
  แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

๑. ต ำแหน่งเลขที่   0242   .           

 ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรงำน     นักวิชำกำรศึกษำ            ระดับ    ปฎิบัติกำร                       . 

 สังกัด   คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                                           . 

 ขอก ำหนดต ำแหน่ง          นกัวิชำกำรศึกษำ                   ระดับ    ช ำนำญกำร                      , 

2. องค์ประกอบกำรประเมิน 
    ส่วนที่ 1 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

ต ำแหน่งเดิม ต ำแหน่งใหม่ 
2.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1.1 งำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 (1) ศึกษำ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยต้อง
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และครบถ้วน กิจกรรมที่
ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์การบริหาร
นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณะ โปรแกรมวิชา 
เพื่ อ เปิด โอกาสให้นั กศึ กษาได้ รั บการ พัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค ์
 (2) ศึกษำ หลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน 
เพื่อใช้ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นั กศึ กษาอย่ า ง เหมาะสม  เป็ น ไปตามกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย     
 (3) ประสำนงำน กับโปรแกรมวิชาจัดส่ง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คือ      
“คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน” เพื่อเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ใน
มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับสังคมโลกวิชาการและ
สังมคมในยุคของการแข่งขัน 
 (4) ปฏิบัติกำร รวบรวมข้อมูล แผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับคณะ ระดับ
สาขาวิชา เพ่ือน าเสนอผู้บริหารในระดับคณะ เพื่อ

2.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
2.1.1 งำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
        (1) วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูล การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ให้
ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบด้วย  
 (1) คุณธรรมจริยธรรม  
 (2) ความรู้  
 (3) ทักษะทางปัญญา  
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และพัฒนานักศึกษา
ให้มคีุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
        (2) บันทึก และร่วมสังเครำะห์  ข้อมูล
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับคณะใน
แต่ละปีการศึกษาย้อนหลัง ตามกรอบกิจกรรม
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยให้ด าเนินกิจกรรมใน 5 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  
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๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งเดิม ต ำแหน่งใหม่ 

พิจำรณำตรวจสอบรายละเอียดคือ รหัสอักษรย่อ 
รหัสโครงการ/กิจกรรม ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
จ านวนหน่วยกิจกรรม ในแต่ละชั้นปี ก่อนน าเสนอ
รองอธิการบดี  
 (5) ปฏิบัติกำร จัดโครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประเภท
ต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แ ห่ ง ช า ติ  ( TQF)  ก ร อบ กิ จ ก ร ร ม ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนำนักศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอก
หลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
 (6) ศึกษำ เรียนรู้ระบบบริหารจัดการ
กิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         (7) ให้ค ำปรึกษำ กับคณาจารย์ สโมสร
นักศึกษา และนักศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กรอบกิจกรรม
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอก 
และการใช้ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
         (8) เข้ำร่วมกำรประชุม ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา คณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สโมสร
นักศึกษา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ประสำนงำนและวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

 2. กิจกรรมกีฬา หรือส่งเสริมสุขภาพ  
 3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม  
 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาวางแผนการจัดท า
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอก
หลักสูตรการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา (TQF) และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
        (3) รวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียน  
การสอน ในระดับโปรแกรมวิชาคณะวิทยาการ
จัดการ โดยระบุแยกตามโปรแกรมวิชา และก าหนด
อักษรย่อ ดังนี้ 
         รหัสอักษร P คือ โปรแกรมวิชา 
         รหัสอักษร M คือ คณะวิทยาการจัดการ 
         รหัสอักษรย่อต่อไปเป็น ชื่อโปรแกรมวิชา  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
PMC   แทนรหัส โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
PMT   แทนรหัส โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและ 
  การโรงแรม 
PMM  แทนรหัส โปรแกรมวิชาการตลาด 
PMB    แทนรหสั โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
PMCO แทนรหัส โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
PMA   แทนรหัส โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
PMAC แทนรหัส โปรแกรมวิชาการบัญชี 
PME   แทนรหัส โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
PMBM แทนรหัส โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจ 
PMEN  แทนรหัส โปรแกรมวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
PMDB  แทนรหัส โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
         ซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับโปรแกรม
วิชาจากประธานโปรแกรมวิชาแล้ว จะด าเนินการ
น าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพิจำรณำตรวจสอบ อีกครั้ง 
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๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งเดิม ต ำแหน่งใหม่ 

นักศึกษาให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
         (9) สรุปและประเ มินผล  การด า เนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตาม
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอก
หลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อวัดผลการด าเนินโครงการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
   
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนน าเสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบอนุมัติใน
ล าดับต่อไป เพื่อน ำไปใช้ในการวางแผนการจัดท า
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอก
หลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (4) ร่วมวิเครำะห์ และวำงแผน หลักสูตร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรการ
เรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
กรอบกิจกรรมส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมี
สัดส่วนจ านวนหน่วยกิจกรรมตามหน่วยงาน จ านวน 
3 กลุ่ม คือ    
         1. กลุ่มระดับมหาวิทยาลัย คือ การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาพรวมของสถาบัน โดย
จัดกิจกรรมในประเภทต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดคือ 
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และอัตลักษณ์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 2. กิจกรรมกีฬา 
หรือการส่งเสริมสุขภาพ 3.กิจกรรมจิตอาสา หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
         2. กลุ่มระดับคณะวิชา คือ การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษ า 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย (1) คุณธรรมจริยธรรม 
(2) ความรู้  (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         3. กลุ่มระดับสาขาวิชา คือ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร คือ “คนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
พร้อมท างานร่วมกับผู้อ่ืน”มีมาตรฐานสากล มีความ
รอบรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะในการปฏบัติงาน
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๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งเดิม ต ำแหน่งใหม่ 

วิชาชีพในสาขาของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 โดยก าหนดรหัสชื่อ โครงการ/กิจกรรม 
ประกอบไปด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว ตัวเลข     
4 ตัว ดังนี้ 
  A  0  1  0  1 
 ความหมาย เลขอักษรภาษาอังกฤษ 
หมายถึง กลุ่มแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ 
A (Activity) กองพัฒนานักศึกษา  
E (Education ) คณะครุศาสตร  
H (Humanities) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
M (Management) คณะวิทยาการจัดการ  
S (Science) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
T (Technology) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
MS (Maesot) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมสอด 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
P (Program) ใชแทนทุกโปรแกรมวิชา ตอด้วย 
อักษรย่อคณะ  
เลขตัวที่ 1 - 2 หมายถึง ระดับชั้นปการศึกษา  
เลขตัวที่ 3 - 4 หมายถึง ล าดับกิจกรรมกอนหลัง 
        และด ำ เนินกำรก าหนดระดับชั้นปีของ
นักศึกษาที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม รหัสกิจกรรม ชื่อ/
ค าอธิบายโครงการ/กิจกรรม จ านวนหน่วยกิจกรรม 
หลังจากนั้นน าเสนอผู้บริหารในระดับคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อผู้บริหารในระดับ
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ เพื่อให้การ
จัดท าหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม
นอกหลักสูตรการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 (5) ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับดูแล การจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบั งคับในการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้มีการพัฒนานักศึกษาทางสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้อง
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กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 (6) ตอบปัญหำ และชี้แจง คณาจารย์และ
นักศึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน
ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับ
โปรแกรมวิชา แก้ปัญหำและตรวจสอบการใช้ระบบ
บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
และเตรียมควำมพร้อมการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับ
นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในการปฏิบัติงานให้ไป
เป็นในทิศทางเดียวกัน  
 (7) ร่วมปรับปรุงและพัฒนำ หลักสูตร
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรการ
เรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพื่อให้มีความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กรอบกิจกรรม
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 (8) ร่วมวิ เครำะห์  วำงแผน  การจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยร่วมพิจำรณำ
วำงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความ
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กรอบกิจกรรมส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามพันธกิจ
ของมหาวิ ทยาลั ย  และ เป็ น ไปตาม ไตรมาส              
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย 
แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
การวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม การก าหนดวัน
เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  
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 (9) อบรมให้ควำมรู้ ให้กับคณาจารย์ผู้ดูแล
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับโปรแกรม
วิชา และนักศึกษา เกี่ยวกับการใช้ระบบบริหาร
จัดการกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่การเข้าสู่
ระบบ การเปิด – ปิดกิจกรม การบันทึกข้อมูลการ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา การตรวจสอบผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษา การพิมพ์ใบรายงานผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้กระบวนการและ
การบริหารจัดการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เน้นประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการด าเนินงาน           
 (10) ควบคุมดูแล และอ ำนวยควำม
สะดวก เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  เช่น การจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศ
นักศึกษาใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย พิธีไหว้ครูใน
ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  กิ จ ก ร ร ม วั น ส ถ า ป น า
มหาวิทยาลัย กิจกรรมการบริจาคโลหิต วันเอดส์โลก 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ เพื่อให้เกิดความคิด
ความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏบัติงานให้
สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อใหง้านด าเนินไปอย่างราบรื่น
ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน ขัดแย้งหรือเหลี่ยมล้ ากัน  
 (11) เสนอแนะข้อมูล  การสรุปและ
รายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในส่วนของข้อเสนอแนะในการปรับปรุงใน
แต่ละโครงการในปีที่ผ่ านและปีปัจจุบัน ให้กับ
หน่วยงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อน ำไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ตรงตาม
แผน และความต้องการในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 
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2.1.2 งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ 
 (1) ศึกษำ ข้อมูลทุนศึกษาในแต่ละ
ประเภท โดยแยกออกเป็น ทุนการศึกษาภายใน 
และทุนการศึกษา ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการ
ให้บริการด้านทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
 (2 )  ประสำนงำนกับแหล่ งทุนและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาทราบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในการ
ขอรับทุนการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้มอบทุนการศึกษา 
 (3) ปฏิบัติกำรจัดประชุม คณะกรรมการ
ทุนการศึกษา โดยเริ่มจากการท ำเรื่องติดต่อไปยัง
คณะกรรมการ เพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การประชุมที่มีวันตรงกัน จากนั้นพิมพ์บันทึก
ข้อความเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเสนอ
รองคณบดีที่รับผิดชอบลงนาม และด าเนินการแจ้ง
เพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้รับหนังสือเชิญประชุมและลงตารางนัดหมาย 
 (4) ปฏิบัติกำร จัดท าประกาศ เรื่อง ผล
การคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาทราบผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการเข้า
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่
ตามประกาศ 
 (5) ปฏิบัติกำร เกี่ยวกับการรับ - เบิกจ่าย
เงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับเงินทุนการศึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
 (6) ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ แก่นักศึกษา 
ที่ประสบปัญหาทางด้านการเรียนการสอนกิจกรรม 
ของนักศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และ   
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักศึกษา
สามารถปรับตัว และใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุข  

