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คานา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทางาน
ในงานหลัก ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยระบุขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ ไว้ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก
มีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ทาให้งานของหน่วยงาน
มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ ผู้ ปกครองเกี่ ยวกั บวิธีการปฏิบั ติและรู้ขั้นตอน
การกู้ยืมเงินกองทุน เงิน ให้ กู้ยื มเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้ ทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยื มเพื่ อ
การศึกษา กยศ. เพื่อให้ผู้ปกครองนั กศึกษากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปฏิบัติตนในการเป็น
ผู้ค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทางาน เพื่อให้เกิด
ความเข้ า ใจให้ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้ สามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรบรรลุเป้าหมาย
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาที่ดีในการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี จนคู่มือปฏิบัติงานหลักสาเร็จ
และสามารถให้ผู้ที่ใช้งานสามารถนาไปใช้งานได้ด้วยดี

นางสาวศิรินันท์ จันทร์โฉม
8 พฤษภาคม 2562
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1
สวนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต&อ
การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมที่ดินประมาณ 4 ไร& ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
โรงเรียนฝ3กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ป:จจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุ&งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝ3กหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.7-8) มาจากโรงเรี ยนเบญจมราชาลั ย อาจารยใหญ& คนแรกคื อ อาจารยนิ ลรั ตน บรรณสิ ทธิ์ วรสาสน
โรงเรียนใชชื่อย&อว&า พ เปDนสัญลักษณ และสีเขียว เปDนสีประจําโรงเรียนเนื่องจากเปDนสีประจําวันประสูติ
ของพระองค
สถานศึกษาแห&งนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาทั้งแผนกฝ3กหัดครู และแผนกสามัญดวยดีตลอดมา
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม 2513
พ.ศ. 2515

เปDนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ขยายงานการฝ3กหัดครูมาอยู& ณ ที่ตั้งป:จจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู& 20 ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
มี พื้ น ที่ 294 ไร& 3 งาน 72 ตารางวา ทั้ ง นี้ อ าจารยอวยพร เปล& ง วานิ ช
ผูอํานวยการวิทยาลัยครูเพชรุบรีวิทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดําเนินการติดต&อ
ประสานงานล&วงหนากับผูว&าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน)
จึ ง ไดที่ ดิ น ทรั พ ยสิ น ส& ว นพระมหากษั ต ริ ย แปลงนี้ ม าเปD น ที่ ตั้ ง ของสถาบั น
ในป:จจุบัน
14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเก&าฯ ไว "ในพระบรมราชูปถัมภ"
9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู& หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ เสด็ จ ฯพรอมดวยสมเด็ จ
พระบรมราชิ นี น าถ และสมเด็ จ พระเจาลู ก เธอ เจาฟาสิ ริ น ธรเทพรั ต นสุ ด า
กิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระอนุสาวรีย สมเด็จพระราชปจตุจฉาเจาฟา
วไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย
ส&วนพระองค จํานวน 2 แสนบาท ตั้งเปDน "มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"
พ.ศ. 2520
เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2528
เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก&วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปDนเหตุใหเปลี่ยนชื่อ
เปDนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
24 มกราคม 2538
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปDนผลใหสถาบันราชภัฏ
ทั่วประเทศเปDนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอย&างแทจริง
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พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู& หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตใหใชตราพระราชลั ญจกรประจํ า พระองค
รัชกาลที่ 9 เปDนตราสัญลักษณประจําสถาบันราชภัฏ นับเปDนพระมหากรุณาธิคุณ
ลนเกลาลนกระหม& อ มหาที่ สุ ด มิ ได แก& ส ถาบั น ราชภั ฏ เพชรบุ รี วิ ทยาลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ฯ วางพวงมาลา
พระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝ3กประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟา
วไลยอลงกรณ"
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปO และ 4 ปO หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ปO สมเด็จพระศรีนครินทร
และหองประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ปO สมเด็จพระศรีนครินทร
พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู& หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปDน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยู& หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547
และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช
2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะ
เปD น "มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด
ปทุมธานี" ตั้งแต&วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
เปดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีมติเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซื้อที่ดินดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร&
3 งาน 19 ตารางวา ป:จจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร& 2 งาน 91 ตารางวา ตั้งอยู&เลขที่ 1 หมู& 20 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปดสอนหลักสูตรนานาชาติ ไดแก& หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ
หลักสูตรนานาชาติ ที่ศูนยจัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
เปดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ไดแก& หลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรทั่ ว ไป และสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร เปดสอน
หลั ก สู ต รนานาชาติ (International Program) ไดแก& หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
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เปดสอนหลั ก สู ต ร 3 หลั ก สู ต ร ไดแก& หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว
ดําเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร เปดสอน 2 สาขาวิชา ไดแก&
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

อัตลักษณ : บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถิ่น
เอกลักษณ : เปDนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา : วิชาการเด&น เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยตนแบบแห&งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ :
1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษยโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สรางเครือข&ายความร&วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต&อการแกไขป:ญหาของทองถิ่น และเปDน
ตนแบบที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของทองถิ่น
3. ประสานความร&วมมือระหว&างมหาวิทยาลัยและผูมีส&วนไดส&วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธและถ&ายทอด เผยแพร&โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู&ประชาชน
ในทองถิ่นอย&างเปDนรูปธรรม
4. ส& งเสริ มศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม รณรงคสรางจิ ต สํ า นึ กทางวั ฒ นธรรมและการเรียนรู
ต&างวัฒนธรรม อนุรักษฟhiนฟูและเผยแพร&มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่นําไปต&อยอดสู&เศรษฐกิจสรางสรรค
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปDนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเปDนตนแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย&างยั่งยืน
เป9าประสงค :
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะหและการเรียนรูตลอดชีวิตมีศักยภาพ
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขป:ญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นเพื่อความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เขมแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายไดเพิ่มขึ้น
4. บัณฑิต และผูมีส&วนไดเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีต&อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร&งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต&อความตองการ
ประเทศ และเปDนที่ยอมรับต&อประชาชน
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ยุทธศาสตร :
1. การผลิ ต บั ณฑิ ตโดยกระบวนการจั ด การเรี ย นรู เชิ งผลิ ต ภาพ (Productive Learning)
สรางเครือข&ายความร&วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาทองถิ่นในการพัฒนาทองถิ่น โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต&อการแกไขป:ญหาของทองถิ่น
3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธและถ&ายทอด เผยแพร&โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. การส&งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงคสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู
ต& า งวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษฟhi น ฟู แ ละเผยแพร& ม รดกทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เปDนเลิศ มีธรรมาภิบาล
คานิยมหลัก :
V : Visionary เปDนผูรอบรู และมีวิสัยทัศน
A : Activeness ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสรางสรรค
L : Like to learn สนใจใฝoเรียนรูอย&างต&อเนื่อง
A : Adaptive ปรับตัวไดดี พรอมนําการเปลี่ยนแปลง
Y : Yields สรางผลงานเปDนที่ประจักษ
A : Acceptance and Friendliness เปDนที่ยอมรับในการเปDนกัลยาณมิตร
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โครงสร;างการแบงสวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
สภามหาวิทยาลัย
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี

ผูช&วยอธิการบดี

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

รองอธิการบดี

สํานักส&งเสริมการเรียนรู
และบริการวิชาการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักส&งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หน&วยตรวจสอบภายใน

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ สระแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ กรุงเทพมหานคร
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โครงสร;างการแบงสวนราชการสํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน
(ผู;อํานวยการกองนโยบายและแผน)

-งานบริหารทั่วไป
-งานวิเคราะหนโยบายและติดตาม
ประเมินผล
-งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ
-งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

กองกลาง
(ผู;อํานวยการกองกลาง)

กองพัฒนานักศึกษา
(ผู;อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา)

-งานบริหารทั่วไป
-งานการเงินและบัญชี
-งานอาคารสถานที่
-งานสื่อสารองคกรและการตลาด
-งานบริหารงานบุคคล
-งานนิติการ
-งานพัสดุ
-งานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
-งานส&งเสริมสุขภาพ
-งานบริหารทรัพยสินและรายได
-งานวิเทศสัมพันธ
-งานพัฒนาอาจารยและบุคลากร
มืออาชีพ
-งานศูนยคอมพิวเตอร
-งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
กรุงเทพมหานคร

