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ค าน า 
 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดโครงการหรือกิจกรรมกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นถึงขั้นตอนในการท างาน ตลอดจนเกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนในการดาเนินงาน ซึ่งขั้นตอนต่าง  ๆในแต่ละปีงบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
กระบวนการหลัก ๆ นั้นจะยังคงเหมือนเดิม และต้องอาศัยประสบการณ์เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้ วย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง ที่ส าคัญกระบวนการและขั้นตอนในการแต่ละกิจกรรมก็จะแตกต่างกันไป ผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่
จะศึกษาเพ่ือบูรณาการความรู้ที่ได้รับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท าต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้               
และจะพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
 
          สุพิชา  จันทร์ละมูล 
                ผู้จัดท า 
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บทท่ี  1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมมีภารกิจในการจัดโครงการและกิจกรรม  ด้านกิจกรรม
นักศึกษา และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  หากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติก็จะท าให้
เกิดข้อบกพร่องต่าง ๆ เกิดขึ้น ท าให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรม 

เนื่องจากกกระบวนการจัดกิจกรรม มีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อนและต้องอยู่ภายใน
กรอบของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่ก าหนด  ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ที่ส าคัญกระบวนการและขั้นตอนในการแต่ละกิจกรรมก็จะ
แตกต่างกันไป ผู้จัดท าจึงไดร้วบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม   

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องเขียนคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
กระบวนการจัดโครงการหรือด้านกิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมท านุบารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดโครงการฉบับนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะศึกษาเพ่ือบูรณาการความรู้ที่ได้รับการ
ปฏิบัติงานจริง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง หากมี
ข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทาต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 1. เพ่ือเป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
3. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

ขอบเขต 
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 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษานี้ครอบคลุมขั้นตอนของกลุ่มงานภายใน
ส านักงานกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใช้ส าหรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่
เกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินกิจกรรมตามล าดับความคิดได้ถูกต้องและลดความผิดพลาดในการจัดกิจกรรมใน
แต่ละครั้ง  
 
ค าจ ากัดความ 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 คณะ หมายถึง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   หมายถึง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาบริหารและก ากับดูแล
ด้านกิจการนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะ และกิจกรรมชุมนุม หรือตามที่รับมอบมาย 
 งานกิจการนักศึกษา  หมายถึง งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระท าอย่างเป็นระบบ เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ 
 นักศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิต และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  2. 
กิจกรรมนอกหลักสูตร 

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษา หรือ อาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันจัดท า
ขึ้นเพ่ือตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ  

กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา/ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรม  ชุมนุมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ป ร ะส งค์ ข อ งมหา วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ก า แ พ ง เ พช ร   ห รื อหลั ก สู ต ร กิ จ ก ร รม พัฒน านั ก ศึ ก ษ า                                                
( http://std.kpru.ac.th/th/documents/std.kpru.ac.th-Report-2559.pdf)  

 
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2560, http://www.royin.go.th/dictionary/) 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง 
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน (มาตรฐานการปฏิบัติงาน,2560, (https://km.opsmoac.go.th/article_attach/st_001.pdf) 

กิจกรรม  คือ การที่ผู้เรียนปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือการเรียนรู้ (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525) 
 
 

http://www.royin.go.th/dictionary/
https://km.opsmoac.go.th/article_attach/st_001.pdf
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ท านุ หมายถึง บ ารุง, อุดหนุน (แผลงมาจาก ทะนุ) 
บ ารุง หมายถึง ท าให้งอกงาม, ท าให้เจริญ 
ศิลปะ หมายถึง ศิลปะเป็นกิจการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ แสดงออกจากความรู้สึกนึกคิด และ

อารมณ์จากมโนภาพที่ได้จากความจริงหรือจินตนาการที่คิดฝันขึ้น โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางให้ผู้อ่ืนสามารถ
เข้าใจในอุดมการณ์นั้น งานศิลปะที่มีคุณค่าจึงสร้างสรรค์ขึ้นจากการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ปัญญาอันสูงส่ง จนมี
ความเชื่อกันว่ามนุษย์เท่านั้น เป็นผู้มีสติปัญญา จนถึงขั้นที่สามารถแก้ปัญหาสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่ามนุษย์สามารถปรับปรุงเพ่ือแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องมือ การสร้างสรรค์ให้มี
คุณค่าทางความงาม เช่น การก่อสร้างที่พักอาศัย การก่อสร้างโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ท าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะหรือลักษณะที่แสดงถึง
ความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ใน           
หมู่พวกของตน 

วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้าใจเสียสละ และมี
ส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดี และเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่า
ศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการด า รงชีวิต
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การมีจิตส านึก การเห็นคุณค่าและการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นและประเทศ โดยเป็นทั้งผู้ประพฤติปฏิบัติและชี้น า ให้
ผู้อื่นปฏิบัติ 
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บทท่ี  2 
 

โครงสร้าง  และหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

                 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต 
การวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินดังกล่าวให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลจ าเป็นต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ
สมรรถภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจารณาด าเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนอย่างเท่าเทียม
กัน สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการพัฒนาโดยการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจนการศึกษาดูงาน 
และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน คือ  
   -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
   -  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
   -  กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
   -  กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   -  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ในการนี้  งานกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนให้ทุกคนได้
เข้าถึงความรู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อตนเองและสังคมต่อไป 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เป็นคนเก่ง คนดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
                     คนเก่ง                      :   เชี่ยวชาญวิชาชีพและวิชาการ 
                     คนดี                        :   มีคุณธรรม จริยธรรม 
                     เป็นที่ยอมรับของสังคม  :   ใช้ความรู้ความสามารถท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ 
3. จัดสวัสดิการและบริการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา 

 4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
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แผนผังโครงสร้างภายในองค์กร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

โครงสร้างภายในองค์กร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการบรหิารคณะ 

คณะกรรมการวิชาการ 

รองคณบดฝี่ายบริหารและ
วางแผนและหวัหนา้ส านักงานฯ 

รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส ์ โปรแกรมวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า โปรแกรมวิชาการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอ่สร้าง 
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รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการด้านกิจการนักศึกษา

 

แผนผังโครงสร้างหน่วยงานย่อย  
 

 
โครงสร้างการบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา   ผู้ช่วยคณบดีด้านศิลปวัฒนธรรม  สโมสรนักศึกษา 
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นางสุพิชา  พรมสายใจ
กรรมการ

งานกิจการนักศึกษา

ว่าท่ีร้อยตรีณิชพน บุญมา วงษ์กันหา
กรรมการ

งานระบบกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวเมศิยาห์  อ่อนตา
กรรมการ

งานประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์สฤษณ์  พรมสายใจ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ภาคิณ  มณีโชติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์ธนกิจ  โคกทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  บูลย์ประมุข

ดูแลฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

อาจารย์อ าไพ  แสงจันทร์ไทย

กรรมการ

อาจารย์สมโภชน์ วงษ์เขียด

กรรมการ

อาจารย์สาวิตรี  พรหมรักษา

กรรมการ

อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย

กรรมการ

อาจารย์เอกสิทธิ์  เทียนมาศ

กรรมการ

อาจารย์ชุติเดช  ทันจันทร์

กรรมการ

อาจารย์ธัชชัย  ช่อพฤษา

กรรมการ
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หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม ด้านกิจกรรรมนักศึกษาและด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีส่วนร่วมใน
การคิด วางแผนการท าปฏิทินกิจกรรม มีการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมจัดกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก และประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลายช่องทาง และจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ต่าง  ๆ ให้พร้อมในการใช้งาน 
จนกระท่ังด าเนินการจัดกิจกรรม อานวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจน
จัดท ารายงานสรุปผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม 

 
1. ร่วมวางแผนและเขียนโครงการ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา    
2. ร่วมวางแผน เตรียมการ และด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้    
3. จัดท ารายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรมของคณะ   
4. ประสานงานหน่วยงานด้านกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
5. คอยแนะน าและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาที่ท ากิจกรรมรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง

ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง   
6. ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม   
7. ผู้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะและเข้าร่วมกิจกรรมระดับ

มหาวิทยาลัยฯ 
8. ช่วยให้ค าน าแนะเกี่ยวกับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และทุนอ่ืน ๆ) 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยฯได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตาม

กิจกรรม 
10. สรุปโครงการเสนอต่อให้กรรมการพิจารณาเสนอต่อคณบดีสู่งานประกันคุณภาพระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย  
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บทท่ี  3 
 

หลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติ 
 
3.1 หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องกระบวนการจัดโครงการหรือกิจกรรม ทางด้านกิจกรรมนักศึกษา
และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานด้าน โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดโครงการหรือกิจกรรม 
 
