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ค าน า 
 

 งานกิจการนักศึกษา คือ งานหรือกิจกรรมทั้งหมดท่ีกระท าอย่างเป็นระบบ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้
พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ โดยเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือในมหาวิทยาลัย เพราะการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษานั้นนอกจากการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังควบคู่ไปกับการหาประสบการณ์และ
เพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตอีกด้วย ทั้งนี้ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างที่ก าลังศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัย จะส่งผลให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตและการท างาน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 คู่มือในการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะครศุาสตร์ ฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินกิจกรรมตามล าดับความคิดได้ถูกต้อง ลด
ปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินกิจกรรม ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
การจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะครศุาสตร์ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถส่งผ่านประสบการณ์ ความรู้ใน
การด าเนินกิจกรรมไปยังอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง  พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการใน   
ชั้นเรียนแล้ว การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆก็เป็นส่วนส าคัญในการสร้างประสบการณ์ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย กิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นอีกส่วนส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้       
แก่นักศึกษา  
 กิจกรรมนักศึกษาครอบคลุมพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักศึกษา เช่น การพัฒนานักศึกษา การ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเหล่านี้มุ่งให้นักศึกษามี
คุณภาพ สามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป กิจกรรมนักศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชา
ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  
  กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะ/ศูนย์การศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ ไม่
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ 5 ประการ  
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดกิจกรรมนักศึกษา จึงไดจ้ัดท าคู่มือปฏิบัติงานการ จัดกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์  
 1.2.1 เพ่ือเป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้  
 1.2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานแทนกันได้  
 1.3.2 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ  
 คู่มือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ใช้ส าหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และ
นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถด าเนินกิจกรรมตามล าดับความคิดได้ถูกต้องและลดความผิดพลาดในการ
จัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง   
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1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น  
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 “คณะ” หมายถึง คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และให้หมาย รวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการ เรียนการสอน และมีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 “คณบดี” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะ และให้หมายรวมถึง หัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการ จัดการเรียนการสอน  
 “รองคณบดี” หมายถึง รองคณบดี /ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล นักศึกษาของคณะ  
 “งานกิจการนักศึกษา” หมายถึง งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระทาอย่างเป็นระบบ เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ  
 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรระดับปริญญาตรี  
 “กิจกรรมนักศึกษา” หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้เข้าไป
มีส่วนร่วม ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียน การสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
ส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ  
 “กิจกรรมเสริมหลักสูตร” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชาร่วมกัน 
จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  
 “กิจกรรมนอกหลักสูตร” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะ/ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เก่ียวกับ
กิจกรรม การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือหลักสูตรโดยตรง  

“หน่วยชั่วโมง” หมายถึง การให้ค่าชั่วโมงของกิจกรรม 
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บทที่ 2 
 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
2.1 โครงสร้างของคณะครุศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีพันธกิจหลัก
ในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตครู เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีโครงสร้าง
ดังนี้        
 

แผนผังโครงสร้างภายในองค์กร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

หัวหน้าศูนย์ 

-  งานธุรการ 
-  งานการเงิน บัญชี  
   และพัสดุ 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานอาคารสถานท่ี 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  งานเลขานุการ 

 

-  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
-  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
-  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
-  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
-  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 
   ทัว่ไป 
-  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
-  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
-  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
-  โปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ 
-  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
-  สาขาวิชาจิตวิทยา 
-  สาขาวิชาหลกัสูตรและ 
   การสอน 
-  สาขาวิชาวจิัยและประเมินผล 
   การศึกษา 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละ 
   นวัตกรรมทางการศึกษา 

 

-  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
-  ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
   การศึกษาพิเศษ 
-  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
-  ศูนย์ส่งเสริมและ 
   บริการสุขภาพ 
-  โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ 
   ก าแพงเพชร 
 

 

หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

รองคณบดี ประธานโปรแกรม/
ประธานกลุ่มสาขาวิชา 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

-  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
   บริการวิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการ 
   นักศึกษา 
-  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
   วางแผนและพัฒนา 
-  รองคณบดีฝ่ายประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
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แผนผังโครงสร้างการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

-  งานกิจกรรมนักศกึษา 
-  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  งานสวัสดกิารและทนุการศกึษา 
-  งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
-  งานพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิต 
-  งานรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
 

-  งานฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู
-  งานพัฒนาหลกัสูตร 
-  งานรับรองปริญญาทาง 
   การศึกษาและใบอนุญาต 
   ประกอบวิชาชีพ 
-  งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
   นกัศึกษา/บุคลากร 
-  การพัฒนาคณาจารย์ด้านการ 
   จัดการเรียนการสอน และ 
   การท าผลงานทางวิชาการ 
-  งานการจัดการความรู้ด้าน 
   การผลิตบัณฑิต 
-  งานฝกึอบรมลกูเสอื 

-  งานวจิัย 
-  งานบรกิารวิชาการ 
-  งานจดแจ้งลิขสทิธิ์/สทิธิบัตร 
   /อนุสทิธิบัตร 
-  งานจัดประชุมวิชาการระดับชาต ิ
   /นานาชาต ิ
-  งานวารสารวิชาการ 
-  งานจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
-  งานวเิทศสมัพันธ ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
วางแผนและพัฒนา 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 

-  งานพัฒนาแผนกลยุทธ ์และ 
   แผนปฏิบัติราชการ 
-  งานอ านวยการประชุมบุคลากร 
   และกรรมการประจ าคณะ 
-  งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอ้ม 
-  งานระดมทรัพยากรเพื่อการ 
   พัฒนาคณะ 
-  งานบริหารความเสี่ยง และ 
   การควบคุมภายใน 

-  งานสวัสดกิารและพัฒนาองคก์ร 
 

-  งานประกนัคุณภาพการศกึษา 
   ระดับหลักสูตรและคณะ 
-  งานส ารวจภาวะการมีงานท า 
-  งานส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
-  งานสร้างศักยภาพและเตรียมความ
พร้อม 
   เพือ่การแข่งขันแก่ศิษย์เก่า  และ 
   ศิษย์ปัจจุบัน 
-  งานเลขานุการ 
 

-  โปรแกรม/สาขาวิชา 
-  ศูนย์ศึกษาการพฒันาคร ู
-  โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ 
-  โรงเรียน ตชด. 
-  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และ 
   บัณฑิตศึกษา 

คณบดีคณะครุศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 

 

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

อาจารย์อมรา  ศรีแกว้ 
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2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ปรัชญา 
 ครูดีสร้างคน  คนดีสร้างชาติ  ครุศาสตร์สร้างครูดี 
 
 วิสัยทัศน์ 
 คณะครุศาสตร์  เป็นผู้น าในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  
เพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 2.  เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
 3.  เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 4.  เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
 
 พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ   
 2.  พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
 3.  ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.  บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และ
คุณธรรม 
 2.  สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 
 4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
 5.  เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 
 
 เป้าประสงค์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” 
 2.  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา  
 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 3.  ให้บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลาย 
 4.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
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 5.  บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 
 

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
  1.1 จัดท าแผนงาน/โครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
  1.2 ด าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านกิจกรรมนักศึกษา 
  1.3 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ รวมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 3. ด้านการประสานงาน  
  3.1 ประสานการท างานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยว
ของ เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 4. ด้านการบริการ  
  4.1 จัดบริการสงเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการกิจกรรม และแหล่งเรียนรู้  
  4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษา 
เบื้องต้นแกน่ักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน  
  4.3 ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ 
   
 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับมอบหมาย  
  1. ร่วมวางแผนและเขียนโครงการ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  2. วางแผน เตรียมการ และด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  
  3. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมของคณะ และให้แต่ละหลักสูตร  
  4. ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
  5. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาที่ทากิจกรรมรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  
  6. ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม  
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 3 
 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 
  
3.1 หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน 
 เป็นหลักสูตรที่ไดจ้ัดท าขึ้นเพ่ือต้องการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามกรอบที่วางไว้ในหลักสูตร 
โดยนักศึกษาภาคปกติทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรมนักศึกษาทั้งระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ ระดับโปรแกรม จ านวน 100 หน่วยกิจกรรม โดยแบ่งสัดส่วนหน่วยกิจกรรม ดังนี้ ระดับ
มหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40 หน่วยกิจกรรม ระดับคณะ (วิชา) 40 หน่วยกิจกรรม ระดับ
โปรแกรมวิชา 20 หน่วยกิจกรรม 
 ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา
ร้อยละ 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะไดร้ับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) 
สิ่งส าคัญของหลักสูตรมิได้มุ่งเน้นที่การเข้าร่วมกิจกรรมแล้วผ่าน และได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) วัตถุประสงค์หลักต้องการ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร คือ “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมท างานกับสังคม นิยมจิตอาสา” ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ยิ่งที่หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน นั้นเพ่ือให้นักศึกษาจบ
หลักสูตรออกไปเป็นบัณฑิตสมบูรณ์แบบให้มากที่สุด 
 
3.2 ประเภทกิจกรรม เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าไปม ี      
ส่วนร่วมซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไมมี่หน่วยกิต และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ      
ส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษา หรืออาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันจัดท า
ขึ้นเพ่ือตอบสนองผู้เรียน และเสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ อาจเป็นการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน
เพ่ือช่วยเสริมในเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาที่เรียน หรือสาขาวิชานั้นๆ เช่น เข้าค่ายด้านภาษา 
ศึกษาดูงานโรงแรม โรงงาน หอศิลป์ และทัศนศึกษาตามธรรมชาติ เพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ ระบบนิเวศ 
ระบบชลประทาน ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น การรายงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากการค้นพบ ค้นคว้า 
ศึกษาด้วยตนเอง ฯลฯ และกิจกรรมรูปแบบอ่ืนๆ ที่ช่วยเสริมหลักสูตรที่มีอยู่ 
 
 จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนไดร้ับประสบการณ์ตรงด้านวิชาการในวิชานั้นๆ นอกเหนือจากการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 
  2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบวิชาชีพในสาขาวิชา และมองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพ
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 
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  3) ส่งเสริมผู้เรียนเห็นคุณค าขององค์ความรู้ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาอาชีพ 
  4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออก รู้จักใช้ความคิดตัดสินใจและสามารถท าสิ่งต่างๆ 
ไดโ้ดยล าพังด้วยความม่ันใจ และสามารถน าประสบการณ์จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ไดห้รือในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 
 กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะวิชา/ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา คณะวิชา หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ไดร้ับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคข์องมหาวิทยาลัย 
 
 จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร มีดังนี้ 
  1) ส่งเสริมให้นักศึกษาไดร้ับประสบการณต์รงที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความช านาญ     
ทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
  2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถ 
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 
  3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรคแ์ละเป็นคนมีเหตุผล 
  4) ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสท างานเป็นหมู่คณะ 
  5) ส่งเสริมให้นักศึกษาเจริญเติบโตทั้งรางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 
 จ านวนหน่วยกิจกรรมที่เข้าร่วมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิจกรรม 
 รูปแบบของหลักสูตร คือ จัดหลักสูตรไปพร้อมกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาทุกชั้นปี 
  2. การให้ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) แก่ผู้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  1. หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 เปิดให้ใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2558 
เป็นต้นไป 
  2. นักศึกษาไมผ่่านกิจกรรมหรือไมเ่ข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะมีการเปิดให้ซ่อม
เสริมภายในภาคเรียนถัดไป หากเลยก าหนดการเปิดให้ซ่อมแล้วยังไมม่า จะปรับให้ลงทะเบียนเข้าร่วม       
กิจรรมนั้นๆ ให้มี 
  3. นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะวิชา ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 65 หน่วย
กิจกรรม จึงลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ 
  4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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3.4 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education:TQF : HE) หมายถึง กรอบที่แสดงระดับคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่ง
ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่ง          
ที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของ
หลักสูตรในแตล่ะระดับคุณวุฒิปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอน
ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความ
มั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมารฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 
 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ์ที่
ไดร้ับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตัวและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
  2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ        
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฏี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
  3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ให้มี ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานในกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ตนเอง 
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 คุณภาพตามกรอบ KPRUQF หมายถึง นักศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค าของศิลปวัฒนธรรมมีทักษะการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 
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 2. กรอบกิจกรรมสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 กรอบมาตรฐานด้านกิจกรรม เกณฑ์มาตรฐานด้านกิจกรรมมอียู่ข้อหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษาให้ครบถ้วน ซึ่งควรยึดเกณฑใ์ห้เป็นไปตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยให้ด าเนินกิจกรรมใน 5 ประเภท ต่อไปนี้ 
  1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท์ี่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
  2) กิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ 
  3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 กรอบกิจกรรมมาตรฐานกรอบนโยบาย 3 ดี 
 กรอบนโยบาย 3 ดี (3D) ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มี
ทักษะการดารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และ
ประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพราะปลูกฝัง ปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมี
ความสุข ดังนั้น สถานศึกษาควรไดป้ระสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมทีมุ่่งเน้นภารกิจที่
ก่อใหเ้กิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ไดแ้ก่ 
  Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
  Decency ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
  Drug-Free ด้านการสร้างภูมคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 
3.5 ผลการด าเนินการจากข้อ 1 และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรม 
 เพ่ือให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ไดแ้ก่ กองพัฒนานักศึกษา องคก์ารบริหาร
นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรคณะวิชา คณะวิชา ชมรม ชุมนุม จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ควรจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบอย่างน้อย 5 ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 
 1) กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
 3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 4) กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
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3.6 รูปแบบการจัดกิจกรรมของหลักสูตร 
 เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่คณะวิชา ศูนย์การศึกษา กองพัฒนานักศึกษา องคก์ารบริหาร
นักศึกษา สภานักศึกษา หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไมเ่กี่ยวกับกิจกรรมเสริมา
หลักสูตร หรือกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาในชั้นเรียนโดยตรง 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
  หลักสูตรมีปรัชญาที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อจบหลักสูตรไปจะ
ไดม้ีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขา
ของตนเองไดต้ามมาตรฐาน วิชาชีพก าหนด อีกท้ังต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 
ต้องการคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคข์องหลักสูตร คือ “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมท างาน
ร่วมกับสังคม นิยมจิตอาสา” 
  คนเก่ง คือ บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่าง
สร้างสรรค ์มีองค์ความรู้ที่ทันเหตุการณ ์และรู้จักเลือก รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ให้เป็นระบบ สามารถสื่อสาร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่
เหมาะสม 
  คนดี คือ บัณฑิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อผู้อ่ืน มีวินัย รู้จักบริหารจัดการตนเอง และมีความอดทน สามารถเลือกใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับค านิยม
ของสังคม รู้จักการบริหารจัดการชีวิต มีประชาธิปไตย รู้จักหลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง 
  มีคุณธรรม จริยธรรม คือ บัณฑิตสามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักธรรมและค านิยมพ้ืนฐานมาใช้ในการดารงชีวิต รู้จักการใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา รู้จัก
ประหยัด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีความกตัญญู 
  พร้อมท างานร่วมกับสังคม คือ บัณฑิตสามารถสื่อสารกับคนอ่ืนไดด้ี และท างานร่วมกับคน
อ่ืนได ้รู้จักคบเพ่ือน มีสังคมและมีมิตร เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก มีจิตสานึกและการช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์แสดงออกถึงภาวะผู้น า รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเห็นความส าคัญของงาน ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน พร้อมศรัทธาและเชื่อมั่นผู้ร่วมงาน นิยมจิตอาสา คือ บัณฑิตท่ีรู้จักความเสียสละ 
ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทาประโยชน์เพ่ือส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 
 
