
ขัน้ตอนการขอใชห้อ้งปฏบิตักิาร และเบกิเงนิท าโครงงาน นศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศกึษา 

ฝา่ยสนบัสนุนฯ  

การเงนิ มทส หอ้งปฏบิตักิาร ฝา่ยบรหิารฯ 

- เขยีนแบบฟอรม์ 
คง.1+รายละเอยีดโครงงาน 
ให ้อ.ทีป่รกึษา,หวัหน้า
สาขาวชิา,คณบด ีลงนามแลว้ 
ส่งศนูยเ์ครือ่งมอืฯ (F1) 

- ลงรบัเอกสาร 
- น าขอ้มลูขึน้เวป
ศนูยฯ์ (คง.1) 

- ตรวจสอบรายวชิา 
การขอ Safety card และ Key card 
- ออกสมดุประจ าโครงงาน 
- ส่ง คง.1+รายละเอยีดโครงงาน ไป
ยงัหอ้งปฏบิตักิาร และส าเนาแจง้
หอ้งปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ตรวจสอบรายการวสัดุทีจ่ะซือ้ 
ครุภณัฑใ์หซ้ือ้ผ่านพสัดุ (เขยีน
สมดุประจ าโครงงานหาก นศ.ใช้
ของทีม่ใีนหอ้งปฏบิตักิาร) 
 - ส่งแบบฟอรม์ x+คง.1+
รายละเอยีดโครงงาน+สมดุ
ประจ าโครงงาน เพือ่ขออนุมตั ิ
- รอ นศ. ซือ้วสัดุ 

- รอตรวจสอบการอนุมตั ิ
จากเวปศนูยฯ์ 
- รบัแบบฟอรม์ x+คง.1+
รายละเอยีดโครงงาน+สมดุ
ประจ าโครงงาน ที ่F1 
แลว้จงึเริม่ซื้อวสัดุ 
 

- ตดิต่อหอ้งปฏบิตักิารเพือ่
เขยีนแบบฟอรม์ x ขอ
อนุมตัซิือ้วสัดุ 

- น าใบเสรจ็ใหเ้จา้หน้าที่
หอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบ 
 

- ตรวจความถูกตอ้งของใบเสรจ็ 
- เขยีนแบบฟอรม์ y พรอ้มแนบ 
คง.1+รายละเอยีดโครงงาน 
ให ้นศ. ไปยืน่การเงนิ 
- ลงขอ้มลูในสมดุเล่มเขยีวและ 
ส าเนาแบบฟอรม์ y ใหฝ้า่ย
บรหิารฯ 
 

- ส่งเอกสารทีส่่วนการเงนิฯ 
(ใบเสรจ็+แบบฟอรม์ x + y + 
คง.1+รายละเอยีดโครงงาน) 
เพือ่เบกิเงนิ 

- ตรวจสอบเอกสาร 
แลว้จ่ายเงนิให ้นศ. 

การยมืเงนิทีเ่หลอืในครัง้ถดัไป 
 

ใชข้ ัน้ตอนที ่  
 2   ถงึ  

 5  
และ เอกสาร  z (ถา้ม)ี  โดยใชส้ าเนา คง.1 + รายละเอยีดโครงงาน 

 

1 

2 

4 

5 

- รบัเอกสาร  
- ตรวจสอบงบประมาณ 
- รออนุมตั ิ
- น าขอ้มลูขึน้เวปศนูยฯ์ 

3-5 วนัท ำกำร 

1 

2 

2-3 วนัท ำกำร 

3 

ขึน้อยู่กบั นศ.  

ขึน้อยู่กบั นศ.  

4 

5 

3 

x คอืแบบฟอรม์ขออนุมตัจิดัซือ้วสัดุส าหรบัท าโครงงานนกัศกึษา (FM-406-01-06P) 
y คอืแบบฟอรม์ใบน าส่งเอกสารการใชจ้่ายเงนิ (FM-406-01-06C) 
z คอืแบบฟอรม์ขออนุมตัใิชห้อ้งปฏบิตักิาร เครื่องมอื และวสัดุเพิม่เตมิ (FM…………….....) 
 



จ ำนวน
หน่วยกิต

ก) ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ 
1 โครงงานด้านวทิยาศาสตร์การกฬีาเพือ่สุขภาพและการแขง่ขนั 114482 2 สาขาวทิยาศาสตร์การกฬีา

*2 โครงงาน 103392 4 สาขาคณิตศาสตร์

*3 โครงงาน 102390 3 สาขาวชิาเคมี

*4 โครงงาน 104390 3 สาขาวชิาชีววทิยา

*5 โครงงาน 105395 3 สาขาวชิาฟสิิกส์

ข) ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์
1 โครงงานศึกษาวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 438494 9 สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Engineering Study Project)

2 โครงงานวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 438499 4 สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Engineering Project)

3 ปัญหาเฉพาะทางวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 521482 4 สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร

(Special Problem in Agricultural and Food Engineering )

4 โครงงานวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 521483 4 สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร

 (Agricultural and Food Engineering Project)

5 โครงงานวศิวกรรมของนักศึกษาทดแทนสหกิจศึกษา 521494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร

 (Agricultural and Food Engineering  Study Project)

6 ปัญหาเฉพาะเร่ืองการขนส่งและโลจสิติกส์ 522301 4 สาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง

(Special Problems in Transportation and Logistics)

7 โครงงานวศิวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์ 522401 4 สาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง

 (Transportation Engineering and Logistics Project)

8 โครงงานศึกษาวศิวกรรมขนส่งและโลจสิติกส์ 522494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง

(Transportation Engineering and Logistics Study Project)

9 โครงงานศึกษาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 523494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

(Computer Engineering Study Project)

10 โครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 523495 4 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

(Computer Engineering Project I)

11 โครงงานวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 523496 4 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

(Computer Engineering Project II)

12 โครงงานวศิวกรรมเคมี 424482 3 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

(Chemical Engineering Project)

13 โครงงานวศิวกรรมเคมี 524482 3 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

(Chemical Engineering Project)

14 การศึกษาปัญหาพิเศษ 424494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

(Special Problems)

รำยวิชำโครงงำนระดบัปรญิญำตร ี(Senior Project)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

ล ำดบัที่ ชือ่วิชำ รหสัวิชำ หลกัสตูร

D:รายวิชาโครงงาน หน้าที่ 1/6 วันที่ 21/9/2015/เวลา 13:17 น.