3.2 ประกาศ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรกจิกรรมพัฒนานักศึกษ ภาคปกติก     
     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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เริ่มต้น 

 
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบาย 

ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าต้นทุนการใช้จ่าย 

รับแผนการใช้เงิน 

พิจารณากิจกรรม/
โครงการ 

ขออนุมัติเสนอโครงการ 

จัดเตรียมงานและด าเนินงาน 

ประเมินกิจกรรม/โครงการ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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จบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนดังนี้ 
 

1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมรับทราบนโยบาย 
3. ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
4. พิจารณากิจกรรม/โครงการ 
5. รับแผนการใช้จ่ายเงิน 
6. เสนอขออนุมัติโครงการ 
7. จัดเตรียมงานและดาเนินงาน 
8. ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. รายงานผลกิจกรรม/โครงการ 
11. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
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ตารางแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม
และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

1. รับนโยบาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม
และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และบุคลากร 
ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ที่จะ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม
และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 

3. จัดท าต้นทุนค่าใช้จ่าย
กิจกรรม 

จัดท าต้นทุนค่าใช้จ่ายกิจกรรม 
ตามแบบเสนองบประมาณ 
น าส่งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือเสนอต่อ   
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
คณะกรรมการพิจารณา 

4. พิจารณากิจกรรม/โครงการ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและ 
ศิลปวัฒนธรรม  จัดส่ง
กิจกรรม/โครงการ ให้
คณะกรรมการประชุมพิจารณา
ร่างค าเสนอของบประมาณ 
และสรุปผลส่งให้คณบดี เพ่ือ
แจ้งให้หน่วยงานทราบ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม
และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม บุคลากร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ 

5. รับแผนการใช้จ่ายเงิน รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมและ 
ศิลปวัฒนธรรม  บุคลากร รับ
แผนการใช้ง่ายเงินงบประมาณ
จากรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม/โครงการด าเนินงาน 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

6. เสนอขออนุมัติโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการผ่านรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
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ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏิบัติ 
คณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ 

7. จัดเตรียมงานและด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินงานที่
ไดร้ับการแต่งตั้ง จัดเตรียมงาน
และด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 8. ประเมินผลกิจกรรม/
โครงการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าการประเมินผลกิจกรรม/
โครงการ และสรุป 

คณะกรรมการด าเนินงาน 9. สรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงานตามแบบ
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 10. รายงานผลกิจกรรม/
โครงการ 

ส่งรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการให้รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อน าส่งคณะ 
เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานการ
ประกันคุณภาพฯ 

บุคลากรฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

11. สรุปผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม 

บุคลากรสรปผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการในภาพรวม 
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บทท่ี  4 
 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการจัดกจกรรม/โครงการ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบช่วงเวลาของการดาเนินการจัด
กิจกรรมด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และทักษะ จึงจ าเป็นต้องมีวิธีหรือเทคนิค
กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 
แนวทางในการปฏิบัติของบุคลกร 

1. การใช้วงจร PDCA ในการจัดกิจกรรม 
 วงจร PDCA ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ เพ่ือ ” การปฏิบัติ ” อย่างค่อยเป็นค่อย
ไป แล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม 

    1.1 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
        ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยน แปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้ 
จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

       การวางแผนยังช่วยให้ เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสีย
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการท างาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้ว                            
การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการผสาน
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัว โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 

       ประเภทที่ 1 การวางแผนเพ่ืออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือ
ก าลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของเราส าหรับสิ่งนั้น 

       ประเภทที่ 2 การวางแผนเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดในอนาคตได้ด้ วยการเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ปัจจุบัน 

  1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) 
        ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอน

การ วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจ หรือไม่ พร้อมกับ
สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพ่ือดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้น หากเป็น
การปรับปรุงในหน่วยงานผู้บริหารย่อมต้องการทราบความคืบหน้าอย่างแน่ นอน เพ่ือจะได้มั่นใจว่าโครงการ
ปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
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   1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
       ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้

มักจะถูกมองข้ามเสมอการตรวจสอบท าให้เราทราบว่าการปฏิบัติใน ขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญก็คือ เราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน 
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 

    1.4 ขัน้ตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) 
        ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ 

ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจ
หมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้
แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้
มาวิเคราะห์  และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไปนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพวงจร  PDCA 
 

 
(https://perchai.wordpress.com/2012/06/07/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8
%A3-pdca/)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://perchai.wordpress.com/2012/06/07/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3-pdca/
https://perchai.wordpress.com/2012/06/07/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3-pdca/
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การปฏิบัติกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา  2560  
มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 โครงการ ภายใต้กิจกรรม  13  กิจกรรม ซึ่งทั้ง 3 โครงการนั้น เป็นการจัดกิจกรรม
นักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อย่างครบถ้วนทั้ง 5 ด้านซึ่งในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2560 แต่ละครั้งนั้นทางกิจการนักศึกษา ได้มีการ
จัดแนวทางในการปฏิบัติ กิจกรรมดังนี้  
 

ตัวอย่างวงจรแผนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน  PDCA 
 
P 
การวางแผนการท างาน 

1.ทบทวนการด าเนนิกิจกรรม ระบุข้อดี ข้อเสีย ปัญหาที่พบ และแนวทาง
แกไข ้ปัญหาของกิจกรรมที่เคยด าเนินการ  และตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ใน
แผนงานกิจกรรม 
2. หารือ/ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ แนว
ทางการแก้ไขปัญหา งบประมาณ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ระบุ
ก าหนดการของกิจกรรม ฯลฯ 
3. จัดท าเอกสารขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
4. น าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่ออนุมัติ 
5. ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
6. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
7. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
8. จัดเตรียมอุปกรณ์/เอกสารเอกท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมิน ใบรายชื่อ  
9. ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนจัดกิจกรรม 

D 
การด าเนินงานตามแผน  
 

1. จัดกิจกรรมตามแผนที่เตรียมไว้ 
2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมในวันจัดกิจกรรม  
3. ถ่ายภาพกิจกรรมที่ส าคัญเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการสรุปโครงการ 
4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินกิจกรรม 

C 
การตรวจสอบ  
 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
2. รวบรวมเอกสารหลักฐาน 
3. จัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานผล (ตามขั้นตอนการท าสรุปโครงการ)  

A 
การปรับปรุง  
 

1. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา เพื่อระบุแนว 
ทางแก้ไขปัญหา ส าหรับการด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
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กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา 
ต้องปฏิบัติงานแผนปฏิบัติงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม 
เวลาด าเนินการ หมาย

เหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ปฐมนิเทศึกษานักษาใหม่              
2. บายศรีสู่ขวัญ              
3. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

             

4. อบรมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงาน
ช่าง 

             

5. เทคโนจิตอาสา              
6. ปัจฉิมนิเทศเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

             

7. สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ชาว
เทคโน 

             

8. การแข่งขันกีฬาเทคโน
สัมพันธ์ (กีฬาภายในคณะ) 

             

9. การแข่งกีฬาระหว่างคณะ              
10. วัฒนธรรมลอยกระทง              
11. ท าบุญคณะ              
12. มิ่งขวัญนพบายศรี 
อัญชลีครูช่าง 

             

13. ส่งเสริมการบูรณาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนในระดับ
หลักสตูร 

             

 

2. รายละเอียดการเขียนโครงการ 
องค์ประกอบของการจัดท าโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่จะด าเนินการใน ปีงบประมาณ  

เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ตามรายละเอียดดังนี้  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ต้องระบุชื่อผู้ที่ท าโครงการหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอ และ
ด าเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพ่ือสะดวกแก่การประสานงานและการตรวจสอบ 
3. หลักการและเหตุผล เป็นการแสดงถึง  

- ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  
- ปัญหา ความจ าเป็นที่ต้องท า  
- ปัญหาอุปสรรคที่คาดกว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ด าเนินโครงการ 
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4. วัตถุประสงค์  

แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ต้องเขียนให้ตรงกับปัญหาว่า
ระบุไว้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ และต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ 
สามารถวัดได้ 
5. กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายของโครงการ เป็นการบอกถึงความต้องการหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ระบุใน
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ระบุเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เพ่ือสะดวกในการพิจารณาและติดตามผล
ของโครงการ  ทั้งนี้ก าหนดให้ด าเนินโครงการในระหว่างเดือนตุลาคม 25... – กันยายน ...... 
7. สถานที่ด าเนินการ ระบุสถานที่ท่ีจะท าโครงการ เพ่ือสะดวกในการพิจารณาและติดตามผลของโครงการ 
8.  รูปแบบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
             เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพียงหน่วยงานเดียว 

  เป็นโครงการที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
       ............................................................................................................. 
   เป็นโครงการที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
       .............................................................................................................  

