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ค ำน ำ 

ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ได้มีสถาบันการศึกษา และหลักสูตร
การศึกษามากมายแตกต่างกันออกไปตามพันธกิจของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ซึ่งทุกสถาบันการศึกษา
ไม่ได้มุ่งเน้นการศึกษาทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการมุ่งพัฒนานักศึกษาในด้านการ
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยผ่านกิจกรรม ซึ่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามาโดยตลอดให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นไปตามการ
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตอบสนองการพัฒนา
บัณฑิตตามกรอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีองค์กรของนักศึกษา ประกอบไปด้วย องค์การ
นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม และชุมนุม เป็นองค์กรหลักในการผลักดันขับเคลื่อน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมต้องมีการด าเนินงานไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ให้มีประสิทธิภาพ 

 คู่มือ การจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางให้คณาจารย์ 
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และนักศึกษาที่เก่ียวข้องสามารถด าเนินการจัดท า
โครงการกิจกรรมนักศึกษาล าดับความคิดได้ถูกต้อง ลดปัญหาและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดท าโครงการกิจกรรมศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถส่งผ่าน
ประสบการณ์ไปยังคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและนักศึกษาที่
เกี่ยวข้องให้สามารพัฒนาต่อยอดการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทท่ี 1 

  บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นหน่าวยงานที่จัดตั้งภายใต้สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาประกอบไปด้วย          
งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา งานทุนการศึกษา งานพัฒนาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม งานกีฬา 
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานวิชาทหาร และศิษย์เก่า
และชุมชนสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพ บนพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ บนพ้ืนฐานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์ และมีศักยภาพในการสร้างงานอาชีพที่
สามารถแข่งขันได้ มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากร และองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปรียบเสมือนแผนที่บอกการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและ 
สิ้นสุดของกระบวนการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการผิดพลาดในการท างาน และเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับอาจารย์และนักศึกษาท่ีด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา อีกท้ังช่วยลดการผิดพลาดในการเขียน
โครงการ และความล่าช้าจากการเขียนโครงการ เพ่ือให้ทันในการขออนุมัติด าเนินโครงการ 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1.2 วัตถุประสงค์  

1.2.1 เพ่ือใช้เป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
1.2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
1.3.2 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนี้  ใช้กับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา  
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม สโมสรนักศึกษา นักศึกษาประธานชุมนุม โดยเนื้อหาในคู่มือปฏิบัติงาน
ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มเขียนโครงการการตรวจสอบความถูกต้อง  การขออนุมัติโครงการ  
การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการจัดท า
โครงการกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งจะต้องปฏิบัติในทุกปีการศึกษา 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

มหำวิทยำลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ  หมายถึง  คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและให้หมายรวมถึง 

หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและมีฐานะเทียบเท่า 
คณบดี  หมายถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะและให้หมายรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มี 

ฐานะเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ  หมายถึง  รองคณบดีผู้ที่ท าหน้าที่บริหารก ากับดูแลด้าน

นักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะ กิจกรรมชุมนุม หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
งำนกิจกำรนักศึกษำ  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระท าอย่างเป็นระบบเพ่ือ

กระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและบุคลิกภาพให้เต็ม        
ตามศักยภาพ 

นักศึกษำ  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กิจกรรมนักศึกษำ  หมายถึง  กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้า

ไปมีส่วนร่วมซึ่ง ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรงโดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชารวมกัน 
จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองเสริมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 

กิจกรรมนอกหลักสูตร  หมายถงึ  กิจกรรมต่าง ๆ ที ่คณะ กองพัฒนานักศึกษา องค์การ - 
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชุมนุมต่าง ๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือหลักสูตรโดยตรง 

หน่วยชั่วโมง  หมายถึงการให้ค่าชั่วโมงของกิจกรรม 
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บทท่ี 2 

โครงสร้ำงและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
2.1 ประวัติคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2481 โดยการโอน
กิจการโรงเรียนช่างทอวัดโบสถ์มาสังกัดกองอาชีวศึกษา กรมวิชาการ เปิดสอนเฉพาะวิชาการทอผ้า   
ปีต่อมาโรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนช่างทอวัดสามพระยา เนื่องจากย้ายมาท าการสอนที่โรงเรียน
พณิชยการสามพระยา (เดิม) มีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

 พ.ศ. 2485 โรงเรียนได้ย้ายมาท าการสอนที่โรงเรียนพณิชยการวัดเทวราชกุญชร  
จนกระท่ังถึงปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2490 กรมอาชีวศึกษาให้เปิดการสอนวิชาช่างสตรี แผนกช่างเย็บผ้าหลักสูตร 2 ปี 
ขึ้นอีกแผนกหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนการช่างสตรีโชติเวช” 

 พ.ศ. 2492 โรงเรียนขยายการสอน โดยเปิดแผนกการช่างสตรีชั้นกลาง รับนักเรียน     
ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี และปี พ.ศ. 2495 เปิดสอนระดับประโยค
อาชีวะชั้นสูง แผนกการช่างสตรี รับนักศึกษาท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี 

 พ.ศ. 2501 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนเลิกรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นแต่ยังรับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประโยคอาชีวะชั้นสูง 

 พ.ศ. 2504 มีการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนใหม่ทั้ง 2 ระดับ เป็นประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนต้น(ม.ศ. 1-3) และประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) สายอาชีพ 

 พ.ศ. 2506 โรงเรียนขยายอาคารเรียนเพิ่มข้ึนที่ฝั่งวัดเทวราชกุญชร 
 พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัยมีชื่อว่า “วิทยาลัยโชติเวช” และ 

ขยายการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 
 พ.ศ. 2520 วิทยาลัยได้โอนกิจการมารวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและ 

เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตโชติเวช” 
 พ.ศ. 2523 วิทยาเขตฯ ขยายการสอนขึ้นอีกหนึ่งระดับ คือ เปิดสอนระดับ 

ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมหลักสูตร 1 ปี 
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 พ.ศ. 2531 วิทยาเขตฯ เปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม และได้ 
เปิดรับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6, วช. 1 และ วช. 2) เข้าเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง (ปวส.) สายคหกรรมศาสตร์ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

 พ.ศ. 2533 วิทยาเขตฯ ได้เปิดการสอนสาขาใหม่อีก 1 สาขา คือ สาขาอุตสาหกรรม 
ศิลปะประดิษฐ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 พ.ศ. 2536 วิทยาเขตฯ เปิดสอนสาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์ระดับ 
ปริญญาตรีโดย 2 ปีแรก ศึกษาที่วิทยาเขตฯ และ 2 ปีหลังศึกษาที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราช -
มงคล จ.ปทุมธานี 

 พ.ศ. 2537 วิทยาเขตฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ศึกษาที่วิทยาเขต 2 ป ี
แรกสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขา
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 

 พ.ศ. 2540 วิทยาเขตฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขาอาหาร 
และโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 พ.ศ. 2541 วิทยาเขตฯ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สาขา         
คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 พ.ศ. 2543 วิทยาเขตฯ ปิดการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเปิดการ 
สอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีเพ่ิมอีก 2 สาขา คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 พศ.2545 วิทยาเขตฯ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง 1 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และปิดรับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมศิลปะประดิษฐ์ 

 พ.ศ. 2546 วิทยาเขตฯ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี 4 หลักสูตร คือ  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, หลักสูตรคหกรรมศาสตร
บัณฑิต (คศ.บ) ผ้าและเครื่องแต่งกาย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระบบสารสนเทศ และ
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) 
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
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 พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่  18 มกราคม พ.ศ. 2548 และได้ประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  19 มกราคม พ.ศ. 2548 วิทยาเขตโชติเวช จึงได้รับการยกฐานะ
โดยรวมกับวิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยา
เขตพระนครเหนือ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of 
Technology Phranakhon: RMUTP) มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 17(6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่ ศธ 0503(3)/ ว288 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติ         
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2550 แบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกเป็น 9 คณะ 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  7. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
4. คณะบริหารธุรกิจ   9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 พ.ศ. 2550 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งมี 3 กลุ่มวิชา คือ ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและ
โภชนาการ  และการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิด “อาคารเรือนปัญญา” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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2.2 โครงสร้ำงบริหำรจัดกำรองค์กร 

๒.๒.๑  โครงสร้างองค์กร (Organization chart) ดังแสดงในภาพที่ ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

ภาพที่ 1  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 

งานวิชาการ วิจัย และ
บริการวิชาการ 

- หลักสูตร 
- ทะเบียน 
- สหกจิศึกษา 
- บัณฑิตศึกษา 
- ประกันคุณภาพทาง  
  การศึกษา 
- เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่  
  การศึกษา 
- บริการห้องปฏิบัตกิาร 
- วิเทศสัมพันธ ์
- เครือข่ายความร่วมมอืทาง 
  วิชาการ 
- การจัดการความรู้ (KM) 

งานวางแผนและพัฒนา 

- แผนยุทธศาสตร์ 
- แผนงานและงบประมาณ 
- บริหารครุภัณฑ์และ 
  สิ่งก่อสร้าง 
- ติดตามและประเมินผล 
- บริหารความเส่ียง 
 

งานบริหารทั่วไป 

- สารบรรณ 
- บริหารงานบุคคล 
- การเงิน 
- บัญชี 
- พัสด ุ
- บริหารทรัพย์สินและจัดหา  
  รายได ้
- สื่อสารองค์กร 
- อาคารสถานที ่
- ยานพาหนะ 
- เอกสารสื่อสิ่งพิมพ ์

งานกิจการนักศึกษา 

- สโมสรและกิจกรรม 
  นักศึกษา 
- ทุนการศึกษา 
- พัฒนาวินัย คุณธรรม และ  
  จริยธรรม 
- กีฬา 
- แนะแนวการศึกษาและ 
  อาชพี 
- สวัสดิการและการบริการ 
  นักศึกษา 
- วิชาทหาร 
- ศิษย์เกา่และชุมชนสัมพันธ ์
 

ส านักงานคณบด ี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

รองคณบดีทุกฝ่าย 
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2.2.2  โครงสร้างการบริหาร (Administration chart) ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2 
 
 

 

 

 

 

 

      

           

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

 

 

หัวหน้างานสโมสร
และกิจกรรมนักศึกษา 

หัวหน้างานพัฒนาวินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม 

หัวหน้างาน
ทุนการศึกษา 

หัวหน้างานกีฬา 

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้างาน    
แนะแนว
การศึกษา
และอาชีพ 

หัวหน้างาน
สวัสดิการและ

บริการนักศึกษา 

หัวหน้างานวิชาทหาร หัวหน้างานศิษย์เก่า
และชุมชนสัมพันธ์ 
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2.2.3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน  (Activity Chart) ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 3 แผนภูมโิครงสร้างการปฏิบัติงาน 

นางสาวรลักษณ์  ป้อมน้อย 
หัวหน้างานกีฬา 

 
 

นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข ่
หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

นายอัศม์เดชชา ปานท่าไข ่
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

นายเกชา  ลาวงษา 
หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนกัศึกษา 

 

 

นางสาวสุธิดา กิจจาวรเสถียร 
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 
 

นางสาวเปรมระพี อุยมาวีระหริัญ 
หัวหน้างานทุนการศึกษา 

 

 
 

นางสาววรลักษณ์ ป้อมน้อย 
หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

 

นายสิรดนัย กลิ่นมาลยั 

หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรม  

และจริยธรรม 

 

 
 

             นายศุภสิทฐ์ วราศลิป ์
หัวหน้างานวิชาทหาร 
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2.3 ภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ความส าคัญต่อการพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า ซึ่งได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม งานกิจการนักศึกษาควบคู่ไปกับ
งานด้านวิชาการ ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด้านการ
ให้บริการและการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีคุณค่าและมีทักษะใน
การด ารงชีวิต ทั้งยังมีการจัดการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมเติมเต็มความรู้และ
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมภารกิจทุกด้านเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -
พระนคร และสังคมต่อไป  ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีการแบ่งภาระงานออก เป็น 8 กลุ่มงาน ดังนี้   

2.3.1 งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ บริหารงานภายในฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

วางแผน ศึกษาวิเคราะห์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา การบริหารจัดการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และควบคุม ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา รวมถึงการติดต่อ
ประสานงานต่าง ๆ ซึ่งภาระงานในปัจจุบันโดยสรุปมีดังนี้ คือ  

- จัดท านโยบาย แผนงาน แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรม จัดหา งบประมาณ 
ด าเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา การบริหารงบประมาณ การพัฒนางานการเงินและพัสดุของ
คณะกรรมการการบริหาร สโมสรนักศึกษา งานชุมนุม 

-     ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมงานกิจกรรมของนักศึกษา โดยจัดให้มีการ 
พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของผู้ท ากิจกรรม การท างานเป็นทีม การส่งเสริมระบบประชาธิปไตยการ
บริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมด้วยการพัฒนาสังคมในลักษณะ
ของ งานสโมสรนักศึกษา และงานชุมนุม 

- จัดท าบัญชีการเงิน ขั้นตอนการเบิกจ่าย และประมาณการรับ-จ่าย ประจ าปี 
- จัดท าเอกสาร จดหมายข่าว กิจกรรมนักศึกษาของ สโมสรนักศึกษา และงาน 

ชุมนุม เพ่ือเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอก 
- ให้ค าปรึกษาหารือ แนะน าแนวทางการบริหารจัดการด้านงานองค์การนักศึกษา 

ด าเนินการจัดประชุมเกี่ยวกับงานสโมสรนักศึกษาและชุมนุม 
- พัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ งานกิจกรรม 

นักศึกษา ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
- ท าการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานขององค์การ 

นักศึกษา งานสโมสรนักศึกษา และงานชุมนุม 
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- จัดประชุมสโมสรนักศึกษา ชุมนุมกิจกรรมและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ อาจารย์ที่ 
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและสร้างเครือข่าย และระบบสารสนเทศในกิจกรรมนักศึกษา 

- ด าเนินการด้านการฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษาทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ สร้างเสริมสร้างกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือ
ความเป็นสากล ให้การส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรที่เสียสละช่วยเหลืออุทิศตนเป็นประโยชน์ 

- สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น นักศึกษาผู้มีความสามารถ ด้านกิจกรรมดีเด่น  
และได้เชิดชูเกียรติ และปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรหน่วยงานภายนอกในการบริการแก่สังคม  

- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
- รับผิดชอบและประสานงานนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา  

เข้าร่วมปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตร  ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในค าสั่งมหาวิทยาลัย 
- รับผิดชอบและประสานงานให้นักศึกษาสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชา 

ต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย โดยการวางแผนนักศึกษาและประสานหน่วยงานจัดตัวแทน
นักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น อาทิเช่น งานท าบุญตักบาตรวันครู งานกิจกรรมวันไหว้ครู   
วันแห่เทียนเข้าพรรษา งานกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และงานวันปิยมหาราช เป็นต้น 

-  รับผิดชอบและประสานงานนักศึกษาของสโมสรนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชา 
ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่ภาครัฐได้จัดขึ้น โดยจากตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา และนักศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิเช่น การเดินริ้วขบวนงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงกิจกรรมที่มีความส าคัญระดับชาติ เป็นต้น  

- รับผิดชอบประสานงานนักศึกษาของสโมสรนักศึกษานักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  
เข้าร่วมกิจกรรมที่ภาคเอกชนได้จัดขึ้น โดยจัดตัวแทนนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ประชุม
เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการและสรุปผล ส่งรายงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในรูปเล่มรายงาน และผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ 

- งานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจ จากหน่วยงานภายในและภายนอก (ภาครัฐ 
และเอกชน) 
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2.3.2 งานทุนการศึกษา 

  มีหน้ าที่ ในการจัดหาทุนการศึกษา จากหน่ วยง านภายในและภายนอก               
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เช่น กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา มูลนิธิ สมาคมศิษย์เก่า ตลอดจน  
ผู้มีจิตกุศลที่มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งภาระงานในปัจจุบันโดยสรุปมี
ดังนี้ 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ 
การศึกษา (กยศ.)/ กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และทุนการศึกษาของ
ภาคเอกชนและมูลนิธิต่าง ๆ 

