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ปรับปรุงครั้งท่ี  1 

วันที่อนุมัติใช 15  พฤษภาคม 2559 

จัดทําโดย นายกิตติภพ  รักษาราษฏร  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

สอบทานโดย ผูชวยศาสตราจารยรพีพรรณ  เทียมเดช    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤตชน  วงศรัตน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพร  กล่ําสกุล  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

อนุมัติโดย ผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา 
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คํานํา   

 คูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษาของหนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนา

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา หรือ

บุคลากรที่เก่ียวของใหปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐานและเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร ขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการดําเนินกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553  โดยไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัด

กิจกรรมของนักศึกษาใหเปนไปตามกลไก และกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามขั้นตอนที่กําหนดให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

 สาระสําคัญประกอบดวยการจัดทําข้ันตอนที่แสดงใหถึงขั้นตอน ๆ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

เอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา รวมไปถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF)  ซึ่งไดเรียบเรียงข้ึนโดยยึดหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ  ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม

นักศึกษา เปนหลักสําคัญสวนหนึ่ง  และอีกสวนหนุงไดอาศัยจากทักษะและประสบการณในการทํางานที่ผาน

มา 

 หวังเปนอยางยิ่งวา  คูมือฉบับนี้จะมีสวนชวยใหผูเก่ียวของกับการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาเกิด

ความรู ความเขาใจไดเปนอยางดียิ่ง อันจะสงผลใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและ

ชอบดวยกฎ ระเบียบ ขอบังคับตอไป 

 

             หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

            พฤษภาคม 2559 
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สารบัญ 

      หนา 

 คํานํา          ข    

 สารบัญ          ค 

  วัตถุประสงค        1 

  ขอบเขต         2 

  คําจํากัดความ        2 

  หนาที่ความรับผิดชอบ       3 

  มาตรฐานคุณภาพงาน       6 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน       6    

  เอกสารอางอิง       14 

  แบบฟอรมที่ใช       15 

  ขอมูลสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงาน    38 

  ขอเสนอแนะ       38 

 ภาคผนวก 

  นโยบายคุณภาพที่เก่ียวกับการผลิตบัณฑิต 

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศกึษา ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม  

                     2549 

  เกณฑการสนับสนุนงบประมาณ 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ฉบับที่  

                     2) พ.ศ.2556 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร : 59.111.001 

แกไขครั้งท่ี 1 วันที่เริ่มใช 15 พฤษภาคม 2559 หนา       จาก 52 

 

หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

           หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา เปนหนวยงานสวนหนึง่ในงานกิจกรรมนักศึกษาที่มุงเนน

การสรางเสริมพัฒนาทักษะ ประสบการณในดานตางๆ ใหกับนักศึกษา เพ่ือใหมีการพัฒนาทักษะที่

นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน และเพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (Thai Qualifications Framework For Higher Education) หรือ TQF และตัวชี้วัดทาง

ประกันคุณภาพทางการศึกษา  โดยหนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเปนหนวยหนึ่งในงานกิจกรรม

นักศึกษา 

 

 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะใหกับนักศึกษา 

2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการเรียนรู ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรม 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร : 59.111.001 
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ขอบเขต 

สาระประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรม  วิธีการดําเนินกิจกรรม  การรวบรวมขอมูล

เอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา และขั้นตอนการ

ประเมินผล  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม และการรายงานผลการจัดกิจกรรม  

 

คําจํากัดความ 

 “สงเสริม”  หมายถึง   การชวยเหลือสนับสนุนใหนักศึกษามีความรู ทักษะ ประสบการณ        

                                      ทีด่/ีมีคุณภาพ 

“กิจกรรม” หมายถึง    การท่ีนักศึกษาปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือพัฒนาทักษะและ   

                            ประสบการณการการเรียนรูนอกชั้นเรียน 

“นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีภาคปกติทุกชั้นป 

  



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร : 59.111.001 
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หนาที่ความรับผิดชอบ 

  1. จัดทํากําหนดการงานพิธีตางๆ  

  2. ประสานงานและการขออนุญาตใชสถานท่ีในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

  3. ทําหนังสือเชิญประธานกลาวเปด – ปดงาน และหนังสือเชิญผูมีเกียรติมารวมงาน 

  4. ออกแบบปายประชาสัมพันธกิจกรรม  และดําเนินการประชาสัมพันธการจัด กิจกรรมใน  

                ชองทางการสื่อสารตางๆ  เชน ปายประชาสัมพันธ เว็บไซต และ Social Network 

  5. ออกแบบและตกแตงสถานที่ที่จัดกิจกรรม เชน  โตะ เกาอี้ จัดทําฉากหลังชื่องานประสานงานและ

               ตรวจสอบระบบไฟฟา  เครื่องสียง  ไมคโครโฟน  โพเดี่ยม  การผูกผา  การจัดดอกไมประดับเวที   

                และในกรณีนอกอาคารจะจัดหาเต็นท  และถังขยะ  

6. จัดทําทะเบียนคมุวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดกิจกรรม 

  7. รับผิดชอบการใหยืม – คืน วัสดุอุปกรณจัดกิจกรรม และติดตามทวงถาม ในกรณ ี  

               ผูยืมไมคืนวัสดุอุปกรณตามกําหนด 

  8. ซอมบํารุงใหวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมตางๆ อยูในสภาพที่พรอมใชงาน  

               อยูเสมอ 

  9. จัดระเบียบและทําความสะอาดหองเก็บวัสดุอุปกรณ 

  10.รายงานการสูญหาย  ชํารุดและหมดอายุ ของวัสดุอุปกรณใหผูบังคับบัญชารับทราบ  

  11.รวมกับสวนงานพิธีการ ในการเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม 

  12.ทําหนาที่เปนพิธีกร ดําเนินรายงาน และประสานลําดับขั้นตอนตามกําหนดการ 

  13.ตอนรับแขกผูมีเกียรติที่มารวมงาน 

  14.จัดเตรียมอาหารวางหรือน้ําดื่ม สําหรับผูที่มารวมงาน 

15.จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาประจําปการศกึษา ที่มีความสอดคลอง  

     กับนโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   

  16.จัดทําปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําป ที่สอดคลองกับแผนงานและงบประมาณ 

     ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงกับ TQF รวมถึงตัวบงชี้ของสํานักงาน  

     คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   17.ประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะตางๆ ในการวางแผนการจัด  

                 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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  18. วางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมในแตละปการศึกษา  

  19. ประสานงานการใหขอมูลในการจัดทําคูมือนักศึกษากับสํานักงานสงเสริมวิชาการฯ  

  20. ประสานงานกับองคการบริหารนักศึกษาในการประเมินผลการดําเนินโครงการ    

                  หรือกิจกรรมทุกชนิด 

  21. ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง และเบิกจาย วัสดุอุปกรณที่เก่ียวกับงานดานกิจการ     

                  นักศึกษา   

  22. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(TQF)  คือ 

                  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบดวยกิจกรรม 5 ดาน  ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดาน

ความรู   ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  ความรับผิดชอบ  และดานการคิด

วิเคราะห การสื่อสารรวมถึงการใชเทคโนโลย ี ดังรายละเอียดตอไปนี ้

          1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา   เปนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนานิสัยการ

ประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย  มีวินัย  ใฝเรียนรู  สรางความตระหนักถึงความผิดชอบ

ชั่วดี และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม มคีวามสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทาง

คานิยม    รณรงคหรือการสรางแบบอยางที่ดี  รวมถึงการมีจิตอาสา เสียสละ อุทิศตนชวยเหลือผูอื่น   เชน    