2.1.2 งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ 
 (1) รวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์
ข้อมูลด้านทุนการศึกษา โดยจ าแนกตามประเภทของ
ทุนการศึกษาภายใน คือ ทุนการศึกษาที่ได้รับความ
ช่วยเหลือโดยบุคลากร หรือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 
คือ ทุนการศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงิน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านการเงินที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ทุนประเภทช่วยเหลือโดยการท างาน
แลกเปลี่ยน เป็นทุนการศึกษาที่ก าหนดให้ผู้ได้รับทุน
ต้องท างานให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
และได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นชั่วโมงการท างาน        
 1.2 ทุนประเภททั่วไป เป็นทุนการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือมอบแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในการศึกษามอบให้ทั้งประเภทต่อเนื่อง 
และประเภทไม่ต่อเนื่อง  
 1.3 ทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาทางด้านกีฬา 

1.4 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็น
กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี นักศึกษาต้องช าระเงินคืนกองทุนฯ 
หลังส าเร็จการศึกษา 
  (2) ด ำเนินกำรติดต่อกับแหล่งทุนการศึกษา 
เพื่อสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
ผู้มอบทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา 
จ านวนทุนการศึกษาที่ต้องการมอบทุนการศึกษา 
จ านวนเงินทุนการศึกษา เพื่อวำงแผน และพิจำรณำ
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมทั้ง
จัดท าใบสมัครขอรับทุนการศึกษาก่อนการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาทราบ และอ ำนวยควำม
สะดวกในการขอรับทุนการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อย  และบรรลุ วั ตถุประสงค์ ของผู้ มอบ
ทุนการศึกษา 
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 (7) ให้บริกำร ข้อมูลการจัดหางาน อาชีพ 
และการศึกษาต่อ เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกอาชีพที่
เหมาะสมกับความสามารถของตน และมีทางเลือก
ในการศึกษาต่อตามท่ีต้องการ 
 (8) ปฏิบัติกำร สิ่งอ านวยความสะดวก
และให้บริการยืม – คืน วัสดุครุภัณฑ์งานกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการ
จัดการ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภายในและภายนอกให้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 
 (9)  รับ เรื่ องรำวร้องทุกข์  เ พ่ือเป็น
ช่องทางให้นักศึกษา ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไป
สามารถร้องทุกข์มายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อ
ความรวดเร็วในการับทราบปัญหาทั้งจากผู้ปกครอง 
หรือนักศึกษา 

 (3) ควบคุม ตรวจสอบการจัดพิมพ์หนังสือ
บันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการเพื่อมำประชุมตาม
รูปแบบการจัดพิมพ์ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ โดยเริ่มต้นที่เหตุที่มาของเรื่อง 
วัตถุประสงค์ของเรื่อง และสรุปความต้องการของ
เรื่อง เพ่ือสื่อสารให้ผู้รับสามารถรับสารข้อความด้วย
ความถูกต้อง เข้าใจตรงกัน จากนั้นพิมพ์บันทึก
ข้อความที่ได้ท าการตรวจสอบเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว 
น า เสนอรองคณบดี เพื่ อพิ จำรณำลงนามเชิญ
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม และส าเนาแจ้งเพ่ือ
ทราบและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และ
สถานที่ ดั งกล่ าว  เพื่ อ ให้การประชุม พิจารณา
ทุนการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์และบรรลุวัตถุประสงค์
ของผู้มอบทุนการศึกษา 
              (4) ควบคุม และตรวจสอบการจัดท า
เอกสารประกอบการพิจารณทุนการศึกษา โดย
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 
ว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ลงลายมือ
ชื่อผู้ขอรับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งตรวจสอบ
เอกสารแนบประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้เอกสารมี
ความสมบูรณ์ ถูกต้อง ตามที่ก าหนด 
             (5) ด ำเนินกำรควบคุม การจัดประชุม
ของคณะกรรมการ เลขานุการที่ประชุม จัดพิมพ์
รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์เชิญประชุมตามวัน เวลา 
สถานที่ที่ก าหนด เพื่อแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมก่อน
ถึงเวลาประชุม จัดสถานที่ในการประชุม ตรวจสอบ
และดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม   จัดอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุมจึงด าเนินการเปิดการประชุมเพ่ือชี้แจงท า
ความ เข้ า ใจ เ กี่ ย วกั บ วั ตถุ ประส งค์ ของผู้ ม อบ
ทุนการศึกษา และเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับ
ทุนการศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
มี คุ ณสมบั ติ แ ล ะมี ค ว าม เห มา ะสม ในก า ร รั บ
ทุนการศึกษา 
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 (6)  ควบคุม ตรวจสอบ การจัด พิมพ์
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ ได้รับ
ทุนการศึกษา ตามรูปแบบประกาศของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยเริ่มต้นที่เหตุ
ที่มาของทุนการศึกษา วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา 
ประเภททุนการศึกษา จ านวนและเงินทุนการศึกษา 
และสรุปความต้องการของเรื่อง เพื่อสื่อสำรให้ผู้รับ
สารสามารถรับสารด้วยความถูกต้อง เข้าใจตรงกัน 
จากนั้นพิมพ์ประกาศที่ได้ท าการตรวจสอบเนื้อหา
เรียบร้อยแล้ว น าเสนอคณบดี หรือผู้รับผิดชอบ เพ่ือ
พิจารณาลงนามตามประกาศ และแจ้ งผู้ ได้รับ
ทุนการศึกษาเพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบ
ทุนการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
เพื่อให้การประกาศเป็นไปตามเกณฑ์และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของผู้มอบทุนการศึกษา 
 (7) รวบรวม และตรวจสอบ การรับ - เบิกจ่าย 
เงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อมูล
ผู้รับทุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง ผลการ
คัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ตรวจสอบ
ใบส าคัญรับเงินโดยต้องระบุวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่รับเงิน 
ข้อมูลที่อยู่อาศัย ผู้รับทุน รายการข้อมูลทุนการศึกษา 
จ านวนเงินที่ได้รับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้รับเงินและ
ผู้จ่ายเงินอย่างชัดเจน และแนบส าเนาบัตรประชาชน
ผู้รับทุนการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องอย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและ  
แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 (8) รวบรวม และสรุปรำยงำน ข้อมูล     
การได้รับทุนการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อน ำไปใช้ในการ
วางแผนและปรับปรุงการบริการงานทุนการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษา และจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา
รับด้านทุนการศึกษา 
 (9) ตอบปัญหำและชี้แจง แก่นักศึกษาที่
ประสบปัญหาทางด้านการเรียนการสอน การลงทะเบียน
เรียน วิธีการเรียนและการวัดผล การเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา การเบิกค่ารักษาพยาบาล  กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ของโปรแกรมวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดจนบริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย ฯ จัดให้กับนักศึกษา 
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เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และใช้
ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษาให้ เป็นบุคคลที่มี คว าม
สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สติปัญญา 
สั งคม  อารมณ์  ร่ า งกายและจิ ต ใจ  และสร้ า ง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย 
 (10) บริกำรสนเทศ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร   
การจัดหางาน อาชีพ และการศึกษาต่อ ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์แจกแจง 
เพื่อให้เป็นข้อสนเทศและพร้อมที่จะน าเสนอให้แก่
นักศึกษาหรือผู้รับบริการ ด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง 
ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับความสามารถของตน และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน   
 (11) ควบคุม ตรวจสอบ การให้บริการยืม - คืน 
วัสดุครุภัณฑ์งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม           
คณะวิทยาการจัดการ โดยจัดท าแบบฟอร์มขอยืมวัสดุ
ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ยืม รายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการยืม จ านวนวัสดุและครุภัณฑ์  
วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ วันเวลาคืนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ เพื่อดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรและมหำวิทยำลัย อย่ำงประหยัดคุ้มค่ำ      
โดยระมัดระวังมิให้เสียหำยหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชน 
จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 (12) ด ำเนินกำรและติดตำม รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ เพื่อแก้ปัญหำให้กับนักศึกษา หรือเพื่อ
ป้องกันปัญหำที่อาจรุนแรงหรือลุกลามในวงกว้าง 
การขยายขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้สอดรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์ และการ
บ่มเพาะนักศึกษาให้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบ
ประกันคุณภาพบัณฑิต และการมุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา เพื่อใหเ้กิดการพัฒนารอบด้านทั้งส่วนที่
นักศึกษายังขาดอยู่ หรือที่บกพร่อง และเติมเต็มส่วนที่
นักศึกษาจะพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการกิจกรรม
พัฒนาที่ ได้ เตรียม หรือจัดหาให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตามแต่กรณี 
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2.1.3 งำนวินัยและพัฒนำนักศึกษำ 
 (1) ศึกษำ ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัย
และจริยธรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนำนิสัยในการ
ประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วย   
ความรับผิดชอบทั้ ง ในส่ วนตนและส่วนรวม 
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ง
ทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
 (2) ศึกษำ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วกับนักศึกษา เพื่อประกำศให้นักศึกษาทราบ 
และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง 
 (3) ปฏิบัติงำน จัดโครงการหรือกิจกรรม
ตามแผนที่ก าหนด ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย และเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม เพ่ือปลูกฝัง เสริมสร้าง และพัฒนา
นักศึกษาให้มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 (4) ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้
นักศึกษารักษาระเบียบวินัย โดยด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของ
การแต่งกายชุดนักศึกษา ความมีวินัย การมีสัมมา
คารวะ รวมถึงการเป็นคนตรงต่อวเลา ฯลฯ เพื่อให้
เกิดความเจริญงอกงามขึ้น ในด้านความเป็น
ระเบียบ และความมีวินัยของนักศึกษา 
 (5) ประสำนงำน เกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัยแก่นักศึกษากับผู้ที่ เกี่ยวข้อง และกอง
พัฒนานักศึกษากับผู้ที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การ
สอบสวนกระท าความทางวินัยด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
  (6) ปฏิบัติกำร ด าเนินการสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัยนักศึกษา และ
ลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิด เพื่อเป็นการก ากับ 
ควบคุม ดูแลนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์ เสริมสร้าง และพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย  
 (7) ดูแลและติดตำม ผลการด าเนินการ
ทางวินัยของนักศึกษาผู้กระท าความผิด เพ่ือดูแล
ความประพฤติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
เสริมวินัยนักศึกษา รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักศึกษา  

