ อ

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 64
2,400.00

1,200.00

1,200.00

ค่ าเบีย้ เลี้ ยง

(หนึ่ ง หมื่ น หนึ่ ง พั น สี่ ร้ อยบาทถ้ ว น)

พนักงานขับรถ

อาจารย์ทปี รึกษา

ตาแหน่ ง

4,000.00

2,000.00

2,000.00

ค่ าเช่าทีพ่ ัก

5,000.00

ผูจ้ ่ายเงิน หมายถึง ผูท้ ี่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผเู้ ดินทางแต่ละคน เป็นผูล้ งลายมือชือ่ ผูจ้ ่ายเงิน

-

5,000.00

ค่ าพาหนะ

ค่ าใช้ จ่ าย

2. ให้ผมู้ สี ิทธิแ์ ต่ละคนเป็นผูล้ งลายมือชือ่ ผูร้ บั เงินและวันเดือนปีที่ได้รบั เงิน กรณีเป็นการรับจ่ายเงินยืม ให้ระบุวนั ที่ที่ได้รบั จากเงินยืม

คาชี้แ จง1. ค่าเบี้ยเลีย้ งและค่าเช่าที่พกั ให้ระบุอตั ราวันละและจานวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ

จานวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น

รวมเป็น เงิ น ทั้ ง สิ้ น

2 นายวัชรธร ทุมมากรณ์

1

ที่

ลาดั บ

-

-

-

ค่ าใช้จา่ ยอืน่

ผู้ รั บเงิ น

ลายมื อชื่ อ
ที่ รั บเงิ น

วั น เดื อน ปี

ตาแหน่ง

วันที…่ ……………………………………………………

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ว่าที่ร้อยตรีเชาวนันท์ ทะนอก)

ลงชื่อ……...……………………………………………..ผู้จ่ายเงิ น

11,400.00 ตามสัญญายืมเงิ นเลขที…่ ..61100195..........วันที่ ….26 ก.ค. 61........…

3,200.00

8,200.00

เงิ น

รวม

หมายเหตุ

แบบ 8708

ชื่ อ ส่ ว นร าชการ สานั ก งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลร าชธานี จั งหวั ดอุ บ ลร าชธานี

ปร ะกอบใบเบิ ก ค่ าใช้ จ่ ายในการ เดิ น ทางของ ว่ าที่ ร้ อยตรี เชาวนั น ท์ ทะนอก และคณะ ลงวั น ที่ 31 กร กฏาคม - 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

ส่ว นที่ 2

หลั กฐานการจ่ ายเงินค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ

ตัวอย่างใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708

ตัวอย่างหนังสือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

บันทึกข้อความ

แบบ ม.อบ.-กง.-17

ส่วนราชการ งานกีฬา สานักงานพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 7546
ที่ ศธ 0529.4.1/
วันที่
เรื่อง ขออนุมตั งิ านนอกเวลาราชการปกติ
(1) เรียน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
(ระบุตาแหน่งผู้รับมอบอานาจ)
ด้วยมีราชการเกี่ยวกับ (ระบุงานที่ตอ้ งปฏิบัตใิ ห้ชัดเจน)
โครงการกีฬ าเชื่ อมความสั มพัน ธ์ภายใน ประจาปีการศึ กษา 2560

