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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  (กรมการฝึกหัดครู) 

กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนปี พ.ศ. 2516 กรมการฝึกหัดครูมีแผนการขยายการฝึกหัดครูให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ ก าหนดให้วิทยาลัยครูรับผิดชอบผลิตครูเขตละ 2 จังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ 2515 คณะกรรมการจาก

กระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยใช้ที่ดิน สาธารณะทุ่งคอกวัวจ านวน 1,000 ไร่ 

และชื้อท่ีดินเพิ่มเติมพ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งราษฎรยกท่ีดิน ให้เพ่ือสาธารณะจะเชื่อมต่อถึงล าน้ าปิงจ านวน 420 ไร่ ปี 

2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชรโดยสถาปนาขึ้นเมื่อ 29 

กันยายน พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครูก าแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ห่างจากถนนพหลโยธิน 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา ปีพุทธศักราช 2547 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 

2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 

2547 เป็นต้นไป ท าให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง ทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความ

เป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สีน้ าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทาน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน 

สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

พระพุทธวิธานปัญญาบดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ามหาวิทยาลัย 

พระพุทธ หมายถึง พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพสักกระ 

วิธาน หมายถึง ความรู้ 

ปัญญา หมายถึง ความรู้ 



บดี หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ 

รวมความหมายคือ "ศูนย์รวมแห่งความรู้ และวิทยาการ" 

อัตลักษณ์ – เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

อัตลักษณ์ – บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ – การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 

สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

2561-2565 มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2561-2580 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 

ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ

สื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส 

ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 



คติพจน์ของมหาวิทยาลัย 

ปญฺญาวุฑฺฒิก  นิคมาภิวฑฺฒน  

“สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย 

K – Knowledge : สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 

P – Public Service and Productivity : ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 

R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม แก่ชุมชน

และท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 

3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม 

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม 

 

 

 



บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 

ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ

สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง ศิลปะและ

วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย

ดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิ

ปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการ

เรียนรู้ ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต ดังกล่าว จะต้อง

ให้มีจ านวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก

ประชาธิปไตย คณุธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์

ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

องค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิต

และ การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ

บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 



8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องจาการแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แสดงในแผนผังดังนี้ 

 

 



 

ส่วนที่ 2 บริบทคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



ขั้นตอนที่ 1 จัดท ำบันทึกเรียนเชิญประชุมถึงคณำจำรย์ภำยในโปรแกรมวิชำเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกข้อควำม เรียนเชิญประชุมอำจำรย์ภำยในโปรแกรมวิชำเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้ำทุกท่ำน เพ่ือปรึกษำหำรือวำงแผนด ำเนินงำนจัดกิจกรรมท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้ำ โดยแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 แสดงรำยละเอียดบันทึกข้อควำมเรียนเชิญประชุม 

ปัญหำ : อำจำรย์บำงท่ำนไม่ได้เปิดดูในระบบว่ำมีบันทึกข้อควำมเชิญประชุมเข้ำในระบบหรือไม่ 

แนวทำงแก้ปัญหำ : ประสำนทำงโทรศัพท์มือถือหำอำจำรย์ทุกท่ำน เพ่ือแจ้งนัดหมำยกำรประชุมให้ทรำบ 

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับปรุงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออำจำรย์อยู่เสมอ เพ่ือให้ติดต่ออำจำรย์ทุกท่ำนได้เสมอ 

 



ขั้นตอนที่ 2 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนโครงกำรท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำแทน  

ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติงำนโครงกำรท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ ประจ ำปี

งบประมำณ โดยมีรำยละเอียดแสดงในรูปที่ 2 ดังนี้ 

 
รูปที่ 2 แสดงรำยละเอียดของร่ำงแผนปฏิบัติงำนโครงกำร 

ปัญหำ: แผนปฏิบัติงำนโครงกำรจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนจะก ำหนดส่งในระยะเวลำที่กระชั้นชิด เช่น 1-2 

วัน 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ: ท ำโครงร่ำงแผนงำนโครงกำรกิจกรรมท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำรอ

ไว้  

ข้อเสนอแนะ: เมื่อรับทรำบก ำหนดกำรส่งแผนงำนโครงกำร ให้รีบด ำเนินกำรประชุมปรึกษำหำรือภำยใน

โปรแกรมวิชำฯ และด ำเนินกำร จัดท ำแผนงำนโครงกำรทันที 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 3 น ำเสนอแผนงำนโครงกำรต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ ด้ำนงำนนโยบำยและแผน 

ของมหำวิทยำลัย 

 ด ำเนินกำรน ำเสนอแผนงำนโครงกำรกิจกรรมท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ ต่อ

คณะกรรมกำรโดยน ำเสนอตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  ไตรมำสที่จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรม และ

รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกิจกรรม ดังแสดงในรูปที่ 3 ถึงรูปที ่5 ดังนี้ 

 
รูปที่ 3 แสดงรำยละเอียดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จหรือเป้ำหมำย 

 
รูปที่ 4 แสดงรำยละเอียดไตรมำสที่ด ำเนินกำรจัดโครงกำรและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 



 
รูปที่ 5 แสดงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกิจกรรม 

ปัญหำ : คณะกรรมกำรจะให้ปรับแก้รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยแผนงำนโครงกำรตำมที่ คณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ

เหมำะสม 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ : ปรับแผนงำนโครงกำรตำมข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร เพ่ือให้แผนงำนโครงกำรอนุมัติ 

ข้อเสนอแนะ: ควรวำงแผนงำนด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในไตรมำสที่ 1-2 เพ่ือให้สำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณได้

อย่ำงดีเยี่ยม และตำมเป้ำหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 4 ติดต่อนิมนต์พระสงฆ์ เพ่ือประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ 

 ด ำเนินกำรติดต่อพระสงฆ์ จ ำนวน 5 รูป โดยให้ติดต่อกับเจ้ำอำวำสหรือกรรมกำรของวัด เพ่ือนัดหมำย 

วัน เวลำ และสถำนที่ในกำรมำรับพระสงฆ์ไปประกอบพิธีท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 

ปัญหำ : เมื่อติดต่อเจ้ำอำวำสแล้วทำงวัดไม่สะดวกหรือไม่ว่ำง มีกิจนิมนต์แล้ว 

แนวทำงแก้ปัญหำ : เลื่อนวันและเวลำด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ตรงกับช่วงเวลำที่พระสงฆ์สะดวกหรือว่ำง 

ข้อเสนอแนะ : หำกเลื่อนวันและเวลำแล้ว พระสงฆ์ยังไม่สะดวกอีกให้เปลี่ยนวัดเพ่ือนิมนต์พระสงฆ์ให้ได้ตำม

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5 จัดท ำบันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรมโครงกำรเสนอต่ออธิกำรบดี เพื่ออนุญำตจัดกิจกรรม 

 ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกเพ่ือขออนุญำตจัดกิจกรรมท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ ดัง

แสดงรำยละเอียดในรูปที่ 6  

 
 

รูปที่ 6 แสดงบันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรมท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

ปัญหำ: บำงครั้งท่ำนอธิกำรบดีติดไปรำชกำรประชุมผู้บริหำรหลำยวัน 

แนวทำงแก้ปัญหำ: จัดท ำบันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรมเสนอล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 - 5 วัน 

ข้อเสนอแนะ : - 

 

 



ขั้นตอนที่ 6 จัดท ำบันทึกขอเวลำเรียนให้กับนักศึกษำ เพื่ออนุญำตเข้ำร่วมกิจกรรม 

 ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึกเพ่ือขอเวลำเรียนให้กับนักศึกษำและขออนุญำตจัดเตรียมสถำนที่ ดังแสดง

รำยละเอียดในรูปที่ 7  

 
 

รูปที่ 7 แสดงบันทึกขอเวลำเรียนและขออนุญำตจัดเตรียมสถำนที่ 

ปัญหำ: อำจำรย์บำงรำยวิชำไม่อนุญำตให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 