9. วิธีด าเนินการ แสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด โดนยเรียงล าดับขั้นตอนก่อน-หลัง) 
     ลักษณะการปฏิบัติงาน  คือ   วิธีการที่จะช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ อาจเป็นการก าหนดแผนหรือ
กิจกรรม ที่ต้องท าให้ชัดเจนเรียงตามล าดับก่อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงการไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของ
โครงการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง 
    - ขั้นวางแผน  
    - ขั้นด าเนินงาน   
    - ขัน้ประเมินผล  
    - ขั้นปรับปรุงโครงการ  
9. งบประมาณ แสดงยอดรวมงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนินโครงการ แหล่งที่มาและแยกรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม, ค่าวัสดุ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จากความส าเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการ
ระบุว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
11. วิธีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
       (เมื่อโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นต้องมีการประเมินผลเพ่ือหาข้อสรุปว่าการด า เนินการนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่ได้ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงในการจัด
โครงการในครั้งต่อ ๆ ไป)  
12. ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และเกณฑ์การประเมิน 
13. ชื่อและต าแหน่งผู้เสนอโครงการ 
14. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 
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15. ชื่อและต าแหน่งผู้อนุมัติโครงการ 
16. วัน เดือน ปีท่ีอนุมัติโครงการ 
 
3. การเขียนสรุปโครงการ 
 ขั้นตอนการเขียนสรุปโครงการ  มีดังนี้ 
 1. จัดท าผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม ดังนี้ 

1.1 ปก 
1.2 ค าน า 
1.3 สารบัญ 
1.4 ส าเนาโครงการ 
1.5 เอกสารรายละเอียดกิจกรรม 
1.6 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
1.7 ภาคผนวก 

1.7.1 ภาคผนวก  ก : บันทึกข้อความและค าสั่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ
1.7.2 ภาคผนวก  ข : ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
1.7.3 ภาคผนวก  ค : ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.7.4 ภาคผนวก  ง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.7.5 ภาคผนวก  จ : เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย  
        (มคอ.3 และ มคอ.5 ในกรณีท่ีบูรณาการกับรายวิชา) 

 4. เคลียร์หลักฐานค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม หลังจากที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 
 5. ส่งรายงานสรุปผลการจัดโครงการภายใน  15  วัน หลังจากที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 
             ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ทางคณะกรรมการอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 

และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ได้ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมและตลอดปี
การศึกษา 2560  ซึ่งในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง คณะกรรมการอาจารย์ฝ่ายกิจกรรมต่าง ๆ และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
น าเสนอแนะต่าง ๆ  มาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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บทที่  5 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติ ซึ่ง
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละปีนั้นก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้ 

 
5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รายละเอียดแสดงดังตาราง 

ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 

หัวข้อ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ด้านการเงินพัสดุ 
 

การด าเนินการจัดกิจกรรมบาง
กิจกรรมนั้นจะต้องด าเนินการ
ก่อนแผน เนื่องจากกิจกรรม
ดังกล่าวยังไม่ถึงก าหนดจัดแต่
จะต้องเร่งรัดงบประมาณ จึงต้อง
ด าเนินการในเรื่องการเงินและ
พัสดุ ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้น
งบประมาณ 

ผู้ปฏิบัติงานท าการติดตาม/
ประสานไปยังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 1 สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม 
แต่หากล่าช้าด้วยเหตุสุดวิสัย 
ผู้ปฏิบัติงานก็จะท าการเลื่อนวัน
จัดกิจกรรมของหลักสูตรนั้นเป็น
สัปดาห์ถัดไป 

ด้านบุคคล กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ
ร่วมกับหลักสูตร เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนในระดับหลักสูตร   อาจารย์
ผู้รับผิดชอบบางท่านติดภารกิจไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม  
 

ผู้ปฏิบัติต้องท าการประสานงาน
ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม 

ด้านประชาสัมพันธ์ บุคลากรไม่ทราบข่าวการจัด
กิจกรรม ท าให้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมน้อย 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
หลายช่องทาง เช่น Facebook, 
Line  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ตัวอักษรวิ่งของคณะ 

แบบประเมิน ในช่วงระหว่างการด าเนินการจัด
กิจกรรม จะท าการแจกแบบ
ประเมินความพึงพอใจของการ
เข้าร่วมกิจกรรม แต่มักไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าท่ีควร อีกทั้งยัง
สิ้นเปลืองกระดาษ 

ท าแบบประเมินออนไลน์และส่ง
อีเมล์ไปยังบุคลากรและนักศึกษา
ทั้งคณะ  เพ่ือความรวดเร็วและ
ประหยัดงบประมาณอีกด้วย  
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนางาน  
 

เมือ่ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และได้รับทราบถึงสถานการณ์ของกระบวนการจัด
กิจกรรม/โครงการ อันเป็นผลจากการจัดท าคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา
กระบวนการจัดกิจกรรม/ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 
1) ประชุมภายในองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของแต่ละฝ่าย เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกัน

ตลอดทั้งกระบวนการ  
2) ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลายช่องทาง เช่น  เช่น  Facebook, Line, ป้าย

ประชาสัมพันธ์, อักษรวิ่ง  
3) ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้ตรงกับความต้องการและให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 
อย่างไรก็ตราการจัดท าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ อาจมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธี    

อ่ืน ๆ ที่ผู้จัดท ายังมิได้กล่าวถึง สาหรับการที่จะเลือกวิธีใดเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหานี้นั้น ผลลัทธ์ที่ได้ คือ การมี
วิธีการที่ดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการให้ถูกต้อง  

ผลจากการจัดท าคู่มือกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ  ฉบับนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาการปฏิบัติงานประจ าจากงานด้านต่าง ๆ ที่ยังมีอีกมากมานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 
ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวางความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ผู้จัดท ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคู่มือฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบหน้าที่คล้ายคลึงกัน หรือเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานต่อไป  
 
 

  

เอกสารอ้างอิง 
 
(http://www.royin.go.th/dictionary/) 
(https://km.opsmoac.go.th/article_attach/st_001.pdf) 
(พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 
(https://perchai.wordpress.com/2012/06/07/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8
%A3-pdca/)  
(http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/4161/7/ch2.pdf) 
(http://std.kpru.ac.th/th/download/doc3/activity-publish-2558.pdf) 
(http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/Announcement/44.pdf) 
(http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-1%20standard.pdf) 
 
 
 
 

http://www.royin.go.th/dictionary/
https://km.opsmoac.go.th/article_attach/st_001.pdf
https://perchai.wordpress.com/2012/06/07/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3-pdca/
https://perchai.wordpress.com/2012/06/07/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3-pdca/
http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/4161/7/ch2.pdf
http://std.kpru.ac.th/th/download/doc3/activity-publish-2558.pdf
http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/Announcement/44.pdf
http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-1%20standard.pdf
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ภาคผนวก 
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  ............................................................................................................................. ....................... 
ที ่                                - วันที ่ ......................................................................... 
เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมและอนุมัติโครงการ .............................................................................................   

   

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วย  1. โครงการ  จ านวน  1  ชุด 
 2. ก าหนดการ  จ านวน  1  ฉบับ 

 

 ด้วยงานกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
ได้จัดกิจกรรม ...................................  ประจ าปีการศึกษา  .............................. ขึ้น ในวันที่  
...................................   ณ  ..........................................   จ านวน  ...................... คน  โดยมีวัตถุประสงค์
............................................................................................................................................................................  
  

 ในการนี้  งานกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จึงใคร่ขอใช้งบประมาณ                    
โครงการ...................................................  รหัสกิจกรรม .......................................  เป็นเงิน  ...........................  บาท  
ตามรายละเอียดดังนี้      
 

1............................................................................................................................ .................. 
2............................................................................................................................ .................. 
3.................................................................................................. ............................................ 
 

  รวมเป็นเงิน  ..........................  บาท 
                                                         

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 

 
                                                     ลงชื่อ    (........................................................) ผู้เสนอโครงการ 
                                                     ต าแหน่ง .............................................................      
                                             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
 
                                                           (........................................................) 
                                                            คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                         
                                                              มหาวทิยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
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บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที ่                          - วันที ่ ........................................................................ 
เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษาลาเรียน 

   

เรียน  อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา................................................................. 
 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย .........................................................................................  
 
 ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ได้จัดโครงการ............................................................. ขึ้น ในระหว่างวันที่   
...............................    เวลา..........................สถานที่ปฏิบัติงาน  ณ  ............................................................  ดัง
รายละเอียดโครงการตามที่แนบมาพร้อมนี้ 

   
 เพ่ือส่งเสริมโครงการดังกล่าวให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงขอ
อนุญาตให้นาย/นางสาว... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .รหัสนักศึกษา
...................................... 
โปรแกรมวิชา.............................................................. โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...........................................  
จึงขออนุญาตให้นักศึกษาในรายวิชาของท่านเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่ถือ
เป็นการขาดเรียนและขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้ติดตามและท างานส่งหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วม
กิจกรรมแล้ว  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาต  และขอขอบคุณมา  ณ  อากาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 (.................................................................... ) 
                                                                      คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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 ค าร้องขอใช้อาคารจัดกิจกรรมนักศึกษาเกินเวลา  

 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที ่                          - วันที่...........เดือน................................พ.ศ. 25........... 

 

เรื่อง  ขออนุญาตใช้อาคารจัดกิจกรรมนักศึกษาเกินก าหนดเวลาปิดอาคาร 
 

เรียน  ............................................................................... 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)........................................................ รหัสประจ าตัว........................ 
ชั้นปีที่..............สาขาวิชา................................................................. คณะ.......................................................
มายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................. สังกัด องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา    
มีความประสงค์ขอใช้อาคารจัดกิจกรรมนักศึกษาเกินเวลาปิดอาคารเพ่ือ........................................................ 
....................................................................................................................................................... .................. 
และมีนักศึกษาร่วมท ากิจกรรม  จ านวน.............คน  ตั้งแต่วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. 25.......  
เวลา.............. น.  ถึงวันที่..........เดือน..............................พ.ศ. 25............เวลา..................... น.  
มีก าหนด......................วัน โดยจะปฏิบัติตามระเบียบการใช้อาคารจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเคร่งครัด 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

                        
 
                                   ................................................................... 
               ( .................................................................. ) 
                     ผู้ขออนุญาต 
ความเห็น 

  อนุมัติ   
  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก 

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

............................................................................ 
  ( ...................................................................... ) 
         คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
           มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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ขออนุญาตจัดกิจกรรมนอกสถานที ่
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที ่                          - วันที่...........เดือน................................พ.ศ. 25........... 

 
 

เรื่อง  ขออนุญาตจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
 

เรียน   ..........................................................................................  
 

  ด้วยฝ่ายงานกิจกรรม (สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา/ …...................................................… 
ได้รับการอนุมัติให้จัดโครงการ............................................................................................................................  
ในระหว่างวันที่…………………………….…สถานที่ปฏิบัติงาน ณ…………................……………...............ดัง
รายละเอียดโครงการตามที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ข้าพเจ้า (ผู้จัดโครงการ)  ........................................................................................................  
ต าแหน่ง...............................................หน่วยงาน.......................................................โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อ
ได้...................................................  จึงขออนุญาตให้นักศึกษาและบุคลากร ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้     
ได้แก่ นักศึกษาจ านวน.................... คน  อาจารย์ที่ปรึกษา/ เจ้าหน้าที่/ บุคลากร  จ านวน.......................คน  
เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา และสถานที่ 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ข้าพเจ้ารับทราบและเห็นชอบในการด าเนินการข้างต้น 

              (ลงชื่อ)…………………......….......…..………….. 
                    (……………………............………………) 

       อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

 

(ลงชื่อ)……..............……..………………………… 
         (………….................………..……………) 

  นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 
        

                                                                   
 

อนุมัติ 
 

............................................................. 
(................../................../.....................) 

เอกสารที่แนบเป็นหลักฐาน 
 

 ส าเนาอนุมัติโครงการพร้อมรายละเอียดโครงการ      รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 
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แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ 
 

บันทึกข้อความ 
          

ส่วนราชการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โทร  0 5570 6555  ต่อ 
2511 
 

ที ่                            - วันที…่….…เดือน………………………………พ.ศ. .……….... 
 

เรื่อง  ขอยืมอุปกรณ์ 
 
เรียน  .......................................................................... 
 

  ข้าพเจ้า…………………………….….…………………. รหัสประจ าตัวนักศึกษา.......…………….……….. 
โปรแกรมวิชา...................…..……...………คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เบอร์โทรศัพท์...................................... 
มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้ 
  

ล าดับ รายการ จ านวน 
   
   
   
   
   

 
เพ่ือใช้ในกิจกรรม............................................................................................................ .................................... 
โดยจะส่งคืนภายในวันที่........................เดือน........................................พ.ศ. ........................ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  จะดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ยืมเป็นอย่างดี  โดยหากมีความเสียหายใด ๆ 
หรือมีการสูญหายเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข  โดยจักท าการซ่อมแซมให้
ใช้การได้ดังเดิมหรือจัดหาทดแทนให้ครบตามจ านวนที่ยืมในกรณีมีการสูญหายเกิดข้ึน 
  
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ยืม          ลงชื่อ................................................................ผู้คืน 
      (......................................................... ...)                      (.............................................................) 
      .................../..................../...................                       .................../..................../. ..................    

 
ลงชื่อ.................................................................ผู้อนุญาต ให้ยืม 
      (...............................................................)                                               
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       .................../..................../................... 

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชมุ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ...25............. 
เร่ือง  ขออนุญาตใช้ห้องประชุม 
 

เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  

 ด้วยข้าพเจ้า.............................................................................  ต าแหน่ง .................................................................... 
  บุคลากรภายใน     หน่วยงานภายนอก    หน่วยงาน.................................................................................................... 
ฝ่าย/สาขาวิชา.................................................................โทรศัพท์................................  มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุมเพื่อใช้ในการ        ประชุม/สัมมนา       เรียน/สอบ   เรื่อง .............................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................        
 ในวันที่ ..............................................   ถึงวันท่ี .............................................  ตั้งแต่เวลา  ......................................น.      
ถึงเวลา ......................................น.  โดยมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  ...................  คน  ดังรายการต่อไปนี้ 
 1. ขอความอนุเคราะห์                         ห้องประชุมเล็ก  ช้ัน  2          ห้องประชุมใหญ่  ช้ัน  2 
 2. ขอความอนุเคราะห์ใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์
       เครื่องโปรเจ็คเตอร์                   เครื่องฉาย  3  มิติ                เครื่องเสียง                      
                 ไมโครโฟน  จ านวน ......  ตัว        โต๊ะ  จ านวน............ตัว 
                  เก้าอี้  จ านวน..................ตัว        อื่น ๆ  (ระบุ)...........................................................................  
  

 หมายเหตุ  หากมีวัสดุและอปุกรณ์ เสียหาย/ช ารดุ  ข้าพเจ้ายนิดีรับผดิชอบและชดใช้ค่าใช้จ่าย 
  
 ลงช่ือ.......................................................ผู้ขอใช้ห้องประชุม 
              (....................................................) 
              ................./................./................. 
 

ความคิดเห็นของหัวหน้าส านักงาน 
   เห็นควรอนุมัต ิ
   ไม่เห็นควรอนุมัติ  เพราะ............................................................................................................................... 
 
 ลงช่ือ..........................................................ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
              (........................................................) 
                                                                             ................/................./................ 
ผู้อนุมัต ิ

  เห็นควรอนุมัต ิ  
   ไม่เห็นควรอนุมัติ  เพราะ.............................................................................................................................. 
 
 ลงช่ือ.............................................................ผู้อนุมตั ิ
              (...........................................................)                                                                               
                                                                              ................/................./................                                                                                   
                                          หัวหน้าส านักงาน  

- อย่างน้อย  3  วันท าการ – 
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แบบฟอร์มรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม.......................................................................................................... 

วันท่ี  .................................................  เวลา................................น. 
สถานที่จัดกิจกรรม ................................................................... 

 
ล าดับ

ที ่
รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 

ลายมือชื่อ 
หมายเหตุ 

เช้า บาย 
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ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม.......................................... 
วันที่.....................................................ณ..................................... 