-งานบริหารทั่วไป
-งานกิจการนักศึกษาและศิษยเก&า
สัมพันธ
-งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
-งานศิลปวัฒนธรรม
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การแบงสวนราชการสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี เปDนหน&วยงานที่เปDนศูนยกลางการใหบริการ และการบริหารงานของสถาบัน
ซึ่งตองมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝoาย ทุกหน&วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูบริหาร คณาจารย
นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่ มาติ ดต& อ เปDนหน&วยงานเดิมเรี ย กว&า “ฝoายธุรการ”
ตั้งขึ้นตั้งแต&เริ่มเปดดําเนินการเปDน “โรงเรียนฝ3กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ” “โรงเรียนสตรีเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ” และไดรับการสถาปนาเปDนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513
จึงไดเปลี่ยนชื่อจาก “ฝoายธุรการ” เปDน “สํานักงานอธิการ” โดยแบ&งงานและหนาที่ออกเปDน 10 ฝoาย
ไดแก& ฝoายเลขานุการ ฝoายธุรการ ฝoายการเจาหนาที่ ฝoายการเงิน ฝoายพัสดุ ฝoายยานพาหนะ ฝoายสวัสดิการ
ฝoายอนามัย ฝoายประชาสัมพันธ และฝoายเอกสารการพิมพ
ในปO พ.ศ.2538 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ไดรับการยกฐานะเปDน สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ สํานักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเปDน “สํานักงาน
อธิ การบดี ” ต& อมาไดเปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏเพชรบุ รีวิทยาลงกรณ เปDนสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546
ในปO พ.ศ.2547 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จึงถูกปรับเปลี่ยนเปDน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ.2549 สํานักงานอธิการบดี ไดแบ&งส&วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการ
แบ&งส&วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2549
คือ
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
ถึ งแมว& า ชื่ อของสํ า นักงานอธิ การบดี จะมี การเปลี่ ย นแปลงไปตามระบบโครงสรางหน&วยงาน
สํานักงานอธิการบดียังคงดําเนินงานเปDนหน&วยงานกลางในการทําหนาที่บริการ ประสานงาน สนับสนุน
งานบริหาร และสนับสนุนงานวิชาการในทุก ๆ ดาน ใหมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาของมหาวิทยาลัยต&อไป
ป:จจุบันสํานักงานอธิการบดี ไดปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการแบ&งส&วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561
สํานักงานอธิการบดีเปDนส&วนราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการแบ&งส&วนราชการเปDน
หน&วยงานที่มีฐานะเทียบเท&ากองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3 หน&วยงาน ดังนี้
กองกลาง
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานการเงินและบัญชี
3.งานอาคารสถานที่
4.งานสื่อสารองคกรและการตลาด
5.งานบริหารงานบุคคล
6.งานนิติการ
7.งานพัสดุ
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8.งานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
9.งานส&งเสริมสุขภาพ
10.งานบริหารทรัพยสินและรายได
11.งานวิเทศสัมพันธ
12.งานพัฒนาอาจารยและบุคลากรมืออาชีพ
13.งานศูนยคอมพิวเตอร
14.งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร
กองนโยบายและแผน
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานวิเคราะหนโยบายและติดตามประเมินผล
3.งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ
4.งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
กองพัฒนานักศึกษา
1.งานบริหารทั่วไป
2.งานกิจการนักศึกษาและศิษยเก&าสัมพันธ
3.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
4.งานศิลปวัฒนธรรม
ประวัติความเปCนมากองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเปDนฝoายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต&อมาในปO พ.ศ. 2518 ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติใหสามารถผลิตครูไดถึงระดับ
ปริญญาตรี และไดมีประกาศการแบ&งส&วนราชการในวิทยาลัยครูใหม& โดยไดรับยกฐานะเปDนสํานักกิจการ
นักศึกษา มีฐานะเทียบเท&าคณะวิชา วันที่ 25 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัยไดมีประกาศ เรื่องการแบ&งส&วน
ราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พ.ศ.2549
ใหแบ& ง ส& วนราชการในกองพั ฒนานั กศึ กษา ดั งนี้ 1. งานบริ หารทั่ วไป 2. งานแนะแนวการศึ กษาและอาชี พ
3. งานส&งเสริมนักศึกษา 4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยไดมี
ประกาศ เรื่อง การแบ&งส&วนราชการเปDนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2560 ทําใหกองพัฒนานักศึกษาปรับเปลี่ยนโครงสรางประกอบดวยงานต&าง ๆ ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป 2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3. งานส&งเสริมนักศึกษา 4. งานบริการและ
สวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา 5. งานศิ ล ปวั ฒ นธรรม วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ไดมี ป ระกาศ เรื่ อ ง
การแบ&งส&วนราชการเปDนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุ ม ธานี พ.ศ.2561 ทํ า ใหกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาปรั บ เปลี่ ย นโครงสรางประกอบดวยงานต& า ง ๆ ดั งนี้
1. งานบริหารทั่วไป 2. งานกิจการนักศึกษาและศิษยเก&าสัมพันธ 3.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
4. งานศิลปวัฒนธรรม
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา(Philosophy)
บั ณฑิ ต จิ ต อาสา พั ฒ นาทองถิ่ น และนอมนํ า แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง
ในการดําเนินชีวิต
วิสัยทัศน(Vision)
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปDนหน&วยงานสนับสนุนส&งเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสา
และสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปDนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต
พันธกิจ (Mission)
1.สนั บ สนุ น ส& ง เสริ ม ใหนั ก ศึ ก ษามี จิ ต อาสาพั ฒ นาทองถิ่ น โดยการนอมนํ า หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปDนแนวทางในการดําเนินชีวิต
2.สนับสนุนส&งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.สนับสนุนส&งเสริมกิจกรรมกีฬา หรือการส&งเสริมสุขภาพ
4.สนับสนุนส&งเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม
5.สนับสนุนส&งเสริมกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
6.สนับสนุนส&งเสริมกิจกรรมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค (Objectives)
1.เพื่อส&งเสริมใหนักศึกษามีประสบการณทักษะดานวิชาการ การกีฬา และ นันทนาการ ดานการ
บําเพ็ญประโยชนต&อสังคม และดานการอนุรักษส&งเสริม พัฒนาและเผยแพร&ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
2.เพื่ อพั ฒ นานั กศึ กษาใหเปD น บั ณฑิ ต ที่ มี ป ระสบการณในการทํ า งานร& ว มกั บ ผู อื่ น รวมทั้ งเปD น
ผูมีทักษะในการทํางานร&วมกับผูอื่น และการเปDนผูร&วมงานที่ดีได
3.เพื่อพัฒนาส&งเสริมใหนักศึกษามีการทํางานร&วมกัน มีภาวะเปDนผูนํา และผูตามที่ดี
4.เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และส&งเสริมการจัดโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ ฟhiนฟู สืบสาน เผยแพร&วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเผยแพร&ต&อสาธารณชน
5.เพื่อสรางเครือข&ายและแลกเปลี่ยนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิป:ญญาทองถิ่น ในระดับทองถิ่น
ระดับชาติ และระดับสากล
6.เพื่อการบริหารสํานักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป9าประสงค (Goals)
1.บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค คือ มีจิตอาสา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปDนแนวทางในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2.ส&งเสริมและสนับสนุนการจัดและเขาร&วมกิจกรรมของนักศึกษา และศิษยเก&า
3.บัณฑิต และผูมีส&วนไดส&วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกที่ดีต&อสังคมโดยรวม
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.สนับสนุนใหบุคลากรทํางานเปDนทีม และมีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
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โครงสร;างกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

-งานอํานวยการ
-งานธุรการ
-งานบุคลากร
-งานแผนและงบประมาณ
-งานพัสดุ
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานพัฒนาเว็บไซต
กองพัฒนานักศึกษา
-งานอาคารและภูมิทัศน
-งานควบคุมภายใน
-งานบริหารความเสีย่ ง
-งานจัดการความรู

งานกิจการนักศึกษา
และศิษยเกาสัมพันธ

งานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรม

-งานใหคําปรึกษาดานวิชาการ
และการใชชีวิต
-งานใหบริการขอมูล
แหล&งทุนการศึกษา
-งานจัดหางาน
-งานเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
-งานบริการนักศึกษา
ที่มีความบกพร&อง
-งานสรรหาผูสนับสนุน
กิจกรรมนักศึกษา
-งานจัดกิจกรรม/โครงการ
-งานทรานสคริปกิจกรรม
-งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
-งานออกหนังสือรับรอง
ความประพฤตินกั ศึกษา
-งานจัดหาทุนการศึกษา
-งานเครือข&ายนักศึกษา
-งานจิตอาสา
-งานศิษยเก&าสัมพันธ

-งานทุนกูยืมเพือ่ การศึกษา
-งานประสานงานหอพัก
นักศึกษา
-งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
-งานบริการพัสดุและไปรษณีย
-งานนักศึกษาวิชาทหาร
-งานผ&อนผันการเกณฑทหาร
-งานบริการยืม-คืน
เครื่องหมายต&างๆ

-งานส&งเสริมและจัดการเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรม
-งานเผยแพร&ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิป:ญญาทองถิ่น
-งานสรางเครือข&าย
ดานศิลปวัฒนธรรม
-งานกิจกรรมวันสําคัญของไทย
-งานพัฒนาแหล&งเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรม
-งานสรางสรรคผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม
-งานส&งเสริมสืบสานประเพณี
-งานบริการยืม-คืนอุปกรณ
ดานศิลปวัฒนธรรม
-งานบริการชุมชนดาน
ศิลปวัฒนธรรม
-งานกิจกรรมจัดหารายได
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สวนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
กองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินใหกูยื มเพื่ อการศึ กษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเ มื่อวั นที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเริ่มดําเนินการกองทุนในลักษณะ
เงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห&งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต&อมารัฐบาลไดพิจารณา
เห็ น ความสํ า คั ญ ของกองทุ น เงิ น ใหกู ยื มเพื่ อการศึ กษามากขึ้ น จึ งไดมี การประกาศใชพระราชบั ญ ญั ติ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเปDนนิติบุคคล
โดยอยู& ในการกํ า กั บ ดู แลของกระทรวงการคลั ง มี วั ต ถุ ป ระสงคใหกู ยื มเงิ น แก& นั กเรี ย นหรื อนั กศึ กษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปDนค&าเล&าเรียน ค&าใชจ&ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค&าใชจ&ายที่จําเปDนในการ
ครองชีพระหว&างศึกษา
ป:จจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลใหกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษาอยู&ในการกํากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเปDนนิติบุคคลที่ไม&เปDนส&วนราชการตามกฎหมาย
ว& า ดวยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ& น ดิ น หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว& า ดวยวิ ธี ก ารงบประมาณและ
กฎหมายอื่ น เนื่ อ งจากกองทุ น เงิ น ใหกู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ใหกู ยื ม เพื่ อ
การศึ ก ษา พ.ศ. 2541 และกองทุ น เงิ น กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ผู ก กั บ รายไดในอนาคตตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว&าดวยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดําเนินการที่มีขอจํากัด และไม&สอดคลองกับนโยบายการผลิต
กําลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของกองทุน กยศ.
และกองทุน กรอ. ใหเปDนเอกภาพอยู&ภายใตกฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการ
กองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กองทุนเงินกู;ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได;ในอนาคต (กรอ.)
เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว&าดวยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
มี การบริ ห ารจั ด การและการดํ า เนิ น การที่ มี ข อจํ า กั ด และไม& ส อดคลองกั บ นโยบายการผลิ ต กํ า ลั ง คน
และการพัฒนาประเทศ จึงไดปรับปรุงกฎหมายว&าดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเปDนการบูรณาการ
การบริ ห ารจั ด การและการดํ า เนิ น การของทั้ งสองกองทุ น ดั งกล& า วใหเปD น เอกภาพอยู& ภ ายใตกฎหมาย
เดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 180 วันนับแต&วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เปDนตนไป
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กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ซึ่งไดเห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูป การเงินเพื่ อการอุ ดมศึ ก ษา
โดยมีสาระสําคัญ คือ
1. รัฐเปลี่ยนบทบาทจากการเปDนผูลงมือจัดการศึกษาเปDนหลัก มาเปDนผูสนับสนุน กํากับ ดูแล
และกําหนดนโยบายการอุดมศึกษาเปDนหลัก และใหบทบาทในการลงมือจัดการศึกษาเองเปDนรอง
2. ใชกลไกทางการเงินเปDนเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการดําเนิน
นโยบายการผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการทางสังคมและประเทศ
ป3 ก ารศึ ก ษา 2549 กองทุ น กรอ. เริ่ มดํ า เนิ น การเปD น ปO แรก โดยใหนั กศึ กษาในระดั บ ปวส.
อนุปริญญา ปริญญาตรี กูยืมเงินเพื่อเปDนค&าเล&าเรียน
ป3การศึกษา 2550 รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกกองทุน กรอ. โดยผูกูที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ
ของกองทุน กยศ. ใหเปลี่ยนเปDนผูกูกองทุน กยศ. และใชหลักเกณฑการชําระหนี้แบบ กยศ.และผูกูกองทุน
กรอ. เดิม ที่ไม&มีคุณสมบัติการกูยืมแบบ กยศ. สามารถกูยืมต&อไดจนจบหลักสูตร
ป3การศึกษา 2551 รัฐบาลมีนโยบายใหดําเนินการกองทุน กรอ. ขึ้นมาใหม&สําหรับผูกูยืมที่เขาเรียน
ในชั้นปOที่ 1 ปOการศึกษา 2551 โดยเนนสาขาที่เปDนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิต
กําลังคนร&วมกับภาคเอกชนเปDนลําดับแรก
ป3การศึกษา 2552 รัฐบาลมีนโยบายใหดําเนินการกองทุน กรอ. สําหรับผูกูยืมที่เขาเรียนในชั้นปOที่ 1
ปOการศึกษา 2552 ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปDนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน
ซึ่งจะใหกูยืมเฉพาะค&าเล&าเรียน และค&าใชจ&ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยกําหนดนักเรียน นักศึกษา
ผูกูยืมไม&เกิน 20,000 ราย และใชงบประมาณคงเหลือของกองทุน กรอ. ในการดําเนินการ
ป3การศึกษา 2553 และ 2554 ยังคงใหกูยืมกองทุน กรอ. เฉพาะผูกูยืมกองทุน กรอ. รายเดิม
ต&อเนื่องจนจบหลักสูตร
ป3การศึกษา 2555 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ใหดําเนินการกองทุน กรอ.
สําหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท&า เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปDนความตองการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน โดยผูเขาร&วมโครงการฯ เปDนนักเรียน/นักศึกษารายใหม& ที่มิใช&
ผูกูยืมรายเก&าของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยกเวนกรณีผูกูยืมรายเก&าของ กยศ. ที่เปลี่ยน
ระดับจาก ม.6 หรือเทียบเท&า และกรณีผูเขาร&ว มโครงการฯ ที่มีฐานะยากจนมีสิ ทธิ ไดรั บ ค&า ครองชี พ
เพิ่มเติมจากค&าเล&าเรียนและค&าธรรมเนียมการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามกฎหมาย โดยใชอัตรา
เดียวกับของ กยศ. พรอมทั้งใหเร&งจัดทําร&างกฎหมายรองรับการดําเนินการโครงการฯ ในระยะยาว โดยให
รวบรวมกฎหมาย กยศ. เปDนส&วนหนึ่ง และใหมีผลบังคับใชภายในปOการศึกษา 2556 ต&อไป
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ไดมีมติใหพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา มีผลใช
บังคับในปOการศึกษา 2557 โดยใหดําเนินโครงการเงินกูเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายไดในอนาคตจนถึง
ปOการศึกษา 2557 โดยใหใชระเบียบกระทรวงการคลังว&าดวยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549
และที่แกไขเพิ่มเติมไปพลางก&อน
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คณะรักษาความสงบแห&งชาติไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ลงมติเห็นชอบ
ขยายเวลาการดําเนินงานโครงการกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ต&อไปใน
ปOการศึกษา 2558 และในปOการศึกษาต&อๆ ไป จนกว&ากฎหมายใหม&จะแลวเสร็จและมีผลบังคับใช และให
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห&งชาติไปพิจารณาดําเนินการ ต&อไปดวย ทั้งนี้ ใหฝoายสังคมจิตวิทยาร&วมกับฝoายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขป:ญหากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาทั้งระบบ
ใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการกูและส&งคืนเงินอย&างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้งไม&เกิดป:ญหาความซ้ําซอนใน
การกูยืมและใหนําเรื่องนี้เสนอสภาปฏิรูปแห&งชาติดานการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามแนวทางปฏิรูปประเทศ
ของคณะรักษาความสงบแห&งชาติในระยะที่ 2 เพื่อพิจารณาต&อไป
การประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา จัดขึ้นเพื่อสรางความรู
ความเขาใจใหผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและรูขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใน
ระบบ e-Studentloan อันไดแก& การยื่นเอกสารแบบคําขอกู การทําสัญญา การลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน
แบบยืนยันจํ า นวนเงิ น ค& า เล& า เรี ย น การเบิ กเงิ น ค& า เล& า เรี ย นและค& าใชจ&า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บ การศึ กษาและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงินของนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. ใหไดรับเงินค&าครองชีพ และค&าเล&าเรียน
ใหทันตามระยะเวลา จึงไดจัดการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึ กษา
เพื่ อใหทราบขั้ นตอนการกู ยื มเงิ น กยศ. เพื่ อใหผู ปกครองนั กศึ กษากู ยื มเงิ น กยศ. ปฏิ บั ติ ตนในการเปD น
ผู ค้ํ าประกั นในสั ญญากู ยื มเงิ น กยศ.และสามารถปฏิ บั ติ ตนไดถู กตองตามระเบี ยบกองทุ น เงิ น ใหกู ยื ม
เพื่ อการศึ กษา รวมถึ งจะตองมี การสรุ ป ผลการประชุมผูปกครองนั กศึ กษากู ยืมเงิ น กองทุ นเงิ น ใหกูยืม
เพื่อการศึกษา เพื่อเปDนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ จะทําใหทราบถึงอุปสรรคและการแกไขป:ญหา เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขในครั้งต&อไปใหมีความสมบูรณและประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการประชุมผูปกครอง
นักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินงาน 9 ขั้นตอน ดังนี้
1.กําหนดวัน จองหองประชุม
2.การจัดทําโครงการและการขออนุมัติโครงการ
3.การวางแผนการดําเนินงานและการประชุม
4.การทําหนังสือเชิญ
5.การจัดเตรียมปายประชาสัมพันธ
6.การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
7.ประกาศรายชื่อและประชุมชี้แจงนักศึกษา
8.การประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
9.การสรุปผลและการประเมินผล
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แผนผังขั้นตอนการประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

