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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษานี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน ขั้นตอนการจัดโครงการพั ฒนานักศึกษา เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผนการจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษา การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา และ การจัดทาเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา
ประจาปีของ ให้สามารถนากระบวนการพัฒนานักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนานักศึกษาสาหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนานักศึกษาของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน1
การวางแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ขั้นตอน2การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา และ ขั้นตอน3
การจัดทาเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาประจาปี

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้ า น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ผู้ปฎิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้
แสดงความสามารถ, การตัดสินใจ, การทางาน, การปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ และรู้จักการเป็นผู้นา
และผู้ ต ามที่ ดี ใ นสั ง คม เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม สติ ปั ญ ญา ตลอดจน
คุณลักษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค์ได้แก่ คุ ณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทั้ ง ทางบวกและทางลบ ทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินงานจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้เกี่ยวข้องภายใน หมายถึง นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ เช่น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและการ
ประกั น คุ ณ ภาพ ในการประเมิ น งบประมาณการจั ด กิ จกรรมและการติ ดตามผลการด าเนินงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการเบิกจ่าย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
2. อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
4. สั่งการตามเห็นสมควร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1. เป็นผู้เสนอแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
2. เป็นผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เทคโนโลยี
พัฒนานักศึกษา
3. เป็นผู้กากับ สัง่ การ แก้ไขปัญหา และควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ฝา่ ยกิจการนักศึกษา 1. ร่างคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรม
และศิลปวัฒนธรรม คณะ
พัฒนานักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. จัดทาแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. รายงานผลการคาดาเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา
5. งานอื่นๆตามความเหมาะสม

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : คณะ มหาวิทยาลัย
ผู้รับบริการ : นักศึกษา
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย :ผู้ปกครอง/ผู้ใช้บัณฑิต
คู่ความร่วมมือ : ผู้ประกอบการที่ทาความร่วมมือ

ความต้องการ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์
มี ก ารให้ ค าปรึ ก ษา แนะแนวอาชี พ ,มี ก ารจั ด
กิจกรรมในด้านต่างๆ
พั ฒ นา นั ก ศึ กษา ให้ มี คุ ณ ภ า พบั ณ ฑิ ต ต าม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.2.1 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548

6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้ส่งมอบ

1. นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ นา ให้
สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
2. นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม พึ ง พ อใจ ต่ อ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา



ผู้เรียน/
ผู้รับ
บริการ


ผู้มีส่วนได้/
ส่วนเสีย

คู่ความ
ร่วมมือ



-

กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ
สภา
มหาวิทยา
ลัย
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทาแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ผังกระบวนการปฎิบตั งิ าน (Quality Work Procedure)
FM-xx-yy

WI-xx-yy

QM-xx-yy

i.j.k

Work Intrucion

ขั้นตอน

กิจกรรมรอง

นักศึกษา

เจ้าหน้าที่

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณบดี

ระยะเวลาในการดาเนินการ
นาที

1.1 ประชุมตัวแทนนักศึกษาและรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพือ่ จัดทา
แผนปฏิบัตงิ านด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และประจาปีการศึกษา

1.2 จัดทาร่างแผนพัฒนานักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ และร่างคาสั่ง

ชม.

วัน

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

ตัวชีว้ ดั (kpi)

เป้าหมาย

-

-

-

-

-

-

จุดควบคุม

เริ่มต้น
3
สโมสนักศึกษา

วาระการประชุม

ความถูกต้อง

1. แผนการจัด
กิจกรรม
2. คาสั่ง

ความถูกต้อง

จัดประชุม

ร่างแผน

3

จัดทาวาระการประชุม

ขั้นตอน 1

1.3 เสนอเข้าทีป่ ระชุมผู้บริหาร

เข้าที่ประชุม

พิจารณา

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

10

-

-

แผนปฏิบัตงิ านด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และประจาปีการศึกษา