-------------------------------------- 
 
ตอนที่  1 สถานภาพทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ตามสถานภาพของท่าน 
 

1. เพศ      ชาย     หญิง  
 

2. โปรแกรมวิชา     เทคโนโลยีไฟฟ้า            เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์      
                         ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม        เทคโนโลยีพลังงาน 

          เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์                                เทคโนโลยีก่อสร้าง                                                 
                       อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร ์

 

ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว   
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ด้านวิทยากร      
   1.1 การเตรียมตัวและความพรอ้มของวิทยากร      
   1.2 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชดัเจนและตรงประเด็น      
   1.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น      
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ      
   2.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม      
   2.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม      
   2.3 มีความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

     

   2.4 สามารถอธิบายรายละเอียดได ้      
3. ด้านการน าความรู้ไปใช้      
    3.1 สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรม
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได ้

     

    3.2 สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

     

   3.3 สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได ้      
 
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
. 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
                                                                 วนัที.่..............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ข้าพเจ้า..................................................ต าแหน่ง......................................และ................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
จ านวน....................คน   อนุญาตใช้รถยนตไ์ปราชการ    (   )  ภายในจังหวัด    (   )   ต่างจงัหวัด 
สถานทีไ่ป....................................................................................................................................................................... 
ก่อนรถออกเดินทางให้รับที่  (   )  บ้าน   (   )  รอรับที่โรงรถ   (   )  รับที่ส านักงานอธิการบดี    (   )....................... 
ในวันที่.................เดือน........................................พ.ศ. ...................เวลา ..........................น. 
ถึงวันที่.................เดือน........................................พ.ศ. ...................เวลา ..........................น.   
เพื่อ   (   )   รับ – ส่ง หนังสือหรือเอกสารราชการ............................................................................................... 
        (   )   รับ – ส่ง วทิยากร  งาน/โครงการ.................................................................................................... 
        (   )   ประชุม/สัมมนา  เรื่อง...................................................................................................................... 
        (   )   ติดต่อราชการ  เร่ือง......................................................................................................................... 
        (   )   อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.............................................................................................................................. 
 

โดยมีความประสงค์ให้  (   )  ส่งและรับกลับมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   (   )   ส่งอย่าง   (   )  รอกลบัอย่างเดยีว 
  

 ข้าพเจ้าได้แนบโครงการแผนงานที่ได้รบัอนุมัติจากมหาวทิยาลยัฯ แล้ว  จ านวน......................ฉบับ  
ข้าพเจ้าจะเปน็ผู้ควบคุมรถ  ไป – กลับ  หากเกิดความเสียหายขึ้น  ข้าพเจ้าจะรบัผิดชอบทุกประการ 
 
           ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนุญาต 
                   (....................................................) 
                             ................../................/............... 
 

(   )  ควรอนุญาตให้ใช้รถยนต์............................................................หมายเลขทะเบียน............................................... 
พนักงานขับรถยนตช์ื่อ....................................................................................................... 
 

                        ลงชื่อ...................................................หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ 
                     (..................................................) 
                        ................../................/............... 
ค าสั่ง............................................................................................................................................................................... 
 

      ลงชื่อ......................................................อธิการบดี 
                      (......................................................) 
                          ................../................./................ 
หมายเหตุ  ๑. การขออนุญาตใช้รถ  ขอให้แนบต้นเรื่อง  ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุญาตให้ไปราชการ หรือถ้าไม่มีต้นเรื่องให้บันทึก                       
                  แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องขอใช้รถด้วย 
  ๒. เมื่อมหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้ใช้รถแล้ว  หากมีความจ าเป็น  มหาวิทยาลัยฯ  ขอปรับเปล่ียนการใช้รถใหม่ 
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ที่พิเศษ  ......../๒๕......            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
              มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร                                                                                              
                                                                                         อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 

 วัน.......เดือน........................ป.ี........... 
 

เรื่อง  ขออนุญาตน านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน  
 

เรียน  ....................................................................... 
 
 ด้วยงานกิจการนักศึกษา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                   
มีความประสงค์จะน านักศึกษา สโมสรนักศึกษา/สาขาวิชา  จ านวน…………คน และอาจารย์ผู้ควบคุม………….
ท่าน  ศึกษาดูงาน………….(หน่วยงานที่ศึกษาดูงาน)……………………..ในวันที่……………… …… เวลา ………………
น.  ในเรื่อง ……………………………………………. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

  ในการนี้  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้  ประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีความพร้อม   สมควร
เป็นแบบอย่างที่ดี  และมีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏก าแพงเพชร   จึงขออนุญาตจากท่านน านักศึกษาและอาจารย์  จ านวน ……....…. คน  เข้าศึกษาดูงาน  
ตามวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  คณะเทคโนฯ  มหาวิทยาลัยฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่าน  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                  (........................................................... ) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕  ต่อ  ๒๕๓๐    
โทรสาร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘  
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ทีพ่ิเศษ ........../๒๕.....                            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             

                                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                                                           อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 
 วัน.......เดือน........................ปี............ 
 
เรื่อง   ขออนุญาตน านักศึกษาออกศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 
เรียน  ผู้ปกครอง  นาย/นางสาว………………………………..…………………………. 

  ด้วย ฝ่าย…………............................……..…คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

มีความประสงค์จะน านักศึกษา ...............………………...ศึกษาดูงาน  เรื่อง……..………….….....……เพื่อเป็นการ เพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสตูร   

  ในการนี้  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยฯ  จึงใคร่ขออนุญาตให้ นางสาว / นาย ……..………  
นักศึกษาในความดูแลของท่าน  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตามก าหนดการดังกลา่วระหว่างวันท่ี………..............................……….
ทั้งนี้  ขอความกรุณากรอกแบบสอบถามด้านล่างนี้  ส่งคืนให้มหาวทิยาลัยฯ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปปรดพิจารณา 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                       

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

                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ส านักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร  ๐ ๕๕๗๒ ๒๕๐๐  ต่อ  ๒๕๓๐ 
โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘  
---------------------------------------------------------------------ตัดส่วนน้ี ------------------------------------------------------------------------ 
โปรดเครื่องหมาย ในช่องท่ีต้องการและกรอกข้อความแล้วส่งกลับคืนท่ี .............................   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ข้าพเจ้า  นาย/นาง ………………………..…….…...……… ผู้ปกครองของ นาย/น.ส. .…………..........................……………………….… 
(   ) อนุญาต (   ) ไม่อนุญาต ให้นาย / น.ส. ……………………………………..….…….ระหว่างวันท่ี…………....……………………………………… 
 
                ลงชื่อ…………………….……………………..ผู้ปกครอง 
                             (…………………………………………..) 
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ที่พิเศษ  ......../๒๕......            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
              มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร                                                                                              
                                                                                         อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 

 วัน.......เดือน........................ป.ี........... 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์จองที่พัก 
 

เรียน  ....................................................................... 
 
 ด้วยฝ่าย........................................คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  มีความประสงค์จะน านักศึกษา (สโมสรนักศึกษา/สาขาวิชา) ......................ชั้นปีท่ี............. 
จ านวน..........คน และอาจารย์ผู้ควบคุม…......ท่าน  ศึกษาดูงาน ……...........…..............................................   
ณ จังหวัด…..........................…..ในวันที่……………....……………   
   

 ในการนี้  คณะเทคโนฯ  มหาวิทยาลัยฯ  จึงขอจองท่ีพัก  ที่ ……............................……………….. 
ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา  จ านวน ……….. คน (แบ่งเป็นนักศึกษาชาย จ านวน………........... คน นักศึกษา
หญิง จ านวน………. คน)  ในวันที่ …….......…………… เป็นเวลา …….....คืน ทั้งนี้ โดยขอความอนุเคราะห์ลด
ราคาอัตราค่าที่พัก ให้กับผู้เข้าพักดังกล่าวด้วย  จักขอบคุณยิ่ง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลัยฯ  หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                  (........................................................... ) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕  ต่อ  ๒๕๓๐    
โทรสาร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘  
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ที่พิเศษ  ......../๒๕......            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
              มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร                                                                                              
                                                                                         อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 

 วัน.......เดือน........................ป.ี........... 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร  (กรณีขอบุคลากรไมผ่่านต้นสังกัด) 
 

เรียน  ....................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ก าหนดการ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

  ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ก าหนดการจัด
กิจกรรม.....................................ให้แก่นักศึกษา ขึ้น ในระหว่างวันที่…………...........................…..  ณ ห้อง
ประชุม....................... ........................... ...มหาวิทยาลัยนราชภัฏก าแพงเพชร  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือ
................................................................................................................................................................... ......... 
 

 ในการนี้  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงใคร่ขอเรียนเชิญ
ท่านเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อเรื่อง “………………………………………...............……….”  
ในวัน …………………….เวลา…………. น.  ณ  ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย                       
จักขอบคุณยิ่ง 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                  (...........................................................) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕  ต่อ  ๒๕๓๐    
โทรสาร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘  
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ที่พิเศษ  ......../๒๕......            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
              มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร                                                                                              
                                                                                         อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 

 วัน.......เดือน........................ป.ี........... 
 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร   (กรณีขอบุคลากรผ่านต้นสังกัด) 
  

เรียน  ....................................................................... 
 

  ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ก าหนดการจัด
กิจกรรม............................. ...........ให้แก่นักศึกษา ขึ้น ในระหว่างวันที่…………........................…..  ณ ห้อง
ประชุม..................................มหาวิทยาลัยนราชภัฏก าแพงเพชร   
 

 ในการนี้  คณะเทคโนฯ  มหาวิทยาลัยฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นผู้
ที่มีความรู้  ความช านาญ  เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าวเป็นอย่ างดี   จึ งขออนุญาตจากท่านเรียนเชิญ 
……..................……………..เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรม……………………………..ระหว่าง
วันที่……………….……………ดังรายละเอียดตามก าหนดการอบรมฯ  ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  อนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                  (...........................................................) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕  ต่อ  ๒๕๓๐    
โทรสาร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘  
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ที่พิเศษ  ......../๒๕......          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                                                                                              
                                                                                       อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 

 วัน.......เดือน........................ป.ี........... 
 

เรื่อง  ขอขอบคุณ 
 

เรียน  ....................................................................... 

อ้างถึง   หนังสือ คณะเทคโนฯ/มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่  ศธ ๐๕๓๖.../….ลงวันที่……………..(ถ้ามี) 
 
 ตามที่.............................................คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ให้นักศึกษาภาค........……………...ชั้นปีที่………จ านวน…………คน 
และอาจารย์ผู้ควบคุม…………ท่าน เข้าศึกษาดูงาน………………….. .…. .ที่ โรงเรียน………………….ใน
วันที่……………………นั้น 

  ในการนี้  โครงการ.....................................ดังกล่าว  ได้ส าเร็จลงด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถปุระสงค์นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง มหาวิทยาลัยฯ 
จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งมา  ณ  โอกาสนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                  (...........................................................) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕  ต่อ  ๒๕๓๐    
โทรสาร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘  
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ที่พิเศษ  ......../๒๕......                       คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    
                         มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร                                                                                              
                                                                                                อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 

 วัน.......เดือน........................ปี............ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรม 
 

เรียน  ....................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ...................................................... 
         ๒. ...................................................... 
 

 ด้วยงานกิจการนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏก าแพงเพชร  ปีการศึกษา................  ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเสริมสร้างนักศึกษา  ให้มีคุณลักษณะด้านต่าง  ๆ  รวมถึงส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้
เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ  นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกฝนนักศึกษาของคณะฯ  ในเรื่องของการ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  อดทน  และมีความสามัคคีในหมู่
คณะ  ในการนี้คณะกรรมการนักศึกษา คณะเทคโนฯ  เล็งเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญ
กับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง  จึงขอ
ความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินงบประมาณหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของท่านตามแต่จะเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการ
นักศึกษาคณะเทคโนฯ  ได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ในการให้ทุนหรือของช าร่วย สนับสนุนกิจกรรม
ของคณะเทคโนฯ  มาพร้อมนี้   
 

 ในการนี้  คณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนฯ  มหาวิทยาลัยฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านและยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านประสงค์ให้คณะกรรมการนักศึกษาคณะฯ สนับสนนุ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านในโอกาสดังกล่าว  
  
  จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ในโอกาสนี้ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

                  (...........................................................) 
                 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                  มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕  ต่อ  ๒๕๓๐    
โทรสาร  ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘  
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        ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่มที ่ เลขท่ี ช่ือร้าน ท่ีอยู่ 

รายการสินค้าท่ีซื้อ  
และราคาแตล่ะรายการ 

 

นามผู้ซื้อ 
ช่ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  และที่อยู่ 

จ านวนเงินท้ัง ตัวเลข 
 และตัวอักษร 

 

ลายมือช่ือผูร้ับ
เงิน 

วันท่ี 

บิลเงินสด 
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ใบส าคัญที่.............................. 
              ฎีกาท่ี...................................... 

 

ใบส าคัญรับเงิน 
 

      วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ...................... 
ข้าพเจ้า................................................................ อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ .....................   

ถนน...........-..............ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ................................จังหวัด................................... 
ได้รับเงินจาก....................มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....................กระทรวงศึกษาธิการ.......................... 
 

รายการ จ านวนเงิน สต. 
1. ธูปหอมธรรมดา  (ถังใหญ่) จ านวน 10 ถัง ๆ ละ 350 บาท  เป็นเงิน 3,500 - 
2. ไข่ไก่  จ านวน 100  ฟอง ๆ ละ 3 บาท  เป็นเงิน 300 - 
   
   
   
   
   

จ านวนเงิน  ( ......สามพันแปดร้อยบาทถ้วน......  )   รวมเงนิ 3,800 - 

 
 
 
 
            ลงชื่อ...........................................................ผู้รับเงิน 
 
    ลงชื่อ...........................................................ผู้จ่ายเงิน 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ด้วยทุกครั้ง 
 
 
 

ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 

จ านวนรวมเป็นตัวอักษรจะต้องลงท้ายด้วยบาทถ้วน 

ระบุรายการที่ซื้อ จ านวนที่สั่ง ราคา/หน่วย 
จ านวนรวมเงินแต่ละรายการ 

จ านวนรวมเงินทั้งสิ้นเปน็ ตัวเลข 

ลายเซ็นผู้ซื้อ 

ลายเซ็นผู้ขาย 
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                                                                                                        เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ใบส าคัญรับเงิน 
ส าหรับวิทยากร 

 
 

 ชื่อส่วนราชการผู้จัดอบรม..................................................................................................... ................ 
 โครงการ/หลักสูตร................................................................................................. ............................... 

 
 

      วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 
ข้าพเจ้า.................................................................. อยู่บ้านเลขท่ี..........................ถนน................... 

ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ...................................................จังหวัด................................... 
ได้รับเงินจาก.....................มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.....................ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง............................................. 3,600 - 
   ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2560  จ านวน  6  ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท    
   เป็นเงิน 3,600 บาท   
   
   
   
   

จ านวนเงิน  ( ......สามพันหกร้อยบาทถ้วน......  )   รวมเงิน 3,600 - 

 
 
            ลงชื่อ...........................................................ผู้รับเงิน 
 
    ลงชื่อ...........................................................ผู้จ่ายเงิน 
 
 
 หมายเหตุ  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ด้วยทุกครั้ง 
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                                                                                                                              Form P1-1 
          เลขท่ี............................. 

หน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ใบเสนอซ้ือ/จ้าง 
วันท่ี.................................................................... 

เร่ือง  ขอเสนอซื้อ/จ้าง........จัดซื้อวัสดุ................................................... 
 

เรียน  พัสดุคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ข้าพเจ้า  ................................................................ สังกัดหน่วยงาน............คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.................. 
มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จ้าง..................................................................................จ านวน............................................รายการ 
โดยมเีหตผุลในการขอซื้อ/จ้าง..เพือ่ใช้ในกิจกรรม...................................................................................................................ใน
วงเงินท่ีจะจัดซื้อ/จ้าง.................................บาท (........................................)  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้/แล้วเสร็จ................วัน 
รายละเอียดทีจ่ะซื้อ/จ้าง ปรากฎตามรายละเอยีดแนบท้ายนี้ จ านวน................แผ่น 
กรรมการซื้อจ้าง  1. .................................................   2. ...............................................   3. ................................................ 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

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

  บกศ.          กศ.บป.         แผ่นดิน                ต าแหน่ง..................................................................... 

     เห็นควร       ใหใ้ช้เงินจากโครงการ/งาน...................................................................................................... 

กิจกรรม…...........................................................................................รหัสแผนงาน  ................................................................. 
      ขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลยัฯ หรือปฏิบัตติามที่ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดีเหน็สมควร 
  

                                                                                                     ............................................................................. 
                                                                                                    (............................................................................) 
                                                                                                   หัวหน้าหน่วยงาน/ประธานโปรแกรมวิชา 
 

 ตรวจสอบแล้ว เป็นการจัดหาประเภทรายจ่าย หมวด (  ) ค่าวัสดุ (  ) ค่าใช้สอย (  ) ค่าครุภัณฑ์ (  ) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 เห็นควร    รวบรวมเพื่อพัสดุและการเงินของหน่วยงานด าเนินการจัดหาด้วยวิธีตกลงราคาตามระบบซ้ือ/จ้าง 3 มิติ ต่อไป 

               ให้หน่วยงานจัดท าค าขอตั้งโครงการเพื่อเสนอกองแผนฯก าหนดรหัสแผนงานและรหัสกองทุนตามเห็นสมควร 

              ให้หน่วยงานด าเนินการโอน/เปลี่ยนแปลงหมวดเงินตามแบบฟอร์มและวิธีการของกองนโยบายและแผน 
 

    .................................................................        
   (................................................................) 
      เจ้าหน้าท่ีพัสดุคณะ/ศูนย/์ส านัก 
 

กรรมการตรวจ  1. ......................................................   2. ....................................................   3. ...................................................... 
 