- ประสานงาน แสวงหาและแหล่งทุนใหม่เพ่ือเป็นทุนให้นักศึกษาท้ังทุนแบบให้ 
เปล่าและทุนที่ต้องชดใช้ 

- เก็บประวัติการได้รับทุนทุกประเภทของนักศึกษา 
- ด าเนินการบันทึกฐานข้อมูลกองทุน กยศ./กรอ. และทุนที่ได้รับจากหน่วยงาน 

อ่ืน 
- ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนในกรณีการให้ทุน 

แบบมีเงื่อนไข 
- รวบรวมหลักฐานประกอบการกู้ส่งกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2.3.3 งานพัฒนาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม  
เป็นงานที่ต้องก ากับดูแล ระเบียบวินัย ของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยอีกทั้งยังส่งเสริมความรู้ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับนักศึกษา โดยสรุปได้ดังนี้ คือ 

- ศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวินัย 
นักศึกษาประจ าป ี

- ร่วมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวินัยของมหาวิทยาลัย 
- ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวินัยของมหาวิทยาลัย 
- ร่วมพิจารณาการออก/ปรับปรุง กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ 
- ให้ค าปรึกษาในการตีความเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
- ประสานงานด้านการดูแลวินัยและความประพฤตินักศึกษา 
- ประสานงานวางมาตรการด้านการแก้ไขและขัดแย้งของนักศึกษา 
- ประสานงานการพิจารณาสอบสวน สืบสวน การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ฯ  
- ด าเนินงานการจัดประชุมสัมมนา/อบรมเพ่ือพัฒนางานวินัยนักศึกษา 
- ด าเนินงานด้านการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานพัฒนา

วินัย 
- ประสานงานเครือข่ายเพื่อติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาวินัย 
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- ด าเนินงานการจัดการประชุมเครือข่าย 
- ติดตาม ประเมิน ผลปรับปรุงแผน และรายงานผลประจ าปี  
- ศึกษาและวิเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ 

ของนักศึกษาที่ตรงกับความคาดหวังของสังคม 
- ศึกษาข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการเสริมสร้างให้แก่นักศึกษาตาม 

นโยบายของมหาวิทยาลัยจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
- จัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย 
- จัดท าร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาด าเนินงาน 
- ประสานงานกับคณะให้ด าเนินงาน 
- ด าเนินงานจัดการอบรม/กิจกรรมตามแผนงาน 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรม/เสนอโครงงาน/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ชุมชนและสังคม 
- ติดตาม ประเมิน แบบปรับปรุงแผน และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
- ศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง 

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
- ศึกษาแนวโน้มการของปัญหาวิกฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวัยรุ่นของ 

สังคมไทย 
- ประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายนอกและภายในเกี่ยวกับนโยบาย  

และแผนของรัฐ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย 
- จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
- รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานการประชุม 
- จัดท าค าของบประมาณประจ าปีจากแหล่งต่าง ๆ 
- ปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
- ส่งเสริมงานและประสานงานกับคณะในสังกัดด้านการพัฒนาคุณธรรมและ 

จริยธรรมให้กับนักศึกษาจัดท าโครงการส่งเสริม/รณรงค์/กิจกรรมยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น 

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในในการให้การสนับสนุนกิจกรรม 
นักศึกษา 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 
- จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
- ติดตามเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อคุณธรรมและ 

จริยธรรมของนักศึกษา 
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- ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
- ศึกษาวิเคราะห์ แผน และนโยบาย และยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดของรัฐบาล 
- ร่วมจัดท านโยบายของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ 

ประกาศให้ผู้ปฏิบัติทราบ 
- จัดท าค าของบประมาณประจ าปีจากแหล่งต่าง ๆ 
- ปรับแผนงาน/โครงสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
- ร่วมจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานระดับคณะ 
- ด าเนินงานจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแผนงานและโครงการใน 

ภาพรวม 
- ด าเนินงานอบรม/จัดกิจกรรมตามแผนงาน 
- สรุปผลงานในภาพรวม รายงานเจ้าของประมาณ 
- ส ารวจสถานะสถานศึกษา (คณะ) ในการป้องกันและจ านวนการใช้สารเสพติด 

ในสถานศึกษาประเภทบุหรี่ ยาเสพติด และสุรา  
- รวบรวมผลการส ารวจรายงานคณะและมหาวิทยาลัย 
- ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงแผน และรายงานผลประจ าปี 
- งานผลิตสื่อและขา่วประชาสัมพันธ์โครงการ 
- โครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและสุขภาพของนักศึกษา 
- งานตอบสนองนโยบาย 3 D ของรัฐบาล 

 
2.3.4 งานกีฬา 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีการพัฒนา 
ทางด้านร่างกายมุ่งเน้นให้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษา ให้มีสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีมาตรฐานการเล่น
กีฬาที่ส่งขึ้นสู่ความเป็นเลิศซึ่งภาระงานในปัจจุบันโดยสรุปมีดังนี้ คือ   

- ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างกีฬา โดยจัดชมรมกีฬา การบริหารงานกีฬา  
ตลอดจนการเสริมสร้างให้นักศึกษา ได้มีโอกาสออกก าลังกายเล่นกีฬา และพัฒนาด้านสุขภาพ
พลานามัยความสามารถพิเศษ ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยจัดพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ 

- ก าหนดนโยบายและแผนงาน งบประมาณ โครงการกิจกรรมกีฬา 
- ร่วมจัดท าระเบียบ ข้อบังคบั และประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการบริหารงาน 

ด้านกีฬา 
- จัดท าค าสั่ง เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาการ 

แข่งขันกีฬาในทุกชนิด 
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- จัดท าการเบิกจ่ายเงิน และพัสดุด้านกีฬา 
- จัดการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษากีฬาทุกชนิด 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- จัดท าสื่อการประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา ทั้งเอกสาร จุลสาร และจดหมายข่าว 

เกี่ยวกับกีฬาของนักศึกษา 
- ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา และอนุกรรมการในการ 

แข่งขันกีฬาทุกประเภท 
- มีการติดตาม สรุป ประเมินผลการด าเนินงาน และศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ 

พัฒนาคนให้มคีุณภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกีฬาสู่สังคม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างกีฬา โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับภายนอก 

หน่วยงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถให้แก่นักกีฬาและยังเพ่ิมประสบการณ์แก่นักกีฬาที่เข้า
ร่วมการแข่งขันกับภายนอกหน่วยงาน 

- ประสานงานร่วมปฏิบัติการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  
ได้แก่ สกอ. สมาคมและองค์การที่ดูแลในการกีฬา 

- เก็บเอกสารประวัตินักกีฬาทุกชนิดที่ส่งแข่งขัน เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อน 
ส่งเข้าแข่งขัน 

- ด าเนินการบันทึกฐานข้อมูลนักกีฬา 
- รวบรวมหลักฐานของนักกีฬาทุกชนิดที่ส่งเข้าแข่งขัน  
- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย และกีฬาอ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเชิญเข้า
ร่วมแข่งขัน  

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2.3.5  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ เป็นงานบริการที่มุ่งช่วยเหลือนักศึกษา ให้มีการพัฒนา 
ตนเองสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนรู้ถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  ภายใน
คณะภายในมหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข  โดยสรุปมีดังนี้ คือ  

- จัดท าแผนการด าเนินงานและเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามระยะที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 

- ชี้แจงท าความเข้าใจให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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- วางแผนก าลังคนในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามความ 
ต้องการของงาน 

- ควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพ และสรุป 
รายงานผลการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัย 

- ศึกษา วิเคราะห์ และระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
- วางแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน า 
- ปรับปรุงงานบริหารจัดหางานให้มีความทันสมัยต่อแนวโน้มของตลาดแรงงาน 
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน 
- ควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบความถูกต้อง  
- ศึกษา วิเคราะห์ ผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาปีที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงงาน  

ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 
- วางแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ค าปรึกษาแนะน า 
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามขั้นตอน 
- ควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้อง 

 
2.3.6 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ให้มี 
คุณภาพชีวิตที่ดีในระหว่างศึกษาในคณะทั้งในเรื่องของงานบริการสุขภาพงานประกันภัยอุบัติเหตุ
ประสานงานหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางสุขภาพที่โรงพยาบาลและบริษัทประกันภัยเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษา 

  
- ศึกษา วิจัย วิเคราะห์และปฏิบัติเกี่ยวกับงานศูนย์ปฐมพยาบาล  
- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วย  
- จัดหาแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพมาให้บริการตรวจรักษาพร้อมทั้งบริการจ่ายยา  

และเวชภัณฑ์ตามการรักษา 
- ควบคุมดูแลการใช้ยาและด าเนินการด าเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้มีใช้ 

อย่างเพียงพอตลอดปีการศึกษา 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านร่างกายและจิตใจด้านต่าง ๆ สร้างเสริมก าลังใจ 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สุขศึกษา
และประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพและอนามัย 

- จัดท าระเบียบประวัตินักศึกษาและบุคลากรท่ีมาใช้บริการ 
- ศึกษา วิจัย วิเคราะห์และปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านประกันภัยอุบัติเหตุและศึกษา 
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- ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกัน ด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ 

- จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษารับทราบกรณีเกิดอุบัติเหตุโดย 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและบริษัทผู้รับท าประกันภัย 

- จัดท าบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา เพ่ือศึกษาข้อมูล ท าวิจัยและการท า 
รายงานผลการวิจัย เพื่อหาแนวทางป้องกัน 
 

2.3.7 งานวิชาทหาร 

งานวิชาทหารเป็นงานที่ต้อง ก ากับ ดูแลนักศึกษาท่ีมีความสนใจในการเรียนวิชา 
ทหาร ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาทหาร ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการ
เรียนวิชาทหารเช่นกรมรักษาดินแดน การประดับยศ การฝึกการฝึก ภาคสนาม ซึ่งมีภาระงาน ดังนี้ 

-  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านทหารและรักษาดินแดน 
-  ด าเนินการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพ่ือลาศึกษาต่อ 
-  ด าเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ระหว่าง 

การศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) 
- ด าเนินการขอผ่อนผันการระดมพลหรือความพรั่งพร้อมในการเรียกพล  

 
2.3.8 งานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 

เป็นงานที่ต้องประสานงานกับศิษย์เก่า รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่า
รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันดังนี้ 

- การจัดท า ท าเนียบศิษย์เก่า/การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น/โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
อิสระ 

- ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เป็น 

ศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าคณะและมหาวิทยาลัยรวบรวม
ข้อมูลของศิษย์เก่าดีเด่นในการรับโล่ประกาศยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น 

-   จัดท ารายงานผลสรุปจ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 
-   สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบของคณะ 
-   ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
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2.4 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

จากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 
2553 ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสายงานนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
คือ 

2.4.1  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน 
การท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

2.4.1.1  การปฏิบัติการ  

1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ 
การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา และบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา งานวิชาทหารการจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน  

2) ส ารวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา 
และกิจการนักศึกษาความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศทางการศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้าน  
การศึกษา วิเคราะห์วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนา
งานด้านวิชาการศึกษา 

5) การให้บริหารวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริม  
การจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและ
กิจการนักศึกษาและเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความจัดท า
วารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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2.4.1.2  ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของ  

หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.4.1.3 ด้านการประสานงาน  

1) ประสานงานท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้ง 
ภายใน และภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

2) ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.4.1.4  ด้านบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้  

ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้บริการ
ได้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  
เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษาเพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ  
 
2.5 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งท่ีได้รับมอบหมำย 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ตามท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานกิจกรรมสโมสร
นักศึกษาโดยมีการด าเนินงาน ดังนี้  คือ 

2.5.1  ด้านการบริการ  
2.5.1.1 ศึกษา งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาเพ่ือ 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนนโยบาย
ของหน่วยงาน  

2.5.1.2 ส ารวจ รวบรวม สถิติทางการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจกรรม
สโมสรนักศึกษาชมรมศึกษาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2.5.1.3 ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของงาน
กิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ  

2.5.1.4 ติดตามผลประเมินการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม สรุปผล 
ด าเนินการในงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานข่าวสาร ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
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2.5.1.5 การให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมโครงการ/ 
กิจกรรมต่าง ๆ ของการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
จัดการประชุม  ฝึกอบรม   และสัมมนา เกี่ยวกับการศึกษา งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม
นักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่นการออกรายการวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร
หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาในกาปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่ขอรับ
บริการ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ  

2.5.2 ด้านการวางแผน  
          วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน  

หรือโครงการเพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลุตาม เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ตามที่ก าหนด 
2.5.3 ด้านการประสานงาน 
          ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ 

ภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานกิจกรรมชมรมและสโมสรนักศึกษา ให้
เป็ผลสัมฤทธิ์ทางที่ก าหนดไว้ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.5.4 ด้านการบริการ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงาน 

กิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชุมนุมนักศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ
ให้บริการ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ชุมนุมนักศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานนักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ 
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2.5.5 หน้าที่ของงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แผนภูมหิน้าที่ของงานสโมสรนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

งานสโมสรนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา 

ชุมนุมนักศึกษา 

งานสโมสรและ

กิจกรรมนักศึกษา 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชน 

งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนได้เลือกเอาการจัดท าโครงการ
กิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาเขียน
เป็นคู่มือปฏิบัติงานโดยมี Flow Chart  ดังนี้  

 
  

 

 

   

               
                                                                                   ไม่ถูกต้อง 
 

     

                                                          ถูกต้อง 

                                                                ไม่อนุมัติ 

                                                                                 

 

                                                          อนุมัติ 

        

 

                                                        

         

  

 

  

บทท่ี 3 

เริ่มต้น 

 

สโมสรนักศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
 
 

 

 ตรวจสอบโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา  

ขออนุมัติโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษาด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

 

สโมสรนักศึกษาสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

 

 
สิ้นสุดการท างาน 

 
ภาพที่ 5  Flow Chart การจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 
3.1  หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่องการอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยี      
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ปฏิบัติงานสโมสรกิจกรรมนักศึกษา ต้อง
เป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงานและกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้อง
ศึกษาปฏิบัติให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ รายงานผลการด าเนินงาน และหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 

3.2  ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

  3.2.1 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ. ศ. 2562 
  3.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
  3.2.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกิจการนักศึกษา 
พ. ศ. 2552 
  3.2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่ องก าหนดให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรพ. ศ. 2559 
 

3.2.1 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ. ศ. 2562  
มาตรา 3 มีประเด็นส าคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้  

- “การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับท่ีสูงกว่าการศึกษาข้ัน  
พ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรม ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

- “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับ  
ปริญญาและระดับต่ ากว่าปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน 

- “สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน 
สังกัดของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ใน
สังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง” หมายความว่า  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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- “มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดขั้นต่ าเก่ียวกับ  
คุณลักษณะคุณภาพ และเกณฑ์อ่ืนที่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อก าหนดขั้นต่ าของ
หลักสูตรการศึกษา และข้อก าหนดขั้ นต่ าของเกณฑ์ ในการขอต าแหน่ งทางวิชาการ ใน
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม 
การก ากับดูแล การตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผล 

- มาตรา 5 มีประเด็นส าคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้  
    การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  
- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 

ที่ตนถนัดสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับโลก   

- พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และทักษะ ที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชี วิต 
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

มาตรา 32  มีประเด็นส าคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้  
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่กับผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนา ให้ 

ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นคนดีของสังคมสถาบันอุดมศึกษาต้อง
สร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวชุมชน
สังคมและประเทศ 
 

มาตรา 41 มีประเด็นส าคัญดังรายละเอียดต่อไปนี้  
สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์  

ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน 
   

3.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561                  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ด้วย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ประเด็นส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
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ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 - เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ใน

การสร้างสัมมาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความ
เพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
- เป็นผู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่  21 มี

ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
สังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ 
- เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นใน

ความถูกต้อง รู้คุณค่าและความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์
การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 
 

 

 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐาน 4 

 
    -   สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการซึ่ งน า ไปสู่ การสืบสาน การสร้ างค วามรู้  ความเข้า ใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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ด้านการบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 5 

 
- สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ

พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
- สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ

สถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหารจัดการบริการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใส และก็ตรวจสอบได้  
- สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับในการจัดการศึกษา
และการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 

 