2.1.3 งำนวินัยและพัฒนำนักศึกษำ 
 (1) ร่วมพิจำรณำและวำงแผน การจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรจากการเรียนการ
สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อส่งเสริม
วินัย คุณธรรมจริยธรรม ให้มีความสอดคล้องตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “คนเก่ง คนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม พร้อมท างานร่วมกับผู้อ่ืน” และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)  กรอบกิจกรรมส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
อันจะน าไปสู่การเป็นนักศึกษาที่สมบูรณ์แบบและ      
มีประสิทธิภาพ  
 (2) รวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับนักศึกษา เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ โดยการ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาให้กับนักศึกษา 
และเน้นย้ าเพ่ือการเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติตน
เป็นรุ่นพ่ีที่ดีและมีวินัย ในด้านระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้นักศึกษาทราบ 
ผ่านการใช้ช่องทางออนไลน์ผ่าน Website ของคณะ 
แอพพลิเคชั่น Facebook, Line และมีการสื่อสาร
และเน้นย้ าผู้ น านั กศึกษาในองค์กรและคณะ/
สาขาวิชาในทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถน าไปสื่อสารหรืออธิบายให้แก่ เ พ่ือนใน
สาขาวิชาได้รับทราบและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  
 (3) ควบคุม ดูแล การจัดโครงการหรือ
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้มีระเบียบวินัย  และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีภารกิจ
ด้านการปลูกฝัง เสริมสร้าง และพัฒนาให้นักศึกษา
เป็นผู้มีระเบียบวินัย และการพัฒนาให้นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการ
เป็นนักศึกษา เกิดการพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้น ไม่กระท าผิดวินัยนักศึกษาหรือกระท าผิดวินัย
นักศึกษาลดลง มีการบูรณาการการท างานร่วมกับ
คณะในการดูแลนักศึกษา มีการประสานงานเชื่อมโยง
กับผู้น านักศึกษาเพ่ือให้ เกิดความ คล่องตัวและ
รวดเร็วในการป้องกันปัญหานักศึกษากระท าผิดวินัย
นักศึกษาเมื่อมีการรับแจ้ง 
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  (4) ก ำกับ ควบคุม ดูแล ความประพฤติของ
นักศึกษา การป้องปรามมิให้นักศึกษากระท าความผิด 
การสอบสวนพิจารณาโทษ การส่ ง เสริมอบรม
จริยธรรมให้นักศึกษามีความรู้ มีคุณธรรม มีวินัย รู้จัก
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน ในขณะเดียวกันต้อง
เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน แสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พร้อมทั้งสามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ปลอดภัยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอันไม่พึงประสงค์ เช่น 
สิ่งเสพติด การพนันและอบายมุข เป็นต้น เพื่อเป็น
การพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขต้นเหตุของ
ปัญหา อันมีผลให้นักศึกษากระท าความผิดวินัย 
รวมถึงการดูแลเรื่องการแต่งกาย วินัยจราจร และ
ความประพฤติให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยของ
มหาวิ ทยาลั ย ใ ห้ เ ป็ น ไปต ามกฎระ เบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย สอบสวนกรณีนักศึกษากระท าความผิด 
หรือก่อเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลอื่น
และสถาบัน และด าเนินการตามกฎระเบียบและข้อ
ปฏิบัติของสถาบัน 
  (5)  ด ำ เนินกำรติดต่อ  เมื่ อปรากฏพบ
นักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา งานวินัยและพัฒนา
นักศึกษาจะด าเนินการตามระเบียบ กระบวนการ/
ขั้นตอนการท างานด้านวินัยนักศึกษาและมีบทลงโทษ
ส าหรับนักศึกษาที่กระท าผิดอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการ
ก ากับ ควบคุม ดูแลนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เสริมสร้าง และพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ระเบียบวินัย ตามข้อบังคับของสถานศึกษาหรือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงก าหนดความ
ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 
 (6) ควบคุม ตรวจสอบ การด าเนินการ
สอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย
นักศึกษา และลงโทษนักศึกษาผู้กระท าความผิด ดังนี้  
  1. รับเรื่องกล่าวหาร้องทุกข์ จัดท า
แฟ้มประวัตินักศึกษาและลงข้อมูลการกระท าความผิด  
  2. สอบสวน/สืบสวน โดยรวบรวมข้อมูล
ของนักศึกษาที่ ถูกกล่าวหา แต่งตั้ งคณะกรรมการ 
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สอบสวน ด าเนินการสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริง และ
เสนอโทษหากนักศึกษากระท าความผิดจริง  
  3. ลงโทษผู้กระท าความผิดทางวินัย
นักศึกษา เมื่อมีการสอบสวนหรือคณะกรรมการ 
ด าเนินงานวินัยนักศึกษา ฯ พิจารณารายงานผลการ
สอบสวน จัดท าความเห็นและจัดท าค าสั่งลงโทษ
นักศึกษา  
 เพื่อเป็นกำรป้องปรำมให้เกิดความตระหนัก
ที่จะไม่ปฏิบัติตนในทางที่เสื่อมหรือผิดวินัยนักศึกษา 
และป้องกันไม่ ให้นักศึกษา อ่ืนน า ไปปฏิบัติ เป็น
แบบอย่างโดยมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
ให้เกิดความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานการลงโทษ ซึ่ง
ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะมีการประชาสัมพันธ์
และแจ้งให้นักศึกษาทุกคนได้รับทราบผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ และมีการเน้นย้ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลท า
ให้นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาไปแล้วนั้น 
เกิดความตระหนักและไม่กระท าผิดวินัยนักศึกษา   
ซ้ าอีก ส่งผลท าให้จ านวนนักศึกษากระท าผิดวินัย
นักศึกษาลดลง 
 (7) ควบคุม ก ำกับ ดูแล ผลการด าเนินการ
ทางวินัยของนักศึกษาผู้กระท าความผิด ภายหลังมี
ค าสั่งลงโทษนักศึกษาในการปรับเปลี่ยน แนวคิด 
พฤติกรรมของนักศึกษาซึ่งถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ด้วยแนวคิด ทัศนคติ ที่ได้รับการบ่มเพาะให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป ดังนี้  
  1. แจ้งให้นักศึกษาลงนามรับทราบ
ความผิดและโทษ ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น เพ่ือให้ทราบ
ถึงสาเหตุที่มาของการกระท าความผิด และผลที่
นักศึกษาจะได้รับ  
  2. หารูปแบบกิจกรรมเพ่ือใช้ในการ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม แนวคิดของนักศึกษาที่ส่งผล
ให้เกิดการกระท าความผิด เพ่ือจัดกิจกรรมที่ท าให้
นักศึกษารู้สานึก หรือขัดเกลาจิตใจของนักศึกษา  
  3.  จั ดหรือ ให้นั กศึกษา เข้ าร่ วม
กิจกรรม ตามที่ได้หารูปแบบกิจกรรม และควบคุม 
ดูแล ก ากับ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
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  4.  ป ระ เมิ นผล  /  ส รุ ปผลการ
ปฏิบัติงาน และประเมินผลส่งนักศึกษาได้ปฏิบัติงาน 
ตามเงื่อนไข ในค าสั่งลงโทษนักศึกษา  
 (8) ด ำเนินกำรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ
ส่งเสริมวินัยและจริยธรรมของนักศึกษา เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาโดยการจัด
กิจกรรม /โครงการต่างๆ และติดตามประเมินผล 

2.1.4 งำนเครือข่ำยกิจกำรนักศึกษำและ 

       ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 (1) ศึกษำเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายและ
หน่วยงานร่วมพัฒนาทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการ 
และเครือข่ายที่ ไม่เป็นทางการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อให้บุคลากรนักศึกษาได้ เกิด       
การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม  
 (2) ร่วมประชุม ชี้แจง อภิปราย รับฟัง
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ
สร้ า ง เครื อข่ ายและหน่ วยงานร่ วม พัฒนาสู่
มาตรฐานสากลให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องหลัก 
เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน 
 (3) แต่งตั้งคณะท ำงำน ด้านเครือข่าย 
ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรหลักของ
หน่วยงานรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ซึ่ง
อาจจะเป็นศิษย์เก่า ที่มีประสบการณ์หรือผู้น า
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชน ผู้บริหาร
บุคลากรหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนา เพื่อ
ก ำหนด แผน เป้ำหมำย และแหล่งร่วมพัฒนำ 
ตลอดจนแนวทำงกำรสนับสนุนจากชุ มชน 
สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ โดยค านึงถึงความ
ต้องการและโอกาสของบุคลากรและนักศึกษาว่าจะ
มีส่วนเข้าถึงกิจกรรมและบริการร่วมพัฒนาได้ทั่วถึง
ทุกคน หรือเฉพาะกลุ่ม 
 (4) ประสำนงำน ขอความร่วมมือจาก 
บุคลากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้ในการแสวงหา 
คู่ร่วมพัฒนาในประเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีประการ
หนึ่งในการได้มาซึ่งคูร่่วมพัฒนาที่หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการเฉพาะด้านของหน่วยงาน 

2.1.4 งำนเครือข่ำยกิจกำรนักศึกษำและ 
         ศิษย์เก่ำสัมพันธ์ 
 (1) ร่วมวำงแผน และวิเครำะห์ การสร้าง
เครือข่ายและหน่วยงานร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายที่เป็นทางการ 
คือ เครือข่ายที่มีข้อตกลง ระบบระเบียบของความสัมพันธ์ 
และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ 
คือ เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม มีข้อตกลง
เฉพาะกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องแต่ไม่มี
ข้อตกลง ระบบ ระเบียบของความสัมพันธ์ และมี
วัตถุประสงค์ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จะจัดระบบ
ความสัมพันธ์ ให้เป็นเครือข่ายประเภทใดขึ้นอยู่กับ
ระดับความสัมพันธ์และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ 
ส าหรับขั้นตอนในการสร้างเครือข่าย มีข้อเสนอแนะ
แนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาในประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือน าความรู้และทักษะ
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและด าเนิน
โครงการ หรือกิจกรรมของนักศึกษา รวมทั้งเพ่ือให้
บุ คลากรและนักศึกษาได้ เกิดการ เรี ยนรู้  และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม โดยการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน 
หน่วยงานอันจะส่งเสริมให้การพัฒนาภายในและ
ภายนอกของคณะและมหาวิทยาลัยเข็มแข็ง 
 (2) รวบรวม วิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางการสร้างเครือข่ายและหน่วยงาน
ร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากล เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วย
ศาสตร์พระราชา การยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
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 (5) สร้ำงเครือข่ำยร่วมพัฒนำ หน่วยงาน     
ทั้งภายในและภายนอกที่มีศักยภาพเพียงพอทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สมัครใจร่วมมือกันเป็นเครือข่าย 
จัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) 
สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน สามารถด าเนินการ 
ได้ทั้งระดับสถาบัน ระดับกลุ่มงาน/และกลุ่มสาระ 
ระดับ สาขาวิชา ระดับชั้นเรียน ระดับบุคคล/กลุ่ม
บุคคล เช่น การพัฒนาระหว่างหน่วยงาน/สถาบัน 
การพัฒนาระหว่างนักศึกษา ฯลฯ ส าหรับแนวคิด 
เพื่อกำรวำงแผนเครือข่ายการร่วมพัฒนา 
 (6) ประเมินผล ในข้อตกลงควรก าหนด 
เรื่องของการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ก าหนด ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เครื่องมือ 
วิธีการ งบประมาณและ ระยะเวลา เพื่อต้องกำร
ให้รู้ว่าผลการด าเนินงานของเครือข่าย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร จะน าผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายรับทราบ จะได้
น าไปศึกษา วิเคราะห์เ พ่ือการปรับปรุงพัฒนา
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