    กิจกรรมอบรมเยาวชนไทย... หัวใจไมโกง 

          กิจกรรมฟงบรรยายธรรม    

          กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมสอบนักธรรม 

          กิจกรรมคายคณุธรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

          กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

          กิจกรรมคายอาสา 

                      ฯลฯ 

 2. กิจกรรมสงเสริมความรูแกนักศึกษา  เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการเขาใจ การนึก

คิดและการนําเสนอขอมูล  และสามารถเรียนรูดวยตนเองได   เชน 

    การอบรมการเขียนหนังสือราชการและการบันทึกการประชุม 

    การอบรมรอบรูวัฒนธรรมอาเซียน 

     การอบรมการเขียนหนังสือราชการและการบันทึกการประชุม 

     การอบรมการเขียนและการประเมินโครงการ 
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แกไขครั้งท่ี 1 วันที่เริ่มใช 15 พฤษภาคม 2559 หนา       จาก 52 

 

 

    การอบรมเสริมทักษะชีวิต "สิ่งเล็กๆ ..ที่เรียกวา..รัก" 

      การอบรมการประกันคณุภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา 

                      การฟงบรรยายพิเศษ "รอบรู..เมืองเพชร"  

                         ฯลฯ 

 

  3. กิจกรรมสงเสริมทักษะทางปญญาแกนักศึกษา เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการ

วิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิด

วิเคราะหและการแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอนแกนักศึกษา เชน 

     กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา 

            การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเปนผูนําการทํางานเปนทีม 

            กิจกรรมศึกษาดูงานองคกรกิจกรรมผูนํานักศึกษา 

 

  4. กิจกรรมสงเสริมทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบแกนักศึกษา            

เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถของนักศึกษาในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ 

ตอตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ  เชน  

    การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

    กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ เชน โยคะ ฟตเนส วายน้ํา เปตอง   

    กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาสําหรับนักศกึษา และบุคลากร  เชน   

                   ฟุตซอล  แบดมินตัน   วอลเลยบอล  บาสเก็ตบอล ฯลฯ 

    กิจกรรมเขารวมการแขงขัน เชน กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย                           

                                       กีฬาระหวางคณะ  และกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก 

     กิจกรรมอบรม หรือ กิจกรรมรณรงค การสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร : 59.111.001 

แกไขครั้งท่ี 1 วันที่เริ่มใช 15 พฤษภาคม 2559 หนา       จาก 52 

 

 

     5. กิจกรรมสงเสริมทักษะดานการคิดวิเคราะห การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ความสามารถใน

การวิเคราะหเชิงตัวเลข   เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 

ความสามารถในการสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา  เชน  

     การอบรมการเขียนหนังสือราชการและการบันทึกการประชุม 

     การอบรมกาวทันเทคโนโลยียุคศตวรรษที่ 21 

     การอบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตอสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ    

 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

  มาตรฐานการดําเนินงานของหนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาจะดําเนินการตามแผนงาน และขั้นตอน

การปฏิบัติงานเริ่มตั้งแตขั้นตอนแรกจนสิ้นสุดขั้นตอนสุดทายรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานแลวไมเกิน 30 วันทํา

การ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

          ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออนุมัติ

โครงการ 

ยืมเงิน  
ประกาศกิจกรรม/

เปดระบบ 
ดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการ 

บันทึกกิจกรรม     

เขาฐานขอมูล 

รายงานผล 
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อนุมัติ 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร : 59.111.001 

แกไขครั้งท่ี 1 วันที่เริ่มใช 15 พฤษภาคม 2559 หนา       จาก 52 

 

 

      ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโครงการ อ.ที่ปรึกษาใหความ

เห็นชอบ 

ทําบันทึกขออนุมัติ

โครงการ 

งานการเงนิและ  กองนโยบายฯ

ตรวจสอบการใชจายเงนิ 

งบประมาณ

สวนกลาง 

งบประมาณ       

สวนคณะ 

อนุมัติโครงการ 

โดย อธิการบดี 

ผานการใหความเห็นชอบโครงการ 

- ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

- ผูชวยอธิการบด ี

- รองอธิการบด ี

ผานการใหความเห็นชอบ

โครงการ 

- รองคณบด ี

- คณบด ี

ดําเนินการจัดกิจกรรม

ตามโครงการ 

โครงการไมอนุมัติ/

กลับไปทบทวน 

3  วัน 

3  วัน 

3  วัน 

1  วัน 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
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         ขั้นตอนการยืมเงินในการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําขออนุมัติ 

จัดซื้อ-จัดจาง 

องคการฯ,สภา นศ. ชมรม สงขอ

อนุมัติฯ  ณ กองพัฒนานักศึกษา 

ตัดงบประมาณ 

เสนอพัสดุมหาวิทยาลยั 

ตรวจสอบความถูกตอง 

สโมสร นศ.,ชุมนุม,สาขา,        

สงสนง.คณะ 

ตัดงบประมาณ 

เสนอพัสดุคณะ           

ตรวจสอบความถูกตอง 

เสนอกองนโยบายและแผน 

ตรวจสอบงบประมาณ/กันเงิน 

เสนอผอ.สนง.อธิการบดี 

หากเกิน100,001 บาท 

เสนออธิการบดีอนุมัติ 

 

 

เสนอคณบดีไมเกิน 50,000 บาท 

หากเกิน 50,001 บาท 

เสนอรองอธิการบดี 

หากเกิน100,001 บาท 

เสนออธิการบดีอนุมัต ิ

สงแบบฟอรมขอยืมเงิน  

ณ งานคลังฯ 3 วัน 

รับเช็คเงนิยืม                 

ณ  งานคลัง 

ครึ่งวัน 

 1 วัน 

   1 วัน 

    1 วัน 

1 วัน 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
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แกไขครั้งท่ี 1 วันที่เริ่มใช 15 พฤษภาคม 2559 หนา       จาก 52 

 

 

ขั้นตอนการสมัครกิจกรรมของนักศึกษาสวนกลางและคณะ 

 

   

 

                           
   

                       

 

 

 

   
                     

   
  

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขาระบบ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact 

คลิกที่ลงทะเบียนกิจกรรม 

คลิกที่ล็อกอิน 

ใสรหัสนักศึกษาและรหัสผาน 

คลิกที่ login 

ไปที่เมนูลงทะเบียนกิจกรรม 

ถอนกิจกรรม 

เลือกกิจกรรมที่จะถอน 

คลิกที่ลบกิจกรรม 

เสร็จสิ้นการถอนกิจกรรม 

สมัครกิจกรรม 

คลิกที่เพิ่มกิจกรรม 

เลือกกิจกรรมที่ตองการลง 

คลิกลงทะเบียนรวมกิจกรรม 

เสร็จสิ้นการสมัครกิจกรรมกิจกรรม 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมวางแผน 

 

เสนอขออนุมัติโครงการ 

 

ประชาสัมพันธโครงการ 

 

ยืมเงิน 

 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ตามประกันคุณภาพ 

 

วิชาการ/

วิชาชีพ 

 

กีฬา/สุขภาพ 
 

บําเพ็ญ

ประโยชน 

 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

ศิลปะ 

วัฒนธรรม 

 

ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

ประชุมสรุปผลการจัด

กิจกรรม 

 

นําผลการประเมิน/ประชุม

ไปปรับปรุงแกไข 

ครั้งตอไป 
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1 วัน 

1 วัน 

15 วัน 

3 วัน 

15 วัน 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร : 59.111.001 

แกไขครั้งท่ี 1 วันที่เริ่มใช 15 พฤษภาคม 2559 หนา       จาก 52 

 