3.2.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกิจการนักศึกษา    
พ.ศ. 2552 มีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
   อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลพระนคร เป็นผู้ 
รักษาการตามประกาศนี้  

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้คณะมีการจัดตั้ง
สโมสรนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา   
พ. ศ. 2552  หมวดที่ 6 สโมสรนักศึกษาข้อที่ 57 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้  

(1) บริหารงานกิจกรรมนักศึกษาและดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ให้เป็นไปตาม  
ประกาศระเบียบและข้อบังคับของคณะในมหาวิทยาลัย 
  

(2) พิจารณาการจัดตั้งชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษา เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ  
คณบดีรายงานในมหาวิทยาลัยทราบ 
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(3) พิจารณาการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนงาน การด าเนินงานแลงบประมาณ 
ประจ าปีของแต่ละฝ่าย และชมรมในสังกัดแล้ว ให้รวบรวมจัดท างบประมาณประจ าปี เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติต่อคณบดี และส่งให้องค์การศึกษารายงานสภานักศึกษาทราบ  

(4) ร่วมมือและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย 
และชมรม  

(5) พิจารณาคัดเลือกคณะอนุกรรมการการด าเนินงานแต่ละฝ่าย  
(6) เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หรือหน่วยงาน     

ต่าง ๆ ที่มีวาระท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการประชุมหรือเชิญเข้าร่วมประชุมแล้วแต่กรณี      
(7) เรียกประชุมนักศึกษาทั้งหมด เพ่ือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นควรสมควร  
(8) จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีของสโมสร เสนอต่อสภา  

นักศึกษาทราบก่อนสิ้นสุดวาระในปีนั้นไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน  
(9) มอบงานให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดต่อไปภายในเจ็ดวัน  

นับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 
หมวดที่ 7 ชมรมข้อ 76 ให้คณะกรรมการบริหารชมรมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1) พิจารณาและวางแผนการด าเนินงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ของชมรมซึ่งไม่ขัดหรือขัดแย้งต่อระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

2) ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจ าปีของชมรม  
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  เพ่ือ
ขออนุมัติจากคณะ และรายงานให้องค์การศึกษา สถานศึกษาทราบ  

3) ก ากับ ดูแล ควบคุมการบริหารการเงินและพัสดุของชมรม  
4) รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจกรรมของชมรม  
5) รับผิดชอบร่วมกันในทรัพย์สินของชมรม  
6) จัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีของชมรมเสนอต่อฝ่ายที่  

ชมรมสังกัดอยู่เสนอคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาหรือองค์การศึกษาแล้วแต่กรณี ก่อนสิ้นสุด
วาระของคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้น  

7) ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการด าเนินงานของคณะ  
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยดี  

8) หน้าที่อ่ืน ตามท่ีสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษามอบหมาย 
 

3.2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องก าหนดให้  
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2559 มีประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้รักษาการตาม  
ประกาศนี ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดให้ 

1. นักศึกษาระดบัปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557           
เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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2.  ประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วมประกอบด้วย  
2.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย หมายถึง กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย  

ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมงานต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ และมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรม
ตามท่ีก าหนด 

2.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์  หมายถึง  
กิจกรรมที่ส่งเสริมส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ อันได้แก่ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการประกอบอาชีพ รู้จักใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีทักษะในการสื่อสาร มีวุฒิภาวะทางสังคม และมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกิจกรรมไว้ 5 ด้านต่อไปนี้  

(ก) กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ 
(ข) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
(ค) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือลักษณะสิ่งแวดล้อม 
(ง) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
(จ) กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4-5 ปี ภาคปกติ นักศึกษาต้องเข้า  
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม และมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ตลอด
หลักสูตรการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรดังนี้  

3.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  
ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม และต้องมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า  40 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร
การศึกษา  

3.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์  
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 ด้าน แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม โดยต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม และต้องมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง    
ตลอดหลักสูตรการศึกษา 

4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน 2-3 ปี ภาคปกติ  
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม และมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า     
40 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  

4.1 กิจกรรมมหาวิทยาลัย และสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่ 
น้อยกว่า 5 กิจกรรม จะต้องมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตรการศึกษา  

4.2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์  
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3 ด้าน แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม โดยต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และต้องมีจ านวนชั่วโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง ตลอด
หลักสูตรการศึกษา  

5. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หรือศูนย์นอกท่ีตั้ง นักศึกษาต้อง 
เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยจ านวน 3 กิจกรรม ตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยเลือกจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
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5.1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย  
5.2 กิจกรรมไหว้ครูของมหาวิทยาลัย  
5.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
5.4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะที่สังกัด  
5.5 กิจกรรมไหว้ครูของคณะที่สังกัด  
5.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะที่สังกัด 

6. นักศึกษาที่จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเข้า ร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7. ให้กองพัฒนานักศึกษา หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี  
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ใบรับรอง
การเข้าร่วมกิจกรรมและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  

8. ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นผู้ดูแล  
รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารลงทะเบียน และเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นหลักฐานสนอต่อม
หาวิทยาลัย รวมทั้งจัดท าวุฒิบัตร หรือเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

9. ให้อธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย คณบดีหรือรองคณบดีที่  
ได้รับมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ที่อาจารย์ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา หรือบุคลากรหรือผู้น า
นักศึกษาที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมแก่
นักศึกษาที่ข้าร่วมกิจกรรภายนอกกรณีการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ให้ประเมินจาก
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม 
รวมทั้งการพิจารณาถึงจ านวนเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ท าการท างานเป็นทีม การตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบ และความเสียสละต่อส่วนรวม 

10. ให้คณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี หรือ  
ผู้อ านวยการกองพัฒนา นักศึกษาหรือหัวหน้างาน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบและเป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารการลงทะเบียนและหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย 

11. นักศึกษายื่นค าร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมหลักฐาน  
ยืนยันการผ่านเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมหลักฐานยืนยันการผ่านการข้าร่วมกิจกรรมต่อกองพัฒนา
นักศึกษา ภายในเดือนเมษายน โดยอธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ลงนามใน
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อน าไปประกอบในการยื่นใบค าร้องขอจบการศึกษา 
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3.3 ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติงำน 

ในการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านการ 
ด้านกิจการนักศึกษาต้องมีความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ และมีข้อควรระวังในการปฏิบัติในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาดังนี้  

3.3.1 ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมต้องมีการวางแผน จัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
ตามความส าคัญของงานที่จะต้องปฏิบัติ โดยการประชุมวางแผนร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและงานศิลปะวัฒนธรรม รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนั้นๆ เพ่ือระดมความคิดและ
แนวทางป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรม รวมทั้งกระจายความรับผิดชอบให้
แต่ละฝ่าย  

3.3.2 เมื่อประชุมวางแผนงานเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดท า 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละโครงการให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพ่ือใช้ยืนยัน
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน และกรณีที่มีวิทยากรเป็นผู้อบรมหรือบรรยายใน
โครงการผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาต้องจัดท าค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่าย
ตามระเบียบการเงิน การคลัง 

3.3.3 หากมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ การเงิน การคลัง และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

- กรณีมีการยืมเงิน ต้องมีการท าสัญญายืมเงินก่อนล่วงหน้าโดยแนบค าสั่ง 
แต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ โดยต้องมีชื่อผู้ยืมเงินในค าสั่งนั้นด้วย และผู้ยืมเงินจะได้รับเช็คยืม
ก่อนล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน ของวันที่ร่วมโครงการ เริ่มโครงการ เช่น หากโครงการวันที่เริ่มวันที่  
8 กรกฎาคม 2559 จะได้เงินจะได้เริ่มเช็คภายในวันที่ 1-7 กรกฎาคม 

- กรณีโครงการเร่งด่วนและมีความจ าเป็นต้องใช้เงินผู้ปฏิบัติงานต้องท า 
สัญญายืมเงินล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องใช้เงิน 3 วันท าการ เช่น หากโครงการเริ่มวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 
2559ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการท าสัญญายืมเงินภายในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2559 โดยที่เอกสารต้อง
มีความถูกต้องครบถ้วน 

  - เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องน าใบส าคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง 
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งภายในก าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง คือ ภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินยืม เช่น ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงินยืมวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และต้องส่งใช้
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 หากไม่ส่งตามก าหนด ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้ยืมเงินในสัญญาจะต้อง
ยินยอมให้หักเงินค่าจ้างเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจากทางราชการ  ชดใช้
จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนทันที 
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3.3.4 ทุกกิจกรรมจัดขึ้นผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าใบลงทะเบียนหรือใบลงชื่อผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรม รวบรวมทั้งการถ่ายภาพในระหว่างการจัด
กิจกรรมเพ่ือน าไปใช้การสรุปกิจกรรมและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป หากกรณีที่การเบิก
ค่าอาหารว่างและอาหารผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ใบลงทะเบียนหรือใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนบเป็น
หลักฐานในการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินการคลัง  

3.3.5 หลังการด าเนินการจัดกิจกรรมผู้ปฏิบัติงานต้องสรุปการด าเนินกิจกรรมให้ 
เสร็จสิ้นภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดกิจกรรม 
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บทท่ี 4 

เทคนิคกำรจัดท ำโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ 
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัตงานตั้งแต่การวางแผน
ด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา การพิจารณาตรวจสอบโครงการ  การเสนอโครงการ การ
พิจารณาอนุมัติโครงการ การด าเนินโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ การสรุปรายงานผลการด าเนิ น
โครงการ  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

4.1   กิจกรรม/แผนกำรปฏิบัติงำน 

ในการปฏิบัติงานการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยี -    
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผนกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงานดังนี้ 

 

กิจกรรม 

เวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ 
  

1. สโมสรนักศึกษาจัดท าโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา 

          สโมสร
นักศึกษา 

 

2. ตรวจสอบโครงการกิจกรรม
นักศึกษา 

          ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

3. ขออนุมัติ โครงการกิจกรรม
นักศึกษา 

          ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

4. สโมสรนักศึกษด าเนินโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา 

          ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 

5.  สโมสรนัก ศึกษาสรุปผลการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

          สโมสร
นักศึกษา 

 

 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
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4.2 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

4.2.1. สโมสรนักศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
  สโมสรนักศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา โดยเริ่มต้นจากนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการเขียนโครงการกิจกรรมตามแบบฟอร์มแบบเสนอของบประมาณตามที่
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ก าหนด มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ ดังแสดงในภาพที่ 6 

 
  4.2.1.1  ชื่อโครงการ 
  4.2.1.2  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  4.2.1.3  ความสอดคล้องกับมิติ 
  4.2.1.4  ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
  4.2.1.5  ความสอดคล้องกับเป้าประสงค ์
  4.2.1.6  ดัชนีชี้วัดที่ 
  4.2.1.7  หลักการและเหตุผล 
  4.2.1.8  วัตถุประสงค์ 
  4.2.1.9  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
  4.2.1.10  กลุ่มเป้าหมาย 
  4.2.1.11  สถานที่ด าเนินการ 
  4.2.1.12  วันที่เริ่มต้นโครงการ 
  4.2.1.13  สาระส าคัญของโครงการ 
  4.2.1.14  การด าเนินโครงการ 
  4.2.1.15  ทรัพยากรโครงการ 
  4.2.1.16  ลักษณะโครงการ 
  4.2.1.17  การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 
  4.2.1.18  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  4.2.1.19  ระบุวิธีการประเมินผล 
  4.2.1.20  การรายงานผล 
  4.2.1.21  ลงนามผู้เสนอโครงการและหัวหน้าหน่วยงาน 
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ตัวอย่ำง โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ  

โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 
ชื่อโครงการ   

เยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในกรุงรัตนโกสินทร์  
1. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี

คุณภาพ 

2. ความสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard 
 มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 
 มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) 
 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building) 

3. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

    ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง 

4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พ่ึงของสังคม 

5. ดัชนีชี้วัดที ่ 
    รอ้ยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานฌฉพาะมหาวิทยาลัย 
6. หลักการและเหตุผล 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ถือเป็นนโยบายส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลที่ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปฏิบัติ และภารกิจหลักด้านหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาก็คือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในฐานะ
ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

ภาพที ่6 ตัวอย่างโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

4.2.1.2 ความสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.2.1.3 ความสอดคล้องกับมิติ 

4.2.1.4 ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

4.2.1.5 ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 

4.2.1.1 ชื่อโครงการ 

4.2.1.6 ดัชนีชีว้ัดที ่

4.2.1.7 หลักการและเหตุผล 

https://www.gotoknow.org/posts/317967
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  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   ตระหนักเป็นอย่างยิ่ งว่ าการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมนี้จะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย จึงได้
ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์  โครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  
อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ” เพ่ือให้บุคลากรและ
นักศึกษาในคณะฯเกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์มรดกไทยรู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ผ่านเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

7.วัตถุประสงค์  

     7.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย  
     7.2 เพ่ือร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
     7.3 เพ่ืออนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
8.  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 

     8.1 บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ  บูรณาการกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     8.2 บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ บูรณาการกับสาขา 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี 2561 

 

ปี 2562 
(Baseline) 

ปี 2563 ปี 2564 

อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่  
และนักศึกษาที่มีความสนใจ

เข้าร่วมโครงการ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คน - 20 - - 

10.สถานที่ด าเนินการ 

      - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร    

11.วันที่เริ่มโครงการ 

วันที่เริ่มโครงการ    15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
วันที่ด าเนินโครงการ   12 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ภาพที่ 6 (ต่อ) 

4.2.1.8 วัตถุประสงค์ 

4.2.1.9 การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 

4.2.1.10 กลุ่มเป้าหมาย 

4.2.1.11 สถานที่ด าเนินการ 

4.2.1.12 วันที่เริ่มโครงการ 
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12.สาระส าคัญของโครงการ 
สรุปสาระส าคัญของ

โครงการ (NS) 
 

ตัวบ่งชี้ผลงาน (OVI) 
เจ้าภาพหรือแหล่ง
ตรวจสอบ (MOV) 

ฐานคติส าคัญ 
(IA) 

ผลลัพธ์บั้นปลาย 
(Ultimate Outcome: 
UC) หรือความส าเร็จตาม
เป้าประสงค ์

 1.จ านวนโครงการชุมนมุอนุรักษ์ผา้ไทยที ่ 
บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน 
2.จ านวนผู้สืบทอดผลงานการอนุรกัษ์ผ้าไทย
ในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย 
3.ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการ
เผยแพร่ในนักศึกษา 

ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
ที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการมี
จ านวนมากไม่

สมดลุกับจ านวน
รับสมคัร 

ปี 2561 2562 2563 2564   

เป้าประสงค์ที่1. มีกลไกท่ี
ที่ให้นักศึกษาให้นักศึกษา
เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม
ผ้า แนวทางและวิธีการ
อนุรักษ์ผ้าโบราณ 

หน่วย
นับ / 
จ านวน 

 20 คน   ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
ที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการมี
จ านวนมากไม่

สมดลุกับจ านวน
รับสมคัร 

ผลลัพธ์ (Outcome: OC)  
ผ ล ที่ เ กิ ด จ า ก แ ห ล่ ง
งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุน  

 (ก าหนด KPI ระดับกลยุทธ์เอง)   

ปี 2561 2562 2563 2564 
  

ผลที่ได้จากกลยุทธ์ 
ได้ผลงานทางโครงการ
ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย
(จ านวนคน) และจ านวน
ผู้เข้าอบรมของ
มหาวิทยาลยั 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

 สาขา   ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
ที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการมี
จ านวนมากไม่

สมดลุกับจ านวน
รับสมคัร 

ผลผลิ ตของ โคร งการ 
(Outputs: OP) ตามดัชนี
ช้ีวัดผลงาน (KPI) ของ
โครงการ 

 (ก าหนด KPI ของโครงการเอง)   

ปี 2561 2562 2563 2564 
  

ผลที่ ได้จากการด าเนิน
โครงการจ านวนผู้เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

 สาขา   ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ประสงค์เข้า

ร่วมโครงการมี
จ านวนมากไม่

สมดุลกับ
จ านวนรับ

สมัคร 

ภาพที่ 6 (ต่อ) 

4.2.1.13 สาระส าคัญของโครงการ 
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13.การด าเนินโครงการ  
บริเวณภายใน ภายนอก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบริเวณชุนชนให้เป็นที่ 