1.การกําหนดวัน จองห;องประชุม

2.การจัดทําโครงการและการขออนุมัติโครงการ

3.การวางแผนการดําเนินงานและการประชุม

4.การทําหนังสือเชิญ

5.การจัดเตรียมป9ายประชาสัมพันธ

6.การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

7.ประกาศรายชื่อและประชุมชี้แจงนักศึกษา

8.การประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงิน
กองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา

9.การสรุปผลและการประเมินผล
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัน จองห;องประชุม
1.1 กําหนดวันการประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา
กําหนดวันจัดการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
โดยยึดปฏิทิน “ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กําหนดการใหกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา” ของ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่ อการศึ กษาเปDน หลัก เพื่อใหนักศึกษาเขาไปจั ดทํ าสัญญาไดทั น
ตามระยะเวลาที่กองทุนกําหนด หลังจากนั้นประชุม หารือในสายงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาเพื่อ
กําหนดวันจัดการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เมื่อไดวันเรียบรอยแลว
จัดประชุมกองพัฒนานักศึกษา เพื่อแจงวันจัดการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษาใหทราบต&อไป
1.2 ติดตอประสานงานจองห;องประชุม
เมื่อไดวันจัดการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแลว
โทรประสานงานอาคารสถานที่ เพื่อประสานจองหองประชุม วัน เวลาที่กําหนด และเขียนใบ “ขออนุญาต
ใชหองประชุ มและสถานที่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ” ใหผู อํ า นวยการ
เซ็นรับรอง หลังจากนั้นนําใบ “ขออนุญาตใชหองประชุมและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ” ไปยื่นที่ฝoายอาคารสถานที่เพื่อขออนุญาตใชหองประชุม
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ตัวอยางใบขออนุญาตใช;ห;องประชุมและสถานที่
ใบขออนุญาตใช;ห;องประชุมและสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เรียน อธิการบดี
ดวยขาพเจา.....................................................................................ตําแหน&ง…………………………………….…………..
สังกัดคณะ/สํานัก/อื่นๆ.........................................................................................................มีความประสงคใชหองประชุม/
สถานที่....................................................................เพื่อจัด........................................................จํานวน...........................คน
ในวัน.................................ที่.............เดือน..............................พ.ศ.........................เวลา..................น. ถึงเวลา.................น.
ถึงวัน.................................ที่.............เดือน..............................พ.ศ.........................เวลา..................น. ถึงเวลา.................น.
เบอรโทรศัพทมือถือ.................................................................................................เบอรสายใน...........................................
จึงขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยฯ จัดอุปกรณรายการต&อไปนี้
 โต|ะ............................. ตัว
 วีดีโอ
 โทรทัศน
 เกาอี้........................... ตัว
 เครื่องเสียง
 เครื่องฉายขามศีรษะ
 ไมโครโฟน.................. ตัว
 อื่นๆ ................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.....................................................ผูขออนุญาต
(................................................................)
....................../......................../...................
ลงชื่อ......................................................
(...............................................................)
ตําแหน&ง คณบดี / ผูอํานวยการศูนย / สํานัก....................................................................
....................../......................../...................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน อธิการบดี
ไดตรวจสอบสถานที่แลว วันเวลาแลว สามารถใหใชสถานที่ดังกล&าวได
ลงชื่อ...................................................เจาหนาที่
(................................................................)
....................../......................../...................
 เห็นควรอนุญาต

 ไม&อนุญาตเพราะ.....................................................................
ลงชื่อ...........................................ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
(................................................................)
....................../......................../...................

 อนุญาต

 ไม&อนุญาต

คําสั่ง
 มีค&าใชจ&าย

 ไม&มีค&าใชจ&าย

ลงชื่อ...................................................เจาหนาที่
....................../......................../...................
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1.3 กําหนดรูปแบบการจัดห;องประชุม
ออกแบบแผนผังการจัดหองประชุม การจัดโต|ะเกาอี้สําหรับฟ:งวิทยากรบรรยายในช&วงเชา
และการจัดโต|ะเกาอี้สําหรับจัดทําสัญญากูยืมเงิน ในช&วงบ&าย

ภาพที่ 1 แผนผังการจัดโต|ะ เกาอี้สําหรับผูปกครองและนักศึกษา เพื่อฟ:งวิทยากรบรรยายในช&วงเชา

ภาพที่ 2 แผนผังการจัดโต|ะ เกาอี้สําหรับจัดทําสัญญากูยืมเงิน ในช&วงบ&าย
ป[ญหา หองประชุมเล็กเกินไป
แนวทางการแก;ไขป[ญหา ควรกําหนดวันไวล&วงหนา เพื่อจะไดหองประชุมที่ใหญ&กว&า
ข;อเสนอแนะ -
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําโครงการและการขออนุมัติโครงการ
2.1 ดาวนโหลดแบบฟอรมขออนุมัติโครงการ
ก&อนที่จะมีการจัดการประชุมจะตองมีการจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ โดยใชแบบฟอรม
กนผ.04 แบบฟอรมเสนอขออนุมัติกิจกรรม สามารถดาวนโหลดเอกสาร กนผ.04 แบบฟอรมเสนอขออนุมัติ
กิจกรรม ไดจากเว็บไซตกองนโยบายและแผน

ภาพที่ 3 แผนผังการจัดโต|ะ เกาอี้สําหรับจัดทําสัญญากูยืมเงิน ในช&วงบ&าย
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ตัวอยางแบบฟอรมเสนอขออนุมัติกิจกรรม

บันทึกข;อความ
สวนราชการ

กองพัฒนานักศึกษา โทร 128, 239

ที่

อว 0630.013/

วันที่

เรื่อง

ขออนุมัติกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

มิถุนายน 2562

เรียน อธิการบดี
ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ไดมีแผนการกําหนด กิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืม
เงิ นกองทุ นเงิ นใหกู ยื มเพื่ อการศึ กษา ตามแบบสรุ ปงบประมาณจํ าแนกตามโครงการ กิ จกรรม ประจํ าปO
งบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.02) และไดรับอนุมัติเรียบรอยแลวนั้น
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของหน&วยงานเปDนไปตามแผนการดําเนินงานแบบสรุปงบประมาณ
จํ า แนกตามโครงการ กิ จ กรรม ประจํ า ปO ง บประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.02) จึ งขออนุ มั ติ ดํ าเนิ นการ
กิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา รหัสกิจกรรม 06-04-02-024
แหล&งงบค&าดําเนินการกองทุน กยศ. จํานวนงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) กิจกรรมประชุม
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกล&าวไดบรรจุในระบบบัญชี 3 มิติเรียบรอยแลว
ดังแบบฟอรมขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04) ที่แนบมาพรอมนี้ 1 ฉบับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....................................................................)
ผูช&วยอธิการบดี
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กนผ.04
แบบฟอรมเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ยอย

