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1
ความสาคัญของงานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษาเป็นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมของนักศึกษา การให้บริการ และ
สวัสดิการต่าง ๆ แก่นักศึกษาของคณะ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ (1) รู้จักกาลเทศะ โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้คือการ
แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลาและสถานที่ (2) มีระเบียบวินัย โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้จาก ความตรงต่อเวลา
และ (3) มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ มีความเสียสละ มีน้าใจและมีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ทั้งนี้งานกิจการนักศึกษายังมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึ กษามีทักษะความรู้และความเข้าใจใน
การใช้ชีวิตในสังคมและการทาประโยชน์เพื่อสังคมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
วิสัยทัศ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พันธกิจ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
ท้องถิ่น
เป้าประสงค์
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เกิดจิตสานึกต่อส่วนร่วมและสังคมท้องถิ่น
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กิจกรรมการเขียนโครงการ (ตัวอย่าง)
----------------------------------------------กิจกรรมหรือโครงการที่นักศึกษาจะต้องดาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติแห่งชาติ 5
ประการ ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
ผู้เขียนโครงการจะต้องดาเนินการเขียนโครงการ ขออนุมัติงบประมาณและจัดโครงการ, ยืมเงินทดรอง
จ่าย ก่อนวันจัดโครงการอย่างน้อย 30 วันทาการ โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติดังนี้

ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
1. นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการเขียนโครงการ
2. เสนอนายกสโมสรฯ ลงนาม
3. เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
4. ส่งงานกิจการนักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
5. งานแผนและงบประมาณ (ระบุหมวดเงินที่ใช้)
6. งานการเงินคุมยอด
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ลงนามเห็นชอบโครงการ)
8. คณบดี/รองคณบดีฝ่ายบริหาร (อนุมัตโิ ครงการ)
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
ระบุจานวนหรือประมาณการว่าจะมีผู้เข้าร่วมกี่คน
นักศึกษา ...... คน
อาจารย์ และบุคลากร ...... คน
5. หลักการและเหตุผล
(ระบุความสาคัญของโครงการ ความจาเป็นที่ต้องดาเนินการตามโครงการ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากความสาเร็จของโครงการ คือ ชี้ให้เห็นถึง
ผลสาเร็จในอันจะนามาพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในตัวของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม)
6. ปัญหาและอุปสรรค์ในปีที่ผ่านมา
(เป็นโครงการที่เคยจัดมาแล้ว มีปัญหาและอุปสรรค์ หรือไม่เคยจัดโครงการ –ไม่ม-ี )
7. แนวทางแก้ไข
(นาปัญหาที่เคยจัดมาปรับแก้ในโครงการนี้)
8. วัตถุประสงค์
(ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อดาเนินโครงการนี้แล้ว โดยตอบคาถามว่า “จะทาเพื่ออะไร” หรือ “ทา
แล้วได้อะไร” โดยวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(บอกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ )
1…….
2……..
3…….
10. กลุ่มเป้าหมาย
ให้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างเช่น ค.อบรมแกนนา
กลุ่มเป้าหมายคือ สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์, ค.รับน้องเข้าหอพักฯ กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
เป็นต้น
11. ตัวบ่งชี้ที่ . (ตามเกณฑ์ของ สกอ)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ระบุจานวน) มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
สามารถดาเนินการตามเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เกณฑ์การชี้วัดความสาเร็จของโครงการคือ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับที่ดี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
12. ระยะเวลาที่ดาเนินการ
(ระบุวันและเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ)
13. สถานที่ดาเนินการ
(ระบุสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน)
14. ขั้นตอนในการดาเนินงาน/แผนงาน บอกรายละเอียดวิธีการดาเนินการตามหลัก PDCA หรือแผนงาน
โดยระบุรายละเอียดและระยะเวลาดาเนินการ เช่น
กิจกรรมและวิธีการดาเนินการใช้ PDCA
รายละเอียดการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่ดาเนินงาน
การวางแผน plan