3.7 วามส าคัญของหลักสูตร 
 เพ่ือเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสังคมโลกวิชาการและสังคมใน
ยุคของการแข่งขัน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไดร้ับประโยชน์ดังนี้ 
 1) นักศึกษาเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 2) นักศึกษาร่วมกันท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) นักศึกษามีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับมติของ
กลุ่ม 
 4) นักศึกษามีบุคลิกลักษณะที่พ่ึงปรารถนาในตัวคนที่ไดช้ื่อว่าเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 5) นักศึกษามีทักษะในการทากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบหรือมีความถนัด 
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 6) นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติท่ีดีเหมาะสม อันเป็นผลต่อพฤติกรรมที่พ่ึงปรารถนา 
 7) นักศึกษาเห็นคุณค าของส่วนรวมในการทากิจกรรมด้านจิตอาสาและบาเพ็ญประโยชน์ 
 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 
  2) เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
  3) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยการเพ่ิมประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา 
  4) เพ่ือสร้างจิตสานึกในการรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณ์ อันดีงามของชาติ 
  5) เพ่ือส่งเสริมพลานามัยและบุคลิกภาพ และห่างไกลยาเสพติด 
  6) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ 
  7) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีประชาธิปไตย รู้คุณของแผ่นดินที่มี ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
  8) เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 
3.8 ระบบการจัดกิจกรรม และโครงสร้างของหลักสูตร 
 ระบบการจัดกิจกรรม 
 การจัดระบบการจัดกิจกรรมใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน คือ 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดย 1 ภาคเรียนมีระยะเวลาการศึกษาไมน่้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
ขอบเขตของหลักสูตร 
  1. หลักสูตร ให้นักศึกษาภาคปกติทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา จ านวน 100 หน่วยกิจกรรม โดยแบ่ง
สัดส่วนหน่วยกิจกรรม ดังนี้ 
  ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนานักศึกษา) 40 หน่วยกิจกรรม 
  ระดับคณะ 40 หน่วยกิจกรรม 
  ระดับโปรแกรมวิชา 20 หน่วยกิจกรรม 
  ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับ
โปรแกรมวิชา ร้อยละ 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะไดร้ับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity 
Transcript) 
  2. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการ
เรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนจ านวนหน่วยกิจกรรมตามหน่วยงาน 3 ระดับ คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา โดยมีกิจกรรมเฉพาะกิจเป็นกิจกรรมซ่อมเสริมทดแทน
กิจกรรมอ่ืน ดังโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
   1) ระดับมหาวิทยาลัย 
    A กองพัฒนานักศึกษา 40 หน่วยกิจกรรม 
    MS-A ฝ่ายกิจการนักศึกษา แม่สอด 40 หน่วยกิจกรรม 
   2) ระดับคณะวิชา คณะวิชาละ 40 หน่วยกิจกรรม 
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    E คณะครุศาสตร์ 40 หน่วยกิจกรรม 
    H คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 หน่วยกิจกรรม 
    M คณะวิทยาการจัดการ 40 หน่วยกิจกรรม 
    S คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 หน่วยกิจกรรม 
    T คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 หน่วยกิจกรรม 
    MS มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
   3) ระดับโปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาละ 20 หน่วยกิจกรรม 
    P ใช้แทนทุกโปรแกรมวิชา 20 หน่วยกิจกรรม 
  3. รหัสชื่อ โครงการ/กิจกรรม 
  ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว ตัวเลข 4 ตัว ดังนี้ [A] [0] [1] [0] [1] 
ความหมาย เลขอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง กลุ่มแตล่ะหน่วยงาน ไดแ้ก่ 
   A (Activity) กองพัฒนานักศึกษา 
   E (Education ) คณะครุศาสตร์ 
   H (Humanities) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   M (Management) คณะวิทยาการจัดการ 
   S (Science) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   T (Technology) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   MS (Maesot) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
   P (Program) ใช้แทนทุกโปรแกรมวิชา 
  เลขตัวที่ 1 - 2 หมายถึง ระดับชั้นปีการศึกษา 
  เลขตัวที่ 3 - 4 หมายถึง ล าดับกิจกรรมก่อนหลัง 
 4. โครงการ/ กิจกรรม ชมรม ชุมนุม และเฉพาะกิจ 
  1) ให้ระดับมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมชมรมโดยมีหน่วยกิจกรรมชมรมละ 1 หน่วยกิจกรรม 
โดยทีอ่งค์การบริหารนักศึกษาส่งเสริมเพ่ือให้กลุ่มตัวแทนแต่ละคณะวิชาจัดขึ้น และให้นักศึกษาทุกคณะ
เลือกตามความสนใจปีละ 1 ชมรม หรือจะสังกัด 1 ชมรม ตลอดจนครบหลักสูตรก็ได้ 
  2) ให้ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ จัดชื่อโครงการ/กิจกรรมเฉพาะกิจ* ให้เป็น
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมบังคับที่ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะก าหนดไว้ หรือเป็น
กิจกรรมเฉพาะกิจที่ระดับมหาวิทยาลัย/ระดับคณะก าหนดขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาไดมี้ส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ หรือเป็นกิจกรรมทีห่น่วยงานทั้งภายใน และภายนอกขอความร่วมมือระดับ
มหาวิทยาลัย/ระดับคณะ เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ 
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โครงการ/ กิจกรรมตามหลักสูตร รหัส E (Education )  คณะครุศาสตร์ 40 หน่วยกิจกรรม 

ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

1   E 0101   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 1 
 

2   E 0101 PEC   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 1 
 

3   E 0101 PECH   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 1 
 

4   E 0101 PEE   เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 1 
 

5   E 0101 PEEC   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 1 
 

6   E 0101 PEEE   นิทรรศการวิชาการ 1 
 

7   E 0101 PEG   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 
 

8   E 0101 PEM   พาน้องไปท าความดี 1 
 

9   E 0101 PEP   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 1 
 

10   E 0101 PES   พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมสังคมศึกษา 1 
 

11   E 0101 PET   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 
 

12   E 0102   ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท 1 
 

13   E 0102 PEC   การแข่งขันทักษะทางด้านสื่อมัลติมิเดีย 1 
 

14   E 0102 PECH   พิธีไหว้ครูคณะ 1 
 

15   E 0102 PEE   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 1 
 

16   E 0102 PEEC 
  รับน้องใหมแ่ละเตรียมความพร้อมนักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

1 
 

17   E 0102 PEEE   กีฬาสีภายในโปรแกรมวิชา 1 
 

18   E 0102 PEG   พิธีไหว้ครู 1 
 

19   E 0102 PEM   กีฬาสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

20   E 0102 PEP   ไหว้ครโูปรแกรมวิชาฯ 1 
 

21   E 0102 PES   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง (สุโขทัย) 1 
 

22   E 0102 PET   พิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาไทย 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

23   E 0103   พิธีไหว้ครูคณะ 1 
 

24   E 0103 PEC   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 1 
 

25   E 0103 PECH   อบรมศิลปวัฒนธรรมจีน 1 
 

26   E 0103 PEE   พิธีไหว้ครูคณะ 1 
 

27   E 0103 PEEC   ค่ายเสริมสร้างคุณธรรม และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 1 
 

28   E 0103 PEEE   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพเพ่ือการแข่งขัน 1 
 

29   E 0103 PEG   อบรมการสันทนาการส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 
 

30   E 0103 PEM   ไหว้ครูคณิตศาสตร์ 1 
 

31   E 0103 PEP   พลศึกษาราตรี 1 
 

32   E 0103 PES   อบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่ส านึกครูดี 1 
 

33   E 0103 PET   กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีครอบครัว ก.ไก่ 1 
 

34   E 0104   ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 
 

35   E 0104 PEC   พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 
 

36   E 0104 PECH   เทศกาลวันตรุษจีน 1 
 

37   E 0104 PEE   วันวัฒนธรรม 1 
 

38   E 0104 PEEC   กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีปฐมวัย 1 
 

39   E 0104 PEEE   การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด และงานธุรการ 1 
 

40   E 0104 PEG   ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

41   E 0104 PEM   การจัดการแข่งขัน A-MATH และ 180IQ 1 
 

42   E 0104 PEP   กีฬาระหว่างชั้นปี 1 
 

43   E 0104 PES   Social Like ใจเดียวกัน (บายเนียส์โปรแกรมสังคมศึกษา) 1 
 

44   E 0104 PET   ภาษาและวัฒนธรรม 1 
 

45   E 0105   พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

46   E 0105 PEC 
  ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุน
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

1 
 

47   E 0105 PECH   ไหว้ครูจิบน้ าชากีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

48   E 0105 PEE   คริสตมาสและปีใหม่ 1 
 

49   E 0105 PEEC 
  นิทรรศการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานครุศาสตร์
วิชาการ(ราชภัฏวิชาการ) 

1 
 

50   E 0105 PEEE   การเรียนรู้และสืบค้นแหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัย 1 
 

51   E 0105 PEG   ปัจฉิมนิเทศ 1 
 

52   E 0105 PEM   ค่ายคณิตศาสตร์ 1 
 

53   E 0105 PEP   วิ่งประเพณีพลศึกษา 1 
 

54   E 0105 PES   1 ทศวรรษสังคมศึกษา 1 
 

55   E 0105 PET   อบรมเพลงพ้ืนบ้าน 1 
 

56   E 0106   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

57   E 0107   กีฬาระหว่างคณะ 1 
 

58   E 0108   แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย 1 
 

59   E 0109   พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ 1 
 

60   E 0110   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 1 
 

61   E 0111   ปัจฉิมนิเทศ 1 
 

62   E 0112   กิจกรรมชุมนุม 1 
 

63   E 0113   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 1 
 

64   E 0114   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 1 
 

65   E 0201   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 1 
 

66   E 0201 PEC   อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 1 
 

67   E 0201 PECH   พิธีไหว้ครูคณะ 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

68   E 0201 PEE   พิธีไหว้ครูคณะ 1 
 

69   E 0201 PEEC   พิธีไหว้ครูคณะ 1 
 

70   E 0201 PEEE   นิทรรศการวิชาการ 1 
 

71   E 0201 PEG   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู 1 
 

72   E 0201 PEM   พัฒนาการท ากิจกรรมนันทนาการทางคณิตศาสตร์ 1 
 

73   E 0201 PEP   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 1 
 

74   E 0201 PES   พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมสังคมศึกษา 1 
 

75   E 0201 PET   พิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาไทย 1 
 

76   E 0202   พิธีไหว้ครูคณะ 1 
 

77   E 0202 PEC   การแข่งขันทักษะทางด้านสื่อมัลติมิเดีย 1 
 

78   E 0202 PECH   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

79   E 0202 PEE   คริสตมาสและปีใหม่ 1 
 

80   E 0202 PEEC   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

81   E 0202 PEEE   กีฬาสีภายในโปรแกรมวิชา 1 
 

82   E 0202 PEG   อบรมการสันทนาการส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 
 

83   E 0202 PEM   กีฬาสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

84   E 0202 PEP   ไหว้ครโูปรแกรมวิชาฯ 1 
 

85   E 0202 PES   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง (อยุธยา) 1 
 

86   E 0202 PET   ค่ายวิชาการ 1 
 

87   E 0203   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

88   E 0203 PEC   ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 
 

89   E 0203 PECH   อบรมการสอบวัดระดับภาษาจีนHSK 1 
 

90   E 0203 PEE   ประเพณีลอยกระทง 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

91   E 0203 PEEC   วันเด็กแห่งชาติ 1 
 

92   E 0203 PEEE   ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพเพ่ือการแข่งขัน 1 
 

93   E 0203 PEG   กิจกรรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 1 
 

94   E 0203 PEM   ไหว้ครูคณิตศาสตร์ 1 
 

95   E 0203 PEP   พลศึกษาราตรี 1 
 

96   E 0203 PES   อบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่ส านึกครูดี 1 
 

97   E 0203 PET   กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีครอบครัว ก.ไก่ 1 
 

98   E 0204   กีฬาระหว่างคณะ 1 
 

99   E 0204 PEC 
  ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุน
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

1 
 

100   E 0204 PECH   เทศกาลวันตรุษจีน 1 
 

101   E 0204 PEE   กีฬาสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

102   E 0204 PEEC   กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีปฐมวัย 1 
 

103   E 0204 PEEE 
  การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ด้านพละศึกษา ดนตรี 
และศิลปศึกษา 

1 
 

104   E 0204 PEG   ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

105   E 0204 PEM   การจัดการแข่งขัน A-MATH และ 180IQ 1 
 

106   E 0204 PEP   ศึกษาดูงาน 1 
 

107   E 0204 PES   1 ทศวรรษสังคมศึกษา 1 
 

108   E 0204 PET 
  ส่งเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ
โปรแกรมวิชา 

1 
 

109   E 0205   แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย 1 
 

110   E 0205 PEC   พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 
 

111   E 0205 PECH ไหว้ครูจิบน้ าชากีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

112   E 0205 PEE   อบรมมารยาทไทย 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

113   E 0205 PEEC 
  นิทรรศการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานครุศาสตร์
วิชาการ(ราชภัฏวิชาการ) 

1 
 

114   E 0205 PEEE 
  การบูรณาการทักษะการเรียนรู้พละศึกษา ดนตรี และ
ศิลปศึกษา 

1 
 

115   E 0205 PEG   ปัจฉิมนิเทศ 1 
 

116   E 0205 PEM   ค่ายคณิตศาสตร์ 1 
 

117   E 0205 PEP   ผู้ตัดสินกีฬา 1 
 

118   E 0205 PES   ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 1 
 

119   E 0205 PET   ภาษาและวัฒนธรรม 1 
 

120   E 0206   พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ 1 
 

121   E 0207   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 1 
 

122   E 0208   ปัจฉิมนิเทศ 1 
 

123   E 0209   กิจกรรมพิเศษ* 1 
 

124   E 0210   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 1 
 

125   E 0301   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

126   E 0301 PEC   อบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 1 
 

127   E 0301 PECH   ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

128   E 0301 PEE   พิธีไหว้ครูคณะ 1 
 

129   E 0301 PEEC 
  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางศิลปะเพ่ือวิชาชีพครู
ปฐมวัย 

1 
 

130   E 0301 PEG   อบรมการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 
 

131   E 0301 PEM   ค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน 1 
 

132   E 0301 PEP   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 1 
 

133   E 0301 PES   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง (กรุงเทพมหานคร) 1 
 

134   E 0301 PET   พิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาไทย 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

135   E 0302   กีฬาระหว่างคณะ 1 
 

136   E 0302 PEC   การแข่งขันทักษะทางด้านสื่อมัลติมิเดีย 1 
 

137   E 0302 PECH   อบรมสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูภาษาจีน 1 
 

138   E 0302 PEE   คริสตมาสและปีใหม่ 1 
 

139   E 0302 PEEC 
  การฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมซุ้มไม้เรียว เนื่องในวันปัจฉิม
นิเทศ 

1 
 

140   E 0302 PEG   อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 1 
 

141   E 0302 PEM   กีฬาสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

142   E 0302 PEP   ไหว้ครโูปรแกรมวิชาฯ 1 
 

143   E 0302 PES   พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมสังคมศึกษา 1 
 

144   E 0302 PET   กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีครอบครัว ก.ไก่ 1 
 

145   E 0303   วันวัฒนธรรม 1 
 

146   E 0303 PEC 
  ซ่อมบ ารุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุน
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

1 
 

147   E 0303 PECH   แนะแนวโปรแกรมวิชาภาษาจีน 1 
 

148   E 0303 PEE   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

149   E 0303 PEEC   อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 1 
 

150   E 0303 PEG   อบรมการเขียนโครงร่างวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1 
 

151   E 0303 PEM   ไหว้ครูคณิตศาสตร์ 1 
 

152   E 0303 PEP   พลศึกษาราตรี 1 
 

153   E 0303 PES   อบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่ส านึกครูดี 1 
 

154   E 0303 PET   ภาษาและวัฒนธรรม 1 
 

155   E 0304   สงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ 1 
 

156   E 0304 PEC   พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

157   E 0304 PECH   เทศกาลวันตรุษจีน 1 
 

158   E 0304 PEE   กีฬาสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

159   E 0304 PEEC   กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีปฐมวัย 1 
 

160   E 0304 PEG   ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

161   E 0304 PEM   การจัดการแข่งขัน A-MATH และ 180IQ 1 
 

162   E 0304 PEP   พลศึกษาวิชาการ 1 
 

163   E 0304 PES   1 ทศวรรษสังคมศึกษา 1 
 

164   E 0304 PET   พัฒนาศักยภาพนักศึกษาการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 1 
 

165   E 0305   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 1 
 

166   E 0305 PEC   พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 
 

167   E 0305 PECH   ไหว้ครูจิบน้ าชากีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

168   E 0305 PEE   กิจกรรมชุมนุม* 1 
 

169   E 0305 PEEC 
  นิทรรศการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานครุศาสตร์
วิชาการ(ราชภัฏวิชาการ) 

1 
 

170   E 0305 PEG   ปัจฉิมนิเทศ 1 
 

171   E 0305 PEM   ค่ายคณิตศาสตร์ 1 
 

172   E 0305 PEP   ผู้ตัดสินกีฬา 1 
 

173   E 0305 PES   สังคมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 1 
 

174   E 0305 PET   กิจกรรมเฉพาะกิจด้านวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

175   E 0306   ปัจฉิมนิเทศ 1 
 

176   E 0307   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 1 
 

177   E 0308   ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

178   E 0401   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

179   E 0401 PEC   ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

180   E 0401 PECH   นักศึกษาฝึกหัดครูสู่มืออาชีพ 1 
 

181   E 0401 PEE   ค่ายภาษาอังกฤษ 1 
 

182   E 0401 PEEC   ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

183   E 0401 PEG   อบรมการสร้างสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 1 
 

184   E 0401 PEM   พัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 1 
 

185   E 0401 PEP   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 1 
 

186   E 0401 PES   พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมสังคมศึกษา 1 
 

187   E 0401 PET   พิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาไทย 1 
 

188   E 0402   กีฬาระหว่างคณะ 1 
 

189   E 0402 PEC   การแข่งขันทักษะทางด้านสื่อมัลติมิเดีย 1 
 

190   E 0402 PECH   เทศกาลวันตรุษจีน 1 
 

191   E 0402 PEE   คริสตมาสและปีใหม่ 1 
 

192   E 0402 PEEC   ค่ายวิชาการปฐมวัย 1 
 

193   E 0402 PEG   ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 
 

194   E 0402 PEM   กีฬาสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

195   E 0402 PEP   ไหว้ครโูปรแกรมวิชาฯ 1 
 

196   E 0402 PES   อบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่ส านึกครูดี 1 
 

197   E 0402 PET   กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีครอบครัว ก.ไก่ 1 
 

198   E 0403   วันวัฒนธรรม 1 
 

199   E 0403 PEC   อบรมการสร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 1 
 

200   E 0403 PECH   ไหว้ครูจิบน้ าชากีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

201   E 0403 PEE   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

202   E 0403 PEEC   ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

203   E 0403 PEG   นักศึกษาฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ 1 
 

204   E 0403 PEM   ไหว้ครูคณิตศาสตร์ 1 
 

205   E 0403 PEP   พลศึกษาราตรี 1 
 

206   E 0403 PES   1 ทศวรรษสังคมศึกษา 1 
 

207   E 0403 PET   ภาษาและวัฒนธรรม 1 
 

208   E 0404   สงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ 1 
 

209   E 0404 PEC   สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 
 

210   E 0404 PECH   ประเพณีลอยกระทง 1 
 

211   E 0404 PEE   กีฬาสัมพันธ์น้องพ่ี 1 
 

212   E 0404 PEEC   กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีปฐมวัย 1 
 

213   E 0404 PEG   ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

214   E 0404 PEM   การจัดการแข่งขัน A-MATH และ 180IQ 1 
 

215   E 0404 PEP   พลศึกษาวิชาการ 1 
 

216   E 0404 PES   สัมมนาทางสังคมศึกษา 1 
 

217   E 0404 PET   การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอน 1 
 

218   E 0405   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 1 
 

219   E 0405 PEC   พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 
 

220   E 0405 PECH   กีฬาระหว่างคณะ 1 
 

221   E 0405 PEE   ศึกษาดูงาน 1 
 

222   E 0405 PEEC   นิทรรศการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  1 
 

223   E 0405 PEG   ปัจฉิมนิเทศ 1 
 

224   E 0405 PEM   ค่ายคณิตศาสตร์ 1 
 

225   E 0405 PEP   เปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นให้ญ 1 
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ล าดับ รหัส โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