จ ำนวน
หน่วยกิต

รำยวิชำโครงงำนระดบัปรญิญำตร ี(Senior Project)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

ล ำดบัที่ ชือ่วิชำ รหสัวิชำ หลกัสตูร

15 การศึกษาปัญหาพิเศษ 524494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

(Special Problems)

16 โครงงานทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 525477 4 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

(Mechanical Engineering Project 1)

17 โครงงานทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 2 525478 4 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

(Mechanical Engineering Project 2)

18 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมเคร่ืองกล 1 525473 4 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

(Special Problem in Mechanical Engineering 1)

19 โครงงานศึกษาวศิวกรรมเคร่ืองกล 525494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

(Mechanical Engineering Study Project)

20 โครงงานวศิวกรรมเซรามิก 526498 3 สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามิก

(Ceramic Engineering Project)

21 โครงงานศึกษาวศิวกรรมเซรามิก 526494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามิก

(Industrial Project in Ceramic Engineering)
22 โครงงานศึกษาวศิวกรรมโทรคมนาคม 527494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม

(Telecommunicationl Engineering Study Project)

23 โครงงานวศิวกรรมโทรคมนาคม 527499 4 สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม

(Telecommunicationl Engineering Project)

24 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมโทรคมนาคม 1 527442 4 สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม

(Special Problems in Telecomunication Engineering I)

25 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมโทรคมนาคม 2 527443 4 สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม

(Special Problems in Telecomunication Engineering II)

26 โครงงานวศิวกรรมพอลิเมอร์ 528404 4 สาขาวชิาวศิวกรรมพอลิเมอร์

(Polymer Engineering Project)

27 โครงงานศึกษาวศิวกรรมพอลิเมอร์ 528494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมพอลิเมอร์

(Polymer Engineering Study Project)

28 โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 529402 3 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

(Electrical Engineering Project)

29 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1 529483 2 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

(Special Problems in Electrical Engineering I)

30 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมไฟฟ้า 2 529484 2 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

(Special Problems in Electrical Engineering II)

31 โครงงานวศิวกรรมของนักศึกษาทดแทนสหกิจศึกษา 529494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

(Engineering Project for Non-Coop Students)

32 โครงงานเฉพาะทางวศิวกรรมโยธา 1 530461 4 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

(Special Project for Civil Engineering I)

33 โครงงานเฉพาะทางวศิวกรรมโยธา 2 530462 4 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

D:รายวิชาโครงงาน หน้าที่ 2/6 วันที่ 21/9/2015/เวลา 13:17 น.



จ ำนวน
หน่วยกิต

รำยวิชำโครงงำนระดบัปรญิญำตร ี(Senior Project)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

ล ำดบัที่ ชือ่วิชำ รหสัวิชำ หลกัสตูร

(Special Project for Civil Engineering II)

34 โครงงานศึกษาวศิวกรรมโยธา 530494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

 (Civil Engineering Study Project)

35 โครงงานวศิวกรรมโลหการระดับปริญญาตรี 531487 4 สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 

(Undergraduate Metallurgical Engineering Project)

36 โครงงานสนับสนุนอุตสาหกรรมโลหะ 531488 4 สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 

(Project Supporting Metal Industry)

37 โครงงานศึกษาวศิวกรรมโลหการ 531494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

(Metallurgical Engineering Study Project)

38 โครงงานวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 532481 3 สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

(Environmental Engineering Project)

39 โครงงานศึกษาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 532494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

(Environmental Engineering Study Project)

35 ปัญหาเฉพาะทางวศิวกรรมอุตสาหการ 1 533481 1 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

(Special Problems in Industrial Engineering I)

36 ปัญหาเฉพาะทางวศิวกรรมอุตสาหการ 2 533482 2 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

(Special Problems in Industrial Engineering II)

37 ปัญหาเฉพาะทางวศิวกรรมอุตสาหการ 3 533483 3 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

(Special Problems in Industrial Engineering III)

38 โครงงานวศิวกรรมอุตสาหการ 533495 1 สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

(Industrial Engineering Project)

39 โครงงานเทคโนโลยธีรณี 534401 3 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี

 (Geological Technology Project)

40 ปัญหาเฉพาะเร่ือง 1 534402 3 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี

(Special Problems I)

41 ปัญหาเฉพาะเร่ือง 2 534403 3 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี

(Special Problems II)

42 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานเทคโนโลยธีรณี 1 534404 3 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี

(Advanced Topic in Geotechnology 1)

43 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานเทคโนโลยธีรณี 2 534405 3 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี

(Advanced Topic in Geotechnology 2)

44 โครงงานศึกษาวชิาชีพเทคโนโลยธีรณี 534494 9 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี

(Geotechnology Profession Project)

45 โครงงานศึกษาวชิาชีพวศิวกรรมธรณี 538494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมธรณี

(Geological Engineering Profession Project)

46 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในทางวศิวกรรมธรณี 1 538426 3 สาขาวชิาวศิวกรรมธรณี

(Advanced Topic in Geological Engineering 1)

D:รายวิชาโครงงาน หน้าที่ 3/6 วันที่ 21/9/2015/เวลา 13:17 น.



