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ความส าคัญของงานกิจการนักศึกษา 

งานกิจการนักศึกษาเป็นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ และ
สวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของคณะ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ (1) รู้จักกาลเทศะ โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้คือการ
แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลาและสถานที่ (2) มีระเบียบวินัย โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้จาก ความตรงต่อเวลา 
และ (3) มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ มีความเสียสละ มีน้ าใจและมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

ทั้งนี้งานกิจการนักศึกษายังมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การใช้ชีวิตในสังคมและการท าประโยชน์เพื่อสังคมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 
 
วิสัยทัศ 

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

พันธกิจ   
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์  
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เกิดจิตส านึกต่อส่วนร่วมและสังคมท้องถิ่น 
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กิจกรรมการเขียนโครงการ (ตัวอย่าง) 
 

----------------------------------------------- 
 กิจกรรมหรือโครงการที่นักศึกษาจะต้องด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติแห่งชาติ  5  
ประการ ดังนี้ 
 1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
 2.  ความรู้ 
 3.  ทักษะทางปัญญา 
 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
การเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ผู้เขียนโครงการจะต้องด าเนินการเขียนโครงการ  ขออนุมัติงบประมาณและจัดโครงการ, ยืมเงินทดรอง
จ่าย  ก่อนวันจัดโครงการอย่างน้อย  30  วันท าการ    โดยมีข้ันตอนการขออนุมัติดังนี้ 
 
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 
 1.  นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการ 
 2.  เสนอนายกสโมสรฯ ลงนาม 
 3.  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 
 4.  ส่งงานกิจการนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
 5.  งานแผนและงบประมาณ (ระบุหมวดเงินที่ใช้) 
 6.  งานการเงินคุมยอด 
 7.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   (ลงนามเห็นชอบโครงการ) 
 8.  คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร  (อนุมัตโิครงการ) 
 โดยเอกสารขออนุมัติโครงการประกอบด้วย   
 -  บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ   
 -  รายละเอียดของโครงการ (ตัวโครงการ) 
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รูปแบบการเขียนโครงการ 
 นักศึกษาจะต้องเขียนโครงการตามแบบฟอร์มของงานกิจการนักศึกษา  (ตัวอย่าง) 
 

1. ชื่อโครงการ .................... 
2. ลักษณะโครงการ   (เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านใดตามตัวบ่งชี้) 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เช่น  ประธานฝ่ายกีฬาฯ /ประธานฝ่าย

ศิลปะวัฒนธรรมฯ /ชุมนุม ผู้/รับผิดชอบโครงการ) 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ  ระบุจ านวนหรือประมาณการว่าจะมีผู้เข้าร่วมก่ีคน 

   นักศึกษา  ......  คน 
   อาจารย์ และบุคลากร  ......  คน 
 

5. หลักการและเหตุผล   
 (ระบุความส าคัญของโครงการ ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามโครงการ  โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 
และสาเหตุของปัญหา  หรืออาจจะระบุสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความส าเร็จของโครงการ  คือ  ชี้ให้เห็นถึง
ผลส าเร็จในอันจะน ามาพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในตัวของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม) 

6. ปัญหาและอุปสรรค์ในปีที่ผ่านมา 
(เป็นโครงการที่เคยจัดมาแล้ว มีปัญหาและอุปสรรค์ หรือไม่เคยจัดโครงการ –ไม่มี-) 

7. แนวทางแก้ไข 

(น าปัญหาที่เคยจัดมาปรับแก้ในโครงการนี้) 

8. วัตถุประสงค์ 
 (ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึน เมื่อด าเนินโครงการนี้แล้ว  โดยตอบค าถามว่า “จะท าเพ่ืออะไร”  หรือ  “ท า
แล้วได้อะไร”  โดยวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ         
 (บอกประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนเมื่อโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ) 
   1……. 
   2…….. 
   3……. 

10. กลุ่มเป้าหมาย   ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ  ตัวอย่างเช่น  ค.อบรมแกนน า 
กลุ่มเป้าหมายคือ  สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์, ค.รับน้องเข้าหอพักฯ  กลุ่มเป้าหมายคือ  นักศึกษาชั้นปีที่  1  
เป็นต้น 
    

11. ตัวบ่งชี้ที่ . (ตามเกณฑ์ของ สกอ) 
       ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  คุณธรรม  จริยธรรม   ความรู้ 

  ทักษะทางปัญญา 

  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ตัวชี้วัดของโครงการ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ระบุจ านวน)  มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80   
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า  3.51 
     ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ 
 ตัวชี้วัดเชิงเวลา   สามารถด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 เกณฑ์การชี้วัดความส าเร็จของโครงการคือ   ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับที่ดี  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
 

12. ระยะเวลาที่ด าเนินการ    (ระบุวันและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ) 
13. สถานที่ด าเนินการ   (ระบุสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน) 
14. ขั้นตอนในการด าเนินงาน/แผนงาน   บอกรายละเอียดวิธีการด าเนินการตามหลัก PDCA  หรือแผนงาน  

โดยระบุรายละเอียดและระยะเวลาด าเนินการ  เช่น 
กิจกรรมและวิธีการด าเนินการใช้ PDCA 

รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 

การวางแผน plan -วางแผนด าเนินงาน 

-ประชุมเตรียมความพร้อม และรูปแบบกิจกรรม 

-ร่างแบบเสนอขออนุมัติโครงการ 

-ร่างก าหนดการแจ้งรายละเอียด 

-แบ่งงานแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 

ด าเนินการ  Do -จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

-ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

-ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

การประเมินผล check -ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

การปรับปรุง  Action -น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน/แผนงาน 
ล าดับที่ รายละเอียดที่ด าเนินงาน ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 

1 ขออนุมัติงบประมาณและยืมเงินทดรองจ่าย 8-11  มีนาคม 2556     
2 ประสานงานการจัดกิจกรรม 12-30 มีนาคม 2556     
3 ด าเนินการจัดโครงการ 4 - 5  พฤษภาคม  2556 
5 สรุปเอกสารเบิกจ่ายโครงการ 10 พฤษภาคม 2556  
6 ประเมินผลและสรุปการด าเนินงานโครงการ 15 พฤษภาคม 2556 
15. งบประมาณ    ระบุรายละเอียดและค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน  โดยจะต้องจ่ายตามรายละเอียดที่ขอไว้และ