-วางแผนดาเนินงาน
-ประชุมเตรียมความพร้อม และรูปแบบกิจกรรม
-ร่างแบบเสนอขออนุมัติโครงการ
-ร่างกาหนดการแจ้งรายละเอียด
-แบ่งงานแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ

ดาเนินการ Do

-จัดทาและขออนุมัติโครงการ
-ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
-ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน

การประเมินผล check

-ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

การปรับปรุง Action

-นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ขั้นตอนในการดาเนินงาน/แผนงาน
ลาดับที่
รายละเอียดที่ดาเนินงาน

ระยะเวลาที่ดาเนินงาน

1
ขออนุมัติงบประมาณและยืมเงินทดรองจ่าย
8-11 มีนาคม 2556
2
ประสานงานการจัดกิจกรรม
12-30 มีนาคม 2556
3
ดาเนินการจัดโครงการ
4 - 5 พฤษภาคม 2556
5
สรุปเอกสารเบิกจ่ายโครงการ
10 พฤษภาคม 2556
6
ประเมินผลและสรุปการดาเนินงานโครงการ
15 พฤษภาคม 2556
15. งบประมาณ ระบุรายละเอียดและค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน โดยจะต้องจ่ายตามรายละเอียดที่ขอไว้และ
ภายในหมวดเดียวกัน หมวดรายจ่ายประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ดังนี้

5
หมวดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ (โอที)
- ค่าตอบแทนเงินรางวัล
หมวดค่าใช้สอย ประกอบด้วย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหาร เช้า กลาวัน เย็น
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาการแสดง, ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง, จ้างเหมารถ,
จ้างเหมาจัดกิจกรรม, ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์/ไวนิล เป็นต้น
หมวดค่าวัสดุ ประกอบด้วย
- วัสดุสานกงาน
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุกีฬา
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
- วัสดุเครื่องแต่งกาย
- ระหว่างดาเนินโครงการจะต้องจัดทาแบบประเมินโครงการเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ และประโยชน์ที่จะนาไปใช้
- หลังเสร็จสิ้นโครงการ นักศึกษาจะต้องนาใบเสร็จรับเงิน, ใบสาคัญรับเงิน สรุปผลการดาเนินโครงการ
ภายใน 15 วัน
ลงชื่อ…………………….……….……ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ..........….…………….…….อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
(
)
(
)
นายกสโมสร,ประธานฝ่าย,ประธานชุมนุม

ลงชื่อ……………………….…….……ผู้เห็นชอบโครงการ
(
)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ลงชื่อ..........……….…….……….ผู้อนุมัติโครงการ
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รูปแบบการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
---------------------------------------------เขียนที่ .........................................
วันที่..............................................
เรียน คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ข้าพเจ้า .................................................................................. ตาแหน่งประธานฝ่าย/ประธานชุมนุม /
ผู้รับผิดชอบโครงการ .............................................. สังกัด สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอรายงานผลการดาเนินโครงการดังต่อไปนี้
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. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ (ที่ระบุไว้ในโครงการ)
1.
2.
3.
5. สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ ....................................................
6. ระยะเวลาการดาเนินโครงกร ...................................................
7. ผู้เข้าร่วมโครงการ (จานวนที่เข้าร่วมโครงการจริง) จานวนทั้งสิ้น ............ คน ประกอบด้วย
นักศึกษา.................คน
อาจารย์/บุคลากร................ คน
อื่น ๆ ................. คน
8. งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
งบประมาณจาก..............................................จานวนทั้งสิ้น.........................บาท
9. รายละเอียดค่าใช้จ่าย (ที่จ่ายจริง)
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หมวดค่าตอบแทน
1. ………………………………….. จานวน …………….บาท
2. ………………………………….. จานวน …………….บาท
3. ………………………………….. จานวน …………….บาท
หมวดค่าใช้สอย
1. ………………………………….. จานวน …………….บาท
2. ………………………………….. จานวน …………….บาท
3. ………………………………….. จานวน …………….บาท
หมวดค่าวัสดุ
1. ………………………………….. จานวน …………….บาท
2. ………………………………….. จานวน …………….บาท
3. ………………………………….. จานวน …………….บาท
รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น ...............................บาท
มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน
จานวน ..............................บาท
10. ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
1.
2.
3.
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย
11. สรุปผลการดาเนินโครงการ (แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
12. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค (ระบุปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม/โครงการ)
1.
2.
3.
ข้อเสนอแนะ (ระบุข้อแนะนาเพื่อนาไปจัดโครงการในครั้งต่อไป)
1.
2.
3.
ลงชื่อ................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(.................................................................)
วันที่ .................................................................
13. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ....................
ลงชื่อ.........................................................อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
(...........................................................)
วันที่ ..........................................................
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รูปภาพกิจกรรม

