
โครงการการเรยีนรูโดยใชโครงการเปนหลัก (Project – Based Learning) 

 

หลักการและเหตุผล 

 ตามที่คณะนิติศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปน

บัณฑิตที่พึงประสงคที่ถึงพรอมดวยคุณภาพคุณคาตามอัตลักษณของคณะนิติศาสตรที่วา“วิชาการคุณภาพ วิชาชีพ

คุณธรรม นอมนําสังคม” โดยไดบรรจุ “รายวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม (Learning through Activities)” เพิ่มเติม

เขามาในหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเพิ่มเติมความรู ฝกฝนทักษะและประสบการณนอกหองเรียนผานการรวม

หรอืทํากจิกรรมตางๆ 

ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจึงไดจัดโครงการการเรียนรูโดยโครงการเปนหลัก (Project – Based – Instruction)

ซึ่งนักศกึษาจะเปนผูคิด นําเสนอโครงการ วางแผน จัดกจิกรรม และสรุปผลการจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษา

เอง โดยมอีาจารยที่ปรกึษา คณาจารย เจาที่ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเปนผูสนับสนุนการจัดกจิกรรมนัน้ๆ 
 

รูปแบบโครงการ 

นักศึกษาสามารถรวมกลุม 5 – 15 คน ทั้งนี้ไมจํากัดช้ันปในการรวมกลุมสมาชิกเพื่อทํากิจกรรมโดยเปน

โครงการดานวิชาการ หรือโครงการดานคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยจัดเปน

กจิกรรมเสรมิจํานวน 5 – 40 ช่ัวโมง ทัง้นี้ขึ้นอยูกับสาระของโครงการและการพจิารณาของคณะกรรมการฯ  

 หมายเหต:ุ จํานวนช่ัวโมงกิจกรรมที่นักศึกษาไดรับจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากคณะกรรมการตรวจสอบ

พบวานักศกึษาไมมกีารดําเนนิการจรงิตามแผนงานที่เสนอ และใหคําวนิจิฉัยเปนที่สุด 
 

ข้ันตอน และกําหนดการ 

1. นักศกึษาตองเขารวมการปฐมนเิทศโครงการในวันที่ 14 มกราคม 2558 

2. เปดรับขอเสนอโครงการ ตัง้แตวันที่ 2 -27 กุมภาพันธ 2558 (ตัวอยางการเขยีนโครงการดังเอกสารแนบทาย 1) 

3. นําเสนอโครงการและแผนดําเนนิการพรอมรายช่ืออาจารยที่ปรกึษาตอหนาคณะกรรมการ วันที่ 11 มีนาคม 2558 

โดยแตละกลุมมเีวลาในการนําเสนอโครงการและแผนดําเนนิการในรูปแบบใดก็ไดกลุมละ 15 นาที พรอมตอบคําถาม 

4. ปรับแกโครงการตามขอเสนอของคณะกรรมการ และขออนุมัตจัิดกจิกรรม ในวันที่ 12 – 18 มนีาคม 2558 

5. นําเสนอความกาวหนาการดําเนนิโครงการ วันที่ 8 เมษายน 2558 

6. นําเสนอผลสรุปการดําเนนิโครงการ วันที่ 29 เมษายน 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 



การเรยีนรูท่ีคาดวานักศึกษาจะไดรับ 

1. ทักษะการคดิ วเิคาระห ใหเหตุผลตอการตัดสินใจใดๆอยางเหมาะสม 

2. ทักษะการทํางานรวมกันอยางสันตวิธิี 

3. ทักษะการสื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพ (ภาษาพูด ภาษาเขยีน การนําเสนอความคดิ) 

4. ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

5. ทักษะการวางแผน และปองกันความเสี่ยง 

6. เกดิทัศนคติ หรอืมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเหมาะสม 
 

ขอควรรูและปฏบิัตเิมื่อจัดกจิกรรมนักศึกษา 

1. กรณีเปนกิจกรรมที่มีการจัดนอกมหาวิทยาลัย ผูจัดกิจกรรมตองแนบรายช่ือผูเขารวมกิจกรรมมาในโครงการ 