ซี่ งเป็นงานทีม่ ีความจาเป็นต้ องปฏิบตั ิ โดยเร่งด่ วนพิ เศษ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ นอกเวลาราชการปกติ จะเกิ ดผลเสียหายแก่ ราชการและเป็นงานในหน้าที่
ที่ ข้าราชการ/ลูกจ้างทีป่ ฏิบตั ิ อยูใ่ นเวลาราชการตามปกติ และหรือมีความสามารถเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั ิ งานนั้นได้ จึงเห็นสมควรให้
1.ผศ.ดร.ศุรชัย วรรณเลิศกุล 2.นายสุรศักดิ์ บุญอาจ 3.นายยุทธนา กวางทอง 4.นายอาชัญณัฐ ทัพอาสา 5.นายอุทิศ ภูโท 6.นางอมร วิชัยวงศ์ 7.นางแมนวดี พงษ์ผล
8.น.ส.จันทร์จิรา กาฬบุตร 9.น.ส.จิดาภา อุทัยกรม 10.น.ส.อัจฉราพร ทองสรรค์ 11.น.ส.พจนีย์ สีทอง 12.นายศุภกฤต สิงห์สนาม 13.นายประภาส ทะนงค์
ปฏิบัตงิ านนอกเวลากราชการวันที่
1/11/2560
ถึงวัน ที่
25/11/2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 20.30 น.
ระหว่างเวลา
ถึง
ระหว่างเวลา
ถึง
โดยมีสิทธิเบิกค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการได้ตามระเบียบ ภายในวงเงิ น
2,940.00 บาท
จาก แผนงาน
งาน/โครงการ
โครงการกีฬ าเชื่ อมความสั มพัน ธ์ภายใน ประจาปีการศึ กษา 59
รหัส
หมวดรายจ่าย
ค่ าตอบแทน
( ) เงิน งบประมาณแผ่ น ดิน
(/)กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
( ) เงิ นรายได้มหาวิทยาลัย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการปกติตามเสนอ
คุมยอดเบิกจ่ายลาดับที…่ ……
เจ้าของเรื่อง
………………………………………………………………………………
สโมสรนักศึกษา
(นายครรคิ ด เครือวัล ย์)
ตาแหน่ง
หัวหน้ าสานั กงานพัฒนานั กศึ กษา
(2) เรียน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมตั ใิ ห้ปฏิบัตงิ านนอกได้ตามเสนอและเวลาราชการ

วันที่…………………………………………………..
ที่ ศธ 0529.4.1/………………………… ลงวันที…่ ……………………………………………………
(4) เรียน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
พร้อมนี้ ได้แนบบัญชีรายละเอียดการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
ปกติซึ่งได้ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการเรียบร้อยแล้ว โดยขอเบิกค่าอาหารทาการนอก
เวลาราชการปกติ จานวน
บาท
(นายครรคิ ด เครือวัล ย์)
ตาแหน่ง หัวหน้ าสานั กงานพัฒนานั กศึ กษา
วันที.่ ..............................
(5) เรียน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
ตรวจบัญชีรายละเอียดการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการปกติ
ถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมตั เิ บิกจ่ายเงิ นค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการปกติ
ได้ตามเสนอ
คุมยอดเบิกจ่ายลาดับที่
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
วันที…
่ ………………………………………………………….
(6)
อนุมตั ติ ามเสนอ
(

)

(3)

อนุมตั ติ ามเสนอ
(นายทรงพล อิน ทเศี ยร)
ตาแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานั กศึ กษา
วันที่…...…………………………………………………………

(6) สาหรับคณะ/สถาบัน/สานัก/ศูนย์/วิทยาลัย/ที่ส่งเอกสารเพื่อวางฎีกาที่กองคลัง
ที่ ศธ 0529.4.1/…………………..
วันที่
………………………………….
เรียน ผู้อานวยการกองคลัง
พร้อมนี้ ได้แนบบัญชีรายละเอียดการปฏิบัตงิ านนอกเวลา
ราชการมาด้วยแล้ว โดยขอเบิกจ่ายเงิ นค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการปกติ
จานวน
บาท
เพื่อชาระแก่ผู้มสี ิทธิตอ่ ไป

(นายครรคิ ด เครือวัล ย์)
หัวหน้ าสานั กงานพัฒนานั กศึ กษา
กองคลัง
คุมยอดเบิกจ่าย ลาดับที…่ ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
วันที…
่ ………………………………………………..
ตาแหน่ง

ตรวจหลักฐานถูกต้องแล้ว
……………………………………………………………………………..
วันที่…………………………………………………………………….