ภายในหมวดเดียวกัน   หมวดรายจ่ายประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ดังนี้ 
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 หมวดค่าตอบแทน  ประกอบด้วย 
  -  ค่าตอบแทนวิทยากร 
  -  ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ (โอที) 
  -  ค่าตอบแทนเงินรางวัล 
 หมวดค่าใช้สอย ประกอบด้วย 
  -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  -  ค่าท่ีพัก 

 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 -  ค่าอาหาร เช้า กลาวัน เย็น 
 -  ค่ายานพาหนะ 
 -  ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ  เช่น  จ้างเหมาการแสดง, ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง, จ้างเหมารถ, 

จ้างเหมาจัดกิจกรรม, ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/ไวนิล เป็นต้น 
หมวดค่าวัสดุ     ประกอบด้วย   

- วัสดุส านกงาน 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุก่อสร้าง 
- วัสดุกีฬา 
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
- วัสดุเครื่องแต่งกาย    

 
-  ระหว่างด าเนินโครงการจะต้องจัดท าแบบประเมินโครงการเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ  และประโยชน์ที่จะน าไปใช้ 
-  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  นักศึกษาจะต้องน าใบเสร็จรับเงิน, ใบส าคัญรับเงิน สรุปผลการด าเนินโครงการ

ภายใน  15  วัน       
 
 
ลงชื่อ…………………….……….……ผู้รับผิดชอบโครงการ    ลงชื่อ..........….…………….…….อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

(   )    (   ) 

   นายกสโมสร,ประธานฝ่าย,ประธานชุมนุม 

                                   

                                           

ลงชื่อ……………………….…….……ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ..........……….…….……….ผู้อนุมัติโครงการ 

(   ) 

      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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รูปแบบการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

---------------------------------------------- 
        เขียนที่ ......................................... 
        วันที่.............................................. 
เรียน  คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
 ข้าพเจ้า  .................................................................................. ต าแหน่งประธานฝ่าย/ประธานชุมนุม/
ผู้รับผิดชอบโครงการ ..............................................  สังกัด  สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ขอรายงานผลการด าเนินโครงการดังต่อไปนี้ 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 ชื่อโครงการ .....................................................................................................  
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ............................................................................... 
 ชื่อผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ  ......................................................................... ถ้ามี 
2.  ประเภทโครงการ (  )  โครงการใหม่ 
   (  )  โครงการต่อเนื่อง 
3.  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเภทกิจกรรม 
   องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต   
    ตัวบ่งชี้ที่  1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
    ตัวบ่งชี้ที่  1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ประเภทกิจกรรม  
    คุณธรรม  จริยธรรม 
    ความรู้ 
    ทักษะทางปัญญา 
    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ  (ท่ีระบุไว้ในโครงการ) 
 1. 
 2. 
 3. 
5.  สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ .................................................... 
6.  ระยะเวลาการด าเนินโครงกร ................................................... 
7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  (จ านวนที่เข้าร่วมโครงการจริง)  จ านวนทั้งสิ้น  ............  คน  ประกอบด้วย 
  นักศึกษา.................คน 
  อาจารย์/บุคลากร................ คน 
  อ่ืน ๆ ................. คน 
8.  งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ   
  งบประมาณจาก..............................................จ านวนทั้งสิ้น.........................บาท 
9. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ที่จ่ายจริง)   
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 หมวดค่าตอบแทน 
 1.  …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
 2. …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
 3. …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
 หมวดค่าใช้สอย 
 1.  …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
 2. …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
 3. …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
 หมวดค่าวัสดุ 
 1.  …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
 2. …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
 3. …………………………………..  จ านวน …………….บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น  ...............................บาท  
  มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน    จ านวน  ..............................บาท 
10.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 1. 
 2. 
 3. 
   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
11.  สรุปผลการด าเนินโครงการ     (แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
12.  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  (ระบุปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม/โครงการ) 
 1. 
 2. 
 3. 
 ข้อเสนอแนะ  (ระบุข้อแนะน าเพ่ือน าไปจัดโครงการในครั้งต่อไป) 
 1. 
 2. 
 3. 
     ลงชื่อ................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                 (.................................................................) 
     วันที่ ................................................................. 
 
13. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ...................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................. .................... 
     ลงชื่อ.........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
                 (...........................................................) 
     วันที่ .......................................................... 
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    รูปภาพกิจกรรม 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



9 
 

ขั้นตอนการจัดโครงการ 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 

  
 

  

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

 

เขียนโครงการ  ตามแผนการจัดกิจกรรม 

เสนอโครงการเพ่ือจัดท าค าของบประมาณ  ต่องานกิจการ
นักศึกษา 
ส่งก่อนวันจัดโครงการอย่างน้อย  30  วัน 
- เขียนโครงการ 
- ชื่อโครงการ 
- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

 งานกิจการนักศึกษาจัดท าบันทึกขออนุมัติจัดโครงการถึงคณบดี  
 ด าเนินการภายใน 7 วัน  (เว้นวันหยุดราชการ) 

- ส่งการเงินตรวจสอบ 
- น าเข้าแผนงบประมาณ 
- ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 

งานกิจการนักศึกษาด าเนินการเรื่องขอรายชื่อคณะกรรมการด าเนิน
โครงการและจัดท าค าสั่ง  (ถ้ามี)  ด าเนินการภายใน  3  วัน 

งานกิจการนักศึกษาด าเนินการเรื่องยืมเงินทดรองจ่ายที่งานการเงินฯ  
สามารถยืมเงินทดรองจ่ายก่อนวันจัดโครงการอย่างน้อย  7   วัน (เว้น
วันหยุดราชการ) 

ตรวจสอบความพร้อมในการจัดโครงการก่อนอย่างน้อย  3  วัน เช่น 
- เตรียมสถานที่การจัดงาน 
- หนังสือเชิญวิทยากร 
- เตรียมจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 
- เตรียมอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 

   สโมสรนักศึกษาเขียน
โครงการและให้อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ
ตรวจสอบโครงการ และ
ส่งนายวรวัช สมภาวะ 
เพ่ือให้การเงินตรวจสอบ
งบประมาณความถกูต้อง 