และตองทําหนังสืออนุญาตเขารวมกิจกรรมใหผูปกครองนักศึกษาลงนามยินยอมใหเขารวมกิจกรรมตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา แลวรวบรวมเอกสารสงฝายพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาเพื่อทําการขออนุมัตนิํานักศกึษาออกนอกสถานศกึษาตอคณบดตีอไป 

2. หากโครงการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร และตองการยืมเงินทดรองจายเพื่อใชในโครงการ

ตองทําสัญญายมืเงิน หลังจากโครงการไดรับการอนุมัตจิากคณบด ีโดยอาจารยที่ปรึกษาโครงการเปนผูลงนาม

ยมืเงนิ ทัง้นี้นักศึกษาตองตดิตอฝายพัฒนาคุณภาพนักศกึษาเพื่อจัดทําสัญญายืมเงินกอนจัดกิจกรรมอยางนอย 

7 วันทําการ 

3. การใชจายงบประมาณที่ไดรับจากคณะนิติศาสตรตองมีหลักฐานประกอบการใชจาย อาทิ บิลเงินสด/ใบสําคัญ

รับเงนิ/ใบเสร็จรับเงิน ในเอกสารดังกลาวตองระบุช่ือผูซื้อเปนคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  มีช่ือ ที่อยู

ของรานคาหรือผูขายที่ชัดเจน (ตัวอยาง เอกสารแนบทาย 2) เมื่อหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจรรม 15 วัน ตอง

รวบรวมหลักฐานการใชจายเงิน ใบเสร็จ บลิเงินสด ใบสําคัญรับเงินแลวสงใหฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตรวจ

ความถูกตองและสงใหฝายการเงินเพื่อดําเนนิการเบกิจายตอไป 

4. การตดิตอขอใชหองเรยีน หองประชุม นักศกึษาตองตดิตอลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ โดยขอรับแบบฟอรม

การใชสถานที่ไดที่ฝายพัฒนาคุณภาพนักศกึษา  

5. หากนักศึกษาตองจัดทําหนังสือเพื่อประสานงาน หรือขอความอนุเคราะหหนวยงานภายนอก อาทิ ขอความ

อนุเคราะหใชสถานที่, ขอความอนุเคราะหยมือุปกรณ  หรอืเอกสารรับรองการจัดกิจกรรม ใหติดตอฝายพัฒนา

คุณภาพนักศกึษา ทัง้นี้การดําเนนิการจัดทําหนังสอื/เอกสารใชเวลาดําเนนิการ 3 วันทําการ 

6. ตองจัดทําแบบประเมนิผลการเขารวมกิจกรรมเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดประเมินผลแลวสรุปขอมูลผลการจัด

กจิกรรมเพื่อปรับปรุงการจัดกจิกรรมครัง้ตอไป 

 



เอกสารแนบทาย 1 

 

โครงการคายคุณธรรม และพัฒนานักศกึษากฎหมายใหม ประจําปการศึกษา 2557 

 

1. ชื่อโครงการ  คายคุณธรรม และพัฒนานกัศกึษากฎหมายใหม ประจําปการศกึษา 2557 
 

2. ประเภทกจิกรรม    วชิาการ    คุณธรรมจรยิธรรม   

  ศลิปวัฒนธรรม    อนุรักษธรรมชาต ิ– สิ่งแวดลอม 
 

3. จํานวนช่ัวโมง  12 ช่ัวโมง 
 

4. หนวยงานท่ีรับผดิชอบ คณะนติศิาสตร รวมกับ สโมสรนักศกึษาคณะนติศิาสตร 

 อาจารยท่ีปรกึษาโครงการ 

 อาจารยชัยณรงค เหลอืงวลิัย    

 อาจารยศักดิ์ชาย จินะวงค   

 นักศึกษาผูรับผดิชอบโครงงาน  

ที ่ ช่ือ - นามสกุล รหัสประจําตัวนักศกึษา บทบาทหนาที ่ โทรศัพทเคลือ่นที ่

1  นายเฉลมิวุฒ ิมูลเมอืง 552010016 ประธานโครงการ 089-1234567 

2  นางสาวอรสิรา สามสทีอง 552010073 รองประธาน  

3  นางสาวศริณิ คําลอื 552012117 สมาชิก  

4  นายนฤทธ์ิ แกวชุม 562010035 สมาชิก  

5  นางสาวนัจกร อภญิดา 552010045 เหรัญญกิ  

6  นายศรัณยวุฒ ินอยภู 552010045 เลขานุการ  
 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 การเปนนักกฎหมายที่ดีนั้นตองเปนผูดํารงซึ่งความซื่อสัตย สุจริต และมีใจรักในความเปนธรรม      

