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ก 
 

ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย นี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ขั้นตอนการจัดโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ข้ันตอน การวางแผนการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
การจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ และ การจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สามารถน า
กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเริ่มตั้งแต่
ขั้นตอน1การวางแผนการจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ขั้นตอน2การจัด
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ  ขั้นตอน3 การจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ผู้ปฎิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากร เห็นความส าคัญและคุณค่าในศิลปะและวัฒนธรรมไทย  อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยอันดี
งาม  และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมที่สะทอนถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัย “เนนความเปนวัง  
 2. กิจกรรมที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการหลักสูตรหรือรายวิชา เขากับการ
จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. กิจกรรมที่เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพใหกับนักศึกษาใหมีความรูความสามารถ 
 4. กิจกรรมที่มีการสรางเครือขายและ/หรือสงเสริมความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ระหวางสถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ 
 ผู้รับบริการ  หมายถึง  นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและ
ทางอ้อม จากการด าเนินงานจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้เกี่ยวข้องภายใน หมายถึง นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่  เช่น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและการ



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ประกันคุณภาพ ในการประเมินงบประมาณการจัดกิจกรรมและการติดตามผลการด าเนินงาน  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการเบิกจ่าย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการจัดกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์  
2. อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและเอกลักษณ ์
3. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการจัดกิจกรรมด้านการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและเอกลักษณ์ 
4. สั่งการตามเห็นสมควร 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. เป็นผู้เสนอแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและเอกลักษณ ์
2. เป็นผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและเอกลักษณ์ 
3. เป็นผู้ก ากับ สัง่การ แก้ไขปัญหา และควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เจ้าหน้าที่ฝา่ยกิจการนักศึกษา
และศิลปวฒันธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการจัดกิจกรรมด้าน
การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและเอกลักษณ์ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและเอกลักษณ ์
3. ด าเนนิการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัด
กิจกรรมด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและเอกลักษณ ์
4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนด้านการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและเอกลักษณ ์
5. งานอ่ืนๆตามความเหมาะสม  

 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : คณะ มหาวิทยาลัย 1. กิจกรรมท่ีสะทอนถึงเอกลักษณของ

มหาวทิยาลัย “เนนความเปนวัง  

2. กิจกรรมท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยมี

การบูรณาการหลักสูตรหรือรายวชิา เขากับ

การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับศิลปะและ

วัฒนธรรม 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

3. กิจกรรมท่ีเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ใหกับนักศกึษาใหมีความรูความสามารถ 

4. กิจกรรมท่ีมีการสรางเครือขายและ/หรือส

งเสริมความรวมมือดานศลิปะและวัฒนธรรม 

ระหวางสถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและ/หรือตาง

ประเทศ 

ผู้รับบริการ : นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและเผยแพร่เอกลักษณ์  

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย :คณะ และมหาวทิยาลัย พัฒนานักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

คู่ความร่วมมือ : หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  - 
 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ ผู้เรียน/ผู้รับ 

บริการ 
ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) เดิม 
   ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
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      7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) ใหม่ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ค าจ ากัดความ 
      การจัดโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การจดักิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากร เห็นความส าคัญและคณุค่าในศิลปะและวัฒนธรรมไทย  อนุรักษ์สืบสานประเพณไีทยอันดีงาม   

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1.การจัดท าแผนการจัดโครงการ  
1.1 จัดท าร่างแผนท านุบ ารุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ โดยระบุกิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด
ของแผน และวัตถุประส งค์   
ตั ว ชี้ วั ด  เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ
งบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละ
โครงการ พร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน
ของคณะ 

3 วัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

1.2 เสนอเข้าท่ีประชุมผู้บริหาร 10 นาที ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้าน
การจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

30 นาที ฝ่ายกิจการนักศึกษา - ค าสัง 

1.4 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติงาน
ด้านการจัดกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา   

2 วัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

1.5 จัดส่งแผนปฏิบัติงานด้าน
การจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา ไปยังหน่วยที่
รับผิดชอบหลัก (ส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม) รวบรวมให้ฝ่าย
แผนงานและการประกันคุณภาพ
ของคณะ 
 

15 นาที 1. ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. ฝ่ายแผนงานและ
การประกันคุณภาพ
ของคณะ 

- บันทึก
ข้อความ 
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2. การจัดโครงการด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมแผนประจ าปี 
2.1 ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/
บันทึกข้อความ ท าเรื่องเสนอขอ
การขออนุมัติโครงการ 

15 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- แบบฟอร์ม
การโครงการ 
- บันทึก
ข้อความอนุมัติ
โครงการ 

2.2 ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/
บันทึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ของโครงการ/ขั้นตอนการยืม
เงิน/ค าสั่ง/หนังสือเชิญวิทยากร 

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- บันทึก
ข้อความ 
- แบบหนังสือ
ค าสั่ง 
-แบบหนังสือ
ส่งออก
ภายนอก 
- แบบเอกสาร
การยืมเงิน 