1.2 จัดทาร่างแผนพัฒนานักศึกษา
ประจาปีงบประมาณ และร่างคาสั่ง

สโมสนักศึกษา

จัดประชุม

ร่างแผน

3

1. แผนการจัด
กิจกรรม
2. คาสั่ง

ความถูกต้อง
-

-

จัดทาวาระการประชุม

พิจารณา

เข้าที่ประชุม

10

-

-

-

-

30

คาสั่ง

ความถูกต้อง

-

-

เล่มแนการจัด
โครงการ

ความถูกต้อง

-

-

บันทึกข้อความ

ความถูกต้อง

ขั้นตอน 1

1.3 เสนอเข้าทีป่ ระชุมผู้บริหาร

ไม่อนุมัติ

1.4 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ปฏิบัตงิ านด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

จัดทาคาสั่ง

พิจารณาลง
นาม

พิจ ารณา
ลงนาม

ถูกต้อง

1.5 จัดทาเล่มแผนปฏิบัตงิ านด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา

จัดทาเล่มแผนแ

1.6 จัดส่งแผนปฏิบัตงิ านด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา ไปยังหน่วยทีร่ ับผิดชอบหลัก
(กองพัฒนานักศึกษา) รวบรวมให้ฝ่าย
แผนงานและการประกันคุณภาพของคณะ

บันทึกข้อความส่ง

อนุมัติ

2

15
สิ้นสุด

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ตามแผนพัฒนานักศึกษาประจาปี
ผังกระบวนการปฎิบตั งิ าน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบตั งิ าน : กระบวนการพัฒนานักศึกษา
FM-xx-yy

QM-xx-yy

WI-xx-yy

i.j.k

Work Intrucion

ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

ขั้นตอน

กิจกรรม

หน่วยงาน
ภายนอก

สโมสร
รองคณบดีฝา่ ย
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยกิจการนักศึกษา
กิจการนักศึกษา
นักศึกษา

คณบดี

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
โสตฯ

เจ้าหน้า
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย หน่วยงานใน
ประชาสัมพันธ์
การเงิ น
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ดั (kpi) เป้าหมาย
ผอ.

เริ่มต้น

ร่างและจัดพิมพ์
โครงการ/บันทึกข้อความ
ทาเรื่องเสนอขอการขอ
อนุมตั โิ ครงการ

เขียนโครงการ บันทึก
ข้อความ

ฝ่ายการเงิ น

นาที ชม.

วัน

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

จุดควบคุม

บันทึกข้อความ/
โครงการ

ความถูกต้อง
ของเอกสาร

ไม่อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ไม่ถูกต้อง

รองอธิการบดีฝา่ ย
กิจการนักศึกษา

โครงการที่ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษา

พิจารณา
ลงนาม

พิจารณา
ลงนาม

พิจารณา
ลงนาม

พิจารณา
ลงนาม

15

3

ถูกต้อง
อนุมัติ

บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา
ลงนาม

ไม่ถูกต้อง

พิจารณา

1

บันทึกข้อความ/
โครงการ

บันทึก
ข้อความ/
ร้อยละ
ความถูกต้อง เอกสารที่
100
ของเอกสาร เกี่ยวข้อง/
คาสั่ง/
เอกสารยืมเงิ น

5

ใบรายชื่อ

ความถูกต้อง
ร้อยละ 90
รายชื่อนักศึกษา
และจานวน

ถูกต้
อนุญาต

จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

พิมพ์รายชื่อ

ติดต่อประสานงานกับ
ฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงานกับ
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการ

ติดต่อ

ประชุมเตรียม
งาน

บันทึกข้อความ/
การสื่อสาร/คาพูด ผลและข้อมูล
โครงการ

30

วาระการประชุม

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา
ติดประชาสัมพันธ์

ร้อยละ
100

อนุมัติ

ไม่อนุญาต

ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/
บันทึกข้อความต่างๆที่
เกี่ยวข้องของโครงการ/
ขั้นตอนการยืมเงิน/
คาสั่ง/หนังสือเชิญวิทยากร

โครงการ/
บันทึก
ข้อความ

ประชาสัมพันธ์
ลงเว็บไซด์

3

1

วาระการประชุม

ร้อยละ
100

ความถูกต้อง
ร้อยละ
ของเอกสาร/ วาระ/การประชุม 100
การสื่อสาร

ป้ายประชาสัมพันธ์ ชัดเจนเห็นชัด

ข้อความ
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ
100

อนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุญาต

ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/
บันทึกข้อความต่างๆที่
เกี่ยวข้องของโครงการ/
ขั้นตอนการยืมเงิน/
คาสั่ง/หนังสือเชิญวิทยากร

บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง

พิจารณา
ลงนาม

ไม่ถูกต้อง

พิจารณา

1

บันทึกข้อความ/
โครงการ

บันทึก
ข้อความ/
ร้อยละ
ความถูกต้อง เอกสารที่
100
ของเอกสาร เกี่ยวข้อง/
คาสั่ง/
เอกสารยืมเงิน

5

ใบรายชื่อ

ความถูกต้อง
ร้อยละ 90
รายชื่อนักศึกษา
และจานวน

ถูกต้
อนุญาต

จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

พิมพ์รายชื่อ

ติดต่อประสานงานกับ
ฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง

ติดต่อ

ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงานกับ
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา

ประชุมเตรียม
งาน

ประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการ

ขั้นตอน 2

จัดเตรียมความพร้อม
โครงการก่อนวันทีด่ าเนิน
กิจกรรม (สถานที่/วัสดุ
อุปกรณ์/อาหาร/อาหาร
ว่าง/อื่นๆ)
* กรณีจัดกิจกรรมภายใน
ใช้เวลา 1 วัน

* กรณีจัดกิจกรรม
ภายนอกใช้เวลา 2 วัน

วาระการประชุม

3

ประชาสัมพันธ์
ลงเว็บไซด์

ติดประชาสัมพันธ์

ซื้อวัสดุอุปกรณ์

จัดเตรียมความพร้อม

ตรวจสอบความ
เรียบร้อย

บันทึกข้อความ/
การสื่อสาร/คาพูด ผลและข้อมูล
โครงการ

30

วาระการประชุม

1

ร้อยละ
100

ความถูกต้อง
ร้อยละ
ของเอกสาร/ วาระ/การประชุม 100
การสื่อสาร

ป้ายประชาสัมพันธ์ ชัดเจนเห็นชัด

ข้อความ
ประชาสัมพันธ์

ร้อยละ
100

ติดต่อสถานที่
เครื่องเสียง

สั่งอาหารว่าง
และน้าดื่ม
1

-

ความพร้อม

สถานที่และ
วัสดุอปุ กรณ์
ในการจัด
โครงการ

ความพร้อม

สถานที่และ
วัสดุอปุ กรณ์
ในการจัด
โครงการ

ร้อยละ
100

จัดสถานที่ ตกแต่ง
สถานที่

ติดต่อสถานที่
สารวจสถานที่ทา
กิจกรรม

เตรียมกระเปายา

ร้อยละ
100

2

-

1

ใบลงทะเบียน

ร้อยละ
ความถูกต้อง กิจกรรม/โครงการ 100

1

เอกสารการเบิกจ่าย

ความถูกต้อง
ร้อยละ
ของการ เอกสารการเบิกจ่าย 100

ลงทะเบียนเข้า
ร่ามกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

จัดเก็บสถานที่

รวบรวมบิล

นาบิลที่ได้ มาจัด
หมวดของการเบิก

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

ดูความถูกต้อง
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

แม็คบิลกับกระดาษ

ลงทะเบียนเข้า
ร่ามกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

ดาเนินกิจกรรม

1

ใบลงทะเบียน

1

เอกสารการเบิกจ่าย

ร้อยละ
ความถูกต้อง กิจกรรม/โครงการ 100

จัดเก็บสถานที่

รวบรวมบิล

นาบิลที่ได้ มาจัด
หมวดของการเบิก

ดูความถูกต้อง
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
แต่ละโครงการ

แม็คบิลกับกระดาษ
A4
นาเอกสารเกี่ยวข้อง
มาประกอบการเบิก

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
เขียนฏีการเบิกจ่าย

ความถูกต้อง
ร้อยละ
ของการ เอกสารการเบิกจ่าย 100
เบิกจ่าย

พิจารณา
ลงนาม

ส่งเอกสารการ
เบิกจ่าย

ส่งเอกสารการ
เบิกจ่าย

เบิกจ่ายใช้เงินงบประมาณจากกองพัฒนานักศึกษา
นาแบบสอบถามมา
เรียงและเขียนเลข
แบบสอบถาม

บันทึกข้อมูลแบบประเมิน
โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิเคราะห์