 

ขั้นตอนการรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมเอกสาร 
1.โครงการที่อนุมัติโดยอธกิารบด ี

2.แบบประเมินผล 

3.สรุปผลการประเมิน 

4.รปูภาพ 

5.ภาคผนวก 

6.รายชื่อผูเขารวม    

7.กําหนดการ 

8. อื่น (ถามี) 

 

รายงานผลตามแบบฟอรม 

 

เสนองานกิจกรรม

ตรวจสอบความถูกตอง 

 

เสนอผอ.กองพัฒนานศ.ให

ความเห็นชอบ/เสนอแนะ 

 

เสนอ รองอธิการบดี  

ที่ไดรับมอบหมาย 

พิจารณา/ใหความเห็นชอบ 

  3  วัน 

  1  วัน 

1  วัน 

  1  วัน 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
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ขั้นตอนการตรวจสอบกจิกรรม 

  

  

 

   

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

เขาระบบ http:/pbru.ac.th/pbruact 

กรอกรหัสนักศึกษา 

คลิกที่ปุม แสดง 

ตรวจสอบกิจกรรม 

ดูที่เงื่อนไขการตรวจสอบกิจกรรม(อานอยางละเอียด) 

คะแนนความประพฤต ิ กิจกรรม 

ครบ 100 

คะแนน 

ไมครบ 100 

คะแนน 

100 

ไมครบ 

สมัครเขารวมกิจกรรม

เพ่ิมคะแนน 

ครบ 

ยื่นคาํรอง

ขอทรานสคริปต

กิจกรรม 

สมัครเขารวม

กิจกรรม 

12 



 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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 เขียนใบคํารองขอสมุดกิจกรรมนักศึกษา  

ณ ล็อคเกอรหนาหองงานกิจกรรม 

 

 นศ.สงใบคํารองขอสมุดกิจกรรมนักศึกษา 

 ณ หองงานกิจกรรม 

 

นักศึกษาตรวจสอบการอนุมัติ 

ใหทําสมุดกิจกรรม ณ องคการฯ 

 

องคการนักศึกษาดําเนินการออกสมุดใหม 

นศ.ติดตอขอรับสมุดกิจกรรมหลังจากเขียน 

ใบคํารอง 7 วัน ณ องคการบริหารนักศึกษา 

 

ชําระคาออกสมุดใหม ณ องคการบริหาร

นักศึกษา 

    ขั้นตอนการขอสมุดกิจกรรม 
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 เอกสารอางอิง 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรีวาดวยการดําเนินงานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

4. การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2559 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2549                    

การแบงสวนราชการ 

5. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 827/2559 เรื่อง โครงสรางกองพัฒนานักศึกษา 

6. เอกสาร “รั้วรมตาล” ปการศึกษา 2559 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
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แกไขครั้งท่ี 1 วันที่เริ่มใช 15 พฤษภาคม 2559 หนา       จาก 52 

 

 

แบบฟอรมที่ใช 

แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

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

เรื่อง   ขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  คําชี้แจงประกอบการขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา จํานวน...........ฉบับ 

  2.  โครงการที่ปฏิบัติงาน  จํานวน........ฉบับ 
 

 ดวย............................................................................ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีความประสงค 

ขออนุญาตจัดกิจกรรม / ดําเนินการตามโครงการ............................................................................................. 

ณ. ..............................................................ในวันที.่........................เดือน...................................พ.ศ. ............... 

เวลา...................น.  ถึงวันที่....................เดือน.................................พ.ศ. ................ เวลา................น.  โดยใช 

งบประมาณจํานวน.............................บาท (.........................................................................) 
 

 ขอรับรองวาจะดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ถูกตอง  ตามขอบังคับ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวยการดําเนินงานกิจการนักศึกษา  พ.ศ. 2553  ทุกประการและจะ

ดําเนินการสงรายงานการปฏิบัติงาน  ใหเสร็จสิ้น ภายใน 15 วัน  หลังจากไดรับอนุญาต 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

                   ตําแหนง…........................................... 

 

หมายเหตุ   กรณีนํานักศึกษาออกภายนอกมหาวิทยาลัยและพักคางคืน  แนบเอกสารดังนี ้

                1.โครงการที่มหาวิทยาลยัอนุมัต ิ

                2.หนังสือขออนุญาตผูปกครอง 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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               3.หนังสือขออนุญาตผูบังคับบัญชาพานักศึกษาออกนอกสถานที่ 

               4.สําเนาหลักฐานการทําประกันชีวิต 

               กรณีจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

               1.โครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

               2.หามจัดกิจกรรมเกินเวลา 22.00 น. 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

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

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

  

                                                                  ลงชื่อ....................................................... 

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

                       อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

1.  ความเห็นของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

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

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

ลงชื่อ.................................................... 

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

     รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

3.  ความเห็นผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

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

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

ลงชื่อ.................................................... 

     (นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ) 

       ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

2.  ความเห็นคณบดี 

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

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

 

ลงชื่อ.................................................... 

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

      คณบดี 

4.  ความเห็นรองอธิการบด ี

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

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

            ลงชื่อ............................................................. 

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

                 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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แบบคาํรองทั่วไป 

งานกิจกรรมนักศึกษา   กองพัฒนานักศึกษา 
 

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

เรื่อง     ขออนุญาต .......................................................    
 

เรยีน    ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 ดวยขาพเจา (นาย,นางสาว)............................................................รหัสนักศึกษา.............................................

สาขาวิชา......................................คณะ....................................................  เบอรโทรศพัท..............................................

ขออนุญาต......................................................................................................เนื่องจาก.................................................. 

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

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

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

                               ผูเขียนคํารอง 

ความคิดเห็นของงานกิจกรรมนักศึกษา 

 เห็นควรอนุญาตทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  

เพ่ิม...............ชั่วโมง 

 เห็นควรอนุญาต 
 

                        (นายกิตติภพ   รักษาราษฏร) 

                                  นักวิชาการนักศึกษา 

ความคิดเห็นของผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

        อนุญาต  

        ไมอนุญาต  ................................................. 
 

       (นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ) 

                ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 

   ........./........./........ 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
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กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รหัสงบประมาณ x-x-xxxx-xx-xx 

1. ชื่อกจิกรรม…………………….………………………..………………………………..................................................... 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ …………………………………………………………………………….................................... 

3. สาขาวิชา/งาน/ฝายทีด่าํเนนิการ.......................................................................................................... 

4. ลักษณะของกจิกรรม  

4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

  (     ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุงสูสากล สรางอัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับของ

ผูใชบัณฑิตและสังคม 

  (     ) วิจัยและพัฒนาองคความรูที่จําเปนและประโยชนในการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ 

  (     ) ใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

  (     ) สืบสาน สงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชนและ

สังคม 

  (     ) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและ

ของชาติ เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาของการอนุรักษและเผยแพรสูสากล 

  (     ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้ันสูง (Advance Execution Premium) 

4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

  (     ) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 

  (     ) การเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและงานสรางสรรค 

  (     )  การเรงรัดและยกระดับการใหบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น  

  (     ) การสรางความเปนสากล 

  (     ) การปรับปรงุระบบบรหิารจัดการสูองคกรเรียนรูที่มีประสิทธิภาพสูง 

  (     ) รายการคาใชจายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
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4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับจุดเนนการพัฒนาของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

  กลยุทธที่ ..... (ระบุชื่อกลยุทธ)............................................................................................... 

4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

  พันธกิจ  ......................................................................................................................... 

  ประเด็นยุทธศาสตร ............................................................................................................ 

