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ค าน า 

      คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างาน

ในงานหลัก ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยระบุขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ไว้ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก

มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้งานของหน่วยงาน

มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุน  

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและรู้ขั้นตอน                    

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา กยศ. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. ปฏิบัติตนในการเป็น             

ผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการท างาน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าที่ดีในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี จนคู่มือปฏิบัติงานหลักส าเร็จ

และสามารถให้ผู้ที่ใช้งานสามารถน าไปใช้งานได้ด้วยดี 
 
 
 

          นางสาวศิรินันท์   จันทร์โฉม 
8 พฤษภาคม  2562 
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ส�วนท่ี 1 บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 
สมเด็จพระราชป�ตุจฉาเจ�าฟ�าวไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต&อ

การศึกษาของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร�อมท่ีดินประมาณ 4 ไร& ให�กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ัง
โรงเรียนฝ3กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ป:จจุบันคือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี 
แขวงทุ&งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย�ายนักเรียนฝ3กหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย�ใหญ&คนแรกคือ อาจารย�นิลรัตน� บรรณสิทธิ์วรสาสน�                                  
โรงเรียนใช�ชื่อย&อว&า พ เปDนสัญลักษณ� และสีเขียว เปDนสีประจําโรงเรียนเนื่องจากเปDนสีประจําวันประสูติ
ของพระองค� 
 สถานศึกษาแห&งนี้ได�ปฏิบัติภารกิจด�านการศึกษาท้ังแผนกฝ3กหัดครู และแผนกสามัญด�วยดีตลอดมา 
และได�พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ และคํานําหน�าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 
 
1 ตุลาคม 2513  เปDนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� 
พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝ3กหัดครูมาอยู& ณ ท่ีต้ังป:จจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมู& 20 ถนนพหลโยธิน 

กิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180    
มี พ้ืนท่ี 294 ไร&  3 งาน 72 ตารางวา ท้ังนี้อาจารย�อวยพร เปล&งวานิช 
ผู�อํานวยการวิทยาลัยครูเพชรุบรีวิทยาลงกรณ�ในขณะนั้น ได�ดําเนินการติดต&อ
ประสานงานล&วงหน�ากับผู�ว&าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน�) 
จึงได� ท่ีดินทรัพย�สินส&วนพระมหากษัตริย�แปลงนี้มาเปDนท่ีต้ังของสถาบัน         
ในป:จจุบัน 

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ   
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� และสมาคมศิษย�เก&าฯ ไว� "ในพระบรมราชูปถัมภ�" 

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯพร�อมด�วยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ�าสิรินธรเทพรัตนสุดา        
กิติวัฒนาดุลโสภาคย� ทรงเป�ดพระอนุสาวรีย� สมเด็จพระราชป�จตุจฉาเจ�าฟ�า 
วไลยอลงกรณ� กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย�
ส&วนพระองค� จํานวน 2 แสนบาท ต้ังเปDน "มูลนิธิสมเด็จเจ�าฟ�าวไลยอลงกรณ�" 

พ.ศ. 2520  เป�ดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เป�ดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนด�วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา

ศิลปศาสตร� และสาขาวิชาวิทยาศาสตร� 
14 กุมภาพันธ� 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 

พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก&วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เปDนเหตุให�เปลี่ยนชื่อ
เปDนสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปDนผลให�สถาบันราชภัฏ 
ท่ัวประเทศเปDนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินอย&างแท�จริง 
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6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให�ใช�ตราพระราชลัญจกรประจําพระองค� 
รัชกาลท่ี 9 เปDนตราสัญลักษณ�ประจําสถาบันราชภัฏ นับเปDนพระมหากรุณาธิคุณ
ล�นเกล�าล�นกระหม&อมหาท่ีสุดมิได� แก&สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ�      
ในพระบรมราชูปถัมภ� 

15 กุมภาพันธ� 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลา            
พระอนุสาวรีย�ฯ และทรงเป�ดอาคารฝ3กประสบการณ�วิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจ�าฟ�า  
วไลยอลงกรณ�" 

ป3การศึกษา 2542 เป�ดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปO และ 4 ปO หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ป3การศึกษา 2543 เป�ดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 
15 กุมภาพันธ� 2544 สมเด็จพระเจ�าพ่ีนางเธอ เจ�าฟ�ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร� 

เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย�ฯ ทรงเป�ดอาคาร 100 ปO สมเด็จพระศรีนครินทร� 
และห�องประชุมราชนครินทร� ภายในอาคาร 100 ปO สมเด็จพระศรีนครินทร� 

21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให�เปลี่ยนชื่อเปDน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ� 

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ  
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 
และได�ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2547 ยังผลให�สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได�ยกฐานะ
เปDน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัด
ปทุมธานี" ต้ังแต&วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ป3การศึกษา 2549 เป�ดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 

3 พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� มีมติเห็นชอบให�
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินด�านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อท่ี 86 ไร& 
3 งาน 19 ตารางวา ป:จจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
มีเนื้อท่ีท้ังหมด 381 ไร& 2 งาน 91 ตารางวา ต้ังอยู&เลขท่ี 1 หมู& 20 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ป3การศึกษา 2556 เป�ดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได�แก& หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ� 
หลักสูตรนานาชาติ ท่ีศูนย�จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ป3การศึกษา 2557 เป�ดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ได�แก& หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ท่ัวไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร� เป�ดสอน
หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ได�แก& หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
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ป3การศึกษา 2558 เป�ดสอนหลักสูตร 3 หลักสูตร ได�แก& หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร�บัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดสระแก�ว 

ป3การศึกษา 2559 ดําเนินการโครงการจัดต้ังคณะสาธารณสุขศาสตร� เป�ดสอน 2 สาขาวิชา ได�แก& 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร� และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

 
 อัตลักษณ� :  บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท�องถ่ิน 
 เอกลักษณ� :  เปDนสถาบันท่ีน�อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญา :  วิชาการเด&น เน�นคุณธรรม นําท�องถ่ินพัฒนา ก�าวหน�าด�านเทคโนโลยี 
 วิสัยทัศน� :  มหาวิทยาลัยต�นแบบแห&งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย� โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสร�างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท�องถ่ินให�ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
 พันธกิจ : 
 1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย�โดยกระบวนการจัดการเรียนรู�เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สร�างเครือข&ายความร&วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต&อการแก�ไขป:ญหาของท�องถ่ิน และเปDน
ต�นแบบท่ีสามารถนําไปใช�ประโยชน�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข�มแข็งของท�องถ่ิน 
 3. ประสานความร&วมมือระหว&างมหาวิทยาลัยและผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย เพ่ือพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ�และถ&ายทอด เผยแพร&โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสู&ประชาชน
ในท�องถ่ินอย&างเปDนรูปธรรม 
 4. ส&งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค�สร�างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู�              
ต&างวัฒนธรรม อนุรักษ�ฟhiนฟูและเผยแพร&มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม    
ท่ีนําไปต&อยอดสู&เศรษฐกิจสร�างสรรค� 
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปDนเลิศ มีธรรมาภิบาลเพ่ือเปDนต�นแบบของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย&างยั่งยืน 
 เป9าประสงค� : 
 1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห�และการเรียนรู�ตลอดชีวิตมีศักยภาพ
สอดคล�องกับการพัฒนาประเทศ 
 2. วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก�ไขป:ญหาหรือเสริมสร�างความเข�มแข็งของท�องถ่ินเพ่ือความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
 3. ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เข�มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
 4. บัณฑิต และผู�มีส&วนได�เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีต&อสังคมโดยรวม 
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข�าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร&งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต&อความต�องการ
ประเทศ และเปDนท่ียอมรับต&อประชาชน 
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 ยุทธศาสตร� : 
 1. การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู�เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
สร�างเครือข&ายความร&วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินในการพัฒนาท�องถ่ิน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต&อการแก�ไขป:ญหาของท�องถ่ิน 
 3. การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ�และถ&ายทอด เผยแพร&โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 4. การส&งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค�สร�างจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู�
ต&างวัฒนธรรม อนุรักษ�ฟhiนฟูและเผยแพร&มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปDนเลิศ มีธรรมาภิบาล 
 
 ค�านิยมหลัก : 
 V : Visionary  เปDนผู�รอบรู� และมีวิสัยทัศน� 
 A : Activeness   ทํางานเชิงรุก ริเริ่มสร�างสรรค� 
 L : Like to learn  สนใจใฝoเรียนรู�อย&างต&อเนื่อง 
 A : Adaptive  ปรับตัวได�ดี พร�อมนําการเปลี่ยนแปลง 
 Y : Yields  สร�างผลงานเปDนท่ีประจักษ� 
 A : Acceptance and Friendliness  เปDนท่ียอมรับในการเปDนกัลยาณมิตร 
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โครงสร;างการแบ�งส�วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยั 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบด ีผู�ช&วยอธิการบด ี หน&วยตรวจสอบภายใน 

สํานักงานอธิการบด ี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน 

กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักส&งเสรมิการเรียนรู�          
และบริการวิชาการ 

โรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภฏั           
วไลยอลงกรณ� กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั  
วไลยอลงกรณ� สระแก�ว สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักส&งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร� 
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โครงสร;างการแบ�งส�วนราชการสํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