ประจักษ์แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
โครงการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

ภาพที่ 6 (ต่อ) 

กิจกรรม 
จ านวน/
หน่วยนับ 

เจ้าภาพหรือ
แหล่ง

ตรวจสอบ 
(MOV) 

ฐานคติส าคัญ 

(AI) 

1.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ 

   1.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น 

1 โครงการ 

ชุมนุมอนรุักษ์ผ้าไทย
ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

เทคโนโลยีไม่
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

 

ไม่เกิดการคกุคามทาง
เทคโนโลยี 

 

ไม่เกิดเหตุความวุน่วาย
ทางการเมือง 

 

ไม่เกิดพิบัติภัยทาง
ธรรมชาต ิ

Milestone  ได้ด าเนินโครงการ 1 โครงการ 

2. ขออนุมัติโครงการ 

    2.1 จัดท าเอกสารขออนุมตัิด าเนินโครงการ 

    2.2 ประสานงานวิทยากร 

1 โครงการ 

Milestone  ไทยได้วิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษผ์้า 1 โครงการ 

3. ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู ้

3.1 อบรมให้ความรู้ดา้นด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย 
1 โครงการ 

Milestone  ได้รับความรู้และเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ผา้
ไทยและจัดท าเอกสารคลังปัญญาด้านการอนุรักษผ์้าไทย 

20 คน 

4. ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

    4.1 สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ 

1 โครงการ 

Milestone ได้ผลการประเมินความพึงพอใจ หลังโครงการเสร็จ  

5. รายงานผลการตดิตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

    5.1 สรุปผลรายงานฉบับสมบรูณ ์
1 โครงการ 

Milestone  รายงานสรุปผลการด าเนินงานฉบับสมบรูณ ์  3 ฉบับ 

4.2.1.14 การด าเนินโครงการ 
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14. ทรัพยากรโครงการ (Input)  

14.1 บุคลากร 

14.2 รายละเอียดงบประมาณ  

งบประมาณรายจ่ายงานโครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจวัฒนธรรม  
ปีที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์”  จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

1. ค่าใช้สอย                        รวม  7,200     บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม             1,200     บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                   และคณะกรรมการด าเนินงาน (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)   
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นส าหรับผู้เข้ารับการอบรม         6,000     บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                   และคณะกรรมการด าเนินงาน (20 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)   
          2.   ค่าวัสดุ       รวม   2,800    บาท 

- ค่าโปสเตอร์ไวนิล                                  1,000    บาท 
- ค่าสมุดบันทึก (20 คน x 40 บาท x 1 เล่ม)     800 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงาน                       1,000 บาท   

       รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000   บาท 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ

 

 

ภาพที่ 6 (ต่อ) 

 

 

บุคลากร 
หน่วยนับ 

(man – hours) 

เจ้าภาพหรือ
แหล่งตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐานคติส าคัญ 

(AI) 

1. อาจารย์  1 คน ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 

ฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 

2. นักศึกษา 19 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน   

4.2.1.15 ทรัพยากรโครงการ 
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15.ลักษณะโครงการ 

   การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
   การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 

    การอบรม การประชุม การสัมมนา (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
   การศึกษาดูงาน 
   การจัดงาน การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน 
   อ่ืน ๆ 

16.การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 

มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมผ้า แนวทางและวิธีการอนุรักษ์ผ้าโบราณ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (24 KPI)  ให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมผ้า แนวทางและวิธีการ
อนุรักษ์ผ้าโบราณ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
- โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 
 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

    ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 
- จ านวนผู้รับบริการ จ านวน 20 คน 
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

   ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน  
-ร้อยละ 85 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบการวัดทรานสคริปต์กิจกรรม 

ต่อนักศึกษาทั้งหมดท่ีเข้าระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  
17.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
2. นักศึกษามีความรู้ในการอนุรักษ์ผ้าไทย 
3. นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

18.ระบุวิธีการประเมินผล 
-  ท าแบบประเมินความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อสิ้นสุด 

โครงการ 
 
 

ภาพที่ 6 (ต่อ) 
 

4.2.1.16 ลักษณะโครงการ 

4.2.1.17 การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 

4.2.1.18 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.2.1.19 ระบุวีธีการประเมินผล 
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19.การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 19.1 ส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงกองคลัง ภายในวันที่ 15 มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 19.2 ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่     15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย                              
           วันที่ ..........................................................  
 
 
 ลงชื่อ ..........................................................หวัหน้าหน่วยงาน 

                   คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
                                              วันที่ ..........................................................  
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 6 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.1.20 การรายงานผล 

4.2.1.21 ลงนามผู้เสนอ
โครงการและหัวหน้า
หน่วยงาน 
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4.2.2 ตรวจสอบโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

 เมื่อนักศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษาตามแบบเสนอของบประมาณเสร็จสิ้น
แล้ว  งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ในการตรวจสอบสาระส าคัญรวม
ไปถึงรายละเอียดความถูกต้องของโครงการกิจกรรมนักศึกษา ก่อนที่จะขออนุมัติโครงการ ดังแสดงใน
ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 โดยมีสาระส าคัญที่ต้องตรวจสอบ ดังนี้  

 4.2.2.1  ชื่อหน่วยงาน 
 4.2.2.2  ชื่อโครงการ 
  4.2.2.3  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  4.2.2.4  ความสอดคล้องกับมิต ิ
  4.2.2.5  ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
  4.2.2.6  ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
  4.2.2.7  ดัชนีชี้วัดที่ 
  4.2.2.8  หลักการและเหตุผล 
  4.2.2.9  วัตถุประสงค์ 
  4.2.2.10  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
  4.2.2.11  กลุ่มเป้าหมาย 
  4.2.2.12  สถานที่ด าเนินการ 
  4.2.2.13  วันที่เริ่มต้นโครงการ 
  4.2.2.14  สาระส าคัญของโครงการ 
  4.2.2.15  การด าเนินโครงการ 
  4.2.2.16  ทรัพยากรโครงการ 
  4.2.2.17  ลักษณะโครงการ 
  4.2.2.18  การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 
  4.2.2.19  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  4.2.2.20  ระบุวิธีการประเมินผล 
  4.2.2.21  การรายงานผล 
  4.2.2.22 ลงนามผู้เสนอโครงการและหัวหน้าหน่วยงาน 
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ตัวอย่ำง ตรวจสอบโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ  
โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 
ชื่อโครงการ   

เยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในกรุงรัตนโกสินทร์  
2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี

คุณภาพ 

2. ความสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard 
 มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 
 มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) 
 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building)  

3. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

    ส่งเสริมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้งด้านสุขภาพกายและจิตที่เข้มแข็ง 

4. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นที่พ่ึงของสังคม 

5. ดัชนีชี้วัดที ่ 
    รอ้ยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานฌฉพาะมหาวิทยาลัย 
6. หลักการและเหตุผล 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ถือเป็นนโยบายส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลที่ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปฏิบัติ และภารกิจหลักด้านหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาก็คือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในฐานะ
ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของภารกิจดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ภาพที่ 7 การตรวจสอบโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

4.2.2.1 ช่ือหน่วยงาน 
ใส่ชื่อหน่วยงาน 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์

4.2.2.2 ชื่อโครงการ ใส่ชื่อโครงการภาษาไทย 

4.2.2.3 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
- กิจกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนาหรือให้บริการ
แก่นักศึกษาเลือก ยุทธศำสตร์ที่ 1  
- กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรเลือก 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 

4.2.2.4 ความสอดคล้องกับมิติ 
- กิจกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนาหรือให้บริการ
แก่นักศึกษาเลือก มิติท่ี 1 ประสทิธิผล   
- กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรเลือก  
มิติท่ี 4 กำรพัฒนำองค์กร 
 

4.2.2.5 ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
- กิจกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนาหรือให้บริการแก่นักศึกษาเลือก กลยุทธ์ด้ำน ส่งเสริม
นักศึกษำดำ้นคณุธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนำคณุภำพ
ชีวิตนักศึกษำทั้งด้ำนสุขภำพกำยและจิตที่เข้มแข็ง 
 
มิติท่ี 4 กำรพัฒนำองค์กร 
 4.2.2.6 ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 

- กิจกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนาหรือให้บริการแก่นักศึกษาเลือก เป้ำประสงค์ด้ำน 
บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและเป็นที่พึ่ง 
 
4.2.2.7 ดัชนีช้ีวัดที ่
- กิจกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนาหรือให้บริการแก่นักศึกษาเลือก ดัชนีชี้วัดด้ำน 
ร้อยละของควำมพึงพอใจ ผู้ใช้ บัณฑิ ตภำยใน 1 ปี ตำมกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและมำตรฐำนฌฉพำะมหำวิทยำลัย 
 
4.2.2.8 หลักการและเหตุผล 
- ระบุความส าคัญ ความจ าเป็นและเหตุผลในการพัฒนาโครงการ 
-ระบุแนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ ตัวอย่างเช่น องค์ความรู้ใหม่ ที่เกิดข้ึน 
-ระบุประเด็นส าคัญหากด าเนินการพัฒนาได้จริงแล้ว จะมีผลอย่างไร และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

https://www.gotoknow.org/posts/317967
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  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   ตระหนักเป็นอย่างยิ่ งว่ าการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมนี้จะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย จึงได้
ก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์  โครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  
อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ” เพ่ือให้บุคลากรและ
นักศึกษาในคณะฯเกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์มรดกไทยรู้คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ผ่านเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

7.วัตถุประสงค์  

     7.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย  
     7.2 เพ่ือร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
     7.3 เพ่ืออนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายของไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
8.  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 

     8.1 บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ  บูรณาการกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     8.2 บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ บูรณาการกับสาขา 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
ผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

9.กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี 2561 

 

ปี 2562 
(Baseline) 

ปี 2563 
ปี 2564 

อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่  
และนักศึกษาที่มีความสนใจ

เข้าร่วมโครงการ คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คน - 20 - - 

10.สถานที่ด าเนินการ 

      - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร    

11.วันที่เริ่มโครงการ 

วันที่เริ่มโครงการ    15 กุมภาพันธ์  พ.ศ .2562 
วันที่ด าเนินโครงการ   12 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ภาพที่ 7 (ต่อ) 

4.2.2.9 วัตถุประสงค์ 
ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับช่ือโครงการ หลักการและ
เหตุผล มิติ และตัวช้ีวัด เป็นต้น 
 

4.2.2.10 การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
ระบุการบูรณาการกับคณะ/หน่วยงาน/สาขาวิชา ไม่ควรระบุ
หน่วยงานสนับสนุน 
 

4.2.2.11 กลุ่มเป้าหมาย 
ระบุจ านวนผู้ เข้ าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 
 

4.2.2.12 สถานท่ีด าเนินการ 
ระบุสถานที่ด าเนินการและจังหวัด
ที่ตั้ง 
 

4.2.2.13 วันท่ีเริ่มโครงการ 
-ระบุวันท่ีเริ่มโครงการ 
-ระบุวันที่ด าเนินโครงการ 
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12.สาระส าคัญของโครงการ 
สรุปสาระส าคัญของ

โครงการ (NS) 
 

ตัวบ่งชี้ผลงาน (OVI) 
เจ้าภาพหรือแหล่ง
ตรวจสอบ (MOV) 

ฐานคติส าคัญ 
(IA) 

ผลลัพธ์บั้นปลาย 
(Ultimate Outcome: 
UC) หรือความส าเร็จตาม
เป้าประสงค ์

 1.จ านวนโครงการชุมนมุอนุรักษ์ผา้ไทยที ่ 
บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน 
2.จ านวนผู้สืบทอดผลงานการอนุรกัษ์ผ้าไทย
ในคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย 
3.ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีการ
เผยแพร่ในนักศึกษา 

ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
ที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการมี
จ านวนมากไม่

สมดลุกับจ านวน
รับสมคัร 

ปี 2561 2562 2563 2564   

เป้าประสงค์ที่1. มีกลไกท่ี
ที่ให้นักศึกษาให้นักศึกษา
เข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม
ผ้า แนวทางและวิธีการ
อนุรักษ์ผ้าโบราณ 

หน่วย
นับ / 
จ านวน 

 20 คน   ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
ที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการมี
จ านวนมากไม่

สมดลุกับจ านวน
รับสมคัร 

ผลลัพธ์ (Outcome: OC)  
ผ ล ที่ เ กิ ด จ า ก แ ห ล่ ง
งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุน  

 (ก าหนด KPI ระดับกลยุทธ์เอง)   

ปี 2561 2562 2563 2564 
  

ผลที่ได้จากกลยุทธ์ 
ได้ผลงานทางโครงการ
ชุมนุ ม อนุ รั กษ์ ผ้ า ไทย
(จ านวนคน) และจ านวน
ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

 20 คน   ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
ที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการมี
จ านวนมากไม่

สมดลุกับจ านวน
รับสมคัร 

ผลผลิ ตของ โคร งการ 
(Outputs: OP) ตามดัชนี
ช้ีวัดผลงาน (KPI) ของ
โครงการ 

 (ก าหนด KPI ของโครงการเอง)   

ปี 2561 2562 2563 2564 
  

ผลที่ ได้จากการด าเนิน
โครงการจ านวนผู้เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

 20 คน   ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาที่
ประสงค์เข้า

ร่วมโครงการมี
จ านวนมากไม่

สมดุลกับ
จ านวนรับ

สมัคร 

ภาพที่ 7 (ต่อ) 

4.2.1.14 สาระส าคัญของโครงการ 

ระบุเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ระบุค่าเป้าหมายในช่องปีท่ีของบประมาณ 
 
 

ระบุช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินงาน 
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13.การด าเนินโครงการ  
บริเวณภายใน ภายนอก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบริเวณชุนชนให้เป็นที่ 

ประจักษ์แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
โครงการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

ภาพที่ 7 (ต่อ) 

กิจกรรม 
จ านวน/
หน่วยนับ 

เจ้าภาพหรือ
แหล่ง

ตรวจสอบ 
(MOV) 

ฐานคติส าคัญ 

(AI) 

1.จัดท าร่างและรายละเอียดโครงการฯ 

   1.2 น าเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ
เบื้องต้น 

1 โครงการ ชุมนุมอนรุักษ์ผ้าไทย
ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

เทคโนโลยีไเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว /เกิดเหตุ
ความวุ่นวายทาง
การเมือง /เกิดพิบัติภัย
ทางธรรมชาต ิ

Milestone  ได้ด าเนินโครงการ 1 โครงการ 

2. ขออนุมัติโครงการ 

    2.1 จัดท าเอกสารขออนุมตัิด าเนินโครงการ 

    2.2 ประสานงานวิทยากร 

1 โครงการ 

Milestone  ไทยได้วิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษผ์้า 1 โครงการ 

3. ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู ้

3.1 อบรมให้ความรู้ดา้นด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย 
1 โครงการ 

Milestone  ได้รับความรู้และเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ผา้
ไทยและจัดท าเอกสารคลังปัญญาด้านการอนุรักษผ์้าไทย 

20 คน 

4. ติดตาม ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

    4.1 สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ 

1 โครงการ 

Milestone ได้ผลการประเมินความพึงพอใจ หลังโครงการเสร็จ  

5. รายงานผลการตดิตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

    5.1 สรุปผลรายงานฉบับสมบรูณ ์
1 โครงการ 

Milestone  รายงานสรุปผลการด าเนินงานฉบับสมบรูณ ์  3 ฉบับ 

4.2.1.15 การด าเนินโครงการ 

ระบุกิจกรรมหลัก/กิจกรรม
รอง /กิ จกรรมย่ อย  เ ช่น     
ขออนุมัติด าเนินโครงการ
,จัดอบรมให้ความรู้เรื่องใด 
อย่างไร การติดต่อวิทยากร 
การอบรมมีกี่ระยะ/มีการ
ติดตามผลและรายงานผล
การด าเนินงานอย่างไร เป็น
ต้น 
 
 

ระบุช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการด าเนินงาน 
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14. ทรัพยากรโครงการ (Input)  

14.2 บุคลากร 

14.2 รายละเอียดงบประมาณ  

งบประมาณรายจ่ายงานโครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจวัฒนธรรม ปี
ที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์”  จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