จ ำนวน
หน่วยกิต

รำยวิชำโครงงำนระดบัปรญิญำตร ี(Senior Project)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

ล ำดบัที่ ชือ่วิชำ รหสัวิชำ หลกัสตูร

47 หัวข้อศึกษาขั้นสูงในทางวศิวกรรมธรณี 2 538427 3 สาขาวชิาวศิวกรรมธรณี

(Advanced Topic in Geological Engineering 2)

48 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมการผลิต 2 535443 4 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต

(Special Problems in Manufacturing Engineering II)

49 โครงงานทางวศิวกรรมการผลิต 1 535444 4 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต

(Manufacturing Engineering Project I)

50 โครงงานทางวศิวกรรมการผลิต 2 535445 4 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต

(Manufacturing Engineering Project II)

51 โครงงานศึกษาวศิวกรรมการผลิต 535494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลิต

(Manufacturing Engineering Study Project)

52 โครงการทางวศิวกรรมยานยนต์ 1 536408 4 สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์

(Automative Engineering Project I)

53 โครงงานศึกษาวศิวกรรมยานยนต์  536494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์

(Automative Engineering Study Project)

54 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมยานยนต์ 1 536407 4 สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์

(Special Problems in Automotive Engineering I)

55 โครงงานวศิวกรรมอากาศยาน 1 537470 4 สาขาวชิาวศิวกรรมอากาศยาน

(Aeronautical Engineering Project I)

56 โครงงานวศิวกรรมอากาศยาน 2 537471 4 สาขาวชิาวศิวกรรมอากาศยาน

(Aeronautical Engineering Project II)

57 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมอากาศยาน 1 537474 4 สาขาวชิาวศิวกรรมอากาศยาน

(Special Problems in Aeronautical Engineering I)

58 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมอากาศยาน 2 537475 4 สาขาวชิาวศิวกรรมอากาศยาน

(Special Problems in Aeronautical Engineering II)

59 โครงงานศึกษาวศิวกรรมอากาศยาน 537494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมอากาศยาน

(Aeronautical Engineering Study Project)

*60 โครงงานวศิวกรรมธรณี 538418 4 สาขาวชิาวศิวกรรมธรณี

(Geological Engineering Project)

61 ปัญหาเฉพาะเร่ือง 1 538424 3 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี

(Special Problems I)

62 ปัญหาเฉพาะเร่ือง 2 538425 3 สาขาวชิาเทคโนโลยธีรณี

(Special Problems II)

63 โครงการศึกษาวศิวกรรมธรณี 1 538428 3 สาขาวชิาวศิวกรรมธรณี

(Geological Engineering Senior Project I)

64 โครงการศึกษาวศิวกรรมธรณี 2 538429 3 สาขาวชิาวศิวกรรมธรณี

(Geological Engineering Senior Project II)

65 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 540260 3 สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

D:รายวิชาโครงงาน หน้าที่ 4/6 วันที่ 21/9/2015/เวลา 13:17 น.



จ ำนวน
หน่วยกิต

รำยวิชำโครงงำนระดบัปรญิญำตร ี(Senior Project)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

ล ำดบัที่ ชือ่วิชำ รหสัวิชำ หลกัสตูร

(Product Design Studio I)

*66 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 540360 3 สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design Studio II)

67 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 540452 4 สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

(Special Problems in Product Design Engineering I)

68 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 540453 4 สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

(Special Problems in Product Design Engineering II)

69 โครงงานวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 540454 4 สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design Engineering Project I)

70 โครงงานวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 540455 4 สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design Engineering Project II)

*71 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 540460 3 สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design Studio III)

72 โครงงานศึกษาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 540494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design Engineering Study Project)

73 ปัญหาเฉพาะเร่ืองทางวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 551465 4 สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์

(Special Problems in Mechatronics Engineering)

74 โครงงานวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 551470 4 สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์

(Mechatronics Engineering Project)

75 โครงงานศึกษาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 551494 9 สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์

(Mechatronics Engineering Study Project)

ค) ส ำนักวิชำเทคโนโลยกีำรเกษตร
1 โครงงานเทคโนโลยอีาหาร 2 (Food Technology Project II) 325483 3 สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร

* 2 วชิาปญัหาพเิศษ (Special Problem) 312481 3 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพชื

3 วชิาปญัหาพเิศษ (Special Problem) 303485 3 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์

4 วชิาปญัหาพเิศษ (Special Problem) 302485 3 สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพชื

**5 โครงงานเทคโนโลยอีาหาร (Food Technology Project) 315483 3 เทคโนโลยอีาหาร

ง) ส ำนักวิชำเทคโนโลยสีงัคม
1 โครงงานซอฟต์แวร์วสิาหกจิ (Project in enterprise software) 204427 4 เทคโนโลยสีารสนเทศ

2 โครงงานนิเทศศาสตร์ (Project in Communication) 204428 4 เทคโนโลยสีารสนเทศ

3 โครงงานระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ (Project in management information) 204429 4 เทคโนโลยสีารสนเทศ

4 โครงงานสารสนเทศและหอ้งสมุด (Project in Information and Library) 204430 4 เทคโนโลยสีารสนเทศ

5 โครงงานใหค้ าปรึกษาทางธรุกจิ 205393 5 เทคโนโลยกีารจดัการ

6 โครงงานการจดัการการตลาด (Project in Marketing Management) 215431 3 เทคโนโลยกีารจดัการ

D:รายวิชาโครงงาน หน้าที่ 5/6 วันที่ 21/9/2015/เวลา 13:17 น.