กิจกรรม  

226   E 0405 PES   บูรณาการวิจัยและการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชน 1 
 

227   E 0405 PET   เสริมเติมองค์ความรู้ 1 
 

228   E 0406   ปัจฉิมนิเทศ 1 
 

229   E 0407   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 1 
 

230   E 0408   ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1 
 

 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการวัดผล ประเมินผล การวัดผล ประเมินผลในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระหว่างเรียนและจบ 
การศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 
 2. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง
เรียน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรไมน่้อย
กว่า 55 หน่วยกิจกรรม 
  2.2 นักศึกษาสามารถขอเทียบค าหน่วยกิจกรรมในการเทียบโอนค าหน่วยกิจกรรมนั้นๆ 
ไดใ้นกรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การเปลี่ยนสถานที่ศึกษาระดับหน่วยงาน เช่น คณะ โปรแกรม
วิชา เป็นต้น ทั้งนีต้้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบในการเทียบโอนค าหน่วยกิจกรรมจากหน่วยงานนั้นๆ 
  2.3 นักศึกษาไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งไดร้ับการประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้นไมผ่่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนที่มีหน่วยกิจกรรมเท่ากันหรือมากกว่าทดแทนไดจ้นกว่าจะ
ผ่าน 
  2.4 นักศึกษาไมผ่่านกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะมีการเปิดให้ซ่อม
เสริมภายในภาคเรียนถัดไป หากเลยก าหนดการเปิดให้ซ่อมแล้วยังไมม่าจะปรับให้ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมนั้นๆ ให้มี 
  2.5 นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชาไดน้ั้น
ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
   1) นักศึกษาทุกคนทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 55 หน่วยกิจกรรม 
   2) นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอน ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
ไมน่้อยกว่า 28 หน่วยกิจกรรม 
 3. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร 
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เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ เกณฑ์การประเมินผลเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา
ทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา ไมน่้อยกว่า 75 
หน่วยกิจกรรม จึงจะไดร้ับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) 
 4. เกณฑ์มาตรฐานในการวัดผล ประเมินผล 
  ในการวัดผล ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มีเกณฑม์าตรฐานตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
  การวัดผล หมายถึง กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณท์ี่มีความหมายแทน
คุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัด โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหารายละเอียดสิ่งที่วัดว่ามีจ านวน
หรือปริมาณเท่าใด จะเห็นได้ว่า การวัดผลจะเป็นการก าหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของเหตุการณ์ หรือ
พฤติกรรมต่างๆ หรืออาจใช้เครื่องมือไปวัดเพ่ือให้ได้ตัวเลขแทนคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งจะยุ่งยากพอสมควร
ส าหรับการวัดผลด้านกิจกรรมของนักศึกษา ฉะนั้น การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม จะวัดในลักษณะทางสังคมศาสตร์ (Social Science) เป็นการวัดเพ่ือหาจ านวนหรือ 
  คุณภาพของสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนแน่นอน โดยก าหนดค าของการวัด ไดแ้ก่ 
  1) การเข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง ในโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ เท่ากับ 1 หน่วยกิจกรรม 
  2) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ทาการวัดผลพฤติกรรม 
ทีไ่ดร้ับ หรือออกแบบวัดผลสิ่งที่ไดร้ับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่กระทาต่อจากการวัดผลแล้ววินิจฉัยตัดสิน สรุป
คุณค าทีไ่ดจ้ากการวัดผลอย่างมีกฎเกณฑ ์และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว เก่งหรือ
อ่อน ไดห้รือตก เป็นต้น จะเห็นไดว้่าการประเมินผลเป็นกระบวนการที่ทาต่อเนื่องจากการวัดผลแล้ววินิจฉัย 
และตัดสินใจ ฉะนั้นเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 75 
หน่วยกิจกรรม จึงจะไดร้ับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) โดยมีเกณฑ์
ในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity 
Transcript) ดังต่อไปนี้ 
   จ านวนหน่วยกิจกรรม ความหมายการประเมินผล 
    95 – 100 ผ่านดีเยี่ยม 
    86 - 94 ผ่านดีมาก 
    75 - 85 ผ่านดี 
 
3.9 นักศึกษาได้อะไรจากกิจกรรม 
 1. นักศึกษาเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 2. นักศึกษาร่วมกันท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นักศึกษามีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับมติของกลุ่ม 
 4. นักศึกษามีบุคลิกลักษณะที่พึงปรารถนา ในตัวคนที่ไดช้ื่อว่าเป็นบัณฑิต 
 5. นักศึกษามีทักษะในการทากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบหรือมีความถนัด 
 6. นักศึกษามีการพัฒนาทัศนะคติท่ีดีเหมาะสม อันจะเป็นผลต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
 7. นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีโลกทัศนข์องตนเองกว้างมากขึ้น 
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3.10 ข้อควรปฏิบัติในการเช็คกิจกรรม มีดังนี้ 
 1. ต้องน าบัตรประจ าตัวนักศึกษาติดตัวเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและให้ ผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมเช็คการการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
 2. หากไมน่ าบัตรประจ าตัวนักศึกษามาเช็คกิจกรรม ถือว่านักศึกษาขาดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นั้น และอาจต้องทาการซ่อมกิจกรรมในปีถัดไป 
 
3.11 ข้อควรระวังการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องมีความรอบรู้ในงานที่             
พึงปฏิบัติ และมีข้อควรระวังในการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
  1. ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องมีการวางแผน จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังตาม
ความส าคัญของงานที่จะต้องปฏิบัติ โดยการประชุมวางแผนร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้ง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ เพ่ือระดมความคิดและหาแนวทางป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน
ระหว่างการจัดกิจกรรม รวมทั้งกระจายความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่าย 
  2. เมื่อประชุมวางแผนงานเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงานในแต่ละโครงการให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพ่ือใช้ยืนยันหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน และกรณีที่มีวิทยากรเป็นผู้อบรมหรือบรรยายในโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงิน การ
คลัง 
  3. หากมีการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดซื้อ – 
จัดจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ การเงิน การคลัง และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 
  4. ทุกกิจกรรมที่จัดข้ึน ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าใบลงทะเบียนหรือใบลงชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรม ร่วมทั้งการถ่ายภาพในระหว่างการจัดกิจกรรม เพ่ือ
น าไปใช้ในการสรุปกิจกรรมและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป หากกรณีท่ีมีการเบิกค่าอาหารว่างและ
ค่าอาหาร ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ใบลงทะเบียนหรือใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
ตามระเบียบการเงิน การคลัง 
  5. หลังการด าเนินการกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานต้องสรุปการด าเนินกิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายใน 
15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดกิจกรรม 
  6. กรณีเป็นกิจกรรมของหลักสูตรหรือกิจกรรมที่นักศึกษาด าเนินการจัดขึ้นเอง โดยไม่
เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา และมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของงานกิจการนักศึกษา ผู้จัดกิจกรรม
ต้องจัดท าบันทึกข้อความหรือกรอกแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ท่ีงานกิจการนักศึกษาพร้อมวางวางบัตร
ประชาชนหรือบัตรนักศึกษา เพื่อป้องกันความเสียหายและสูญหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เมื่อกิจกรรมเสร็จ
สิ้น ผู้จัดกิจกรรมต้องนาอุปกรณ์มาคืนพร้อมทั้งให้งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบอุปกรณ์ ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ 
   
 
 



27 
 

บทที่ 4 
 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 
4.1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 
 
   ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดับ หมายเลขโครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด 

1   E 0307-20180718   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 18-07-2561 

2   E 0201-20180611   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ - 

3   E 0104-20180611   ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - 

4   E 0103-20180611   พิธีไหว้ครูคณะ - 

5   E 0107-20180611   กีฬาระหว่างคณะ - 

6   E 0108-20180611   แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - 

7   E 0111-20180611   ปัจฉิมนิเทศ - 

8   E 0112-20180611   กิจกรรมชุมนุม - 

9   E 0102-20180619   ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท - 

10   E 0105-20180619 
  พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 

- 

11   E 0106-20180619   ประเพณีลอยกระทง - 

12   E 0109-20180619   พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ - 

13   E 0203-20180619   ประเพณีลอยกระทง - 

14   E 0204-20180619   กีฬาระหว่างคณะ - 

15   E 0205-20180619   แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย - 

16   E 0206-20180619   พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ - 

17   E 0207-20180619   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ - 

18   E 0208-20180619   ปัจฉิมนิเทศ - 

19   E 0202-20180619   พิธีไหว้ครูคณะ - 

https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200307-20180718
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200201-20180611
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200104-20180611
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200103-20180611
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200107-20180611
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200108-20180611
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200111-20180611
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200112-20180611
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200102-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200105-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200106-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200109-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200203-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200204-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200205-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200206-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200207-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200208-20180619
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200202-20180619
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ล าดับ หมายเลขโครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม วันที่จัด 

20   E 0106-20181123   ประเพณีลอยกระทง 23-11-2561 

21   E 0203-20181123   ประเพณีลอยกระทง 23-11-2561 

22   E 0301-20181123   ประเพณีลอยกระทง 23-11-2561 

23   E 0401-20181123   ประเพณีลอยกระทง 23-11-2561 

24   E 0209-20180910   กิจกรรมพิเศษ* 02-09-2561 

25   E 0103-20180719   พิธีไหว้ครูคณะ 19-07-2561 

26   E 0202-20180719   พิธีไหว้ครูคณะ 19-07-2561 

27   E 0307-20180719   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 19-07-2561 

28   E 0407-20180719   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 19-07-2561 

29   E 0101-20180721   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 21-07-2561 

30   E 0201-20180722   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 22-07-2561 

31   E 0102-20180726   ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท 26-07-2561 

32   E 0105-20180904   พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษา 02-09-2561 

33   E 0101-20180611   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมค่ณะ 15-06-2560 

34   E 0106-20161112   ประเพณีลอยกระทง 13-11-2559 

35   E 0114-20161207   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 07-12-2559 

36   E 0210-20161207   กิจกรรมเฉพาะกิจ* 07-12-2559 

37   E 0207-20170125   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 25-01-2560 

38   E 0110-20170125   เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ 25-01-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200106-20181123
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200203-20181123
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200301-20181123
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200401-20181123
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200209-20180910
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200103-20180719
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200202-20180719
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200307-20180719
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200407-20180719
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200101-20180721
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200201-20180722
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200102-20180726
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200105-20180904
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200101-20180611
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200106-20161112
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200114-20161207
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200210-20161207
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200207-20170125
https://lis.kpru.ac.th/e-activity/?nu=0000-1&code=E%200110-20170125
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4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน  
 4.2.1 การใช้วงจร PDCA ในการจัดกิจกรรม  
 วงจร PDCA ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ เพ่ือ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อย
ไปแล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น “ปรับปรุง” วิธีการปฏบิัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดให้เป็น
มาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม 
  1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  
  ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ  การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้ 
จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
  การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
สูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดบิ ชั่วโมงการท างาน เงิน เวลาฯลฯ โดยสรุปแล้ว การ
วางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต ด้วยการผสาน
ประสบการณ์ ความรู้และทักษะอย่างลงตัว โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้  
   ประเภทที่ 1 การวางแผนเพ่ืออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตหรือกาลังจะเกิดขึ้น บางอย่างเราไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้เลย แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของ
เราส าหรับสิ่งนั้น  
   ประเภทที่ 2 การวางแผนเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนเพื่อ
เปลี่ยนสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือสภาพที่ดีข้ึนซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดในอนาคตได้ด้วยการ
เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน 
  
  2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO)  
  ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ 
พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพ่ือดูความคืบหน้าที่
เกิดข้ึน หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงาน ผู้บริหารย่อมต้องการทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพ่ือจะได้
มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  
  3) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)  
  ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ข้ัน
ตอนนี้มักจะถูกมองข้ามเสมอ การตรวจสอบทาให้เราทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญก็คือ เราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน 
ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป  
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  4) ขั้นตอนการปรับปรุง (Act)  
  ขั้นตอนการปรับปรุงจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่
เกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นาแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐานพร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจ
หมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมหรือทาให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ 
แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ เราควรนาข้อมูลที่รวบรวม
ไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไรต่อไป  
 

 
 
 

ตัวอย่างวงจรแผนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA 

P 
การวางแผนการท างาน 

1. ตรวจสอบกิจกรรมที่อยู่ในแผนงานกิจกรรม  
2. จัดท าเอกสารขออนุมัติโครงการ  
3. น าเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ืออนุมัติ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
5. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพ่ือเตรียมงาน  
6. ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายภายในงาน ผลการเตรียมงาน  
7. ประชุมสรุปของแต่ละฝ่ายก่อนจัดกิจกรรม  

D 
การด าเนินงานตามแผน 

 
 
 

1. จัดกิจกรรมตามแผนที่เตรียมไว้  
2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมในวันจัดกิจกรรม  
3. ถ่ายภาพกิจกรรมทีส่ าคัญเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ สรุปโครงการ  
4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินกิจกรรม  
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ตัวอย่างวงจรแผนการจัดกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA 

C 
การตรวจสอบ 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
2. รวบรวมเอกสารหลักฐาน  
3. จัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานผล (ตามข้ันตอนการทาสรุป โครงการ)  

A 
การปรับปรุง 

1. ประชุมสรุป ทบทวน หาวิธีการปรับปรุงในครั้งต่อไป  
2. ทา Proposal Reviews ก่อนการเริ่มจัดกิจกรรมในครั้ง  
ต่อไป  