1. ค่าใช้สอย                        รวม  7,200     บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม             1,200     บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                   และคณะกรรมการด าเนินงาน (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)   
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นส าหรับผู้เข้ารับการอบรม         6,000     บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                   และคณะกรรมการด าเนินงาน (20 คน x 150 บาท x 2 มื้อ)   
          2.   ค่าวัสดุ       รวม   2,800    บาท 

- ค่าโปสเตอร์ไวนิล                                  1,000    บาท 
- ค่าสมุดบันทึก(20 คน x 40 บาท x 1 เล่ม)     800 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงาน                       1,000 บาท   

       รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000   บาท 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ

 

ภาพที่ 7 (ต่อ) 

 

 

 

บุคลากร 
หน่วยนับ 

(man – hours) 

เจ้าภาพหรือ
แหล่งตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐานคติส าคัญ 

(AI) 

2. อาจารย์  1 คน ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทยฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

เหตุจากความไม่สงบ 

วุ่นวายทางการเมอืง 

3. นักศึกษา 19 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน   

4.2.1.16 ทรัพยากรโครงการ 

ระบุช่ือจ านวนบุคคลที่ใช้
ในการด าเนินโครงการ 

 
 

ใส่ชื่อผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

 
 

ผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นระหว่าง

ด าเนินงาน 
 
 

ให้น าอัตราค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ในการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง มาเป็นเกณฑ์ในการค านวน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 
 

ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบและจ านวนงบประมาณ 
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15.ลักษณะโครงการ 

   การส่งเสริม ความตระหนัก ปลูกฝังจิตส านึก 
   การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ์ 

    การอบรม การประชุม การสัมมนา (ทางวิชาการ/เชิงปฏิบัติการ) 
   การศึกษาดูงาน 
   การจดังาน การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน 
   อ่ืน ๆ 

16.การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 

มิติคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมผ้า แนวทางและวิธีการอนุรักษ์ผ้าโบราณ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (24 KPI)  ให้นักศึกษาเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมผ้า แนวทางและวิธีการ
อนุรักษ์ผ้าโบราณ 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
- โครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 
 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

    ตัวช้ีวัดระดับโครงการ 
- จ านวนผู้รับบริการ จ านวน 20 คน 
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

   ตัวช้ีวัดของหน่วยงาน  
-ร้อยละ 85 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ระบบการวัดทรานสคริปต์กิจกรรม 

ต่อนักศึกษาทั้งหมดท่ีเข้าระบบทรานสคริปต์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ  
17.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

17.1 นักศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน 
17.2 นักศึกษามีความรู้ในการอนุรักษ์ผ้าไทย 
17.3 นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

18.ระบุวิธีการประเมินผล 
-  ท าแบบประเมินความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อสิ้นสุด 

โครงการ 
 
 

ภาพที่ 7 (ต่อ) 
 

4.2.2.17 ลักษณะโครงการ  
กิจกรรม/โครงการ มีลักษณะอย่างไร เช่น โครงการ
ด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เลือกในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ 
 

 

4.2.2.18 การตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 
น าข้อมูล ในข้อ 1 – 5 ในแบบเสนอของบประมาณด้านบน
มากรอกข้อมูลลงไป 

 

4.2.2.19 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ จ านวน 3 ข้อ 

 

4.2.2.20 ระบุวิธีการประเมินผล 
- ท าแบบทดสอบก่อน – หลัง การด าเดินโครงการ 
- มีการสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วม 
- ท าแบบประเมินโครงการ 
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19.การรายงานผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
 19.1 ส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงงานการเงิน ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 19.2 ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่     15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ............................................................ผู้เสนอโครงการ 
            
          อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย                              
                     วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 ลงชื่อ ..........................................................หวัหน้าหน่วยงาน 

                   
                   คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

                                                       วันที่  1 มีนาคม 2562 
 
 

 
ภาพที่ 7 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.21 การรายงานผล 
- ระบุการส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงงานการเงิน
โดยใส่วันท่ี เดือน ปี ก าหนดส่งให้ชัดเจน 
- ระบุการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยใส่
วันท่ี เดือน ปี ก าหนดส่งให้ชัดเจน  
 

 

4.2.2.22 ลงนามผู้เสนอโครงการ
และหัวหน้าหน่วยงาน 
- ก่อนเสนอขอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการต้องลงนามผู้ เสนอ
โครงการ 
-  หัวหน้าหน่วยงานลงนามเมื่ อ
อนุมัติโครงการแล้ว 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างโครงการกิจกรรมนักศึกษา ที่ไม่ถูกต้อง 

ตัวอย่าง โครงการกิจกรรมนักศึกษา ที่ไม่ถูกต้อง 

ไม่ระบุ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร ์

ข้อ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับมิต ิ

ข้อ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
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ภาพที่ 8 (ต่อ) 

 

ข้อ 5 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดที่ 

ข้อ 6 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล 

ข้อ 7 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

ข้อ 8 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบูรณาการองค์ความรู้
ระหว่างสาขาวิชา 

ข้อ 10 เป็นข้อมลูเกี่ยวกับสถานท่ีด าเนินการ 

ข้อ 9 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 
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ภาพที่ 8 (ต่อ) 
 
 

ข้อ 11 เป็นข้อมลูเกี่ยวกับวันเริ่มโครงการ 

ข้อ 12 เป็นข้อมลูเกี่ยวกับสาระส าคัญของโครงการ 

ข้อ 13 เป็นข้อมลูเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

ข้อ 14 เป็นข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ 

ข้อ 15 เป็นข้อมลูเกี่ยวกับลักษณะโครงการ 
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ภาพที่ 8 (ต่อ) 
 

ข้อ 16 เป็นข้อมลูเกี่ยวกับการตอบสนองผลการด าเนินงานของโครงการ 
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ภาพที่ 8 (ต่อ) 
 
 
 
 



53 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 (ต่อ) 
 
 
 

ข้อ 19 เป็นข้อมลูเกี่ยวการรายงานผล 
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4.2.3 ขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
 การขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา/นักศึกษาประธานชุมนุม

ต้องตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ เมื่อด าเนินการจัดท าเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอ
โครงการกิจกรรมนักศึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป หนังสือขออนุมัติโครงการและ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 9 - 12 มีสาระส าคัญโดยสรุป
ดังนี้ 

 4.2.3.1 ชื่อโครงการ 
 4.2.3.2 เรียน ผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
 4.2.3.3 เนื้อหา และรายละเอียดโครงการ 
 4.2.3.4 เนื้อหา และรายละเอียดที่ขออนุมัติ 
 4.2.3.5 ลงนามผู้รับผิดชอบโครงการ 
 4.2.3.6 ลงชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง 
 4.2.3.7 ลงเลขท่ีที่ออกค าสั่ง 
 4.2.3.8 ชื่อเรื่องท่ีออกค าสั่ง 
 4.2.3.9 เนื้อหา และรายละเอียดของโครงการที่ให้ออกค าสั่ง 
 4.2.3.10 คณะกรรมการอ านวยการ 
 4.2.3.11 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2.3.12 สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี

พุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 
 4.2.3.13 ต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  โทร.  5213                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ที ่ฝก153/2562     วันที ่    28     กุมภาพันธ์   2562                  

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการชุมนุมอนุรักษาผ้าไทย ประจ าปีการศึกษา 2562                                           
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

  ด้วยชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  ได้จัดโครงการชุมนุมอนุรักษาผ้า
ไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ เยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจ
วัฒนธรรม ปีที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในกรุงรัตนโกสินทร์” เพ่ือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย  เรียนรู้
ความเป้นมา  ประวัติความเป้นมาที่น่าสนใจของผ้าใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์  ณ  พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ในวันที่  12  มีนาคม  2562  เวลา  08.30-
18.00 น.นั้น  ในการนี้ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทยขออนุมัติดังนี้ 
  1.ขออนุมัติโครงการชุมนุมอนุรักษาผ้าไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 
  2.ขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  
อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในกรุงรัตนโกสินทร์” ประจ าปีการศึกษา      
๒๕61                     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

  
   ทีป่รึกษาชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย 
   เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
               เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
            รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                   
   
                                                           คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
       1 มีนาคม 2562 
 
 

ภาพที่ 9  หนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ที่ถูกต้อง) 

4.2.3.1 ชื่อโครงการ 
 

4.2.3.2 เรียน ผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
 

4.2.3.3 เนื้อหา และรายละเอียดโครงการ 
 

4.2.3.4 เนื้อหา และรายละเอียดที่ขออนุมัติ 
 

4.2.3.5 ลงนามผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ตัวอย่าง หนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ที่ถูกต้อง) 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  โทร.  5213                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ที ่ฝก154/2562        วันที ่      28    กุมภาพันธ์   2562                    

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการชุมนุม “ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ”                                                      
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

  ตามที่ งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี -  
คหกรรมศาสตร์ ก าหนดจัดโครงการชุมนุม “ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ” ในวันที่ 16  มีนาคม 
2562 โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่ชุมชนโดยรอบวัดเทวราชกุญชร 
วรวิหาร เขตดุสิต นั้น ในการนี้ ชุมนุม “ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ” ขออนุมัติดังนี้ 
  1.ขออนุมัติโครงการชุมนุม “ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ”  
  2.ขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการชุมนุม “ค่ายอาสาพัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ”                  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  (....................................................) 
                                                       ประธานชุมนุม “ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ” 
 
 
                                                                  (....................................................) 
                                                 อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม “ค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ” 
 
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
               เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
            รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                   
   
                                                           คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
       1 มีนาคม 2562 
 

ภาพที่  10   หนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ที่ไม่ถูกต้อง) 
 

ตัวอย่าง หนังสือขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา (ที่ไม่ถูกต้อง) 

ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
เพียงชื่อเดียว 
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ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ที ่51/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจวัฒนธรรม  
ปีที ่5 “เรียนรู้ผืนผ้าในกรุงรัตนโกสินทร์” ประจ าปีการศึกษา ๒๕61” 

 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนี้จะ
เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย จึงได้ก าหนดนโยบายด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์ โครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่  อนุรักษ์ผ้าไทย  ใส่ใจ
วัฒนธรรม ปีที่ 5 “เรียนรู้ผืนผ้าในกรุงรัตนโกสินทร์” ประจ าปีการศึกษา ๒๕61  เป็นโครงการที่
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ที่ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯเกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์มรดกไทยรู้คุณค่าของภูมิปัญญาผ้า
ไทย จึงได้น านักศึกษาเข้าศึกษาถึงผ้าในยุครันตโกสินทร์  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  
กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 12  มีนาคม 2562 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.1       คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
1. 2       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

  1.3 นายนพพร       รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
  1.4       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  1.5       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  1.6       หัวหน้าส านักงานคณบดี 

1.7       ผู้ช่วยคณบดี 
1.8       ผู้ช่วยคณบดี  
1.9       ผู้ช่วยคณบดี 
1.10       ผู้ช่วยคณบด ี

2./  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน… 
ภาพที่ 11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ (ที่ถูกต้อง) 

4.2.3.6 ลงชื่อส่วนราชการทีอ่อกค าสั่ง 

4.2.3.7 ลงเลขท่ีที่ออกค าสั่ง 

4.2.3.8 ชื่อเรื่องท่ีออกค าสั่ง 

4.2.3.9 เนื้อหา และรายละเอียดของ
โครงการที่ให้ออกค าสั่ง 

4.2.3.10 คณะกรรมการอ านวยการ 

ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ (ที่ถูกต้อง) 
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๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      ๒.๑  ประสำนงำนข้อมูลทั่วไปและก ำกับดูแลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำใน
ภำพรวม 

๒.๑.๑    
๒.๑.๒    
๒.๑.๓    
๒.๑.๔     
๒.๑.๕    
๒.๑.๖    
๒.๑.๗    
2.1.8    
2.1.9 
2.1.10    
   

 ๒.๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยติดต่อประสำนงำน สถำนที่ศึกษำดูงำน และควบคุมดูแล
นักศึกษำ 

 ๒.๒.๑    
 ๒.๒.2    
๒.๓  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 ๒   ๓.๑.    

2.3.2   
2.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 2.4.1   
 2.4.2   
 2.4.3   
2.5  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดซื้อ 
 2.5.1   
 2.5.2   
   /2.6  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ... 

 
 

ภาพที่ 11 (ต่อ) 
 
 
 
 

4.2.3.11 คณะกรรมการด าเนินงาน 
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2.6  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ 
 2.6.1   
 2.6.2   
 2.6.3    

 2.7  คณะกรรมกำรฝ่ำยจดบันทึกข้อมูลและถ่ำยภำพในกำรศึกษำดูงำน 
  2.7.1   

2.7.2   
2.7.3   

 2.8  คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประมวลผลโครงกำร 
  2.8.1    
  2.8.2    
  2.8.3    
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่     1     มีนาคม  ๒๕62 

สั่ง  ณ  วันที่    1    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 

 
                          คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

  
 
 
 
 

ภาพที่ 11 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.3.12 สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลข
ของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข

ของปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 

4.2.3.13 ต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง  



60 
 

 
 

 

 

 

 

ค ำสั่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ที ่239/๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

  ด้ ว ยมหา วิ ท ย าลั ย เ ทค โน โ ลยี ร า ชม งคลพระนคร  ก า หนดจั ด โ ค ร งก า รกี ฬ า             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 
2562 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสนามกีฬาภายนอก 
เพ่ือให้การด าเนินนางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดังนี้  
 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1.1       คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1.2      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

  1.3         รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
  1.4       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  1.5       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  1.6       หัวหน้าส านักงานคณบดี 

1.7       ผู้ช่วยคณบดี 
1.8       ผู้ช่วยคณบดี  
1.9       ผู้ช่วยคณบดี 
1.10       ผู้ช่วยคณบด ี
 

2./  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน… 
 

ภาพที่ 12 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ (ที่ไม่ถูกต้อง) 
 
 

ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ (ที่ไม่ถูกต้อง) 
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๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      ๒.๑  ประสำนงำนข้อมูลทั่วไปและก ำกับดูแลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำใน
ภำพรวม 

๒.๑.๑    
๒.๑.๒    
๒.๑.๓    
๒.๑.๔     
๒.๑.๕    
๒.๑.๖    
๒.๑.๗    
2.1.8    
2.1.9 
2.1.10    
   

 ๒.๒  คณะกรรมกำรฝ่ำยติดต่อประสำนงำน สถำนที่ศึกษำดูงำน และควบคุมดูแล
นักศึกษำ 

 ๒.๒.๑    
 ๒.๒.2    
๒.๓  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 ๒   ๓.๑.    

2.3.2   
2.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 2.4.1   
 2.4.2   
 2.4.3   
2.5  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดซื้อ 
 2.5.1   
 2.5.2   
   /2.6  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ... 