(ผู;อํานวยการกองกลาง) 
กองนโยบายและแผน 

(ผู;อํานวยการกองนโยบายและแผน) 
กองพัฒนานักศึกษา 

(ผู;อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา) 

-งานบริหารท่ัวไป 

-งานการเงินและบัญชี 

-งานอาคารสถานท่ี 

-งานสื่อสารองค�กรและการตลาด 

-งานบริหารงานบุคคล 

-งานนิติการ 

-งานพัสดุ 

-งานภูมิทัศน�และสิ่งแวดล�อม 

-งานส&งเสริมสุขภาพ 

-งานบริหารทรัพย�สินและรายได� 

-งานวิเทศสัมพันธ� 

-งานพัฒนาอาจารย�และบุคลากร   

มืออาชีพ 

-งานศูนย�คอมพิวเตอร� 

-งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

กรุงเทพมหานคร 

 

-งานบริหารท่ัวไป 

-งานวิเคราะห�นโยบายและตดิตาม

ประเมินผล 

-งานวิเคราะห�และจัดทํางบประมาณ 

-งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 

 

-งานบริหารท่ัวไป 

-งานกิจการนักศึกษาและศิษย�เก&า

สัมพันธ� 

-งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

-งานศิลปวัฒนธรรม 
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การแบ�งส�วนราชการสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดี เปDนหน&วยงานท่ีเปDนศูนย�กลางการให�บริการ และการบริหารงานของสถาบัน
ซ่ึงต�องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝoาย ทุกหน&วยงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังผู�บริหาร คณาจารย� 
นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกท่ีมาติดต&อ เปDนหน&วยงานเดิมเรียกว&า “ฝoายธุรการ”   
ต้ังข้ึนต้ังแต&เริ่มเป�ดดําเนินการเปDน “โรงเรียนฝ3กหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ�”  “โรงเรียนสตรีเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ�” และได�รับการสถาปนาเปDนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2513           
จึงได�เปลี่ยนชื่อจาก “ฝoายธุรการ” เปDน “สํานักงานอธิการ” โดยแบ&งงานและหน�าท่ีออกเปDน 10 ฝoาย 
ได�แก& ฝoายเลขานุการ ฝoายธุรการ ฝoายการเจ�าหน�าท่ี ฝoายการเงิน ฝoายพัสดุ ฝoายยานพาหนะ ฝoายสวัสดิการ 
ฝoายอนามัย ฝoายประชาสัมพันธ� และฝoายเอกสารการพิมพ� 

ในปO พ.ศ.2538 มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� 
ได�รับการยกฐานะเปDน สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� สํานักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเปDน “สํานักงาน
อธิการบดี” ต&อมาได�เปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ� เปDนสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ�         
ในพระบรมราชูปถัมภ� เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2546 

ในปO พ.ศ.2547 มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช�
เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จึงถูกปรับเปลี่ยนเปDน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

พ.ศ.2549 สํานักงานอธิการบดี ได�แบ&งส&วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการ
แบ&งส&วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2549 
คือ 
          - กองกลาง 
           - กองนโยบายและแผน 
           - กองพัฒนานักศึกษา 
          ถึงแม�ว&าชื่อของสํานักงานอธิการบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร�างหน&วยงาน 
สํานักงานอธิการบดียังคงดําเนินงานเปDนหน&วยงานกลางในการทําหน�าท่ีบริการ ประสานงาน สนับสนุน
งานบริหาร และสนับสนุนงานวิชาการในทุก ๆ ด�าน ให�มีคุณภาพเพ่ือความก�าวหน�าของมหาวิทยาลัยต&อไป 

ป:จจุบันสํานักงานอธิการบดี ได�ปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี เรื่องการแบ&งส&วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 

สํานักงานอธิการบดีเปDนส&วนราชการท่ีจัดต้ังโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการแบ&งส&วนราชการเปDน
หน&วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท&ากองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3 หน&วยงาน ดังนี้ 

กองกลาง 
1.งานบริหารท่ัวไป 
2.งานการเงินและบัญชี 
3.งานอาคารสถานท่ี 
4.งานสื่อสารองค�กรและการตลาด 
5.งานบริหารงานบุคคล 
6.งานนิติการ 
7.งานพัสดุ 
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8.งานภูมิทัศน�และสิ่งแวดล�อม 
9.งานส&งเสริมสุขภาพ 
10.งานบริหารทรัพย�สินและรายได� 
11.งานวิเทศสัมพันธ� 
12.งานพัฒนาอาจารย�และบุคลากรมืออาชีพ 
13.งานศูนย�คอมพิวเตอร� 
14.งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� กรุงเทพมหานคร 

กองนโยบายและแผน 
1.งานบริหารท่ัวไป 
2.งานวิเคราะห�นโยบายและติดตามประเมินผล 
3.งานวิเคราะห�และจัดทํางบประมาณ 
4.งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

กองพัฒนานักศึกษา 
1.งานบริหารท่ัวไป 
2.งานกิจการนักศึกษาและศิษย�เก&าสัมพันธ� 
3.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
4.งานศิลปวัฒนธรรม 

 
ประวัติความเปCนมากองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเปDนฝoายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ�          
ในพระบรมราชูปถัมภ� ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต&อมาในปO พ.ศ. 2518 ได�มีประกาศใช�พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได�รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให�สามารถผลิตครูได�ถึงระดับ
ปริญญาตรี และได�มีประกาศการแบ&งส&วนราชการในวิทยาลัยครูใหม& โดยได�รับยกฐานะเปDนสํานักกิจการ
นักศึกษา มีฐานะเทียบเท&าคณะวิชา วันท่ี 25 ตุลาคม 2549 มหาวิทยาลัยได�มีประกาศ เรื่องการแบ&งส&วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2549               
ให�แบ&งส&วนราชการในกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 1. งานบริหารท่ัวไป 2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ               
3. งานส&งเสริมนักศึกษา 4. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยได�มี
ประกาศ เรื่อง การแบ&งส&วนราชการเปDนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2560 ทําให�กองพัฒนานักศึกษาปรับเปลี่ยนโครงสร�างประกอบด�วยงานต&าง ๆ ดังนี้         
1. งานบริหารท่ัวไป 2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3. งานส&งเสริมนักศึกษา 4. งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 5. งานศิลปวัฒนธรรม วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยได�มีประกาศ เรื่อง             
การแบ&งส&วนราชการเปDนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัด
ปทุมธานี พ.ศ.2561 ทําให�กองพัฒนานักศึกษาปรับเปลี่ยนโครงสร�างประกอบด�วยงานต&าง ๆ ดังนี้                  
1. งานบริหารท่ัวไป 2. งานกิจการนักศึกษาและศิษย�เก&าสัมพันธ� 3.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    
4. งานศิลปวัฒนธรรม 
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ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ 

ปรัชญา(Philosophy)   
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท�องถ่ิน และน�อมนําแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              

ในการดําเนินชีวิต  
วิสัยทัศน�(Vision)  
กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เปDนหน&วยงานสนับสนุนส&งเสริมให�นักศึกษามีจิตอาสา 

และสร�างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินโดยการน�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปDนแนวทาง            
ในการดําเนินชีวิต 

พันธกิจ (Mission)  
1.สนับสนุนส&งเสริมให�นักศึกษามีจิตอาสาพัฒนาท�องถ่ิน โดยการน�อมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปDนแนวทางในการดําเนินชีวิต  
2.สนับสนุนส&งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค�  
3.สนับสนุนส&งเสริมกิจกรรมกีฬา หรือการส&งเสริมสุขภาพ  
4.สนับสนุนส&งเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน� หรือรักษาสิ่งแวดล�อม 
5.สนับสนุนส&งเสริมกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรม  
6.สนับสนุนส&งเสริมกิจกรรมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
วัตถุประสงค� (Objectives)  
1.เพ่ือส&งเสริมให�นักศึกษามีประสบการณ�ทักษะด�านวิชาการ การกีฬา และ นันทนาการ ด�านการ

บําเพ็ญประโยชน�ต&อสังคม และด�านการอนุรักษ�ส&งเสริม พัฒนาและเผยแพร&ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
2.เพ่ือพัฒนานักศึกษาให�เปDนบัณฑิตท่ีมีประสบการณ�ในการทํางานร&วมกับผู�อ่ืน รวมท้ังเปDน              

ผู�มีทักษะในการทํางานร&วมกับผู�อ่ืน และการเปDนผู�ร&วมงานท่ีดีได�  
3.เพ่ือพัฒนาส&งเสริมให�นักศึกษามีการทํางานร&วมกัน มีภาวะเปDนผู�นํา และผู�ตามท่ีดี  
4.เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ และส&งเสริมการจัดโครงการด�านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             

ท้ังการอนุรักษ� ฟhiนฟู สืบสาน เผยแพร&วัฒนธรรมไทย รวมท้ังเผยแพร&ต&อสาธารณชน  
5.เพ่ือสร�างเครือข&ายและแลกเปลี่ยนด�านศิลปวัฒนธรรมและภูมิป:ญญาท�องถ่ิน  ในระดับท�องถ่ิน 

ระดับชาติ และระดับสากล  
6.เพ่ือการบริหารสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป9าประสงค� (Goals)  
1.บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� คือ มีจิตอาสา น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปDนแนวทางในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
2.ส&งเสริมและสนับสนุนการจัดและเข�าร&วมกิจกรรมของนักศึกษา และศิษย�เก&า  
3.บัณฑิต และผู�มีส&วนได�ส&วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีต&อสังคมโดยรวม

รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข�าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  
4.สนับสนุนให�บุคลากรทํางานเปDนทีม และมีการวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
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โครงสร;างกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานกิจการนกัศึกษา 

และศิษย�เก�าสมัพันธ� 
งานบริหารท่ัวไป 

 

งานบริการ  
และสวัสดิการนกัศึกษา 

-งานให�คําปรึกษาด�านวิชาการ 

 และการใช�ชีวิต 

-งานให�บริการข�อมูล      

แหล&งทุนการศึกษา 

-งานจัดหางาน 

-งานเตรียมความพร�อม       

เพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา 

-งานบริการนักศึกษา          

ท่ีมีความบกพร&อง 

-งานสรรหาผู�สนับสนุน

กิจกรรมนักศึกษา 

-งานจัดกิจกรรม/โครงการ 

-งานทรานสคริปกิจกรรม 

-งานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร 

-งานออกหนังสือรับรอง  

ความประพฤตินกัศึกษา 

-งานจัดหาทุนการศึกษา 

-งานเครือข&ายนักศึกษา 

-งานจิตอาสา 

-งานศิษย�เก&าสัมพันธ� 

-งานอํานวยการ 

-งานธุรการ 

-งานบุคลากร 

-งานแผนและงบประมาณ 

-งานพัสดุ 

-งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานพัฒนาเว็บไซต� 

 กองพัฒนานักศึกษา 

-งานอาคารและภูมิทัศน� 

-งานควบคุมภายใน 

-งานบริหารความเส่ียง 

-งานจัดการความรู� 

กองพัฒนานักศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรม 
 

-งานทุนกู�ยืมเพือ่การศึกษา 

-งานประสานงานหอพัก

นักศึกษา 

-งานประกันอบุัติเหตุนักศึกษา 

-งานบริการพัสดุและไปรษณีย� 

-งานนักศึกษาวิชาทหาร 

-งานผ&อนผันการเกณฑ�ทหาร 

-งานบริการยืม-คืน 

เคร่ืองหมายต&างๆ 

 

 

 

-งานส&งเสริมและจัดการเรียนรู�

ด�านศิลปวัฒนธรรม 

-งานเผยแพร&ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิป:ญญาท�องถิ่น 

-งานสร�างเครือข&าย         

ด�านศิลปวัฒนธรรม 

-งานกิจกรรมวนัสําคัญของไทย 

-งานพัฒนาแหล&งเรียนรู�     

ด�านศิลปวัฒนธรรม 

-งานสร�างสรรค�ผลงาน     

ด�านศิลปวัฒนธรรม 

-งานส&งเสริมสืบสานประเพณี 

-งานบริการยืม-คืนอุปกรณ�

ด�านศิลปวัฒนธรรม 

-งานบริการชุมชนด�าน

ศิลปวัฒนธรรม 

-งานกิจกรรมจัดหารายได� 
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ส�วนท่ี 2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  
ในพระบรมราชูปถัมภ� 
กองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม              
พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให�เริ่มดําเนินการกองทุนในลักษณะ
เงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห&งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต&อมารัฐบาลได�พิจารณา
เห็นความสําคัญของกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษามากข้ึน จึงได�มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติ  
กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให�กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษามีฐานะเปDนนิติบุคคล 
โดยอยู&ในการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค�ให�กู�ยืมเงินแก&นักเรียนหรือนักศึกษาท่ี            
ขาดแคลนทุนทรัพย�เพ่ือเปDนค&าเล&าเรียน ค&าใช�จ&ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค&าใช�จ&ายท่ีจําเปDนในการ
ครองชีพระหว&างศึกษา 

ป:จจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให�กองทุนเงินให�กู�ยืม
เพ่ือการศึกษาอยู&ในการกํากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเปDนนิติบุคคลท่ีไม&เปDนส&วนราชการตามกฎหมาย             
ว&าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ&นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว&าด�วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอ่ืน เนื่องจากกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได�ในอนาคตตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว&าด�วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดําเนินการท่ีมีข�อจํากัด และไม&สอดคล�องกับนโยบายการผลิต
กําลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของกองทุน กยศ. 
และกองทุน กรอ. ให�เปDนเอกภาพอยู&ภายใต�กฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการ
กองทุนให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
กองทุนเงินกู;ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได;ในอนาคต (กรอ.) 

เนื่องจากกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได�ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง               
ว&าด�วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491              
มีการบริหารจัดการและการดําเนินการท่ีมีข�อจํากัด และไม&สอดคล�องกับนโยบายการผลิตกําลังคน 
และการพัฒนาประเทศ จึงได�ปรับปรุงกฎหมายว&าด�วยกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือเปDนการบูรณาการ
การบริหารจัดการและการดําเนินการของท้ังสองกองทุนดังกล&าวให�เปDนเอกภาพอยู&ภายใต�กฎหมาย
เดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช�เม่ือพ�นกําหนด 180 วันนับแต&วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หรือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เปDนต�นไป 
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กองทุนเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได�ในอนาคต (กรอ.) จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี   
เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2547 ซ่ึงได�เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา              
โดยมีสาระสําคัญ คือ 

1. รัฐเปลี่ยนบทบาทจากการเปDนผู�ลงมือจัดการศึกษาเปDนหลัก มาเปDนผู�สนับสนุน กํากับ ดูแล 
และกําหนดนโยบายการอุดมศึกษาเปDนหลัก และให�บทบาทในการลงมือจัดการศึกษาเองเปDนรอง 

2. ใช�กลไกทางการเงินเปDนเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมท้ังการดําเนิน
นโยบายการผลิตกําลังคนให�สอดคล�องกับความต�องการทางสังคมและประเทศ 

ป3การศึกษา 2549 กองทุน กรอ. เริ่มดําเนินการเปDนปOแรก โดยให�นักศึกษาในระดับ ปวส. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี กู�ยืมเงินเพ่ือเปDนค&าเล&าเรียน 
          ป3การศึกษา 2550 รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกกองทุน กรอ. โดยผู�กู�ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ�
ของกองทุน กยศ. ให�เปลี่ยนเปDนผู�กู�กองทุน กยศ. และใช�หลักเกณฑ�การชําระหนี้แบบ กยศ.และผู�กู�กองทุน 
กรอ. เดิม ท่ีไม&มีคุณสมบัติการกู�ยืมแบบ กยศ. สามารถกู�ยืมต&อได�จนจบหลักสูตร 
 ป3การศึกษา 2551 รัฐบาลมีนโยบายให�ดําเนินการกองทุน กรอ. ข้ึนมาใหม&สําหรับผู�กู�ยืมท่ีเข�าเรียน
ในชั้นปOท่ี 1 ปOการศึกษา 2551 โดยเน�นสาขาท่ีเปDนความต�องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิต
กําลังคนร&วมกับภาคเอกชนเปDนลําดับแรก 
          ป3การศึกษา 2552 รัฐบาลมีนโยบายให�ดําเนินการกองทุน กรอ. สําหรับผู�กู�ยืมท่ีเข�าเรียนในชั้นปOท่ี 1 
ปOการศึกษา 2552 ท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปDนความต�องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน 
ซ่ึงจะให�กู�ยืมเฉพาะค&าเล&าเรียน และค&าใช�จ&ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา โดยกําหนดนักเรียน นักศึกษา     
ผู�กู�ยืมไม&เกิน 20,000 ราย และใช�งบประมาณคงเหลือของกองทุน กรอ. ในการดําเนินการ 

ป3การศึกษา 2553 และ 2554 ยังคงให�กู�ยืมกองทุน กรอ. เฉพาะผู�กู�ยืมกองทุน กรอ. รายเดิม
ต&อเนื่องจนจบหลักสูตร 

ป3การศึกษา 2555 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ให�ดําเนินการกองทุน กรอ. 
สําหรับนักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท&า เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปDนความต�องการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน โดยผู�เข�าร&วมโครงการฯ เปDนนักเรียน/นักศึกษารายใหม& ท่ีมิใช&           
ผู�กู�ยืมรายเก&าของกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ยกเว�นกรณีผู�กู�ยืมรายเก&าของ กยศ. ท่ีเปลี่ยน
ระดับจาก ม.6 หรือเทียบเท&า และกรณีผู�เข�าร&วมโครงการฯ ท่ีมีฐานะยากจนมีสิทธิได�รับค&าครองชีพ
เพ่ิมเติมจากค&าเล&าเรียนและค&าธรรมเนียมการศึกษาท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บตามกฎหมาย โดยใช�อัตรา
เดียวกับของ กยศ. พร�อมท้ังให�เร&งจัดทําร&างกฎหมายรองรับการดําเนินการโครงการฯ ในระยะยาว โดยให�
รวบรวมกฎหมาย กยศ. เปDนส&วนหนึ่ง และให�มีผลบังคับใช�ภายในปOการศึกษา 2556 ต&อไป 