จ ำนวน
หน่วยกิต

รำยวิชำโครงงำนระดบัปรญิญำตร ี(Senior Project)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี

ล ำดบัที่ ชือ่วิชำ รหสัวิชำ หลกัสตูร

7 โครงงานการจดัการโลจสิติกส์ (Project in Logistics Management) 215451 3 เทคโนโลยกีารจดัการ

8 โครงงานการจดัการธรุกจิใหม่และภาวการณ์ประกอบการ 215471 3 เทคโนโลยกีารจดัการ

(Project in New Venture Management and Entrepreneurship)

จ) ส ำนักวิชำแพทยำศำสตร์
1 โครงการศึกษาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม (Environment Health Study Project) 617437 3 สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

2 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 618459 3 สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

(Occupation Health and Safety Study Project)

*3 โครงการศึกษาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม (Environment Health Study Project) 617483 3 สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

*4 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 618414 3 สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

(Occupation Health and Safety Study Project)

หมายเหตุ: * หมายถงึรายวชิาโครงงานระดับปริญญาตรี (Senior Project) ปกีารศึกษา 2557

        * *  หมายถงึรายวชิาโครงงานระดับปริญญาตรี (Senior Project) ปกีารศึกษา 2558

D:รายวิชาโครงงาน หน้าที่ 6/6 วันที่ 21/9/2015/เวลา 13:17 น.



 ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หมายเลขเอกสารหมายเลขเอกสาร  PP--CCSSTTEE--0011  

แก้ไขคร้ังท่ีแก้ไขคร้ังท่ี  00  

หน้าท่ีหน้าท่ี  11//55  

ชื่อเอกสารชื่อเอกสาร  ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน((PPrroocceedduurree))  วันที่บังคับใช้วันที่บังคับใช้  66  กันยายน 2554กันยายน 2554  

ชื่อเร่ืองชื่อเร่ือง  การท าโครงงานของนักศึกษาการท าโครงงานของนักศึกษา  
       

 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อและต าแหน่ง ลายมือชื่อ วันที ่
จัดท าโดย นางสาวศรสีุดา  แก้วคุ้มภยั 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและส านักงานบริหารห้องปฏิบัติการ 
  

ทบทวนโดย นายอาวุธ   อินทรช่ืน 
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตรแ์ละสนบัสนุน 

  

อนุมัติโดย ดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล 
ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  

 
ส าเนาฉบับท่ี สถานะเอกสาร 

 
 

 

ประวัติการแก้ไขเอกสาร 
แก้ไข 
คร้ังท่ี 

วันที่บังคับใช้ หน้าท่ี รายละเอียดการแก้ไข หมายเหตุ 

0 6 ก.ย. 54 1-5 - เอกสารประกาศใช้ครั้งแรก  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หมายเลขเอกสารหมายเลขเอกสาร  PP--CCSSTTEE--0011  

แก้ไขคร้ังท่ีแก้ไขคร้ังท่ี  00  

หน้าท่ีหน้าท่ี  22//55  

ชื่อเอกสารชื่อเอกสาร  ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน((PPrroocceedduurree))  วันที่บังคับใช้วันที่บังคับใช้  66  กันยายน 2554กันยายน 2554  

ชื่อเร่ืองชื่อเร่ือง  การท าโครงงานของนักศึกษาการท าโครงงานของนักศึกษา  
       

 

 

1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ พนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการท า

โครงงานนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจว่านักศึกษาท่ีท าโครงงานได้รับค่าใช้จ่ายในการท าโครงงานเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
  

2. ขอบเขต 
 ใช้ส าหรับการด าเนินการของนักศึกษาและห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือฯ เพื่อสนับสนุนในการท าโครงงานของนักศึกษา เช่น การ

ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ การจัดซื้อวัสดุส าหรับการท าโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นต้น 
  

3. เอกสารอ้างอิง 
 3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบฯ พัสดุที่แก้ไข เพิ่มเติม 
 3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินส ารองจ่าย และระเบียบฯ เงินส ารองจ่ายที่แก้ไข เพิ่มเติม 
 3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประกาศ 

อัตราค่าบริการที่แก้ไข เพิ่มเติม 
 3.4 วิธีการปฏิบัติงาน (WI-ฝสป-01) เรื่อง ขั้นตอนในการด าเนินงานเพื่อให้ได้ Safety Card 
 3.5 วิธีการปฏิบัติงาน (WI-ฝบป-01) เรื่อง ขั้นตอนการขอใช้ Key Card 
  

4. ค านิยาม 
 4.1 โครงงาน หมายถึง โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 4.2 ค่าใช้จ่ายในการท าโครงงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการท าโครงงานนักศึกษา ไม่รวมถึง ค่าเดินทาง ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงในการเดินทาง ค่าจัดท ารายงาน  โดยให้เบิกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่
เกินวงเงินค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงานนั้น ๆ 

 4.3 วัสดุ หมายถึง สิ่งของที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ที่มีอายุในการใช้งานในระยะเวลาสั้น ๆ  
 4.4 เงินส ารองจ่าย หมายถึง เงินท่ีใช้หมุนเวียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 4.5 ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ก.ย.ของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นช่ือ

ส าหรับปีงบประมาณนั้น 
 4.6 หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ หมายถึง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคม ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2 

  