ตาแหน่ง
วันที่

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 65

50.-

50.-

50.-

50.-

3 นายยุทธนา กวางทอง

4 นายสุรศักดิ์ บุญอาจ

5 ว่าที่ร้อยตรีวฒั นา จาเริญ

6 นายแสน กุจะพันธ์

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 66

60.-

60.-

60.-

60.-

60.-

60.-

ลงชื่อ ..................................................................
ผู้รับรองการปฏิบัตงิ าน

ขอรับรองว่า ผู้มรี ายชื่อข้างต้นปฏิบัตงิ านนอกเวลาจริง

(ผศ.ดร.ศุภชัย วรรเลิศกุล)

วัน ทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ (พ.ย. 2560)

7

7

7

7

7

7

60.- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

รวมเงิน จ่ ายทั้งสิ้น (ตัว อั ก ษร) - สองพั น ห้ าร้ อยยี่สิบบาทถ้ ว น-

11

10

9

8

7

50.-

2 นายอาชัญณัฐ ทัพอาสา

50.-

วัน ปกติ วัน หยุด

50.-

ชื่ อ - สกุล

1 ผศ.ดร.ศุภชัย วรรเลิศกุล

ลาดั บที่

อัตราเงิน ตอบแทน

7

7

7

7

7

7

2,520.00

420.00

420.00

420.00

420.00

420.00

420.00

จานวนเงิ น วั น เดื อน ปี ผู้ รั บเงิ น

ลายมื อชื่ อ
หมายเหตุ

(ผศ.ดร.ศุภชัย วรรเลิศกุล)

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้จ่ายเงิน

วั น ปกติ วั น หยุด ชั่ ว โมง

รวมเวลาปฏิ บัติ ง าน

เบิก ตามฏี ก าที่.............................................ลงวั น ที่.......เดือน..........................พ.ศ. ...............

ชื่ อส่ว นราชการ สานั ก งานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย อุ บลราชธานี

หลัก ฐานการจ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ

ตัวอย่างหลักฐานการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาด้ า นกี ฬ าหรื อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 67
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.
13.30 น.

3 นายยุทธนา กวางทอง

4 นายสุรศักดิ์ บุญอาจ

5 ว่าทีร่ ้อยตรีวัฒนา จาเริญ

6 นายแสน กุจะพันธ์

20.30 น.

20.30 น.

20.30 น.

20.30 น.

20.30 น.

20.30 น.

เวลากลับ

(ผศ.ดร.ศุภชัย วรรเลิศกุล)

ลงชื่อ..................................................... ผู้รับรองการปฏิบัตงิ าน

13.30 น.

2 นายอาชัญณัฐ ทัพอาสา

เวลาปฏิ บัติงาน ลงลายมือ ชื่ อ
13.30 น.

ชื่ อ - สกุ ล

1 ผศ.ดร.ศุภชัย วรรเลิศกุล

ลาดับ

ลงลายมือ ชื่ อ

โครงการกี ฬ าเชื่ อ มความสัมพั น ธ์ ภ ายใน ปีก ารศึ ก ษา 2560

วั น เสาร์ ที่ 18 เดือ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ 2560

รายงานผลการปฏิ บัติงาน

และเชียร์ลีดเดอร์

ดูแลอานวยความสะดวกการแข่งขันแสตนเชียร์

และเชียร์ลีดเดอร์

ดูแลอานวยความสะดวกการแข่งขันแสตนเชียร์

และเชียร์ลีดเดอร์

ดูแลอานวยความสะดวกการแข่งขันแสตนเชียร์

และเชียร์ลีดเดอร์

ดูแลอานวยความสะดวกการแข่งขันแสตนเชียร์

และเชียร์ลีดเดอร์

ดูแลอานวยความสะดวกการแข่งขันแสตนเชียร์

และเชียร์ลีดเดอร์

ดูแลอานวยความสะดวกการแข่งขันแสตนเชียร์

ใบลงเวลาปฏิ บัติงานและรายงานผลการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ

ตัวอย่างใบลงเวลาปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