  นายวรวัช สมภาวะ ท า
บันทึกข้อความของอนุมัติ
โครงการ 

  นายวรวัช สมภาวะ ท า
บันทึกข้อความให้ที่
ปรึกษาโครงของอนุมัติยืม
เงินทดรองจ่าย 

สโมสรนักศึกษา อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการและพ่ี
แป๊บร่วมตรวจสอบความ
พร้อมของโครงการ 

ค าอภิบายเพ่ิมเติม 
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ขั้นตอนที่ 5 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7 

 

  

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 8 

  

 

 

 

 

  

 

รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งงานกิจการนักศึกษาภายใน  15   วัน 
หลังการจัดโครงการ  เช่น 

1. ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 
2. ใบส าคัญรับเงิน 
3. รายชื่อผู้เข้าร่วม 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 
5. ค่ายานพาหนะ 
6. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก  ใบ Folio (ใบรายการเข้าที่พัก) 
    (รายการที่ 5 – 6 เบิกจ่ายเฉพาะค่าพาหนะและค่าท่ีพัก

งานกิจการนักศึกษาส่งเอกสารเบิกจ่ายด าเนินการภายใน  15  วัน 
1. รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน ส่ง งานพัสดุเพื่อจัดท าเอกสาร

เบิกจ่าย 
2. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ส่ง งานการเงินตรวจสอบ 
3. ผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายโครงการ 
 

สรุปการด าเนินโครงการภายใน  10  วัน 
1. สรุปแบบประเมิน 
2. รายงานสรุปการด าเนินโครงการ ส่ง งานกิจการนักศึกษา 
3. รายงานต่อคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 
 

ด าเนินโครงการตามก าหนด 

  หลังจากเสร็จโครงการ
สโมสรนักศึกษาและ
อาจารย์ที่โครงการ
รวบรวมหลักฐานการ
จ่ายเงิน  สง่นายวรวัช สม
ภาวะ 

  นายวรวัช สมภาวะ 
น าหลักฐานการจ่ายเงิน 
สง่งานพสัด,ุ การงาน 

เพ่ือจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายและท าบนัทกึของ
อนมุตัิเบิกจ่ายโครงการ 

  สโมสรนักศึกษาสรุป
แบบประเมินโครงการ
สง่อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการเพื่อท ารายงาน

การสรุปโครงการสง่งาน

กิจการนกัศกึษา 
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                    (1/2)

งานกิจการ งานการเงิน งานแ น รอง กิจการนักศึกษา ค บดี

งา
นก
ิจก
าร
นัก
ศึก
ษา
 ค
 
ะศ
ิลป
ศา
สต
ร์

เริ ่ม

จัดท าบนัทึกขออนุมตัิจัดโครงการ
*ด าเนินการ าย น 7 วันท าการ

-เขียนโครงการ
- ื่อโครงการ
- ื่อ ู้รับ ิด อบโครงการ
- ื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
*ส่งก่อนวันจดัโครงการอย่างน้อย  30  วัน

ตรวจสอบ
 ่าน

น าเข้าแ น
งบประมา 

เ  น อบ อนุมตัิ

ยืมเงินทดรองจ่ายที่งานการเงิน   สามารถยืม
เงินทดรองจ่ายก่อนวันจดัโครงการ
*ด าเนินการ าย น 7 วันท าการ

ตรวจสอบความพร้อม นการจดัโครงการ

ด าเนินโครงการตาม
ก า นด

A

  ่
  ่

  ่

 ม่  ม่  ม่

2/2
 

                    (2/2)

งานกิจการ งานการเงิน งานพัสด ุ ค บดี

งา
นก
ิจก
าร
นัก
ศึก
ษา
 ค
 
ะศ
ิลป
ศา
สต
ร์

1/2

สิ  นสุด

A

รวบรวม ลกั านการจ่ายเงิน

ส่งเอกสารเบิกจ่ายส่งงานพสัดุ ตรวจสอบ
 ่าน

ตรวจสอบ
 ่าน

สรุปการด าเนินโครงการ าย น  10  วัน

อนุมตัิ

 ม่  ม่  ม่

  ่   ่

  ่
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ขั้นตอนการขอหน่วยกิตกิจกรรม งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 

  
 

  

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 

 
 

ขั้นตอนที่ 5 

 

 

การขอหน่วยกิตกิจกรรม 

- ผู้รับผิดชอบโครงการขอหน่วยกิตกิจกรรมให้ส าเนาส่งโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  กรณีด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วให้แนบใบ
รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 

- งานกิจการนักศึกษา บนัทึกลงระบบทะเบียนกิตกิจกรรม
มหาวิทยาลยั 

- งานกิจการนักศึกษา น าโครงการเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วย
กิตกิจกรรม  เพื่อพิจารณาค่าหน่วยกิตกิจกรรมและลักษณะโครงการ
ตามประเภทของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 

- คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุมัติหนว่ยกิตกิจกรรม 

- กรณีไม่ได้รับการอนุมัติ งานกิจการนักศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- กรณีได้รับการอนุมัติ  งานกิจการนักศึกษาแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งรายชื่อนักศึกษาผู้เขา้ร่วมโครงการ 

 

- งานกิจการนักศึกษา  บนัทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการลงระบบทะเบียน
กิตกิจกรรมมหาวิทยาลัย 

- ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบหนว่ยกิตกิจกรรมผ่านระบบทะเบยีน
กิจกรรมมหาวิทยาลัย 

โครงการที่ได้รับอนุมตัิ
จะต้องเป็นโครงการระดับ
หลักสูตร,ระดับคณะ,ระดับ
มหาวิทยาลยั (โครงการ
ระดับรายวชิาไม่สามารถขอ
อนุมัติหน่วยกิตได้) 

คณะอนุกรรมการระดับ
มหาวิทยาลยั  
 

คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลยั 

ค าอธบิายเพ่ิมเติม 

กรณีหน่วยกิตกิจกรรมไม่
ขึ้นในระบบ ให้ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ
งานกิจการนักศึกษา 



13 
 

หน่วยกิตกิจกรรมและลักษณะโครงการตามประเภทของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 
 