คีย์ข้อมูลลงในระบบ
SPSS

1

แบบสอบถาม

ความถูกต้อง

ข้อมูลความ
พึงพอใจใน
ร้อยละ 100
การเข้าร่วม
กิจกรรม

ประมวลผล

สรุปผลจากแบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม

สรุปผล

ส่งข้อมูล
2

สิ้นสุด

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ความสาเร็จใน สรุปผลการ
การดาเนิน
ดาเนิน ร้อยละ 90
โครงการ
โครงการ

ขั้นตอนที่ 3การจัดทาเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาประจาปี
ผังกระบวนการปฎิบตั งิ าน (Quality Work Procedure)
FM-xx-yy

WI-xx-yy

QM-xx-yy

i.j.k

Work Intrucion

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
ระยะเวลาในการดาเนินการ

ขั้นตอน

กิจกรรมรอง

เจ้าหน้าที่

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณบดี
นาที

3.1 รวบรวมข้อมูล การดาเนินงานตาม
แผนการจัดโครงการ

ชม.

วัน

จุดควบคุม

5

1. โครงการ
2. รายชื่อนักศึกษา
3. ภาพถ่าย
4. รายงานผลการ
ดาเนินงานแต่ละ
โครงการ

-

-

-

5

1. โครงการ
2. รายชื่อนักศึกษา
3. ภาพถ่าย
4. รายงานผลการ
ดาเนินงานแต่ละ
โครงการ

ความถูกต้อง

-

-

เล่มรายงานประจาปี ความถูกต้อง

-

-

-

-

เริ่มต้น

วิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอน 3

3.3 จัดทารูปเล่มรายงานโครงการ/
กิจกรรม
3.4 ทาบันทึกข้อความ รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าภาพ

พิมพ์เอกสารทาเล่ม

บันทึกข้อความ
เสร็จสิ้น

1

รับทราบ

เป้าหมาย

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง

รวบรวมข้อมูล

3.2 วิเคราะห์ข้อมูล จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการและความพึงพอใจ

ตัวชีว้ ดั (kpi)

รับทราบ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

15

บันทึกข้อความ

ความถูกต้อง

โครงการ

3.2 วิเคราะห์ข้อมูล จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการและความพึงพอใจ

1. โครงการ
2. รายชื่อนักศึกษา
3. ภาพถ่าย
4. รายงานผลการ
ดาเนินงานแต่ละ
โครงการ

วิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอน 3

5

3.3 จัดทารูปเล่มรายงานโครงการ/
กิจกรรม
3.4 ทาบันทึกข้อความ รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานเจ้าภาพ

พิมพ์เอกสารทาเล่ม

บันทึกข้อความ

1

รับทราบ

ความถูกต้อง

-

-

เล่มรายงานประจาปี ความถูกต้อง

-

-

-

-

รับทราบ

15

บันทึกข้อความ

ความถูกต้อง

เสร็จสิ้น

ผู้อนุมัต.ิ ..........................................
ตาแหน่ง.........................................................................
วันที.่ ..................................................................

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

ตัวชี้วัดที่สาคัญ (KQI)
1. คะแนนเฉลี่ ยความพึงพอใจ
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการ
ส่ งเสริมหรือ

เป้าหมาย
≥4.45

2. ร้อยละของนักศึกษาได้รับการ ≥ร้อยละ 80.00
พัฒนาให้สอดคล้ องตาม
คุณลั กษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์

7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
โครงการพัฒนานักศึกษา
คาจากัดความ
การจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพบัณฑิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่
ดาเนินการ
เกี่ยวข้อง

1.การจัดทาแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
1.1 ประชุมตัวแทนนักศึกษาและ
3 ชั่วโมง
รองคณบดีฝ่ ายกิจการนั กศึกษา
เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และประจาปีการศึกษา
1 . 2 จั ด ท า ร่ า ง แ ผ น พั ฒ น า
3 วัน
นั ก ศึ ก ษาประจ าปี ง บประมาณ
โดยระบุ กิจ กรรม วัตถุป ระสงค์
ของแผน ตัว ชี้วัดของแผน และ
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
และงบประมาณที่ต้องใช้ ของแต่
ละโครงการ พร้อมข้อมูลพื้นฐาน
ของคณะ
1.3 เสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหาร
10 นาที
1.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
30 นาที
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.5 จัดทาเล่มแผนปฏิบัติงาน
2 วัน
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจาปีการศึกษา
1.6 จัดส่งแผนปฏิบัติงานด้าน
15 นาที
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา ไปยังหน่วยที่
รับผิดชอบหลัก (กองพัฒนา
นักศึกษา) รวบรวมให้ฝ่าย
แผนงานและการประกันคุณภาพ
ของคณะ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