4.5 สอดคลองกับองคประกอบ ตัวชีว้ัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

  องคประกอบที ่ ........................................................................................................................... 

  ตัวชี้วัดที่ ........ ชื่อตัวชี้วัด ......................................................................................................... 

4.6 กรณีเปนกิจกรรม ที่ดําเนินการตามอัตลักษณ เอกลักษณ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน ของ

หนวยงานและมหาวทิยาลัย 

 อัตลักษณ 

   (     )  ซื่อสัตย   (     )  มีวินัย  (     )  ใฝเรียนรู 

 เอกลักษณ 

   (     )  ทองเท่ียว   (     )  อาหาร 

 คณุลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ดาน 

   (     )  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

   (     )  ดานความรู 

   (     )  ดานทักษะทางปญญา    

   (     )  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

   (     )  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลย ี

            กิจกรรมวิชาการ/วชิาชีพ     กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 

            กิจกรรมสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม  

            กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

            กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
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4.7 กรณีเปนการบูรณาการโครงการรวมกับ 

  (     )  การเรียนการสอน รายวชิา ...................................... 

  (     )  กิจกรรมนักศึกษา 

  (     )  การวิจัย 

  (     )  การบริการวิชาการแกสังคม 

  (     )  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

5. หลักการและเหตผุล 

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

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

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

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

6. วัตถุประสงค 

 6.1……………………………………………………………………………………………………............................................. 

 6.2…………………………………………………………………………………………………................................................ 

 6.3………………………………………………………………………………………............................................................ 

7. สถานที่ดําเนินงาน 

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

8. ระยะเวลาดําเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ป) 

 ................................................................................................................................................................... 
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9. กลุมเปาหมาย 

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

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

10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  

เชิงคณุภาพ  

ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม  

ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปใชประโยชน  

เชิงเวลา  

กิจกรรมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด  

เชิงตนทุน  

คาใชจายของกิจกรรมเปนไปตามที่ไดรับอนุมัต ิ จํานวน           บาท 
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11. แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

1.วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

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

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

 

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

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

2.ดําเนินการ (Do) 

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

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

 

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

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

3.สรุปและประเมินผล (Check) 

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

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

 

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

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

4.นําผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 

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

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

 

 

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

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

12. งบประมาณรวม  ……………………............. บาท 

  (     ) งบประมาณแผนดิน ……............................... บาท 

  (     ) งบประมาณเงินรายได ……............................... บาท 

  (     ) งบประมาณอ่ืนๆ ......................................  บาท 

13. รายละเอียดงบประมาณ 

งบรายจาย/หมวด

รายจาย 
จํานวนเงิน รายละเอียดคาใชจาย 
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14. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 14.1.................................................................................................................................................      

      14.2................................................................................................................................................. 

15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

      ระบุวิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

ลงชื่อ 

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

ตําแหนง       ............................................................... 

ผูเสนอโครงการ 

 

ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

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

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

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

 

ลงชื่อ..................................................... 

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

      อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
 

ความเห็นของประธานสภานักศึกษา        

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

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

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

   

ลงชื่อ.................................................... 

    (…………………………………………….) 

     ประธานสภานักศึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 

สวนราชการ    ........................................................................................................................................ 

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

เรื่อง   รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ ...................................................................................... 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 

 ตามที่ ........................................................................................ ไดรับอนุญาต ใหจัดกิจกรรมตาม

โครงการ................................................................................................................... นั้น  บัดนี้การดําเนินงาน

ตามโครงการดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมดังรายละเอียดตอไปนี ้

ประเภทกิจกรรม 

   กิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพ      กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 

   กิจกรรมสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม  

   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

   กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

สอดคลองตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดาน 

 ความรู     ทักษะทางปญญา       ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขและทักษะดานการสื่อสาร  

ทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.ชื่อโครงการ  

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

2.วัตถุประสงค / เปาหมาย  

2.1 เพ่ือใหนักศึกษา.................................................................................................... 

  2.2 เพ่ือใหนักศึกษา.................................................................................................... 

  2.3 เพ่ือใหนักศึกษา.................................................................................................... 

  2.4 เพ่ือใหนักศึกษา.................................................................................................... 
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คูมือการปฏิบัติงาน : หนวยสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ชื่อหนวยงาน : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
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3.งานที่ปฏิบัติ / กิจกรรม 

          3.1 .................................................................................................... 

          3.2 .................................................................................................... 

          3.3 .................................................................................................... 

4.ผูรับผิดชอบโครงการ   

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

5.ผูเขารวมโครงการ   

 ผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น  …………………………… คน      คิดเปนรอยละ ………………  

6.ระยะเวลาปฏิบัติงาน/สถานที่ปฏิบัติงาน 

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

7.งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

 จํานวน   ......................................   บาท      

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

8.ผลทีด่ําเนินโครงการ 

 8.1 ลักษณะการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

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

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

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

 8.2  ผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

          1) ผูเขารวมโครงการ  

ขอมูล จํานวน /คน รอยละ 

ผูเขารวมโครงการ 

      

 

 

  

 

  

รวม     
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       2) ผลการประเมินโครงการ 

 

หัวขอ – กิจกรรม 
 

คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

 

ความหมายของ

คาเฉลี่ย 

1.        

2        

3.        

4.        

5.        

6.        

โดยรวม       

 

8.3  การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของโครงการ 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการประเมิน การบรรลุเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

                              

 

   

 

  

 

  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  

    

 

    

 

    

ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมคุณธรรม : 
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9.ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  (มาจากผลการประเมินโครงการ)        

     9.1  จุดเดน หรือจุดท่ีเปนประโยชนของกิจกรรมครั้งนี้ 

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

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

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

     9.2  ขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี ้          

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

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

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

 

ลงชื่อ....................................................................... 

     (                                             ) 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา

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

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

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

 

ลงชื่อ....................................................................... 

     (                                             ) 

อาจารยที่ปรึกษา 
  

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

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

              ลงชื่อ…………………………….…………………………… 

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

              รองคณบด/ีผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

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

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

                  ลงชื่อ…………………………….…………………………… 

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

                              คณบดีคณะ...................... 
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                 ลงชื่อ…………………………….…………………………… 

                                 (นายกิตติภพ   รักษาราษฎร) 

                             งานกิจกรรมนักศึกษา  

 

 

 

 

            ลงชื่อ…………………………………………………………… 

                             (นางนับวรรณ   เอมนุกูลกิจ) 

                   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศกึษา 
 

       

ลงชื่อ……………….………………….…………………………… 

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

   รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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หนังสือขออนุมัต ิ  [   ]   ซื้อ      [  / ]   จาง    [    ]  เชา 

เลขที่............/...............                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

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

เรียน   รองอธิการบด ี

 ดวยขาพเจา....................................................................................................................................มีความประสงค 

จะขออนุมัติ........................................................................................................................................................................... 

 ลงช่ือ..................................................................................ผูขออนุมัติ................./.................../......................... 

 ลงช่ือ........................................................................หัวหนาฝาย/ประธานโปรแกรมวิชา........./.........../............. 

   

เห็นสมควรอนุมัติตามโครงการ/งานที่เสนอ  และไดกันเงนิบํารุงการศกึษารหัส.................................................................. 

หมวด  [    ]  คาวัสดุ    [    ]  คาใชสอย   [   ]  คาครุภัณฑ    [   ]  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

ยอดยกมา……................................บาท    จายครั้งน้ี..................................บาท    คงเหลือ.....................................บาท 

 ลงช่ือ.......................................................................หัวหนาสํานักงานคณบดี/สถาบัน/สํานัก...../........../........... 