เมื่อการเปนนักศึกษากฎหมายคือกาวแรกของนักกฎหมาย ซึ่งเปนวิชาชีพที่มีความสําคัญตอการรักษา

ความเปนธรรมในสังคม หากนักกฎหมายไรซึ่งคุณธรรมเสียแลวก็จะทําใหบานเมืองและประชาชน

เดอืดรอนได คณะนติศิาสตรจึงเห็นควรจัดกิจกรรมคายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม ขึ้นเพื่อ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีแกนักศึกษาช้ันปที่ 1 และเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาเกิดความ

ตระหนักในการเตรียมความพรอมและพัฒนาตนเองสูการเปนนักกฎหมายที่มีคุณภาพ ตลอดทั้งเพื่อเปน

การเปดโอกาสใหนักศึกษาคณะนิติศาสตรช้ันปที่ 1 ที่เพิ่งเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยไดพบปะ ทําความรูจักกับ

เพื่อน พี่ รวมคณะ และไดแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับคณาจารย ศษิยเกา 
 

 

 

 



 

6. วัตถุประสงค 

1.) เพื่อสรางเสรมิจิตสํานกึที่ดแีละปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรมใหแกนักศกึษา  

2.) เพื่อสรางแรงบันดาลใจและความมุงมั่นในการเปนนักกฎหมายที่มคีุณภาพ 

3.) เพื่อใหนักศกึษาใหมไดทําความรูจัก และปรับตัวในการใชชีวติอยูรวมกับเพื่อนใหม 
 

7. ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 กิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา: ตัวบงช้ีที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของ

การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา และตัวบงช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริม

กจิกรรมนักศกึษา 
 

8. วัน เวลา สถานท่ีจัดกจิกรรม 

 วันที่ 5 – 6 สงิหาคม 2557 ณ คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 

9. เปาหมาย 

9.1 เปาหมายเชงิปรมิาณ : ผูเขารวมกจิกรรมทัง้สิ้น 350 คน แบงออกเปน 

 อาจารยและเจาหนาที่  จํานวน   20 คน 

 นักศกึษาช้ันปที่ 1  จํานวน 250 คน 

 นักศกึษาช้ันปที่ 2 และ 3 จํานวน   80 คน 

9.2 เปาหมายเชงิคุณภาพ :  

1.) นักศกึษาตระหนักถงึความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัตขิองนักกฎหมายที่ดี 

2.) นักศกึษาเกดิความตระหนักในการเตรยีมตนใหพรอมสูการเปนนักกฎหมายที่มคีุณภาพ 

3.) นักศกึษาใหมไดทําความรูจักกับเพื่อนรวมคณะ และสามารถเรียนรูที่จะปรับตัวอยูกับเพื่อนได 
 

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

 10.1  เปาหมายเชงิปรมิาณ : นักศกึษาไดเขารวมกจิกรรมมากกวารอยละ 80 ของที่กําหนดไว  

 10.2  เปาหมายเชงิคุณภาพ :  

1.) นักศึกษาทราบ และตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติของนัก

กฎหมายที่ดี 

2.) นักศกึษาไดแนวทางการเตรยีมตนใหพรอมสูการเปนนักกฎหมายที่มคีุณภาพ 

3.) นักศกึษาไดรับขอคดิที่สามารถมาปรับใชไดในชีวติประจําวัน 

4.) นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยูในระดับมากไมนอยกวา

รอยละ 70 

 

 
 



11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.) นักศกึษาเขาใจและสํานกึในความสําคัญของคุณธรรมจรยิธรรม  

2.) นักศกึษาแรงบันดาลใจและความมุงมั่นในการเปนนักกฎหมายที่มคีุณภาพ 

3.) นักศกึษาสามารถทํางานและปรับตัวอยูรวมเพื่อนหรอืผูอื่นในสังคมได 
 

12. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1.) ประชุมวางแผนการจัดกจิกรรม เพื่อกําหนดรูปแบบกจิกรรมและวันเวลาจัดกจิกรรม  