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556 ได�มีมติให�พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา มีผลใช�
บังคับในปOการศึกษา 2557 โดยให�ดําเนินโครงการเงินกู�เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได�ในอนาคตจนถึง    
ปOการศึกษา 2557 โดยให�ใช�ระเบียบกระทรวงการคลังว&าด�วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมไปพลางก&อน 
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คณะรักษาความสงบแห&งชาติได�ประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ลงมติเห็นชอบ
ขยายเวลาการดําเนินงานโครงการกองทุนเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได�ในอนาคต (กรอ.) ต&อไปใน
ปOการศึกษา 2558 และในปOการศึกษาต&อๆ ไป จนกว&ากฎหมายใหม&จะแล�วเสร็จและมีผลบังคับใช� และให�
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห&งชาติไปพิจารณาดําเนินการ ต&อไปด�วย ท้ังนี้ ให�ฝoายสังคมจิตวิทยาร&วมกับฝoายกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมพิจารณากําหนดแนวทางการแก�ไขป:ญหากองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาท้ังระบบ
ให�มีประสิทธิภาพ โดยให�มีการกู�และส&งคืนเงินอย&างรัดกุม เหมาะสม รวมท้ังไม&เกิดป:ญหาความซํ้าซ�อนใน
การกู�ยืมและให�นําเรื่องนี้เสนอสภาปฏิรูปแห&งชาติด�านการศึกษาท่ีจะจัดต้ังข้ึนตามแนวทางปฏิรูปประเทศ
ของคณะรักษาความสงบแห&งชาติในระยะท่ี 2 เพ่ือพิจารณาต&อไป 

การประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา จัดข้ึนเพ่ือสร�างความรู� 
ความเข�าใจให�ผู�ปกครองเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติและรู�ข้ันตอนการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา     ใน
ระบบ e-Studentloan อันได�แก& การยื่นเอกสารแบบคําขอกู� การทําสัญญา การลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน
แบบยืนยันจํานวนเงินค&าเล&าเรียน การเบิกเงินค&าเล&าเรียนและค&าใช�จ&ายเก่ียวเนื่องกับการศึกษาและ          
เรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการกู�ยืมเงินของนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ.  ให�ได�รับเงินค&าครองชีพ และค&าเล&าเรียน             
ให�ทันตามระยะเวลา จึงได�จัดการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให�ทราบข้ันตอนการกู�ยืมเงิน กยศ. เพ่ือให�ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการเปDน                
ผู� คํ้าประกันในสัญญากู�ยืมเงิน กยศ.และสามารถปฏิบัติตนได�ถูกต�องตามระเบียบกองทุนเงินให�กู�ยืม             
เพ่ือการศึกษา รวมถึงจะต�องมีการสรุปผลการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืม               
เพ่ือการศึกษา เพ่ือเปDนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ จะทําให�ทราบถึงอุปสรรคและการแก�ไขป:ญหา เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก�ไขในครั้งต&อไปให�มีความสมบูรณ�และประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในการประชุมผู�ปกครอง
นักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา มีข้ันตอนการดําเนินงาน 9 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.กําหนดวัน จองห�องประชุม 
2.การจัดทําโครงการและการขออนุมัติโครงการ 
3.การวางแผนการดําเนินงานและการประชุม 
4.การทําหนังสือเชิญ 
5.การจัดเตรียมป�ายประชาสัมพันธ� 
6.การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก 
7.ประกาศรายชื่อและประชุมชี้แจงนักศึกษา 
8.การประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
9.การสรุปผลและการประเมินผล 
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1.การกําหนดวัน จองห;องประชุม 

แผนผังข้ันตอนการประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.การจัดทําโครงการและการขออนุมัติโครงการ 

3.การวางแผนการดําเนินงานและการประชุม 

4.การทําหนังสือเชิญ 

5.การจัดเตรียมป9ายประชาสัมพันธ� 

6.การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก 

7.ประกาศรายช่ือและประชุมช้ีแจงนักศึกษา 

8.การประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงิน 

กองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา 

9.การสรุปผลและการประเมินผล 
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ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดวัน จองห;องประชุม  
 1.1 กําหนดวันการประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา 
  กําหนดวันจัดการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
โดยยึดปฏิทิน “ประกาศกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง กําหนดการให�กู�ยืมเงินกองทุนให�กู�ยืมเพ่ือ
การศึกษา” ของ กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาเปDนหลัก เพ่ือให�นักศึกษาเข�าไปจัดทําสัญญาได�ทัน          
ตามระยะเวลาท่ีกองทุนกําหนด หลังจากนั้นประชุม หารือในสายงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาเพ่ือ
กําหนดวันจัดการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เม่ือได�วันเรียบร�อยแล�ว 
จัดประชุมกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือแจ�งวันจัดการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืม
เพ่ือการศึกษาให�ทราบต&อไป 
 1.2 ติดต�อประสานงานจองห;องประชุม 
  เม่ือได�วันจัดการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาแล�ว 
โทรประสานงานอาคารสถานท่ี เพ่ือประสานจองห�องประชุม วัน เวลาท่ีกําหนด และเขียนใบ “ขออนุญาต
ใช�ห�องประชุมและสถานท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�” ให�ผู�อํานวยการ            
เซ็นรับรอง หลังจากนั้นนําใบ “ขออนุญาตใช�ห�องประชุมและสถานท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�            
ในพระบรมราชูปถัมภ�” ไปยื่นท่ีฝoายอาคารสถานท่ีเพ่ือขออนุญาตใช�ห�องประชุม 
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ตัวอย�างใบขออนุญาตใช;ห;องประชุมและสถานท่ี 
 

ใบขออนุญาตใช;ห;องประชุมและสถานท่ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

 
เรียน อธิการบดี 
 

 ด�วยข�าพเจ�า.....................................................................................ตําแหน&ง…………………………………….………….. 
สังกัดคณะ/สํานัก/อ่ืนๆ.........................................................................................................มีความประสงค�ใช�ห�องประชุม/ 
สถานท่ี....................................................................เพ่ือจัด........................................................จํานวน...........................คน 
ในวัน.................................ท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.........................เวลา..................น. ถึงเวลา.................น. 
ถึงวัน.................................ท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.........................เวลา..................น. ถึงเวลา.................น. 
เบอร�โทรศัพท�มือถือ.................................................................................................เบอร�สายใน........................................... 
จึงขอความอนุเคราะห�ให�มหาวิทยาลัยฯ จัดอุปกรณ�รายการต&อไปน้ี 
  โต|ะ............................. ตัว   วีดีโอ    โทรทัศน� 
  เก�าอ้ี........................... ตัว   เครื่องเสียง   เครื่องฉายข�ามศีรษะ 
  ไมโครโฟน.................. ตัว 
  อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
      ลงช่ือ.....................................................ผู�ขออนุญาต 
      (................................................................) 
      ....................../......................../................... 
 
      ลงช่ือ...................................................... 
      (...............................................................) 
      ตําแหน&ง คณบดี / ผู�อํานวยการศูนย� / สํานัก.................................................................... 
      ....................../......................../................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน อธิการบดี 
       ได�ตรวจสอบสถานท่ีแล�ว วันเวลาแล�ว สามารถให�ใช�สถานท่ีดังกล&าวได� 
      ลงช่ือ...................................................เจ�าหน�าท่ี 
      (................................................................) 
      ....................../......................../................... 
  

 เห็นควรอนุญาต  ไม&อนุญาตเพราะ..................................................................... 
             ลงช่ือ...........................................ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
      (................................................................) 

     ....................../......................../................... 
คําสั่ง 
  อนุญาต   ไม&อนุญาต   มีค&าใช�จ&าย   ไม&มีค&าใช�จ&าย 
 
      ลงช่ือ...................................................เจ�าหน�าท่ี 
      ....................../......................../................... 
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 1.3 กําหนดรูปแบบการจัดห;องประชุม 
  ออกแบบแผนผังการจัดห�องประชุม การจัดโต|ะเก�าอ้ีสําหรับฟ:งวิทยากรบรรยายในช&วงเช�า 
และการจัดโต|ะเก�าอ้ีสําหรับจัดทําสัญญากู�ยืมเงิน ในช&วงบ&าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แผนผังการจัดโต|ะ เก�าอ้ีสําหรับผู�ปกครองและนักศึกษา เพ่ือฟ:งวิทยากรบรรยายในช&วงเช�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แผนผังการจัดโต|ะ เก�าอ้ีสําหรับจัดทําสัญญากู�ยืมเงิน ในช&วงบ&าย 
 

ป[ญหา   ห�องประชุมเล็กเกินไป  
แนวทางการแก;ไขป[ญหา   ควรกําหนดวันไว�ล&วงหน�า เพ่ือจะได�ห�องประชุมท่ีใหญ&กว&า  
ข;อเสนอแนะ   - 
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ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทําโครงการและการขออนุมัติโครงการ           

  2.1 ดาวน�โหลดแบบฟอร�มขออนุมัติโครงการ  
   ก&อนท่ีจะมีการจัดการประชุมจะต�องมีการจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ โดยใช�แบบฟอร�ม 

กนผ.04 แบบฟอร�มเสนอขออนุมัติกิจกรรม สามารถดาวน�โหลดเอกสาร กนผ.04 แบบฟอร�มเสนอขออนุมัติ
กิจกรรม ได�จากเว็บไซต�กองนโยบายและแผน 

ภาพท่ี 3 แผนผังการจัดโต|ะ เก�าอ้ีสําหรับจัดทําสัญญากู�ยืมเงิน ในช&วงบ&าย 
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ตัวอย�างแบบฟอร�มเสนอขออนุมัติกิจกรรม  

 บันทึกข;อความ 

ส�วนราชการ  กองพัฒนานักศึกษา  โทร 128, 239 

ท่ี       อว 0630.013/ วันท่ี      มิถุนายน  2562 

เร่ือง  ขออนุมัติกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

เรียน   อธิการบดี 

  ตามท่ี กองพัฒนานักศึกษา ได�มีแผนการกําหนด กิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืม
เงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ตามแบบสรุปงบประมาณจําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจําปO
งบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.02) และได�รับอนุมัติเรียบร�อยแล�วนั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให�การปฏิบัติงานของหน&วยงานเปDนไปตามแผนการดําเนินงานแบบสรุปงบประมาณ
จําแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจําปOงบประมาณ พ.ศ.2562 (กนผ.02) จึงขออนุมัติดําเนินการ                   
กิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา รหัสกิจกรรม 06-04-02-024 
แหล&งงบค&าดําเนินการกองทุน กยศ. จํานวนงบประมาณ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ�วน) กิจกรรมประชุม
ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล&าวได�บรรจุในระบบบัญชี 3 มิติเรียบร�อยแล�ว
ดังแบบฟอร�มขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04) ท่ีแนบมาพร�อมนี้ 1 ฉบับ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

 

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

            ผู�ช&วยอธิการบดี 
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แบบฟอร�มเสนอขออนุมัติกิจกรรม 

ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

คณะ/หน�วยงาน  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  
ข;อมูลโครงการหลัก ช่ือ โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจําเปDนต&อการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

1. ช่ือกิจกรรม ..........กิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา   

                   รหัสกิจกรรม  06-04-02-024.......  