1.  (7) จัดท ำทะเบียน ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
โดยประสานงานกับศิษย์เก่าทั้งหน่วยงานภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
  (8) เป็นศูนย์กลำง เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 
และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการติดต่อ
ประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ 
กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 (9) จัดท ำข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
ในรูปของสื่อต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ไปยัง
ศิษย์เก่า 
 (10) ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ
ศิษย์เก่า ศิษย์เก่าดีเด่น และเครือข่ายศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิษย์เก่า 
และผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน 

 (11) ประสำนงำนกับสมาคมศิษย์เก่า 
และองค์กรต่างๆ เพื่อให้ความร่วมมือ ส่งเสริม 

สร้างสรรค์สังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  
 (3) ศึกษำค้นคว้ำ ท าความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับทิศทาง และกลยุทธ์การพัฒนา โดยค านึงถึง
คุณประโยชน์ ของทั้งสองฝ่ายที่อาจได้รับหรือเรียนรู้
จากหน่วยงานร่วมพัฒนา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ส ารวจ ทบทวน ว่ามีหน่วยงานเป็นคู่พัฒนาอยู่ใน
ท้องถิ่น พื้นที่ใกล้เคียงอยู่เดิมแล้ว หรือหน่วยงานที่จะ
สามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้พัฒนาได้ตามที่
ก าหนด เป้าหมายไว้หรือไม่ หรืออาจแสวงหาแนวทาง
สร้างคู่พัฒนา ในลักษณะกลุ่มร่วมพัฒนากับหน่วยงาน
ในท้องถิ่นหรือภูมิภาคอ่ืนเพ่ิมเติม เพื่อสร้ำงเครือข่ำย
และพัฒนำสู่มาตรฐานสากล โดยค านึงถึงความ
ต้องการและโอกาสของการมีส่วนร่วมการเข้าถึง
กิจกรรมและบริการร่วมพัฒนาได้อย่างทั่วถึง 
  (4) ร่วมแสวงหำ หน่วยงานร่วมพัฒนาทั้ง
ภายในและภายนอก โดยสามารถติดต่อองค์กรที่ให้
การสนับสนุนโดยตรง หรือองค์กรการกุศล หรือ
องค์กร เพื่อกำรพัฒนำที่ไม่แสวงหาก าไรซึ่งจะช่วย
ระบุหน่วยงานที่เป็นแหล่งร่วมพัฒนา และสร้างความ
ร่วมมือของเครือข่ายและก าหนดให้มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภายใน /ภายนอกในการให้บริการ
วิชาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University 
Engagement) 
 (5) ร่วมด ำเนินกำร วำงแผน เมื่อผู้น าและ
ผู้บริหารของเครือข่ายเห็นความส าคัญ และประโยชน์
ร่วมกัน และตกลงเป็นการเบื้องต้นที่จะร่วมมือเป็น
เครือข่าย เพื่อให้เกิดแนวทางการด าเนินงาน จัด
กิจกรรม สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน เพื่อให้เกิด
แนวทางความร่วมมือที่ชัดเจน ก่อนจะมีการสร้าง
ข้อตกลงและร่วมวางแผนต่อไป การวางแผนสร้าง
เครือข่ายและหน่วยงานร่วมพัฒนา โดยส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน จัดท าทะเบียน องค์กรเครือข่าย จ าแนก
ประเภทเครือข่ายทั้งประเภทที่ เป็นทางการและ      
ไม่เป็นทางการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์
งบประมาณ วิธีการด าเนินการ กิจกรรม และการ
ประเมินผลให้มองเห็นภาพการปฏิบัติงาน ที่เป็น
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และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและต่อสาธารณะ 

 (12) ให้บริกำรต่างๆ แก่ศิษย์เก่าให้ได้รับ
ความสะดวก และตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เพื่ อให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่       
ศิษย์เก่า 

รูปธรรม เพื่อสร้ำงความเข้มแข็ง ความต่อเนื่องของ
เครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ต้องให้ความสนใจและสืบค้น เสาะ
แสวงหาข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอให้มากที่สุด เมื่อได้
ประชุมปรึกษาหารือ พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ 
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม แล้วจึงตัดสินใจเลือก 
แล ะมอบหมาย ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ด า เ นิ น ก า ร
ประสานงาน สร้างความเข้าใจระหว่างผู้น าและ
ผู้บริหาร ให้เห็นความส าคัญ และประโยชน์ร่วมกัน
เป็นการเบื้องต้นในการที่จะร่วมมือ เป็นเครือข่าย
อย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ แตต่้องค านึงถึง
คุณประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่อาจได้รับหรือเรียนรู้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพที่จะพัฒนา ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว และต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระ ดังนั้น ควร
ร่วมกันก าหนดแนวทาง จัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือ
น าไปสู่การด าเนินการต่อไป ประกอบการจัดท า
แผนงาน โครงการ ในการสร้ าง เครือข่ ายและ
หน่วยงานร่วมพัฒนาดังนี้  
 - การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศ
เพ่ือการท าความรู้จัก และร่วมท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และแนวทาง การร่วมเป็นคู่พัฒนา  
 - มีการศึกษาหลักสูตรร่วมกันเพ่ือก าหนด
แนวทางในการ ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการสร้าง เครือข่ายและหน่วยงานร่วม
พัฒนา  
 -  จัดให้นักศึกษาแต่ละสถาบันได้จัดท า
โครงงานเล็กๆ ระยะสั้น เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างกระแสความสนใจของนักศึกษาใน    
วงกว้าง  
 - จัดให้ผู้แทนของหน่วยงานได้พบปะ เยี่ยมเยียน 
หน่ วยงานร่ วมพัฒนา ในกรณีที่ เป็ นหน่ วยงาน
ภายในประเทศ เพ่ือร่วมปรึกษาหารือ ในรายละเอียด
การร่วมด าเนินการ  
 - จัดท าและลงนามข้อตกลงร่วมระหว่าง
หน่วยงาน  
 - ร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินงานร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ระยะสั้นและระยะยาว 
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 (6) วิเครำะห์ตรวจสอบ ทบทวนแผนงำน 
โครงการประชุมชี้แจง เผยแพร่สร้างความเข้าใจผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจ มีความ พร้อมที่จะปฏิบัติตาม
แผน คณะกรรมการบริหาร/คณะท างานของเครือข่าย 
ผู้รับผิดชอบ ระหว่างเครือข่าย น าข้อตกลง กิจกรรม
น ามาปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานสู่มาตรฐานสากล 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  
 - ร่วมจัดกิจกรรมหรือจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่ได้ก าหนดร่วมกัน  
 - จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยน 
ระหว่างนักศึกษา  
 - เชิญชวนผู้ปกครองนักศึกษา คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้น าชุมชนท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายให้เข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างจริงจัง  
 - ร่วมกันแสวงหาภาคีเครือข่ายสนับสนุน 
การด าเนินงานร่วมกับการพัฒนา  
 - ร่วมกันติดตามการด าเนินงานและพัฒนาการ 
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  
 - จัดให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระหว่างผู้ปฏิบัติและนักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ  
 - การใช้แหล่งเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
เครือข่าย เพ่ือพัฒนาร่วมกัน  
 - ร่วมมือกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างเครือข่ำยตำมวัตถุประสงค์ ที่ก ำหนดไว้ 
 (7) ร่วมทบทวน ผลการด าเนินงาน ของการ
พัฒนาว่ามีความก้าวหน้าหรือประสบผลส าเร็จ ตามที่
ร่วมกันก าหนดไว้อย่างไรบ้าง มีผลกระทบต่อเนื่อง
จาก การด าเนินงานอย่างไรบ้าง โดยการแสดงข้อมูล 
หลักฐาน ร่องรอยผลการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการ
พิจารณา ทบทวนแผนการด าเนินงานและข้อตกลง
ร่วมกันเพื่อพิจำรณำ ปรับปรุง พัฒนำ หรือด าเนินการ 
ตามที่เห็น สมควรร่วมกันต่อไป  ผลการตรวจสอบ
ทบทวนน าไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  หรือ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป หากเห็นว่า เป็น
ปัญหาอุปสรรคควรปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่ในปีถัดไป 

2.  (8) รวบรวม วิเครำะห์ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
โดยต้องระบุรหัสนักศึกษา รหัสประจ าตัวประชาชน 
ชื่อ - นามสกุล หลักสูตรและสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
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ปีที่จบการศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ 
ติดต่อได้ และกรอกแบบภาวะการณ์มีงานท าของ
บัณฑิต เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับ
ศิษย์เก่าทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.  (9) สร้ำงควำมผูกพัน เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์เก่า เช่น การรวมตัวพบปะกัน 
การติดต่อสื่อสารกันบนสื่อสังคมออนไลน์ การแลกเปลี่ยน 
เรื่องราว บทความ รูปภาพ ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน 
เช่น การกลับไปเยี่ยมสถาบัน การเป็นผู้บรรยาย      
การให้ค าปรึกษา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานสาย
อาชีพต่ าง  ๆ  และศิษย์ เก่ ากับคณะ/สาขาวิชา 
มหาวิทยาลัย เช่น การส่งต่อความรู้การฝึกอบรม
ทักษะ การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทางวิชาการ เพื่อ
ใช้ในการติดต่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการ
สร้างสรรค์ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  

4.  (10) ศึกษำ และวิเครำะห์ การจัดท าข้อมูล
ข่าวสาร การจัดตั้งและพัฒนาสถานที่ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร การน าข้อมูล
ข่าวสารมาจัดแสดง และการก าหนดให้มีระเบียบ
ปฏิบัติในการสืบค้นข้อมูลเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร การ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการสืบค้นข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

5.  (11) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ที่เป็นประโยชน์ 
ที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์           
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย เช่น การประกาศ
เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ การจัดหางาน 
ทุนการศึกษาต่อ หรือด้านอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อ
เผยแพร่และประชำสัมพันธ์บทบาทของศิษย์เก่าใน
การสร้างสรรค์ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 (12)  ประสำนควำมร่ วมมือทางด้าน
วิชาการ กิจกรรมเชิงพัฒนาและสานสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย และการ
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ระดมทุนจากศิษย์เก่า การขอสนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือส่งเสริม
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า  

ชมรมศิษย์เก่าคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้
ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ระดมทุน 
และศักยภาพจากศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  
 (13) ให้ค ำปรึกษำ ตอบปัญหำ และชี้แจง   
การให้บริการต่างๆ แก่ศิษย์เก่าให้ได้รับความสะดวก 
เช่น การบริการข้อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิทยาลัย
กับศิษย์เก่า การฝึกอบรมและพัฒนาศิษย์เก่า รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการให้บริการ และกระตุ้นให้เกิดการ
รวมตัวของศิษย์ เก่า  การบริการจัดหางาน และ
ทุนการศึกษาต่อ ฯลฯ เพื่อตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

2.1.5 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 (๑) ศึกษำและค้นคว้ำ เกี่ยวกับเกณฑ์       
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยงานระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยที่
ได้ รั บมอบหมายให้ ด า เนินการ  เพื่ อ ให้การ
ด าเนินการของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
แนวทางในการด าเนินงานตามเกณฑ์ของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 (๒)ปฏิบัติงำน ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงาน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อให้มีการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 (๓) เข้ำร่วมกำรประชุม ตามหนังสือ
บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
 (4) รวบรวมและจัดท ำ รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน โดยก ากับ