2.3 ประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการ 

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.4 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

30 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.5 ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานกับคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 

3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.6 จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

1-4 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.7 จัดเตรียมความพร้อม
โครงการก่อนวันที่ด าเนิน
กิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/
อาหาร/อาหารว่าง/อ่ืนๆ) 
- กรณีจัดกิจกรรมภายในใช้เวลา 
1 วัน (Onsite) 
- กรณีจัดกิจกรรมนอกในใช้เวลา 
2 วัน (Onsite) 
- กรณี Online 

 
 
 
 

1 วัน 
 

2 วัน 
 

1-2 ขม. 
(Online) 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 
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2.8 ประสานและดูแลความ
เรียบร้อยระหว่างด าเนินกิจกรรม 

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.9 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละ
โครงการ 

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- บันทึกขอ
อนุมัติ
ค่าตอบแทน
วิทยากร 
- ใบส าคัญรับ
เงิน 
(ค่าตอบแทน
วิทยากร) 
- บันทึกขอ
อนุมัติ
ค่าอาหาร 
- ใบส าคัญรับ
เงิน 
-ใบเบิก
ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 
-ใบขออนุญาต
จัดซื้อ จัดจ้าง 

2.10 บันทึกข้อมูลแบบประเมิน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ 

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.11 สรุปผลจากแบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 

2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3. การจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 
3.1 รวบรวมข้อมูล การ
ด าเนินงานตามแผนการจัด
โครงการ 

5 ชม 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดพิมพ์
เอกสาร 

5 ชม 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3.3 จัดท ารูปเล่มรายงาน
โครงการ/กิจกรรม 

1 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 
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3.4 ท าบันทึกข้อความ รายงาน
ผลต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
เจ้าภาพ 

15 นาที จ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
-  แบบฟอร์มการโครงการ 
- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ 
- บันทึกข้อความ 
- แบบหนังสือค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- แบบหนังสือส่งออกภายนอก 
- แบบเอกสารการยืมเงิน 

FM-15/07(01) บันทึกขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร 
FM-15/07(00) ใบส าคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนวิทยากร) 

FM-FN-01 REV:00 บันทึกขออนุมัติค่าอาหาร 
FM-15/25(00) ใบส าคัญรับเงิน 
FM-15/05(00) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
FM-SO-01-01 ใบขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”  
เป้าหมาย : ร้อยละ ≥ 85 
 2. ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์ในการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมาย : ร้อยละ ≥ 85 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายกิจการนนักศึกษา รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
 

 
 
 

แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1. ชื่อโครงการ: …………………โปรดระบุชื่อโครงการ)……………...…………………………………… 
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/กลยุทธ์ และ

ตัวช้ีวัด ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 ด้านยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 

โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  ที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมือ
อาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ 

2.2 ด้านเป้าประสงค์ 
………………โปรดระบุเป้าประสงค์ประจ าปี……………… 

2.3 ด้านแผนงาน/กลยุทธ์ 
………………โปรดระบุแผนงาน/กลยุทธ์ ประจ าปี……………… 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ: 
ชื่อ-นามสกุล: ………………โปรดระบุชื่อ-นามสกุล.....................  
เบอร์โทรศัพท์: ................................................................ .......... 
สังกัด:   .....................โปรดระบุหน่วยงาน....................... 

 

4. หลักการ/เหตุผล หรือความจ าเป็น: 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………… 

5. วัตถุประสงค์: 
5.1 เพ่ือ...........(โปรดระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินโครงการในครั้นี้)…..… 
5.2 เพ่ือ...........(โปรดระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการด าเนินโครงการในครั้งนี้)….… 

 

6. จัดท าโครงการวันที่: 
โปรดระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการโดยระบุวัน เดือนปี
เริ่มต้นถึงวัน เดือน ปีสิ้นสุด 

 

7. สถานที่จัดกิจกรรม: 
     โปรดระบุสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ หรือ รูปแบบจัดการอบรมในครั้งนี้ 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย: 
โปรดระบุกลุ่มเป้าหมายและจ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
 

 

9. ขั้นตอนการด าเนินงาน: 

ตารางกิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             
3. จัดกิจกรรม             
    3.1 เชิญวิทยากร             
    3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ 
         และสถานที่ 

            

    3.3 จัดท า....(โปรดระบุ
กิจกรรม เช่น อบรม/
สัมมนา/กิจกรรม) 

            

4. ด าเนินการเบิกจ่าย             
5. รายการสรุปผล
โครงการ 

            

*หมายเหต:ุ โดยระบุช่วงเวลาในรูปแบบแผนผังการด าเนินงาน (Gantt chart) 
 

10. การประเมินผลความส าเร็จการด าเนินโครงการตามวัสดุประสงค์โครงการ 
10.1 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10.1.1 ............................................................................    
10.1.2 .................................................... .........................    
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10.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จการด าเนินโครงการ 
10.2.1 ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรม   คิดเป็นร้อยละ 80 จาก