2. หลักการและเหตุผล 

 กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�เงินกู�ยืมแก&นักเรียน หรือนักศึกษา                   

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย�เพ่ือเปDนค&าเล&าเรียน ค&าใช�จ&ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค&าใช�จ&ายท่ีจําเปDน                        

ในการครองชีพระหว&างศึกษากองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาดําเนินการให�กู�ยืมต้ังแต&ปOการศึกษา 2539 

โดยให�เงินกู�ยืม  แก&นักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย� ต้ังแต&ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ

และสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเปDนกลไกสําคัญของรัฐบาลท่ีให�การสนับสนุนการขยายโอกาส

และพัฒนาการศึกษาของประเทศเพ่ือให�เยาวชนไทยได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพได�มาตรฐานอย&างเท&า

เทียมกัน 

 เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจให�ผู�ปกครองเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติและรู�ข้ันตอนการกู�ยืมเงินกองทุนฯ           

ในระบบ e-Studentloan อันได�แก& การยื่นเอกสารแบบคําขอกู� การทําสัญญา การลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/

แบบยืนยันจํานวนเงินค&าเล&าเรียน การเบิกเงินค&าเล&าเรียนและค&าเก่ียวเนื่องกับการศึกษาและเรื่องอ่ืนๆ           

ท่ีเก่ียวข�องกับการกู�ยืมเงิน ประจําปOการศึกษา 2562 ของนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ.  ให�ได�รับเงินค&าครองชีพ 

และค&าเล&าเรียนให�ทันตามระยะเวลา จึงได�จัดกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�

กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือให�ทราบข้ันตอนการกู�ยืมเงิน กยศ. และสามารถปฏิบัติตนได�ถูกต�องตามระเบียบ

กองทุนฯ 
 
3. วัตถุประสงค�  
 1. เพ่ือให�ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. เข�าใจวิธีการปฏิบัติและรู�ข้ันตอนการกู�ยืมเงินกองทุน            
เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
 2. เพ่ือให�ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการเปDนผู�คํ้าประกันในสัญญากู�ยืมเงิน กยศ. 
 

4. กลุ�มเป9าหมาย/ผู;เข;าร�วมโครงการ  
ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปO 2562 จํานวน 400 คน 

กนผ.04 
แบบฟอร�มเสนอกิจกรรมเดี่ยว/ย�อย 
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5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 เริ่มต�นโครงการ วันท่ี  1  กรกฎาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ  31  กรกฎาคม 2562  
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

 

6. งบประมาณ          
  งบประมาณแผ&นดิน  งบประมาณรายได�     (  )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.    

  งบอ่ืน ๆ … งบค&าดําเนินการกองทุน กยศ. … 

งบประมาณ 20,000 บาท   ( สองหม่ืนบาทถ;วน ) 

 รายละเอียดการใช;จ�ายงบประมาณ 
  ประเภทงบ/

หมวด   
รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
ค&าวัสดุ 1.ค&าวัสดุ  4,250   
  2.ค&าป�ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร (2 ผืน)    1,120 
 3.ค&าของท่ีระลึก 450   
ค&าตอบแทน 4.ค&าเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน (420 บาท x 4 คน) 1,680 
ค&าใช�สอย 5.อาหารกลางวันบุคลากรและนักศึกษาช&วยงาน  

(50 คน x ม้ือละ 50 บาท x 1 ม้ือ) 
2,500  

   6.ค&าอาหารว&างผู�ปกครอง 400 ชุด  (400 คน x ม้ือละ 25 บาท x 1 ม้ือ) 10,000 
รวม  20,000 

 

    
7. แผนการดําเนินงาน   

ลําดับ 
ข้ันตอน/กิจกรรม 
ในการดําเนนิงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

หมายเหตุ ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

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

1 ประชุมวางแผนงาน              
2 เสนอ/อนุมัติโครงการ              
3 ดําเนินโครงการ              
4 ประเมินโครงการ              

 
8. ผลท่ีคาดว�าจะได;รับ  

1. ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา มีความรู�ความเข�าใจข้ันตอน           
การกู�ยืมเงิน กยศ. 
 2. ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา สามารถลงนามเปDนผู�คํ้าประกันได�          
อย&างถูกต�อง 
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9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/ ค�าเป9าหมาย  
 9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา จํานวน  ๔๐๐ คน 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา มีความรู�ความเข�าใจข้ันตอน          

การกู�ยืมเงิน และจัดทําสัญญาการกู�ยืมเงินให�ทันตามระยะเวลาท่ีกองทุนฯ กําหนด ร�อยละ ๘๐ 
 

10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

แบบประเมินผลความพึงพอใจผู�เข�าร&วมโครงการ แบบสอบถาม 
 
 

11. สาเหตุหรือป[จจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ   

สาเหตุหรือป[จจัยความเส่ียง แนวทางแก;ไข/ป9องกันความเส่ียง 

1. ผู�ปกครองมีภูมิลําเนาอยู&ต&างจังหวัด  

อาจทําให�ไม&สามารถเข�าร&วมประชุมได�ครบทุกคน 

2. ผู�ปกครองเตรียมเอกสาร ไม&ครบทุกรายการ 

1. แจกเอกสารเก่ียวกับการปฏิบัติตน 

ของผู�คํ้าประกันให�ผู�ปกครองรับทราบ  

ก&อนวันเข�าร&วมอบรม 
 

ลงช่ือ……………..……………………………….....ผู;เสนอโครงการ 
          (นางสาวศิรินันท�  จันทร�โฉม) 
            เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  ……..……../………...…………/…….……..…    
 

ความคิดเห็นผู�บังคับบัญชาระดับเบ้ืองต�น…………………………………………..……………….………………….………… 
 

ลงช่ือ……………..………………………………..... 
            (......................................................................) 
                                                 ผู�ช&วยอธิการบดี 
       ……..……../………...…………/…….……..…  
   
 

ความคิดเห็นผู�บังคับบัญชาระดับสูง…………………………………………..……………….…………………………………… 
 

ลงช่ือ……………..………………………………..... 
           (…………………………………………………………….) 
                                                                   รองอธิการบดี   
              ……..……../………...…………/…….……..… 
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ตัวอย�างกําหนดการ 

 

กําหนดการ  
กิจกรรมประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทนุเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา   

วันเสาร�ที่ 20 กรกฎาคม 2562  
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ�  

*******************************  

 

วันเสาร�ท่ี 20 กรกฎาคม 2562    

08.00 – 09.00 น. ผู�ปกครองนักศึกษาลงทะเบียน  

 09.00 – 09.30 น. กล&าวรายงานโดย ผู�ช&วยศาสตราจารย�อาทิมา  แป�นธัญญานนท� 

    ผู�ช&วยอธิการบดี   

    พิธีเป�ดโดย อาจารย� ดร.สุพจน�  ทรายแก�ว 

อธิการบดี   

09.30 – 12.00 น.    แนวปฏิบัติในการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

และแนวคิดในการสร�างจิตสํานึกให�ผู�ปกครองผู�กู�ยืมเงินกองทุนฯ   

    โดย คุณกอบศักด์ิ  ด�วงนา หัวหน�าส&วน ผู�บริหารงาน 

วิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 17.00 น. การจัดทําสัญญากู�ยืมเงิน  

     โดย เจ�าหน�าท่ีกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
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 2.2 การจัดทําโครงการตามแบบฟอร�มขออนุมัติโครงการ   

  การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมัตินั้น ประกอบด�วย หัวข�อดังนี้ 
  2.2.1 หลักการและเหตุผล ให�ระบุสาเหตุ ป:ญหา และความจําเปDนท่ีต�องการจัดโครงการ 
ตลอดจนความต�องการในการพัฒนา เพ่ือให�เห็นถึงความสําคัญ ความจําเปDนในการจัดทําโครงการ 