5. ความรับผิดชอบ 
 5.1 ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ รับผดิชอบ อนุมัติจัดซื้อวัสดุส าหรับการท าโครงงานนักศึกษา 
 5.2 หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ รับผดิชอบ ทบทวนการจัดซื้อวัสดสุ าหรบัการท าโครงงานนักศึกษา 
 5.3 ฝ่ายสนบัสนุนโครงการวิจยัฯ รับผดิชอบ เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารโครงงาน บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล แจ้งผลการอนุมัต ิ
 5.4 เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ รับผิดชอบ ท าเรื่องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฯ บันทึกการใช้ ตรวจสอบความถูกต้องการใช้จ่ายเงิน 

 



 ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หมายเลขเอกสารหมายเลขเอกสาร  PP--CCSSTTEE--0011  

แก้ไขคร้ังท่ีแก้ไขคร้ังท่ี  00  

หน้าท่ีหน้าท่ี  33//55  

ชื่อเอกสารชื่อเอกสาร  ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน((PPrroocceedduurree))  วันที่บังคับใช้วันที่บังคับใช้  66  กันยายน 2554กันยายน 2554  

ชื่อเร่ืองชื่อเร่ือง  การท าโครงงานของนักศึกษาการท าโครงงานของนักศึกษา  
       

 

 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1 นักศึกษา กรอกแบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อท าโครงงาน(คง.1) (FM-ฝสป-03) โดยแนบรายละเอียด

โครงงาน (Proposal) ซึ่งต้องระบุรายการและจ านวนวัสดุที่ใช้ในการท าโครงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ทดสอบ 
(ถ้ามี) กรณีที่นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมีเกิน 2 สัปดาห์ติดต่อกันขึ้นไปต้องแนบส าเนาบัตร Safety Card  เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดี ตามล าดับในคราวเดียว 

  6.1.1 กรณีที่นักศึกษาต้องการใช้ Safety Card ให้ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน (WI-ฝสป-01) เรื่อง ขั้นตอนในการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้ Safety Card 

  6.1.2 กรณีที่นักศึกษาต้องการใช้ Key Card ให้ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน (WI-ฝบป-01) เรื่อง ขั้นตอนการขอใช้ 
Key Card 

  6.1.3 กรณีที่นักศึกษาท าโครงงานมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการนอกเวลาท าการปกติ    
ให้กรอกแบบฟอร์ม การขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการนอกเวลาท าการปกติ (FM-ฝสป-08) 

   
 6.2 นักศึกษา ยื่นเอกสารตามข้อ 6.1 ที่งานธุรการฯ ศูนย์เครื่องมือฯ (อาคารเครื่องมือ 1) โดยเจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์เครื่องมือฯ 

ลงเลขท่ีรับในแบบฟอร์ม (คง. 1) และส่งเอกสารดังกล่าวไปท่ีฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา 
   
 6.3 ฝ่ายสนับสนนุโครงการวิจัยฯ 
  6.3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการท าโครงงานเบื้องต้น 
  6.3.2 บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโครงงานและส่งเอกสารโครงงานพร้อมทั้งสมุดประจ าตัวนักศึกษาที่ท าโครงงานให้กับ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ 
   
 6.4 นักศึกษา ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อประสานในรายละเอียดวัสดุที่ต้องการใช้ในการท าโครงงาน ทั้งในส่วนที่ขอ

เบิกใช้ในศูนย์เครื่องมือฯ และที่ต้องจัดซื้อใหม่ ซึ่งรายการวัสดุดังกล่าวต้องระบุไว้ในรายละเอียดโครงงาน (Proposal) 
   
 6.5 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  6.5.1 ท าเรื่องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ (FM-406-01-06P) ให้กับโครงงานนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (เฉพาะกรณีที่วัสดุที่

ใช้ในการท าโครงงานไม่มีในห้องปฏิบัติการ หรือมีแต่ไม่สามารถเจียดจ่ายให้ใช้ท าโครงงานได้) โดยแนบเอกสารตาม
ข้อ 6.3.2 ประกอบการขออนุมัติ 

  6.5.2 กรณีที่ให้นักศึกษาใช้วัสดุของห้องปฏิบัติการในการท าโครงงาน ให้บันทึกรายการวัสดุ รวมถึงจ านวน และราคาวัสดุ 
ลงในสมุดประจ าตัวนักศึกษาที่ท าโครงงานในคราวเดียว 

  6.5.3 น าเอกสารข้อ 6.5.1 และ 6.5.2 เสนอหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการทบทวน พร้อมทั้งส่งให้กับหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน
โครงการวิจัยฯเป็นผู้ตรวจสอบ และเสนอผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ พิจารณาอนุมัติ  ซึ่งจ านวนเงินตามข้อ 6.5.1 
และ 6.5.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการท าโครงงาน 



 ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หมายเลขเอกสารหมายเลขเอกสาร  PP--CCSSTTEE--0011  

แก้ไขคร้ังท่ีแก้ไขคร้ังท่ี  00  

หน้าท่ีหน้าท่ี  44//55  

ชื่อเอกสารชื่อเอกสาร  ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน((PPrroocceedduurree))  วันที่บังคับใช้วันที่บังคับใช้  66  กันยายน 2554กันยายน 2554  

ชื่อเร่ืองชื่อเร่ือง  การท าโครงงานของนักศึกษาการท าโครงงานของนักศึกษา  
       

 

 

 6.6 ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ  แจ้งผลการอนุมัติ จัดซื้อวัสดุ ให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซด์ ศูนย์ เครื่ องมือฯ ที่ 
http://cste.sut.ac.th/project  และส่งไฟล์เอกสารผลการอนุมัติจัดซื้อวัสดุที่ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ อนุมัติแล้ว 
ใหก้ับเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการทราบ 