1. ประเภทของหน่วยกิตกิจกรรม 
 1.1 หน่วยกิตกิจกรรม ประกอบด้วยโครงการระดับหลักสตูร คณะและมหาวทิยาลัย 
 1.2 หน่วยกิตจิตอาสา ประกอบด้วยโครงการระดับหลักสตูร คณะและมหาวทิยาลัย นักศึกษาที่ขอหน่วยกิต
กิจกรรมจะต้องเป็น staff ของโครงการไม่ใช่ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป หรือรูปแบบโครงการนัน้มีลักษณะเป็นกิจกรรม
จิตอาสาโดยตรง นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจึงสามารถได้หน่วยกิตจิตอาสา 
 ทั้งนี้ โครงการในรายวชิาหรือการช่วยเหลืองานส่วนตัวของอาจารย์หรืออ่ืนๆที่เป็นผลประโยชนส์่วนบุคคลไม่
สามารถน ามาขออนุมัติหน่วยกติกิจกรรมได้ 
 
2. โครงการตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 5 
ด้าน ดังนี้     
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 2.2 ด้านความรู้   
 2.3 ด้านทักษะทางปญัญา  
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
                                                                                         

                                                              

                         
                         

           

                             
                  

                                 
                      

                                     
                            

        

                              
                         

       

   

      

 



L~'WnB~~1Ja~La~lJ'

!Olru~f16ttlrJ1a~{

..., odl II
'U'U'VIn ~re:Jfl'1111

~1'U'l1"!1n1'l ~l'UfhJnl'J,rflPlfl~l fH1J~~!;1LJI"11?!1'11lJVlll'V1tJliA'tJ'iJ'Um-l'lH51tJ1'Vl'J.3733,
vi A5 0529.9/ qb~Q__ l'UVl 15 ~.fl. 2560
L~eJ.:I'!JeJe:J'Ui(~b'lJm:llm~'U lm~fl1'J LJ:OlJUb'VIPl,rflPlfl~lflru~~!;1LJPll?!1'11 LJ'J~lilltJfl1'J~fl~l 2560, ~

I'l1lJvi ~1'Un~fl1'J,r fl~ fl~l l~~tJB'Ui(~~tJLJ'J~lJl rulfl'J ~fl1'J LJ:OlJUb'VIPl,rflPlfl~lflru~ ~!;1LJPll?! I'll, ~
LJ'J:::lilltJfl1'J~fl~l 2560 hW~lbU'Ufll'J1'Uvi 3 ~'1VllfllJ 2560 ru b~!;1~fl'Jflru:::~!;1LJPll?!1'11 ~

~tJLJ'J:::lJlru1'Ufl1'J~lbU'U'Il'U~'1i'U 37,250.- 'Ul'V1(-?!llJVliJ'Ub~V1~'U?!B'I~Bm~'1~tJtJl'V1t11'U-) ,!'U
/ I / //

22,000 )<tll'V1

13,750 XJ1'V1

450_;Ul'V1

, = 36,200 tJ1'V1/

(-mlJVliJ'UVln-W'U&lB.:I~B tltJ1 'VIt;)1'U-)
/ / / /

~1Iit Jh-.
(~'li1tJPll?!I'1~~I'J~?!1.n'VI'J Pl~~mbb?!~)~ ,

~~tJ~V1'!le:JtJlfl'J'Ifl1'J
'\J

[ (,un"<I,\Jrl"a~~~~~""''U1m'",,<)"'"'"" 1
; "- .~--._".,~r1CI fI, 'hfG.fOG·I.<,J ,I.':;) IU'\i u ·

e,...16l Q.J -

'(;~;?,!~~,l,~:Vl~nfl1'J ..~~ ..; .... ~.~ '/~'~""""'"
"Ii iJ [0'WJ.J\9\b'U fl"\)ltJ Y. :: ..~ .•L.I;). .., ,

4~2.3~.~~O
Q.' ~ Co C!_I F.)

(~?!11Vi'nu b'<;1'.if,v:<"1
I..V~

f)lJ aJ 01. j

15



b~'Um)~'V1U~~L~(jlJ'•
Aru~ftatJA1aVli

" .

IV c5! II
'U'W'VIntJBfl'J1:J.J

a'J'lJ~1~n1~ <l1'Un'ilfl1"J-unPlmn f1ru:::f'ir;I1JI"f1~Vl~ :lJvnlV1tJ1~CJeJ'Ur;'1"J1'tlLi1i1lVia. 3733
~ f15 0529.9/ ~ 11 1'U~ 2 7 na2560
b~eN 'UeJeJ'Ulli1~:lJb~'UVI(91"JeJ<I~1tJlf1a<lfl1a iJ~:lJih VlI"f-unPlfl'\~1f1ru:::f'imJI"f1~Vl~ iJa:::-.d'1Ufl1aPlmn 2560' ~

37,250.-
~~6ij€JeJ'UlT~~1J b~1.JV1VlC:;eJ'l~1 EJ b{Jew,

v ~ ~ v ~
Vl1:lJ~tlJtlJ1tJ:lJVIbb'U'U:lJ1'WaeJ:lJ'U

Q I 0. QJ a. Q..I Q

wun B~VI'U&1 <Ib61~:l.Jbb6'l~w~'U '1n1a~ 6l~iru bU'vlVl
• I fl''1 trtiCj(0 't)Vl:lJl (91'j18"il18 ""'" .

'UeJeJ'U~l 'UVl~nfna :!j'f)'"Q ..~ ..~.!.~/G.p. ..,
'UBm~lli1bDn~1CJ :;. .

'"'i\l~ ~"t~.~1P
('U'NC1TJV~Vl'U b"iJ~f:lJi1I"ft1)

V .;;;, Q. Q,.I q
<ur:'nnm"jb<l'Ubb~:::'Uqj'lJ

("~1"1'l1~1~~,JJi'~l"')v ,

~~'Ue:J(91'tleJ'Ulf1a<lfl1a
"

16



L"'lJ~ ....~!)..?-~.~.I..(,.9..
l'Ufl';jUrllWUI'l .