-

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- คาสัง

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1. กองพัฒนานักศึกษา - บันทึก
2. ฝ่ายแผนงานและ ข้อความ
การประกันคุณภาพ
ของคณะ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา
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2.การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ตามแผนพัฒนานักศึกษาประจาปี
2.1 ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/
15 นาที
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
บันทึกข้อความ ทาเรื่องเสนอขอ
นักศึกษาและ
การขออนุมัติโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
2.2 ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/
บันทึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ของโครงการ/ขั้นตอนการยืม
เงิน/คาสั่ง/หนังสือเชิญวิทยากร

1 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

2.3 จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

5 ชั่วโมง

2.4 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

30 นาที

2.5 ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงานกับคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
2.6. ประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการ

3 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

2.7 จัดเตรียมความพร้อม
โครงการก่อนวันที่ดาเนิน
กิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/
อาหาร/อาหารว่าง/อื่นๆ)
กรณีจัดกิจกรรมภายในใช้เวลา 1
วัน
- กรณีจัดกิจกรรมนอกในใช้เวลา
2 วัน
2.8 ประสานและดูแลความ
เรียบร้อยระหว่างดาเนินกิจกรรม

1 ชั่วโมง

- แบบฟอร์ม
การโครงการ
- บันทึก
ข้อความอนุมัติ
โครงการ
- บันทึก
ข้อความ
- แบบหนังสือ
คาสั่ง
-แบบหนังสือ
ส่งออก
ภายนอก
- แบบเอกสาร
การยืมเงิน
-

1 วัน
2 วัน
1 วัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

-
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2.9 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละ
โครงการ

1 วัน

2.10 บันทึกข้อมูลแบบประเมิน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์
2.11 สรุปผลจากแบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม

1 วัน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
2 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
3. การจัดทาเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาประจาปี
3.1 รวบรวมข้อมูล การ
5 ชม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
ดาเนินงานตามแผนการจัด
นักศึกษาและ
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดพิมพ์
5 ชม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
เอกสาร
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
3.3 จัดทารูปเล่มรายงาน
1 วัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
โครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
3.4 ทาบันทึกข้อความ รายงาน
15 นาที
จ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
ผลต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
นักศึกษาและ
เจ้าภาพ
ศิลปวัฒนธรรม

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

-
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส
FM-15/07(01)
FM-15/07(00)
FM-FN-01 REV:00
FM-15/25(00)
FM-15/05(00)
FM-SO-01-01

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการโครงการ
บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
บันทึกข้อความ
แบบหนังสือคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน
แบบหนังสือส่งออกภายนอก
แบบเอกสารการยืมเงิน
บันทึกขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร
ใบสาคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนวิทยากร)
บันทึกขออนุมัติค่าอาหาร
ใบสาคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง

7.4 เอกสารอ้างอิง
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
เป้าหมาย : 4.45
2. ร้อยละของนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เป้าหมาย : ≥ร้อยละ 80.00

9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษานั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
กิจกรรม
1. กาหนดผู้รบั ผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของ กระบวนการ
2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกระบวนการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ธันวาคม, มีนาคม, หัวหน้าฝ่ายกิจการ
มิถุนายน,
นักศึกษา
กันยายน

ผู้กากับ
คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา
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กิจกรรม
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของ
กระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ
6. ประเมินผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน,
กันยายน
ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน,
กันยายน

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายกิจการนนักศึกษา
ตุลาคมของปีถัดไป รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ผู้กากับ
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
คณบดี

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

แบบเสนอโครงการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ……..
ชื่อโครงการ : .....................................................................
โครงการมีความเชื่อโยงกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
หัวหน้าโครงการ
.....................................................................
สาขาวิชา/หน่วยงาน .....................................................................
เบอร์โทรศัพท์
.....................................................................
หลักการและเหตุผล
.....................................................................
.....................................................................
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
.....................................................................
สถานที่ดาเนินโครงการ
.....................................................................
วัตถุประสงค์
.....................................................................
ประโยชน์ที่จะได้รับ
.....................................................................