9

ขั้นตอนการจัดโครงการ
เขียนโครงการ ตามแผนการจัดกิจกรรม

คาอภิบายเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
เสนอโครงการเพื่อจัดทาคาของบประมาณ ต่องานกิจการ
นักศึกษา
ส่งก่อนวันจัดโครงการอย่างน้อย 30 วัน
- เขียนโครงการ
- ชื่อโครงการ
- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
- ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

สโมสรนักศึกษาเขียน
โครงการและให้อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ
ตรวจสอบโครงการ และ
ส่งนายวรวัช สมภาวะ
เพื่อให้การเงินตรวจสอบ
งบประมาณความถูกต้ อง

ขั้นตอนที่ 2

งานกิจการนักศึกษาจัดทาบันทึกขออนุมัติจัดโครงการถึงคณบดี
ดาเนินการภายใน 7 วัน (เว้นวันหยุดราชการ)
- ส่งการเงินตรวจสอบ
- นาเข้าแผนงบประมาณ
- ผู้บริหารอนุมัติโครงการ

นายวรวัช สมภาวะ ทา
บันทึกข้อความของอนุมัติ
โครงการ

งานกิจการนักศึกษาดาเนินการเรื่องขอรายชื่อคณะกรรมการดาเนิน
โครงการและจัดทาคาสั่ง (ถ้ามี) ดาเนินการภายใน 3 วัน
ขั้นตอนที่ 3
งานกิจการนักศึกษาดาเนินการเรื่องยืมเงินทดรองจ่ายที่งานการเงินฯ
สามารถยืมเงินทดรองจ่ายก่อนวันจัดโครงการอย่างน้อย 7 วัน (เว้น
วันหยุดราชการ)
ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบความพร้อมในการจัดโครงการก่อนอย่างน้อย 3 วัน เช่น
- เตรียมสถานที่การจัดงาน
- หนังสือเชิญวิทยากร
- เตรียมจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
- เตรียมอุปกรณ์ในการจัดโครงการ

นายวรวัช สมภาวะ ทา
บันทึกข้อความให้ที่
ปรึกษาโครงของอนุมัติยืม
เงินทดรองจ่าย
สโมสรนักศึกษา อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการและพี่
แป๊บร่วมตรวจสอบความ
พร้อมของโครงการ
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ขั้นตอนที่ 5
ดาเนินโครงการตามกาหนด

ขั้นตอนที่ 6
รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่งงานกิจการนักศึกษาภายใน 15 วัน
หลังการจัดโครงการ เช่น
1. ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบสาคัญรับเงิน
3. รายชื่อผู้เข้าร่วม
4. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก
5. ค่ายานพาหนะ
6. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ใบ Folio (ใบรายการเข้าที่พัก)
(รายการที่ 5 – 6 เบิกจ่ายเฉพาะค่าพาหนะและค่าที่พัก

หลังจากเสร็จโครงการ
สโมสรนักศึกษาและ
อาจารย์ที่โครงการ
รวบรวมหลักฐานการ
จ่ายเงิน ส่งนายวรวัช สม
ภาวะ

ขั้นตอนที่ 7
งานกิจการนักศึกษาส่งเอกสารเบิกจ่ายดาเนินการภายใน 15 วัน
1. รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน ส่ง งานพัสดุเพื่อจัดทาเอกสาร
เบิกจ่าย
2. รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย ส่ง งานการเงินตรวจสอบ
3. ผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายโครงการ

นายวรวัช สมภาวะ
นาหลักฐานการจ่ายเงิน
ส่งงานพัสดุ, การงาน
เพื่อจัดทาเอกสาร
เบิกจ่ายและทาบันทึกของ
อนุมตั ิเบิกจ่ายโครงการ

ขั้นตอนที่ 8
สรุปการดาเนินโครงการภายใน 10 วัน
1. สรุปแบบประเมิน
2. รายงานสรุปการดาเนินโครงการ ส่ง งานกิจการนักศึกษา
3. รายงานต่อคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาสรุป
แบบประเมินโครงการ
ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการเพื่อทารายงาน
การสรุปโครงการส่งงาน
กิจการนักศึกษา
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(1/2)
งานกิจการ

งานการเงิน

งานแ น

รอง กิจการนักศึกษา

ค บดี

งานกิจการนักศึกษา ค ะศิลปศาสตร์

เริ ่ม

-เขียนโครงการ
- ื่อ โครงการ
- ื่อ ้ รู ับ ิด อบโครงการ
- ื่อ อาจารย์ที่ป รึกษาโครงการ
*ส่งก่อนวันจ ดั โครงการอย่างน้ อย 30 วัน
ม่

จัดทาบันทึกขออนุมตั ิจัดโครงการ
*ดาเนินการ าย น 7 วันทาการ

ม่

ตรวจสอบ
่าน

นาเข้ าแ น
งบประมา
่

ม่

เ น อบ

่

อนุมตั ิ
่

ยืมเงินทดรองจ่ายที่งานการเงิน สามารถยืม
เงินทดรองจ่ายก่อ นวันจัดโครงการ
*ดาเนินการ าย น 7 วันทาการ

ตรวจสอบความพร้ อม นการจัดโครงการ
ดาเนินโครงการตาม
กา นด
A
2/2

1/2

(2/2)
งานกิจการ

งานการเงิน

งานพัสดุ

ค บดี

A

งานกิจการนักศึกษา ค ะศิลปศาสตร์

รวบรวม ลัก านการจ่ายเงิ น
ม่

ส่งเอกสารเบิกจ่ายส่งงานพัสดุ

ตรวจสอบ
่าน
่

ม่

ตรวจสอบ
่าน

ม่

่

อนุมตั ิ
่

สรุ ปการดาเนินโครงการ าย น 10 วัน

สินสุด
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ขั้นตอนการขอหน่วยกิตกิจกรรม งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
การขอหน่วยกิตกิจกรรม

คาอธิบายเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1
- ผู้รับผิดชอบโครงการขอหน่วยกิตกิจกรรมให้สาเนาส่งโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว กรณีดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วให้แนบใบ
รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
- งานกิจการนักศึกษา บันทึกลงระบบทะเบียนกิตกิจกรรม
มหาวิทยาลัย

โครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
จะต้องเป็นโครงการระดับ
หลักสูตร,ระดับคณะ,ระดับ
มหาวิทยาลัย (โครงการ
ระดับรายวิชาไม่สามารถขอ
อนุมัติหน่วยกิตได้)

ขั้นตอนที่ 2
- งานกิจการนักศึกษา นาโครงการเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วย
กิตกิจกรรม เพื่อพิจารณาค่าหน่วยกิตกิจกรรมและลักษณะโครงการ
ตามประเภทของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน

คณะอนุกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 3
- คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาพิจารณาอนุมัติหน่วยกิตกิจกรรม

คณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 4
- กรณีไม่ได้รับการอนุมัติ งานกิจการนักศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- กรณีได้รับการอนุมัติ งานกิจการนักศึกษาแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 5
โครงการส่งรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 5
- งานกิจการนักศึกษา บันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการลงระบบทะเบียน
กิตกิจกรรมมหาวิทยาลัย
- ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบหน่วยกิตกิจกรรมผ่านระบบทะเบียน
กิจกรรมมหาวิทยาลัย