   
 6.7 นักศึกษา 
  6.7.1 ติดต่อรับเอกสารทั้งหมด (คง.1 /รายละเอียดโครงงาน (Proposal)/ เอกสารขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส าหรับการท า

โครงงานนักศึกษา (FM-406-01-06P) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว/สมุดประจ าตัวนักศึกษาที่ท าโครงงาน) ที่ฝ่ายสนับสนุน
โครงการวิจัยฯ 

  6.7.2 เข้าใช้ห้องปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม คง.1 (FM-ฝสป-03) 
   
 6.8 นักศึกษา  
  6.8.1 ส ารองจ่ายเงินของตนเองจัดซื้อวัสดุตามรายการและจ านวนเงินตามที่ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ อนุมัติตามเอกสาร

ในข้อ 6.5.1 (แบบฟอร์ม (FM-406-01-06P)   กรณีนักศึกษาไม่สามารถส ารองจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุ ให้นักศึกษาน า
เอกสารตามข้อ 6.7 ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้ท าเรื่องขอยืมเงินส ารองจ่ายที่ส่วนการเงินและบัญชี 

   
 6.9 นักศึกษา รวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษีและใบส่งของ (ถ้ามี) พร้อมท้ังลงนามส่งหลักฐาน 

ตามแบบฟอร์มใบน าส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้อง (FM-406-01-06C) 
และส่งคืนสมุดประจ าตัวนักศึกษาที่ท าโครงงานให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในคราวเดียว 

   
 6.10 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  6.10.1 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการใช้จ่ายเงินในเบื้องต้น (รายการวัสดุที่นักศึกษาจัดซื้อจะต้องเป็น

รายการที่ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ อนุมัติตามเอกสารในข้อ 6.5.1) 
  6.10.2 ลงนามตรวจหลักฐานตามแบบฟอร์มใบน าส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน (FM-406-01-06C) และคืนหลักฐานการใช้

จ่ายเงินท้ังหมดให้กับนักศึกษาเพื่อน าไปเบิกเงินคืนกับส่วนการเงินและบัญชี 
   
 6.11 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  6.11.1 ส าเนาแบบฟอร์มใบน าส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน (FM-406-01-06C) ที่ตรวจสอบแล้วและส าเนารายการใช้จ่ายใน

สมุดประจ าตัวนักศึกษาที่ท าโครงงานให้กับฝ่ายบริหารงานท่ัวไปฯ เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทันท ี
  6.11.2 ส่งคืนสมุดประจ าตัวนักศึกษาที่ท าโครงงานให้กับฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ทุกสิ้นภาคการศึกษา 
    
    
    

http://cste.sut.ac.th/project


 ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หมายเลขเอกสารหมายเลขเอกสาร  PP--CCSSTTEE--0011  

แก้ไขคร้ังท่ีแก้ไขคร้ังท่ี  00  

หน้าท่ีหน้าท่ี  55//55  

ชื่อเอกสารชื่อเอกสาร  ขั้นตอนการด าเนินงานขั้นตอนการด าเนินงาน((PPrroocceedduurree))  วันที่บังคับใช้วันที่บังคับใช้  66  กันยายน 2554กันยายน 2554  

ชื่อเร่ืองชื่อเร่ือง  การท าโครงงานของนักศึกษาการท าโครงงานของนักศึกษา  
       

 

 

 6.12 นักศึกษา น าเอกสารทั้งหมด (เอกสารตามข้อ 6.7) และหลักฐานการใช้จ่ายเงินไปตั้งเบิกเงินคืนที่ส่วนการเงินและบัญชี 
ประกอบด้วย 
  1) แบบฟอร์ม คง.1 หรือ FM-ฝสป-03 (แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อท าโครงงาน)  
  2) ข้อเสนอโครงงาน(Proposal) 
  3) เอกสารขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส าหรับการท าโครงงานนักศึกษา (FM-406-01-06P) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
   4) แบบฟอร์มใบน าส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน (FM-406-01-06C) 
 5) หลักฐานการใช้จ่ายเงินทุกฉบับ 

 หมายเหตุ  
 ค่าใช้จ่ายในการท าโครงงาน = จ านวนหน่วยกิตรายวิชาโครงงาน * 500 บาท * จ านวนนักศึกษาที่ท าโครงงานนั้น 
 หลักฐานการใช้จ่ายเงินนักศึกษาจะต้องน าไปเบิกเงินคืนท่ีส่วนการเงินและบัญชีภายในปีงบประมาณที่นักศึกษาท าโครงงาน 

  
7. แบบฟอร์ม/บันทึก 

บันทึก สถานที่เก็บ 
ระยะเวลาการ

เก็บ 
ผู้รับผิดชอบ 

FM-ฝสป-03 (แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อท าโครงงาน
(คง.1)) 

ห้องฝ่ายสนับสนุนฯ ตามแนวทางการ
คัดเลือกและ
ตารางก าหนด
อายุการเก็บ
เอกสารและ
จดหมายเหตุ 
มทส. 