 
 

ภาพที่  12 (ต่อ) 
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2.6  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจรับ 
 2.6.1   
 2.6.2   
 2.6.3    

 2.7  คณะกรรมกำรฝ่ำยจดบันทึกข้อมูลและถ่ำยภำพในกำรศึกษำดูงำน 
  2.7.1   

2.7.2   
2.7.3   

 2.8  คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประมวลผลโครงกำร 
  2.8.1    
  2.8.2    
  2.8.3    
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่      24    ต.ค.  ๒๕62 

สั่ง  ณ  วันที่            ต.ค.  ๒๕62 
 
 
 

 
                          คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

  
 
 
 
 

ภาพที่  12 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไม่ระบุสั่ง ณ วันที่ 
- ไม่ควรใส่เดือนเป็นตัวย่อ ควรใส่เป็น
ชื่อเดือน ตุลาคม 
- ใส่ พ.ศ. หน้าปีพุทธศักราช 
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4.2.4 สโมสรนักศึกษาด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
  เมื่อได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการควรเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 

4.2.4.1 ประชุมเพ่ือมอบหมายงาน  
  สโมสรนักศึกษาหรือผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมนักศึกษา ควรมี 

การจัดประชุมเพ่ือก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมตามความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ซักซ้อมความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกันในทุกส่วนประกอบของโครงการ เพ่ือให้การด าเนินโครงการ
กิจกรรมนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์  ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 
13 
 
 
 
    

 
 
  

ภาพที่ 13 การประชุมเพ่ือมอบหมายงาน 
 

ตัวอย่ำง กำรประชุมเพื่อมอบหมำยงำน 
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  4.2.4.2 การติดต่อวิทยากร 

การติดต่อวิทยากร ส าหรับโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมเป็นการ 
บรรยาย หรือเป็นกิจกรรมที่ต้องเชิญวิทยากร หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ควรมีการติดต่อ
ประสานงานด้วยวาจาก่อน ในเบื้องต้น หลังจากโครงการได้รับอนุมัติ ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 14 
 
 

 
ภาพที่ 14 หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 

ตัวอย่ำง หนังสือเชิญเป็นวิทยำกร 

ระบุช่ือเรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร 

ระบุช่ือวิทยากร เนื้อความวรรคแรกระบุความ
เป็นมาและวัตถุประสงค์การ 

จัดโครงการ 

เนื้อความวรรครองระบรุายละเอยีดของโครงการ 
และผูป้ระสานงานกับวิทยากร 



65 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 15 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำง แบบตอบรับกำรเป็นวิทยำกร 
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4.2.4.3 การติดต่อขอความอนุเคราะห์ 
การติดต่อขอความอนุเคราะห์ได้แก่ ติดต่อขอใช้สถานที่ ติดต่อขอ 

ใช้ยานพาหนะ พัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ควรมีการติดต่อประสานงานล่วงหน้าด้วยวาจากับหน่วยงานที่
ต้องการขอความอนุเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาและความพร้อมในการใช้ หลังจากโครงการ
ได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อโครงการอนุมัติและติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้วนั้น ให้ทางผู้จัดโครงการ
ท าหนังสือถึงหน่วยงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไว้ และควรก ากับผู้ประสานงานไว้ในหนังสือด้วยทุก
ครั้ง มีลักษณะดังนี้ ชื่อ (นาย/นางสาว).............นามสกุล....................ต าแหน่ง........................
(ประธาน/รองประธาน/อ่ืน) หมายเลขโทรศัพท์.................... เป็นผู้ประสานงาน ดังแสดงตัวอย่างใน
ภาพที่ 16 

หมายเหตุ : ไม่ควรเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงาน หรือผู้ติดต่อ เพราะจะก่อให้เกิดความสับสน 
 ข้อควรค านึงส าหรับการขอใช้สถานที่ 

- ควรใช้สถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น ๆ 
- ควรติดต่อขอใช้สถานที่ด้วยวาจาล่วงหน้า เนื่องจากหากติดต่อสถานที่ 

ภายหลังแล้วไม่ว่างอาจมีผลต่อการด าเนินโครงการ เนื่องจากต้องขอยกเลิกโครงการ หรือต้องมีการ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ ซึ่งกระทบต่อการด าเนินโครงการในหลายๆด้าน 

- ควรระบุ วัน เวลา รายละเอียด รูปแบบและวัตถประสงค์การขอใช้สถานที่ 
ให้ชัดเจน 

- ควรตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนจากการขอใช้สถานที่ เช่น  
ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าเสียหายจากการใช้สถานที่ เป็นต้น และควรค านวณไว้ใน
งบประมาณโครงการด้วย (ท้ังนี้ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามประกาศอัตราของหน่วยงานนั้น ๆ) 
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บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร.5213                                             

ที ่ ฝก 625/2562    วันที ่    11   พฤศจิกายน   2562       

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา                     
เรียน  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

   ด้วย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นั้น 
  ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4  
อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

1. วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 15.00 – 18.00 น.  
การประชุมชี้แจงกิจกรรมต่างๆ   

2. วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 15.30 – 17.30 น. 
การประชุมนักศึกษานับถือศาสนาอิสลาม และประชุมชี้แจงโครงการ 
Singha Biz Course 

3. วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 08.00 – 13.00 น. 
โครงการ Singha Biz Course 12 

4. วันที่ 3 – 4 ธันวำคม 2562 เวลำ 07.00 – 16.30 น. 
โครงการปลูกจิตส านึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
ดิจิทัล 

5. วันที่ 14 ธันวำคม 2562 เวลำ 15.00 – 18.00 น. 
แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รอบชิงชะนเลิศ 

6. วันที่ 16 มกรำคม 2562 เวลำ 07.00 – 16.30 น. 
โครงการ CHOTIVET Open House ตอนยืนยิ้มหน้ามอ 

7. วันที่ 1 เมษำยน 2562 เวลำ 07.00 – 15.00 น. 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโชติเวช 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

      
                       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
 

ภาพที่ 16 หนังสือติดต่อขอความอนุเคราะห์ 

ตัวอย่ำง หนังสือติดต่อขอควำมอนุเครำะห์ 

ระบุช่ือเรื่องที่จะขอความอนุเคราะห ์

ระบุช่ือผู้มีอ านาจในการอนุมัต ิ

ระบุรายละเอียดที่ขอ 
ความอนุเคราะห ์

ลงนามผู้ขอความอนุเคราะห ์
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4.2.4.4 การขอให้ออกหนังสือในนามคณะ (หนังสือติดต่อหน่วยงานภายนอก)  ใน 
โครงการที่ผู้จัดกิจกรรมประสงค์ขอให้คณะด าเนินการเรื่องเอกสารขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ การขอใช้สถานที่ เป็นต้น ให้ผู้จัด
กิจกรรมด าเนินการ ดังนี้ สโมสรนักศึกษาท าหนังสือ เรียนถึงคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ขอความอนุเคราะห์ให้ออกในนามคณะ โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าต้องการขอความอนุเคราะห์
เรื่องใด มีเงื่อนไขค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งระบุต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน และ
ชื่อหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ต้องแนบเอกสารที่ต้องใช้ เช่น โครงการที่ได้รับการ
อนุมัติก าหนดการ เป็นต้น สิ่งส าคัญที่สุดที่ผู้จัดโครงการต้องค านึงถึงในการขอให้  มหาวิทยาลัยออก
หนังสือถึงหน่วยงานภายนอก ดังแสดงในภาพที่ 17 มีดังนี ้

1. ควรท าการตรวจสอบต าแหน่งหรือยศ ชื่อ – นามสกุล ของหัวหน้า 
หน่วยงาน หรือต าแหน่งหน้าที่ และชื่อหน่วยงานให้ถูกต้อง ชัดเจน 

2. สิ่งที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ เช่น วิทยากร(ชื่อ – สกุล / สังกัด /  
หัวข้อการบรรยาย/ เวลา / สถานที่) การขอลดหย่อนค่าที่พัก (หน่วยงานที่ติดต่อ / ชื่อ – สกุล) 
ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน / จ านวนผู้เข้าพัก / วัน – เวลา / สถานที่ การขอลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ 
(หน่วยงานที่ติดต่อ / ชื่อ – สกุล ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน / จ านวนผู้เดินทาง / ขบวนรถไฟ / 
สถานที่ต้นทาง – ปลายทาง / วัน – เวลาออกเดินทาง / วัน – เวลาถึงปลายทาง)  เป็นต้น หากเป็น
การเชิญบุคคลร่วมงาน เช่น พิธีเปิด – พิธีปิดโครงการ วิทยากร กรรมการตัดสิน ในการติดต่อ
ประสานงานควรถามเรื่องการเดินทาง หรือที่พัก ด้วย ทั้งนี้ มีสิ่งที่ต้องด าเนินการ เช่น 

- ส่งแผนที่ หรือแผนผัง กรณีผู้รับเชิญไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้น ๆ  
- กันพ้ืนที่จอดรถให้ในบริเวณท่ีใกล้กับงานมากท่ีสุด (ประสานเรื่อ 

ทะเบียนรถและประสานผู้ดุแลสถานที่ เช่น รปภ.ให้เรียบร้อยด้วย) 
- ประสานงานรถของมหาวิทยาลัยในการรีบ – ส่ง (กรณีบุคคลที่เชิญมา 

ร่วมงานไม่สะดวกในการเดินทางมาด้วยตนเอง) 
- เตรียมห้องรับรอง (ส าหรับพักหรือเตรียมตัว กับผู้จัดโครงการ) /  

เตรียมที่พัก (กรณีที่ต้องมีการค้างคืน) 
- ควรขอหมายเลขโทรศัพท์ของเลขานุการ หรือผู้ติดตามไว้ เพ่ือสามารถ 

ตราจสอบการเดินทางหรือการขอข้อมูลเพ่ิมเติม 
3. เงื่อนไข (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
4. ชื่อนักศึกษาผู้รับผิดชอบในการประสานงาน  

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่ใช้ติดต่อกลับ 
5. แนบส าเนาโครงการและก าหนดการที่ได้รับอนุมัติไปด้วย 
6. การส่งจดหมาย หากประสงค์ให้ทางคณะส่งให้ ขอให้แจ้งที่อยู่มาด้วย 
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หมายเหตุ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานใด ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกควรศึกษาและตรวจสอบเรื่องอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าบ ารุงยานพาหนะ 
ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น เพ่ือระบุรายละเอียดงบประมาณในโครงการ 
อีกทั้งหลังจากโครงการได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ให้รีบด าเนินการด้านเอกสารทันที เพ่ือให้ทันต่อ
การด าเนินการ 
 
 

 
ภาพที่ 17   ตัวอย่าง หนังสือติดต่อหน่วยงานภายนอก 
 
 

ตัวอย่าง หนังสือติดต่อหน่วยงานภายนอก 

 

ใส่ชื่อเรื่อง ท่ีต้องการจะติดต่อ 

เรียน หัวหน้าหน่วยงาน
ที่ต้องการติดต่อ 

เนื้อความวรรคแรกระบุความ
เป็นมาและวัตถุประสงค์การ 

จัดโครงการ 

เนื้อความวรรครองระบรุายละเอยีดของโครงการ 
และเรื่องที่ต้องการติดต่อ 
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4.2.4.5 การติดต่อผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
โครงการที่มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมงาน เพ่ือเป็นประธาน หรือเข้าร่วมงานในพิธี 

เปิด – พิธีปิดโครงการ มอบของรางวัล เป็นต้น ต้องด าเนินการตรวจสอบวัน เวลา จากเลขานุการของ
ผู้บริหาร หากว่างให้เชิญด้วยวาจา และท าหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ โดยระบุให้ชัดเจนใน
รายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 18  ดังนี้ 

- ต้องการให้ผู้บริหารมาท าอะไร (เช่น เป็นประธานเปิดโครงการ มอบรางวัล  
เป็นต้น) 

- ระบุวัน เวลา สถานที่ ให้ชัดเจนพร้อมแนบโครงการและก าหนดการ ร่างค า 
กล่าว (ค ากล่าวเปิดงาน ค ากล่าวรายงาน) ตามกรณีที่เชิญด้วย 

หมายเหตุ : ควรวางแผนและตรวจสอบเรื่องต าแหน่งการยืน อาหาร เครื่องดื่มและ 
สถานที่รับรอง เครื่องเสียง ของรางวัล – ผู้รับรางวัล (กรณีเชิญเพ่ือมอบรางวัล) พิธีกร เป็นต้น ให้
เรียบร้อย เพื่อไม่ให้ เกิดความขัดข้องในวันจัดโครงการ 
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     ภาพที่ 18  หนังสือเชิญผูบ้ริหารเข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง หนังสือติดต่อผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ 

เนื้อความวรรคแรกระบุรายละเอียดของโครงการ 
วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ 

ระบุ ว่าจะเชิญใครมาร่วมโครงการ 

ระบุช่ือเรื่องขอเชิญร่วมโครงการ 

เนื้อความวรรครองระบเุนื้อความในการเชิญชวน
เข้าร่วมโครงการ 

ลงนามของผู้จัดโครงการ/ผูเ้ชิญ 
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ภาพที่ 8 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง ก าหนดการ 
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ภาพที่ 18 ต่อ 

ตัวอย่าง แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ 
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 4.2.4.6 การยืมเงินทดลองจ่าย  
   กรณีผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมนักศึกษาต้องการยืมเงินจาก 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ต้องด าเนินการหลังได้รับการอนุมัติโครงการ ดังแสดงในภาพที่ 19 - 
20 ดังนี้ 

1. กรอกรายละเอียดในสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ โดยผู้รบัผิดชอบ 
โครงการกิจกรรมนักศึกษาลงนามผู้ยืมเงินในสัญญา 

2. แนบส าเนาตัวโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
3. เมื่อจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วให้น าส่งเอกสารมาที่งานการเงิน 
4. เมื่องานการเงินตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ติดต่อ 

ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมนักศึกษา มารับเงินทดลองจ่ายเพื่อไปด าเนินโครงการ 
5. การคืนเงินทดลองจ่าย ให้ด าเนินการเบิกจ่ายตามข้ันตอน ภายใน 30 

วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ หากไม่คืนเงินยืมตามระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม
นักศึกษา จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการใด ๆ ต่อไปอีก 
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ภาพที ่19 สัญญายืมเงิน (ที่ถูกต้อง) 
 

 

 

 

ใส่ชื่อหน่วยงาน 
ใส่ชื่อเลขท่ีสัญญายมื
เงิน 

ระบุวัน/เดือน/ปีท่ี
ครบก าหนด 

ใส่รายละเอียด
และจ านวนเงิน

ที่ขออนุมัติ 

ลงลายมือช่ือผู้ยืมเงินทดลองจ่าย 

ระบุ วัน/เดือน/ปี ท่ีท าสญัญา 

ลายมือช่ือเจ้าหนา้ที่การเงิน 

ลายมือผู้อนุมัต ิ

ลงลายมือช่ือผู้ยืมเงินทดลองจ่ายเมื่อมารับเงิน 

ตัวอย่าง สัญญายืมเงิน (ที่ถูกต้อง) 
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ภาพที่ 20 สัญญายืมเงิน (ที่ไม่ถูกต้อง) 

ตัวอย่าง สัญญายืมเงิน (ที่ไม่ถูกต้อง) 

ผู้ยืมเงินทดลองจ่ายไม่ลงลายมือชื่อ 

ไม่ระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 
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4.2.4.7 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
  เป็นส่วนส าคัญในการให้ข้อมูล ว่าเกิดกิจกรรมอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทั้งนี้เพ่ือ 

จูงใจให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตามวันเวลาที่ก าหนด ซึ่งรูปแบบที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ควรเป็น
รูปแบบที่น่าสนใจ และมีการสื่อสารให้ทั่วถึง  ดังแสดงในภาพที่  21 ข้อควรปฏิบัติ ในการ
ประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ 

1. ภาษา ข้อความหรือภาพท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ ควรมีความหมาย 
เหมาะสม(ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนรูปภาพ) ต้องสุภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่
โจมตี หรือก่อให้เกิดความเสียหาย เสื่อมเสียแก่บุคคล หรือสถาบันใดๆ 

2. ชนิดของการประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 
ก.ประกาศด้วยเสียง เช่น เสียงตามสาย สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อ 

สังคมออนไลน์ 
ข. สื่อสิ่งพมิพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผ่นกระดาษต่าง ๆ 
ค. ป้ายประกาศต่างๆ เช่น ป้ายผ้า ป้ายที่ท าจากวัสดุอื่น ๆ บอร์ด     

คัทเอาท์ เป็นต้น 
3. สถานที่ติดตั้ง ต้องค านึงถึงความเหมาะสม เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

และต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ที่จะติดตั้ง เนื่องจากพ้ืนที่บางแห่งของหน่วยงานต่างๆ 
ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง สื่อประชาสัมพันธ์ ควรมีระยะเวลาในการติดตั้งเมื่อครบก าหนดระยะเวลากลุ่ม
กิจกรรมต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย หากไม่ด าเนินการ มหาวิทยาลัย หรือเจ้าของสถานที่สามารถท าการ
เก็บรื้อถอนได้ทันที ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4. การติดตั้ง กรณีเป็นป้ายขนาดใหญ่ ป้ายไม้ คัทเอาท์ หรือบอร์ด ต้อง 
ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ มีอุปกรณ์ยึดให้แน่นเพ่ือไม่ให้โค่นล้ม หรือเกิดความเสียหายแก่
บุคคล และสถานที่ท่ีติดต้ัง 
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ภาพที่ 44   ภาพแสดงตัวอย่างการประชาสัมพันธ์โครงการในสื่อสังคมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 21  การประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมนักศึกษา 
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4.2.5.8 จัดเตรียมเอกสาร / จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
  ควรเตรียมการและตรวจสอบความถูกต้อง ความพร้อมล่วงหน้าก่อนถึงวันด าเนิน
โครงการที่จัดเตรียมเอาไว้ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการต้องเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ คอยอ านวย
ความสะดวก ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เอกสารที่จ าเป็นต้องเตรียม ดังแสดงตังอย่างในภาพที่ 21 และมีรายละเอียดที่ควร
จัดเตรียมดังนี้  