กรณีหน่วยกิตกิจกรรมไม่
ขึ้นในระบบ ให้ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ
งานกิจการนักศึกษา
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หน่วยกิตกิจกรรมและลักษณะโครงการตามประเภทของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน
1. ประเภทของหน่วยกิตกิจกรรม
1.1 หน่วยกิตกิจกรรม ประกอบด้วยโครงการระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
1.2 หน่วยกิตจิตอาสา ประกอบด้วยโครงการระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ขอหน่วยกิต
กิจกรรมจะต้องเป็น staff ของโครงการไม่ใช่ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วไป หรือรูปแบบโครงการนัน้ มีลักษณะเป็นกิจกรรม
จิตอาสาโดยตรง นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจึงสามารถได้หน่วยกิตจิตอาสา
ทั้งนี้ โครงการในรายวิชาหรือการช่วยเหลืองานส่วนตัวของอาจารย์หรืออื่นๆที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่
สามารถนามาขออนุมัติหน่วยกิตกิจกรรมได้
2. โครงการตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 5
ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ด้านความรู้
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สรุปผลการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
โรงละครคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดย
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
อาจารย์และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

จานวน 500 คน
จานวน 25 คน
จานวน 25 คน

ตอนที่ 2 การประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ปรัชญา วิธีการเรียนการสอน ประกัน
คุณภาพในระดับอุดมศึกษา
2) เพื่ อให้ นั กศึกษามี ความเข้าใจและตระหนั กในการประพฤติตนตามคุณ ลั กษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และ อัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์
3) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อสามารถปรับตัวให้เข้า
กับบรรยากาศ การเรียน การสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
4) เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีโอกาสรู้จักและพบปะสังสรรค์กับคณาจารย์ บุคลากรของ
คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งเพื่อนใหม่ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีร่วมกัน
2.2 เป้าหมาย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ อันได้แก่
1. นักศึกษาเกิดความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ ปรัชญา การเรียนการสอนใน
หลักสูตร ประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
2. นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์
3. นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศ การเรียน การสอนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาใหม่มีโอกาสรู้จักและพบปะสังสรรค์กับคณาจารย์ บุคลากรของคณะ
ศิลปศาสตร์ นักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งเพื่อนใหม่ เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีร่วมกั
2.3 ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา
กิจกรรมจัดก่อนเวลาเปิดภาคการศึกษา จึงไม่สามารถทราบถึงปัญหาในเรื่องการ
ลงทะเบียนการศึกษา
2.4 แนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
นาผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 และ
นาผลมาพัฒนาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปี 2560
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2.5 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์โดยวัดจากค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์
ของคณะศิลปศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์โดยวัด
จากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
ตัวชี้วัดเชิงเวลา
โครงการสามารถดาเนินการได้ตามเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
เกณฑ์การชี้วัดความสาเร็จของโครงการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์โดยวัดจากค่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความ
เข้าใจและเกิดความตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์
ของคณะศิลปศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4)
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้
ประโยชน์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์โดยวัด
จากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์ไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่ายโครงการ จานวนทั้งสิ้น 36,200.- บาท (-สามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วนตอนที่ 3 ผลการดาเนินโครงการ
3.1 วัน เวลา และสถานที่ดาเนินโครงการ
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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3.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ (ใบลงทะเบียน)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
รวม

จานวน 433 คน
จานวน 15 คน
จานวน 42 คน
จานวน 490 คน

ตารางที่ 1: ตารางแสดงข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ข้อมูลส่วนตัวผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เพศ
0. ไม่ระบุเพศ
1. เพศชาย
2. เพศหญิง
รวม
2. ประเภท
0. ไม่ระบุเพศ
1. อาจารย์ / บุคลากร
2. นักศึกษา
รวม
3. หลักสูตร
ไม่ระบุ
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
การท่องเที่ยว
ภาษาไทยและการสื่อสาร
ภาษาจีนและการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
ประวัตศิ าสตร์
นิเทศศาสตร์
การพัฒนาสังคม
ภาษาและวัฒนะรรมลุ่มน้าโขง
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
รวม