แบบฟอรมเสนอขออนุมัติกิจกรรม
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
คณะ/หนวยงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ข;อมูลโครงการหลัก ชื่อ โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จําเปDนต&อการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
1. ชื่อกิจกรรม ..........กิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
รหัสกิจกรรม 06-04-02-024.......
2. หลักการและเหตุผล
กองทุ นเงิ นใหกู ยื มเพื่ อการศึ กษา (กยศ.) มี วั ตถุ ประสงคเพื่ อใหเงิ นกู ยื มแก& นั กเรี ยน หรื อนั กศึ กษา
ที่ ขาดแคลนทุ นทรั พยเพื่ อเปD นค& าเล& าเรี ยน ค& าใชจ& ายที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บการศึ กษา และค& าใชจ& ายที่ จํ าเปD น
ในการครองชีพระหว&างศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดําเนินการใหกูยืมตั้งแต&ปOการศึกษา 2539
โดยใหเงินกูยืม แก&นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ตั้งแต&ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ
และสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเปDนกลไกสําคัญของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนการขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อใหเยาวชนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานอย&างเท&า
เทียมกัน
เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและรูขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุนฯ
ในระบบ e-Studentloan อันไดแก& การยื่นเอกสารแบบคําขอกู การทําสัญญา การลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/
แบบยืนยันจํานวนเงินค&าเล&าเรียน การเบิกเงินค&าเล&าเรียนและค&าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงิน ประจําปOการศึกษา 2562 ของนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. ใหไดรับเงินค&าครองชี พ
และค&าเล&าเรียนใหทันตามระยะเวลา จึงไดจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อใหทราบขั้นตอนการกูยืมเงิน กยศ. และสามารถปฏิบัติตนไดถูกตองตามระเบี ยบ
กองทุนฯ
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปกครองนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. เขาใจวิธีการปฏิบัติและรูขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2. เพื่อใหผูปกครองนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการเปDนผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน กยศ.
4. กลุมเป9าหมาย/ผู;เข;ารวมโครงการ
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปO 2562 จํานวน 400 คน
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5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
เริ่มตนโครงการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ 31 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
6. งบประมาณ
 งบประมาณแผ&นดิน  งบประมาณรายได ( ) บ.กศ. ( ) กศ.ปช.
 งบอื่น ๆ … งบค&าดําเนินการกองทุน กยศ. …
งบประมาณ 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ;วน )
รายละเอียดการใช;จายงบประมาณ
ประเภทงบ/
รายการ
หมวด
ค&าวัสดุ
1.ค&าวัสดุ
2.ค&าปายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร (2 ผืน)
3.ค&าของที่ระลึก
ค&าตอบแทน
4.ค&าเจาหนาที่ปฏิบัติงาน (420 บาท x 4 คน)
ค&าใชสอย
5.อาหารกลางวันบุคลากรและนักศึกษาช&วยงาน
(50 คน x มื้อละ 50 บาท x 1 มื้อ)
6.ค&าอาหารว&างผูปกครอง 400 ชุด (400 คน x มื้อละ 25 บาท x 1 มื้อ)
รวม

งบประมาณ
(บาท)
4,250
1,120
450
1,680
2,500
10,000
20,000

7. แผนการดําเนินงาน
ลําดับ

ขั้นตอน/กิจกรรม
ในการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.61)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1
2
3
4

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.62) (เม.ย.-มิ.ย.62)

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ
(ก.ค.-ก.ย.62)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชุมวางแผนงาน
เสนอ/อนุมัติโครงการ
ดําเนินโครงการ
ประเมินโครงการ

8. ผลที่คาดวาจะได;รับ
1. ผูปกครองนักศึกษากูยื มเงิน กองทุนเงินใหกูยืมเพื่ อการศึกษา มีความรูความเขาใจขั้ น ตอน
การกูยืมเงิน กยศ.
2. ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สามารถลงนามเปDนผูค้ําประกันได
อย&างถูกตอง
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9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ คาเป9าหมาย
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน ๔๐๐ คน
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผูปกครองนักศึกษากูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มีความรูความเขาใจขั้นตอน
การกูยืมเงิน และจัดทําสัญญาการกูยืมเงินใหทันตามระยะเวลาที่กองทุนฯ กําหนด รอยละ ๘๐
10. การติดตามและประเมินผลโครงการ
วิธีการ
แบบประเมินผลความพึงพอใจผูเขาร&วมโครงการ

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

11. สาเหตุหรือป[จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือป[จจัยความเสี่ยง
แนวทางแก;ไข/ป9องกันความเสี่ยง
1. ผูปกครองมีภูมิลําเนาอยู&ต&างจังหวัด
1. แจกเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
อาจทําใหไม&สามารถเขาร&วมประชุมไดครบทุกคน ของผูค้ําประกันใหผูปกครองรับทราบ
2. ผูปกครองเตรียมเอกสาร ไม&ครบทุกรายการ ก&อนวันเขาร&วมอบรม
ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู;เสนอโครงการ
(นางสาวศิรินันท จันทรโฉม)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
……..……../………...…………/…….……..…
ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาระดับเบื้องตน…………………………………………..……………….………………….…………
ลงชื่อ……………..……………………………….....
(......................................................................)
ผูช&วยอธิการบดี
……..……../………...…………/…….……..…
ความคิดเห็นผูบังคับบัญชาระดับสูง…………………………………………..……………….……………………………………
ลงชื่อ……………..……………………………….....
(…………………………………………………………….)
รองอธิการบดี
……..……../………...…………/…….……..…
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ตัวอยางกําหนดการ

กําหนดการ
กิจกรรมประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา
วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
*******************************
วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562
08.00 – 09.00 น.
ผูปกครองนักศึกษาลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.
กล&าวรายงานโดย ผูช&วยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท
ผูช&วยอธิการบดี
พิธีเปดโดย อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว
อธิการบดี
09.30 – 12.00 น.
แนวปฏิบัติในการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
และแนวคิดในการสรางจิตสํานึกใหผูปกครองผูกูยืมเงินกองทุนฯ
โดย คุณกอบศักดิ์ ดวงนา หัวหนาส&วน ผูบริหารงาน
วิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 น.
การจัดทําสัญญากูยืมเงิน
โดย เจาหนาที่กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
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2.2 การจัดทําโครงการตามแบบฟอรมขออนุมัติโครงการ
การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัตินั้น ประกอบดวย หัวขอดังนี้
2.2.1 หลั กการและเหตุ ผล ใหระบุ สาเหตุ ป: ญหา และความจํ าเปD นที่ ต องการจั ดโครงการ
ตลอดจนความตองการในการพัฒนา เพื่อใหเห็นถึงความสําคัญ ความจําเปDนในการจัดทําโครงการ
2.2.2 วัตถุประสงค ใหระบุสิ่งที่ตองการหลังจากจัดโครงการ ว&าตองการใหเกิดสิ่งที่คาดว&า
จะไดรับและกําหนดวัตถุประสงคในสิ่งที่เปDนไปได และสามารถวัดผลได
2.2.3 กลุ& ม เปาหมาย/ผู เขาร& ว มโครงการ ใส& ก ลุ& ม เปาหมาย เช& น ผู บริ ห าร อาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือสายสนับสนุน นักศึกษาและระบุจํานวนของกลุ&มเปาหมายที่จ ะ
เขาร&วมโครงการ
2.2.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ใหระบุวัน เวลา และสถานที่ในการดําเนินโครงการ
2.2.5 งบประมาณ ใหระบุประเภทของงบประมาณที่จะใชในการดําเนินงาน เช&น งบประมาณ
แผ&นดิน งบประมาณรายได และระบุรายละเอียดค&าใชจ&าย ค&าวัสดุ ค&าตอบแทน ค&าใชสอย ควรใส&รายละเอียด
การใชงบประมาณใหชัดเจน (ตามที่สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม กนผ. 01 และ กนผ. 02)
2.2.6 แผนการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาแต&ละขั้นตอนว&าดําเนินการช&วงใด
2.2.7 ผลที่คาดว&าจะไดรับ ใหระบุสิ่งที่ไดรับเมื่อจัดโครงการแลวเสร็จ โดยตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
2.2.8 ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ค&าเปาหมาย ใหระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและผลที่คาดว&าจะไดรับ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.2.9 การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ ใหระบุ การประเมิ น ผลโครงการ ว& า จะใช
เครื่องมือใด เช&น แบบประเมิน แบบสอบถาม
2.2.10 สาเหตุหรือป:จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ ใหระบุสาเหตุ
หรือความเสี่ยง แนวทางการแกไข/ปองกันความเสี่ยง เช&น งบประมาณไม&เพียงพอต&อการดําเนินงาน แนวทาง
แกไข ควรควบคุมค&าใชจ&ายใหเปDนไปตามแผนการดําเนินงาน
2.3 ดําเนินการสงบันทึกขอเสนออนุมัติโครงการ
ดําเนินการส&งบันทึกขออนุมัติโครงการที่กองนโยบายและแผน เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ
จากอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีแลว และดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
ป[ญหา การขออนุมัติล&าชา
แนวทางการแก;ไขป[ญหา ควรดําเนินการขออนุมัติโครงการกิจกรรมล&วงหนาอย&างนอย 1 เดือน
ก&อนจัดงาน
ข;อเสนอแนะ ควรร&างโครงการและคิดงบประมาณแต&ละหมวดไว เมื่อไดวันจัดกิจกรรมประชุม
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา จะไดเสนอขออนุมัติกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการดําเนินงานและการประชุม
3.1 วางแผนการดําเนินงานกําหนดหน;าที่ความรับผิดชอบ
ในการวางแผนการดําเนินงานจะมีการกําหนดขั้นตอนกิจกรรม หนาที่ผูรับผิดชอบ ผูประสานงาน
โดยมีการมอบหมายงานใหบุคลากรในกองพัฒนานักศึกษา และผูช&วยอธิการบดีช&วยกํากับดูแล
ลําดับ

กิจกรรม

ผู;รับผิดชอบ/ประสานงาน

หมายเหตุ

ผูช&วยอธิการบดี+คุณวราภรณ+
คุณกัลยา + คุณดาลัด + คุณศิรนิ ันท
คุณศิรินันท + คุณกัลยา
คุณมาส + คุณศิรินันท

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

1

อํานวยการทั่วไป

2
3

เขียน-เสนอโครงการอนุมัติ /คําสั่ง
การซื้อ-จาง ในโครงการประชุมผูปกครอง

4

ประสานงานจัดเตรียมสถานทีพ่ ธิ ีเปด-ปด
คุณมาโนช + คุณอานนท + คุณศิรินันท
พรอมอุปกรณเครื่องเสียง+ตกแต&งสถานที่
ฝoายอาคารสถานที่
การเตรียมเอกสารต&างๆ ประกอบดวย แฟมคํากล&าว
คุณกัลยา + คุณศิรินันท
+ ใบเซ็นชื่อเขาร&วมงาน + ปายสามเหลี่ยม
คํากล&าวรายงาน + คํากล&าวเปด
คุณศิรินันท
ติดปายทางเดินเขามหาวิทยาลัย และลงเว็ปไซต
คุณศิรินันท + คุณอานนท
หนังสือเชิญ ประธาน ,รองอธิการบดี, คณบดี,
คุณศิรินันท
รองคณบดีฝoายกิจการนักศึกษา ร&วมเปDนเกียรติ
ในพิธีเปด “โครงการประชุมผูป; กครอง ฯ”
หนังสือเชิญวิทยากร
คุณศิรินันท
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

5
6
7
8
9

ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

ชวงเช;า
10

ตอบขอซักถาม ใหคําแนะนําดานหนาหอประชุม
ใหนักศึกษาจําลําดับที่เพื่อลงทะเบียน (ช&วงเชา)
และเซ็นสัญญา (ช&วงบ&าย)

คุณกัลยา + คุณบัวทิพย
คุณมลิวรรณ + คุณศิรินันท

กยศ.รายเก&า(สีฟา) กยศ.รายใหม&(สีชมพู) กรอ.(สีเขียว)

11

รับลงทะเบียนและแจกเอกสาร (08.00-09.00 น.)
แจกอาหารว&างผูปกครอง

คุณมาส + คุณเบญจภัคค
คุณธัญญาภรณ + คุณพลอยภวิดา
นักศึกษาช&วยงาน

อาหารว&าง 500 ชุด
(สําหรับผูปกครอง)
อาหารกลางวัน 30
ชุด (สําหรับ
เจาหนาที่)

12

คุณกัลยา + คุณมาส + คุณบัวทิพย

อาหารว&าง

13

ตอนรับประธาน อาจารย แขกผูมีเกียรติ พิธีเปด
วิทยากรจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
จัดใหผูปกครอง นักศึกษาเขาที่นั่ง

14
15
16

ดูแลโน|ตบุ|ค ไฟลนําเสนอวิทยากร
เชิญแฟมคํากล&าว + มอบของทีร่ ะลึกใหวิทยากร
พิธีกร (ตามกําหนดการ)

คุณมาโนช + คุณสุนสิ า + คุณเพียงใจ
นักศึกษาช&วยงาน
คุณมลิวรรณ
คุณกัลยา + คุณเบญจภัคค
คุณวราภรณ
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ชวงบาย
17
18

ประจําจุดที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (แจกบัตรคิวสีสม)
เริ่ม 13.00 น.
ประจําจุดที่ 2 ลงนามในสัญญา

(หลังจากนักศึกษาผ&านจุดที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร
แลว นักศึกษาจะไดบัตรคิวใหม& ตามสีประเภท
การยื่นกูของตัวเอง โดยระบุลําดับที่ ตามบอรด
ประกาศมาแลว)

คุณเพ็ญพนา + คุณศิรินันท
นักศึกษาช&วยงาน
คุณวราภรณ + คุณเบญจภัคค +
คุณเพียงใจ + คุณบัวทิพย + คุณสุนิสา +
คุณธัญญาภรณ + คุณมลิวรรณ +

นักกิจการนักศึกษา 6 คน

กยศ.รายเก&า(สีฟา) กยศ.รายใหม&(สีชมพู)
กรอ.(สีเขียว)

19
20
21
22

ประจําจุดที่ 3 ส&งสัญญาพรอมเอกสารแนบ
ถ&ายภาพ (ตลอดโครงการ)
แบบประเมินผล (แจก+เก็บ)
การแตงกายในวันเสารที่ 22 กันยายน 2562
เวลานัดหมาย 07.30 น.