.~ru;~~~-~~~~"{-----------------------.~~\111'1 .-~~-~;l~~~-~-------------------------------------

. ....::..:..:.:..::.:_----:-._~__=__=__=:":":__:":-:__~__-:-:__:-:'::-:-::__:":":__':":"__:":":::-:__:'::__:":"_-:":":::-:__:::__::":::-:__::-_---,

fl.U~:l.I'UL'V1I'!,rfl~m~lflru~P1"Ul'!li.'1\>1-{ U';j~'illtJfI1'i~mn 2560

l'U~ 3 ~~\11fl~ 'W.I'!.2560 ru b~"~fl';j flru~P1"UI'11?1\>1-{

',j'nIL~'U (UTV1)

iif1'J11J\]',i::~.:IflEi1JL~'U,l1n L~'UEi~VlI'I';jeJ~l~'~~~Vl'W61,:;jb~~~QfI #393-600072-7
------------------------ ------v--------------+ - - - - - - - - - - - - -

L~mtl'Uf'h1,j',jlfJ1'UfI1',j fl.U~UUL'V1I'!,rfl~m~lflru::~ "UI'11?1\>1-{., %.::~~,,~v" v ;u\.Y~

37,250.00

37,250.00

( ~,j'JfJA1~1Pl',j1~1',jV~'J,n'VI',j f1'i~eJ.:ILL~~ )u ,

:2 1- o, o, G G

.i i J \;;C'
v d
l'U'V1

.A,V\?J- Q '\~ 1Gb" i I

'f

'il1'U'J'U 37,250.00 U1'V1

tl~mi\>ll~L~tl'U 1'lJil~~'U lvi'

37,250.00 U1'V1

.~-.---~---------------- .~ ~ V l.I v.,. 1I

?ll1J'VI1J'UL'iJI'I'W'Ui.'IeJ~'i eJtJV!l?lUU1Vlrnu

~~~~:.~!~~.~~~.\{~~.~.~~~.
~ " C\

• - - - - - - -,;- - -~- - -";'" - - - -t7 - - -,; .."", v
?lll.JV!1J'UL'iJ1'I'W'Ui.'IeJ~'ieJtJ'VIl?lUU1'V1f11'U

v d ! I (\ f) 60
l'U'VI .

11 IV0bI1_:::>O 1/~I\:'o -: .2;'12,;0-

lvi'-ru L~'UEil.J'ill'Ul'U

1U-rUb~'U .w ..;I.,;oVI'11_;LJ~i·IIJtin~S1'1!fn'j b\ll'U,05msu :,;i:mnim.Jl~'8 ~Um1'lSffl
37,250.00 Ul'V1 ( ?lll.J'VIi1'UL~I'I~'Ui.'Im-rmJ~1~UU1'V1m'Uq_:: -.

i /
(!Y'I-'\.;

luLiJ'UfI1';jflfl~mbL~l .
U /. r

"~~eJ {lVPIt.........y . v d
l'UVl

1 tc:t 60

\11J1fJL\1Yj (1) Ei'U~tl ~ei'l'UltJfI1';jfleJ~fl~'1 ~l'V1Ulf1B~fl~'1 ~l'V1U1LLt:J'Uflfl~'1 'VI~eJ~lLL\1'11'1~'U11'1~Uliu1i'l1'UL'1i'UL~tJltl'ULL~lLb~fl'iru

(2) 1~'i~~~eJ~1'U';jl'UfI1'i~~lm~'U (3) ';j~~l\>l'1U';j~?I'Ir1~'iJ::U1L~'UEil.Jlu1i~ltJ (4) Li.'I'UeJ~eJ~iiei'l'Ul'iJ"'1'Ul~

17



t1'WmFl'VltJci~b61~~',
flf;U::A-£1U f11" fli

tV ~ II
'U'U'VI nCSZJtI f"l11:U

~1u~1~n1~ ~1un~nl~~n~n~1 ~ru~~~u~1~~1 ~~11~~1~~BD~~1~Dl~1~~.3733
~ Ai)0529.9/ ~ lU~ 2 6 fltl' 2560
L~f)..:J 'lJf)Bu:iJ~~DU~~~lrubb~~~t'll~~~f11~"U\i~ih~~~n~m11~ru~~~U~1~~1 U~~"ihtJf11~~mn, ~

2560"

vi'l~ ~lUn\lf11~~n~n~l 1~~'lJBBu:iJ~~t'l1~~~f11~"U\i~ih~~~n~n~1~ru~~~tJ~1~~1, ~
tJ~~lilltJf11~~n~l2560" ijl~()U~~~~r1 bvlB1Vf~n~n~1~nl1~lU\llnf11~b~~u1u~~vlD:iJD~~~n~lm~

, 'lJ

~~~DBt'l~~n~11vi'~~lDbL~~L-rrlh(i~1~()U~~~~r1tJ-r~rul 15f11~L~~Uf11~~BU~~Bt'l~Uf11~tJ~~tlU, ''''
~rumY-l1U~~vlDBt'l~~n~lLL~~LvlB~-rl~L~1lJVi'n~~f11~L~~U-rf11~1i~1~1U~1~~11~m~~1VfLLn~n~n~1
" 'lJ

1~:wIt'l~\l:~~L'UUf11~1U1U~3 ~~~1~~,Y-l.~.2560 JJ 1~~~~~~~ru~~~tJ~l~~~ ij~Dy~~~lru1un~~
~lL\jU~lUVi'~~U37,250.- 'lJl~ (-~1~'VJnU~~t'l~U~B~-rB~Vfl~DD1~~lU-)m~LBn~l~YiLLUDmY-l-rB~iJ

j / I /

r----------.--- ....-....------.-----,

C)r;;:;-tf¬ ]],/I
~-clltJf11~mlvl'HhJ~tJ1[l<Jci L~1qJ~lJl'S

folruLJ~\'lru~~"'tlfl11"VI;

, .. ..1'1:" DnU;l'141'1~.:jUVlnlvr'U~ :4 _ •••••••••._. • 0> •••••

')l-iMhm'iwi'U'i'::uu MIS _ ..~~_pq ~.Q.1.~~._I.~.
. LWHn1'i __ •.........•...... ~.:~.~.~ ..~.. . .

.. /)( J.h Or ~I Ia?
fl.:J'U·€l.......... . .