- ใบเซ็นชื่อ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการระบุรหัสนักศึกษา สาขา ชั้นปี คณะให้ 
ชัดเจน 

- แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ควรเป็นแบบประเมินที่สามารถวัดผลลัพธ์ตาม 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดโครงการได้ ที่ได้พิจารณาเขียนไว้และเลือกไว้ในโครงการ 

- เอกสารอื่นๆท่ีใช้ในโครงการ เช่น เอกสารการบรรยายของวิทยากร เป็นต้น 
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ 

- อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ควรเตรียมให้พร้อมและเพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ควรสอบถามอาการหรือ สังเกตภาวะผิดปกติของผู้เข้าร่วม เช่น อาการหอบหืด 
เป็นต้น และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมเตรียมยาประจ าตัวมาด้วย 

- อุปกรณ์อ่ืนๆให้จัดเตรียมตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม 
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ภาพที ่22 การเตรียมอุปกรณ์ก่อนเริ่มโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การเตรียมอุปกรณ์ก่อนเริ่มโครงการ 
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4.2.5.9  การขออนุญาตให้นักศึกษาร่วมโครงการกิจกรรมนักศึกษานอกสถานที่ 
ส าหรับโครงการที่มีสถานที่ปฏิบัติงานภายนอกคณะ เมื่อโครงการได้รับการ 

อนุมัติแล้ว ให้ผู้จัดโครงการท าหนังสือขออนุมัติให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในต่างจังหวัด โดยเสนอถึง
คณบดี เพ่ือขออนุมัติให้กศึกษาในการท ากิจกรรมนอกสถานที่ โดยระบุ วันเวลา สถานที่ ให้ชัดเจน 
เพ่ือแจ้งต่อผู้ปกครองทราบต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 23 ดังนี้ 
 

 
 

 
ภาพที่ 23 หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาร่วมโครงการกิจกรรมนักศึกษานอกสถานที่ 

ตัวอย่าง หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาร่วมโครงการกิจกรรมนักศึกษานอกสถานที่ 

เรื่อง ระบุขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

เรียน ระบุถึงผู้ปกครองของนักศึกษา 

เนื้อความวรรคแรกระบุรายละเอียดของโครงการ 
วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ 

เนื้อความวรรคแรกระบุรายละเอียดของโครงการ 
วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการและการขออนุญาต 

ลงนามหัวหน้าหน่วยงาน 

แบบตอบรับ นักศึกษาส่งคืนผู้จัดโครงการ 
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4.2.4.10 การสอนชดเชยเพ่ือขอเวลาเรียนในการเข้าร่วมโครงการ 
ส าหรับโครงการที่มีการจัดกิจกรรมตรงกับช่วงเวลาเรียน หากมีความจ าเป็นต้องขอ 

ขอสอนชดเชยในรายวิชาใดๆ ตามช่วงเวลาที่ต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการท า
หนังสือขอเวลาเรียนเพ่ือด าเนินการออกหนังสือถึงอาจารย์ผู้สอนต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 24 ดังนี้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 24   หนังสือสอนชดเชยเพื่อขอเวลาเรียนในการเข้าร่วมโครงการ 
 
 

ตัวอย่าง หนังสือสอนชดเชยเพื่อขอเวลาเรียนในการเข้าร่วมโครงการ 

เรื่อง ระบุถึงการขออนุมัตสิอนชดเชย 

เรียน ระบุถึงหัวหน้าหน่วยงาน 

เนื้อความ ระบุถึงรายละเอียดการจัด
โครงการและรายละเอียดที่ขออนุมัติ
วันท่ีสอนชดเชย 

ลงนามหัวหน้าโครงการ/ผู้จดั
โครงการ 

ลงนามผูม้ีอ านาจในการอนุมตั ิ
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4.2.4.11 การขออนุญาตค้างคืน/อยู่เกินเวลาปิดของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ส าหรับโครงการที่ผู้จัดโครงการต้องมีการค้างคืนเพื่อเตรียมงาน หรือจัดเตรียม 

สถานที่ ให้ผู้จัดโครงการติดต่อประสานงานหน่วยงานนั้นๆ ด้วยวาจาถึงเรื่องวันเวลา และสถานที่      
ที่ต้องการใช้ พร้อมเงื่อนไขต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา เวลาปิด ของ
หน่วยงาน ข้อจ ากัด หรือข้อปฏิบัติต่างๆ และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของสถานที่นั้นๆ 
ก่อนหลังจากได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ให้ผู้จัดโครงการท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผ่าน  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ถึงคณบดี เพ่ือขอพิจารณาอนุญาต โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นในการ 
ค้างคืน วัน เวลา สถานที่ จ านวนนักศึกษาที่ขอค้างคืน หรืออยู่เกินเวลา โดยแนบส าเนาโครงการที่
ได้รับการอนุมัติแล้ว รายชื่อรหัสนักศึกษา ชั้นปี คณะ ของนักศึกษาที่ค้างคืนหรืออยู่เกินเวลา และ
มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษรแนบมาด้วย ดังแสดงในภาพที่ 25 ดังนี้ 

หมายเหตุ นักศึกษาควรบริหารจัดการเรื่องเวลาให้เหมาะสม และปฏิบัติตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย หลีกเลี่ยงการด าเนินการนอกช่วงเวลาปกติที่หน่วยงานต่างๆ ก าหนด เพ่ือ
ป้องกันด้านความปลอดภัยของนักศึกษา 
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ภาพที่ 25 แบบฟอร์มใบขออนุญาตอยู่ในพ้ืนที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลังเวลา 20.00 น. 
 

 

ตัวอย่ำง แบบฟอร์มใบขออนุญำตอยู่ในพื้นที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ หลังเวลำ 20.00 น. 

เรียน ระบุถึงหัวหน้าหน่วยงาน 

ระบุรายละเอียดของผู้ขออนุญาต 

ผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 
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4.2.5 สโมสรนักศึกษาสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
  4.2.5.1 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

   ในการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัด โครงการกิจกรรม
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกิจการนักศึกษาต้องจะมีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้ง เพ่ือประเมินว่า
กิจกรรมที่ด าเนินการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ และมีข้อควรปรับปรุงอย่างไร          
ซึ่งสามารถน าความผิดพลาดในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ตามรายละเอียดใน
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
ดังนี้ 
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ภาพที่ 26  แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าโรงการด้านกิจการนักศึกษา 

ตัวอย่าง แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา 
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ภาพที่ 26 (ต่อ) 
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4.2.5.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมในด้าน 
ต่างๆ โดยต้องท าทุกกิจกรรม เพ่ือน าไปประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ดังแสดง
ตัวอย่างในภาพที่ 27 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 27  แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงเกณฑ์การจ าแนกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลจากแบบประเมินดังกล่าวไปกรอกลงในโปรแกรม SPSS หรือ  

โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี
เกณฑ์จ าแนกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  

วิเคราะห์ร้อยละของความพึงพอใจของกิจกรรม โดยน าเฉลี่ยรวมของกิจกรรมมา 
วิเคราะห์ โดยร้อยละ ของความพึงพอใจของกิจกรรม ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งใช้สูตร ดังนี้ 

 
ร้อยละของความพึงพอใจ = ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจx100 

 
ตัวอย่ำง ค่าเฉลี่ย (X) ของกิจกรรมในภาพรวม เท่ากับ 4.02 
 ดังนั้น ร้อยละของความพึงพอใจ = 4.02x100 
 
เพราะฉะนั้น จากแบบประเมินความพึงพอใจฯ โดยภาพของกิจกรรมมีความพึง 

พอใจร้อยละ 80.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
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 
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4.2.5.3 การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
    การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาในครั้งต่อไป 
โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญดังนี้  

1. ส่วนน า เป็นส่วนที่จัดท าก่อนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย 
1.1 หน้าปก ระบุชื่อเรื่อง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม 

นักศึกษา ชื่อหน่วยงาน และปีงบประมาณที่ด าเนินการ อาจมีภาพของงานประกอบด้วยหรือไม่ก็ได้  
ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 28  

 
 

 
ภาพที่ 28 ตัวอย่างปกรายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

ตัวอย่าง ปกรายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
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1.2 ค าน า เป็นการเขียนส่วนแรกของเล่มรายงานโครงการ 
กิจกรรมนักศึกษาจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอเขตของการจัดท าโครงการ อาจจะเขียนเกี่ยวกับปัญหา
ต่างที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดท าโครงการ หรือกล่าวถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการ เมื่อเขียนเสร็จ 
ควรลงท้ายถึงผู้จัดท าโครงการ ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 29  
 
 
 

 
 

ภาพที่ 29 ตัวอย่างการเขียนค าน า 
 
 
 

ตัวอย่าง การเขียนค าน า 
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1.3 สารบัญ เป็นการเขียนบอกรายการบท หรือชื่อเรื่องส่วน 
หรือค าอธิบายสั้น ๆ พร้อมกับเลขหน้าเริ่มต้น ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 30  
 
 
   

 
 

ภาพที่ 30   ตัวอย่างการเขียนสารบัญ 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง การเขียนสารบัญ 
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2. ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการ 
กิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
     2.1 รายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา   
ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 31 
 
 

 
ภาพที่  31 รายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

ตัวอย่าง รายงานผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา    
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ภาพที่ 31 (ต่อ) 
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ภาพที่ 31 (ต่อ) 
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     2.2 ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมนักศึกษา ดังแสดงใน
ภาพที่ 32  
 
 
 

 
 

ภาพที่ 32 ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
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ภาพที่ 32 (ต่อ) 
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3. สวนท้าย เป็นภาคผนวก ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
3.2 ก าหนดการ ค ากล่าวเปิด – ปิดโครงการ (ถ้ามี) 
3.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ (ถ้ามี) 
3.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น 

- หนังสือเชิญวิทยากร 
- หนังสือขอบคุณวิทยากร 
- หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
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บทท่ี 5 
ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา นอกจากต้องเป็นผู้รอบรู้ในด้านการจัดกิจกรรมและงาน
กิจการนักศึกษาแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ยังมีส่วนร่วมในการร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและงาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาที่มักจะพบ
บ่อยครั้ง มีดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

1.สโมสรนักศึกษำจัดท ำ
โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ 

 

- การตรวจสอบความ
ถูกต้องของโครงการใน
หมวดค่าใช้จ่าย 
 
- นักศึกษามักจะไม่
ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบฟอร์มโครงการและค า
ถูกค าผิดให้ถกูต้อง 
- นักศึกษาขาดทักษะในการ
เขียนโครงการ 
 
- รูปแบบของโครงการมีการ
ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม
โครงการในทุก
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในโครงการยึดตามระเบียบการ
เบิกจ่ายของทางราชการ 
 
- เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของโครงการต้องมี
ประสบการณ์และรู้ระเบียบการเบิก
จา่ยเงินโครงการกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
- จัดการฝึกอบรมชี้แจงแนวทางการ
เขียนโครงการกิจกรรมนักศึกษา
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน
ชุมนุม 
 
- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
เรื่องการเขียนโครงการ 
 
- ประชุมชี้แจงให้อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการและประธานชุมนุมรับทราบ
รายลเอียดที่ปรับเปลี่ยนก่อนเริ่ม
เขียนโครงการ 
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ขั้นตอนด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

2.ตรวจสอบโครงกำร
กิจกรรมนักศึกษำ 

- นักศึกษาขาดวัตถุประสงค์ 
  ที่ชัดเจนในการเขียน 
  โครงการ 
 
 
- นักศึกษาไม่ส่งโครงการให้
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตรวจสอบตามก าหนดเวลา 

-  ก าหนดวัตถุประสงค์ ในการท า
โครงการไม่เกิน 3 ข้อ เพ่ือช่วยในการ
ตีกรอบการเขียนวัตถุประสงค์ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
-  เจ้ าหน้าที่ท าการติดตามไปยั ง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประธาน
ชุมนุม เพ่ือติดตามผล 
 
 

3.ขออนุมัติโครงกำร 

กิจกรรมนักศึกษำ 

 

 

 

- นักศึกษามีปัญหาด้าน
การศึกษา การท ากิจกรรม 
รวมทั้งปัญหาส่วนตัว 
 
- โครงการไม่อนุมัติ 
เนื่องจากพิมพ์เอกสารผิด 
 
- โครงการไม่อนุมัติ 
เนื่องจากรายการที่อนุมัติไม่
ครบถ้วน 
 
- โครงการไม่อนุมัติ
เนื่องจากรายการค่าใช้จ่าย
ไม่ถูกต้อง 

-  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา 
 
 
- ตรวจสอบค าผิดก่อนส่งให้งานสาร
บรรณ 
 
- ตรวจสอบรายการที่ขออนุมัติให้
ถูกต้องตามท่ีขอ 
 
 
- ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ ายให้
ถูกต้องตามหมวดในระเบียบราชการ 
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ขั้นตอนด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
4. สโมสรนักศึกษำด ำเนิน
โครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ  
  
 

-  การขอยืมอุปกรณ์ของ
นักศึกษามักจะมาขอใช้
เร่งด่วน และน ามาส่งคืน
ล่าช้ากว่าก าหนดที่แจ้งไว้ 
 
 
 
 
- การขอใช้ห้องประชุมและ
สถานที่อ่ืน ๆ ภายในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มักขอใช้เร่งด่วน 

-  จั ดท าระเบียบข้ อปฏิบั ติ  และ
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ โดย
นักศึกษาเขียนค าร้องขอยืมอุปกรณ์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน พร้อมวาง 
บัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัว
นักศึกษาไว้ และส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 
2 วัน นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
- ผู้ที่ขอใช้ตรวจสอบตารางการใช้
ห้องประชุมฯและสถานที่ต่าง ๆ กับ
งานอาคารสานที่ ว่าในวันที่จะใช้ว่าง
หรือไม่ และกรอกแบบฟอร์มการขอ
ใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

5. สโมสรนักศึกษำสรุปผล
กำรด ำเนินโครงกำร
กิจกรรมนักศึกษำ 

- การปรับตัวและทัศนคติ
ของกลุ่มผู้น านักศึกษาของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ 
 
- นักศึกษาให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมน้อยและไม่
ทราบว่ามีการจัดกิจกรรม
ขึ้น 
 
 
 
 
- บางกิจกรรมมีนักศึกษา
เ ข้ า ร่ ว ม เ กิ น จ า น ว น ที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 

-จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับทัศนคติให้แก่กลุ่มผู้น านักศึกษา
ให้มีความเข้าใจและมีความเป็นทีมใน
การท างานให้มากขึ้น 
 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ
และเห็นความส าคัญของการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีผลอย่างไร รวมทั้ง
เพ่ิมช่องการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line 
Facebook และเว็ปไซด ์
 
- จัดเตรียมสถานที่ให้เพียงพอและท า
ความเข้าใจกับนักศึกษาที่มาร่วม
กิจกรรม ยกตัวอย่าง เช่น กล่าวค า
ขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างด ี
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ขั้นตอนด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
 -  บางกิจกรรมมีการจั ด

กิจกรรมในเวลาเข้ามากท า
ให้นักศึกษามาเข้าร่วมเป็น
จ านวนน้อย 
 
- การสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมของนักศึกษามี
ความล่าช้าล้างเงินยืมล่าช้า 
 
 
- การสรุปกิจกรรมและการ
ให้ความรู้จากการท า
กิจกรรมของนักศึกษายังไม่
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
- หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
นักศึกษามักจะล้างเงินยืม
ล่าช้า 

 

-  ป รั บ เ วล าการจั ดกิ จ กร รม ให้
เหมาะสมกับสภาพการ เดินทาง
มาร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 
- พูดคุยสอบถามถึงปัญหาในการสรุป
กิจกรรม และเร่งรัดการสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นกิจกรรม 
 