 

   งานพัสดุ         พิจารณาแลวเห็นสมควรจัดหาโดยใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการพัสดุพ.ศ.2535  และที่แกไขเพิ่มเติม   โดยวธิี............................................................................................... 

เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

และขอเสนอแตงต้ังบุคคล  ตอไปนี้เปนคณะกรรมการฯ 

 คณะกรรมการจัดซื้อ-จาง    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง 

 1..............................................................              1..................................................................ประธานกรรมการ 

 2.............................................................                        2.................................................................กรรมการ 

 3…………………………………………………….                         3…..............................................................กรรมการ              

พรอมกันนี้ไดแนบหลักฐาน  คือ    1.  บันทึกรายงานของเจาหนาทีพ่ัสดุ   1  ชุด 

         2.  รูปแบบ   (กรณีเบิกคาครุภัณฑ  และคาที่ดินฯ)  

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

 ลงช่ือ..............................................................................................หัวหนาฝายพัสดุ............/.................../.............. 

 

     กองนโยบายและแผนไดตรวจสอบแลวการดาํเนินการคร้ังนี้ตรงตามแผนและประเภทงบประมาณ 

 ลงช่ือ..........................................................................................ผูตรวจสอบงบประมาณ............../................/....... 

 ลงช่ือ...........................................................................................ผูควบคุมงบประมาณ........../...................../.......... 

 

อนุมัติตามงาน / โครงการที่เสนอ 

 

         ลงช่ือ..................................................................ผูอนุมัติ 

           วันที่................/........................./.................... 

สัญญาการยืมเงนิเลขที่..................................................ลงวันที่......................./......................./....................... 
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รายละเอียดของพัสดุท่ีจะขออนุมัติ   [   ] ซื้อ  [   ] จาง  [  ] เชา 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
  

ที ่ รายการ 
ราคามาตรฐาน/ราคาที่

ซื้อหรือจางครั้งสุดทาย 

ขอดําเนินการในครั้งนี ้ เหตุผลและความ

จําเปนท่ี 

ตองซื้อหรือจาง 
จํานวน หนวยละ รวมเงิน- 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวมจํานวนเงิน (................................................................)    
 

ระยะเวลาที่ตองการใชพัสดุหรือใหงานแลวเสร็จ  ภายใน ...30...วนั 

            _____________             __________            _____________       ____________       

           เจาหนาที่พัสดุ                  วัน/เดือน/ป                   ผูขออนุมัติ              วัน/เดือน/ป 
 

  อนุมัติและใหดําเนินการตามระเบียบฯ 

  ไมอนุมัติ 

                     ลงชื่อ .........................................................ผูอนุมัติ 

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

                วันที่ ......... /............................ /.... 
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   แบบฟอรมขอยืมเงิน 

 
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ                                                                            . 

ที่                          /2557     วันที ่                                                            . 

เรื่อง    ขออนุมัติยืมเงนิ 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ไดอนุมัติให                                                     .

ดําเนินงาน                                                                                                                    . 

วันที ่                                           สถานที่                                                                       .  

อาศัยอํานาจตามมาตราที่ 31 (2) “ควบคุมดูแลกิจการ การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอ่ืน

ของมหาวิทยาลัยให เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและ                  

ของมหาวิทยาลัย” แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   

ในการนี้                                                                  . จึงขออนุมัติยืมเงินเพื่อใชในการ

ดําเนินงานดังกลาว เปนเงิน                             บาท (                                                            ) 

จากเงิน                         .รหัส                                                           .  รายละเอียดดังนี ้
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              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                                     

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

       ตําแหนง............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จํานวนเงิน 

 คาตอบแทน / คาเบี้ยเลี้ยง เปนเงิน   

 คาอาหาร เปนเงิน   

 คาอาหารวาง เปนเงิน   

 คาที่พัก เปนเงิน   

 คาน้ํามันเชื้อเพลิง เปนเงิน   

 อนุมัติซื้อ/จาง เลขที่ เปนเงิน   

 อนุมัติซื้อ/จาง เลขที่ เปนเงิน   

 อนุมัติซื้อ/จาง เลขที่ เปนเงิน   

   เปนเงิน   

รวมเงิน   
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แบบขออนญุาตผูบังคับบัญชาพานักศึกษา 

ไปนอกสถานศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

                               วันท่ี……………………………… 
 

เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 

 ขาพเจา…………………………………………………………………………….ขออนุญาตนํานักศึกษา 

จํานวน....................... คน และอาจารย/เจาหนาที่ควบคุม จํานวน .......................................คน โดย

มี ........................................... เปนผูควบคุมไปเพ่ือ...............................................................................    

เริ่มออกเดินทางวันที่ ...................เดือน.................พ.ศ............เวลา ........................ น.  และจะไป

ตามเสนทาง.....................................................................................  โดย........................................ 

จะพักคางคืนท่ี......................................................  และจะกลับถึงมหาวิทยาลัย วันที่ ........เดือน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ.ศ. . . . . . . . . . . . . . . .      เวลา . . . . . . . . . . . . . . . . . .   น.  คาใชจายทั้ งสิ้นจํานวน    

.................................  บาท    การไปครั้งนี้ไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวาดวย การพา

นักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวา

ดวยการดําเนินงานกิจการนักศึกษา  พ.ศ. 2553 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

ขอแสดงความนับถือ   

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

ตําแหนง.......................................... 
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แบบขออนญุาตผูปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

                              วันที ่.............................................. 

เรื่อง   การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน  ผูปกครองนักศึกษา................................................. 
 

 ดวย …………………………………………………………………… มีความประสงคจะขออนุญาต

นํา  นาย/นางสาว ............................................................................ ไป.............................. ในการไป

ครั้งนี้ มีนักศึกษา จํานวน .......................... คน อาจารย/เจาหนาที่ควบคุม จํานวน ..................... คน     

โดยมี ........................................ เปนผูควบคุม ไปเพ่ือ  .....................................................................  

ณ  .......................................    เริ่มออกเดินทาง    วันที่ ............   เดือน ...............  พ.ศ. ................   

เวลา ........... น.  และจะไปตามเสนทางผาน................................. โดยพาหนะ.............และจะกลับถึง

มหาวิทยาลัย วันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ. .............เวลา ................... น. คาใชจาย

ทั้งสิ้น จํานวน ............ บาท    

                   จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตให นาย/นางสาว ...........................................................ไป

นอกสถานศึกษาในครั้งนี้  

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                       ตําแหนง..................................................... 

 

โปรดกรอกแบบขางลางนี้แลวสงกลับคืนสถานศกึษา 

 ขาพเจา....................................................................ผูปกครอง.............................................. 

[    ] อนุญาต   [    ] ไมอนุญาตให.............................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา  

     ลงชื่อ..........................................................ผูปกครอง 

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

หมายเหต ุ   โปรดขีดเครื่องหมาย           ในชองที่ตองการ 
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แบบรายงานผลการพานักศกึษา 

ไปนอกสถานศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

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

เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 

 ตามที่ขาพเจาไดรับอนุญาตใหนํานักศึกษา มีจํานวน ........... คน และอาจารย/

เจาหนาที่ควบคมุ จํานวน ............ คน โดยมี...................................................... เปนผูควบคุมไปเพ่ือ

.................................................................โดยเริ่มออกเดินทาง วันที่  ............... เดือน 

............................... พ.ศ. .................... เวลา .................. น.  ไดไปตามเสนทางผาน ........................ 