  2.2.2 วัตถุประสงค� ให�ระบุสิ่งท่ีต�องการหลังจากจัดโครงการ ว&าต�องการให�เกิดสิ่งท่ีคาดว&า
จะได�รับและกําหนดวัตถุประสงค�ในสิ่งท่ีเปDนไปได� และสามารถวัดผลได� 
  2.2.3 กลุ&มเป�าหมาย/ผู�เข�าร&วมโครงการ ใส&กลุ&มเป�าหมาย เช&น ผู�บริหาร อาจารย� 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือสายสนับสนุน นักศึกษาและระบุจํานวนของกลุ&มเป�าหมายท่ีจะ                 

เข�าร&วมโครงการ 

  2.2.4 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ให�ระบุวัน เวลา และสถานท่ีในการดําเนินโครงการ  
  2.2.5 งบประมาณ ให�ระบุประเภทของงบประมาณท่ีจะใช�ในการดําเนินงาน เช&น งบประมาณ
แผ&นดิน งบประมาณรายได� และระบุรายละเอียดค&าใช�จ&าย ค&าวัสดุ ค&าตอบแทน ค&าใช�สอย ควรใส&รายละเอียด
การใช�งบประมาณให�ชัดเจน (ตามท่ีสรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม กนผ. 01 และ กนผ. 02)   
  2.2.6 แผนการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาแต&ละข้ันตอนว&าดําเนินการช&วงใด 

  2.2.7 ผลท่ีคาดว&าจะได�รับ ให�ระบุสิ่งท่ีได�รับเม่ือจัดโครงการแล�วเสร็จ โดยต�องสอดคล�อง
กับวัตถุประสงค� 
  2.2.8 ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ค&าเป�าหมาย ให�ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมให�สอดคล�อง
กับวัตถุประสงค�และผลท่ีคาดว&าจะได�รับ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  2.2.9 การติดตามและประเมินผลโครงการ ให�ระบุการประเมินผลโครงการ ว&าจะใช�
เครื่องมือใด เช&น แบบประเมิน แบบสอบถาม  
             2.2.10 สาเหตุหรือป:จจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ ให�ระบุสาเหตุ
หรือความเสี่ยง แนวทางการแก�ไข/ป�องกันความเสี่ยง เช&น งบประมาณไม&เพียงพอต&อการดําเนินงาน แนวทาง       

แก�ไข ควรควบคุมค&าใช�จ&ายให�เปDนไปตามแผนการดําเนินงาน 
2.3 ดําเนินการส�งบันทึกขอเสนออนุมัติโครงการ 
        ดําเนินการส&งบันทึกขออนุมัติโครงการท่ีกองนโยบายและแผน เม่ือได�รับอนุมัติโครงการ

จากอธิการบดี หรือ รองอธิการบดีแล�ว และดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไว� 
 
ป[ญหา   การขออนุมัติล&าช�า  

          แนวทางการแก;ไขป[ญหา   ควรดําเนินการขออนุมัติโครงการกิจกรรมล&วงหน�าอย&างน�อย 1 เดือน
ก&อนจัดงาน   

ข;อเสนอแนะ   ควรร&างโครงการและคิดงบประมาณแต&ละหมวดไว� เม่ือได�วันจัดกิจกรรมประชุม
ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา จะได�เสนอขออนุมัติกิจกรรม 
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 ข้ันตอนท่ี 3 การวางแผนการดําเนินงานและการประชุม 
 3.1 วางแผนการดําเนินงานกําหนดหน;าท่ีความรับผิดชอบ 
 ในการวางแผนการดําเนินงานจะมีการกําหนดข้ันตอนกิจกรรม หน�าท่ีผู�รับผิดชอบ ผู�ประสานงาน 
โดยมีการมอบหมายงานให�บุคลากรในกองพัฒนานักศึกษา และผู�ช&วยอธิการบดีช&วยกํากับดูแล 

ลําดับ กิจกรรม ผู;รับผิดชอบ/ประสานงาน หมายเหตุ 

1 อํานวยการทั่วไป ผู�ช&วยอธิการบดี+คุณวราภรณ�+ 
คุณกัลยา + คุณดาลัด + คุณศิรินันท� 

 

2 เขียน-เสนอโครงการอนุมัติ /คําสั่ง คุณศิรินันท� + คุณกัลยา ดําเนินการแล�ว 
3 การซ้ือ-จ�าง  ในโครงการประชมุผู�ปกครอง 

 
คุณมาส +  คุณศิรินันท� ดําเนินการแล�ว 

4 ประสานงานจัดเตรียมสถานทีพ่ธิีเป�ด-ป�ด  
พร�อมอุปกรณ�เคร่ืองเสียง+ตกแต&งสถานที ่

คุณมาโนช + คุณอานนท� + คุณศิรินันท� 
ฝoายอาคารสถานที ่

ดําเนินการแล�ว 

5 การเตรียมเอกสารต&างๆ ประกอบด�วย  แฟ�มคํากล&าว  
+ ใบเซ็นชื่อเข�าร&วมงาน + ป�ายสามเหลี่ยม    

คุณกัลยา + คุณศิรินันท�  ดําเนินการแล�ว 

6 คํากล&าวรายงาน + คํากล&าวเป�ด คุณศิรินันท� ดําเนินการแล�ว 
7 ติดป�ายทางเดนิเข�ามหาวิทยาลยั และลงเวป็ไซต� คุณศิรินันท� + คุณอานนท� ดําเนินการแล�ว 
8 หนังสือเชิญ ประธาน ,รองอธิการบด,ี คณบดี,  

รองคณบดีฝoายกิจการนักศึกษา ร&วมเปDนเกียรติ     
ในพิธีเป�ด “โครงการประชุมผู;ปกครอง ฯ”  

คุณศิรินันท� ดําเนินการแล�ว 

9 หนังสือเชิญวิทยากร  
กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา 

คุณศิรินันท�  ดําเนินการแล�ว 
 

    
ช�วงเช;า 
10 ตอบข�อซักถาม ให�คําแนะนําด�านหน�าหอประชุม 

ให�นักศึกษาจําลําดับที่เพื่อลงทะเบียน (ช&วงเช�า) 
และเซ็นสัญญา (ช&วงบ&าย) 
กยศ.รายเก&า(สีฟ�า) กยศ.รายใหม&(สีชมพู) กรอ.(สีเขียว)  

คุณกัลยา + คุณบัวทิพย�   
คุณมลิวรรณ + คุณศิรินันท� 

 

11 รับลงทะเบียนและแจกเอกสาร (08.00-09.00 น.) 
แจกอาหารว&างผู�ปกครอง  

คุณมาส + คุณเบญจภัคค� 
คุณธัญญาภรณ� + คุณพลอยภวิดา

นักศึกษาช&วยงาน 
 

อาหารว&าง 500 ชุด 
(สําหรับผู�ปกครอง) 
อาหารกลางวัน 30 

ชุด (สําหรับ
เจ�าหน�าท่ี) 

12 ต�อนรับประธาน อาจารย� แขกผู�มีเกียรติ พิธีเป�ด 
วิทยากรจากกองทุนเงนิให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา  

 คุณกัลยา + คุณมาส + คุณบัวทิพย� อาหารว&าง 

13 จัดให�ผู�ปกครอง นักศึกษาเข�าที่นั่ง คุณมาโนช + คุณสุนสิา + คุณเพียงใจ 
นักศึกษาช&วยงาน 

 

14 ดูแลโน|ตบุ|ค ไฟล�นาํเสนอวิทยากร คุณมลิวรรณ  
15 เชิญแฟ�มคํากล&าว + มอบของทีร่ะลึกให�วิทยากร คุณกัลยา + คุณเบญจภัคค�  
16 พิธีกร (ตามกําหนดการ) 

 
คุณวราภรณ�   
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   ช�วงบ�าย 
17 ประจําจุดที่ 1 ตรวจสอบเอกสาร (แจกบัตรคิวสีส�ม) 

เร่ิม 13.00 น. 
คุณเพ็ญพนา + คุณศิรินันท� 

นักศึกษาช&วยงาน 
 

18 ประจําจุดที่ 2 ลงนามในสัญญา  
(หลังจากนักศึกษาผ&านจุดท่ี 1 ตรวจสอบเอกสาร
แล�ว นักศึกษาจะได�บัตรคิวใหม& ตามสีประเภท
การยื่นกู�ของตัวเอง โดยระบุลําดับท่ี ตามบอร�ด
ประกาศมาแล�ว) 
กยศ.รายเก&า(สีฟ�า) กยศ.รายใหม&(สีชมพู)  
กรอ.(สีเขียว) 

คุณวราภรณ� + คุณเบญจภัคค� +       
คุณเพียงใจ + คุณบัวทิพย� + คุณสุนิสา + 

คุณธัญญาภรณ� + คุณมลิวรรณ +  
นักกิจการนักศึกษา 6 คน 

จัดโต|ะ1 ตัว  
เก�าอ้ี 1 ตัว 

สําหรับเจ�าหน�าท่ี  
เก�าอ้ี 3 ตัวสําหรับ

ผู�ปกครองและ
นักศึกษา  

(จํานวน 13 โต|ะ) 

19 ประจําจุดที่ 3 ส&งสญัญาพร�อมเอกสารแนบ คุณกัลยา + คุณมาส + คุณศิรินนัท�  
20 ถ&ายภาพ (ตลอดโครงการ) คุณเพ็ญพนา + คุณศิรินันท�  
21 แบบประเมินผล (แจก+เก็บ)   ทุกคน  
22 การแต�งกายในวันเสาร�ที่ 22 กันยายน  2562   

เวลานัดหมาย 07.30 น.   
เสื้อสีม�วง ขอบแขนสีเทา 

(เส้ือมหาวิทยาลัยแจกรับเสด็จ
พระเทพฯ)  