2.) ประชุมคณะผูจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 เพื่อช้ีแจงรูปแบบกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

รูปแบบการจัดกจิกรรมและแบงภาระหนาที่ 

3.) ประชุมคณะผูจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 เพื่ออธิบายเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับกิจกรรม และ

ซักซอมความพรอมของแตละฝาย 

4.) ตดิตอประสานงานกับวทิยากรในแตละหัวขอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5.) รวบรวมแผนงานแตละฝาย และสรุปคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการ 

6.) จัดทําโครงการ และขออนุมัตจัิดกจิกรรม 

7.) จัดทําเอกสารขอยืมเงินเพื่อใชจายในโครงการ  

8.) จัดเตรยีมเอกสาร วัสดุอุปกรณที่ตองใชในกจิกรรม 

9.) ประชุมคณะผูจัดกจิกรรมเพื่อเตรยีมความพรอมกอนจัดกจิกรรม 

10.) ดําเนนิการจัดกจิกรรม  

11.) สรุปและประเมนิผลการจัดกจิกรรมโดยแบบประเมนิความพงึพอใจของผูเขารวมกจิกรรม 
 

13. งบประมาณ 

13.1 รายรับ   

1.) งบประมาณเงินรายไดฯ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ (กจิกรรมเสรมิหลักสูตร) แผนงานการ

เรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ของกองกิจการนักศึกษา 

ในสวนที่จัดสรรใหคณะนติิศาสตร จํานวน 63,000 บาท (หกหมื่นสามพันบาทถวน)  

2.) งบประมาณเงินรายไดฯ ป 2557 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม กองทุนทํานุบํารุง

ศลิปะวัฒนธรรม ของคณะนติศิาสตร 45,408.- บาท (สี่หมื่นหาพันสี่รอยแปดบาทถวน) 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 108,408.- บาท (หน่ึงแสนแปดพันสี่รอยแปดบาทถวน) 

 

 

 

 

 



13.2 รายจาย 

 งบเสรมิหลักสูตร 

- คาอาหาร (4 มื้อ × 25 บาท × 350 คน) 35,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4 มื้อ × 20 บาท × 350 คน) 28,000 บาท 

  
รวม 63,000 บาท 

 งบประมาณเงินรายไดฯ ป 2557 

- คาตอบแทนวทิยากร    

  • คุณสุทธิณีย ฉัตรยาลักษณ วทิยากรหัวขอ "Positive thinking"   900  บาท 

  • ศษิยเกา วทิยากรเสวนาหัวขอ "เรยีน เลน ใหเปนอยางฝน"    

    ขาราชการ (5 คน × 600.- บาท ×1.50 ชม.) 4,500  บาท 

    เอกชน (3 คน × 1,200.- บาท × 1.50 ชม.) 5,400  บาท 

- คาเดนิทางวทิยากร    

  • คาตัว๋เครื่องบนิกทม.-ชม.-กทม. (2 คน × 3,000.- บาท) 6,000  บาท 

  • คาเดนิทางลําปาง-เชียงใหม-ลําปาง (4 บาท × 184 กม.) 736  บาท 

  
• คาเดนิทางลําพูน-เชียงใหม-ลําพูน  

(4 คน × 4 บาท × 42 กม.) 

672  บาท 

- คาที่พักวทิยากร 1,200  บาท 

- คาของรางวัลเกมสตอบคําถาม 2,000  บาท 

- คาเสื้อคณะผูจัดกจิกรรม  10,000  บาท 

- คาเชาชุดเครื่องเสยีงและเครื่องดนตร ี 10,000  บาท 

- คาวัสดุอุปกรณ   3,000  บาท 

- คาถายเอกสาร   1,000  บาท 

    รวม 45,408  บาท 

    รวมงบประมาณท้ังสิ้น 108,408  บาท 
 

 

 

 

 

 

 