จัดโต|ะ1 ตัว
เกาอี้ 1 ตัว
สําหรับเจาหนาที่
เกาอี้ 3 ตัวสําหรับ
ผูปกครองและ
นักศึกษา
(จํานวน 13 โต|ะ)

คุณกัลยา + คุณมาส + คุณศิรินนั ท
คุณเพ็ญพนา + คุณศิรินันท
ทุกคน
เสื้อสีมวง ขอบแขนสีเทา

(เสื้อมหาวิทยาลัยแจกรับเสด็จ
พระเทพฯ)
หมายเหตุ : ขอมูลการวางแผนการดําเนินงานกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
3.2 การจัดการประชุมวางแผนการดําเนินงานกับบุคลากร
จั ด ประชุ มวางแผนการดํ า เนิ น งานร& ว มกั บ บุ คลากรกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา เพื่ ออธิ บ าย
รูปแบบการจัดงาน วางแผนการดําเนินการงาน อธิบายเอกสารต&างๆ เพื่อนําไปตอบขอซักถามจากผูปกครอง
หรื อนั กศึ กษาได รวมทั้ งอภิ ป รายถึ งป:ญ หาที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น การแกไขป: ญ หา และการเตรี ย มการปองกัน
ป:ญหาต&างๆ

ภาพที่ 4 ประชุมวางแผนการดําเนินงานกับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
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3.3 มอบหมายผู;รับผิดชอบในขั้นตอนตางๆและจัดทําคําสั่ง
มอบหมายหนาที่แต&ละจุด มอบหมายผูรับผิดชอบในขั้นตอนต&างๆชี้แจงทําความเขาใจ
เพื่อใหบริการกับผูปกครองและนักศึกษาได จัดทําคําสั่ง แต&งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน คณะทํางาน
และทําบันทึกเสนอลงนามในคําสั่ง
ประจําจุด จัดลําดับคิว
หน;าที่
รายชื่อ
จัดลําดับคิว
1.คุณมาโนช
จัดเรียงลําดับคิว บัตรคิวสีสมใหเรียงตามลําดับคิว
2.คุณอานนท
3.คุณธัญญาภรณ
เพื่อเขาจุดที่ 1 จุดตรวจเอกสาร
ประจําจุด ตรวจเอกสาร
หน;าที่
ตรวจสอบเอกสาร (กยศ.รายใหม, กยศ.รายเกา, กรอ.)
1.สัญญากูยืมเงินที่ถูกตอง 2 ฉบับ
2.เอกสารแนบผูกู 2 ฉบับ (ผูกูรับรองสําเนาถูกตอง)
สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
สําเนาหนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 2 ฉบับ
3.เอกสารแนบผูค้ํา 2 ฉบับ (ผูค้ํารับรองสําเนาถูกตอง)
สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4.เอกสารแนบผูแทนโดยชอบธรรม 2 ฉบับ (ถามี)
(ผูแทนโดยชอบธรรมรับรองสําเนาถูกตอง)
สําเนาทะเบียนบาน + สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
*** เมื่อเอกสารทั้งหมดถูกตอง ครบถวน
ใหบัตรคิวใหม&เพื่อไปจุดที่ 2 เซ็นสัญญา แยกประเภทดังนี้
กยศ.รายเก&า สีฟ9า กยศ.รายใหม& สีชมพู
กรอ. สีเหลือง รายชื่อเพิ่มเติม สีเขียว

รายชื่อ
1.คุณศิรินันท
2.คุณนุวัต
3.คุณเพ็ญพนา
4.คุณปรีญา
และนักศึกษาช&วยงาน
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ประจําจุด เซ็นสัญญา
หน;าที่
การเซ็นสัญญา
1.อธิบายการกรอกเอกสารต&างๆ
ใหกับผูกูกรอกขอมูลใหครบ
2.ใหคําแนะนํากับผูกู ผูค้ําประกัน
ผูแทนโดยชอบธรรม ในการเซ็นสัญญา
3.ตรวจสอบเอกสารสัญญาใหถูกตอง ครบถวน
ตรวจสอบว&าลงนามในเอกสารสัญญาครบทุกช&องหรือไม&
4.รวบรวมสัญญา และเอกสารแนบอย&างละ 2 ฉบับ

รายชื่อ
ทั้งหมด 14 โต|ะ
โต|ะที่ 1 คุณบัวทิพย*
โต|ะที่ 2 คุณมานิตา
โต|ะที่ 3 คุณมาส
โต|ะที่ 4 คุณณัฐนิชา
โต|ะที่ 5 คุณมลิวรรณ
โต|ะที่ 6 คุณวราภรณ*
โต|ะที่ 7 คุณกิตติภัค
โต|ะที่ 8 คุณเพียงใจ
โต|ะที่ 9 คุณพีรวัฒน
โต|ะที่ 10. คุณเบญจภัคค
โต|ะที่ 11. คุณนเรศ
โต|ะที่ 12. คุณสุนิสา
โต|ะที่ 13. คุณกิตติวุฒิ
โต|ะที่ 14. คุณกัลยา*

ป[ญหา บุคลากรบางคนไม&สามารถตอบป:ญหาที่ผูปกครองสอบถามได
แนวทางการแก;ไขป[ญหา ชี้แจงป:ญหาที่เจอบ&อยๆ เพื่อจะไดเปDนขอมูลในการตอบขอซักถาม
ข;อเสนอแนะ จัดกิจกรรมการทบทวนหลังกิจกรรมเพื่อทบทวนวิธีการทํางานทั้งดานความสําเร็จ
และป:ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อดําเนินงานใหดีขึ้นในครั้งต&อไป
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ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา

บันทึกข;อความ
สวนราชการ กองพัฒนานักศึกษา โทร 128, 239
ที่ อว 0630.013/
วันที่
กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเสนอแต&งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา
เรียน อธิการบดี
ดวยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดทํา
กิ จกรรมประชุ มผู ปกครองนั กศึ กษากู ยื มเงิ นกองทุ นเงิ นใหกู ยื มเพื่ อการศึ กษา ประจําปOการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อใหผูปกครองนักศึกษาไดเขาใจวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการกูยืมเงิน กยศ. ตลอดจนผูปกครองนักศึ กษา
กูยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการเปDนผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน กยศ. จึงไดจัดทํากิจกรรมประชุมผูปกครอง
นักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กองพัฒนานั กศึ กษาจึ งขอแต& งตั้ งคณะกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียดเอกสาร
ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(...................................................................)
ผูช&วยอธิการบดี

30

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่
/2562
เรื่อง แต&งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
----------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง
นักศึกษากองทุ นเงิ นใหกู ยื มเพื่ อการศึ กษา ประจําปO การศึ กษา 2562 ในวันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูปกครองผูกูยืมเงิน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เปDนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต&งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ประสานงานใหคําแนะนําฝoายต&างๆ อํานวยความสะดวก
ใหกับทุกฝoาย จัดทํากําหนดการโดยรวมของงานทั้งหมดและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
1. อาจารย ดร.สุพจน
ทรายแกว
ประธานกรรมการ
2. รศ.ศศินันท
เศรษฐวัฒนบดี
รองประธานกรรมการ
3. ผศ.เจษฎา
ความคุนเคย
กรรมการ
4. ผศ.ดร.นฤมล
ธนานันต
กรรมการ
5. อาจารยไชย
มีหนองหวา
กรรมการ
6. อาจารยชัยวุฒิ
เทโพธิ์
กรรมการ
7. อาจารยศิริพร
จิระชัยประสิทธิ
กรรมการ
8. อาจารย ดร.โรจนันท
ทรงอยู&
กรรมการ
9. รศ.ดร.เบญจลักษณ
เมืองมีศรี
กรรมการ
10. ผศ.ดร.ป:ณณรภัส
ถกลภักดี
กรรมการ
11. ผศ.ทรงพลธนฤทธ
มฤครัฐอินแปลง
กรรมการ
12. ผศ.ประพันธพงษ
ชิณพงษ
กรรมการ
13. อาจารย ดร.ภิศักดิ์
กัลยาณมิตร
กรรมการ
14. ผศ.ดร.อังคนา
กรัณยาธิกุล
กรรมการ
15. ผศ.อารีย
สงวนชื่อ
กรรมการ
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16. ผศ.ดร.นิสา
พักตรวิไล
กรรมการ
17. ผศ.ดร.ธีรธนิกษ
ศิริโวหาร
กรรมการ
18. ผศ.ดร.ศศิธร
จันทมฤก
กรรมการ
19. ผศ.เศกพร
ตันศรีประภาศิริ
กรรมการ
20. ผศ.ดร.มนัญญา
คําวชิระพิทักษ
กรรมการ
21. อาจารยจิราภรณ
ทองทวี
กรรมการ
22. นางนิธิวดี
ตั้งจันทรสุข
กรรมการ
23. นางนงลักษณ
สมณะ
กรรมการ
24. นางสาวฉวีวรรณ
ศิละวรรณโณ
กรรมการ
25. ผศ.อาทิมา
แปนธัญญานนท
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการดําเนินงาน มีหนาที่ในการประสานงานรวมทั้งอํานวยความสะดวกใหกั บ
ทุกฝoาย ประกอบดวย
1. ผศ.อาทิมา
แปนธัญญานนท
ประธานกรรมการ
2. อาจารยองอาจ
ทับบุรี
กรรมการ
3. อาจารย ดร.สมทรง
บรรจงธิติทานต
กรรมการ
4. อาจารย ดร.นพรัตน
ไวโรจนะ
กรรมการ
5. อาจารย ดร.รัฐพล
ศิลปรัศมี
กรรมการ
6. อาจารยนันทิยา
รักตประจิต
กรรมการ
7. อาจารยรวีพรรณ
กาญจนวัฒน
กรรมการ
8. อาจารยธนิษฐนันท
จันทรแยม
กรรมการ
9. อาจารย ดร.พิษณุ
แกวตะพาน
กรรมการ
10. อาจารยคณิต
เรืองขจร
กรรมการ
11. นางสาวมานิตา
วรทัต
กรรมการ
12. นายกิตติภัค
สุดสะกรี
กรรมการ
13. นางสาวณัฐนิชา
กสิกรณ
กรรมการ
14. นางสาวชุติมา
คําขันธ
กรรมการ
15. นางสาวบุษบงก
วินิยม
กรรมการ
16. นายนเรศ
นวนแจง
กรรมการ
17. นายพีรวัฒน
ตันตอ
กรรมการ
18. นายกิตติวุฒิ
ไชยการ
กรรมการ
19. นางสาวสุวิมล
พิชัยกมล
กรรมการ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