('l.Jl'l?lT1f)'UYr~1(1JurumnEJ)
tif)iLR~1:::~'l.JltJU1EJ~~~:::Ue.J'1J

, ,
18



bbUUb61'UB lfl'a~n1'a

~1'Ufhln1'acUnAn'M1 flru~f1~tlA161~{ :U'Vi11'V1I:.I1~tJB'U~'a1'ij51'n~

tl'a~7il1tJn1'aAn'M1 2560

~eJlfl~'1n1~

rrn~ru:: lfl~'1n1~

VI'LbfJ'Il'UVii'uSl~'YleJu

'IJ;jl.J'UL'Ylf'fuf1fim,}lflru~Pii.1'IJP11?1Vi1'IJ~~,htJf11~fim,}l 2560
'"

n-;;)m~lJu flfi m.n~~vl'U'IJ~ru rulVi~~?i~ L?I~d.Jflru~ fl~ru~iJ ru.nVi~-W~'IJ~~?I~r1'" '" ,

~L'til~'llJ lfl~'1n1~
'IJ

uflfifl~l.ff'UtJ~ 1

~l'Un-;;)f11~Uflfin~l f1ru~Pii.1'IJf'fl?1Vi1

1il'1'U'l'U 550 f1'LY

I'll LL'Yl'UUflfi fl~l.ff'UtJ~ 2-4

e:n-;;)l~cJLLi.1~'Uf1i.11mf1ru~Pii.1 'IJf'fl?1Vi1,

:Sl'Ul'U 500 f1'U

:Sl'Ul'U 25/f1'U

:Sl'Ul'U
Vlrrnn1~LL6'I::LVlVie.J6'I•

Vild.J~f1ru~Pii.1'IJf'fl?fVi-n~LtJ(?)~'Uuf1fifl~11 VI~~~vl'U'IJ~qjqjlVi~tJf11~fi fl~l 2560 L-WelL'ihfif1~l

VI~fl~m Pii.1'IJf'fl?1Vi~iJru.nVi :Sl'Ul'U 10 VI~f1~Vi~ l~LLn ?fl'lJl.nl~l'e)~f1~~LLi.1~f11~~eJ?fl~ ?fl'lJlf11~

vieJ~L~en ?fl'lJl f11~~~'Ul~~f1d.J ?ll'lJl.nl~11 'YlCJLLi.1~f11~~eJ?fl~ ?fl'lJl.nl~l~'U LLi.1~f11~~eJ?fl~ ?ll'lJl

.nTtnrl'l-tJ'U LLi.1~f11~~eJ?fl~ ?fl'lJl-U L'Ylf'fP11?fVi1?fl'lJl'IJ~~l&lf'f1?fVi1 LLi.1~?fl'lJl.nl~l L1(J(?)'Uld.JLLi.1~f11~~eJ?fl~v ,

LLi.1~?fl'lJl.n 1~1 LLi.1~l ~ 'U'B~~lJniln lf1 ~lJJlb 'lJ~,r'U L~ eJ1-MUflfi n~1~ nl1 ~1'U Iill fl f11~ L~(J'U1'U~~vl'U" ,
lJ'B(Jd.Jfifl~llJl?i~~vl'UeJ(?)lJfif1~l l~'Yl~lu LLi.1~L.ulhii~l Vitl'IJ~~?f~r1 'IJ~'llrul 1~f11~ L~(J'Uf11~?feJ'UVii.1eJ(?)Iil'U

\J 1 "IIU

f11~'IJ~~ n'Uf1ru.n 1'W1'U~~vl'UeJ(?)lJfin~l LLi.1~ L~ eJ?f~l~ L?f~d.J-Xn~~f11~ L~(J'U~ rns1i~lVi1 'U~1d.JVll1'Yl(Jl~ (J
" "

1~'tUlUf1P1f1~11VI~ ':l1'Unlilf11'j'UflP1f1~l flru~Pii.1'IJf'fl?1~-n~~'j'~Vlunii~f1l1d.JG11ri'qjvl~n~11 ~~1~~~ bfl'J\ln1'J

'IJ~d.J'UL'Ylf'fUflfi n~lflru~Pii.1'IJP11?f~1 'IJ~~:SltJf11'j'fifl~l 2559
'"

1~m'IJ~::a{jrl•
1. L~ eJ1-MUf1fi n~11 VI~l~ 'Yl'j'1'U ii~1~tl'IJ 'j'~?f ~r1 'IJ~'ll ru 1 1~f11 ~L~(J'Uf11';j?feJ'U 'IJ'j'~ fl'Uf1tl.!.fll'W1'U

• v •

'j'~vl'UeJ(?)d.JP1fl~l,
2. L~ eJ1-MUflfin~liif1l1lJ L.ulh LLi.1~Vi';j~Vlufl1 'Uf11'j''IJ~~'W~&1Vi'UV11d.Jflru~ n~ru~iJ rusrJVi~-w~'IJ~~?f~r1LLi.1~

BVi~fl~ru'lJeJ~flru~Pii.1'IJP11?f~1

3. L~mVi ~(Jd.Jf1l1lJ'W~eJd.JneJ'U6~(J'U1,x66nu flP1fl~11VI~ 6~mnlJ1~f1'IJ~'U 1'l11-M6.rrlfl'U'U~';j!'.nml"1 n1';j~~tJ'U
f11~?lm.JLLi.1~f11';j1i~lVi1 'UlJVll1'Ylm~ (J

4. L~ eJ1-MUfl fi f1~11 VI~m eJf11?f~..j'fl LLi.1~'W'U'IJ~~~ ?I~';jr1fl'Uf1ru llill ';jcJ 'Uf1i.11f1';j'lJeJ~f1ru ~Pii.1'IJf'fl?f Vi1" .
uflfifl~l~'Uyj ';jld.J~~L~eJ'U1VI~ L~eJ?f~l~~lJ~'U'B ld.JVi~~ld.Jfl'U•

e.J6'I~fllwhlil::l~i'u

1. UflP1fl~lLn(?)f1l1d.JL.ulhVl~nf11';j lVitl'\.h~?f~r1 tJ1'llrul f11';jL~(J'Uf11';j?feJ'UlUVl~fl?fm tJ';j~n'U
• v "

flrum'W 1'U~~vl'UeJ(?)lJfifl~1, .
2. U f1fifl~l:df1l1d.J LoUlh LLi.1~~';j~Vlufl1 'Uf11';jtJ';j~'W~&lVi'UVillJflru~fl~ru~iJru.nVi~-W~'IJ';j~?f~r166i.1~BVi

~ fl~ru'lJ eJ~fl ru~Pii.1'IJP11?f~ 1

19



3. '11n~mn1vl'V'l'UtJ:::flru1\l1'JCJ1 'UVl~mWl'~ I,~m(9l~CJlJfl11:lJ'V'l~enJrieJ'UI,~CJ'U
"

4. '11n ~ m·nlJf1l1:lJtJ 'J:::V1'Uh I,l,fI:::lJVIPl'Ufl&1~~~ eJflru:::~fltJ Pl1?f(91{