 
กําหนดการโครงการคายคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม 

ประจําปการศึกษา 2557 

ณ คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

วันท่ี 5 สงิหาคม 2557 

09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบยีนเขารวมกจิกรรม 

09.30 – 09.45 น. ผูชวยศาตราจารยชาตรี เรอืงเดชรรงค 

 คณบดคีณะนติศิาสตร กลาวเปดงานและใหโอวาทแกนักศกึษาใหม 

09.45 – 10.00 น. กิจกรรมละลายพฤตกิรรม 

10.00 – 11.20 น. การใหความรู เรื่องโครงสรางหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน และ        

การวัดผลการเรยีนรู โดย อาจารยศักดิ์ชาย จินะวงค ผูชวยคณบด ี

 กจิกรรมแบงกลุมเรยีนรูเรื่องโครงสรางหลักสูตร 

11.20 – 12.00 น. เกมส 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.15 น. กิจกรรมละลายพฤตกิรรม 

13.15 – 14.15 น. กิจกรรมแบงกลุมเรียนรูเรื่องการวัดผลการเรียนรู และหลักเกณฑ       

การสําเร็จการศกึษา 

14.15 - 14.30 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

14.30 – 16.00 น. เกมส และมอบของรางวัล     

16.00 -17.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางคณาจารย และนักศึกษา     

ระดมความคิด ในหัวขอ ความคาดหวังของคณาจารยตอนักศึกษา 

เปาหมายในการเปนนักศกึษากฎหมาย และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

17.30 – 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 

18.30 -19.00 น.  นําเสนอผลการแลกเปลี่ยนความเห็น 

19.00 น.   เสร็จสิ้นกจิกรรมประจําวัน 

 

 

 



วันท่ี 6 สงิหาคม 2557 

09.30 – 10.00 น.  ลงทะเบยีนเขารวมกจิกรรม 

10.00 – 10.30 น.  บรรยายหัวขอ “วนิัยนักศกึษา” 

  โดย อาจารยชัยณรงค เหลอืงวลิัย รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา 

10.30 – 11.00 น.  บรรยายการใชระบบ E Learning เพื่อรายวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 

  โดย คุณณัฐวุฒ ิมสีกุล พนักงานปฏบิตังิาน ดานกจิการนักศกึษา 

11.00 -12.00 น.  บรรยาย หัวขอ “๒๑st century skill”  

โดย อาจารยชัยณรงค เหลอืงวลิัย รองคณบดฝีายกิจการนักศกึษา คณะนติศิาสตร 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.15 น.  กิจกรรมละลายพฤตกิรรม 

13.15 -14.45 น.  บรรยาย หัวขอ “Positive thinking”  

     โดย คุณสุทธิณยี ฉัตรยาลักษณ หัวหนางานแนะแนวและจัดหางาน  

     กองพัฒนานักศกึษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 

15.00 - 17.00 น. กิจกรรมเสวนา และแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางศิษยเกา กับนักศึกษาใหม 

ในหัวขอ “เรยีน เลน ใหเปนอยางฝน” 

17.00 – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น และดนตรี 

19.00 น. เสร็จสิ้นโครงการคายคุณธรรม และพัฒนานักศกึษากฎหมายใหม

ประจําปการศกึษา 2557 

 

 

 

         

 
อาจารยชัยณรงค เหลอืงวลิัย 

 (อาจารยที่ปรกึษาโครงการ) 
 

อาจารยศักดิ์ชาย จินะวงค 

(อาจารยที่ปรกึษาโครงการ) 

นายเฉลมิวุฒ ิมูลเมอืง 

(ประธานโครงการ) 
 

นางสาวอรสิรา สามสทีอง 

(รองประธานโครงการ) 
 



แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม โครงการ “Pre- College และคายคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม”       

ประจําปการศึกษา 2557 วันท่ี 5 – 6 สงิหาคม 2557 ณ คณะนิตศิาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
 

โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความเห็นของทาน หรอืเขยีนขอเสนอแนะในชองวาง ทั้งนี้ขอมูลดังกลาว

จะนําไปใชในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมซึ่งจะเปนประโยชนแกนักศกึษาตอไป 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 เพศ    ชาย   หญงิ 

หลักสูตร   ภาคปกต ิ   ภาคพเิศษ 

2. ความคดิเห็นเกีย่วกับการเขารวมกจิกรรม 

2.1 การเขารวมกิจกรรมทาํใหนกัศกึษาไดทราบ และเรียนรูถึงหลักสูตร ตลอดทัง้ความรูที่เก่ียวของกับการเตรียมความพรอมเพื่อการ