นายสมหมาย
นายสุธน
นายณัฐวุฒิ
นางสาวมาส
นายมาโนช
นายอานนท
นางสาวบัวทิพย
นางสาวมลิวรรณ
นางเพ็ญพนา
นางสาวเพียงใจ
นางสาวสุนิสา
นางสาวธัญญาภรณ
นางเบญจภัคค
นางสาวปรีญา
นางสาววราภรณ
นางสาวกัลยา
นายนุวัต
นางสาวศิรินันท
สั่ง ณ วันที่

แสงศิโรรัตน
บุญพยา
พรรณชีพ
ดอกสรอย
เงาภู&ทอง
มีสมบัติ
บุญประเสริฐ
พันธภักดิ์
เครือเมฆ
เสือเอก
คงทอง
บุญเพิ่ม
ธนแพรวพันธ
สุขประเสริฐ
ไชยสุริยานันท
นันทสําเภา
มูหะหมัด
จันทรโฉม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช&วยเลขานุการ
กรรมการและผูช&วยเลขานุการ
กรรมการและผูช&วยเลขานุการ

กรกฎาคม 2562

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ขั้นตอนที่ 4 การทําหนังสือเชิญ
4.1 การทําหนังสือเชิญอธิการบดีเปCนประธานในพิธี
ทําหนังสือเรียนเชิญอธิการบดี เพื่อมาเปDนประธานในพิธีเปดการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมแนบกําหนดการการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและแนบคํากล&าวเปดงาน
ตัวอยางหนังสือเชิญอธิการบดีเปCนประธานในพิธี

บันทึกข;อความ
สวนราชการ กองพัฒนานักศึกษา โทร 128, 239
ที่
อว 0630.013/
วันที่
มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปDนประธานพิธีเปดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืม
เพื่อการศึกษา
เรียน อธิการบดี
ดวยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
ไดจัดทํากิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อใหผูปกครอง
และนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. เขาใจวิธีการปฏิบัติและรูขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึ กษา
มากขึ้น จึงไดจัดทํากิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในวันเสาร
ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
นั้น
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงใคร&ขอเรียนเชิญท&านเปDนประธานในพิธีเปดกิจกรรมประชุม
ผู ปกครองนั ก ศึ ก ษากู ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ใหกู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ในวั น เสารที่ 20 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ
เอกสารดังแนบ ผูประสานงานในครั้งนี้ คือ นางสาวศิรินันท จันทรโฉม มือถือ 087-004-8345
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(……………………………………………………………)
ผูช&วยอธิการบดี
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ตัวอยางคํากลาวเปhดงาน

คํากลาวเปhด
กิจกรรมประชุมผู;ปกครองนักศึกษากองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา
วันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562
*********************************************
คณบดี ผู;อํานวยการ อาจารย คณะผู;จัดงานและผู;เข;ารวมกิจกรรม
ทุกทาน
กระผมมีความยินดีเปDนอย&างยิ่ง ที่ไดมาเปDนประธานในการเปดงาน
กิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้
จากการกล&าวรายงาน จะเห็นไดว&ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ เปดโอกาสใหนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยไดทําเรื่อง
กูยืมค&าเล&าเรียน ค&าใชจ&ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค&าใชจ&ายที่จําเปDน
ในการครองชีพระหว&างศึกษา เพื่อใหทราบขั้นตอนการกูยืมเงิน การใชระบบ
e-Studentloan ตามระเบียบกองทุนฯ โดยสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง และ
เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการและรูขั้นตอนปฏิบัติตน
ในการเปDนผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน
ในโอกาสนี้ กระผมขอใหการดําเนินกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในวันนี้ บรรลุตามวัตถุประสงคทุกประการ
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดกิจกรรมประชุมผูปกครอง
นักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ณ บัดนี้

********************
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4.2 การทําหนังสือเชิญรองอธิการบดีเปCนเกียรติในงาน
4.3 การทําหนังสือเชิญคณบดี คณาจารยเปCนเกียรติในงาน
ทําหนังสือเรียนเชิญรองอธิการบดีและคณบดี เพื่อมาเปDนเปDนเกียรติในงานในพิธีเปดการประชุม
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมแนบกําหนดการการประชุมผูปกครอง
นักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ตัวอยางหนังสือเชิญรองอธิการบดี คณบดี คณาจารยเปCนเกียรติในงาน

บันทึกข;อความ
สวนราชการ กองพัฒนานักศึกษา โทร 128, 239
ที่
อว 0630.013/
วันที่
มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอเรียนเชิญร&วมเปDนเกียรติในพิธีเปดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
เรียน อธิการบดี
ดวยกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
ไดจัดทํากิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อใหผูปกครอง
และนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. เขาใจวิธีการปฏิบัติและรูขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึ กษา
มากขึ้น จึงไดจัดทํากิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในวันเสาร
ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
นั้น
ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงใคร&ขอเรียนเชิญท&านร&วมเปDนเกียรติในพิธีเปดกิจกรรมประชุม
ผู ปกครองนั กศึ กษากู ยื มเงิ นกองทุ นเงิ น ใหกู ยื มเพื่ อ การศึ ก ษา ในวั น เสารที่ 20 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ปถั มภ
เอกสารดังแนบ ผูประสานงานในครั้งนี้ คือ นางสาวศิรินันท จันทรโฉม มือถือ 087-004-8345
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(……………………………………………………………)
ผูช&วยอธิการบดี
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4.4 การทําหนังสือเชิญวิทยากร
ประสานงานไปที่ธ นาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะหวิ ทยากร มาบรรยาย
ในหัวขอ “แนวปฏิบัติในการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและแนวคิดในการสรางจิตสํา นึก
ใหผู ปกครองผู กู ยื ม เงิ น กองทุ น กองทุ น เงิ น ใหกู ยื มเพื่ อ การศึ ก ษา” เมื่ อประสานงานกั บ ทางธนาคาร
เรียบรอยแลวใหดําเนินการทําหนังสือเชิญวิทยากร เพื่อมาบรรยายในการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมแนบกําหนดการการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ตัวอยางหนังสือเชิญวิทยากร

ที่ อว 0630.013/

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 13180
มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอความอนุเคราะหวิทยากร
เรียน ผูจัดการฝoายบริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส&งมาดวย กําหนดการ
จํานวน 1 ชุด
ดวยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ กํ า หนดจั ด กิ จ กรรม
ประชุมผูปกครองนักศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปOการศึกษา 2562 ในวันเสารที่ 20
กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูความเขาใจวิธีการปฏิบัติตนในการกูยืมเงิน และ
แนวคิดในการสรางจิตสํานึกที่ดีแก&ผูปกครองผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหวิทยากรจากหน&วยงานของท&านมาบรรยาย
ในหัวขอ “แนวปฏิบัติในการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และแนวคิดในการสรางจิตสํานึก
ใหผูปกครองผูกูยืมเงินกองทุนฯ” ในวันเสารที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม
วไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวนผูปกครองที่เขาร&วมประชุม
จํานวน 400 คน รายละเอียดกําหนดการดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดเตรียมป9ายประชาสัมพันธ
5.1 กําหนดชื่อกิจกรรม วัน เวลา สถานที่
ออกแบบปาย ชื่ อ กิ จ กรรม พรอมระบุ วั น เวลา สถานที่ ที่ จั ด การประชุ ม ผู ปกครอง
นั ก ศึ ก ษากู ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ใหกู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา และนํ า ส& ง รานเพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ปายไวนิ ล
ขนาด 1x3 เมตร จํานวน 2 ผืน โดยขอใบเสนอราคาจากรานเพื่อนําใหเจาหนาที่พัสดุทําเรื่องซื้อจางต&อไป

ภาพที่ 5 ตัวอย&างกําหนดชื่อกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ เพื่อดําเนินการจัดทําปายไวนิล

38
5.2 รั บแบบฟอรมขอใช; บริ การ เพื่ อติ ดปายประชาสั มพั นธ จากงานสื่ อสารองคกรและการตลาด
เพื่อขออนุญาตติดปาย บริเวณทางเดินเขามหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาไดทราบขอมูลข&าวสารอย&างทั่วถึง
กรอกแบบฟอรมเพื่อขอติดปายประชาสัมพันธ ผูอํานวยการเซ็นรับรอง นําส&งงานสื่อสารองคกรและการตลาด
ตัวอยางแบบฟอรมขอใช;บริการ
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5.3 ติดป9ายเพื่อประชาสัมพันธบริเวรทางเดินเข;ามหาวิทยาลัย

ภาพที่ 6 ดําเนินการติดปายประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดทราบ
ป[ญหา มีปายกิจกรรมงานอื่นติดอยู&
แนวทางการแก;ไขป[ญหา ติดต&อหน&วยงานที่เกี่ยวของ หรือ เจาของโครงการ เพื่อดําเนินการนํา
ปายออก หรือ แจงเพื่อทราบว&าจะดําเนินการนําปายออก
ข;อเสนอแนะ สํารวจพื้นที่ก&อนการดําเนินการขอติดปายประชาสัมพันธ
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก
6.1 การเตรียมบัตรคิวตรวจเอกสาร (แจกชวงเช;า ลงทะเบียน)
เมื่อนักศึกษามาลงทะเบียนเขาร&วมกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สามารถแจกบัตรคิว “ตรวจเอกสาร” ใหกับนักศึกษาไดเลย เพื่อใช
ต&อคิวในการตรวจเอกสาร จุดที่ 1 ในช&วงบ&าย

ภาพที่ 7 ตัวอย&างบัตรคิวการตรวจเอกสาร (ควรแยกสีกระดาษใหแตกต&างกัน)
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6.2 การจัดเตรียมบัตรคิวเซ็นสัญญา แยกประเภทผู;กู;ยืม ดังนี้
เมื่อนักศึกษาเขา “ตรวจเอกสาร” จุดที่ 1 เรียบรอยแลว ขั้นตอนต&อไปคือ ใหบัตรคิวเซ็น
สั ญ ญากั บ นั ก ศึ ก ษาใหม& โดยแยกประเภทผู กู ยื ม เขี ย นลํ า ดั บ ที่ ต ามประกาศรายชื่ อ และให
นักศึกษาไปในจุดที่ 2 เพื่อเซ็นสัญญาต&อหนาเจาหนาที่
โดยบัตรคิวเซ็นสัญญา แยกประเภทผูกูยืม ดังนี้
6.2.1 ประเภทผูกูยืม กยศ.ผูกูรายใหม&
6.2.2 ประเภทผูกูยืม กยศ.ผูกูรายเก&า
6.2.3 ประเภทผูกูยืม กรอ.