ฝ่ายสนับสนุนฯ 

FM-406-01-06P (แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส าหรับการท าโครงงาน
นักศึกษา) 

ห้องฝ่ายสนับสนุนฯ ฝ่ายสนับสนุนฯ 

FM-406-01-06C (แบบฟอร์มใบน าส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน) ห้องฝ่ายบริหารฯ ฝ่ายบริหารฯ 
FM-ฝสป-08 (แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการหลังเวลา 
20.00 น.เพื่อท าโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ห้องฝ่ายสนับสนุนฯ ฝ่ายสนับสนุนฯ 

 
8. ข้อก าหนดทั่วไป 
 8.1 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงานนี้  ให้ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด 
 

 



คง.1 
 (สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี) 

FM-ฝสป-03/Rev.No.2/1/7/54 

แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพ่ือทําโครงงาน 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

1. ช่ือวิชา …………………………………………………………รหัสวิชา.................................................จํานวนหน่วยกิต……………………. 
2. ช่ือโครงงาน…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

(ให้แนบรายละเอียดโครงงานท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา) 
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 

3.1  ……………………………………………………….…………. 3.2………………………………………………………………….…………………… 
3.3 ………………………………………………………...………… 3.4………………………………………………………………….…………………… 

4. ช่ือนักศึกษาท่ีทําโครงงาน 
4.1 ……………....….....……………รหัส ................................ 4.4………………......…..….....………รหัส ................................... 
4.2………………........………..……รหัส ................................ 4.5……………...….......……...………รหัส ................................... 
4.3………………..........……………รหัส ................................ 4.6…………...……..........……………รหัส ................................... 

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทําโครงงาน…………………………………. บาท 
6. ระยะเวลาเริ่มการทําโครงงาน วันท่ี ……...……….เดือน…………………………………. พ.ศ……………………………………… 
7. ระยะเวลาสิ้นสุดการทําโครงงาน วันท่ี ……...……เดือน…………………………………. พ.ศ……………………………………… 
8. รวมระยะเวลาท้ังสิ้น…………………………….เดือน…………………….วัน 
ตารางเวลา(กรอกช่วงเวลาท่ีทําโครงงาน) 

วัน/เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ  วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์   วันอาทิตย์ 
เลขห้อง  9.00- 

12.00 
13.00- 
16.30 

16.30-
20.00 

9.00- 
12.00 

13.00- 
16.30 

16.30-
20.00 

9.00- 
12.00 

13.00 
16.00 

16.30-
20.00 

9.00- 
12.00 

13.00- 
16.00 

16.30-
20.00 

9.00- 
12.00 

13.00- 
16.00 

16.30-
20.00 

9.00- 
12.00 

13.00- 
16.00 

16.30-
20.00 

9.00- 
12.00 

13.00- 
16.00 

16.30-
20.00 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

9. เครื่องมือท่ีคาดว่าจะใช้ ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
10. คําช้ีแจงเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
11. ช่ือนักศึกษาผู้ประสานงาน …………………………………………………………………………………… โทรศัพท์ …………………………………………………. 
 
 
 
(………………………………)   (…………………………………….)   (……………………………………) 
   อาจารย์ท่ีปรึกษา     หัวหน้าสาขาวิชา...............................      คณบดี 
   ………/…………/……..           …………/………………/…………..            …………/………………/………….. 
 

หมายเหตุ    1) ค่าใช้จ่ายในการทําโครงงาน (ข้อ 5) เป็นค่าวัสดุที่ใช้จริงซ่ึงการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบพัสดุ แต่ไม่เกินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน 

    2) ตารางเวลาจะต้องไม่ซํ้าซ้อนกับเวลาเรียนปฏิบัติการในแต่ละภาคการศึกษา 

    3) โปรดระบุเคร่ืองมือและหมายเลขห้องปฏิบัติการของอาคารเคร่ืองมือที่จะต้องใช้ ให้ชัดเจน 

    4) ให้ประสานกับพนักงานศูนย์เคร่ืองมือฯ ประจําห้องปฏิบัติการก่อนใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ 

    5) ผู้ประสานงานและเบอร์โทร (ข้อ11) จะต้องเป็นชื่อของนักศึกษาที่ทําโครงงานเท่านั้น  

 6) กรณีที่นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน ศูนย์เคร่ืองมือฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งแบบฟอร์มกลับคืนสาขาวิชา 



 

 

บันทึกข้อความ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

หน่วยงาน                                                               โทรศัพท์              โทรสาร                   
ที่                                                                              วันที่                         
เรื่อง ขอใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการนอกเวลาท าการปกติ เพื่อท าโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
                
  
 เรียน ผู้อ านวยการศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ผ่านหัวหน้าสาขาวิชา........................คณบดีส านักวิชา...................)        

 

             ด้วยนักศึกษา(นาย/นางสาว)...............................................................................รหสันักศึกษา.......................................... 

สาขาวิชา...............................................................มีความประสงค์ขอใช้เครื่องมือ.............................................................................. 

 ...........................................................................และห้องปฏิบตัิการ................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................ 

  นอกเวลาท าการปกติ  เพื่อท าโครงงานของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีตั้งแตเ่วลา...............น. ถึงเวลา....................น. 

      โดยมีระยะเวลาเริ่มท าโครงงานตั้งแต่วันท่ี............................เดอืน................................พ.ศ.............................................................. 

  ถึงวันท่ี..............................เดือน.................................พ.ศ.................................................................................................................. 

                   ทั้งนี(้ช่ือ-สกุลนักศกึษาผู้ประสานงาน)..................................................................โทรศพัท์................................................. 

      เป็นผู้ประสานงานการใช้เครือ่งมือและห้องปฏิบัติการ  
       
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ  

 
.................................................... 

(                                                 ) 
                              อาจารย์ที่ปรึกษา 

............./................../................. 
 
 

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

          หัวหน้าสาขาวิชา........................ 
                       ............./................../.................. 