:il\1I?f'J'Jua:::11'l 1,1,[:.J'U'JtJ1,1,'U'Un"ilm'J:lJ'l.I eJ'llfl'J'l ms 1Vl:lJ1\11CJ~\11n\l m'J:lJ'U 1'l n\l m'J:lJ'l.I eJ'llfl 'J'l nl'JeJ eJn
"

I,l,fI:::?f~tJ-iJeJl;jflI,~ml11 tJ'J1:lJ n'U n\lm'J:lJ~'U 1I,~eJ:il\1l?f'J'J1,1m 1~lJfl11:lJ1. Vl:lJ1:::?f:lJn'Un"il m'J:lJ~lJf1l1:W~lrlf1l

I,l.fI:::-;51I.tJ'U~lVl~'U'I1 n~ mn 1Vlli (9I1:lJ~1vl'Ufl11:lJ~lrl f1l

/

1'U'Vi 3 i1'lVl1fl:lJ 2560 /
'I1n~n'l-}l.ff'UtJ~ 1
~ll.l,'Vl'U'I1n~n'l-}l.ff'UtJ~ 2-4

m\l1'Jfll,l,fI:::'Uflfl1mflru:::~fltJPl1G'1(91{,

~1'U1'U 500 fl'U

~1'U1'U 25 fl'U

~1'U1'U 25 fl'U

/
"~'J'I.i~;j-KPI ((9Il:lJl.nru"'lJeJ~ ana)

~'lU'l~~ 1.6 n\lm'J:lJ'I1n~n'l-}1'J:::vl'UtJ~f1lf1l1(91~

1/1 flru5'J'J:lJ \l~CJ5'J'J:lJ 1/1f1l1:lJi 1/1 V1n'l-}:::'Vl1'lUf1lf1l1

1/1 V1n'l-}:::frd1:lJ~:lJi'ULh·:::Vn'1'l'Uflflml.fI:::fll1:lJ~'U~\1I'l.IeJ'U•
D V1n'l-}:::m'Jll.fl'J1:::vh ~'l~ll.fI'l.I m'J~m'll'Jl.l.fI:::m'J 1oUl.'Vlfl1'U1f1~G'l1'JG'I'U1.'VlPl

~'J'I.i~;i1\11/rhl."hvi~ltJ
'"OJ q Q,I ell.

l'l'J'IJ'J(9I1. 'IJ~flrulll~

1) ~1.-iJ1~1~ 1fl'J'lm'JlJfl1l:lJ~'l'V'leJ h~eJn\lm'J:lJ'l.IeJ'llfl'J'l m'JI.Q~CJ 1litJeJCJnl1 3.51 \lln
"
...... 'T "" Vi OJ i ,I '" OJ OJ '" ""2) m'1J1";i1dJ ,fl";i,:Jn1";i:lJfl11dJ ~'1J1,\l ~~~:::\?1";i:::Vl'tJn.'Unl'~iu";i:::~~:;'IV11","..JV11dJflruafl'l-}~J:::'U~..l'l'1\?1"1" ,

~'ltJ ~:::G'I'lriuae e)(91~fl'l-}ru'l.leJ'l flru:::~fltJPl1?f (91ft(91CJ111l\l1 n~l~ll.Q~ CJfl11~~'l'V'l eJ1 \l ~1'Uf1l1:W I.oVl1 \l uae I.n\1l

fl11:W(91~:::Vl'l1n 1 'Um'JtJ~:::'V'l ~ &1(9I'UmdJfl ru~ fl'l-}ru:::'lJrusVl(9l~~'ltJ~:::?f'l riI.l.fI:::e)(9I~n'l-}ru'l.leJ'l flru:::~fltJ P11G'1(91{1li
~ I ~

(9I1nl1 3.51 \llnfl:::bb'U'Ub(9ldJ 5

3) ~1.-iJ1~1:Wlfl".l'lf11'JG'l1dJ1~f:l111fll1:lJ~vttvl-r'U"il1nf11~1. -iJl~ldJ lfl".l'lf11'J 1tJ1 oUtJ~:::lCJ'll'U1I1lCJ1\11
" "

\lln~1I.Q~CJf1l1:W~'l'V'leJ hvl1'UnT~111f1l1:lJTI tJ1 oUtJ~:::1CJ'll'U1li~lnl1 3.51 \llflfl:::bl. 'U'UI.~:W5
"

4) ~ I.-iJ1~ldJ 1fl~'lm~lJflll:lJtJ 'J:::V1'Uh I.l.fI:::lJVIPl'Ufl&1~~~ eJfl ru:::~fltJPllG'1 \wf[\1ICJ1\11\llfl
"

~lI.Q~CJflll:lJ~'l'V'leJ 1\lvll'Uf1l1:lJtJ~:::V1'U h I.l.fI:::lJVlPl'Ufl&1~~~eJfl ru:::~mJPllG'1(91{1li~lfll1 3,51 \l1nfl:::1.1.'U'U
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์  

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

 

วันที ่3 สิงหาคม 2560 

โรงละครคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

โดย 
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1    จ านวน   500  คน 
   ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4   จ านวน    25  คน 
   อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์   จ านวน    25  คน 
 
ตอนที่ 2  การประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ 
          2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ           

1)  เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ปรัชญา วิธีการเรียนการสอน ประกัน
คุณภาพในระดับอุดมศึกษา 

2) เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และ อัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ 

3) เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ เพ่ือสามารถปรับตัวให้เข้า
กับบรรยากาศ การเรียน การสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

4) เพ่ือให้นักศึกษาใหม่มีโอกาสรู้จักและพบปะสังสรรค์กับคณาจารย์ บุคลากรของ
คณะศิลปศาสตร์  นักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งเพ่ือนใหม่ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีร่วมกัน 
2.2 เป้าหมาย 

                    บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ อันได้แก่ 
 1.  นักศึกษาเกิดความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ ปรัชญา การเรียนการสอนใน

หลักสูตร ประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 
2. นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ 
3. นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศ การเรียน การสอนและการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษาใหม่มีโอกาสรู้จักและพบปะสังสรรค์กับคณาจารย์ บุคลากรของคณะ

ศิลปศาสตร์  นักศึกษารุ่นพ่ี รวมทั้งเพ่ือนใหม่ เพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีร่วมกั   
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผ่านมา 