ภาพที่ 8 ตัวอย&างบัตรคิวการเซ็นสัญญา กยศ.รายใหม& (ควรแยกสีกระดาษใหแตกต&างกัน)
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ภาพที่ 9 ตัวอย&างบัตรคิวการเซ็นสัญญา กยศ.รายเก&า (ควรแยกสีกระดาษใหแตกต&างกัน)

ภาพที่ 10 ตัวอย&างบัตรคิวการเซ็นสัญญา กรอ. (ควรแยกสีกระดาษใหแตกต&างกัน)
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6.3 การจัดเตรียมตัวอยางเอกสาร
เอกสารที่นักศึกษาตองนํามาในการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ประกอบดวย
6.3.1 สัญญากูยืมเงิน 6 หนา
จํานวน 2 ชุด
6.3.2 สําเนาสมุดคู&ฝากของผูกู
จํานวน 2 ชุด
6.3.3 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกู จํานวน 2 ชุด
6.3.4 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันจํานวน 2 ชุด
ทางฝoายผูจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ไดจัดเตรียมตัวอย&างสัญญาที่ถูกตอง และการถ&ายเอกสารแนบ ที่ครบถวนสมบูรณ เพื่อใหผูปกครองและ
นักศึกษาไดดูเปDนตัวอย&างที่บอรดประชาสัมพันธที่หนางาน
หมายเหตุ : ตัวอย&างสัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ ทั้งหมด 9 หนา (หนา 44-52)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง)
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6.4 การจัดเตรียมที่จอดรถ
ประสานงานกับวิทยากร ขอทราบทะเบียนรถเพื่อแจงกับผูดูแลที่จอดรถในการจัดเตรียม
ที่จอดรถไวสําหรับวิทยากร เพื่อเปDนการอํานวยความสะดวกใหใกลกับสถานที่จัดงานใหมากที่สุด
ป[ญหา ผูปกครองและนักศึกษาเตรียมเอกสารมาไม&ครบ
แนวทางการแก;ไขป[ญหา แจกเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผูค้ําประกันใหผูปกครองรับทราบ
ก&อนวันเขาร&วมประชุม
ข;อเสนอแนะ นักศึกษาควรเขาร&วมฟ:งการชี้แจงเมื่อกองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมเพื่อใหนักศึกษา
ทําความเขาใจและเตรียมเอกสารไดครบถวน ถูกตองและสามารถจัดทําสัญญากูยืมเงินที่ถูกตองได
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ขั้นตอนที่ 7 ประกาศรายชื่อและประชุมชี้แจงนักศึกษา
7.1 ประกาศรายชื่อ
โดยทํ าหนั งสื อแจงไปถึ งทุ กคณะ และติ ดประกาศที่ บอรดกองพั ฒนานั กศึ กษาเพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษา
ตรวจสอบรายชื่อของตนเองได โดยแยกเพศหญิง ชาย เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ และแยกประเภทผูกูยืม
ดังนี้
7.1.1 ประเภทผูกูยืม กยศ.ผูกูรายใหม&
7.1.2 ประเภทผูกูยืม กยศ.ผูกูรายเก&า
7.1.3 ประเภทผูกูยืม กรอ.

ภาพที่ 11 ตัวอย&างการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ขอรับทุน ประเภทผูกูยืม กยศ.ผูกูรายใหม&
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ภาพที่ 12 ตัวอย&างการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ขอรับทุน ประเภทผูกูยืม กยศ.ผูกูรายเก&า
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ภาพที่ 13 ตัวอย&างการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ขอรับทุน ประเภทผูกูยืม กรอ.
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7.2 จัดประชุมชี้แจงนักศึกษา
ประชาสัมพันธวันที่จัดประชุมใหนักศึกษาเขาร&วมประชุม เจาหนาที่ชี้แจงเรื่องการจัดทํา
สัญญา การเตรียมเอกสารแนบต&างๆ พรอมทั้งมีตัวอย&างการถ&ายเอกสารแนบใหนักศึกษาดู เพื่อสรางความเขาใจ
ใหไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพที่ 14 การจัดประชุมชี้แจงนักศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ
ป[ญหา นักศึกษาบางคนติดเรียน หรือติดสอบทําใหไม&สามารถเขาร&วมประชุมได
แนวทางการแก;ไขป[ญหา เพิ่มช&องทางการประชาสัมพันธลงใน เพจ Facebook เพื่อใหนักศึกษา
เขาไปอ&าน และศึกษาได
ข;อเสนอแนะ ติดตัวอย&างเอกสารไวหนากองพัฒนานักศึกษา
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ขั้นตอนที่ 8 การประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพื่อการศึกษา
ในการจัดประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เจาหนาที่ตองมา
หนางานก& อนเวลาประมาณ 1 ชั่ ว โมงเพื่ อเตรี ย มความพรอมในเรื่ องบอรดประกาศรายชื่อ ใบเซ็ น ชื่อ
ใบลงทะเบียน อาหารเบรกสําหรับผูปกครอง ของที่ระลึกสําหรับวิทยากร พานเชิญคํากล&าว แฟมคํากล&าว
โน|ตบุ|ค
8.1 การรับลงทะเบียนผู;ปกครองและนักศึกษา
ควรจัดโต|ะลงทะเบียน และควรแยกสีใบเซ็นชื่อใหต&างกันเพื่อใหมองเห็นไดง&าย และเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว โดยมีเจาหนาที่และนักศึกษาช&วยงานแนะนํา คอยใหคําปรึกษา และเชิญผูปกครอง
นักศึกษาเขานั่งตามที่จัดไว

ภาพที่ 15 การรับลงทะเบียนผูปกครองและนักศึกษา

ภาพที่ 16 การรับลงทะเบียนผูปกครองและนักศึกษา
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8.2 การรับรองประธานในพิธี
รับรองประธานในพิธี อธิการบดี คณาจารยและบุคลกรที่จะมาร&วมในงานการจัดประชุม
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา โดยเชิญใหนั่งในที่นั่งที่เตรียมไวและบริการ
เครื่องดื่ม อาหารว&าง
8.3 การรับรองวิทยากร
รับรองวิทยากรที่จะเขามาบรรยายในงานการจัดประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา โดยเชิญใหนั่งในที่นั่งที่เตรียมไวและบริการเครื่องดื่ม อาหารว&าง

ภาพที่ 17 การรับรองประธานในพิธี อธิการบดี คณาจารยบุคลากรและวิทยากร
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8.4 พิธีกรดําเนินการตามกําหนดการ
เริ่มจากพิธีกรกล&าวถึงวัตถุประสงคของการจัดประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุน
เงิ น ใหกู ยื มเพื่ อการศึ กษา 1. เพื่อใหผูปกครองนั กศึกษากูยื มเงิน กยศ. เขาใจวิธีการปฏิบัติและรูขั้ นตอน
การกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 2. เพื่อใหผูปกครองนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการ
เปDนผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน กยศ. การฟ:งวิทยากรบรรยายในหัวขอ “แนวปฏิบัติในการกูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและแนวคิดในการสรางจิตสํานึกใหผูปกครองผูกูยืมเงินกองทุนฯ ในช&วงเชา และ
การเซ็นสัญญาต&อหนาเจาหนาที่ในช&วงบ&าย

ภาพที่ 18 พิธีกรกล&าวถึงวัตถุประสงค รายละเอียดของงาน กิจกรรมต&างๆ

ภาพที่ 19 ผูปกครองและนักศึกษาเขาร&วมการจัดประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา
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8.5 ประธานในพิธีกลาวเปhดงาน
ลํ า ดั บ ต& อมาพิ ธี กรเรี ย นเชิ ญ ผูกล& า วรายงาน กล& า วถึ งวั ต ถุ ป ระสงคของงาน 1. เพื่อให
ผู ปกครองนั กศึ กษากู ยื มเงิ น กยศ. เขาใจวิ ธี การปฏิ บั ติ และรู ขั้ น ตอนการกู ยื มเงิ น กองทุ นเงิ นใหกู ยื ม
เพื่อการศึกษา 2. เพื่อใหผูปกครองนักศึกษากูยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการเปDนผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน
กยศ. ผูเขาร&วมงาน และพิธีกรเรียนเชิญประธานกล&าวเปดงาน

ภาพที่ 20 ประธานในพิธีกล&าวเปดงาน

ภาพที่ 21 ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกใหกับวิทยากร
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8.6 วิทยากรบรรยาย
พิธีกรเชิญวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย บรรยาย ในหัวขอเรื่อง “แนวปฏิบัติในการกูยืม
เงิ น กองทุ น เงิ น ใหกู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาและแนวคิ ด ในการสรางจิ ต สํ า นึ ก ใหผู ปกครองผู กู ยื ม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

ภาพที่ 22 วิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บรรยาย

ภาพที่ 23 วิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บรรยาย
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8.7 การจัดทําสัญญา
เจาหนาที่อธิบายเอกสารการเซ็นสัญญาและเอกสารแนบ เพื่อใหผูปกครองไดทราบและ
จัดเตรียมเอกสารใหครบถวน ถูกตอง ดังนี้
8.7.1 สัญญากูยืมเงิน 6 หนา
จํานวน 2 ชุด
8.7.2 สําเนาสมุดคู&ฝากของผูกู
จํานวน 2 ชุด
8.7.3 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกู จํานวน 2 ชุด
8.7.4 สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันจํานวน 2 ชุด
เมื่อเอกสารสัญญาและเอกสารแนบครบถวน ถูกตองแลว ผูกูลงนามในสัญญาทุกหนา
และผูค้ําประกันลงนามในสัญญาทุกหนา เอกสารแนบรับรองสําเนาถูกตอง เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสารสัญญาใหถูกตอง ครบถวน เจาหนาที่รวบรวมสัญญา และเอกสารแนบอย&างละ 2 ชุด

ภาพที่ 24 ผูปกครอง (ผูค้ําประกัน) และนักศึกษา ลงลายมือชื่อในสัญญากูยืม ต&อหนาเจาหนาที่หรือผูบริหาร
สถานศึกษา
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ภาพที่ 25 ผูปกครอง (ผูค้ําประกัน) และนักศึกษา ลงลายมือชื่อในสัญญากูยืม ต&อหนาเจาหนาที่หรือผูบริหาร
สถานศึกษา
ป[ญหา 1.ผูปกครองมีภูมิลําเนาอยู&ต&างจังหวัดอาจทําใหไม&สามารถเขาร&วมประชุมและจั ด ทํา
สัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดครบทุกคน
2.ผูปกครอง (ผูค้ําประกัน) หรือนักศึกษา ลงนามในเอกสารสัญญาผิด
แนวทางการแก;ไขป[ญหา 1.ผูปกครองและนักศึกษาสามารถจัดทําสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา ณ อําเภอภูมิลําเนาตามทะเบียนบานตนเองได แต&ตองมีลายมือชื่อของนายทะเบียนทองที่
หรือทองถิ่น และประทับตราอําเภอมาดวย
2.แนะนําใหนักศึกษานําสัญญามาหลายๆ ชุด ปองกันการลงนามผิด
ข;อเสนอแนะ 1.ผูปกครองและนักศึกษาควรเขาร&วมการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อรับฟ:งการบรรยายของวิทยากร และการจัดทําสัญญากูยืมเงินที่ถูกตอง
2.เนนย้ํานักศึกษาตอนจัดประชุมชี้แจงในเรื่องการลงนามในสัญญาใหถูกตอง
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ขั้นตอนที่ 9 การสรุปผลและการประเมินผล
9.1 สรุปผลการดําเนินโครงการและการประเมินผล
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การจั ด ประชุ ม ผู ปกครองนั ก ศึ ก ษากู ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ใหกู ยื ม เพื่ อ
การศึกษาแลวตองสรุปป:ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขในครั้งต&อไปใหดียิ่งขึ้น
พรอมสรุปผลและประเมินผลการจัดงาน

สรุปผลการวิเคราะหข;อมูล
กองพัฒนานักศึกษา ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดดําเนินการกับกลุ&มเปาหมาย
มีผลการวิเคราะห ดังนี้
1. กลุมเป9าหมาย
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจําปO 2562 จํานวน 400 คน
2. เครื่องมือที่ใช;ในการเก็บข;อมูล
แบบประเมินผลกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยื มเพื่ อการศึ กษา
ซึ่งแบ&งออกเปDน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขาอบรม จํานวน 3 ขอ โดยใหทําเครื่องหมาย ตรงหนาขอที่ตรง
กับความเปDนจริงของผูเขาร&วมโครงการ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ ดานวิทยากร/ ดานสถานที่ ระยะเวลา /การดําเนินการจัดโครงการ
จํานวน 10 ขอ โดยใหทํ าเครื่ องหมาย  ในช&องที่ ตรงกั บความพึ งพอใจตามความเปD นจริ งของผู เขาร& วม
โครงการ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
3. วิธีการเก็บข;อมูล
แจกแบบสอบถามใหกับผูเขาร&วมโครงการทุกท&านจากการเขาร&วมโครงการ จํานวน 400 ชุด
4. การวิเคราะหข;อมูล
โดยผูดําเนินโครงการวิเคราะหขอมูล ดังต&อไปนี้
1.1 การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง และความ
สมบูรณของขอมูล
1.2 ขอมูลแบบสอบถามส&วนที่ 1 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่หาค&ารอยละและนําเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบการบรรยาย
1.3 ขอมูลแบบสอบถามส&วนที่ 2 วิเคราะหโดยการหาค&าเฉลี่ย (Mean) ส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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5. เกณฑที่ใช;ในการวิเคราะหข;อมูล
คาเฉลี่ย (เกณฑ สมศ.)
ชวงคะแนน

ผลการประเมิน

4.51 – 5.00

ดีมาก

3.51 – 4.50

ดี

2.51 – 3.50

พอใช

1.51 – 2.50

ควรปรับปรุง

1.00 –1.50

ตองปรับปรุง

ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

รอยละ 65

2

รอยละ 70

3

รอยละ 75

4

รอยละ 80

5

รอยละ 85

คาร;อยละ (เกณฑ ก.พ.ร.)