 
4.2.2 การเขียนขออนุมัติโครงการ  
 ขั้นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ มีดังนี้  
 1) ชื่อหน่วยงาน  
 องค์กรที่รับผิดชอบโครงการ คือ ชุมนุม ชมรม หรือกลุ่มกิจกรรมใดๆ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
โครงการ หากเวลามีปัญหา หรือมีการติดต่อจากบุคคล/องค์กรภายนอก สามารถติดตามและตรวจสอบได้  
 2) ชื่อโครงการหรือกิจกรรม  
 ชื่อโครงการ เป็นสิ่งส าคัญในการเขียนโครงการ ชื่อโครงการจะเป็นตัวบอกให้เรา ได้ทราบว่าจะทา
โครงการประเภทไหน สามารถจูงใจผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการได้อย่างมาก หรือบางครั้งก็ใช้ชื่อสถานที่เป็นชื่อ
โครงการ ซึ่งจะทาให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย ดังนั้นนักศึกษาควรตั้งชื่อ
โครงการให้เหมาะสม  
 3) หลักการและเหตุผล  
 ต้องเขียนปัญหา /อุปสรรค ในการทาโครงการที่ผ่านมา หรือการจัดโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน
ไว้ในย่อหน้าแรก หลักการและเหตุผล คือการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา หรือความจ าเป็นในการ
ริเริ่มจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นมา และสามารถอธิบายรายละเอียดหรือข้อเท็จจริง เชื่อมโยงให้เห็น
ความส าคัญของประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากโครงการนี้ โดยต้องให้เหตุผลอย่างชัดเจนว่าทาไมต้องทา
โครงการนี้ และโครงการนี้ทาแล้วได้อะไร และหากไม่ทาจะเกิดผลเสียอย่างไร  
 4) วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม  
 เขียนแล้วต้องวัดได้ วัตถุประสงค์ คือ การก าหนดเป้าหมายปลายทางท่ีต้องการให้เกิดจากการ
ด าเนินโครงการ ควรเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยบอกว่าเมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วจะ
เกิดอะไรบ้าง โดยจะเขียนให้สอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องวัดผล
และปฏิบัติได้หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็นให้ระบุเป็นข้อ ๆ และควรให้กระชับ  
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 5) วิธีการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม  
 ลักษณะการปฏิบัติงาน คือวิธีการที่จะช่วยให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ อาจเป็นการก าหนดแผนหรือ
กิจกรรมที่ต้องทาให้ชัดเจนเรียงตามล าดับก่อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงการไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของ
โครงการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง  
 6) ระยะเวลาการด าเนินการ (ระบุวันเดือนปี)  
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน คือ การก าหนดช่วงเวลาของการปฏิบัติโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
โครงการ บางโครงการอาจจะปฏิบัติงานแค่วันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใช้เวลาหลายวันก็ได้แล้วแต่
เราจะก าหนด ทั้งนี้ต้องระวังด้วยว่าเวลาที่ใช้หลายวันก็จะมีผลกระทบต่องบประมาณท่ีมีจากัด  
 7) สถานที่ด าเนินการ  
 สถานที่ปฏิบัติงาน คือ สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการควรระบุให้ชัดเจนและเจาะจงจะ
ได้ทราบว่ามีการปฏิบัติงาน ณ ที่ใดหากไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัดก็ควรระบุ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด ให้ละเอียดชัดเจน  
 8) ผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้องระบุจ านวนให้ชัด)  
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คือ การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีกี่คน เป็นใครบ้าง มาจาก
ไหน เพ่ือที่จะได้แบ่งแยกหน้าที่ว่าใครจะทาส่วนไหนครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมดครบถ้วน  
 9) งบประมาณ ทั้ง In cash และIn-kind หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ  
 10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหวังถึงผลของการด าเนินงานตามโครงการเมื่อ เราไดด้ าเนินงาน
ไปจนเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ดูว่าใครได้ประโยชน์มากน้อยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  
 11) วิธีการประเมินผลโครงการ / กิจกรรม  
 ประเมินผลโครงการ เมื่อโครงการด าเนินการเสร็จสิ้นต้องมีการประเมินผลเพ่ือหาข้อสรุปว่าการ
ด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้เพียงใดมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เพ่ือนาข้อมูลเหล่านั้น
มาปรับปรุงในการจัดโครงการในครั้งต่อ ๆไป  
 12) ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความสาเร็จของโครงการ / กิจกรรม และเกณฑ์การประเมิน  
 13) ชื่อและต าแหน่งผู้เสนอโครงการ  
 14) อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ  
 15) ชื่อและต าแหน่งผู้อนุมัติโครงการ  
 16) วัน เดือน ปีท่ีอนุมัติโครงการ  
 
4.2.3 การเขียนสรุปโครงการ  
 ขั้นตอนการเขียนสรุปโครงการ มีดังนี้  
 1) จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการเป็นรูปเล่ม ดังนี้  
  1.1) ปก  
  1.2) ค าน า  
  1.3) สารบัญ  
  1.4) ส าเนาโครงการ  
  1.5) เอกสารรายละเอียดกิจกรรม  
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   - ค ากล่าวรายงาน  
   - ค าสั่ง  
  1.6) รายงานผลการด าเนินโครงการ  
  1.7) ผลการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)  
  1.8) ภาพกิจกรรม  
  1.9) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
 2) เคลียร์หลักฐานค่าใช้จ่ายตามโครงการ หลังจากทีด่ าเนินโครงการแล้วเสร็จ  
 3) ส่งรายงานสรุปผลการจัดโครงการภายใน 15 วันหลังจากที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  
 
4.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการ
นักศึกษาต้องจะมีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม ทุกครั้ง เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมที่ด าเนินการ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ และมีข้อควร ปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงสามารถน าความผิดพลาดในครั้ง
นี้ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 4.3.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมในด้านต่างๆ โดยต้องท าทุก
กิจกรรม เพ่ือน าไปประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม 
 4.3.2 ผู้ปฏิบัติงานนาข้อมูลจากแบบประเมินดังกล่าวไปกรอกลงโปรแกรม SPSS หรือโปรแกรม 
Microsoft excel เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑจ์ าแนกระดับความพึง
พอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้  
 

ตาราง เกณฑ์การจ าแนกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
 
 4.3.3 วิเคราะห์ร้อยละของความพึงพอใจของกิจกรรม โดยนาเฉลี่ยรวมของกิจกรรมมาวิเคราะห์ 
โดยร้อยละของความพึงพอใจของกิจกรรม ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 80  
 4.3.4 น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 4.3.5 ในทุกกิจกรรมต้องมีใบลงทะเบียนหรือรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนามาใช้ในการสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งต้องมีภาพถ่ายกิจกรรมด้วยทุกครั้ง  
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บทที่ 5 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
 ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา นอกจากต้องเป็นผู้รอบรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและงานกิจการ
นักศึกษาแล้ว ยังต้องทาหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง อีกท้ังยังมีส่วนร่วม
ในการร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการจัดกิจกรรม และงานที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาและงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา  
 
ปัญหาอุปสรรคท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ที่มักจะพบบ่อยๆ มีดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรม  - การมอบหมายหน้าที่ความ  

รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน  
และมีความทับซ้อน  
- งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  
ไม่เพียงพอ  
- การขอยืมอุปกรณ์ของนักศึกษา  
มักจะมาขอใช้เร่งด่วน และนามา  
ส่งคืนล่าช้ากว่าก าหนดที่แจ้งไว้  

- ประชุมวางแผน และมอบหมาย  
ภาระหน้าของแต่ละฝ่ายให้  
ชัดเจน รวมทั้งจัดท าค าสั่ง  
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
- ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือจัดสรร  
และวางแผนการใช้งบประมาณ  
ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า รวมถึงอาจต้อง  
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความ  
ใกล้เคียงสามารถทดแทนกันได้  
ในงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจากัด  
- จัดท าระเบียบข้อปฏิบัติ และ  
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ  
โดยให้นักศึกษาเขียนคาร้อง  
ขอยืมอุปกรณ์ล่วงหน้าอย่าง  
น้อย 1 วัน พร้อมวางบัตร  
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัว  
นักศึกษาไว้ และส่งคืนอุปกรณ์  
ภายใน 2 วันนับตั้งแต่วันที่  
เสร็จสิ้นกิจกรรม 
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ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
  - การขอใช้ห้องประชุมมักขอใช้

เร่งด่วน  
- การปรับตัวและทัศนคติของกลุ่ม  
ผู้น านักศึกษา 
 

- ผู้ที่ขอใช้ตรวจสอบตาราง  
การใช้ห้องประชุมฯและลานฯ  
ว่าในวันที่จะใช้ว่างหรือไม่ และ  
กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ฯ  
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือปรับทัศนคติให้แก่กลุ่มผู้น า  
นักศึกษา ให้มีความเข้าใจและ  
มีความเป็นทีมในการท างานให้  
มากขึ้น  

2. ขั้นการด าเนินกิจกรรม  - นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม  
กิจกรรมน้อย และไม่ทราบว่า  
มีการจัดกิจกรรมข้ึน  

- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ  
และเห็นความส าคัญของการ  
เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ว่ามีผล  
อย่างไร รวมทั้งเพ่ิมช่องทาง  
การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง  
สามารถเข้าถึงกลุ่มนักศึกษา  
หรือกลุ่มเป้าหมายได้  

3. ขั้นสรุปการด าเนินกิจกรรม  - การสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
ของนักศึกษามีความล่าช้า  

- พูดคุยสอบถามถึงปัญหาในการ  
สรุปกิจกรรม และเร่งรัดการ  
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมให้  
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  
นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นกิจกรรม  

4. ภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ  
งานกิจการนักศึกษา 
  

- นักศึกษามีปัญหาด้านการศึกษา  
การท ากิจกรรม รวมทั้งปัญหา  
ส่วนตัว  

- ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เสนอ  
แนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา  

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน  
 เมื่อตะหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว อันเป็นผลจาการจัดท าคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 
ผู้จัดท าจึงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจัดกิจกรรม คณะครุศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการ
จัดกิจกรรม ดังนี้  
 5.2.1 ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการจัดกิจกรรม 
เพ่ือเตรียมการในการจัดกิจกรรมนั้นๆและมอบหมายภาระหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ไม่ให้เกิดความ
ทับซ้อน รวมทั้งวางแผนการใช้งบประมาณให้ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด  



36 
 

 5.2.2 จัดท าระเบียบข้อปฏิบัติในการขอยืมอุปกรณ์ และการใช้ห้องประชุมให้ชัดเจน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่ใช้บริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
 5.2.3 จัดกิจกรรมหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้น านักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เพ่ือเป็น
การปรับทัศนคติในการท างานและก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคีภายในทีม สามารถท างาน
ร่วมกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้  
 5.2.4 ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการชักจูงให้นักศึกษาอยากเข้าร่วม
กิจกรรม  
 5.2.5 เร่งรัดการสรุปกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับตั้งแต่วัน
สิ้นสุดกิจกรรม และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสรุปโครงการ  
 5.2.6 จัดบริการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่นักศึกษาที่ปัญหา/ข้อสงสัย ด้านต่างๆ เช่น การเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม หรือปัญหาส่วนตัว เพ่ือเป็นการเสนอแนวทางการแก้ไขและลดภาวะความเครียดที่เกิด
กับตัวนักศึกษา ให้สามารถเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
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ภาคผนวก ก 
คู่มือ รูปแบบ หลักเกณฑต์่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 1. คู่มือการเขียนโครงการและตัวอย่างการเขียนโครงการ 
 2. รูปแบบการจัดท ารายงานประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 3. รหัส ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม กลุ่มระดับโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์ 
 4. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 1. เชิญประชุม 
 2. ขอจัดกิจกรรมและยืมเงินจัดกิจกรรม 
 3. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ ขอจัดกิจกรรมและยืมเงินจัดกิจกรรม 
 4. ขอเลื่อนไตรมาสจัดกิจกรรม 
 5. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6. ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม 
 7. ขอเวลาการเรียนการสอน 
 8. เชิญประธานเปิดกิจกรรม 
 9. เชิญผู้บริหาร/คณาจารย์เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 10. ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอก 
 11. เชิญวิทยากร 
 12. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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ภาคผนวก ก 
คู่มือ รูปแบบ หลักเกณฑต์่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 1. คู่มือการเขียนโครงการและตัวอย่างการเขียนโครงการ 
 2. รูปแบบการจัดท ารายงานประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 3. รหัส ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม กลุ่มระดับโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์ 
 4. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ให้แต่ละหน่วยงาน * 
1. เขียนโครงการ/ กิจกรรม ตามงบประมาณที่จัดสรรให้
เรียบร้อย 
2. เขียนโครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุม
สภานักศึกษาให้เรียบร้อย 

 
 

* ส่ง 2 ข้อข้างบน * 
เป็นกระดาษเอกสารอย่างละ 10 ชุด 

ที่ น.ส.กัญญารัตน์ ค ามี กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา 

เพ่ือพิจารณาเบื้องต้น ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 
******* 

โครงการในผ่าน หรือปรับปรุงจนผ่าน 
จึงจะให้น าส่งไฟล์แผ่น CD อีกครั้ง 

************ 
 
 
 
 

การเขียนโครงการ 
และ 

ตัวอย่างการเขียนโครงการ 



  

รูปแบบโครงการ/ กิจกรรม 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการเขียนโครงการ / กิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสะดวก
ต่อการเข้าใจ และนักศึกษาเข้าใจแต่ละส่วนได้ง่าย ไม่สลับซับซ้อนสามารถเขียนโครงการได้ไม่ยุ่งยาก จึงขอ
ก าหนดรูปแบบรูปแบบในโครงการ/ กิจกรรม ที่ส าคัญเกี่ยวกับเงินงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา โดยยึดกรอบ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
  1. ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 ก าหนดให้ระดับมหาวิทยาลัย (กองพัฒนา
นักศึกษา) จ านวน 40 หน่วยกิจกรรม ระดับคณะจ านวน 40 หน่วยกิจกรรม  
    2. ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ก าหนดไว้ 5 ประเภท ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับให้
สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม 5 ประเภท เช่นกัน (ตามข้อ 9 ในหลักสูตร
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 หน้า 5) คือ 
   1)  กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   2)  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   3)  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
   4)  กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
   5)  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ตามข้อ 2 ในส่วนของ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จะก าหนดให้เป็น 2 
คุณลักษณะให้เลือก ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 2) คุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่    
   (1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 (หน้า 5) คือ 

   “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมท างานร่วมกับผู้อ่ืน” 
 

   (2) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ก าหนด คือ 

 “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 
  4. ก าหนดหน่วยงาน ได้แก่ 
  A องค์การบริหารนักศึกษา 
  E คณะครุศาสตร์  
  H คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  M คณะวิทยาการจัดการ   
  S คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  T คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  MS มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  5. ก าหนดงาน ได้แก่ 
 โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย) 
 โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย) 
 โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) 
 โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ (ระดับคณะ) 



  

 โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา (ระดับคณะ) 
 โครงการ/ กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ระดับคณะ มรภ.กพ. แม่สอด) 
 6. ก าหนดรหัสอักษรโครงการ/ กิจกรรม คือ 
 อบน. คือ โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา  
 ชรน. โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา  
 ฉก. โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ  
 สมน. โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะ  
 ชนน. โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา  
 ฝกน. โครงการ/ กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  7. ก าหนดรหัสหมายเลขโครงการ/ กิจกรรม คือ 
 01 คือ โครงการ/ กิจกรรม ที่ 1 
 02 โครงการ/ กิจกรรม ที่ 2 
 ...... โครงการ/ กิจกรรม ที่ ..... (ก าหนดไปตามล าดับ) 
 8. พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ  
       1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
       2) สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
       3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
       4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       5) ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       6) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ 
 1. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย 
 2. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ 
 3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน 
  10. ค่านิยมหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (KPRU) คือ 
         K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
          P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
          R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
          U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
 11. รหัสโครงการ น าอักษรข้อ 4, 6 และหมายเลขข้อ 7 คือ 
    A อบน. 01  หมายถึง หน่วยงานบริหารนักศึกษา โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหาร
นักศึกษา โครงการที่ 1   
   E ขนน. 01  หมายถึง หน่วยงานคณะครุศาสตร์ โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา
โครงการที่ 1   
   MS ฝกน. 01 หมายถึง หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด โครงการ/ 
กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการที่ 1 
 



  

 12.  โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา ชุมนุมนักศึกษา ตาม คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่ง
บริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558 ก าหนดการจัดกิจกรรมไว้ 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   1) ด้านวิชาการ เป็นการเปิดรับนักศึกษาร่วมท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการเปิด
การเรียน การสอนในหลักสูตรทั้ง 5 คณะ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
นิติศาสตร์ วิจิตรศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์ นิเทศศาสตร์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเงินการ
ธนาคาร การจัดการโลจีสติกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีโยธา เป็นต้น 
   2) ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
หรือคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
   3) ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น คาราเต้-โด ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิล
เทนนิส มวยสากลสมัครเล่น เป็นต้น  
  4) ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ ตามความหมายโดยรวม “จิต
สาธารณะ”  หมายความว่า  จิตส านึกทางสังคม หรือจิตส านึกสาธารณะ หรือจิตอาสา หรืออาสาสมัคร  ที่รู้จัก
เอาใจใส่เป็นธุระ ตระหนัก และรับรู้ ค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้ อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่ม
เดียวกัน และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
  ฉะนั้น การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตสาธารณะ เป็นการแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม 
เป็นการบริการชุมชน ท าประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งคนที่มีจิตสาธารณะ ต้อง
เป็นคนที่มีจิตใจรู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า การดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติ ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง ส่วนสาธารณะ ศาลาท่ารถ 
เป็นต้น และการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาในท้องถิ่น ชุมชน อาทิ ค่ายอาสาพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน 
ห้องสมุดสาธารณะ ฯลฯ   
  5) ด้านนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อน
คลายความตึงเครียด เป็นความส าราญ การละเล่น ความสนุกสนาน ความบันเทิง เช่น เชียร์ลีดดิ้ง การเล่านิทาน 
เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล การละเล่นพื้นบ้าน ละคร กีฬาพ้ืนบ้าน การละเล่นชนเผ่า เป็นต้น 
   6) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของไทยและต่างชาติ เช่น มรดกโลก นาฏศิลป์ ล าตัด โขน จิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย 
การแต่งกายประจ าชาติ ดนตรีประจ าชาติ อาหารประจ าชาติ เป็นต้น 
    7) ด้าน 3 D เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ในด้านการบ่มเพาะ ปลูกฝัง 
ปลูกจิตส านึกให้รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
จึงควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 D ได้แก่  
    Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
                      Decency   ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย  
                      Drug-Free   ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
     
 
 
 
 
 
 



  