โดยพาหนะ ..................................................................................................... และไดกลับถึง

มหาวิทยาลัย วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. ................. เวลา .................. น. นั้น 

การพานักศึกษาไปครั้งนี้ เปนไปดวยความ (เรียบรอยหรือไมเรียบรอยใหชี้แจงโดยละเอียด)  

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

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

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 (…………………………..……………..) 

                  ตําแหนง .......................................................... 
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แบบคํารองขอสมุดกิจกรรม 

งานกิจกรรมนักศึกษา   กองพัฒนานักศึกษา 
 

วันที.่.................เดือน..........................พ.ศ..................... 
 

เรื่อง     ขออนญุาตทําสมุดกิจกรรม  
 

เรียน    ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 ดวยขาพเจา (นาย,นางสาว)...............................................รหัสนักศึกษา.......................โปรแกรม

วิชา...........................คณะ.................................  เบอรโทรศัพท......................................... 

เครอืขาย         TRUE               AIS           D - TAC 

ขออนุญาตทําสมุดกิจกรรมเนือ่งจาก    

                   สูญหาย                   ชํารุด                  โอนกิจกรรม                    อื่นๆ............... 
  

          ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการและพรอมจายคาสมุดเลมใหม  50  บาท 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต              

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

                                                                                       ผูเขียนคํารอง 

1.ความเห็นของงานกิจกรรมนักศึกษา 

            

              เห็นควรอนุญาต 

              ไมเห็นควรอนุญาตเนื่องจาก………………. 

 

             (นายกิตติภพ  รักษาราษฎร) 

                      นักวิชาการศกึษา 

2.ความเห็นของผูอํานวยการกองพัฒนา

นักศึกษา 

         

             อนุญาต           ไมอนุญาตเนื่องจาก.... 

 

                  (นางนับวรรณ  เอมนุกูลกิจ) 

                ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

3. นายกองคการบริหารนักศึกษามอบหมาย   รับที่............/......   คาธรรมเนียม...................บาท 

           มอบผูชวยนายกฯ ดาํเนินการจัดทาํสมุด 

           มอบเหรญัญิกบันทกึรายรับ             

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

                                                                   นายกองคการบริหารนักศึกษา 
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การควบคุมเอกสาร 

 ทะเบียนเลขรับเอกสารตามหมวดของเอกสาร ไดแก 

           1.เลขรับหนังสือรับภายใน คือบันทึกขอความ เลขรับหนังสือภายนอก คือ หนังสือที่เขาจาก

ภายนอกทั้งหมดท้ังหนวยงานรัฐบาลและหนวยงานเอกชน 

           2.เลขรับประกาศ/ระเบียบ/ขอบังคับ คําสั่ง คือ  ขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คําสั่ง ตางๆ

ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด และเลขรับขออนุมัติโครงการ คือโครงการท่ีเสนอผานเพื่อขออนุมัติดําเนิน

โครงการ 

           3.เลขรับแบบฟอรมตางๆทีใ่ชในงานกิจกรรม งานกิจกรรมนักศึกษาเปนผูอกเลขควบคุม 

ขอมูลสารสนเทศท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ ควรมีขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุน

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

              1.ฐานขอมูลระบบฐานขอมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการตัดคะแนนความประพฤติของ 

นักศึกษา 

           2.ฐานขอมูลประวัตินักศึกษา 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากกระบวนงานคอนขางยุงยาก ซับซอน มีขอปฏิบัติที่เก่ียวของกับ ระเบียบ ขอบังคับ  

ประกาศ ท่ีควรระมัดระวังดําเนินการในประเด็นดังตอไปนี้ 

           1. เปนการดําเนินการที่มีบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบคอนขางสูง ผูปฏิบัติตองมีความ

รอบคอบ รัดกุม ทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย และดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร  กฎระเบียบขอบังคับ ผูปฏิบัติจําเปนตองศึกษาขอบังคับ ประกาศ ใหมีความรูความ

เขาใจในสิ่งท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 

           3. คูมือนี้อาจมีขอบกพรอง ผูปฏิบัติงานตามคูมือนี้ ควรเก็บรวบรวมขอบกพรอง                  

เพ่ือปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดานนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

ปญหาและอุปสรรค 

           1. กิจกรรมอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย ไดรับงานมาแบบกะทันหัน เรงดวน จึงไมสามารถ

เตรียมการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต 
 

 การจัดกิจกรรมนักศึกษาเปนการพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองตามเจตนารมณของการปฏิรูป

การศกึษาของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหความสําคัญตอการ

พัฒนาคน (นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา)  ใหมีความรู คูคุณธรรม มีความสุขในสังคมและ

อุดมปญญา  จึงกําหนดนโยบายคุณภาพที่เก่ียวกับการผลิตบัณฑิต  ดังนี้ 
 

            1.จัดบริการสวัสดิการตาง ๆ ดูแลเอาใจใสนักศึกษาอยางทั่วถึง  ไมวาจะเปนดาน

ทุนการศึกษา/สุขภาพอนามัย/การใหคําปรึกษา/แนะแนวอาชีพ/จัดหางาน/หอพัก  กีฬาและ

นันทนาการ 

            2.จัดกิจกรรม  เสริมสราง และฝกทักษะดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  ใหเปน

คนดี คนเกง  มีคุณธรรม เปดโอกาสใหนักศกึษาไดแสดงความคิดเห็น  กลาคิด  และกลาแสดงออก

อยางสรางสรรค  ในทางที่ถูกตองอยางเต็มความสามารถ 

            3.นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการนักศึกษา  และคณาจารย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

            4.พัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการกับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

             5.ประสานความรวมมือกับหนวยงาน  หรือองคกรตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย  เพื่อความเปนเครือขายในการพัฒนานักศึกษา  และบุคลากร 

 

 กิจกรรมนักศึกษา   หมายถึง   กิจกรรมใด ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ  จัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา

ไดเขาไปมีสวนรวม ซึ่งไมเก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง  โดยไมมีหนวยกิตและมี

จุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานบุคลิกภาพ  ทัศนคติของนักศึกษา  แบงออกเปน  2  ประเภท  

คือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และกิจกรรมนอกหลักสูตร    
 

           กิจกรรมเสริมหลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ  ที่นักศึกษาหรืออาจารยประจําวิชา

รวมกันจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนอง  เสริมการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ   
 

           กิจกรรมนอกหลักสูตร  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ  ที่คณะวิชา / ศูนยการศึกษา           

กองพัฒนานักศึกษา  องคการบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษา  หรือชมรมตาง ๆ  
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รวมกันจัดข้ึนโดยเปนกิจกรรมที่ไมเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน  หรือหลักสูตร

โดยตรง  เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา  สังคม  อารมณ  รางกาย

และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  5  ประการ  ไดแก 
 

 1  ความรู 
 

  1.1  มีความรู ความสามารถในสาขาวิชาชีพอยางดสีามารถนําไปประยุกตใชใน   

                           สังคมได 

  1.2  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  ในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 

  1.3  มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองได  และมีความใฝรูอยูเสมอ 
 

 

                                                                                                                                                                                      2  ทักษะการคิด 
 

  2.1  มีวินัยในตนเองและเคารพกฎระเบียบ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและสังคม 

                     2.2  รูความหมาย  คุณคา  มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองใน 

                           การอนุรักษ  และถายทอดวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
 

 3  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

                     3.1  มีความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม  มีความซื่อสัตยสุจริตลดความเห็น  

                           แกตัว  หลีกหนีความชั่วและมีความละอายตอการกระทําผิด  สามารถ 

                           ครองตนอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูม ิ

                     3.2  รู  เขาใจ  และรับผิดชอบตอปญหาสังคม  คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปน  