เกณฑที่ ใชในการประเมิ นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บความพึ งพอใจในการดํ าเนิ นโครงการประชุ ม
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปDนแบบมาตราส&วนประมาณค&า (Rating Scale)
ตามแบบของลิเคอรท (Likert) แบ&งเปDน 5 ระดับ เทียบตามเกณฑดังนี้
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
นอย
1
นอยที่สุด
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การแปลความหมายระดับความพึงพอใจโดยพิจารณาจากค&าเฉลี่ยตามเกณฑของเบสท (Best,
1981อางถึงใน ศิริวรรณ สรีรัตน และคนอื่นๆ, 2541) ดังนี้
ช&วงการวัด
=
==
แทนค&าไดดังนี้

ค&าคะแนนสูงสุด – ค&าคะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=

5 - 1 = .80
5
การแปรผลใหคะแนนจากแบบสอบถามระดั บความพึ งพอใจ จะจัดระดับตั้งแต& มากที่สุดจนถึ ง
นอยที่สุด โดยใชคะแนนเฉลี่ย บุญชม ศรีสะอาด (2545) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
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6. ผลการวิเคราะห
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เพศ
Valid ชาย
หญิง
Total

Frequency
140
359
499

Percent Valid Percent Cumulative Percent
28.1
28.1
28.1
71.9
71.9
100.0
100.0
100.0

จากตาราง ผูตอบแบบสอบถามส&วนมากเปDนเพศหญิงจํานวน 359 คน คิดเปDนรอยละ 71.9 เปDนเพศ
ชายจํานวน 140 คน คิดเปDนรอยละ 28.1

ประเภท
Frequency
Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ผูปกครอง
258
51.7
51.7
51.7
นักศึกษา
241
48.3
48.3
100.0
Total
499
100.0
100.0
จากตาราง ผู ตอบแบบสอบถามส& วนมากคื อ ผู ปกครอง จํ านวน 258 คน คิ ดเปD นรอยละ 51.7
รองลงมา คือ นักศึกษา จํานวน 241 คน คิดเปDนรอยละ 48.3
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คณะ
Frequency Percent
Valid คณะครุศาสตร
112
22.4
คณะวิทยาการจัดการ
108
21.6
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
89
17.8
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
101
20.2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12
2.4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15
3.0
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
10
2.0
สาธารณสุขศาสตร
52
10.4
Total
499
100.0

Valid Cumulative
Percent
Percent
22.4
22.4
21.6
44.1
17.8
61.9
20.2
82.2
2.4
84.6
3.0
87.6
2.0
89.6
10.4
100.0
100.0

จากตาราง ผูตอบแบบสอบถามส&วนมากสังกัดคณะครุศาสตร จํานวน 112 คน คิดเปDนรอยละ 22.4
รองลงมาสังกัดคณะวิทยาการจัด การ จํานวน 108 คน คิดเปDนรอยละ 21.6 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จํานวน 101 คน คิดเปDนรอยละ 20.2 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 89 คน
คิดเปDน รอยละ 17.8 สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 52 คน คิดเปDนรอยละ 10.4 สังกัดคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 15 คน คิดเปDนรอยละ 3.0 สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 12 คน คิดเปDนรอย
ละ 2.4 และสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 10 คน คิดเปDนรอยละ 2.0
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ดานวิทยากร ดานสถานที่ ระยะเวลา/ การดําเนินการจัดโครงการ
รายการ
n = 499

S.D.
ด;านวิทยากร
1. ความรูในเนื้อหาที่อบรม
4.31
.60
2. ความสามารถในการถ&ายทอด
4.18
.63
3. การตอบคําถามและป:ญหามีความชัดเจน
4.23
.69
4. ความพึงพอใจต&อวิทยากรในภาพรวม
4.28
.59
รวม
4.25
.52
ด;านสถานที่ / ระยะเวลา
1. ความเหมาะสมของสถานที่
4.28
.74
2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
4.22
.57
3. ระยะเวลามีความเหมาะสม
4.02
.76
รวม
4.17
.59
ด;านการดําเนินการจัดโครงการ
1. เขาใจและรูขั้นตอนการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.38
.66
2. สามารถปฏิบัติตนในการเปDนผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงิน กยศ.
4.43
.63
3. ความพึงพอใจต&อการดําเนินการจัดโครงการในภาพรวม
4.15
.73
รวม
4.32
.59
รวมทุกด;าน
4.24
.51

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง ผูตอบแบบสอบถามส&วนมากระดับความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการประชุมผูปกครอง
นักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในภาพรวมอยู&ในระดับมากที่สุด (  =4.24) เมื่อพิจารณา
เปDนรายดาน พบว&า ผูเขาร&วมอบรมมีความพึงพอใจดานการดําเนินการจัดโครงการ มีค&าเฉลี่ยมากที่สุด
(
 =4.32) รองลงมา คือ ผูเขาร&วมอบรมมีความพึงพอใจดานวิทยากร มีค&าเฉลี่ยอยู&ในระดับมากที่สุด
(
 =4.25) และผูเขาร&วมอบรมมีความพึงพอใจดานสถานที่/ระยะเวลา มีค&าเฉลี่ยอยู&ในระดับมาก
(
 =4.17) ตามลําดับ
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สรุปผล
1. สรุปผลการดําเนินการ
ผูตอบแบบสอบถามส&วนมากเปDนเพศหญิงจํานวน 359 คน คิดเปDนรอยละ 71.9 เปDนเพศชาย จํานวน
140 คน คิดเปDนรอยละ 28.1 ผูตอบแบบสอบถามส&วนมากคือ ผูปกครอง จํานวน 258 คน คิดเปDนรอยละ
51.7 รองลงมา คือ นักศึกษา จํานวน 241 คน คิดเปDนรอยละ 48.3 ผูตอบแบบสอบถามส&วนมากสังกัดคณะ
ครุศาสตร จํานวน 112 คน คิดเปDนรอยละ 22.4 รองลงมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 108 คน คิดเปDน
รอยละ 21.6 สั งกั ดคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร จํ า นวน 101 คน คิ ด เปD น รอยละ 20.2 สั ง กั ด
คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี จํ า นวน 89 คน คิ ดเปD นรอยละ 17.8 สั งกั ดคณะสาธารณสุ ขศาสตร
จํานวน 52 คน คิดเปDนรอยละ 10.4 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 15 คน คิดเปDนรอยละ 3.0
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 12 คน คิดเปDนรอยละ 2.4 และสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
จํานวน 10 คน คิดเปDนรอยละ 2.0
ระดับความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ในภาพรวมอยู&ในระดับมากที่สุด (  =4.24) เมื่อพิจารณาเปDนรายดาน พบว&า ผูเขาร&วมอบรม มี
ความพึงพอใจดานการดําเนินการจัดโครงการ มีค&าเฉลี่ยมากที่สุด (  =4.32) รองลงมา คือ ผูเขาร&วมอบรม
มีความพึงพอใจดานวิทยากร มีค&าเฉลี่ยอยู&ในระดับมากที่สุด (  =4.25) และผูเขาร&วมอบรมมีความพึงพอใจ
ดานสถานที่/ระยะเวลา มีค&าเฉลี่ยอยู&ในระดับมาก (  =4.17) ตามลําดับ
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2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป9าหมาย และผลดําเนินงาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หนวยนับ เป9าหมาย
เชิงปริมาณ :
ผูปกครองนักศึกษากูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เชิงคุณภาพ :
ผูปกครองนักศึกษากูยืมกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา มีความรูความเขาใจขั้นตอน
การกูยืมเงิน และจัดทําสัญญาการกูยืมเงิน
ใหทันตามระยะเวลาที่กองทุนฯ กําหนด
เชิงเวลา :
20 กรกฎาคม 2562

เชิงต;นทุน :
งบประมาณ 20,000 บาท

คน

400

ผลการ
ดําเนินงาน

บรรลุ

ผูเขาร&วมอบรม
499 คน



ระดับ รอยละ 80 รอยละ 84.80
ความ
หรือ
หรือ 4.24
(ระดับมากที่สดุ )
คิดเห็น
3.5
(คะแนน) (ระดับ
มาก)
-

บาท



20
เปDนไปตาม
กรกฎาคม ระยะเวลาที่
2562
กําหนด



100%



เบิกจ&ายตาม
งบประมาณ
ที่ไดรับ

ไมบรรลุ

สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ “กิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษากูยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา” ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยแยกเปDน
1. จํานวนผูเขาร&วมโครงการ จํานวน 499 คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
2. ระดับความพึงพอใจผูเขาร&วมกิจกรรม คิดเปDน 4.24 ซึ่งบรรลุเปาหมาย
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3. การเบิกจายงบประมาณ
ประเภทงบ/
รายการ
หมวด
ค&าวัสดุ
1.ค&าวัสดุ
2.ค&าปายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร (2 ผืน)
3.ค&าของที่ระลึก
ค&าตอบแทน
4.ค&าเจาหนาที่ปฏิบัติงาน (420 บาท x 4 คน)
ค&าใชสอย
5.อาหารกลางวันบุคลากรและนักศึกษาช&วยงาน
(50 คน x มื้อละ 50 บาท x 1 มื้อ)
6.ค&าอาหารว&างผูปกครอง 400 ชุด
(400 คน x มื้อละ 25 บาท x 1 มื้อ)
รวม

งบประมาณ (บาท)
4,250
1,120
450
1,680
2,500
10,000
20,000

4. ป[ญหาอุปสรรค
1. ผูปกครองมามากเกินกว&าที่ กําหนดไว ทําใหเกาอี้ที่จัดไวเผื่อแลวยังไม&เ พียงพอผูปกครองที่
มาร&วมโครงการ
2. เจาหนาที่ที่ใหบริการมีนอย ทําใหการบริการชา
5. ข;อเสนอแนะ
1. จัดเกาอี้เพิ่มเติมใหเพียงพอกับผูปกครองที่เขาร&วมโครงการ
2. เพิ่มเจาหนาที่ขึ้นอีก เพื่อการบริการที่เร็วขึ้น
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ประวัติผู;เขียน
ชื่อ – นามสกุล

นางสาวศิรินันท จันทรโฉม

วัน เดือน ป3 ที่เกิด

8 พฤษภาคม 2530

สถานที่เกิด

ปทุมธานี

ที่อยูป[จจุบัน

160 หมู& 12 ต.เชียงรากนอย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2551

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ตําแหนงหน;าที่การงานป[จจุบัน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ที่ทํางานป[จจุบัน

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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ภาคผนวก