๒.๑.5 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 (๑) วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ 
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระดับหน่วยงานในระดับคณะและมหาวิทยาลัยว่า
เกณฑ์มีความสอดคล้องกันหรือไม่ ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และแต่ละตัวบ่งชี้มีทิศทาง
และแนวทางในการด าเนินการอย่างไร เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม ให้ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่หน่วยงาน
ได้วางไว้ อีกทั้งเพื่อตรวจสอบเนื้อหำ ตรวจทาน
ความถูกต้อง และวิธีการของการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ให้มี
ความถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์ พร้อม
ทั้งเป็นไปตามแนวทางในการด าเนินงานตามเกณฑ์
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (2) ร่วมวิเครำะห์ และวำงแผน การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ให้เป็นไปตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงาน โดยมีกลไกในการก ากับควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบตามระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่
ก าหนด เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพและสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อใช้ในการวาง
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ดูแลตัวบ่งชี้ให้มีการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จัดส่ งกลับไปยังงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือจะได้จัดท า
เป็นรูปเล่ม เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และพิจารณาคะแนนที่
ประเมินตนเอง เพื่อให้รายงานการประเมินตนเอง
มีความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 (5) ด ำเนินกำรรวบรวม เอกสารหลักฐาน
ลงระบบ (CHE QA 3D Online Systems) โดยจัดเก็บ
ข้อมูล ของแต่ละตัวบ่งชี้จัดท าไฟล์เป็น PDF และ
ออกรหัสชื่อเอกสารให้สอดคล้องกับเกณฑ์ และข้อ
ที่ก าหนดไว้ จากนั้นท าการเปิดระบบ (CHE QA 3D 

Online Systems) กรอกข้อมูลและบันทึกหลักฐาน
ให้ครบตามที่รายงานที่ก าหนด เพื่อให้เอกสาร
หลั ก ฐ านมี ค ว ามครบถ้ ว น  ถู ก ต้ อ ง  ต ามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (6) รับตรวจ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
โดยเป็นคณะกรรมการร่วมรับตรวจและให้ข้อมูล
ตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อให้การรับ
ตรวจเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามระบบและ
กลไกประกันคุณภาพคุณภาพท่ีก าหนด 
 (7) ด ำเนินกำร สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อมี
การรับตรวจประเมินดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติงาน
เกี่ ย วกับสรุ ปผลตามแบบการประ เมินของ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพร้อมทั้งสรุป
คะแนนการประเมิน เพื่อให้ผลการสรุปเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (8) ด ำเนินกำร จัดประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือท าแผนพัฒนานักศึกษาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน โดยได้เชิญผู้ก ากับ
ดูแลตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ กิจกรรม 
แก้ ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่ อน ำมำปรับปรุ ง
พัฒนำการด าเนินงานอย่างคุณภาพ และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
และเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 (3) ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร ข้อมูลและ
สั ง เคราะห์ผลการด า เนินงานตามตั วบ่ งชี้ ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและ
บันทึกผลการด าเนินงานและการเชื่อมโยงหลักฐาน
ผ่ านระบบฐานข้อมูลด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA 3D Online 

Systems) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมเป็นไป
ตามระเบียบวาระ บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม 
ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมตรงตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน เพื่อให้
เอกสารนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2548 
 (4) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตอบปัญหำ 
ชี้แจงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 (5) วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้
หลั กการ  PDCA โ ดย เริ่ มจากการวางแผนการ
ด าเนินการ การจัดท า กำรควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมิน การปรับปรุงพัฒนำข้อมูล  รวมทั้งระเบียบ 
วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์  และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 (6) วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลเพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกด้านการ
ประกันคุณภาพ การระบุตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จ ของการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน 
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 (7) ควบคุม ตรวจสอบ การด าเนินการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ได้แก่ การ
ก าหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ สถานที่การ
ด าเนินการ ระยะเวลาที่จะด าเนินการ รูปแบบ
กิจกรรม ก าหนดการ ผู้รับผิดชอบ และผลประโยชน์ที่
จะได้รับ น าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้จัด
กิจกรรม จากนั้นท าสื่อเอกสารการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการผ่านสื่อหลายช่องทาง และสามารถเข้าร่วม
กิจกรรม โครงการโดยพร้อมเพียงกันให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ สรุปโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร 
 (8) ก ำกับ ควบคุม ตรวจสอบการติดตาม
การด ำเนินงำนตามตัวบ่งชี้และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โดยรำยงำนความก้าวหน้าตามตัวบ่งชี้ รอบ ๖ เดือน 
และ ๑๒ เดือน ของปีการศึกษาและปีงบประมาณ ให้
มีความเข้าใจและเป็นไปตามข้ันตอน โดยวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดของตัวบ่งชี้ ดู
แผนการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมในช่วงปี และ
ตรวจสอบหลักฐานตามกรอบระยะเวลา เพื่อให้
เป็นไปตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน  
 (9) ตรวจสอบข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนหรือปฏิทินที่ก าหนด 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือร่วมมือกันใน
การพัฒนาและปรับปรุงผลการด าเนินงานให้สามารถ
เป็นไปตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด 
 (๑0) วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ผลของการรายงานความก้าวหน้าตามตัวบ่งชี้ และ
จัดท ารูปเล่มรำยงำนการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หน่วยงาน โดยเป็นผู้รับผิดชอบเขียนรายงานการ
ประ เ มิ น ตน เ อ งต าม เ กณฑ์ แ ล ะแบบฟอร์ ม ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า 
ชี้แนะแนวทาง การเขียนรายงานและก ำกับติดตำม 
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ตรวจสอบหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ และ
กระบวนการที่ก าหนด จากนั้นเมื่อเนื้อหาที่เขียน
รายงานมีความสอดคล้องกันกับเกณฑ์แล้ว ให้
ด าเนินการจัดส่งไฟล์เนื้อหาพร้อมหลักฐาน เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง และจัดพิมพ์ลง
คอมพิวเตอร์เป็นไฟล์เอกสารรูปเล่มรายงานฉบับ
เดียวกัน เสนอรองคณบดี เ พ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และพิจารณาคะแนนที่ประเมิน
ตนเอง เมื่อรองคณบดี ได้สรุปและให้ข้อคิดเห็นแล้ว 
เห็นสมควรให้แก้ไข เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ก็ด าเนินการแก้ไข
กลับมาภายในระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้นด าเนินการ
จัดส่งรายงานการประเมินตนเองตาม  ตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะจัดท าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และให้คณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินได้ท าการ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ไปทีละ
ประเด็นตามเกณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ศึกษาข้อมูลว่าผลการด าเนินงานนั้นมีคุณภาพ 
 (11) ด ำเนินกำรติดต่อ ประสำนงำน และ
ร่วมพิจำรณำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ได้แก่ 
ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน ฯลฯ เพื่อเข้ำ
ร่วมการสอบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วน
ร่วมด้านการจัดการศึกษา คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และแนว
ปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง 
 (๑2) ควบคุม ตรวจสอบ การจัดท าเอกสาร
หลักฐานลงระบบ CHE QA 3D Online Systems ตาม
หลักฐานแต่ละตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ โดยจัดท าไฟล์
หลักฐานสแกนเป็น PDF และก าหนดรหัสชื่อเอกสาร
ให้สอดคล้องและตรงกับเกณฑ์ ตามข้อที่ก าหนดไว้ 
หลังจากนั้นท าการเปิดระบบ CHE QA 3D Online 

Systems กรอกข้อมูลและบันทึกหลักฐานให้ครบ
ตามที่รายงานได้เขียนไว้ และด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลกับเอกสารก่อนกดบันทึกส่ง
เ ข้ า ร ะบบ  CHE QA 3D Online Systems เ พื่ อ ใ ห้
รายงานการประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานมี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ส่งตรงตามก าหนดระยะเวลา 
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พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจน  
 (13) ควบคุม การด าเนินการประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน ให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้การประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน 
เป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับหน่วยงาน 
 (14) ควบคุม ตรวจสอบการสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแบบการ
ประเมินข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สรุปคะแนน
การประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้การด าเนินการ
ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาข้อมูลการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
และการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพในปีถัดไป 
 (15) ควบคุม และดูแล การจัดประชุม
คณะกรรมการเ พ่ือท าแผนพัฒนานักศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  
โดยการวิเคราห์ สังเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะตาม
ตัวบ่งชี้ เ พ่ือหาแนวทางการแก้ไข ระบุกิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เพ่ือวางแผนการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพได้รับการปรับปรุง
แก้ไข และมีผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพท่ีดียิ่งขึ้น  
 (16) ควมคุม ตรวจสอบ การจัดท าแผน 
พัฒนานักศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ       
ที่ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อ
พิจำรณำโดยตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการ 
กิจกรรมกับข้อเสนอแนะ และตรวจสอบระยะเวลาใน
การด าเนินงานให้อยู่ในช่วงปีที่จะประเมินในรอบ
ถัดไปให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนานักศึกษา และ
ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ทางหน่วยงานได้วางไว้   
      (17) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร 
และนักศึกษำ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบันอุดมศึกษำ 
เป็นพลังผลักดันงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
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สถำบันอุดมศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
มำกขึ้น เพื่อน าความรู้และทักษะดังกล่ำวไปใช้ในกำร
พัฒนำและด ำเนินโครงกำร หรือกิจกรรมของนักศึกษำ 
รวมทั้ ง เ พ่ือให้นักศึกษำได้ เกิดกำรเรียนรู้  และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรม โดยกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง
คณะและสถำบัน อันจะส่งเสริมให้กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของคณะและมหำวิทยำลัยเข็มแข็ง 

2.1.6 งำนประชำสัมพันธ์ 
        (1) ปฏิบัติกำร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของงาน
กิ จการนั กศึ กษา  การท านุ บ า รุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ผลงานนักศึกษา เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกิด
การรับรู้ เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี มีความพึง
พอใจ และมีความศรัทธาต่อคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
         (2) ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวก
แก่สื่อมวลชนทุกแขนงในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ
เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กระจายข่าวสารอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 
         (3) ปฏิบัติกำร จัดท า/ออกแบบ ในการ
น าเสนอผลงาน รูปแบบต่างๆ โปสเตอร์ ข่าวแจก 
เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

         (4) ถ่ำยภำพกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่
ส าคัญ เพื่ อน ามาจัดท าเป็นภาพข่าวเผยแพร่
สื่อมวลชน 
         (5) ออกแบบตกแต่งสถานที่ในกิจกรรม
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พันธ์  เ ช่ น  กา รจั ดป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อน าเสนอผลงานของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
         (6)  ปฏิบัติกำร  จัดท าวิดีทัศน์การจัด
โครงการ/กิจกรรม แสดงความยินดีกับนักศึกษา 
จัดท าป้ายผ้า ป้ายไวนิล และป้ายโฟม ประสานงาน
ขอความอนุ เคราะห์การประชาสัมพันธ์ และ