เรียนในคณะนติศิาสตร (โดยระดับความสาํคัญแบงออกเปน ระดับ 1 คือนอยทีสุ่ด ไปถึง 5 คือมากที่สุด) 

  ทราบ และไดรับขอมูลในระดับ       

 ไมไดรับขอมลูใดที่เก่ียวของกับการเรียนนติศิาสตรเลย 

 2.2 การเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ทําใหนักศกึษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัตขิองนักกฎหมาย

ที่ดหีรอืไม และระดับใด? (โดยระดับความสําคัญแบงออกเปน ระดับ 1 คอืนอยที่สุด ไปถึง 5 คอืมากที่สุด) 

    เกิดความตระหนักในระดบั        ไมเกิดความตระหนัก 
  

 2.3 การเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ทําใหนักศกึษาตระหนักในการเตรียมตนใหพรอมสูการเปนนกักฎหมายที่มคุีณภาพหรอืไมและ

ระดับใด? (โดยระดับความสําคัญแบงออกเปน ระดับ 1 คอืนอยที่สุด ไปถึง 5 คอืมากที่สุด)? 

   เกิดความตระหนักในระดบั       ไมเกิดความตระหนัก 
   

 2.4 การเขารวมกิจกรรมคร้ังนี้เปนโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูการทํางานรวมกันได หรอืไม?  

   ใช      ไมใช 

 2.5 การเขารวมกิจกรรมคร้ังทําใหนักศกึษาไดรูจักเพื่อนใหมหรอืไม อยางไร? 

   ใช (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) ในรูปแบบ  ไดรูจักเพื่อนใหมเพิ่มขึ้น   ไดสนทิกับเพื่อนมากขึ้น 

   ไมเปลี่ยนแปลง (ไมรูจักเพื่อนเพิ่มขึ้น และไมสนทิกับใครเพิ่มขึ้น) 

3. ความพงึพอใจเกี่ยวกับโครงการ  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางในชองท่ีตรงกับระดับความพงึพอใจของทาน 

หัวขอการประเมิน มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สดุ 

1. รูปแบบของกจิกรรมมีสาระประโยชน      

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกจิกรรม      

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกจิกรรม      

4. ความเหมาะของการเดนิทาง      

5. ความพงึพอใจโดยรวมจากการเขารวมกจิกรรม      

4. ทานคดิวากจิกรรมนี้ ควรจัดขึ้นในปตอไปหรอืไม  

   ควรจัดในปตอไป เพราะ            

   ไมควรจัด เพราะ            
 

5. ขอเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการจัดกจิกรรม 

              

               

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม งานบรกิารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนติิศาสตร 

5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

 



ตัวอยางใบเสร็จรับเงนิที่ถูกตอง 

เอกสารแนบทาย 2 

การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกิจาย 

1. ตองมคีําวาใบเสร็จรับเงิน/บลิเงินสด ในใบเสร็จรับเงิน กรณีผูประกอบการไมมีใบเสร็จรับเงินใหใชใบสําคัญ

รับเงิน ดังตัวอยางที่ 3  

2. ตองมช่ืีอ ที่อยูของผูขายอยางชัดเจน และตองมลีายเซ็นของผูรับเงิน  

3. ช่ือผูซื้อตองเขียนเปน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขที่ผูเสียภาษี 0994000426179   

ที่อยู 239 ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม โทรศัพท 053942919  (กรณนีําใบเสร็จมาเบกิจายที่คณะฯ)  

4. ตองมเีลขที่ เลมที่ของใบเสร็จที่ชัดเจน และเขยีนจํานวนเงินรวมเปนตัวอักษร 

5. ใบเสร็จ/ใบสําคัญรับเงินจะตองไมมรีอยลบ หรอืขดีฆาโดยเด็ดขาด 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 1 

 



 

ตัวอยางท่ี 2 

 

 

 

 



 

ตัวอยางท่ี 3 

 

เวนวางไวเพราะผูมสีทิธิ์ลงนามผูจายเงิน

คอืเจาหนาที่การเงินคณะนิตศิาสตรเทานัน้

30 สงิหาคม 2557 
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