 
1 ชุด/1 โครงการ/ กิจกรรม 

 
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2560 

 
หน่วยงาน : A องค์การบริหารนักศึกษา        
งาน :  โครงการ/ กิจกรรม องค์การบริหารนักศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย) 
สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปี 2558 ใน 5 ประเภท :  1)  กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
    2)  กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
    3)  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปี 2558   กิจกรรมชมรม   กิจกรรมชุมนมุ ใน 7 ด้าน :  
สอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ : คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พรอ้มท างานร่วมกับผู้อื่น 
สอดคล้องพันธกจิมหาวิทยาลัย : 1) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2) บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ ์
สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลิตภาพที่ด ี
 

ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ ประจ าปกีารศึกษา 2559 A อบน. 01   0 50,000 0 0 

 

สถานภาพของงาน/โครงการ  [   ]  งานเดิม  [  ]  งานใหม่      [X]  โครงการเดิม  [  ] โครงการใหม่  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี 
สถานที่ด าเนินการ : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศนมีโชต ิ
 

1. หลักการและเหตุผล หรือค าอธิบายโครงการ/ กิจกรรมที่เหมาะสม 2.วัตถุประสงค ์
       เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาใหม่ ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้ร่วม
เรียนรู้และรับฟังการแนะน ากฎ ระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรู้ จักคุ้นเคย
ระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่อีกด้วย 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพรอ้มในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั 
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบขอ้บังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีเจตคติทีด่ีต่อมหาวิทยาลัย 
4. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รู้จักคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพ่ี 
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 
 
 

A อบน. 01 ตัวอย่างเขียนโครงการ 



  

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

การด าเนินงานจดักิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 

1. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
2. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีความเข้าใจ ใน
ระบบ กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สามารถปฏิบัติตน
อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ   
       1. จ านวนศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ  
       2 .จ านวนศึกษาช้ันปีท่ี 2 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ 

 
 

1 ครั้ง 
 

เชิงคุณภาพ  
      1. ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา      
       จ านวนวันท่ีจัดกิจกรรม 

 
4 วัน 

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วนัท่ี  24 พ.ค. 2560  ถึง วันท่ี  27 พ.ค. 2560 

 
 

กิจกรรม 

 
ผลผลิต 
กิจกรรม 
(หน่วย
นับ) 

 
งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ งบ 
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวมเงิน ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

1.ปฐมนเิทศ
นักศึกษาใหม่   

1 ครั้ง 
 

9,600 25,400 15,000 - 
 

- 
 

- 50,000       1 ครั้ง 50,000 

รวม  9,600 25,400 15,000 - - - 50,000 - - - - - - 1 คร้ัง 50,000 
 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. การประเมินผล 
      1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ได้รีบรูเ้กี่ยวกับกฎระเบียบตา่ง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
      2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
      3. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยัได ้

      1. สังเกตจากความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
      2. แบบสอบถาม 
      3. รายงานประเมินโครงการ/ กิจกรรม (เป็นรูปเลม่แบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา)   

 
 
 
 



  

7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
     ( นายวรายุทร พ่วงสมจิตร ) 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง) 
 
 
 
 

 
 
 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ  
   จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ ์
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดเจ็บไข้ หรือเป็นลม  

1. ตรวจเช็ค และควบคุมไม่ให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หนีกลับ 
2. ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ คอยควบคุมดูแลตลอดเวลาในการจัดกิจกรรม 
 
3. มีฝ่ายศูนยเ์วชศึกษาป้องกันคอยดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
1. ค่าตอบแทน 
 
2. ค่าใช้สอย 
 
 
 
3. ค่าวัสด ุ

9,600 
 

25,400 
 
 
 

15,000 

ค่าตอบแทนวิทยากร 800 บาท x 6 ชม. x 2 ครั้ง  
 
ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 80 คน x 2 ครั้ง = 12,800   
ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 80 คน x 4 มื้อ = 9,600 บาท  
ค่าพาหนะ ค่าที่พักวิทยากร 3,000 บาท  
 
ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 150 x 80 = 12,000 บาท และคา่วัสดุอื่นๆ 3,000 บาท  
ถัวจ่ายทุกรายการ 

   



  

 
1 ชุด/1 โครงการ/ กิจกรรม 

 
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2560 

 
หน่วยงาน : E คณะครุศาสตร ์        
งาน :  โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา (ระดับคณะ) 
สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปี 2558 ใน 5 ประเภท :   1)  กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
    2)  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปี 2558   กิจกรรมชมรม   กิจกรรมชมุนุม ใน 7 ด้าน : ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สังคม หรือจิตสาธารณะ 
สอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องพันธกจิมหาวิทยาลัย : 1) เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน 2) บริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ ์
สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : P – Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมผีลิตภาพที่ด ี
 

ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ชุมนุม คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม E ชนน. 01   0 2,400 0 0 

 

สถานภาพของงาน/โครงการ  [   ]  งานเดิม  [  ]  งานใหม่      [  ]  โครงการเดิม  [X] โครงการใหม่  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี 
สถานที่ด าเนินการ : อาคารคณะครุศาสตร ์และภาคสนามนอกสถานท่ี 
 

1. หลักการและเหตุผล หรือค าอธิบายโครงการ/ กิจกรรม ที่เหมาะสม 2.วัตถุประสงค ์
       กิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษาคณะจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะเลือกตามความสนใจปีละ 1 ชุมนุม หรือจะสังกัด 1 ชุมนุม ตลอดจนครบ
หลักสูตรก็ได้ 
       ชุมนุม คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มองเห็นสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ซึ่งคนทุกวันนี้ไม่ใส่ใจเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบกาย ไม่อนุรักษ์ให้อยู่
สังคมไทยไปนาน ๆ จึงอยากให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับทัศนคติหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดูแลรักษาสิ่งรอบกายไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน  ป่าไม้ 
สวนสาธารณะ สังคมเมือง ตลาดสด ยานการค้า ฯลฯ ล้วนต้องท าการจัดการหรือจัดระเบียบให้ดูดีกว่าท่ีเป็นอยู่ 
 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะ ช้ันปีที่ 1 -2 
อย่างน้อย 2 โปรแกรมวิชา สมัครเป็นสมาชิก
ชุมนุม จ านวน 80 คน ขึ้นไป 
2. เพื่อใหส้มาชิกชุมนุมนักศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อใหส้มาชิกชุมนุมนักศึกษาออก
ปฏิบัติงานรณรงคร์ักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม
ชุมชน หรือออกค่ายอาสารักษาสิ่งแวดล้อมใน

E ชนน. 01 ตัวอย่างเขียนโครงการ 



  

ชุมชน 
 
 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

การด าเนินงานจดักิจกรรมชุมนุม คนรุ่นใหม่ ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

1. สมาชิกชุมนุมนักศึกษาคณะ ช้ันปีที่ 1 
– 2 จ านวน 3 โปรแกรมวิชา จ านวน 
120 คน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุม 
2. สมาชิกตามข้อ 1 มีความเข้าใจ ใน
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 

เชิงปริมาณ   
       1. จ านวนสมาชิกชุมนุมนักศึกษาคณะ ช้ันปีที่ 1 – 2 จ านวน 
3 โปรแกรมวิชา จ านวน 120 คน  
        2. สมาชิกตามข้อ 1 ออกปฏิบัติงานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

 
1 ครั้ง 

 

เชิงคุณภาพ  
      1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา      
       จ านวนวันท่ีจัดกิจกรรม 

 
2 วัน 

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วนัท่ี  18 ม.ค. 2560  ถึง วันท่ี  19 ม.ค. 2560 

 
 

กิจกรรม 

 
ผลผลิต 
กิจกรรม 
(หน่วย
นับ) 

 
งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ งบ 
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวมเงิน ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ออกปฏิบตัิงาน
รณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม 

1 ครั้ง 
 

- 1,400 1,000 - 
 

- 
 

- 2,400   1 ครั้ง 2,400 - - - - 

รวม  - 1,400 1,000 - - - 2,400 - - 1 คร้ัง 2,400 - - - - 
 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. การประเมินผล 
      1. สมาชิกชุมนุมนักศึกษาคณะ ช้ันปีท่ี 1 – 2 จ านวน 3 โปรแกรมวิชา  
         จ านวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุม 
      2. สมาชิกตามข้อ 1 มีความเขา้ใจ ในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

      1. สังเกตจากความสนใจของสมาชิดชุมนุมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
      2. แบบสอบถาม 
      3. รายงานประเมินโครงการ/ กิจกรรม (เป็นรูปเลม่แบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา)   



  

      3. คนในชุมชนตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 
 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
ลงช่ือ        ช่ือประธานชุมนุม         ผู้เสนอโครงการ 
     ( ............................................... ) 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

                                                                                                                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว) 
 
 
 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ  
   จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ ์
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจเกิดเจ็บไข้ หรือเป็นลม  

1. ตรวจเช็ค และควบคุมไม่ให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หนีกลับ 
2. ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ คอยควบคุมดูแลตลอดเวลาในการจัดกิจกรรม 
 
3. มีฝ่ายศูนยเ์วชศึกษาป้องกันคอยดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
1. ค่าใช้สอย 
 
2. ค่าวัสด ุ

1,400 
 

            1,000 

ค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม 120 X 12  = 1,400   
 
ค่าท าป้ายรณรงค์ข้อความต่าง ๆ  = 1,400   

   



  

 
 
 

 
1 ชุด/1 โครงการ/ กิจกรรม 

 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2560 
 
หน่วยงาน : A องค์การบริหารนักศึกษา        
งาน :  โครงการ/ กิจกรรม เฉพาะกิจ (ระดับมหาวิทยาลัย) 
สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2558 ใน 5 ประเภท :   1) กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   
    2) กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปี 2558   กิจกรรมชมรม   กิจกรรมชมุนุม ใน 7 ด้าน : - 
สอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ : คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พรอ้มท างานร่วมกับผู้อื่น 
สอดคล้องพันธกจิมหาวิทยาลัย : บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ ์
สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ : บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรูใ้หม่ 
 

ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
ประชุมสภานักศึกษา A ฉก. 01   0 9,000 0 0 

สถานภาพของงาน/โครงการ  [   ]  งานเดิม  [  ]  งานใหม่      [  ]  โครงการเดิม  [X] โครงการใหม่  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี 
สถานที่ด าเนินการ : ภาคสนามนอกสถานท่ี  
 

1. หลักการและเหตุผล หรือค าอธิบายโครงการ/ กิจกรรม ที่เหมาะสม 2.วัตถุประสงค ์
       สภานักศึกษา หมายถึง องค์กรกลางของนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ท างานเพื่อนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ไม่ขึ้นตรงกับองค์กรนักศึกษาใด เพื่อความเป็นกลางในการตรวจสอบการจัดกิจกรรมของ
องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมทั้งในส่วนของการใช้งบประมาณ รูปแบบการจัด
กิจกรรม ตลอดจนมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและรับเรื่องเกี่ยวกับการท ากิจกรรมหรือโครงการขององค์กร
นักศึกษาต่าง ๆ และพิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร รวมถึง
ตรวจสอบการท ากิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมี คณะกรรมการ
บริหารสภานักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เป็นสมาชิกจ านวน 43 คน จากการคัดเลือก/ สรรหาของแต่ละ

1. เพื่อใหก้ารด าเนินการด้านสภานักศึกษาเป็นไปตาม คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่ง
บริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558  
2. เพื่อให้ระบบสภานักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระบอบประชาธิปไตย  
3. เพื่อใหก้ารเปิดสภานักศึกษา ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบองค์ประชุม 
4. เพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา จ านวน 43 คน พร้อมผู้เข้าร่วมอีกอย่าง
น้อย 7 คน  

A ฉก. 01 ตัวอย่างเขียนโครงการ 



  

คณะ เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีท่ี 1 - 4  ช้ันปีละ 2 คน รวมคณะละ 8 คน รวม 5  คณะ จ านวน 40 คน 
และจากการคัดเลือก/ สรรหาของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นตัวแทน จ านวน 3 คน มี
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ และมีวาระ 1 ปีการศึกษา 

5. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา พิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบต่อนโยบายโครงการและงบประมาณ และตรวจสอบการท างานและ
ตรวจสอบการเงินอย่างอิสระตามมติในท่ีประชุม 

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

การด าเนินงานในการประชุมสภานักศึกษา 1. การประชุมสภานักศึกษาเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้การเปิดสภานักศึกษา ได้มี
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพและครบองค์
ประชุม 
 

เชิงปริมาณ   
       1. จ านวนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา จ านวน 43 คน   
       2. พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมตาม คู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่ง
บริหารกิจกรรมของนักศึกษา ปี พ.ศ. 2558 อีกอย่างน้อย 7 คน 

 
3 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ  
      1. ผู้เข้ารับการประชุมมีความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา      
       จ านวนวันท่ีจัดประชุมจ านวน 1 วัน X 3 ครั้ง 

 
3 วัน 

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วนัท่ี  18 ม.ค. 2560  ถึง วันท่ี  19 ม.ค. 2560 

 
 

กิจกรรม 

 
ผลผลิต 
กิจกรรม 
(หน่วย
นับ) 

 
งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ งบ 
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวมเงิน ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ประชุมสภา
นักศึกษา 

3 ครั้ง 
 

4,050 4,500 450 - 
 

- 
 

- 9,000 1 ครั้ง 3,000 1 ครั้ง 3,000 - - 1 ครั้ง 3,000 

รวม  4,050 4,500 450 - - - 9,000 1 คร้ัง 3,000 1 คร้ัง 3,000 - - 1 คร้ัง 3,000 
 
 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. การประเมินผล 
      1. เปิดประชุมสภานักศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา เข้าร่วม 
          ประชุมครบองค์ประชุม เกินกึ่งหนึ่ง   
      2. บรรยากาศการประชุมเปน็ไปด้วยความเรยีบร้อยและราบรืน่ตามระบอบ 

      1. สังเกตจากความสนใจของคณะกรรมการบรหิารสภานักศึกษาในการเข้าร่วมประชุม 
      2. แบบสอบถาม 
      3. รายงานประเมินโครงการ/ กิจกรรม (เป็นรูปเลม่แบบฟอร์มหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา)   



  

          ประชาธิปไตย 
      3. การประชุมพิจารณาตามมติในท่ีประชุมอย่างมีเหตุและผล 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

 
ลงช่ือ      ช่ือประธานสภานักศึกษา   ผู้เสนอโครงการ 
     ( ............................................... ) 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง) 
 

 
 
 
 
 
8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง การควบคุม 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
2. อาหารและเครื่องดื่มอาจไม่พอเพียง 
3. ระยะเวลาการประชุมอาจเกินเวลา จากการคาดคะเน 
   ว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4 ช่ัวโมง อาจจะเกินไป 2 – 3 
ช่ัวโมง 

1. มีหนังสือเชิญประชุม และแจ้งทางโทรศัพท ์
2. ควรมีน้ าเปล่าเย็น ๆ เสริฟเสริม 
3. ต้องมีการควบโดยประธานสภานักศึกษา ควรเป็นประเด็นเรื่องที่ควร
พิจารณาหรือวาระส าคญัและตรงประเด็น 

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบแุยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
1. ค่าตอบแทน 
 

2. ค่าใช้สอย 
 

3. ค่าวัสด ุ

4,050 
 

4,500 
 

450 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 43 คน = 1,350 บาท x 3 ครั้ง  
 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท x 50 คน x 3 ครั้ง (3วัน) = 4,500 บาท   
 

ค่าถ่ายเอกสารประกอบการชุม 150 x 3 = 450 บาท  
 

   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ให้แต่ละหน่วยงานเขียนส่งทั้ง 2 โครงการ/ กิจกรรม * 
1. เขียนโครงการ/ กิจกรรม ตามงบประมาณที่จัดสรรให้
เรียบร้อย 
2. เขียนโครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุม
สภานักศึกษาให้เรียบร้อย 

 
 

* ส่งตามวันที่ก าหนดในหน้าแรก * 
 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มเขียน 
โครงการ/ กจิกรรม 



  

 
1 ชุด/1 โครงการ/ กิจกรรม 

 
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปงีบประมาณ 2560 

 
หน่วยงาน : ……………………………..        
งาน :  ........................................................ 
สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปี 2558 ใน 5 ประเภท :   ...................................................................................... 
    ................................................................................. 
สอดคล้องหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปี 2558   กิจกรรมชมรม   กิจกรรมชมุนุม ใน 7 ด้าน : .................................... 
สอดคล้องกิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ : .......................................................... 
สอดคล้องพันธกจิมหาวิทยาลัย : ............................................................. 
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร : .................................................... 
สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ : ............................................... 
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : ........................................... 
 

ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
........................................... …………….   0 …………. 0 0 

 

สถานภาพของงาน/โครงการ  [   ]  งานเดิม  [  ]  งานใหม่      [  ]  โครงการเดิม  [  ] โครงการใหม่  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   1   ปี 
สถานที่ด าเนินการ : อาคารคณะครุศาสตร ์และภาคสนามนอกสถานท่ี 
 

1. หลักการและเหตุผล หรือค าอธิบายโครงการ/ กิจกรรม ที่เหมาะสม 2.วัตถุประสงค ์
       ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

………………….. 



  

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลติ ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

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

เชิงปริมาณ   
       1. ..................................................  
       2. ............................................... 

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

 
เชิงคุณภาพ  
      1. .............................................. 