หมายเหตุ  ถ้าวงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป กรรมการซ้ือจา้ง/กรรมการตรวจรับ อยา่งละ 3 คน  และถา้วงเงิน ต่ ากว่า 10,000 บาท 
              กรรมการซ้ือจ้างกรรการตรวจรับ อย่างละ 1 คน เท่าน้ัน 
 

                                                                                                          .................................................................        
                                                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย) 
                                      คณบดี/ผู้อ านวยการศูนย/์ส านัก 
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                            Form P1-2 

รายละเอียดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะขอซ้ือ/จ้าง 
 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
ราคา 
ครั้ง 

ต่อหน่วย 

ขอด าเนินการครั้งน้ี หมายเหตุ (ชื่อ
ร้านค้า/ชื่อผู้ขาย 

พร้อมเลขท่ีผู้เสียภาษี 
จ านวน หน่วยนับ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                    รวมเป็นเงิน  (.....................................................)    
 
 
.........................................................................                                      ......................................................................... 
(.......................................................................)                                      (.......................................................................) 
                  ผู้ขอซื้อ/จ้าง                                                                                เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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หน้าที่ 1 
 
สัญญาเงินยืมเลขที่.................................................................................วันที่.....................................................................................        (สว่นที่ 1) 
ชื่อผู้ยืมเงิน............................................................................................................จ านวนเงิน.....................................................บาท      แบบ 8708 
  

 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

                       ที่ท าการ......มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                             วันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ............. 
เร่ือง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  

 ตามค าสั่ง/บันทึกที่........................................................................................ลงวันที่...............................................................ได้อนุมัติให้   
ข้าพเจ้า.................................................................................................................ต าแหน่ง......................................................................................... 
สังกัด..............................................................พร้อมด้วย............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
(ระบุเร่ือง/สถานที่/จังหวัดที่ไป)..................................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก 
[   ]  บ้านพัก    [   ]  ส านักงาน    [   ]  ประเทศไทย         ตั้งแต่   วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ..........เวลา.................น. 
และกลับถึง   [   ]  บ้านพัก   [   ]  ส านักงาน   [   ]  ประเทศไทย    วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ..........เวลา.................น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ ...........................วัน..............................ชั่วโมง 
 

 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ส าหรับ  [   ]  ข้าพเจา้   [   ]  คณะเดินทาง   ดังนี ้
ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประเภท....................................................................จ านวน.........................วัน  รวม.........................................บาท  
ค่าเช่าที่พักประเภท..................................................................................จ านวน.........................วัน  รวม........................................บาท 
ค่าพาหนะ........................................................................................................................................    รวม.......................................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น.....................................................................................................................................    รวม.......................................บาท 
                รวมเงินทั้งสิ้น...................................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร).......................................................................................................................................   
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาขา้งต้นเป็นความจริง และหลกัฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย   
จ านวน ..........1 .........ฉบับ  รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทกุประการ 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ขอรับเงิน                          
                   (..............................................................)  

                                                                                                 ต าแหน่ง........................................................... 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแลว้ 
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
 
      ลงชื่อ............................................................. 
                  (...นางสาวนฤมล  ส่งต่าย...) 
      ต าแหน่ง......นักวิชาการเงินและบญัชี..... 
 
วันที่..................................................................... 

อนุมัติให้จ่ายได ้
 
 

ลงชื่อ............................................................. 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
      ต าแหน่ง   รองอธิการบด ี ปฏิบัติราชการแทน 
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

    ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน.............................บาท    (............................................................................) 
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว                ***กรณีไปคนเดียว เซ็นชื่อผู้รับเงิน ตรงนี้*** 
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับเงิน                   ลงชื่อ......................................................................ผู้
จ่ายเงิน 
       (..................................................................)                      (......................................................................) 
ต าแหน่ง...............................................................                              ต าแหน่ง.................................................................. 
วันท่ี......................................................................                              วันท่ี........................................................................ 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี..................................   วันท่ี........................................................................ 
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หน้าท่ี 2 
 

หมายเหตุ 
............................................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................................................
... 
 
ค าชี้แจง   1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ้นสุด 
                 การเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ี แตกต่างกันของบุคคลน้ันในช่องหมาย
เหตุ 
             2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน 
                 กรณีท่ีมีการยืมเงินให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
             3. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ท้ังน้ี 
                 ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2)  
 

ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก1111 
ใช้ใน-กรณีเบิกค่าพาหนะประจ าทางและพาหนะรับจ้างเหมายจ่าย 
หรือ ใช-้พาหนะส่วนตัวเดินทาง(เหมาจ่าย) 
กรณีใช้รถราชการเดินทางไม่ต้องเขียน 

 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วนั เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 เดินทางโดยพาหนะ..............................    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   รวมเป็นเงิน     (.............................................................................)     
 

 ข้าพเจ้า.............................................................................ต าแหน่ง............................................................................. 
สังกัด กรม / มหาวิทยาลัย.............................................................................ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไมส่ามารถเรยีก 
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าไดจ้่ายไปในงานของราชการโดยแท้ 
        

                                                                                     (ลงช่ือ)................................................................ 
                      วันท่ี................................................................. 

แบบ บก.111 
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หน้าท่ี 3 
 

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ชื่อส่วนราชการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    จังหวัด    ก าแพงเพชร 

 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ.......................................................................ลงวันที่..............เดือน........................พ.ศ............... 

ล าดับ ชื่อ ต าแหน่ง 
ค่าใช้จ่าย รวม ลายมือชื่อ 

 
ผู้รับเงิน 

วัน,เดือน,ปี 
 

ที่รับเงิน 

หมายเหตุ 

ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอ่ืน  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                                                               รวมเงิน       ตามสัญญาเงินยืมเลขท่ี..............วันท่ี............................. 
 

        ****กรณีไปเป็นหมู่คณะ และผู้เขียนรายงานยืมเงินไป ให้ลงชื่อผู้จ่ายเงิน ตรงนี้ด้วย**** 

จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  (ตัวอักษร)..........................................................................................................                    ลงชื่อ.............................................................ผู้จ่ายเงิน 
    ค าชี้แจง                                                                                                                                                                              (...........................................................)                                                                                                                                                                                      
1. ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าเช่าที่พกัให้ระบุอตัราวันละและจ านวนวันที่ขอเบกิของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                             ต าแหน่ง............................................................ 
2. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชือ่ผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรับเงินจากเงินยืม ให้ระบวุันทีไ่ด้รับจากเงินยืม                             วันที่....................................................... 
3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จา่ยเงิน 

  ส่วนที่    2 
แบบ 8708 



แบบสรุปรายงานการเดินทางไปราชการ 
(อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ/น าเสนอผลงานทางวิจัย) 

 
วันที่....................เดือน.................................พ.ศ. .................... 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. .. 
ปฏิบัติงานต าแหน่ง  สายบริหาร    สายผู้สอน    สายสนับสนุน 
หน่วยงานที่สังกัด 
  วิทยาการจัดการ      ส านักงานอธิการบดี 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   ครุศาสตร์       ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 โปรแกรมวิชา  (โปรดระบุ) ..................................................................................................... .............. 
เดินทางไปราชการระหว่างวันที่.................................................ถึง  วันที่ .......................................................... 
ไปราชการ  เรื่อง............................................................................................................. .................................... 
ณ .....................................................................อ าเภอ .............................................จังหวดั ......................... ....  
ผู้ร่วมไปราชการ  ครั้งนี้  จ านวน...............คน  คน  ประกอบด้วย ........................................................... ......... 
............................................................................................................................. ............................................... 
......................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
ตารางสรุปไปราชการ 

สรุปเนื้อหาท่ีเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานทางวิชาการ/

น าเสนอผลงานทางวิจัย 

การน าไปใช้ประโยชน ์
 

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 

   สร้างสรรคภ์ูมิปัญญา 
 พัฒนาท้องถิ่น 
 ด้วยจิตบริการ 
 เน้นคุณภาพมาตรฐาน 
 ท างานแบบมีส่วนร่วม 
 บนฐานคุณธรรม 
(ความหมายของค่านิยม
หลักอยู่ด้านหลัง) 
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สรุปเนื้อหาท่ีเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานทางวิชาการ/

น าเสนอผลงานทางวิจัย 

การน าไปใช้ประโยชน ์
 

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 

   สร้างสรรคภ์ูมิปัญญา 
 พัฒนาท้องถิ่น 
 ด้วยจิตบริการ 
 เน้นคุณภาพมาตรฐาน 
 ท างานแบบมีส่วนร่วม 
 บนฐานคุณธรรม 
(ความหมายของค่านิยม
หลักอยู่ด้านหลัง) 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
หมายเหตุ   - กรณีไปราชการเป็นทีม  ผู้ยืมเงิน/ผู้เขียนรายงานการเดินทางเป็นผูส้รุปรายงาน 
     - ผู้บริหาร  หมายถึง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี  ผู้อ านวยการศูนย์/ 
                  ส านัก/สถาบัน  รองผู้อ านวยการศูนย/์ส านัก/สถาบัน 
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้สรุปรายงาน  ลงช่ือ...............................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
      (........................................................)             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรตุม์  บุตรพลอย) 
 