 

หมายเหตุ : ข�อมูลการวางแผนการดําเนินงานกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ  
 
 3.2 การจัดการประชุมวางแผนการดําเนินงานกับบุคลากร 
   จัดประชุมวางแผนการดําเนินงานร&วมกับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพ่ืออธิบาย
รูปแบบการจัดงาน วางแผนการดําเนินการงาน อธิบายเอกสารต&างๆ เพ่ือนําไปตอบข�อซักถามจากผู�ปกครอง
หรือนักศึกษาได� รวมท้ังอภิปรายถึงป:ญหาท่ีเคยเกิดข้ึน การแก�ไขป:ญหา และการเตรียมการป�องกัน             
ป:ญหาต&างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ประชุมวางแผนการดําเนินงานกับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
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  3.3 มอบหมายผู;รับผิดชอบในข้ันตอนต�างๆและจัดทําคําส่ัง 

   มอบหมายหน�าท่ีแต&ละจุด มอบหมายผู�รับผิดชอบในข้ันตอนต&างๆชี้แจงทําความเข�าใจ

เพ่ือให�บริการกับผู�ปกครองและนักศึกษาได� จัดทําคําสั่ง แต&งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน คณะทํางาน 

และทําบันทึกเสนอลงนามในคําสั่ง 
ประจําจุด จัดลําดับคิว  

หน;าท่ี รายช่ือ 
จัดลําดับคิว 
จัดเรียงลําดับคิว บัตรคิวสีส�มให�เรียงตามลําดับคิว 
เพ่ือเข�าจุดท่ี 1 จุดตรวจเอกสาร 
 

1.คุณมาโนช  
2.คุณอานนท� 
3.คุณธัญญาภรณ� 

 
ประจําจุด ตรวจเอกสาร 

หน;าท่ี รายช่ือ 
ตรวจสอบเอกสาร (กยศ.รายใหม�, กยศ.รายเก�า, กรอ.) 
1.สัญญากู�ยืมเงินท่ีถูกต�อง 2 ฉบับ 
2.เอกสารแนบผู�กู� 2 ฉบับ (ผู�กู�รับรองสําเนาถูกต�อง) 
   สําเนาทะเบียนบ�าน + สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
   สําเนาหน�าบัญชีธนาคารกรุงไทย 2 ฉบับ 
3.เอกสารแนบผู�คํ้า 2 ฉบับ (ผู�คํ้ารับรองสําเนาถูกต�อง) 
   สําเนาทะเบียนบ�าน + สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
4.เอกสารแนบผู�แทนโดยชอบธรรม 2 ฉบับ (ถ�ามี) 
   (ผู�แทนโดยชอบธรรมรับรองสําเนาถูกต�อง) 
   สําเนาทะเบียนบ�าน + สําเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
 
*** เม่ือเอกสารท้ังหมดถูกต�อง ครบถ�วน 
ให�บัตรคิวใหม&เพ่ือไปจุดท่ี 2 เซ็นสัญญา แยกประเภทดังนี้ 
กยศ.รายเก&า สีฟ9า   กยศ.รายใหม& สีชมพู  
กรอ. สีเหลือง  รายชื่อเพ่ิมเติม สีเขียว 

1.คุณศิรินันท� 
2.คุณนุวัต 
3.คุณเพ็ญพนา 
4.คุณปรีญา 
และนักศึกษาช&วยงาน 
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ประจําจุด เซ็นสัญญา 

หน;าท่ี รายช่ือ 
การเซ็นสัญญา 
1.อธิบายการกรอกเอกสารต&างๆ  
ให�กับผู�กู�กรอกข�อมูลให�ครบ 
2.ให�คําแนะนํากับผู�กู� ผู�คํ้าประกัน  
ผู�แทนโดยชอบธรรม ในการเซ็นสัญญา 
3.ตรวจสอบเอกสารสัญญาให�ถูกต�อง ครบถ�วน 
ตรวจสอบว&าลงนามในเอกสารสัญญาครบทุกช&องหรือไม& 
4.รวบรวมสัญญา และเอกสารแนบอย&างละ 2 ฉบับ 

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

 
 ป[ญหา   บุคลากรบางคนไม&สามารถตอบป:ญหาท่ีผู�ปกครองสอบถามได�      

แนวทางการแก;ไขป[ญหา   ชี้แจงป:ญหาท่ีเจอบ&อยๆ เพ่ือจะได�เปDนข�อมูลในการตอบข�อซักถาม   
ข;อเสนอแนะ   จัดกิจกรรมการทบทวนหลังกิจกรรมเพ่ือทบทวนวิธีการทํางานท้ังด�านความสําเร็จ

และป:ญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือดําเนินงานให�ดีข้ึนในครั้งต&อไป 
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ตัวอย�างคําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
กิจกรรมประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา 

 
 

                                  บันทึกข;อความ 
 

ส�วนราชการ   กองพัฒนานักศึกษา โทร 128, 239   

ท่ี      อว 0630.013/       วันท่ี       กรกฎาคม 2562  

เรื่อง  ขอเสนอแต&งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�

กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

เรียน  อธิการบดี 
         ด�วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได�จัดทํา
กิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปOการศึกษา ๒๕๖๒  
เพ่ือให�ผู�ปกครองนักศึกษาได�เข�าใจวิธีปฏิบัติและข้ันตอนการกู�ยืมเงิน กยศ. ตลอดจนผู�ปกครองนักศึกษา 
กู�ยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการเปDนผู�คํ้าประกันในสัญญากู�ยืมเงิน กยศ. จึงได�จัดทํากิจกรรมประชุมผู�ปกครอง
นักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา วันเสาร�ท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� กองพัฒนานักศึกษาจึงขอแต&งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา รายละเอียดเอกสาร
ดังแนบ 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

 

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

ผู�ช&วยอธิการบดี 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� 

ท่ี             /2562 

เรื่อง  แต&งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
----------------------------------------- 

         

ด�วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� ได�จัดกิจกรรมประชุมผู�ปกครอง
นักศึกษากองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปOการศึกษา 2562 ในวันเสาร�ท่ี 20 กรกฎาคม 2562               
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� โดยมีวัตถุประสงค� 
เพ่ือให�ผู�ปกครองผู�กู�ยืมเงิน มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา  

เพ่ือให�การดําเนินงานกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
เปDนไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึงแต&งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน�าท่ีประสานงานให�คําแนะนําฝoายต&างๆ อํานวยความสะดวก

ให�กับทุกฝoาย จัดทํากําหนดการโดยรวมของงานท้ังหมดและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ประกอบด�วย 

 1.  อาจารย� ดร.สุพจน�    ทรายแก�ว   ประธานกรรมการ 

2.  รศ.ศศินันท�   เศรษฐวัฒน�บดี   รองประธานกรรมการ 

3.  ผศ.เจษฎา   ความคุ�นเคย  กรรมการ 

4.  ผศ.ดร.นฤมล   ธนานันต�  กรรมการ 

5.  อาจารย�ไชย   มีหนองหว�า  กรรมการ 

6.  อาจารย�ชัยวุฒิ     เทโพธิ์   กรรมการ 

7.  อาจารย�ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ  กรรมการ 

  8.  อาจารย� ดร.โรจนันท�  ทรงอยู&   กรรมการ 

  9.  รศ.ดร.เบญจลักษณ�    เมืองมีศรี  กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ป:ณณ�รภัส   ถกลภักดี  กรรมการ 

  11. ผศ.ทรงพลธนฤทธ�    มฤครัฐอินแปลง  กรรมการ 

  12. ผศ.ประพันธ�พงษ�     ชิณพงษ�   กรรมการ 

  13. อาจารย� ดร.ภิศักด์ิ    กัลยาณมิตร  กรรมการ 

  14. ผศ.ดร.อังคนา    กรัณยาธิกุล  กรรมการ 

  15. ผศ.อารีย�     สงวนชื่อ   กรรมการ 
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  16. ผศ.ดร.นิสา   พักตร�วิไล  กรรมการ 

  17. ผศ.ดร.ธีร�ธนิกษ�    ศิริโวหาร  กรรมการ 

  18. ผศ.ดร.ศศิธร    จันทมฤก  กรรมการ 

19. ผศ.เศกพร     ตันศรีประภาศิริ  กรรมการ 

20. ผศ.ดร.มนัญญา    คําวชิระพิทักษ�  กรรมการ 

21. อาจารย�จิราภรณ�   ทองทวี   กรรมการ 

  22. นางนิธิวดี     ต้ังจันทร�สุข  กรรมการ 

  23. นางนงลักษณ�    สมณะ   กรรมการ 

24. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  กรรมการ 

25. ผศ.อาทิมา     แป�นธัญญานนท�  กรรมการและเลขานุการ  

2.  คณะกรรมการดําเนินงาน มีหน�าท่ีในการประสานงานรวมท้ังอํานวยความสะดวกให�กับ    

ทุกฝoาย ประกอบด�วย 

1.    ผศ.อาทิมา     แป�นธัญญานนท�  ประธานกรรมการ 

2.    อาจารย�องอาจ  ทับบุรี   กรรมการ 

3.    อาจารย� ดร.สมทรง    บรรจงธิติทานต�  กรรมการ 

4.    อาจารย� ดร.นพรัตน�    ไวโรจนะ  กรรมการ 

5.    อาจารย� ดร.รัฐพล     ศิลปรัศมี  กรรมการ 

6.    อาจารย�นันทิยา    รักตประจิต  กรรมการ 

7.    อาจารย�รวีพรรณ    กาญจนวัฒน�  กรรมการ 

8.    อาจารย�ธนิษฐ�นันท�    จันทร�แย�ม  กรรมการ 

9.    อาจารย� ดร.พิษณุ   แก�วตะพาน  กรรมการ 

10.  อาจารย�คณิต  เรืองขจร  กรรมการ 

11.  นางสาวมานิตา    วรทัต   กรรมการ 

12.  นายกิตติภัค   สุดสะกรี   กรรมการ 

13.  นางสาวณัฐนิชา  กสิกรณ�   กรรมการ 

14.  นางสาวชุติมา    คําขันธ�   กรรมการ 

15.  นางสาวบุษบงก�  วินิยม   กรรมการ 

16.  นายนเรศ     นวนแจ�ง   กรรมการ   

17.  นายพีรวัฒน�   ตันตอ   กรรมการ 

18.  นายกิตติวุฒิ   ไชยการ   กรรมการ 

19.  นางสาวสุวิมล  พิชัยกมล  กรรมการ 
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20.  นายสมหมาย   แสงศิโรรัตน�  กรรมการ 