2.1.6 งำนประชำสัมพันธ์ 
        (1) ตรวจสอบ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นโยบาย บทบาท ภารกิจ ข้อมูลข่าวสาร ผลงานและ
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของงานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารก่อนออกสู่ ส าธารณชนตั้ งแต่ก่ อน เริ่ ม
ปฏิบัติงาน ระยะปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางสื่อมวลชนและช่องทาง
ต่ า งๆ  อาทิ  สื่ อหนั งสื อ พิ ม พ์  โ ท ร ทั ศ น์  วิ ท ยุ  
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

         (2) ช่วยวำงแผน ควบคุม การด าเนินการ
ด้านข่าวและประชาสัมพันธ์เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เช่น 
เกิดข้อร้องเรียนและอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อนักศึกษา 
เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนการประชาสัมพันธ์การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารการจัดบริการช่วยเหลือ การสนับสนุน
ทางด้านการบริการ แก่นักศึกษา การเฝ้าระวัง
เหตุการณ์และแจ้งข่าวสารที่มีผลกระทบ เพื่อลด
ความหวาดวิตกและความกังวลของนักศึกษา 
         (3) เผยแพร่ข่ำวสำร  ความรู้ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออ่ืน ๆ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ชุมชน สังคม มี
ศักยภาพในการรับบริการจากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับความสะดวก 
และได้มาตรฐาน และเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น เพื่อเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายงานฯ ในการรับ
บริการและสวัสดิการตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับกองพัฒนา
นักศึกษา และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความ
เข้าใจและ ความร่วมมือระหว่างภารกิจของกองฯ กับ
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เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯ 
ผลิตและเผยแพร่แผ่นป้ายตามกิจกรรมที่ทาง
หน่วยงาน ฯ จัดขึ้น เช่น ปณิธาน, ปรัชญา, วิสัยทัศน์, 
เบอร์โทรศัพท์, เหตุฉุกเฉิน, ป้ายนิทรรศการ, ป้าย
บอกสถานที่อาคารภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
ส่งเสริมและผลิตงานออกแบบตกแต่ง, นิทรรศการ
ประกอบบอร์ดภาพข่าว กิจกรรมฯ ของหน่วยงาน 
         (7) ปฏิบัติกำร ให้บริการรับ – เชื่อมต่อ
โอนสายโทรศัพท์ของคณะวิทยาการจัดการ คือ 
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ที่ติดต่อมายังคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพง เพชร ที่
หมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยฯ หมายเลข 
0-557-06500 และหมายเลข 0-557-06500 
ต่อ 3500 จะเข้าที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส านัก
งานฯ จะเป็นผู้ตอบค าถามและให้บริการตามที่
ผู้ใช้บริการร้องขอมาว่าจะให้บริการอะไร เช่น โอน
สาย สอบถามเรื่องต่าง ๆ  ฯลฯ 

นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและประชาคมทั้งใน   
และนอกมหาวิทยาลัย 
         (4) ช่ วยวำงแผน  การโฆษณา เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ ในการสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่
ดีกับประชาชน ชุมชน ผู้มารับบริการของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 (5)  ช่ วยวำงแผน  กำรจั ดกิ จกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตื่นตัวแก่นักศึกษำ 
ประชำชนและผู้ใช้บริกำรของมหำวิทยำลัยฯ ในกำร
เลือกใช้บริกำรบัณฑิตของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ที่มีคุณภำพ และได้มำตรฐำนสำกล 
 (6) สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานจัดสัมมนา จัดแถลงข่าว          
การอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานต่างๆ ของ
หน่วยงาน คณะ และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กรสนับสนุน
บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 (7) วำงแผน จัดท า/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Website ต่างๆ ซึ่งก าลังเป็น
ที่นิยมทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร 
ข้อมูล ภาพกิจกรรม ผ่านทาง Website ราชการ และ 
Website สาธารณะ อาทิ Facebook Line เป็นต้น 
เพ่ือให้ข่าวสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น กลุ่ม
เยาวชน กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มข้าราชการ กลุ่ม
การเมือง กลุ่มอาสาสมัครฯ และกลุ่มทั่วไป ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับข่าวสาร
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และถูกช่องทางที่กลุ่มเป้าหมาย
นิยมใช้ 
         (8) ประเมินผลการการด าเนินงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ของหน่วยงาน เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลสนับสนุนการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
         (9) ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำรูปแบบด้านการ
สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อเอ้ืออ ำนวยให้การ
บริการและการด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
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         (10) เฝ้ำระวัง ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อทุกประเภท อาทิเช่น จากหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และบุคลากร เพื่อน ำมำพัฒนำกำรสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ 
         (11) วิ เครำะห์ สถำนกำรณ์  ด้ านข่ าว
ประชาสัมพันธ์ ให้ทันต่อเหตุการณ์ ประสานข้อมูลจาก
หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิชาการ และ
การบริการ น าเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อ
สถานการณ์  
         (12) ตอบค ำถำม และช้ีแจงข้อมูล ให้บริการ
รับ – เชื่อมต่อโอนสายโทรศัพท์ของคณะวิทยาการ
จัดการ คือ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ที่ติดต่อมายังคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่
หมายเลขโทรศัพท์ของคณะฯ หมายเลข 0-5570-
6 5 1 1  จ ะ เ ข้ า ที่ ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม  ฝ่าย ฯ จะเป็นผู้ตอบค าถามและ
ให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอมาว่าจะให้บริการ
อะไร เช่น โอนสาย สอบถามเรื่องต่าง ๆ  ฯลฯ เพื่อ
เอ้ืออ ำนวยให้การบริการแก่ผู้รับบริการ และการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.7 งำนสำรบรรณ 
 (1) ศึกษำวิธีการ ขั้นตอนการใช้งานระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (E-office Automation) และ
ปฎิบัติกำรลงรับหนังสือราชการผ่านระบบส านักงาน
อัตโนมัต ิ(E-office Automation) ของมหาวิทยาลัย
ฯ โดยแยกประเภทเป็นหนังสือราชการภายในและ
หนังสือราชการภายนอก เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2562 
 (2) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบ
หนังสือราชการ และจัดพิมพ์ ค าสั่ง ประกาศ ใน
การด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การด าเนินกิจกรรม/
โครงการ การประชุม หรืองานอ่ืน ๆ ตามงานกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมมอบหมาย เพื่อให้การ

2.1.7 งำนสำรบรรณ 
 (1) วิ เครำะห์ข้อมูล และช่วยวำงแผน          
การลงรับหนังสือราชการผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติ     
(E-office Automation) ของมหาวิทยาลัยฯ โดยแยก
ประเภทเป็นหนังสือราชการภายในและภายนอก 
พร้อมทั้ งจัดเรียงล าดับความส าคัญของหนังสือ
ราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก หรือเรื่อง
เร่งด่วน ก่อนน าเสนอผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ระบบส านักงานอัตโนมัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ศึกษำรูปแบบการร่างโต้ตอบหนังสือ
ราชการการจัดพิมพ์ค าสั่ง ประกาศ จากระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตามชนิดของ
หนังสือราชการ การรับและส่งหนังสือราชการ เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ 
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ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ รี ย บ ร้ อ ย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 (3) ปฏิบัติกำร แจ้งเวียนหนังสือราชการ 
ค าสั่ง ประกาศ ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   
การประชุม หรืองาน อ่ืน ๆ ตามงานกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้หน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 
 (4) ปฏิบัติกำรให้ค าปรึกษา แนะน า 
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ในการใช้งาน
ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-office Automation) 
เพ่ือด าเนินการจัดท าหนังสือราชการภายใน และ
หนั งสื อราชการภายนอก เพื่ อ ให้นักศึ กษา 
คณาจารย์ และบุคลากร สามารถเข้าใจวิธีการ
ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 (5) ปฏิบัติกำรเก็บรักษา ยืม และท าลาย
หนังสือราชการ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ยืม และ
ท าลายหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 (6) ปฏิบัติกำร เก็บรักษา ยืม และจัดเก็บ
หนังสือราชการ โดยเริ่มจากคัดแยกชนิดของ
หนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือราชการภายนอก 
หนังสือราชการภายใน ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และเอกสารรายงานอ่ืน จัดเข้าแฟ้มให้เป็น
หมวดหมู่ตรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548 
 (7) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับการก ากับดูแล
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่จัดส่งนักศึกษาเข้า
รั บ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ในงานกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม หรืองานที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ สาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ก่อนที่นัก
ศึกษจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยดูแลเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การลงเวลาในการเข้าปฏิบัติงาน การ
แต่งกาย     ความประพฤติ และการปฎิบัติตน
ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน ตลอดจนสรุป และจัด
ส่ งผลการประเมินการปฏิบัติ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้

เพื่อให้การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ และการ
จัดพิมพ์ถูกต้องตามแบบฟอร์มในระเบียบงานสาร
บรรณ  
 (3) วิเครำะห์ข้อมูลและรายละเอียด ในการ
จัดท าหนังสือราชการแต่ละประเภท เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในเนื้อหาข้อมูลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ ก่อนการสรุปใจความส าคัญ เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา และก ากับติดตามการด าเนินงาน
จากผู้เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารมอบหมาย เพื่อรำยงำนผล
การด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ            
 (๔) ควบคุมและตรวจสอบการจัดพิมพ์ค าสั่ง 
ประกาศ ในการด าเนินงานกิจกรรม โครงการ                   
การประชุม และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรร เพื่อให้มี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบใน
กา ร จั ด พิ ม พ์ ต ามแ บบ ฟอร์ ม ใ น ร ะ เบี ย บ ข อ ง            
งานสารบรรณ    
 (5) ด ำเนินกำรแจ้งงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
และบุคคลต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและ
การสั่ งการ ควบคุมการจัดส่งหนังสือทางระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (E-office Automation) ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทาง e-mail, line, face book และ
ประสานงานทางโทรศัพท์แจ้งให้กับหน่วยงานหรือ
บุคลากรทราบ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
หรือการแจ้งข่าวสาร เพื่อให้ผู้รับเรื่องได้ทราบเรื่อง
ก่อนล่วงหน้า และสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ให้เกิดการติดตามเอกสารและให้เกิดการปฏิบัติงานได้
ถู กต้ อ ง เป็ น ไปตามข้ อสั่ ง การ  และบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของหนังสือราชการ 
  (6) ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำการใช้งาน 
ระบบส านักงานอัตโนมัติ (E-office Automation) 
การจัดท าหนังสือราชการ เช่น วิธีและข้ันตอนในการ
ใช้ระบบ การเขียนหนังสือราชการ ฯลฯ เพื่อให้
คณาจารย์และนักศึกษาสามารถใช้ งานระบบ
ส านักงานอัตโนมัติ (E-office Automation) จัดท า
หนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง 
  (7) ด ำเนินกำรควบคุม การเก็บรักษา ยืม 
และการจัดเก็บหนังสือราชการ โดยจ าแนกหมวดหมู่
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อย่างถูกต้องและประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถ
น าไปเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้
อย่างถูกต้อง 
            