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

เชิงเวลา      
       ................................................ 

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

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วนัท่ี  ...................................................................... 

 
 

กิจกรรม 

 
ผลผลิต 
กิจกรรม 
(หน่วย
นับ) 

 
งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ งบ 
อุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

รวมเงิน ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

ปริมาณ 
งาน 

งบ 
ประมาณ 

 
 
 
 

                

รวม                 
 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. การประเมินผล 
       
 
 
 
 
 

        



  

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 
 

 
ลงช่ือ                                     ผู้เสนอโครงการ 
     ( ............................................... ) 
 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                                                       
    (                                        ) 
 

 
 
8. การบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง การควบคุม 
   

 
 
 
 

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
    

 
 

   
 
 



 

โครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน 
สรุปมติที่ประชุมสภานกัศึกษา 

 
 ให้แต่ละหน่วยงาน เขียนโครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษา ให้เรียบร้อยตามตัวอย่างด้านล่าง และบันทึกไฟล์ โครงการ/ กิจกรรม 
และ โครงการ/ กิจกรรมหน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษา ลงแผ่น CD ส่งที่ องค์การบริหารนักศึกษา ภายในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภา
นักศึกษาพิจารณางบประมาณโครงการ/ กิจกรรมหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2560 ปีการศึกษา 2559 โดยด่วน ตามตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง โครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชมุสภานักศึกษา 

 
โครงการ/ กิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ล าดับ
ที ่

 

โครงการ/ กิจกรรม 
งบปรมาณ 

ทีเ่สนอ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
องค์ประชุม เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หมายเหตุ 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ 5,000        
2 พิธีไหว้ครูคณะ 8,000        
3 ประชุมเปิดภาคเรียน 5,000        
4 กีฬาระหว่าคณะ 60,000        
5 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 15,000        
6 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 9,850        
7 ปัจฉิมนิเทศปี 4 20,000        

                             รวมทั้งสิ้น 122,850        

 
 
 



 

โครงการ/ กิจกรรม ชุมนุมนักศึกษา คณะครุศาสตร์ (หมายเหตุ คือ จ านวนสมาชิกชุมนุม) 
 

ล าดับ
ที ่

 

โครงการ/ กิจกรรม 
งบปรมาณ 

ที่เสนอ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
องค์ประชุม เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หมายเหตุ 

1 ชุมนุม คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 4,700       มี 235 คน 
2 ชุมนุม ลิเก กรุ ครุศิลป์ 6,140       มี 307 คน 
3 ชุมนุม ครุอาสาพัฒนา 5,880       มี 294 คน 

                             รวมทั้งสิ้น 16,720       836 คน 
 

 
 
โครงการ/ กิจกรรม ชมรมนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา (หมายเหตุ คือ จ านวนสมาชิกชมรม) 
 

ล าดับ
ที ่

 

โครงการ/ กิจกรรม 
งบปรมาณ 

ที่เสนอ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
องค์ประชุม เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หมายเหตุ 

1 อาสาพัฒนา VDC.KPRU 20,000 400      มี 400 คน 
2 เชียร์ลีดดิ้ง 12,800 256      มี 256 คน 
3 สักทองเสียงทิพย์ 15,650 313      มี 313 คน 
4 ศึกษาวิชาทหาร 14,300 286      มี 286 คน 
5 สานสัมพันธ์ชนเผาไทย 12,700 254      มี 254 คน 
6 อนุรักษ์ข้าวไทย 19,900 398      มี 398 คน 
7 ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ 11,250 225      มี 225 คน 
8 ราชภัฏร่วมใจสร้างวินัยจราจร 15,000 300      มี 300 คน 
9. วิจิตรศิลป์ 16,900 338      มี 338 คน 
10 ถ่ายภาพจากมือถือ 20,000 400      มี 400 คน 

                             รวมทั้งสิ้น 158,500       3,170 คน 
 



 

โครงการ/ กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

ล าดับ
ที ่

 

โครงการ/ กิจกรรม 
งบปรมาณ 

ที่เสนอ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
องค์ประชุม เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หมายเหตุ 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 5,000        
2 พิธีไหว้ครู 8,000        
3 ราชภัภัฏลอยกระทง 20,000        
4 กีฬาระหว่าคณะ 15,000        
5 สร้างคุณธรรม จริยธรรม 15,000        
6 อบรมมารยาทไทย 9,800        
7 ปัจฉิมนิเทศปี 4 4,960        

                             รวมทั้งสิ้น 77,760        
 

 

แบบฟอร์มเขียน โครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน สรุปมติที่ประชุมสภานักศึกษา 
 
โครงการ/ กิจกรรม ............................................................... 
 

ล าดับ
ที ่

 

โครงการ/ กิจกรรม 
งบปรมาณ 

ที่เสนอ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ยอดเงิน
คงเหลือ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา 
องค์ประชุม เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หมายเหตุ 

1          
2          
3          
4          
7          

                             รวมทั้งสิ้น 122,850        
 



(ปกหน้า)  
จะมีภาพกิจกรรมหรือไม่มีก็ได้ ขอให้มีข้อความต่อไปนี้ 

 

 

 

รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

        ชื่อกิจกรรม
................................................................... 
 

        รหัสกิจกรรม
................................................................. 
 
 
 
 
 
 

จัดวันที่ ............................................................................ 
ณ....................................................................................... 
เวลา .........................................................................น. 

 
 

หน่วยงาน.................................................................................. 
งบประมาณประจ าปี........................................................ 

 
 
 



รายงานประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

2 

(ปกใน)  
จะไม่มีภาพกิจกรรม ขอให้มีข้อความเหมือนปกหนา้ 

 

 

 

รายงานประเมินโครง/การกิจกรรม 
 

 

        ชื่อกิจกรรม
................................................................... 
 

        รหัสกิจกรรม
................................................................. 
 
 
 
 
 
 

จัดวันที่ ............................................................................ 
ณ....................................................................................... 
เวลา .........................................................................น. 

 
 

หน่วยงาน.................................................................................. 
งบประมาณประจ าปี........................................................ 

 
 
 



รายงานประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

3 

บทสรุป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

   กิจกรรมนักศึกษา จึงเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น  เพ่ือเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ ร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาคอยแนะน า
และให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไป
ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษารู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  พร้อมทั้ง
เสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต
ค่อนข้างมาก เนื่องจากสังคมทุกวันนี้ไม่ต้องการเพียงแต่คนเก่งทางวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการ 
คนที่มีความสมบูรณ์ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไปว่า ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาท าให้ได้รับประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมายหลาย
ประการ 
 ด้วยเหตุนี้ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามโครงการครั้งนี้  ถือว่าด าเนินการจัด    
กิจกรรมตามกรอบการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี 
  สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมตามกรอบพัฒนานักศึกษา รหัสกิจกรรม.................................. 
ชื่อกิจกรรม......................................................................จัดวันที่................................... ...................... 
สถานที่จัด................................ .....................................................เวลา............................................น. 
เป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้ 
 หน่วยงานที่ด าเนินงาน : …………………………………………………………………………….…………… 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ……………………………………….……………………………………….…………… 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ……………………………………….……………………………………….…………… 
............................................................................................................................................................. 
 กลยุทธ์ที่ : …………………………………………………….….……………………………………….…………… 
............................................................................................................................................................. 
 แนวทาง/ มาตรการการจัดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25.…. : …………………… 
……………………………………….……………………………………….……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : ……………………………………….……………………………………….………… 
  สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : ……………………………………….……………………………………………… 
 สถานภาพของโครงการ : ……………………………………….……………………………………….……… 
 
 
 



รายงานประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

4 

สารบัญ 
 
 

                                                                                                                                       
หน้า 

 
บทสรุปผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม.................................................................................................  (1) 
สารบัญ....................................................................................................................... .......................... (3) 
สารบัญภาพ (ถ้ามี)............................................................................................................................... (5)  
สารบัญตาราง (ถ้ามี).......................................................................................................... ..................  (6) 
บทที่ 1 บทน า......................................................................................................................... .............  1
  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.................................. 1
  วัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.................................................................. 1 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการพัฒนานักศึกษา................................................... 5 
  ขอบเขตของโครงการพัฒนานักศึกษา................................................................................ 5 
  นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 6 
บทที่ 2 เนื้อหาสาระที่เก่ียวข้อง............................................................................................................. 7
  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.................................. 1
  วัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.................................................................. 1 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการพัฒนานักศึกษา................................................... 5 
  ขอบเขตของโครงการพัฒนานักศึกษา................................................................................ 5 
  นิยามศัพท์เฉพาะ............................................................................................................... 6 
  วัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.................................................................. 1
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

5 

 
 

บทที่ 1 : บทน า 
   

 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 ............................................................................................................................................... 
......................................ใหน้ าหลกัการและเหตุผลของโครงการมาเขียน ..............................................  
..........................มหาวิทยาลยัใช้ใน แบบ P2 องค์การบริหารนักศกึษาใช้ในแบบ อบน. 02.................... 
............................(หรือเขียนเพ่ิมเติมใหมี้รายละเอียดสอดคลอ้งกับโครงการมากขึ้น)............................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
วัตถุประสงค์โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 ...............................................................................................................................................  
......................................ใหน้ าหลกัการและเหตุผลของโครงการมาเขียน .............................................. 
..........................มหาวิทยาลยัใช้ใน แบบ P2 องค์การบริหารนักศฯกษาใช้ในแบบ อบน. 02.................... 
............................(หรือเขียนเพ่ิมเติมใหมี้รายละเอียดสอดคลอ้งกับโครงการมากข้ึน)............................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการพัฒนานักศึกษา 
 

 ............................................................................................................................................... 
......................................ใหน้ าหลกัการและเหตุผลของโครงการมาเขียน ..............................................  
..........................มหาวิทยาลยัใช้ใน แบบ P2 องค์การบริหารนักศฯกษาใช้ในแบบ อบน. 02.................... 
............................(หรือเขียนเพ่ิมเติมใหมี้รายละเอียดสอดคลอ้งกับโครงการมากข้ึน)............................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
ขอบเขตของโครงการพัฒนานักศึกษา 
 

  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามโครงการครั้งนี้  คือ รหัสกิจกรรม.......................... 
ชื่อโครงการ................................................................................ประเภทงบประมาณ...(บกศ./ กศ.บป./ 
แผ่นดิน/ บัณฑิต/ อบน.) โดยด าเนินการจัดกิจกรรม วันที่........เดือน.........................พ.ศ. 25.....         
สถานที่จัด......................................................................................เวลา......................... ................น.  
ซึ่งมีขอบเขตหลักด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลผลิต ...............................................................................................................  
..........................มหาวิทยาลยัใช้ใน แบบ P2 องค์การบริหารนักศฯกษาใช้ในแบบ อบน. 02.................... 
  2. ผลลัพธ์................................................................................................................  
..........................มหาวิทยาลยัใช้ใน แบบ P2 องค์การบริหารนักศฯกษาใช้ในแบบ อบน. 02.................... 
  3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ.............................................................................................. 
..........................มหาวิทยาลยัใช้ใน แบบ P2 องค์การบริหารนักศฯกษาใช้ในแบบ อบน. 02.................... 
  4. เป้าหมาย............................................................................................................ 
..........................มหาวิทยาลยัใช้ใน แบบ P2 องค์การบริหารนักศฯกษาใช้ในแบบ อบน. 02.................... 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 กองพัฒนานักศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานกิจกรรม สวัสดิการ สุขภาพ
หอพัก ทุนการศึกษา และอ่ืน ๆ ของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 คณะ/หน่วยงานภายใน หมายถึง หน่วยงานแต่ละส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
จัดแบ่งโครงสร้างตามภาระงาน มีการร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมด้วยกัน 
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 หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป
ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการร่วมประชุมและร่วม
กิจกรรมด้วยกัน 
 นักศึกษา หมายถึง ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
 สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา หมายถึง ผู้ประสานงาน ดูแล ผู้ร่วม
แสดงความคิดเห็นและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และเป็นหน่วยงานจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติของนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรม
เสริมหลักสูตร 2) กิจกรรมนอกหลักสูตร 
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชา
ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 
 กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา / ศูนย์การศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา  หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา        
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

...................................................... 
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บทที่ 2 : เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 
   

 
กรอบตัวบ่งชี้ : กิจกรรมนักศึกษา 
 

  มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร นักศึกษา 
และคณะวิชา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่               
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/ องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : กิจกรรมนักศึกษา 
 

  เกณฑ์มาตรฐานด้านกิจกรรมมีอยู่ข้อหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
นอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษาให้ครบถ้วน ซึ่งควรยึดเกณฑ์ให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา     
นักศึกษาในระดบัปริญญาตรี โดยให้ด าเนินกิจกรรมใน 5 ประเภท ต่อไปนี้  
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   1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
  2. กิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ 
  3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  5. กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “มีความรู้  ความสามารถ และมีคุณภาพ มีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ”  
    
เนื้อหาสาระด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 

  กิจกรรมนักศึกษา   หมายถึง   กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ  จัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง  โดยไม่มีหน่วยกิตและมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ  ทัศนคติของนักศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  
คือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และกิจกรรมนอกหลักสูตร    
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ  ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชา
ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนอง  เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ   
  กิจกรรมนอกหลักสูตร  หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะวิชา/ ศูนย์การศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา คณะวิชา/ ศูนย์การศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ ร่วมกันจัด
ขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็น      
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ๒๕๕๒ ที่ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
บัณฑิตม ีอย่างน้อย 5 ด้าน 
 

กรอบมาตรฐาน TQF  
 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework 
forHigher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิด
โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด า  เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
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   การเรียนรู้  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 
   (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถ
ในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม 
   (2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและ
การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
    (3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆใน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
    (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า 
ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของ  
ตนเอง 
 
    (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ
สถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กรอบนโยบาย 3 ด ี 
 

   นโยบาย 3ดี (3D) ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และ
ประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
         ดังนั้นสถานศึกษาควรได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจ
ที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่  
   Democracy    ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
                     Decency   ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย  
                     Drug-Free      ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
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กรอบการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา     
องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรคณะวิชา คณะวิชา ชมรม ชุมนุม จัดกิจกรรมนอก    
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ควรจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ครบอย่าง
น้อย 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
  1)  กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  2)  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
  3)  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  4)  กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
  5)  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการคร้ังนี้ 
 

 ชื่อโครงการ.....................................................................................................................  
 รหัสกิจกรรม...................................................................................................................  
  งบประมาณ.................................บาท (.............................................................................)  
 ประเภทงบประมาณ   บกศ.    กศ.บป.    แผน่ดิน    บณัฑิต    อบน. 
 
 1. หลักการและเหตุผล 
 ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 2. วัตถุประสงค์ 
 ........................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3. สอดคล้องกับกรอบการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา  6 ประเภท ได้แก่ 
    กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
    กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
    กิจกรรมนันทนาการ หรือ 
    กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 4. สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน TQF ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
    ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
    ด้านความรู้     
    ด้านทักษะทางปัญญา  
     ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 5. สอดคล้องกับกรอบนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ 
    ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   
    ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย   
    ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 
 

...................................................... 
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บทที่ 3 : วิธีด าเนินการจัดกิจกรรม 
   

 
1. ชื่อโครงการ..................................................................................................................... 
 

2. รหัสกิจกรรม................................................................................................................... 
 

3. งบประมาณ................................บาท (.............................................................................)  
 

4. ประเภทงบประมาณ   บกศ.    กศ.บป.    แผ่นดิน    บัณฑิต    อบน. 
 

5. วันที่จัดกิจกรรม..................................................................................จ านวน................วัน 
    เวลา..........................................สถานท่ี..............................................................................  
 

6. กลุม่เป้าหมาย (ประชากรกลุ่มตัวอย่าง) เข้าร่วมกิจกรรม 
 

  นักศึกษาภาคปกติ จ านวน...............คน           
  นักศึกษาภาค กศ.บป.  จ านวน...............คน  
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  นักเรียนประถมศึกษา จ านวน...............คน    
  นักเรียนมัธยมศึกษา จ านวน...............คน 
  ประชาชนท่ัวไป จ านวน...............คน 
  อื่น ๆ  จ านวน...............คน 
 

7. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบสอบถาม โดยประเมินอยู่ 3 มิติ ได้แก่ 
  1) มิติด้านความรู้ความเข้าใจ 
  2. มิติด้านความพึงพอใจ 
  3. มิติด้านการน าไปใช้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ ดังนี้ 
 คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
 คะแนน 4 หมายถึง มาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

8. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม (ข้อมูล) 
 

  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ในขณะด าเนินการกิจกรรมโดยแจกให้กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม (ข้อมูล) ก่อนเลิกกิจกรรม 
 

9. การประเมินผล (วิเคราะห์ข้อมูล) 
 

  คณะผู้จัดกิจกรรมด าเนินการประเมินการจัดกิจกรรม (วิเคราะห์ข้อมูล) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ส าหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติ SPSS (SPSS for Windows) 
  ส าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 
ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 
 

10. สถิติที่ใช้คิดในการประเมิน (วิเคราะห์ข้อมูล) 
 

  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ ของข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน      
มาตรฐาน ( ..DS ) 
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11. การด าเนินโครงการจัดกิจกรรม 
  เป็นขั้นตอนด าเนินงานตามโครงการให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ 
 

 1) พิธีเปิดงานกิจกรรม  เริ่มเวลา...........................................................น. 
  หลังจากผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย เป็นขั้นตอนพิธีเปิดงานกิจกรรม  
 

  (1) ประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม ชื่อ......................................................................(ถ้ามี)  
                                                  ต าแหน่ง......................................................................... ...... 
  