  กิจกรรมจัดก่อนเวลาเปิดภาคการศึกษา  จึงไม่สามารถทราบถึงปัญหาในเรื่องการ
ลงทะเบียนการศึกษา 

2.4 แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
  น าผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2559  และ
น าผลมาพัฒนาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี  2560 
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2.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  1)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  2)  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์โดยวัดจากค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์
ของคณะศิลปศาสตร์ไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
  3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ไมต่่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  
  4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์โดยวัด
จากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์ไมต่่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา   
  โครงการสามารถด าเนินการได้ตามเวลาที่ก าหนด  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 เกณฑ์การชี้วัดความส าเร็จของโครงการ คือ    
  1) ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
  3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์โดยวัดจากค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์
ของคณะศิลปศาสตร์ไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
  4) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ไมต่่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  
  5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อคณะศิลปศาสตร์โดยวัด
จากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์ไมต่่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5   
 

2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ   
เบิกจ่ายโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 36,200.- บาท  (-สามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน- 

ตอนที่ 3 ผลการด าเนินโครงการ 
 3.1  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินโครงการ 
         วันที่  3  สิงหาคม  2560 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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3.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ (ใบลงทะเบียน) 
         นักศึกษาชั้นปีที่ 1   จ านวน 433 คน 
 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  จ านวน 15 คน 
 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์   จ านวน 42 คน 
 รวม    จ านวน 490 คน 
 
ตารางท่ี 1: ตารางแสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ  
1.  ข้อมูลส่วนตัวผู้เข้ารว่มโครงการ

1.  เพศ จ ำนวน รอ้ยละ
0. ไม่ระบเุพศ 0 คน 0.00 %
1.  เพศชาย 136 คน 108.80 %
2.  เพศหญิง 269 คน 215.20 %

รวม 405 คน 100 %

2.  ประเภท จ ำนวน รอ้ยละ
0. ไม่ระบเุพศ 0 คน 0.00 %
1. อาจารย์ / บคุลากร 6 คน 4.80 %
2.  นักศึกษา 399 คน 319.20 %

รวม 405 คน 100 %

3.  หลักสูตร จ ำนวน รอ้ยละ
ไม่ระบุ 0 คน 0.00 %
ภาษาองักฤษและการส่ือสาร 52 คน 41.60 %
การท่องเท่ียว 65 คน 52.00 %
ภาษาไทยและการส่ือสาร 52 คน 41.60 %
ภาษาจีนและการส่ือสาร 54 คน 43.20 %
ภาษาญี่ปุ่นและการส่ือสาร 55 คน 44.00 %
ประวัติศาสตร์ 15 คน 12.00 %
นิเทศศาสตร์ 44 คน 35.20 %
การพฒันาสังคม 43 คน 34.40 %
ภาษาและวัฒนะรรมลุ่มน ้าโขง 15 คน 12.00 %
ภาษาเวียดนามและการส่ือสาร 10 คน 8.00 %

รวม 405 คน 100 %

4.  ช้ันปี ร้อยละ
0. ไม่ระบุ 6 คน 4.80 %
1.  ป ี 1 392 คน 313.60 %
2.  ป ี 2 0 คน 0.00 %
3.  ป ี 3 6 คน 4.80 %
4.  ป ี 4 1 คน 0.80 %

รวม 405 คน 100 %  
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 3.3 ผลส าเร็จของการจัดโครงการ 
  3.3.1 ผลส าเร็จตามการประเมินจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ 80 ของเป้าหมาย  
  3.3.1 ผลส าเร็จตามการประเมินจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการในระดับมาก
ที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 
   2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัต
ลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ในระดับมากที่สุด 4.44 จากคะแนนเต็ม 5  
   3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไป
ใช้ประโยชน์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด  
4.44 จากคะแนนเต็ม 5  
   4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลป
ศาสตร์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์ใน
ระดับมากท่ีสุด 4.53 จากคะแนนเต็ม 5  
  

ตารางท่ี 2: ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการ 
2. ประเมนิการจัดโครงการ (ส่วนที ่1)

1. วิทยากรใหข้อ้มูลและความรู้อันเปน็ประโยชนก์ับท่าน

2. วิทยากรเปดิโอกาสใหซั้กถามและตอบค้าถามใหช้ดัเจน

3. ได้ทราบถงึวัตถปุระสงค์ ปรัชญา วิธีการเรียนการสอน 
ประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
4. เขา้ใจและตระหนกัในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบณัฑิต
ท่ีพึงประสงค์และ อัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์
5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดัโครงการและสถานท่ีมีความเหมาะสม

6. สามารถสร้างจติส้านกึ รู้กาลเทศะ การตรงต่อเวลา 
ความมีระเบยีบวินยั ความมีจติอาสาและจติสาธารณะเพื่อส่วนร่วม
7. ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการนี 

8. ท่านเหน็ว่าโครงการนี ควรจดัในปต่ีอไป

รวม 405 4.44 100.00 มำก

405 4.61 92.20 มากท่ีสุด

405 4.46 89.19 มาก

สิ่งที่ต้องกำรประเมนิ

ระดับควำมพ่ึงพอใจ

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม

ค่ำคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละควำม

คิดเห็น
ควำมหมำย

405 4.35 86.91 มาก

405 4.44 88.89 มาก

405 4.33 86.67 มาก

405 4.68 93.53 มากท่ีสุด

405 4.22 84.40 มาก

405 4.53 90.52 มากท่ีสุด

 
 
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ   
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4.1 ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้ 
  1) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ใน
คณะ รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่รุ่นน้อง ซึ่งไม่เคยได้เข้ามาเรียน และช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ 
  2) นักศึกษาใหม่เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์
รวมถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 
  3) ก่อให้เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเพ่ิม
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพ่ีและคณาจารย์รวมถึงของบุคลากรในคณะศิลป
ศาสตร์ 

 
4.2 ปัญหา/อุปสรรคที่พบในปีท่ีผ่านมา 

  (1)  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ  80 % 
  (2)  มีการประชาสัมพันธ์น้อย และกิจกรรมไม่ชัดเจน 

4.3 ปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินโครงการในครั้งนี ้
 ไม่มี 
4.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขปัญหาและการด าเนินโครงการปีต่อไป 

 ไม่มี 
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