กลุ่มเป้าหมาย 
10.2.2 ร้อยละผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนามีความรู้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

(วัดผลแบบประเมินก่อนอบรม (Pre-Test)  
และหลังอบรม (Post-test) 

10.2.3 ระดับความพึงพอผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา อยู่ในระดับดี (4 คะแนน) หรือ 
      คิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 
11.1 เพ่ือ………………………………………………………………………………………………….……………… 
11.2 เพ่ือ………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
12.1 …………………………………………………………………………………………………………………… 
12.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. งบประมาณด าเนินโครงการ: 
หมวดรายจ่าย/รายการจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน 
*โปรดระบุรายการค่าใช้จ่าย ประเภทค่าตอบแทน* 0.00 
*โปรดระบุรายการค่าใช้จ่าย ประเภทค่าตอบแทน* 0.00 
ค่าใช้สอย 
*โปรดระบุรายการค่าใช้จ่าย ประเภทค่าใช้สอย* 0.00 
*โปรดระบุรายการค่าใช้จ่าย ประเภทค่าใช้สอย* 0.00 
ค่าวัสดุ 
*โปรดระบุรายการค่าใช้จ่าย ประเภทค่าวัสดุ* 0.00 
*โปรดระบุรายการค่าใช้จ่าย ประเภทค่าวัสดุ* 0.00 

รวมทั้งสิ้น 0.00 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
 

14. การขอยืมเงินทดรองราชการ 
โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  ที่ตรงกับการด าเนินงานจริง 
  ประสงค์ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ จ านวนเงิน.................................บาท 
  ไม่ประสงค์ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ 
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       ลงชื่อ............................................................................... 
               
      (..........................................................................) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            วันที่........................................................ 
 
 
   ความคิดเห็นของหัวหน้าสาขาวิชา.......................................................... 
 
 
 
             ลงชื่อ............................................. 
               
     (………………………………………………………………….) 
       หัวหน้าสาขาวิชา 
             วันที่.................................................. 
 
  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา (     )  อนุมัติ  (     ) ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 
             ลงชื่อ......................................................... 
     (………………………………………………………………………..) 

         คณบดี 
             วันที่...................................................... 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 

                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  วท                       วันที ่  …………………………….. 

เรื่อง   ........................................................................................................................  

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตามท่ีฝ่าย................................. ได้รับจัดสรรงบประมาณ แหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณ 
(เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... เพ่ือ............................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

 ในการนี้ฝ่าย.................. มีความประสงค์ด าเนิน…………………………………………………… 
ในระหว่าง............................................................ ณ ...............................................เพ่ือ
....................................................................................................................... โดยมีงบประมาณ
ด าเนินงาน จ านวนเงิน............................................บาท (.............................................) โดยเบิกจ่ายใช้
จ่ายในการด าเนินงานภายในโครงการ จาก แหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ของฝ่าย
.............................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................... และขอยืมเงินทดรองราชการในการด าเนิน
โครงการดังกล่าว  
 

จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑.  อนุมัติให้ด าเนินโครงการ..................................... จ านวนเงิน...................... บาท 
(............................................................................) 

๒. อนุมัติให้ด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ  
 

 
 
 

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

 
 



 

 40 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวอย่างบันทึกข้อความ 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  วท                       วันที ่  …………………………….. 

เรื่อง   ................................................................... ..................................................... 

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

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

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

     
................................................................................. 
(.............................................................................) 
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ตัวอย่างค าสั่ง 
 

 

 
 

 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่            / ๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

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

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

เพ่ือให้การด าเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ ....................................................................  ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ ....................................................................  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ ....................................................................  กรรมการ   
 ๑.๔ ....................................................................  กรรมการ               
 ๑.๕ ................................................................. ...  กรรมการ     
 ๑.๖ ....................................................................  กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที ่
 ............................................................................................................................. .........
 
 ............................................................................................................................. .........
  
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๒.๑  ฝ่าย............................................................. 

  ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
  ๒. .................................................................... กรรมการ 
  ๓.  .................................................................... กรรมการ 
  ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ  

 
 หน้าที ่
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 ............................................................................................................................. ......... 
 ......................................................................................................................................  
 
๒.๒  ฝ่าย............................................................. 

  ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
  ๒. .................................................................... กรรมการ 
  ๓.  .................................................................... กรรมการ 
  ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที ่
 ............................................................................................................................. ......... 
 .................................................................................................... .................................. 
 
๒.3  ฝ่าย............................................................. 

  ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
  ๒. ........................................................ ............ กรรมการ 
  ๓.  .................................................................... กรรมการ 
  ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที ่
 ......................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ......... 
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บันทึกขออนุมัติ 
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
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บันทึกขออนุมัติ 
เบิกค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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บันทึกขออนุมัติ 
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 48 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ใบขออนุญาตจัดซื้อจัดจา้ง 
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ใบส าคัญรับเงิน 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

1. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

2. นายศุภพล     ค าชื่น  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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