- ก าหนดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วม
ประเมินผลส าเร็จในการจัดกิจกรรม
หลังได้ด า เนินการสิ้นสุดลง และ
ช่วยกันประเมินแบบสอบถามจาก
กิจกรรมที่ ได้ร่วมกันท าเ พ่ือจะได้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
และประโยชน์ที่ ได้รับจากการท า
กิจกรรมโดยนักศึกษา 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
ติดตามการล้างเงินยืมสม่ าเสมอหาก
เลยก าหนดเวลา ขอให้ท าหนังสือ
ติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ
รับทราบร่วมกันกับผู้จัดโครงการ 
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำน 
 เมื่อตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว อันเป็นผลจากการจัดท าคู่มือครั้งนี้เรียบร้อย
แล้ วผู้ จั ดท าจึ งท าสรุปแนวทางแก้ ไขปัญหาด้ านการจั ด ท า โครงการกิจกรรมนักศึ กษา                    
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 5.2.1 ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการจัด
โครงการกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเตรียมการในการจัดกิจกรรมนั้นๆและมอบหมายภาระหน้าที่ให้แต่ละ
ฝ่ายอย่างชัดเจน ไม่ให้เกิดความทับซ้อน รวมทั้งวางแผนการใช้งบประมาณให้ความคุ้มค่าและเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 5.2.2 จัดท าระเบียบข้อปฏิบัติในการขอยืมอุปกรณ์ และการใช้ห้องประชุมและสถานที่
ภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้ชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ที่ใช้บริการ
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 5.2.3 จัดกิจกรรมหรือการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้น านักศึกษาของคณะเทคโนโลยี            
คหกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นการปรับทัศนคติในการท างานและก่อให้เกิดความเข้าใจ ความรัก          
ความสามัคคีภายในทีม สามารถท างานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
 5.2.4 ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง         
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือเป็นการชักจูงให้นักศึกษาอยากเข้าร่วมกิจกรรม 
 5.2.5 เร่งรัดการสรุปผลการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดกิจกรรม และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา กรณีนักศึกษามีข้อ
สงสัยหรือปัญหาในการสรุปโครงการ 
 5.2.6 จัดบริการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่นักศึกษาที่มีปัญหา / ข้อสงสัย ด้านต่าง  ๆ เช่น 
การเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือปัญหาส่วนตัว เพ่ือเป็นการเสนอแนวทางการแก้ไขและลดสภาวะ
ความเครียดที่เกิดกับตัวนักศึกษา ให้สามารถเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข 
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ภำคผนวก ก 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 
 

 

 

 

 



107 
 

 
 

 

 



108 
 

 
 

 

 



109 
 

 
 

 

 



110 
 

 
 

 

 

 



111 
 

 
 

 

 



112 
 

 
 

 

 

 



113 
 

 
 

 

 

 

 



114 
 

 
 

 

 

 



115 
 

 
 

 

 

 

 



116 
 

 
 

 

 

 



117 
 

 
 

 

 



118 
 

 
 

 

 

 



119 
 

 
 

 

 

 



120 
 

 
 

 

 



121 
 

 
 

 

 

 



122 
 

 
 

 

 

 



123 
 

 
 

 

 

 



124 
 

 
 

 

 

 

 



125 
 

 
 

 

 

 



126 
 

 
 

 

 

 



127 
 

 
 

 

 

 

 



128 
 

 
 

 

 



129 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 
 

 

 



134 
 

 
 

 

 



135 
 

 
 

 

 



136 
 

 
 

 

 



137 
 

 
 

 

 

 



138 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 
 

 

 

 



140 
 

 
 

 

 



141 
 

 
 

  

 



142 
 

 
 

 

 

 



143 
 

 
 

 

 



144 
 

 
 

 

 

 



145 
 

 
 

 

 

 



146 
 

 
 

 

 



147 
 

 
 

 

 

  



148 
 

 
 

 

 

 



149 
 

 
 

 

 



150 
 

 
 

 

 



151 
 

 
 

 

 

 



152 
 

 
 

 

 



153 
 

 
 

 

 

 



154 
 

 
 

 

 



155 
 

 
 

 

 

 

 



156 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 
 

 
 



159 
 

 
 

ภำคผนวก ข 
      ตัวอย่ำงเอกสำรประกอบโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ 

 
1. ตัวอย่างแบบเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ตัวอย่างแบบรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา 
3. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

โครงกำรด้ำนสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

  หน่วยงำน ........................................................... 
 
ชื่อโครงกำร
...................................................................................................................................................... 
Project 
……………........................................................................................................................................ 

3. ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมี

คุณภาพ 

2. ควำมสอดคล้องกับมิติ Balanced Scorecard 
 มิติที่ 1 ประสิทธิผล (Run the Business) 
 มิติที่ 2 คุณภาพ (Serve the Customer) 
 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ (Manage Resources) 
 มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร (Capacity Building) 

3. ควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
1 ........................................................................................................................... ........................... 
2 ........................................................................... ........................................................................... 
3 ........................................................................................................................... ........................... 
4 ................................................................................................................................... ................... 

4. ควำมสอดคล้องกับเป้ำประสงค์ 
1 .................................................................................................. .................................................... 
2 ........................................................................................................................... ........................... 
3 ................................................................................................................................... ................... 
4 ........................................................................................................................... .......................... 
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5. หลักกำรและเหตุผล 
- ระบุความส าคัญ ความจ าเป็นและเหตุผลในการพัฒนาโครงการใหม่ 
- ระบุ Problem Based/Project Based/Area Based/การทบทวนข้อมูล Base line 
- แนวทางการพัฒนาสิ่งใหม่ (ทรัพยากรบุคคล กระบวนการท างาน เทคโนโลยี นวัตกรรม) 
- โครงการท าแล้วจะได้พัฒนานวัตกรรมอะไร 

6. วัตถุประสงค์ (ควรระบุสิ่งท่ีต้องกำรท ำให้ส ำเร็จเท่ำนั้น) 
 ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการให้ความสอดคล้องกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล มิติ  

Balanced Scorecard และ ตัวชี้วัด เป็นต้น 

7. กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยนับ 
ปี 2561 

(Baseline) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

      

8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
ระบุสถานที่ด าเนินการและจังหวัดที่ตั้ง 

9. วันที่เริ่มโครงกำร 

9.1 ระบุวันที่เริ่มเตรียมโครงการ 

9.2 ระบุวันที่ด าเนินโครงการ 
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10. สำระส ำคัญของโครงกำร 
สรุปสำระส ำคัญ
ของโครงกำร 

(NS) 

 
ตัวบ่งชี้ผลงำน (OVI) 

เจ้ำภำพหรือ
แหล่งตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐำนคติส ำคัญ 
(IA) 

ผลลัพธ์บั้นปลาย 
(Ultimate 
Outcome: UC) 
หรือความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์  

 (ระบุ KPI ของเป้าประสงค์)   

ปี 2561 2562 2563 2564 
  

เป้าประสงค์ท่ี....... 
............................. 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

      

ผลลัพธ์ 
(Outcome: OC)  

 (ก าหนด KPI ระดับกลยุทธ์เอง)   

ปี 2561 2562 2563 2564   

ผลที่ได้จากกลยุทธ์ 
.............................. 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 

      

ผลผลิตของ
โครงการ 
(Outputs: OP) 
ตามดัชนีชี้วัดผล
งาน (KPI) ของ
โครงการ 

 (ก าหนด KPI ของโครงการเอง)   

ปี 2561 2562 2563 2564 

  

ผลที่ได้จากการ 
ด าเนินโครงการ 
…………………………. 

หน่วยนับ 
/ จ านวน 
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11.กำรด ำเนินโครงกำร (ขั้นตอนหรือวิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร) 

ใหค้ านึงถึงองค์ประกอบ SMART ด้วย (S = Sensible ต้องมีความเป็นไปได้ M = Measurable ต้องสามารถ
วัดและประเมินผลได้ A = Attainable ต้องระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง R = 
Reasonable ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน T = Time ต้องมีขอบเขตระยะเวลาที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติ) 

ระบุงาน (Task) หรือกิจกรรม (Activity) ที่ชัดเจน ก าหนดกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรของ
โครงการก าหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่สมเหตุสมผล 
กิจกรรมสอดคล้องและก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงกำรจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2562 

12. ทรัพยำกรโครงกำร (Input) 
12.1 บุคลำกร 

กิจกรรม 
จ ำนวน/
หน่วยนับ 

เจ้ำภำพหรือ
แหล่งตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐำนคติส ำคัญ 
(AI) 

1. กิจกรรมหลกั…………………………………………………………………………………..     

    1.1 กิจกรรมรอง…………………………………………………………………………….     

         1.1.1 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….     

         1.1.2 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….     

         1.1.3 กจิกรรมย่อย………………………………………………………………….     

         1.1.4 Milestone ………………………………………………………………….    

    1.2 กิจกรรมรอง……………………………………………………………………………     

         1.2.1 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….    

         1.2.2 กิจกรรมย่อย………………………………………………………………….    

2.    

3.     

4.     

5.     

6. Milestone (Output : KPI)     

บุคลำกร 
หน่วยนับ 

(man – hours) 

เจ้ำภำพหรือ
แหล่งตรวจสอบ 

(MOV) 

ฐำนคติส ำคัญ 
(AI) 

3. ผู้บริหาร    
4. หัวหน้าโครงการ    

5. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ    

6. เจ้าหน้าที่การเงิน    

7. เจ้าหน้าที่พัสดุ    

8. อ่ืนๆ โปรดระบุ    
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12.2 รำยละเอียดงบประมำณ (ใช้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เสนอขอ)  
ส่วนที่ 1 เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ... . . . . . (ระบุเจ้าหน้าที่ /หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งบประมาณ).............. 
 1. ค่ำตอบแทน          รวม ...................บำท 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ( คน x  ชั่วโมง x  อัตรา) ...................บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ( คน x  ชั่วโมง x  อัตรา) ฯลฯ ...................บาท 

 2. ค่ำใช้สอย          รวม ...................บำท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คน x มื้อ x อัตรา)  ...................บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (คน x มื้อ x อัตรา)    ...................บาท 
 ค่าท่ีพัก (คน x วัน x อัตรา)    ...................บาท 
 ค่าพาหนะรับจ้าง (คน x เที่ยว x อัตรา)    ...................บาท 
 ค่าทางด่วน  ...................บาท 
3. ค่ำวัสดุ            รวม ...................บำท 
 ค่าวัสดุส านักงาน     ...................บาท 
 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง    ...................บาท 
4. อ่ืนๆ            รวม ...................บำท 

                                            รวมงบประมำณทั้งสิ้น ..........................................บำท 

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกิน 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ
ส่วนที่ 2 งบประมาณท่ีใช้ในการติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับ

บริการไปแล้ว  
   (ถ้ำมีให้แสดงรำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ในกำรติดตำมผลฯ และต้องเบิกจ่ำย

ภำยใน  ปีงบประมำณนั้นๆ) 

13. ลักษณะโครงกำร 
 การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ) 
 การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
 การดูงาน การฝึกศึกษา 
 การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  
 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี 
 การให้บริการข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 อ่ืน ๆ 
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14. กำรตอบสนองผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

- มิติ…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- เป้ำประสงค์……………………………………………………………………………………………....……….. 

- ตัวช้ีวัดระดับเป้ำประสงค์ (24 
KPI)………………………………………………………………………………….………………………………. 

- ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์........................................................................................................ 

- ตัวช้ีวัดระดับ
โครงกำร…………………………………………………………………………………………………………… 

- ตัวช้ีวัดของหน่วยงำน (54 KPI เดิม) 
1. …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………….……………… 

15. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

4. ผลลัพธ์บั้นปลาย (Ultimate Outcome)  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ผลลัพธ์ (Outcome)  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ผลผลิตของโครงการ (Output)  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

16.  ระบุวิธีกำรประเมินผล 
-  ท าแบบทดสอบก่อน-หลังการด าเนินโครงการ 
-  มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม 
-  ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

17. กำรรำยงำนผล 
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน ก าหนด และส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์เมื่อโครงการแล้วเสร็จ 
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                                         ลงชื่อ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
                                                (                                    ) 
                                            วันที่ ............................................... ............. 
 
                                       ลงชื่อ ............................................................ หัวหน้าหน่วยงาน 
                                               (                            ) 
                                            วันที่ .......................................... ................... 
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แบบรำยงำนติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

                                          ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ...............................................................กิจกรรม...................................................  
2. หัวหน้าโครงการ........................................................คณะ.................................................... ... 
3. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

4. การด าเนินโครงการ 
     โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรม 
    (  ) ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจาก
........................................................... ...................................................................................... 
และจะเริ่มด าเนินโครงการในวันที่.............เดือน....................................พ.ศ................ ............ 
    (  ) เริ่มด าเนินการแล้วโดยการด าเนินงานที่ผ่านมา มีดังนี้
............................................................................................................................. .................... 
 

 

รายงานผลไตรมาสที่     ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

      ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) 

      ไตรมาส 3 (เมษายน – มิถุนายน 2562) 

      ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 
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     โครงการที่จัดกิจกรรมแล้วเสร็จ 

    (  ) ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นเมือ่วันท่ี.......เดือน.................พ.ศ............. มีผูร้่วมโครงการจ านวน .......คน 

     ส่งรายงานผลการด าเนินงานจ านวน 1 ฉบับ เมื่อวันท่ี............เดือน........................พ.ศ................... 

     ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงาน จะส่งไดภ้ายในวันท่ี............เดือน........................พ.ศ.............. 

    (  ) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

     ตรงตามแผนปฏิบตัิการ   ไม่ตรงตามแผนปฏิบตัิการ 

   เนื่องจาก........................................................................................................................................... 
5. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

     (  ) ด้านการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................................... 
     
     (  ) ด้านงบประมาณ
....................................................................................................................................................................... 
    
     (  ) อ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กลา่วมาข้างต้นเป็นความเป็นจริงทุกประการ. 
 
 
 
                     ลงช่ือ.........................................................หัวหน้าโครงการ 
                                 (.........................................................) 
 
 
                     ลงช่ือ.........................................................หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 
                                 (.........................................................) 
 
 
                           ลงช่ือ.........................................................รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 
                                (.........................................................) 
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แบบประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรชุมนุมอนุรักษผ์้ำไทย 
 

1. ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
เพศ  ชาย    หญิง 
อาย ุ  อายุ 18-20 ป ี  มากกว่า 20 ปี   
สาขาวิชา  อฟ.  อภ.    วอ.   ออ.  บค. 
ช้ันป ี  ช้ันปีท่ี 1  ช้ันปีท่ี 2    ช้ันปีท่ี 3    ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 4 
2. ควำมพึงพอใจด้ำนต่ำงๆ ต่อกิจกรรม  
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 

ชุมนุมอนุรักษ์ผ้ำไทย ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์

ประเด็น 

ระดับควำมคิดเห็น 
มำกที่สุด 

5 
มำก 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1.ประเด็นด้ำนกำรให้บริกำร      
         1.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม       
         1.2 บรรยากาศของการจดักิจกรรม      
         1.3 ระยะเวลาการจดักิจกรรม      
         1.4 ความเหมาะสมของรปูแบบการจัดกิจกรรม      
         1.5 การมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม      
2.ประเด็นด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
         2.1 สถานที่ในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม      
         2.2 ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้      
3.ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรและวิทยำกร       
         3.1 การให้บริการ      
         3.2 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

     

         3.3 ความสามารถในการอธิบาย/ความครบถ้วนของ
ข้อมูล  

     

4.ควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำไปใช ้      
         4.1 นักศึกษามีความเข้าใจ      
         4.2 นักศึกษามีความพร้อม      
         4.3 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้      
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ประวัติผู้เขียน 

1. ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำไทย) นาย   :  อัศม์เดชเดชา  ปานท่าไข่  
 ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ) Mr.: Assadejdecha Panthakhai 
2. ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 - ต าแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจการ

นักศึกษา 
3. หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ และไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
 - หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 - สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร  168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :0813404433 
 - E-mail : anupon.p@rmutp.ac.th 
4. ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ คุณวุฒิ ปีท่ีจบกำรศึกษำ 

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 2548 
ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) 2559 

 
5. ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ โดยระบุ

สถำนภำพในกำรท ำกำรวิจัยว่ำเป็นผู้อ ำนวยกำรแผนงำนวิจัย หัวหน้ำโครงกำรวิจัย หรื อผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงำนวิจัย 

 5.1 เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 5.2 เรื่อง การพัฒนาคลังความรู้เรื่องผ้าทอพ้ืนเมืองภาคเหนือของประเทศไทยด้วยการใช้ส ื่
อม ัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 (ผู้ร่วมวิจัย) 

 5.3 เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ภายในคณะเทคโนโลยี-      
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(หัวหน้าโครงการวิจัย) 
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