 
ค่านิยมหลัก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ด้วยจิตบริการ เน้นคุณภาพมาตรฐาน ท างานแบบมีส่วนร่วม บนฐานคุณธรรม” 
 

   1. สร้างสรรค์ภูมิปัญญา  (Wisdom  Creation)  หมายถึง  บุคลากรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง กล้าคิดกล้าท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
      ก้าวทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ สามารถน าภูมิปัญญา และองค์ความรู้ของตน ร่วมสร้างสรรค์งาน 
      กิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
   2. พัฒนาท้องถิ่น  (Local Development) หมายถึง  บุคลากรมุ่งมั่นท่ี จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ แก่ ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ 
       กับองค์กรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่น ใช้ท้องถิ่นเป็นฐานและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
   3. ด้วยจิตบริการ  (Service Mind)  หมายถึง บุคลากรมี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เสียสละ มุ่งมั่น ในการให้บริการด้วยใจ   
      เป็นมิตร มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง 
      ถูกต้อง รวดเร็ว และมีความสุข 
   4. เน้นคุณภาพมาตรฐาน  (Standard  Oriented)  หมายถึง  บุคลากรมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงพันธกิจ และเป้าหมาย 
       ของมหาวิทยาลัย ท างานแบบมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ของงาน พร้อมท่ีจะเรียนรู้ที่จะพัฒนาตน พัฒนางาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ี 
       ก าหนด 
   5. ท างานแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Work)  หมายถึง บุคลากรมุ่งมั่นการท างานเป็นทีม  สื่อสารประสานงาน  ร่วมคิด ร่วมท า  
      ร่วมแก้ปัญหา ยอมรับความคิดท่ี หลากหลาย เคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกัน มีความรัก ความสามัคคี เป็นก าลังใจซ่ึงกันและกัน  
      สามารถสร้างเครือข่ายการท างาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   6. บนฐานคุณธรรม  (Virtue – based)  หมายถึง  บุคลากรด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดม่ันในความถูกต้อง  ดีงาม  
      ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  เป็นธรรม  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความเสมอภาค ยกย่องคนดี คนท่ีท าประโยชน์เพื่อ 
      มหาวิทยาลัย และสังคมจนเป็นนิสัย 
     หมายเหต ุ : ตามประกาศ  ณ  วันท่ี  27  มีนาคม  พ.ศ. 2552 
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ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา  นอกจากต้องเป็นผู้รอบรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและงานกิจการ
นักศึกษาแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีส่วนในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการนักศึกษา 
 
 ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ที่มักจะพบบ่อย ๆ มีดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรม - การมอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไม่
ชัดเจนและมีความซับซ้อน 
 
 
- งบประมาณที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
- การขอยืมอุปกรณ์ของนักศึกษา
มักจะมาขอใช้เร่งด่วน และน ามา
ส่งคืนล่าช้ากว่าก าหนดที่แจ้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
- การขอใช้ห้องประชุมและลาน
หน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมักขอใช้
เร่งด่วน 
 
 

- ประชุมวางแผน และมอบหมาย
งานภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้
ชัดเจน รวมทั้งจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
- ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือจัดสรร
และวางแผนการใช้งบประมาณท่ี
มีอยู่ให้คุ้มค่า รวมถึงอาจต้อง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความ
ใกล้เคียงกันได้ในงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัด 
 
- จัดท าระเบียบข้อปฏิบัติ และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
โดยให้นักศึกษาเขียนค าร้องขอ
ยืมอุปกรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วัน พร้อมว่างบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรนักศึกษาไว้ 
และส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วัน 
วันนับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
- ผู้ที่ขอใช้ตรวจสอบตารางการใช้
ห้องประชุมและลานหน้าองค์ฯว่า
ในวันที่จะใช้ว่างหรือไม่ และ
กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ฯ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 

 



59 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 - การปรับตัวและทัศนคติของ

กลุ่มผู้น านักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือปรับทัศนคติให้แก่กลุ่มผู้น า
นักศึกษาให้มีความเข้าใจและมี
ความเป็นทีมในการท างานให้มากขึ้น 

2. ขั้นการด าเนินกิจกรรม - นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย และไม่ทราบว่ามี
การจัดกิจกรรมข้ึน 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบและเห็นความส าคัญของ
การเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ว่ามี
ผลอย่างไร รวมทั้งเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
สามารถเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาหรือ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. ขั้นสรุปการด าเนินกิจกรรม 
 

- การสรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ของนักศึกษามีความล่าช้า 

- พูดคุยสอบถามถึงปัญหาในการ
สรุปกิจกรรมและเร่งรัดการ
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วัน
เสร็จสิ้นกิจกรรม 

4. ภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- นักศึกษามีปัญหาด้านการศึกษา 
การท ากิจกรรม รวมทั้งปัญหา
ส่วนตัว 

- ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่
นักศึกษา 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน   
 เมื่อตะหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  อันเป็นผลจาการจัดท าคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว        
ผู้จัดท าจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดกิจกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรม  ดังนี้  

1. ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการจัด กิจกรรม เพ่ือ
เตรียมการในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ และมอบหมายภาระหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ไม่ให้เกิดความทับ
ซ้อน รวมทั้งวางแผนการใช้งบประมาณให้ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 2. จัดท าระเบียบข้อปฏิบัติในการขอยืมอุปกรณ์  และการใช้ห้องประชุมและลานหน้าองค์                     
พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้ชัดเจน  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่ใช้บริการ
ได้ รับทราบอย่างท่ัวถึง   

3. จัดกิจกรรมหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้น านักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติในการท างานและก่อให้เกิดความเข้าใจ  ความรัก  
ความ สามัคคีภายในทีม  สามารถ างานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้   

4.  ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก การเข้า
ร่วมกิจกรรม  รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
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การจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  เพ่ือเป็นการชักจูงให้ นักศึกษาอยากเข้าร่วม
กิจกรรม   

5. เร่งรัดการสรุปกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่ วันสิ้ นสุด
กิจกรรม  และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสรุปโครงการ 

6. จัดบริการให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าแก่นักศึกษาที่ปัญหา/ข้อสงสัย ด้านต่าง ๆ  เช่น  การเรียน  
การเข้าร่วมกิจกรรม  หรือปัญหาส่วนตัว  เพื่อเป็นการเสนอแนวทางการแก้ไขและลดภาวะ ความเครียดที่เกิด
กับตัวนักศึกษา  ให้สามารถเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข  
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1.1 ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ – สกุล ภาษาไทย :  นางสุพิชา  พรมสายใจ 
ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ  :  Mrs.Supicha  Promsaijai 
วัน เดือน ปี เกิด  :  วันที่  13  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2511   
หมู่โลหิต  :  โอ 
สัญชาติ      :  ไทย   เชื้อชาติ   ไทย   ศาสนา   พุทธ  
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  649 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร  
                                  62000 
บิดาชื่อ   : นายฉลวย  จันทร์ละมูล 
มารดาชื่อ  : นางบุญเลื่อน  จันทร์ละมูล 
   :  มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา  2  คน  เป็นผู้หญิง  1  คน  ผู้ชาย  1  คน 
ชื่อคู่สมรส  :  รองศาสตราจารย์สฤษณ์  พรมสายใจ   อาชีพ  รับราชการครู 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน :  3 6405 00383 72 2 
รหัสประจ าตัวบุคลากร :  1042/2556 
โทรศัพท์มือถือ     : 08 7307 9385  E-mail: Supicha.251@gmail.com 
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1.2 ประวัตกิารศึกษา   (ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  จนถึงชั้นสูงสุด) 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อสถานศึกษา ระหว่าง พ.ศ. ส าเร็จวุฒิ/วิชาเอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 2538 - 2540 อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ (อ.ศศ.) 
การพัฒนาชุมชน 

2.86 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2550 - 2552 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 

3.43 

 
 
1.3 ประสบการณ์ท างานที่เคยท ามาจนถึงปัจจุบัน 
 
 

ล าดับ
ที ่

สถานที่ท างาน ต าแหน่งหน้าที่ 
ระหว่าง 
พ.ศ. 

ที่ตั้ง 
(อ าเภอ/จังหวัด) 

1 บริษัทไทยอเมริกัน 
เท็กซ์ไทล์ จ ากัด 

ฝ่ายผลิต 2530-2532 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

2 วิทยาลัยครูก าแพงเพชร นักการภารโรง  2533-2534 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
3 สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พนักงานพิมพ์ดีด 2535-2546  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2547-2554 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นักวิชาการศึกษา 2555-2558 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 