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา
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กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จานวน ........................... คน
1.ผู้บริหาร
จานวน ...... คน
2.อาจารย์
จานวน ...... คน
3.เจ้าหน้าที่
จานวน ...... คน
4.นักศึกษา
จานวน ...... คน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.................
......
......
......

1. ขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกาดาเนินงาน
3. ดาเนินงาน
3.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
3.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
3.3 เชิญคณะกรรมการ
3.4 ทากิจกรรม
3.5 ดาเนินการเบิกจ่าย
4.สรุปผลการดาเนินการ
การประเมินความสาเร็จการดาเนินโครงการ
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จเชิงปริมาณ
.....................................................................
2.ตัวชี้วัดความสาเร็จ
.....................................................................
งบประมาณดาเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ ........ ฝ่ายกิจการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินโครงการเป็น
จานวนเงิน ....................... บาท แจกแจงแหล่งงบประมาณ ดังนี้
งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัย จานวน .............. บาท
งบประมาณสนับสนุนคณะ
จานวน .............. บาท

งบประมาณของสาขาวิชา
จานวน .............. บาท
รายการจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

จานวนเงิน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา
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งบประมาณภาพรวม
หมายเหตุ *** ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ**

…….. บาท

ชื่อ...................................................................
(............................................)
หัวหน้าโครงการ
อนุมัติ
ลงชื่อ...................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่........ เดือน ........................... พ.ศ. ........
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ วท
วันที่ ……………………………..
เรื่อง ........................................................................................................................
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่ฝ่าย................................. ได้รับจัดสรรงบประมาณ แหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .......... เพื่อ............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
ในการนี้ฝ่าย.................. มีความประสงค์ดาเนิน ……………………………………………………
ในระหว่าง............................................................ ณ ...............................................เพื่อ
....................................................................................................................... โดยมีงบประมาณ
ดาเนินงาน จานวนเงิน............................................บาท (.............................................) โดยเบิกจ่ายใช้
จ่ายในการดาเนินงานภายในโครงการ จาก แหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ของฝ่าย
.............................ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .................... และขอยืมเงินทดรองราชการในการดาเนิน
โครงการดังกล่าว
จึงเรียนมาโปรดเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. อนุมัติให้ดาเนินโครงการ..................................... จานวนเงิน...................... บาท
(............................................................................)
๒. อนุมัติให้ดาเนินการยืมเงินทดรองราชการ

.................................................................................
(.............................................................................)
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ตัวอย่างบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ วท
วันที่ ……………………………..
เรื่อง ........................................................................................................................
เรียน ...............................................................................................................
.............................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
.
............................................................................................………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
.................................................................................
(.............................................................................)
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ตัวอย่างคาสั่ง

คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
/ ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
..............................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
..........................................
เพื่อให้ การดาเนิ น งานของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ ....................................................................
ประธานกรรมการ
๑.๒ ....................................................................
รองประธานกรรมการ
๑.๓ ....................................................................
กรรมการ
๑.๔ ....................................................................
กรรมการ
๑.๕ ....................................................................
กรรมการ
๑.๖ ....................................................................
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
............................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ ฝ่าย.............................................................
๑. ....................................................................
๒. ....................................................................
๓. ....................................................................
๔. ....................................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
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......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
๒.๒ ฝ่าย.............................................................
๑. ....................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................
กรรมการ
๓. ....................................................................
กรรมการ
๔. ....................................................................
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
๒.3 ฝ่าย.............................................................
๑. ....................................................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................................................
กรรมการ
๓. ....................................................................
กรรมการ
๔. ....................................................................
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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บันทึกขออนุมัติ
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา
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บันทึกขออนุมัติ
เบิกค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

29

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

30

บันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
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ใบขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง
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ใบสาคัญรับเงิน
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คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา
1. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

2. นายศุภพล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คาชื่น

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

37

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
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