 
 

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

           คณบดีส านักวิชา.......................... 
                        ............./................../................... 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

 

หน่วยงาน ฝ่าย     ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร.   โทรสาร   

ที ่    ศธ 5632(     )/ วันที่           

เร่ือง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุส าหรับการท าโครงงานนักศึกษา           

 
เรียน ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ผ่านหัวหน้าฝ่าย     ) 
 
   ด้วยห้องปฏิบัติการ     ฝ่าย      
มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อวัสดุเพือ่ใช้ในโครงงาน (ช่ือโครงงาน)        
วิชา      รหัสวิชา    จ านวน  หน่วยกิต 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
1)             6)          
2)             7)          
3)             8)          
4)             9)          
5)             10)         
 
เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น   บาท (        ) 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
 
             
 (    )     (    )  
ต าแหน่ง      หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ       
   

                    ผู้ตรวจสอบ                             ผู้อนุมัติ 
เรียน  ผู้อ านวยการศูนยเ์ครื่องมือฯ    
           ฝ่ายสนับสนุนฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและวงเงินท่ีขออนุมัติ
แล้วถูกต้อง เห็นสมควรอนุมัต ิ
                    
 
                      
               (    ) 
            ต าแหน่ง      
       วันที่      
 

            
           อนุมัติ 
           อื่น ๆ                                              .  
                                                                . 
 
                                   
                  รองผู้อ านวยการศนูย์เครื่องมือฯ 
            ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือฯ 
        วันท่ี      
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ใบน ำส่งเอกสำรกำรใช้จ่ำยเงิน 
 

ส่วนที่ 1             ส าหรับนักศึกษากรอกรายละเอียด 
 
ข้าพเจ้า (นาย/น.ส.)      รหัสประจ าตัวนักศึกษา       

ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงงาน (ช่ือโครงงาน)            

วิชา      รหัสวิชา    จ านวน  หน่วยกิต 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น       (       ) 
    (จ านวนเงินเป็นตัวเลข)     (จ านวนเงินเป็นตัวหนังสือ) 
 

ประกอบด้วยหลักฐานการใช้จ่ายเงินดังน้ี 

1. ใบเสร็จรับเงิน      ฉบับ  

 2. ใบก ากับภาษี     ฉบับ (กรณีเอกสารออกเป็นชุดจะประกอบด้วยใบเสร็จรับเงิน และใบก ากับภาษี) 

3. ใบส่งของ    ฉบับ (ถ้ามี) 

 

         .      
 (    )   
วันท่ี      

 

ส่วนที่ 2             ส าหรับเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ 
 

เรียน เจ้าหน้าท่ีส่วนการเงินและบัญชี 

   ได้ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงินแล้วในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า 

  เอกสารถูกต้อง 

  อื่น ๆ            

              

 

         .      
 (    )  

            ต าแหน่ง        
วันท่ี     

 
หมำยเหตุ การตรวจเอกสารของเจ้าหน้าท่ีหอ้งปฏิบัติการเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นขอให้เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญช ี

ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารอีกครั้งหนึ่ง 



D:แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัหลกัฐานการจ่ายเงินโครงงาน/ฝบป. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัฐานการจ่ายเงิน 

 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นแนวเดียวกันเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน  จึงขอก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

หลักฐานการจ่ายเงิน ดังนี ้

หลักฐานการจ่ายเงิน  ประกอบด้วย 

1. ใบเสร็จรับเงิน  หรือบิลเงินสด   

2. ใบส าคัญรับเงิน 

3. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

1. ใบเสร็จรับเงิน  หรือบิลเงินสด 

1.1)  ใบเสร็จรับเงิน  หรือบิลเงินสด  ซึ่งบริษัท ห้างร้าน  เป็นผู้ออกให้  ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

1.1.1  เล่มที่  เลขท่ี    1.1.2  ช่ือ ที่อยู่ หรือท่ีท าการของบริษัท ห้างร้าน 

1.1.3  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน   1.1.4 รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 

1.1.5  จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร  1.1.6 ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

        หมายเหตุ    กรณีทีบ่ริษัท ออกเอกสารเป็นชุดจะต้องน าเอกสารมาเคลียร์เงินท้ังชุด ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษ ี

                        ใบส่งของ  

1.2)  นามผู้ซื้อต้องเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” และมีที่อยู่ของมหาวิทยาลัยเป็น “111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี  

       อ.เมือง  จ.นครราชสีมา” 

1.3)  กรณีที่ราคาสินค้าเมื่อรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นเป็นจุดทศนิยม แต่จ านวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายจริงเป็น

จ านวนเงินเต็ม  ให้เบิกจ่ายได้ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสดนั้น 

1.4)  กรณีที่จ านวนเงินปรากฏในใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด เป็นจุดทศนิยม ให้เบิกจ่ายเป็นจุดทศนิยมที่พึงจ่ายเป็นเงินสดได้ 

2.    ใบส าคัญรับเงิน  ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินในกรณีดังต่อไปนี้ 

        2.1)  กรณีทางร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อได้ให้ร้านค้าลงลายมือช่ือผู้รับเงินและผู้ซื้อลงลายมือช่ือผู้จ่ายเงินใน

แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงินของทางมหาวิทยาลัย (สามารถ Download ได้ที่เว็บไซด์ศูนย์เครื่องมือฯ) 

        2.2)  กรณีซื้อสินค้าปลีกย่อยพร้อมกันหลายรายการ  และหลายแห่ง  ท่ีไม่สามารถน าใบส าคัญรับเงินให้ร้านค้าลงลายมือช่ือผู้รับ

เงินได้นั้น ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินโดยผู้ซื้อเป็นท้ังผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินในใบส าคัญรับเงินพร้อมท้ังระบุแหล่งท่ีซื้อสินค้า 

--------------------------------------- 

 