                           หลัก  เพ่ือใหสังคมและตนเองไดรับประโยชนรวมกัน 
 

 4  ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร 
 

                     4.1  มีการคดิเชิงวิเคราะห  มีวิจารณญาณในการคดิแกปญหาวาสิ่งใดสมควรทํา    

                           สิ่งใดไมสมควรทํา  รูจักฟง  รูจักพูด  รูจักกลาที่จะแสดงความคดิเห็นของ 

                           ตนเอง  รูจักกาลเทศะ 
 

 5  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   
 

           มีคุณธรรม  และจริยธรรม  เคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพดังนั้นในการจัดกิจกรรม

ของคณะวิชา  ศูนยการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  องคการบริหารนักศึกษา  และสภานักศึกษา

จะตองจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบอยางนอย  5  ประเภท  ดังตอไปนี้ 
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  5.1  กิจกรรมวิชาการ 

  5.2  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

  5.3  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

  5.4  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  5.5  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
 

 

 โดยอาจพิจารณาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ดังตอไปนี้ 

 

หนา 5 

เลม 123 ตอนท่ี 105 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2549 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

         ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ

ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  

ของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใชเปนกลไกระดับ

กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานเพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบาย

ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 

เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไวดังตอไปนี ้
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน 3 ดาน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

1.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
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    บัณฑิตระดบัอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู

และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทาง

รางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 

  ตัวบงชี้ 
 

  1.1 บัณฑิตมีความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและ

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถ

แขงขันไดในระดับสากล 

  1.2 บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึด

หลักคุณธรรม จริยธรรม 

  1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพ

ของตนเองอยางถูกตอง เหมาะสม 
 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

              มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษา

อยางมีดุลยภาพ 
 

  ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษามีการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทาง

วิชาการ 
 

   ตัวบงชี้ 
 

   (1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความ

ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพ่ือเพิ่มศักยภาพใน

การปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

   (2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผาน

ระบบและวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

   (3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 
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  ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
 

      การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน อยางมีดุลยภาพ โดยมี

การประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู 
 

   ตัวบงชี้ 
 

   (1) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับ

ความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัย

เปนฐาน มีการประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร 

ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน การสอน 

    (2) มีการวิจัยเพ่ือสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยาย

พรมแดนความรูและทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมตามศักยภาพของสถาบันมีการสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางสถาบันอุดมศึกษาท้ัง

ในและตางประเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและ

ประเทศชาต ิ

   (3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคลองกับความ

ตองการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความรวมมือระหวาง

สถาบันอุดมศกึษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและ

ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

   (4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการปรับใชศิลปะ 

วัฒนธรรมตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 

 3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
 

  การแสวงหา การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสู

สังคม ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
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  ตัวบงชี้ 
 

  3.1 มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญา

ทองถ่ินและประเทศ เพ่ือเสริมสรางสังคมฐานความรู 

  3.2 มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ

หลักการ แลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการสรางเครือขาย และหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง     

อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2549 

 

(นายจาตุรนต ฉายแสง) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เกณฑการสนับสนุนงบประมาณ 
 

 การดําเนินโครงการกิจกรรมตาง ๆ มีงบประมาณในการสนับสนุนใหจัดโครงการ โดยตอง

ยึดถือกฎระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่เก่ียวของในการใชจายงบประมาณดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ตาง ๆ นั้น  โดยกําหนดแบงออกเปนหมวดคาใชจาย ดังนี ้
 

           1. หมวดคาตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหทางราชการ

ตามที่กระทรวงคลงักําหนด  โดยการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาตองขออนุมัติการดําเนินโครงการ โดย

งบประมาณที่นักศึกษาขออนุมัติได ดังนี ้

  คาตอบแทนวิทยากร   กรณีบุคลากรเปนวิทยากรหนวยงานราชการ เบิกไดชั่วโมง

ละ 400  บาทกรณีเปนวิทยากรจากหนวยงานภายนอกที่ไมใชราชการ เบิกได ชั่วโมงละ 800 บาท  

กรณีวิทยากรมีชื่อเสียงระดับประเทศ มีประสบการณสูง เบิกไดตามที่ขออนุมัติโครงการ แตตองทํา

บันทึกขอความขออนุมัติอธิการบดีเปนรายกรณีไป 

      คาตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด    เบิกจายตามจริงและเปนไปอยาง

เหมาะสม 

     เงินรางวัล/ทุนการศึกษา   เบิกจายตามจริงและเปนไปอยางเหมาะสม 
 

 2. หมวดคาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค 

สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจายที่เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ ดังนี ้

      คาอาหาร  เบิกจายไดไมเกินมื้อละ 60  บาท หรือตามความเหมาะสมของกิจกรรม

นั้น ๆ 

      คาอาหารวาง เบิกจายไดไมเกินมื้อละ 25 บาท หรือตามเหมาะสมของกิจกรรม

นั้นๆ 

      คาจางตาง ๆ เบิกจายตามจริงและเปนไปอยางเหมาะสม 

      คาเชาตาง ๆ  เบิกจายตามจริงและเปนไปอยางเหมาะสม 
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 3. หมวดคาวัสดุ  หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว

ยอมสิ้นเปลือง  หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม และใหหมายถึงรวมถึงรายจาย ดังนี้ 
 

      คาจางทําปายประชาสัมพันธ  เบิกจายตามจริง ตามขนาดของปายที่ทําตาม

ระเบียบที่กําหนด 

     วัสดุสํานักงาน    เบิกจายตามราคาจริงและเปนไปอยางเหมาะสม 

      กระดาษ A 4  ขนาด 70 แกรม  เบิกไดไมเกิน 100  บาทตอรีม  ขนาด 80 แกรม 

เบิกไดไมเกิน 120 บาทตอรีม 

      น้ํามันเชื้อเพลิง  เบิกจายตามจริงท่ีขออนุมัติและตามใบเสร็จรับเงิน 

              กรณีซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ  เบิกจายตามจริงและเปนไปอยางเหมาะสม  
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เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรม 
 

 การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกิจกรรมนักศึกษา

เปนสวนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน  ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และเปนสวนสงเสริม

พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา ใหมีการพัฒนาตนเอง  มีความซื่อสัตย  มีวินัย  ใฝรู   มีคุณธรรม

จริยธรรม  และเปนบัณฑิตที่มีลักษณะที่พึงประสงค    ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณนอกชั้นเรียนแลวนั้น ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการไดในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กําหนดใหดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี ้
 

1. กิจกรรมดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

2. กิจกรรมดานกีฬาหรือสงเสริมสุขภาวะ 

3. กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

4. กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

5. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
 

 แผนกลยุทธในการปฏิบตังิาน 

 การจัดกิจกรรมนักศึกษา กลุมงานกิจการนักศึกษามีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประ

ปและมีแผนกลยุทธในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา และมีการดําเนินงานตามแผน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 

1.เลือกตั้งคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา 

(แตงตั้งคณะทํางานกรรมการเลือกตั้งฯ/รับสมัคร/ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง) 

เมษายน 

2.คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษา/อาจารยที่

ปรึกษา 

เมษายน 

3.คําสั่งแตงตั้งชมรมตางๆ(เพ่ิมเติม) สิงหาคม 

4.สงมอบแผนงานและรับฟงโอวาทจากทานอธิการบดี สิงหาคม 
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5.สัมมนาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจําป มีนาคม 

6.คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาจัดการกิจกรรม

นักศึกษาตางๆ 

ตลอดปงบประมาณ 

7.ขออนุมัติจัดทําโครงการ (กอนจัดโครงการอยางนอย 20 วัน) 