 

ของหนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือราชการภายนอก 
หนังสือราชการภายใน ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และเอกสารรายงานอ่ืน จัดเข้าแฟ้มให้เป็น
หมวดหมู่ตรงตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2548 โดยเอกสารใหม่จะถูกจัดเรียงอยู่ด้านบนสุด 
เอกสารที่ เป็นเรื่องเดียวกันให้ เรียงตามล าดับ
เหตุการณ์ เรื่องที่เกิดก่อนอยู่บน เรื่องที่เกิดหลังอยู่
ด้านล่าง โดยดูจากวันที่ ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 
๑ เรื่องอยู่ในแฟ้มเดียวกัน ในแต่ละแฟ้มไม่ควรเก็บ
เอกสารมากเกินไป ไม่ควรเก็บหนังสือร่วมกับแฟ้ม และ
เมื่อค้นหาเอกสารเรียบร้อยแล้ว ควรน าไปเก็บเข้าที่เดิม 
และควรมีการก าหนดสีของแฟ้มหรือสันแฟ้มในแต่
ละหมวดหมู่เพ่ือช่วยให้การจัดเก็บมองเห็นได้ชัด 
และให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบค้นหาได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ทันตามความต้องการในการใช้งาน 
  (8) ด ำเนินกำรนิเทศก์นักศึกษาที่เข้ารับ         
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เ พ่ือชี้แจง
รายละเอียดและท าความเข้าใจให้กับนักศึกษาก่อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเรื่องต่าง ๆ เช่น      
การลงเวลาในการเข้าฝึกปฏิบัติงาน การแต่งกาย 
การประพฤติตน และรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ในแต่ละหน้าที่ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปฏิบั ติ ง านระหว่ า งก า รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพได ้ 

2.1.8 งำนกำรเงินและพัสดุ 
 (๑) จัดท ำแผนงำน/โครงการฝ่ายกิจการ
นักศกึษาและศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ ตามที่
ได้รับแจ้งจากกองนโยบายและแผนให้ด าเนินการ
จัดท าแผนงาน/ โครงการประจ าปีตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน พร้อมการวางแผน        
การใช้งบประมาณตามแบบฟอร์มที่กองนโยบาย
และแผนก าหนด น าเสนอคณบดีพิจารณาเห็นชอบและ                  
ลงนาม แล้วจึงน าส่งกองนโยบายและแผน เพื่อให้
ผู้บริหาร พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการ 
จัดท าโครงการลงระบบบัญชี ๓ มิต ิ
 (๒) ปฏิบัติงำนการบันทึกข้อมูลโครงการ
ลงระบบบัญชี 3 มิติ  กับเจ้าหน้าที่ธุรการคณะ

2.1.8 งำนกำรเงินและพัสดุ 
 (1) ร่วมวำงแผนกับผู้บริหำร ในการจัดท า
แผนงานโครงการงบประมาณฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ โดยการประสานกับ
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อนัดหมายประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร เมื่อทราบงบประมาณแล้ว ให้คณะกรรมการ
ทุกท่านร่วมพิจารณาวางแผนงบประมาณโครงการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยฯ ตามแบบฟอร์มการเขียนโครงการ
งบประมาณท่ีก าหนด  
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วิทยาการจัดการ โดยน าแผนงานโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณบดีมาแยกประเภทหมวดเงิน 
เช่น  เงินงบประมาณ เงินรายได้ ให้มีความครบถ้วน
ถูกต้อง สมบูรณ์ จากนั้นท าการคีย์ลงระบบบัญชี ๓ 
มิติ ตามขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้แผนงาน/โครงการลง
สู่ระบบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามขั้นตอนของระบบ
บัญชี ๓ มิต ิ  
 (3) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษาของ
คณะ ในด้านบริการวิชาการ วิชาชีพ และการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรให้กับบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให้
การด าเนินการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 (4) ปฎิบัติงำนเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม 
หลังจากบุคลากรในหน่วยงานเดินทางไปราชการ
หรือจัดกิจกรรมเสร็จแล้ว โดยวำงแผนในการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืมและคืน
เงินยืมในกรณีที่มีงบประมาณคงเหลือ โดยกรอก
ข้อมูลตามแบบฟอร์มของงานการเงิน ดังนี้ 
                1.ไปราชการ ใช้แบบฟอร์มรายงาน        
การเดินทางไปราชการ เอกสารที่ใช้แนบในการส่ง
ใช้เงินยืม คือ ใบเสร็จค่าที่พัก ค่าพาหนะ ส าเนาใบ
ยืมเงิน เป็นต้น 
                2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เอกสารที่
ใช้แนบในการส่งใช้เงินยืม บันทึกข้อความขอ
อนุญาตจัดกิจกรรมและขอยืมเงิน รายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือรับการอบรม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ ใบส าคัญรับเงิน
ค่ าอาหารและอาหารว่ า ง  ใบส าคัญรั บ เ งิ น
ค่าตอบแทนวิทยากร และส าเนาใบยืมเงิน เป็นต้น  
            เมื่ อจั ด เตรี ยม เอกสารครบแล้ ว ให้
รวบรวมแล้วน าเสนอเจ้าหน้าที่พัสดุคณะตรวจสอบ
ความความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแต่ละ
ฉบับ จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ จะท าการกรอก
ข้อมูลเพ่ือออกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน และใบ 
กง. ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณการส่งใช้เงินยืมราชการ 

 (2)  ด า เนินการ วิ เครำะห์ข้อ มูล และ
ตรวจสอบกำรเขียนโครงกำรงบประมาณ เสนอรอง
คณบดี คณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณบดี
จะมอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ
หัวหน้าส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้ว
ไม่มีข้อแก้ไขจะจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะนัดหมายให้น าเสนอโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์  และคณะน าเสนอใน
ภาพรวมของคณะอีกครั้ง หากมีข้อมูลแก้ไขจะท า
หน้าที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในโครงกำรให้ถูกต้อง 
และน าเสนอให้กับมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติ เมื่อ
มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติแล้ว ด าเนินการบันทึกข้อมูล
โครงการต่าง ๆ เข้าระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อให้การ
บริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนด   
 (3) วำงแผนและรวบรวม ข้อมูลโครงการ
งบประมาณร่วมกับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดท า
งบประมาณโครงการ  ที่ ได้ รั บการอนุ มั ติ จ าก
มหาวิทยาลัยแล้ว ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงการก่อนน าไปบันทึกเข้าระบบ
บัญชี 3 มิติ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) วำงแผนและตรวจสอบ การเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยตรวจสอบจากโครงการงบประมาณที่
ได้จัดท าในปีงบประมาณ จากรายละเอียดตามไตร
มาส ที่ได้ตั้งงบประมาณ หากด าเนินการเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) แจ้งผู้บริหารวำงแผนในการ
ก าหนดหัวข้อการอบรม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เมื่อ
ได้หัวข้อการอบรมแล้ว ติดต่อวิทยากร เพื่อให้ได้
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามหัวข้อที่
ก าหนด เมื่อได้รายละเอียดหัวข้อ วิทยากร เรียบร้อย
แล้ว ด ำเนินกำรจองห้องประชุม พร้อมทั้งประมาณ
การค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อ
วางแผนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแล้ว จัดท าบันทึก
ข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมและขอยืมเงิน เสนอ
ต่อผู้บริหารคณะพิจารณา หลังจากนั้น น าเสนอ
อธิการบดีให้พิจารณาอนุมัติ  ต้องจัดท าบันทึกขอ
นุญาตจัดกิจกรรมล่วงหน้าประมาณ 7 วันท าการ เพื่อ
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 (5) ปฎิบัติงำน รายงานการติดตามผล
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อ
ติดตำมผลการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ไตรมาส 
 (6) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยส ารวจวัสดุส านักงานงานบริหารจัดการงาน
กิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ว่าวัสดุ
สิ้นเปลืองนั้นยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือช ารุด
เสียหายแล้ว จากนั้นท าการเขียนแบบฟอร์มขอ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบุรายการวัสดุส านักงานเสนอต่อ
ผู้บริหารคณะ น าเสนอมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ให้
ความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนของ
ระเบียบพัสดุ  เพื่ อ ให้งานจัดซื้ อจัดจ้ า งวั สดุ
ส านักงานเป็นไปตามข้ันตอนระเบียบงานพัสดุ 
 (7) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 (8) ประสำนงำนเกี่ยวกับการขอหลักฐาน
ประกอบการผูกหลักผู้ขายในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลกลาง
ของระบบจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบกำรหรือผู้ค้ำ
ภำครัฐ 
       (9) ปฏิบัติกำร จัดเก็บรักษาพัสดุ เพื่อให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน  

เป็นกำรวำงแผนกำรท ำงำนล่วงหน้า หลังจากได้รับ
การอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยฯ แล้ ว  ติดต่อ
ประสานงานฝ่ายยานพาหนะในการจองรถรับ–ส่ง 
วิทยากร จองที่พัก จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และอาหาร ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรม ในกรณีที่มีเรื่องจัดซื้อ-จัดจ้าง ต้องเขียน
รายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมทั้งแจ้งชื่อร้าน      
เลขผู้เสียภาษี ที่อยู่ ชื่อเจ้าของร้าน/ผู้รับใบสั่งซื้อ 
เบอร์โทรศัพท์ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ เมื่อจัดท า
เอกสารครบถ้วนแล้ว ให้เขียนแบบฟอร์มใบขอยืมเงิน
ส ารองในระบบ 3 มิติรวบรวมแนบเอกสาร คือ บันทึก
ข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมและขอยืมเงิน เอกสาร
จัดซื้อ-จัดจ้าง (ถ้ามี) เรื่องขออนุญาตไปราชการ (ถ้ามี) 
น าส่งเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ด าเนินการบันทึกลงใน
ระบบการยืมเงินทดลองจ่าย เมื่อเจ้าหน้าที่ พัสดุ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว น าเอกสารใบยืมทดลองจ่าย
น าเสนอผู้บริหารคณะอนุมัติ หลังจากนั้นน าเสนอ
อธิการบดีอนุมัติ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว น า
เอกสารใบยืมเงินทดลองจ่าย ส่งที่งานการเงิน เพ่ือให้
ได้รับเงินยืมทดลองจ่ายตามก าหนดระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม เพื่ อให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 
 (5) ช่วยวำงแผน ควบคุม และติดตำม การ
บริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
จัดท าตารางติดตามผลการเบิกจ่ายตามไตรมาส โดย
ระบุ ชื่อโครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ รหัส
กิจกรรม การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงาน จ านวนเงิน อย่างชัดเจน เพ่ือให้การติดตาม
ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (6) วำงแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษาของ  คณะ
วิทยาการจัดการ ท าการส ารวจวัสดุส านักงานประจ า
งานกิจการนักศึกษา เพ่ือส ารวจความเสียหายของ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องยิง
บอร์ด ลวดเย็บกระดาษ หรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 
หากตรวจสอบพบความเสียหายหรือวัสดุสิ้นเปลืองนั้น
ได้ใช้แล้วหมดไป จะแจ้งให้กับผู้บริหารรับทราบ 
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เพ่ือให้กรอกแบบฟอร์มเอกสารจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบงานพัสดุ ทั้งนี้ 
หากงานพัสดุด าเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้งานกิจการ
นักศึกษา ฯ ทราบเพ่ือด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตามรายการที่ได้ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างกับงานพัสดุ 
และสามารถน าวัสดุอุปกรณ์นั้นไปใช้ได้ตามปกติ 
เพื่อให้การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 (7) ด ำเนินกำรวำงแผนกับผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้าง และ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในแต่ละโครงการ เช่น ป้ายโครงการ คู่มือ 
เสื้อกีฬา เอกสารประกอบการอบรม กระดาษแข็ง สี
น้ าพลาสติก แปลงทาสี ฯลฯ โดยท าหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้าง และเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามขั้นตอน
ระเบียบงานพัสดุ เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
         (8) ก ำกับติดตำม ขอเอกสารหลักฐาน
ประกอบการผูกหลักผู้ขายในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
ประกอบการเบิกจ่ายช าระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ 
ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ค้าภาครัฐในระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิส์ 
หรือระบบ GFMIS ซึ่งเอกสารและหลักฐานการผูก
หลักผู้ขายประกอบไปด้วย 
ประเภทบุคคลธรรม 