แนวทำงแก้ปัญหำ: ติดต่อกับอำจำรย์ประจ ำรำยวิชำโดยตรงและเจรจำต่อรอง 

ข้อเสนอแนะ : พูดจำด้วยควำมสุภำพและอ่อนน้อม 



ขั้นตอนที่ 7 ติดต่อประสำนงำนเพ่ือจ้ำงแม่ครัวเตรียมรำยกำรอำหำรในวันด ำเนินกิจกรรม 

 ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนเพ่ือจ้ำงแม่ครัวเตรียมรำยกำรอำหำรในวันด ำเนินกิจกรรม ดังแสดง

รำยละเอียดดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 แสดงรำยละเอียดกำรติดต่อประสำนงำน 

ปัญหำ : - 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ: - 

ข้อเสนอแนะ: - 



ขั้นตอนที่ 8 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรตำมวันและเวลำที่ก ำหนดไว้ 

 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร โดยรับลงทะเบียนรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรทั้งหมด ดังแสดง

รำยละเอียดดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 แสดงกิจกรรมท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

ปัญหำ : นักศึกษำมำร่วมกิจกรรมสำย ไม่ตรงเวลำ 

แนวทำงแก้ปัญหำ : โทรตำมหัวหน้ำหมู่เรียนแต่ละชั้นปี 

ข้อเสนอแนะ : - 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 9 ด ำเนินกำรตรวจสอบกิจกรรมให้นักศึกษำทุกชั้นปีในระบบข้อมูลสำรสนเทศของ

กองพัฒนำนักศึกษำ 

 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร โดยรับลงทะเบียนรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรทั้งหมด ดังแสดง

รำยละเอียดดังรูปที่ 10 

 
รูปที่ 10 แสดงรำยละเอียดทะเบียนใบรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

ปัญหำ : นักศึกษำลงทะเบียนหลำยคนท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 

แนวทำงแก้ปัญหำ : ใช้เลขรหัสนักศึกษำในกำรตรวจสอบ 

ข้อเสนอแนะ : ใช้เครื่องยิงบำร์โค้ดสแกนในวันงำนจัดเก็บในรูปแบบฐำนข้อมูลในexcelจะสะดวกและรวดเร็ว 

 



ขั้นตอนที่ 10 จัดเก็บหลักฐำนเอกสำรเพื่อประกอบกำรรำยงำนกับงำนกำรเงิน 

 ด ำเนินกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญทำงกำรเงิน เช่น ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม เป็นต้น เพ่ือประกอบ

รำยงำนกำรจัดกิจกรรมโครงกำรกับงำนกำรเงิน รำยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 แสดงรำยละเอียดใบส ำคัญรับเงินค่ำอำหำร 

ปัญหำ : เอกสำรประกอบใบส ำคัญรับเงินไม่ชัดเจน งำนกำรเงินไม่รับเรื่อง 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ : ตรวจสอบก่อนรับเอกสำรส ำคัญทุกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ : ให้ผู้รับเงินขีดคร่อมเอกสำรได้ แต่ห้ำมขีดทับเลขประจ ำตัวบัตรประชำชน และวันหมดอำยุของ

บัตรประชำชน 

 



ขั้นตอนที่ 11 จัดท ำรำยงำนสรุปเล่มกิจกรรมท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 เมื่อกิจกรรมโครงกำรด ำเนินกำรเสร็จสิ้น ให้จัดท ำรำยงำนสรุปเล่มกิจกรรมท ำบุญโปรแกรมวิชำ

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำตำมแบบฟอร์ม ดังแสดงในรูปที่ 12  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รำยงำนสรุปโครงกำร 

ท ำบุญโปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

รูปที่ 12 แสดงรูปเล่มสรุปกิจกรรมโครงกำร 

 



ปัญหำ: เมื่อสิ้นปีงบประมำณต้องจัดท ำสรุปรำยงำนโครงกำรพร้อมกัน 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำ : จัดแบบฟอร์มรอไว้ เพ่ือสะดวกต่อกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ : บันทึกไฟล์เก็บไว้หลำยๆ ที่เพ่ือป้องกันข้อมูลส ำคัญสูญหำย 
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