  (2) ผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานกิจกรรม ชื่อ...........................................................(ถ้ามี) 
                                                  ต าแหน่ง.............................................................................. . 

  (3) วิทยากรบรรยาย คนที่ 1 (มีหลายคน) ชื่อ.......................................................(ถ้ามี) 
                                                  ต าแหน่ง...............................................................................  
                    วิทยากรบรรยาย คนที่ 2 (มีหลายคน) ชื่อ.......................................................(ถ้ามี) 
                                                  ต าแหน่ง...............................................................................  
                    วิทยากรบรรยาย คนที่ 3 (มีหลายคน) ชื่อ.......................................................(ถ้ามี) 
                                                  ต าแหน่ง...............................................................................  

  (4) พิธีกรร่วมรายการ คนที่ 1 (มีหลายคน) ชื่อ........................................................(ถ้ามี) 
                     พิธีกรร่วมรายการ คนที่ 2 (มีหลายคน) ชื่อ......................................................(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ........................(1)............................................... 
ต าแหน่ง................................................................ 

กล่าวเปิดงานกิจกรรม  
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ภาพที่ 2 ........................(2)............................................... 
ต าแหน่ง................................................................ 

กล่าวรายงงานวัตถุประสงค์การจดักิจกรรม  
 
 
 
 

 2) เริ่มกิจกรรม  เวลาประมาณ...........................................................น. 
 

(1) ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เรื่อง...................................................................... 
  

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

 

  (2) ผลที่คาดว่าผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ 
  

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

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

  (3) ผู้ร่วมกิจกรรมคาดว่าจะน าไปใช้โยชน์ด้าน 
  

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

    ..................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................... 
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ภาพที ่3 ........................(3)............................................... 
ต าแหน่ง................................................................ 

วิทยากรบรรยายให้ความรู้  
 

 

บทที่ 4 : ผลการประเมินจัดกิจกรรม 
   

 
  ในการจัดกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ ถือว่าลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้การจัดกิจกรรมของ
ผู้รับผิดชอบโครงการจะมีทีมงานคณะกรรมการค่อยร่วมมือ ร่วมแรง แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางประการ 
 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

      1.1 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 

จ านวนเป้าหมายของนักศึกษาเข้าร่วม  ......... คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  .........  คน   
แบ่งเป็น 

คณาจารย์    …….. คน 
บุคลากร     …….. คน 
นักศึกษา    …….. คน 
บุคคลภายนอก    …….. คน 
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อ่ืนๆ ระบ…ุ…………….   …….. คน 
 

      1.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ …………..  คน  
  
2. งบประมาณ   
 

 จ านวนที่ได้รับ.................. บาท  ใช้จริง....................บาท 
 

           มูลค่าใช้จ่ายจริง  
 รายการ และมูลค่าใช้จ่ายของโครงการ / กิจกรรม 
   ค่าตอบแทน  …………. บาท 
   ค่าใช้สอย   …………. บาท 
   ค่าวัสดุ   …………. บาท 
   รวมมูลค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    ………….บาท 
 
3. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

     3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
              จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับข้อมูลกลับคืน จ านวน..............ชุด  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตัวอย่าง) 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
   - ชาย 17 33.33 
   - หญิง 34 66.67 
2. สถานะภาพ 
   - อาจารย์ 0 0 
   - นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
   - เจ้าหน้าที่ 4 7.84 
   - บุคคลทั่วไป 47 92.16 

 

(ตัวอย่างค าอธิบายตารางท่ี 1) 
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ...............เพศหญิงร้อยละ..............สถานภาพ อาจารย์ร้อยละ
...........นกัเรยีน/นักศึกษารอ้ยละ.............เจ้าหน้าที่ร้อยละ.............และบุคคลทั่วไปร้อยละ.............. 
       
ตารางท่ี 2  แสดงระดับความคิดเห็นการจัดโครงการ / กิจกรรม (ตัวอย่าง) 

รายการ/ประเด็น ระดับความคิดเห็น 
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X S.D. แปลผล 
1. มิติด้านความรู้ความเข้าใจ 
1.1 ท่านเข้าใจกระบวนการอบรมหลักสูตรระยะสั้นมากน้อยเพียงใด 4.41 0.67 มากที่สุด 
1.2 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างงานวิชาชีพมากน้อยเพียงใด 4.11 0.65 มาก 
1.3 ท่านสามารถสร้างงานสิ่งประดิษฐ์ได้ทุกขั้นตอน 3.85 0.83 มาก 
2. มิติด้านความพึงพอใจ 
2.1 สถานที่ในการอบรมเหมาะสมเพียงใด 4.59 0.50 มากที่สุด 
2.2 วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและการสร้างงาน 4.64 0.49 มากทีสุ่ด 
2.3 การต้อนรับ และวิทยากรให้ความรู้ 4.09 0.21 มาก 
3. มิติด้านการน าความรู้ไปใช้ 
3.1 การอบรมครั้งนี้เป็นพ้ืนฐานเท่านั้น  ท่านคิดว่าโอกาสที่จะน าไป 
    ฝึกฝนต่อให้เกิดทักษะความสามรถเพ่ิมข้ึนมีมากน้อยเพียงใด 

4.60 0.50 มากที่สุด 

3.2 ท่านสามารถน าความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
      ได ้

4.68 0.48 มากที่สุด 

3.3 ผลงานที่ท่านทดลองฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรม ท่านสามารถ 
     น าไปใช้ให้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

4.64 0.49 มากที่สุด 

ระดับการประเมินในภาพรวมต่อการจัดโครงการ ……….% ………  
 (ตัวอย่างค าอธิบายตารางท่ี 2) 

จากตารางท่ี 2  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ มิติที่ 1 ความรู้ ความเข้าใจ มิติที่ 2 ความ
พึงพอใจ มิติที่ 3 การน าความรู้ไปใช้ โดยจ าแนกเป็นมิติ ได้ดังนี้ 
  มิติที่ 1 ความรู้ความเข้าใจ เมื่อเรียงล าดับความคิดเห็น จากมากไปน้อย ได้แก่ 

อนัดบัท่ี 1   ท่านสามารถสร้างงานสิ่งประดิษฐ์ได้ทุกข้ันตอน  

               อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( X  = 4.80, ..DS  = 0.457) 
อนัดบัท่ี 2   ท่านเข้าใจกระบวนการอบรมหลักสูตรระยะสั้นมากน้อยเพียงใด 

               อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  ( X  = 4.78, ..DS  = 0.488) 
อนัดบัท่ี 3   ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ การสร้างงานวิชาชีพมากน้อยเพียงใด 

               อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( X  = 4.72, ..DS  = 0.608) 
 มิติที่ 2 ความพึงพอใจ เมื่อเรียงล าดับความคิดเห็น จากมากไปน้อย ได้แก่ 

อนัดบัท่ี 1   วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและการสร้างงาน 

                  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ   ( X  = 4.80, ..DS  = 0.449) 
อนัดบัท่ี 2   การต้อนรับ และวิทยากรให้ความรู้ 

               อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  ( X  = 4.77, ..DS  = 0.489) 
อนัดบัท่ี 3   สถานที่ในการอบรมเหมาะสมเพียงใด 

               อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  ( X  = 4.69, ..DS  = 0.581) 
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 มิติที่ 3 การน าความรู้ไปใช้ เมื่อเรียงล าดับความคิดเห็น จากมากไปน้อย ได้แก่ 
 อนัดบัท่ี 1   ผลงานที่ท่านทดลองฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรม ท่านสามารถน าไปใช้ให้ประโยชน์ 

                          ได้มากน้อยเพียงใด  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ   ( X  = 4.80, ..DS  = 0.449) 
 อนัดบัท่ี 2   ท่านสามารถน าความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

               อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  ( X  = 4.77, ..DS  = 0.489) 
 อนัดบัท่ี 3   การอบรมครั้งนี้เป็นพื้นฐานเท่านั้น  ท่านคิดว่าโอกาสที่จะน าไปฝึกฝนต่อให้เกิด 
                          ทักษะความสามรถเพ่ิมข้ึนมีมากน้อยเพียงใด 

               อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  ( X  = 4.69, ..DS  = 0.581) 
 และความคิดเห็นอยู่ในระดับ   จ านวน   ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  
พบว่า เมื่อเรียงล าดับความชื่นชอบ พึงพอใจ นิยมชมชอบ ในโบราณสถาน/โบราณวัตถุของอุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จากมากไปน้อย      ได้ดังนี ้
 
หมายเหตุ :   แบบประเมินผลโครงการจะต่างกัน  ต้องดูว่าเป็นโครงการประเภทใด  เช่น  โครงการ 
                 บริการวิชาการ  โครงการกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
4.  ความส าเร็จของการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโครงการ 

 

ตัวช้ีวัด รายละเอียด ค่าเป้าหมาย 
ผลเป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ      
เชิงคุณภาพ      
เชิงต้นทุน      
เชิงเวลา     
 
5.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     .................................................................................... ........................................................................ 
     ............................................................................................................................. ............................... 
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………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 5 : สรุปผลการจัดกิจกรรม 
   

 
  เมื่อได้ข้อมูลจากผลการประเมินในบทที่ 4 แล้ว น าข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลเป็นภาพรวม 
เพ่ือประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/ กิจกรรม โดยมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดโครงการ / กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 
1. ประมวลความส าเร็จด้านประชาสัมพันธ์ 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ............................... 
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     ............................................................................................................................. ............................... 
     .................................................................................... ........................................................................ 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................................. ............... 
     .............................................................................................................. .............................................. 
     ............................................................................................................................. ............................... 
 

2. ประมวลความส าเร็จด้านบริหารจัดการ 
     .................................................................................................................................. .......................... 
     ................................................................................................... ......................................................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ......................................................... ...................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ................................................................................... ......................................................................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................................ ................ 
 

3. ประมวลความส าเร็จด้านกิจกรรมนันทนาการ (ถ้ามี 
     ............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ....................................................................................... ..................................................................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ................................................................................................................................................ ............ 
     ................................................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................................................................. ............................... 
     ............................................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ............................... 
 
4. ประเมินความส าเร็จของการจัดโครงการ/ กิจกรรม  
 

4.1 เชิงปริมาณ (ให้ระบุจ านวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมเท่าใด) 
.................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
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4.2 เชิงคุณภาพ (ให้ระบุตามเกณฑ์ในมิติ 3 ด้าน และได้ผลเท่าใด) 
   1.4.1  ด้านความรู้ความเข้าใจ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ................ 

               เกณฑ์   
                      ครู/ อาจารย์/ นักเรียน / นักศึกษา = ร้อยละ 90 
                      ประชาชนทั่วไป                        = ร้อยละ 75 

   1.4.2  ด้านความพึงพอใจ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ................ 
               เกณฑ์   
                      ครู/ อาจารย์/ นักเรียน / นักศึกษา = ร้อยละ 80 
                      ประชาชนทั่วไป                        = ร้อยละ 75 

  1.4.3  ด้านการน าความรู้ไปใช้ ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ................ 
               เกณฑ์   
                      ครู/ อาจารย์/ นักเรียน / นักศึกษา = ร้อยละ 75 
                      ประชาชนทั่วไป                        = ร้อยละ 65 
 

4.3 เชิงต้นทุน (ให้ระบุจ านวนเงินงบประมาณ และใช้จ่ายเม่าใด) 
................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... .................................................... 
 

4.4 เชิงเวลา (ให้ระบุระยะเวลาของโครงการ/ กิจกรรม เป็นไปตามท่ีก าหนด) 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................. .................................................................................................  
5.   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

  5.1 ปัญหา อุปสรรค 
........................................................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................ ....................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................ ...........................................................................................  

 

  5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
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............................................................................................................................. ...................................... 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................... ................................................ 
   5.3 ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
   

 
 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 

  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ  
  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
  ก าหนดการ 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
  รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ  
  เอกสารเชิญแขกผู้มีเกียรติ จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
  หนังสือขอความร่วมมือจากภายนอก (ถ้ามี) 
  ค ากล่าวเปิด-ปิดงาน (ถ้ามี) 
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  เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร (ถ้ามี) 
  แบบสอบถาม  
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนักศึกษาและอาจารย์หรือ
บุคคลภายนอก 
  เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมี
หลักฐานข้อนี้)  
  เอกสาร/หลักฐาน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ระบุ……………………………………………. 

 
 



รหัส ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม 
กลุ่มระดับโปรแกรมวิชา  

คณะครศุาสตร ์
………………….. 

 
โปรแกรมวิชา  คณะครุศาสตร์    
 

 หลักสูตร คณะครุศาสตร์  5 ปี มี 10 โปรแกรมวิชา   
 

  1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย Bachelor of Education (Early Childhood Education) 
   2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป Bachelor of Education (General Science) 
  3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (English) 
  4. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ Bachelor of Education (Mathematics) 
  5. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา Bachelor of Education (Social Studies) 
  6. โปรแกรมวิชาพลศึกษา Bachelor of Education (Physical Education) 
  7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน  Bachelor of Education (Chinese) 
  8. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา Bachelor of Education (Computer Education) 
  9. โปรแกรมวิชาภาษาไทย Bachelor of Education (Thai Language) 
  10. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา Bachelor of Education (Elementary Education) 
 

 ก าหนดอักษรย่อ โปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์    
 

รหัสอักษร P โปรแกรมวิชา  รหัสอักษร E คณะครุศาสตร์  รหัสอักษรย่อต่อไป เป็น ชื่อโปรแกรมวิชา 
 

   PEEC แทนรหัส  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  

   PEG    แทนรหัส  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
  PEE    แทนรหัส  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
  PEM    แทนรหัส  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
  PES    แทนรหัส  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
  PEP    แทนรหัส  โปรแกรมวิชาพลศึกษา  
  PECH  แทนรหัส  โปรแกรมวิชาภาษาจีน   
  PEC    แทนรหัส  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
  PET    แทนรหัส  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
  PEEE    แทนรหัส  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
 
 
 

http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-01-EarlyChildhood.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-02-Science.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-04-English.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-03-Math.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-06-SocialStudies.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-07-PhysicalEdu.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-08-Chinese.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-09-ComputerEdu.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-10-ThaiLanguage.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-11-ElementaryEdu.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-01-EarlyChildhood.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-02-Science.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-04-English.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-03-Math.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-06-SocialStudies.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-07-PhysicalEdu.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-08-Chinese.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-09-ComputerEdu.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-10-ThaiLanguage.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-11-ElementaryEdu.pdf
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1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส PEEC ชื่อโครงการ/ กิจกรรม จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม  
 

  รหัสอักษร P โปรแกรมวิชา รหัสอักษร E คณะครุศาสตร์ รหัสอักษรย่อต่อไป เป็น ชื่อโปรแกรมวิชาและ
ก าหนดเลข 4 ตัว ตาม 2.3  รหัสชื่อ โครงการ/ กิจกรรม  ในหน้า 8 
 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 

รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PEEC 0101  PEEC 0201  
PEEC 0102  PEEC 0202  

PEEC 0103  PEEC 0203  
PEEC 0104  PEEC 0204  

PEEC 0105  PEEC 0205  

 ปีที ่3  ปีที ่4 
PEEC 0301  PEEC 0401  

PEEC 0302  PEEC 0402  

PEEC 0303  PEEC 0403  
PEEC 0304  PEEC 0404  

PEEC 0305  PEEC 0405  

 
2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  รหัส PEG ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 

รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PEG 0101  PEG 0201  
PEG 0102  PEG 0202  

PEG 0103  PEG 0203  
PEG 0104  PEG 0204  

PEG 0105  PEG 0205  

 ปีที ่3  ปีที ่4 
PEG 0301  PEG 0401  

PEG 0302  PEG 0402  

PEG 0303  PEG 0403  
PEG 0304  PEG 0404  

PEG 0305  PEG 0405  

http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/edu56-01-EarlyChildhood.pdf
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3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  รหัส PEE ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 

รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PEE 0101  PEE 0201  
PEE 0102  PEE 0202  

PEE 0103  PEE 0203  

PEE 0104  PEE 0204  
PEE 0105  PEE 0205  

 ปีที ่3  ปีที ่4 
PEE 0301  PEE 0401  

PEE 0302  PEE 0402  

PEE 0303  PEE 0403  
PEE 0304  PEE 0404  

PEE 0305  PEE 0405  

 
 
 

4. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  รหัส PEM ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 
รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PEM 0101  PEM 0201  

PEM 0102  PEM 0202  
PEM 0103  PEM 0203  

PEM 0104  PEM 0204  

PEM 0105  PEM 0205  
 ปีที ่3  ปีที ่4 

PEM 0301  PEM 0401  
PEM 0302  PEM 0402  

PEM 0303  PEM 0403  

PEM 0304  PEM 0404  
PEM 0305  PEM 0405  

 

http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/huso56-03-SocialDevelopment.pdf
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5. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  รหัส PES ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 

รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PES 0101  PES 0201  
PES 0102  PES 0202  