จำนวน
0
136
269
405
จำนวน
0
6
399
405
จำนวน
0

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

52
65
52
54
55
15
44
43
15
10
405

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6
392
0
6
1
405

คน
คน
คน
คน
คน
คน

4. ชั้นปี
0. ไม่ระบุ
1. ปี 1
2. ปี 2
3. ปี 3
4. ปี 4
รวม

ร้อยละ
0.00
108.80
215.20
100
ร้อยละ
0.00
4.80
319.20
100
ร้อยละ
0.00
41.60
52.00
41.60
43.20
44.00
12.00
35.20
34.40
12.00
8.00
100
ร้อยละ
4.80
313.60
0.00
4.80
0.80
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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3.3 ผลสาเร็จของการจัดโครงการ
3.3.1 ผลสาเร็จตามการประเมินจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
3.3.1 ผลสาเร็จตามการประเมินจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการในระดับมาก
ที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.53 จากคะแนนเต็ม 5
2) ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัต
ลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์ในระดับมากที่สุด 4.44 จากคะแนนเต็ม 5
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไป
ใช้ ประโยชน์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุ ด
4.44 จากคะแนนเต็ม 5
4) ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการมี ค วามประทั บ ใจและมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ คณะศิ ล ป
ศาสตร์โดยวัดจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความประทับใจและมีทัศนคติที่ดีต่อคณะศิลปศาสตร์ใน
ระดับมากที่สุด 4.53 จากคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 2: ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัดโครงการ
2. ประเมินการจัดโครงการ (ส่วนที่ 1)
ระดับควำมพึ่งพอใจ
สิ่งที่ ต้องกำรประเมิน
1. วิ ทยากรให้ขอ้ มูลและความรูอ้ ันเป็นประโยชน์กับท่าน
2. วิ ทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบค้าถามให้ชดั เจน
3. ได้ทราบถึงวั ตถุประสงค์ ปรัชญา วิ ธีการเรียนการสอน
ประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
4. เข้าใจและตระหนักในการประพฤติตนตามคุณลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ ึงประสงค์และ อัตลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์
5. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการจัดโครงการและสถานทีม่ ีความเหมาะสม
6. สามารถสร้างจิตส้านึก รูก้ าลเทศะ การตรงต่อเวลา
ความมีระเบียบวิ นยั ความมีจติ อาสาและจิตสาธารณะเพื่ อส่วนร่วม
7. ท่านรูส้ กึ พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการนี
8. ท่านเห็นว่ าโครงการนีควรจัดในปีต่อไป
รวม

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำม

ค่ำคะแนนเฉลี่ย

ร้ อยละควำม
คิดเห็น

ควำมหมำย

405

4.61

92.20

มากทีส่ ดุ

405

4.46

89.19

มาก

405

4.35

86.91

มาก

405

4.44

88.89

มาก

405

4.33

86.67

มาก

405

4.22

84.40

มาก

405

4.53

90.52

มากทีส่ ดุ

405

4.68

93.53

มากทีส่ ดุ

405

4.44

100.00

มำก

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นอืน่ ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ
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4.1 ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้
1) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ใน
คณะ รวมถึงการให้คาแนะนาแก่รุ่นน้อง ซึ่งไม่เคยได้เข้ามาเรียน และช่วยเหลือนักศึกษาใหม่
2) นักศึกษาใหม่เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะศิลปศาสตร์
รวมถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย
3) ก่อให้เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเพิ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์รวมถึงของบุคลากรในคณะศิลป
ศาสตร์
4.2 ปัญหา/อุปสรรคที่พบในปีที่ผ่านมา
(1) มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 %
(2) มีการประชาสัมพันธ์น้อย และกิจกรรมไม่ชัดเจน
4.3 ปัญหา/อุปสรรคของการดาเนินโครงการในครั้งนี้
ไม่มี
4.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไขปัญหาและการดาเนินโครงการปีต่อไป
ไม่มี
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