8.เบิกจายงบประมาณ (หลังวันทีโ่ครงการอนุมัติ 7 วัน) 

9.สรุปผลประเมินโครงการ (หลังวันจัดโครงการไมเกิน 15 วัน) 

10.รายงานผลการดําเนินงาน 1 ครั้งตอภาคการศึกษา 

11.คณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาประชุมทบทวน 

ปรับปรุงผลการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา 

1 ครั้งตอภาคการศึกษา 

 

2. มีการวิเคราะหองคกร ดวย SWOT Analysis 
 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม  SWOT Analysis งานกิจกรรมนักศึกษานักศึกษา  ทําให

ทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาสและปญหา อุปสรรคตางๆในการดําเนินงาน  ดังนี ้
 

 จดุแข็ง (Strengths) 
 

            1.  สถาบันเ ห็นคุณคาความสําคัญของการพัฒนานักศึกษานอกชั้น เรียน              

จึงสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมดังกลาว โดยกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบการจัดทํา

กิจกรรมนักศึกษาไดแก งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา   

            2. สถาบันกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆในการดําเนินงานเก่ียวกับ

การจัด กิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจนและมีลําดับขั้นตอนการทํางานอยางละเอียด 

            3. สถาบัน กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการงานกิจการนักศึกษาของสถาบันเปนประจําและตอเนื่อง 

            4. บุคลากรที่รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันมีทักษะความชํานาญใน

การปฏิบัติงานสูง และมีความแมนยําในกฎระเบียบตางๆและมีมนุษยสัมพันธในการดําเนินงานที่ดีกับ

บุคคลภายนอก 

            5. สถาบันมีสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยในดานจัดกิกรรมไดแก สถานที่ ยานพาหนะ 

และอื่นๆ 
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 จุดออน (Weaknesses) 
 

            1. ระยะเวลา 1 ปสําหรับการบริหารคอนขางสั้นคณะกรรมการองคการบริหาร

นักศึกษาเรียนรูงานคอนขางมาก เมื่อมีความชํานาญงาน เกิดประสบการณความรูแตหมดเวลา

บริหารงาน ทําให สูญเสียความรูที่ควรจะมีการตอยอดตอไป 

            2. นักศึกษาของสถาบันเปนระดับบัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษามีการ

บรรลุเปาหมายสําหรับศึกษาภาคปกติ สวนนักศึกษาภาคนอกเวลามีเวลาคอนขางจํากัดในการมา

เรียน และทํางานที่อาจารยมอบหมายตองมีการหากลยุทธใหนักศึกษาภาคนอกเวลามีสวนรวมมาก

ขึ้น 
 

 โอกาส (Opportunities)                                

            1. บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณตรงพรอมในการปฏิบัติงานกิจกรรม

นักศึกษาตาม พันธกิจ ผูบริหารสถาบันใหการสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนานักศึกษา                                           

  2. สถาบันมีการจัดอบรมหนวยงานตางๆ ในสถาบันตลอดเวลาซึ่งสงเสริมความรู

ความสามารถในงานกิจการนักศึกษา เชน อบรมการวิเคราะหคางาน อบรมการเขียนหนังสือราชการ 

อบรมความรูเก่ียวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจาง             

            3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายใหการสนับสนุนสงเสริมการ

พัฒนานักศึกษาดวยกิจกรรมนักศึกษา จึงมีการกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาตางๆ ซึ่ง

สถาบันไดกําหนดยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานท่ีสนับสนุนนโยบายดังกลาว                  

            4. เทคโนโลยีพ้ืนฐานของสถาบันทันสมัย  รวดเร็ว ทําใหทํางานสะดวกมากขึ้น     

มีสื่อในการประชาสัมพันธที่หลากหลาย          

            5. ศิษยเกาของสถาบัน มีสวนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน 

เชนการเขามาชวยใหคําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม 
      

  อุปสรรค (Threats) 

            1 .  ความพรอมของหองหรือสถานท่ีในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ยังขาด

ประสิทธิภาพของการใชวัสดุอุปกรณในหอง จึงสงผลตอการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
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            2. คณะกรรมการการที่เขามาดําเนินงานมาจากหลายกหลายคณะ และการจัดการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแนนมากเกินไป จึงทําใหเขามาดําเนินงานไมเต็มที่ 

            3. ขาดการประเมินประสิทธิภาพในการเผยแพรประชาสัมพันธ  
 

3. มีการใชวงจรเดมม่ิง PDCA (Plan-Do-Check-Act)ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

       Plan (วางแผน) มีการกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคในการดําเนินงานวิธีการ

และขั้นตอนที ่ จําเปนที่ใชในการดําเนินงาน มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคที่

ชัดเจนตามนโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน เพ่ือกอเกิดการพัฒนาที่เปนไปในแนวทาง

เดียวกัน การวางแผนการ จัดกิจกรรมนักศึกษาทําใหมีการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานหรือ

เกณฑมาตรฐานตางๆไป พรอมกัน ทําใหการวางแผนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะใชเกณฑในการ

ตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุไวในแผนหรือไม 

       Do (ปฏิบัติ) มีการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปซึ่งปฏิบัติงาน

เปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว และกอนที่จะปฏิบัติงานใดๆใหศึกษาขอมูลและเงื่อนไขตางๆของงาน

ที่เก่ียวของกอน เชน ศึกษาการทํางานจากกิจกรรมปที่ผานมาและเพ่ิมเติมเรียนรู ศึกษาคนควา

แนวทางใหมๆดวยตนเอง แตถาเปนกิจกรรมใหมหรือกิจกรรมที่ตองใชบุคลากรจํานวนมากอาจตอง

จัดใหมีการประชุมหรือฝกอบรมกอนที่จะปฏิบัติจริง ซึ่งในการปฏิบัติงานควรดําเนินไปตามแผน

วิธีการและข้ันตอน ที่ไดกําหนดไวและตองเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในข้ันตอนตอไป เชน สถาบันมีการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรม

นักศึกษา 

       Check (ตรวจสอบ) เพ่ือประมวลวาไดปฏิบัติงานตามแผนหรือไม มีปญหาเกิดขึ้น

ในระหวางการปฏิบัติงานหรือไม ซึ่งการจัดกิกรรมนักศึกษาของสถาบัน มีการประเมินผลทุกโครงการ 

เมื่อเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมทุกครั้ง ข้ันตอนนี้มีความสําคัญเนื่องจากการดําเนินงานใดๆ มักจะเกิด

ปญหาแทรกซอนที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนอยูเสมอ ซึ่งเปนอุปสรรค ตอประสิทธิภาพ

และคุณภาพของการทํางาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญท่ี
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ตองกระทําควบคู ไปกับการดําเนินงาน เพ่ือจะไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ 

ของการ ดําเนินงานตอไป 

       Act (การปรับปรุง) เปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนหลังจากไดทําการ

ตรวจสอบแลวปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวน เฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุที่แทจริงของ

ปญหา เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํารอยเดิม การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของ

วิธีการ ทํางานที่ตางจากเดิมเมื่อมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหมขอมูลที่ไดจากการ

ปรับปรุงจะชวยใหวางแผนมีความสมบูรณ และเพ่ิมคุณภาพไดดวย ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามีการนําผลจาการวิพากษกิจกรรมมาใชในการปรับปรุงการจัด

กิจกรรม ทําใหมีการพัฒนาปรับปรุงงานตลอดเวลา 

 

 
 

 

 

 

 