PES 0103  PES 0203  

PES 0104  PES 0204  
PES 0105  PES 0205  

 ปีที ่3  ปีที ่4 
PES 0301  PES 0401  

PES 0302  PES 0402  

PES 0303  PES 0403  
PES 0304  PES 0404  

PES 0305  PES 0405  

 
 
 

6. โปรแกรมวิชาพลศึกษา  รหัส PEP ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 
รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PEP 0101  PEP 0201  

PEP 0102  PEP 0202  
PEP 0103  PEP 0203  

PEP 0104  PEP 0204  

PEP 0105  PEP 0205  
 ปีที ่3  ปีที ่4 

PEP 0301  PEP 0401  
PEP 0302  PEP 0402  

PEP 0303  PEP 0403  

PEP 0304  PEP 0404  
PEP 0305  PEP 0405  

 

http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/huso56-03-SocialDevelopment.pdf
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7. โปรแกรมวิชาภาษาจีน  รหัส PECH ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 

รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PECH 0101  PECH 0201  
PECH 0102  PECH 0202  

PECH 0103  PECH 0203  

PECH 0104  PECH 0204  
PECH 0105  PECH 0205  

 ปีที ่3  ปีที ่4 
PECH 0301  PECH 0401  

PECH 0302  PECH 0402  

PECH 0303  PECH 0403  
PECH 0304  PECH 0404  

PECH 0305  PECH 0405  

 
 
 

8. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  รหัส PEC ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 
รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PEC 0101  PEC 0201  

PEC 0102  PEC 0202  
PEC 0103  PEC 0203  

PEC 0104  PEC 0204  

PEC 0105  PEC 0205  
 ปีที ่3  ปีที ่4 

PEC 0301  PEC 0401  
PEC 0302  PEC 0402  

PEC 0303  PEC 0403  

PEC 0304  PEC 0404  
PEC 0305  PEC 0405  

 

http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/huso56-03-SocialDevelopment.pdf
http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/huso56-03-SocialDevelopment.pdf
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9. โปรแกรมวิชาภาษาไทย  รหัส PET ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 

รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PET 0101  PET 0201  
PET 0102  PET 0202  

PET 0103  PET 0203  

PET 0104  PET 0204  
PET 0105  PET 0205  

 ปีที ่3  ปีที ่4 
PET 0301  PET 0401  

PET 0302  PET 0402  

PET 0303  PET 0403  
PET 0304  PET 0404  

PET 0305  PET 0405  

 
 
 

10. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  รหัส PEEE ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  จ านวน 20 หน่วยกิจกรรม 
 

 

    ปีที ่1 ปีท่ี 2 
รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม รหัส ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

PEEE 0101  PEEE 0201  

PEEE 0102  PEEE 0202  
PEEE 0103  PEEE 0203  

PEEE 0104  PEEE 0204  

PEEE 0105  PEEE 0205  
 ปีที ่3  ปีที ่4 

PEEE 0301  PEEE 0401  
PEEE 0302  PEEE 0402  

PEEE 0303  PEEE 0403  

PEEE 0304  PEEE 0404  
PEEE 0305  PEEE 0405  

 

http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/curr56/huso56-03-SocialDevelopment.pdf


หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลกิจกรรมของนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการวัดผล ประเมนิผล 

การวัดผล ประเมินผลในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศกึษาตามหลักสตูรกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ในระหว่าง
เรียนและจบการศึกษาตามหลักสตูรสาขาวิชานั้นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานตามหลักสตูรกจิกรรมพัฒนานักศกึษาภาคปกต ิพ.ศ. 2558 
2. หลกัเกณฑ์การเข้ารว่มกจิกรรมระหว่างเรียน 
ให้ใช้เกณฑม์าตรฐานการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน ดังต่อไปนี้ 

2.1 นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้องเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดหลักสตูร ไมน่้อยกว่า 55 หนว่ย
กิจกรรม 

2.2 นักศึกษาสามารถขอเทียบค่าหน่วยกจิกรรม ในการเทียบโอนค่าหน่วยกิจกรรมนั้นๆ ได ้ในกรณีการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ัง การเปลี่ยนสถานทีศึ่กษาระดับหน่วยงาน เช่น คณะ โปรแกรมวิชา เป็นต้น ทัง้นี้ ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบในการเทียบโอนค่าหน่วยกจิกรรมจากหน่วยงานนั้นๆ 

2.3 นักศึกษาที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซ่ึงได้รับการประเมนิผลการเข้าร่วมกจิกรรมนั้น ไม่
ผ่าน สามารถเข้าร่วมกจิกรรมอ่ืน ทีมี่หนว่ยกจิกรรมเทา่กนัหรือมากกว่าทดแทนได้ จนกว่าจะผ่าน 

2.4 นักศึกษาไม่ผ่านกจิกรรมหรือไมเ่ขา้ร่วมกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง จะมีการเปดิให้ซ่อมเสริมภายในภาค
เรียนถดัไป หากเลยก าหนดการเปิดให้ซ่อมเสริมแล้วยังไม่มา จะปรับให้ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ ใหม่ 

2.5 นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้ทางระบบออนไลน์ หากตรวจสอบแล้ว
พบว่า ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงตามท่ีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อผู้ดูแลกิจกรรมนั้นๆ ภายใน 7 วัน 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผลการเข้าร่วมกิจกรรมต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ดูแลกิจกรรมนั้นๆ 

2.6 นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนรายวิชาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโปรแกรมวิชาไดน้ั้น ต้องผ่านการเขา้
ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1) นักศึกษาทุกคนทัง้ 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ต้องผ่านการเขา้ร่วม
กิจกรรมไมน่้อยกว่า 55 หนว่ยกิจกรรม 

2) นักศึกษาทุกคนทีเ่ขา้ศกึษาในหลักสูตรเทยีบโอน ต้องผ่านการเขาร่วมกจิกรรมไมน่้อยกว่า 28 
หน่วยกจิกรรม ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง เกณฑม์าตรฐานตามหลักสตูรกจิกรรม
พัฒนานักศกึษาภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
3. หลักเกณฑ์การเข้ารว่มกิจกรรมเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร 

เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ เกณฑ์การประเมินผลเข้ารว่มกิจกรรม นักศึกษา 
ทุกคนต้องผ่านการเข้ารว่มกิจกรรมในระดับระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา ไมน้อยกว่า 75 
หน่วยกิจกรรม จึงจะไดรับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript) โดยนักศึกษาสามารถยื่น
ใบค าร้องขอใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 1. เชิญประชุม 
 2. ขอจัดกิจกรรมและยืมเงินจัดกิจกรรม 
 3. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ ขอจัดกิจกรรมและยืมเงินจัดกิจกรรม 
 4. ขอเลื่อนไตรมาสจัดกิจกรรม 
 5. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6. ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม 
 7. ขอเวลาการเรียนการสอน 
 8. เชิญประธานเปิดกิจกรรม 
 9. เชิญผู้บริหาร/คณาจารย์เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 10. ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอก 
 11. เชิญวิทยากร 
 12. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
  



 
 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ   ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์     โทร. 2010 
ที ่  -                     วันที่ ................................................. 
เรื่อง   เชิญประชุม 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ............................................................. 
 
             ด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จะด าเนินการประชุมเพ่ือ (ปรึกษาหารือ/เตรียมความพร้อม) 
การจัดกิจกรรม....................................ในวัน...........ท่ี......เดือน.....................พ.ศ.............. เวลา ...............-................ น.    
ณ ห้อง............................ 
 

   ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกันในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว 
   

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

(..............................................................) 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 
 
 



   
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โทร.2010 
ที ่………………………………………….                   วันที่................................................... 
เรื่อง   ขออนุญาตจัดกิจกรรมและขออนุญาตยืมเงิน 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
            ด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ก าหนดจัดกิจกรรม......................................................  
ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ................................................................................................................. 
(ในวันที่/ระหว่างวันที่) .............................................. ณ ............................................ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
....................................................... รหัสกิจกรรม ................................. ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าตอบแทน : ค่าตอบแทน.........จ านวน.....ชั่วโมงๆละ......บาท เป็นจ านวนเงิน............บาท 
- ค่าใช้สอย : ................ เป็นจ านวนเงิน .................. บาท  
- ค่าวัสดุ : ................................... เป็นจ านวนเงิน .................. บาท 

รวมทั้งสิ้น .................................บาท 
 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุญาต  
 

 
               
 
 

(ชื่อ-สกุลผู้ขอจัดกิจกรรมและยืมเงิน) 
ต าแหน่ง 

 
 



   
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์  โทร. 2010 
ที ่                      วันที่ ........................................... 
เรื่อง   ขออนุญาตจัดกิจกรรมและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และขออนุญาตยืมเงิน 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
             ด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จัดกิจกรรม………………………………………..  
ในวันที่ ……..เดือน.........................พ.ศ................... ณ ............................................ โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
............................................ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม.............................................. รหัสกิจกรรม ............................................และขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ดังนี้ 

เดิม 
- ค่าตอบแทน : ค่าตอบแทน.........จ านวน.....ชั่วโมงๆละ......บาท เป็นจ านวนเงิน............บาท 
- ค่าใช้สอย : ................ เป็นจ านวนเงิน .................. บาท  
- ค่าวัสดุ : ................................... เป็นจ านวนเงิน .................. บาท 

รวมทั้งสิ้น .................................บาท 
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 
- ค่าตอบแทน : ค่าตอบแทน.........จ านวน.....ชั่วโมงๆละ......บาท เป็นจ านวนเงิน............บาท 
- ค่าใช้สอย : ................ เป็นจ านวนเงิน .................. บาท  
- ค่าวัสดุ : ................................... เป็นจ านวนเงิน .................. บาท 

รวมทั้งสิ้น .................................บาท 
 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุญาต  
 

 
 

               
 

(ชื่อ-สกุลผู้ขอจัดกิจกรรมและยืมเงิน) 
ต าแหน่ง 

 
 



 
                บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์  โทรศัพท์ 2010 
ที ่    -                วันที่ …………………………………. 
เรื่อง   ขอเลื่อนไตรมาส 

 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ตามท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะครุศาสตร์ ได้รับงบประมาณโครงการ.......................................... 
กิจกรรม...................................................... รหัสกิจกรรม...................................จ านวนเงิน ................. บาท 
ในไตรมาสที่ ........ นั้น ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะครุศาสตร์ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงไตรมาสเป็นไตรมาส
ที่ ........                

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

(ชื่อ-สกุลผู้ขอจัดกิจกรรมและยืมเงิน) 
ต าแหน่ง 

 
 
 
 







                              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
ที ่          -           วันที ่……………………………………….. 
 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ท ากิจกรรม  
 
 
 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 

    ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะครุศาสตร์ มีก าหนดการจัดกิจกรรม.........................................
ประจ าปีการศึกษา ..................... ขึ้น ในวัน..............ที่ ....... เดือน..................พ.ศ.............  เวลา                
................ – .............. น. โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ....................................................................................ดังนั้น 
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านใช้พ้ืนที่บริเวณ................................................  เพ่ือจัดกิจกรรม..........................
ให้แก่นักศึกษา โดยจะมีอาจารย์คณะครุศาสตร์คอยดูแลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มจัด
จนเสร็จสิ้นกิจกรรม  
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  
 

(............................................................) 
          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
            คณะครุศาสตร์ 
         

 
 
 
 
 



เค้า  บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ      ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์    โทร. 2010     
ที ่           วันที่  .......................................  
เรื่อง      ขออนุญาตเวลาเรียน 
 

เรียน  อาจารย์ผู้สอน 

ด้ วยฝ่ ายกิ จการนั กศึ กษา  คณะครุ ศ าสตร์ มี คว ามประสงค์ ขอ เวลา เ รี ยน ให้ แก่                
(นาย/นางสาว/นักศึกษาหมู่เรียน)....................................................เพ่ือ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
..... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .  ในวันที่/ระหว่างวันที่ ........เดือน......... ...........พ.ศ..............                          
ณ .................................................... 

ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียต่อการเรียนของนักศึกษาดังกล่ าว ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ       
ครุศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เวลาเรียนและขอให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ตามสมควร  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  
 

 
 
 

(.................................................................... ) 
              รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

   คณะครุศาสตร์ 
 

 
 



 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ      ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะครุศาสตร์    โทร. ๒๐10      
ที ่           วันที่  …………………………….. 
เรื่อง      ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม………………………………………. 
 
เรียน   .............................................................. 

ด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม..............................................  
ประจ าปีการศึกษา ................ ขึ้น ในวันที่.......เดือน.......................พ.ศ...............ณ.........................................
เวลา .................... – ...................น. โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ................................................................................. . 

ในการนี้  เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้          
จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในเวลา ................ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด
ของกิจกรรมดังก าหนดการที่ได้แนบมาด้วยนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 

 
              (............................................................ ) 
               รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

     คณะครุศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ      ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์    โทร. ๒๐10      
ที ่           วันที่   .......................................... 
เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เรียน    (ผู้บริหาร/อาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน) 

ด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม.......................................... 
ประจ าปีการศึกษา...............ขึ้น ใน (วันที่/ระหว่างวันที่) .............. เดือน...................... พ.ศ.......... เวลา .. ....... 
– .............. น. ณ ......................................... โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ............................................................................. 

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียดในก าหนดการที่ได้แนบ
มาด้วยนี้   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน   
 
 

 
              (..............................................................) 
                รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

    คณะครุศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ที่ ศธ .......................              มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
                 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  62000                  
          

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

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ยืม................................. 

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

ด้วย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีก าหนดจัดกิจกรรม
........................................ประจ าปีการศึกษา..............ข้ึน ในวนัท่ี/ระหวา่งวันท่ี .........เดือน.............พ.ศ........ 

ณ .......................................................... โดยมีวัตถุประสงค.์........................................................................... 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ยืม.................... 
จ านวน ....................เพ่ือใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยจะไปรับในวันที่........ เดือน............ พ.ศ........ เวลา 
............... น. และจะสง่คืนในวันที่........ เดือน................ พ.ศ........... เวลา ............... น.  

ด    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   

                                                             ขอแสดงความนับถือ 

 

   (....................................................) 
            รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
ส านักงานคณะครุศาสตร์                                                                                                 
โทร 0 - 5570 - 6555 ต่อ 2021  โทรสาร 0 - 5570 - 6518                                                           
ผู้ประสานงาน …………………………… เบอร์โทรศัพท์.........................     

 



                              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์  
ที ่          -           วันที ่…………………………………… 
 

เรื่อง    ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร  
 
 
 

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

    ด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม................................. 
ประจ าปีการศึกษา ................ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ.....................................................................................
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ 

     

    ในการนี้  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านมาเป็นวิทยากร (วันที่/ระหว่างวันที่ )  ........       
เดือน...................พ.ศ..........ตั้งแตเ่วลา .................. - .................. น. ณ ............................................................. 
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  

  

 

(.........................................................) 
       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   



 
 
ที่  ศธ …………………           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                                                                         อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
 
  วันที่ ………………………………….. 

เรื่อง   เรียนเชิญเป็นวิทยากร 

เรียน   …………………………………………….  

    ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความประสงค์จะน านักศึกษา     
คณะครุศาสตร์ จ านวน …………. คน เข้าร่วมกิจกรรม………………………………………….......โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
.........................................................................................................จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้ผู้ท่ีมีเชี่ยวชาญ
และความสามารถในเรื่องดังกล่าวมาให้ความรู้แก่นักศึกษา 

  ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่าน  
เป็นวิทยากร (ในวันที่/ระหว่างวันที)่.................เดือน................พ.ศ............  เวลา.................-................ น.  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  มหาวิทยาลัยฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์       
จากท่าน  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (.......................................................) 
           รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน   
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะครุศาสตร์                                                                                                 
โทร 0 - 5570 - 6555 ต่อ 2021  โทรสาร 0 - 5570 - 6518                                                           
ผู้ประสานงาน …………………………… เบอร์โทรศัพท์.........................     



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
การเข้าร่วมกิจกรรม……………………………………. 

คณะครุศาสตร์ ประจ าปี ........................... 
(วันที่/ระหว่างวันที)่ .................... เดือน....................พ.ศ............ 

ณ ...........................................................    
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1  เพศ   ชาย    หญิง   
1.2  โปรแกรมวิชา  การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ 

 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คอมพิวเตอร์   สังคมศึกษา 
 พลศึกษา   ภาษาจีน          ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาไทย    

ตอนที่  2 ความพึงพอใจในกิจกรรมในครั้งนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านความรู้ 
1.1 *ดูจากวัตถปุระสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

     

-      
-      
2. ด้านผู้ด าเนินการ/สิ่งอ านวยความสะดวก      
2.1 การประสานงานของแต่ละฝ่าย      
2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม      
2.3 ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ที่จัดกิจกรรม      
2.4 ความเหมาะสมของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม      
3. ด้านการน าไปใช้      
3.1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายของวิทยากรไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติตัวในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ 

     

3.2 สามารถน าประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ตัวในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของท่านต่อการร่วมพัฒนาและการด าเนินการของคณะครุศาสตร์ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

                  ขอขอบคุณที่นักศึกษาสละเวลาตอบแบบประเมินฯในครั้งนี้ 
                                   ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จะน าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป 
      โทร.๐๕๕-๗๐๖ ๕๕๕ ต่อ ๒๐10 
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