1.      1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ 

2.      2. ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน พร้อม
รับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

3.      3. ส าเนาบัญชีธนาคารของร้านค้าที่ต้องการให้
โอนเงินเข้า พร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบับ 

4.      4. เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
ย้อนหลัง 6 เดือน 
ประเภทนิติบุคคล 

1.      1. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ 

2.      2. ส าเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองส าเนา  
3. จ านวน 1 ฉบับ 
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4.      3. ส าเนาบัญชีบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ฯลฯ  
5. พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
6.      4. หนังสือรับรองบริษัท / วัตถุประสงค์ พร้อม

รับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
7.      5. ส าเนาบัญชีธนาคารของบริษัท/ห้าง/ร้านที่

ต้องการให้โอนเงินเข้า พร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบับ  
8.      4. เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน 

ย้อนหลัง 6 เดือน 
9. เพื่อใช้ในกระบวนการด าเนินงานและการจัดการ

ภาครัฐด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับกับนโยบายปฏิรูปราชการที่ เน้น
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน 

10.  (9) ควบคุมและตรวจสอบ  การจัดท า
ทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และบันทึกรายละเอียด
การรับหรือจ่ายในบัญชีหรือทะเบียนโดยจ าแนกแต่ละ
ประเภท แต่ละรายการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
งานพัสดุ 

2.1.9 งำนประชุม 
 (1) ปรึกษำหำรือผู้บริหาร เพ่ือวางแผน 
การปฏิบัติการ ก าหนดวัน สถานที่ ในการบริหาร
จัดการการประชุมต่าง ๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 (2) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับการร่ำงและพิมพ์
หนังสือเชิญประชุมต่าง ๆ โดยจัดท าหนังสือเชิญ
ประชุมตามปฏิทิน หรือตามที่ก าหนด เสนอให้รอง
อธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดี คณบดี 
รองคณบดีลงนามในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อให้
การประชุมเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด 
 (3) ท ำเรื่องติดต่อจองห้องประชุม กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแม่บ้าน โดยให้ท าการจัดเตรียม
ห้องประชุมและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น ระบบ
เสียง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ การจัด
และตกแต่งสถานที่ประชุม ให้มีความพร้อมส าหรับ
การใช้งาน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

2.1.9 งำนประชุม 
  (1) ช่วยวำงแผน การจัดการประชุม และร่วม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่มีความจ าเป็นในการ
ประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือ
น าเสนอและอภิปรายในที่ประชุม เพื่อปรึกษำหำรือ และ
วำงแผนการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 (2) ควบคุมและตรวจสอบการจัดพิมพ์หนังสือ
เชิญประชุมต่ าง  ๆ ตามที่ ผู้ บริหารได้นั ดหมาย 
ตรวจสอบ ความถูกต้องของวัน เวลา และสถานที่ ใน
หนังสือเชิญประชุม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ เสนอให้รองอธิการบดี รักษา
ราชการแทน อธิการบดี  คณบดี รองคณบดีลงนาม 
เพื่อให้หนังสือเชิญประชุมมีความถูกต้อง โดยจะต้อง
ชี้แจง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ที่มาของการ
จัดประชุมเพ่ือที่จะได้น าเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและ
ควบคุมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ประธาน
สาขาวิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร หรือนักศึกษา
ประจ าคณะทุกท่านผ่านระบบส านักงานอัตโนมัติ        
(E-office Automation) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง     
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 (4) ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมการงาน
กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งานทุนและ
สวัสดิการนักศึกษา งานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ หรืองานประชุมหัวหน้าและรองหัวหน้าหมู่เรียน
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ฯลฯ โดยท าการ
ประสานงานไปยังผู้เข้าร่วมการประชุม เพ่ือแจ้ง
เตือน จากนั้น เมื่อถึงก าหนดวันประชุมได้จัดเตรียม
ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม เอกสารการประชุม จัดเตรียมอาหารกลางวัน   
หรือ อาหารว่างและเครื่องดื่ม และนับองค์ประชุมให้
เกินกึ่งหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่งแล้ว 
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม เพื่อให้การ
ประชุมนั้นด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตาม
วั ตถุ ป ระส งค์  และมอบหมาย หน้ าที่ ค ว า ม
รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
 (5) ปฏิบัติงำนหน้าที่ เลขานุการของ
คณะกรรมการที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง โดยได้ รับ
มอบหมาย ให้ท าการจดบันทึกรายงานการประชุม
สรุปมติที่ประชุม ในแต่ละระเบียบวาระระหว่าง    
การประชุม เพื่อให้การด าเนินการจัดท ารายงาน  
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
มอบหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 (6) บันทึกและสรุปรำยงำน ในการ
ประชุมต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการงาน
กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม งานทุนและ
สวัสดิการนักศึกษา หรืองานประชุมหัวหน้าและรอง
หัวหน้า         หมู่เรียน ฯลฯ เพ่ือน าเสนอหัวหน้าและ
ผู้บริหารตรวจรายงานการประชุมเพ่ือความถูกต้อง 
ชัดเจน ตามมติที่ประชุมได้ระบุไว้ จากนั้นผู้บันทึก
รายงานการประชุม และผู้ตรวจรายงานการประชุม
ลงลายมือชื่อ และน ารายงานการประชุมจัดเก็บ 
เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินการประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
             
 
 
 
 
 

e-mail, line, face book และประสานงานทาง
โทรศัพท์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถรับทราบ
การจัดประชุมและมาเข้าร่วมการประชุม   ในวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 (3) ด ำเนินกำรควบคุมและตรวจสอบ      
การจองห้องประชุมของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม        
การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น 
ร ะบบ เครื่ อ ง เ สี ย ง  ไม โคร โฟน  คอม พิว เตอร์  
โปรเจคเตอร์ และการจัดเตรียมสถานที่ในการประชุม
ของแม่บ้ าน โดยการประสานงานกับแม่ บ้ าน
ผู้รับผิดชอบประจ าห้องประชุม เพ่ือการจัดและ
ตกแต่งสถานที่ในการประชุม ให้มีความพร้อมส าหรับ
การใช้งานประชุม เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมประชุม
เกิดความพึงพอใจในการจัดเข้าร่วมประชุม          
 (4) ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำร ข้อมูลการ
จัดท าระเบียบวาระการประชุม โดยการจัดท าระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา งาน
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หรืองานประชุม
หัวหน้าและรองหัวนหน้าหมู่เรียน ฯลฯ นั้นต้องให้เป็นไป
ตามแบบฟอร์มของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ มีการตรวจสอบเนื้อหา จัดเรียงล าดับ
ความส าคัญและประเด็นตามวาระ วิเคราะห์เนื้อหา
และข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นชัดเจนว่าเรื่องใดควรน าเสนอ
เพ่ือทราบ และเรื่องใดควรเสนอเพ่ือพิจารณาอย่าง
รอบคอบ วาระเพ่ือทราบจะเป็นวาระล าดับแรก ๆ 
ผู้น าเสนอวาระนี้จะเป็นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
รวมทั้งเรื่องที่ ฝ่ายเลขานุการจัดระเบียบวาระ เพ่ือแจ้งที่
ประชุมทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องหาข้อยุติหรือ  การ
พิจารณาจากที่ประชุม เช่น การรายงานกิจกรรมต่าง ๆ 
ภาย ในและภายนอกหน่ วยงาน  เป็ นต้ น  ไม่ มี
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระนี้  ส่วนวาระเพ่ือ
พิจารณาจะเป็นเรื่องที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณา 
เพ่ือน าไปเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือเป็นไปตามอ านาจหรือหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดนั้น ๆ การจัดท าเอกสาร ประกอบวาระการประชุมนี้ 
ฝ่ายเลขานุการผู้เสนอวาระ จะต้องศึกษาเรื่องราวให้
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ละเอียดและสรุปความเป็นมาของเรื่องให้ชัดเจนและ
ครอบคลุม เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน ในการพิจารณาที่ถูกต้อง 
เช่น การพิจารณาแผนพัฒนาพัฒนานักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรม การพิจารณาทุนการศึกษาและ
สวัสดิการนักศึกษา งานเครือข่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา และผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น  เมื่อ
ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว จึง
ด าเนินการจัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม และจัดท า
ส าเนาเอกสารตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้
การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการประชุม  เ พ่ือให้มีข้อมูลที่
ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม 
เพ่ือให้เอกสารนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 (5) ด ำเนินกำรควบคุม การจัดประชุม
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
งานทุนและสวัสดิการนักศึกษาประจ าคณะ ฯลฯ โดยท า
หน้าที่ เป็น เลขานุการที่ประชุม จัดพิมพ์รายชื่อ
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งติดต่อ
ประสานงานกับผู้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือเชิญและแจ้ง
เตือนวัน เวลา และสถานที่ประชุมอีกครั้งก่อนถึงเวลา
ประชุม ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของห้อง
ประชุมตามรูปแบบของการจัดสถานที่ประชุม การจัด
อาหารว่าง ตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม และเมื่อ
ผู้เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม ประธานในที่
ประชุม จึงด าเนินการเปิดการประชุม เพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ตาม
ระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมการประชุม
ร่วมกันคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้การประชุม
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  
 (6) ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการงานกิ จการนั กศึ กษาและ
ศิลปวัฒนธรรม งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา หรืองาน
ประชุมหัวหน้าและรองหัวนหน้าหมู่เรียน จากเครื่อง
บันทึกการประชุม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด
และเป็นไปตามมติที่ประชุม เพ่ือให้การด าเนินการ
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เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประชุมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
 

 


