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บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ติดกำแพงแดงด้านถนนราชวิถี   มีโรง

ละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อครั้งที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม
มกุฎราชกุมาร)  ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เป็นอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 ปี 
โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 แห่ง  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2520 ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” ตามลำดับ   อนึ่ง ด้วย
ความโดดเด่นของผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมของสวนสุนันทา
ได้ร ับการยอมรับทั ้งจากประชาคมภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ ่ง    ดังนั ้น ในปี พ.ศ. 2542 รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น  จึงมีความคิดที่
จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้
สวนสุนันทาเป็นผู้นำด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ   จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรม
ศาสตร์” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และแบ่ งการ
บริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตำแหน่งคณบดี 
 จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)  
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ข้ึนดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา  และได้สานต่อ ผลักดัน
นโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับ
การยอมรับให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือกำเนิด
อย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย   โดยได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถึงปัจจุบันจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 
พ.ศ. 2548 – 2552  รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์  (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์) 
พ.ศ. 2552 – 2556  รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 1) 
พ.ศ. 2556 – 2560  รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที ่ 2 ปัจจุบัน ด ำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ดร.) 
           พ.ศ. 2560 –  2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา  
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 พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคร  โดย
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดของสาขาวิชาดังนี้  
1. สาขาวิชาจิตรกรรม  
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์   
3.1 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น 
3.2 แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 
4. สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
4.1 แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย 
4.2 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
5. สาขาวิชาดนตรี 
6. สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล 
นอกจากนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
ระดับปริญญาเอก  
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
 
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 
 1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) เพ่ือเป็นคู่มือในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานสามารถทำหน้าที่ทดแทนกันได้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและความเรียบร้อยของการดำเนินการจัดโครงการ  
 3) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานที่ดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ระบบ ขั้นตอน มีมาตรฐานเดียวกัน 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และทราบขั้นตอนการดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2) คู่มือในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานสามารถทำหน้าที่ทดแทนกันได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความเรียบร้อยของการดำเนินการจัดโครงการ  
 3) แนวปฏิบัติงานที่ดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้เป็นระบบ 
ขั้นตอน มีมาตรฐานเดียวกัน 
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทำข้ึนโดย มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนดังนี้ 

1. ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/บันทึกข้อความ ทำเรื่องเสนอขอการขออนุมัติโครงการ/กำหนดการ 

2. ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/บันทึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องของโครงการ/ขั้นตอนการยืมเงิน/คำสั่ง/

หนังสือเชิญวิทยากร/ใบลงทะเบียน/หนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการ 

3. จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/สร้าง Google Form ในการลงทะเบียน  

4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

5. ประชุมวางแผนการดำเนินงานกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

6. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 

7. จัดเตรียมความพร้อมโครงการก่อนวันที่ดำเนินกิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/อาหาร/อาหาร

ว่าง/อ่ืนๆ) กรณีจัดกิจกรรมภายในใช้เวลา 1 วัน ,กรณีจัดกิจกรรมนอกในใช้เวลา 2 วัน 

8. ประสานและดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินกิจกรรม 

9. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ 

10. บันทึกข้อมูลแบบประเมินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ 

11. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กระบวนการ หมายถึง ขั ้นตอนการปฏิบัติงานหรือการทำงานตั ้งแต่เริ ่มต้นจนงานเสร็จตาม 
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยท่ีสุด 
 โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อนำมาลงทุนสร้างผลงานที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระที่สามารถทำการวิเคราะห์ 
วางแผน และบริหารได้ นอกจากนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัด 
การดำเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณ 
 พัฒนา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ  ไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ คือ การทำ
สิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้  
 นักศึกษา หมายถึง ผ ู ้ม ีความรู ้สอบไล่ได้ไม่ต ํ ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธ ิการหร ือม ีความร ู ้ตามท ี ่กระทรวงศึกษาธ ิการเทียบเท่า ซ ึ ่งเข ้าร ับการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา. 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาการที่เกี่ยวกับศิลปะและประยุกต์ศิลป์ 
โดยศึกษาทฤษฎีประวัติ เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพ การออกแบบปั้น การพิมพ์ การเล่นดนตรี 
และการรำ เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีจุดหมายให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และอนุรักษ์ศิลปกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งบุกเบิกสร้างสรรค์วิทยาการใหม่ 
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บทที่ 2 
โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
2.1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

 
2.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
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2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 
งานกิจการนักศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ควบคุมดูแลงานธุรการ - สารบรรณของงานกิจการนักศึกษา 
2. ควบคุมดูแลการเบิก – จ่าย และตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณ ของงานกิจการนักศึกษา 
3. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
4. จัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5. ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาแก่บุคลากรของงานกิจการนักศึกษา และนักศึกษาในการจัดทำโครงการ/ 
กิจกรรม 
6. ควบคุมดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของงานกิจการนักศึกษา 
7. ประสานงานและติดตามงานของกลุ่มงานต่างๆ 
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
งานสวัสดิการนักศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ฯ และดูแลงานด้านธุรการ บริการ
ด้านวัสดุอุปกรณ์/หนังสือรับรองฯลฯ 
2. จัดทำแผนงบประงาณและโครงการเกี่ยวกับงานบริการและดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการต่างๆ ของ 
นักศึกษา 
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการ และดูแลกองทุนสวัสดิการนิสิต ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมฉุกเฉิน และทุน 
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และ งานกีฬา 
4. จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษารับทุน/นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 
5. ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
7.สรุปและรายงานการผลการดำเนินงาน 
งานวินัยนักศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยและจริยธรรมของนักศึกษา 
2. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยและจริยธรรมนักศึกษา 
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมวินัยและจริยธรรมนักศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติคุณของนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาที่ 
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
5. จัดทำคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ดูแล ประสานงาน สอบสวน และตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษากระทำผิดวินัย 
7. ดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
10.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
งานสวัสดิการพยาบาล หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
2. จัดทำแผนงบประงานและโครงการเกี่ยวกับงานพยาบาล 
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการพยาบาลนักศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4. จัดทำโครงการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความรู้เรื่องเพศศึกษา 
5. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น ฯลฯ 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
งานศิษย์เก่า หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ดูแลและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่า 
2. ฐานข้อมูลศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
3. ดูแลเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ศิษย์เก่าดีเด่น 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 2.4.1  ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
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2.4.2 แบบฟอร์มแสดงวิธีการปฏิบัติงาน (ใหม่) 
 

วิธีการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ขั้นตอน การดำเนินการ/กิจกรรม 
1. ร่วมวางแผน,ประสานงาน 

การดำเนินงานการจัด
โครงการตามแผนพัฒนานศ.
ร่วมกับรองคณบดี และ
คณะกรรมการพัฒนานศ. 

-วางแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัด , วัตถุประสงค์ ที่ได้รับการถ่ายทอด
จากแผนปฏิบัติการและมหาวิทยาลัย  
-ร่าง แผนการพัฒนานักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 

2. ดำเนินการพิมพ์โครงการ 

, กำหนดการ และบันทึกขอ
อนุมัติโครงการ การจัด
โครงการตามแผนพัฒนานศ. 

-ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/บันทึกข้อความ ทำเรื่องเสนอขอการขออนุมัติ
โครงการ 
- พิมพ์เอกสาร กำหนดการ , หนังสือเชิญวิทยากร , หนังสือขออนุญาต
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ,หนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมฯลฯ ,หนังสือขอใช้
สถานที่ , หนังสือปชส.,แบบฟอร์มGOOGLE DRIVE ลงทะเบียน เข้าร่วม
กิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  

3. ประชุมเตรียมความพร้อม 

กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
วิชาการ และจัดทำเอกสาร
ต่างๆ ในการจัดโครงการตาม
แผนพัฒนานักศึกษา 

-ACTION PLAN หน้าที่และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ  
-ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ  เพื่อเตรียมความพร้อมการ
ดำเนินการ 
-ประสานงาน ส่วนต่างๆในการดำเนินการ 

4. เตรียมเอกสารทั ้งหมดที่
เกี ่ยวกับการดำเนินการจัด
โครงการตามแผนพัฒนานศ. 
อัพโหลดลงระบบ  GOOGLE 

DRIVE ของงาน  เพื ่อง่ายต่อ
การสืบค้น 

-สร้างโฟลเดอร์โครงการที่จัดตามแผนพัฒนานักศึกษา   
-อัพโหลดเอกสารทั้งหมด เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น 

5.  ดำเนินการจัดโครงการ 

ประสานงาน  ด ู แลคว าม
เรียบร้อย  การจัดโครงการ
ตามแผนพัฒนานักศึกษา 
 

-ดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา   
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วิธีการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ขั้นตอน การดำเนินการ/กิจกรรม 
6.รวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งเบิกจ่าย 

, ประเมินผลโครงการเพื่อ
การวัดผลการดำเนินการจัด
โครงการต่อไป , ส่งรายงาน
ผลการดำเนินการจัด
โครงการตามแผนพัฒนานศ. 

-รวบรวมส่งเอกสารทั้งหมด ส่งเบิกจ่าย  
-ประเมินผลโครงการเพ่ือวัดผลการดำเนินการในการจัดโครงการต่อไป  
-รายงานผลโครงการที่จัดตามแผนพัฒนานักศึกษา 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
 1.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 
 2.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 
 
 

บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 1.นำระบบ Google Drive มาใช้ในการดำเนินการในกระบวนการจัดโครงการตามแผนพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือง่ายต่อการสืบค้น และ อัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
 2.จัดทำ Google Form ในการรับลงทะเบียนและประเมินผลความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัด
โครงการตามแผนพัฒนาศึกษา  
 
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ร่วมวางแผน,ประสานงาน การดำเนินงานการจัดโครงการตามแผนพัฒนานศ.ร่วมกับรองคณบดี 
และคณะกรรมการพัฒนานศ. 

2. ดำเนินการพิมพ์โครงการ , กำหนดการ และบันทึกขออนุมัติโครงการ การจัดโครงการตาม
แผนพัฒนานศ.  

3. ประชุมเตรียมความพร้อม กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ และจัดทำเอกสารต่างๆ ในการจัด
โครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา   

4. เตรียมเอกสารทั้งหมดท่ีเกี่ยวกับการดำเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนานศ. อัพโหลดลงระบบ 
GOOGLE DRIVE ของงาน เพื่อง่ายต่อการสืบค้น  

5. ดำเนินการจัดโครงการ ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อย การจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา 
6.รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งเบิกจ่าย , ประเมินผลโครงการเพื่อการวัดผลการดำเนินการ

จัดโครงการต่อไป , ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนานศ.  
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บทที่ 5 
ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

 
 การดำเนินงานในการจัดทำกระบวนการจัดโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา มีข้อจำกัด และ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

ข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 
1.การดำเนินการจัดโครงการตามแผนนักศึกษา 
ต้องจัดอยู่ในขอบเขตที่มีงบประมาณค่อนข้าง
จำกัด  
 
 

- ดำเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ให้สอดคล้องและตอบตัวชี้วัด
ของการดำเนินการ ภายใต้งบประมาณที่มี
อยู่อย่างจำกัด  

- หาแหล่งสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

2. การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนพัฒนา
นักศึกษา  
 
 
 

- สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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