21.  นายสุธน   บุญพยา   กรรมการ 

22.  นายณัฐวุฒิ   พรรณชีพ  กรรมการ 

23.  นางสาวมาส   ดอกสร�อย  กรรมการ 

24.  นายมาโนช   เงาภู&ทอง  กรรมการ 

25.  นายอานนท�    มีสมบัติ   กรรมการ 

26.  นางสาวบัวทิพย�   บุญประเสริฐ  กรรมการ 

27.  นางสาวมลิวรรณ  พันธ�ภักด์ิ  กรรมการ 

28.  นางเพ็ญพนา  เครือเมฆ  กรรมการ 

29.  นางสาวเพียงใจ  เสือเอก   กรรมการ 

30.  นางสาวสุนิสา  คงทอง   กรรมการ 

31.  นางสาวธัญญาภรณ�  บุญเพ่ิม   กรรมการ 

32.  นางเบญจภัคค�  ธนแพรวพันธ�  กรรมการ 

33.  นางสาวปรีญา   สุขประเสริฐ  กรรมการ 

34.  นางสาววราภรณ�  ไชยสุริยานันท�  กรรมการและเลขานุการ 

35.  นางสาวกัลยา  นันท�สําเภา  กรรมการและผู�ช&วยเลขานุการ 

36.  นายนุวัต   มูหะหมัด  กรรมการและผู�ช&วยเลขานุการ 

37.  นางสาวศิรินันท�  จันทร�โฉม  กรรมการและผู�ช&วยเลขานุการ 

   สั่ง   ณ วันท่ี          กรกฎาคม  2562    

 

 

 

       (อาจารย� ดร.สุพจน�   ทรายแก�ว) 
                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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 ข้ันตอนท่ี 4 การทําหนังสือเชิญ 

  4.1 การทําหนังสือเชิญอธิการบดีเปCนประธานในพิธี 

ทําหนังสือเรียนเชิญอธิการบดี เพ่ือมาเปDนประธานในพิธีเป�ดการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืม

เงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา พร�อมแนบกําหนดการการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุน

เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาและแนบคํากล&าวเป�ดงาน   

 

ตัวอย�างหนังสือเชิญอธิการบดีเปCนประธานในพิธ ี

 

 

บันทึกข;อความ 

ส�วนราชการ  กองพัฒนานักศึกษา โทร 128, 239   

ท่ี       อว 0630.013/                      วันท่ี         มิถุนายน  2562 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเปDนประธานพิธีเป�ดกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืม  

เพ่ือการศึกษา 

เรียน   อธิการบดี 
         ด�วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�           
ได�จัดทํากิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือให�ผู�ปกครอง            
และนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. เข�าใจวิธีการปฏิบัติและรู�ข้ันตอนการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา            
มากข้ึน จึงได�จัดทํากิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ในวันเสาร�
ท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
นั้น 

         ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงใคร&ขอเรียนเชิญท&านเปDนประธานในพิธีเป�ดกิจกรรมประชุม
ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ในวันเสาร�ท่ี 20 กรกฎาคม 2562                 
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
เอกสารดังแนบ ผู�ประสานงานในครั้งนี้ คือ นางสาวศิรินันท�  จันทร�โฉม มือถือ 087-004-8345 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                    (……………………………………………………………) 

                        ผู�ช&วยอธิการบดี 
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ตัวอย�างคํากล�าวเปhดงาน 

 

คํากล�าวเปhด 

กิจกรรมประชุมผู;ปกครองนักศึกษากองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา 
วันเสาร�ที่ 20 กรกฎาคม 2562 

********************************************* 
 

คณบดี ผู;อํานวยการ อาจารย� คณะผู;จัดงานและผู;เข;าร�วมกิจกรรม
ทุกท�าน 

กระผมมีความยินดีเปDนอย&างยิ่ง ที่ได�มาเปDนประธานในการเป�ดงาน
กิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา ในคร้ังนี้ 

จากการกล&าวรายงาน จะเห็นได�ว&ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�           
ในพระบรมราชูปถัมภ� เป�ดโอกาสให�นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย�ได�ทําเร่ือง
กู�ยืมค&าเล&าเรียน ค&าใช�จ&ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค&าใช�จ&ายที่จําเปDน  
ในการครองชีพระหว&างศึกษา เพื่อให�ทราบข้ันตอนการกู�ยืมเงิน การใช�ระบบ 
e-Studentloan ตามระเบียบกองทุนฯ โดยสามารถปฏิบัติตนได�ถูกต�อง และ
เพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจให�ผู�ปกครองเกี่ยวกับวิธีการและรู�ข้ันตอนปฏิบัติตน
ในการเปDนผู�ค้ําประกันในสัญญากู�ยืมเงิน  

ในโอกาสนี้ กระผมขอให�การดําเนินกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษา
กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา ในวันนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค�ทุกประการ  

 บัดนี้ ได�เวลาอันสมควรแล�ว กระผมขอเป�ดกิจกรรมประชุมผู�ปกครอง
นักศึกษากองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา  ณ บัดนี้ 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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  4.2 การทําหนังสือเชิญรองอธิการบดีเปCนเกียรติในงาน 

  4.3 การทําหนังสือเชิญคณบดี คณาจารย�เปCนเกียรติในงาน  

ทําหนังสือเรียนเชิญรองอธิการบดีและคณบดี เพ่ือมาเปDนเปDนเกียรติในงานในพิธีเป�ดการประชุม

ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา พร�อมแนบกําหนดการการประชุมผู�ปกครอง

นักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา  

 

ตัวอย�างหนังสือเชิญรองอธิการบดี คณบดี คณาจารย�เปCนเกียรติในงาน 

 

 

บันทึกข;อความ 

ส�วนราชการ  กองพัฒนานักศึกษา โทร 128, 239   

ท่ี       อว 0630.013/                      วันท่ี         มิถุนายน  2562 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญร&วมเปDนเกียรติในพิธีเป�ดกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืม                

เพ่ือการศึกษา 

เรียน   อธิการบดี 
         ด�วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�           
ได�จัดทํากิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือให�ผู�ปกครอง            
และนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. เข�าใจวิธีการปฏิบัติและรู�ข้ันตอนการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา            
มากข้ึน จึงได�จัดทํากิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ในวันเสาร�
ท่ี 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
นั้น 

         ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงใคร&ขอเรียนเชิญท&านร&วมเปDนเกียรติในพิธีเป�ดกิจกรรมประชุม
ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ในวันเสาร� ท่ี 20 กรกฎาคม 2562                 
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
เอกสารดังแนบ ผู�ประสานงานในครั้งนี้ คือ นางสาวศิรินันท�  จันทร�โฉม มือถือ 087-004-8345 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                    (……………………………………………………………) 

                        ผู�ช&วยอธิการบดี 
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  4.4 การทําหนังสือเชิญวิทยากร 

  ประสานงานไปท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห�วิทยากร มาบรรยาย              

ในหัวข�อ “แนวปฏิบัติในการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาและแนวคิดในการสร�างจิตสํานึก           

ให�ผู�ปกครองผู�กู�ยืมเงินกองทุน กองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา” เม่ือประสานงานกับทางธนาคาร

เรียบร�อยแล�วให�ดําเนินการทําหนังสือเชิญวิทยากร เพ่ือมาบรรยายในการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืม

เงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา พร�อมแนบกําหนดการการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุน

เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา   

 

ตัวอย�างหนังสือเชิญวิทยากร 

    

 
ท่ี  อว 0630.013/                                มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ� 
                            ในพระบรมราชูปถัมภ� ถนนพหลโยธนิ 
        ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี   13180 

                            มิถุนายน  2562 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห�วิทยากร 

เรียน   ผู�จัดการฝoายบริหารโครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส&งมาด�วย  กําหนดการ  จํานวน  1  ชุด 
        ด�วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  ในพระบรมราชูปถัมภ� กําหนดจัดกิจกรรม     

ประชุมผู�ปกครองนักศึกษากองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปOการศึกษา 2562 ในวันเสาร�ท่ี 20 
กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ความรู�ความเข�าใจวิธีการปฏิบัติตนในการกู�ยืมเงิน และ
แนวคิดในการสร�างจิตสํานึกท่ีดีแก&ผู�ปกครองผู�กู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

        ในการนี้  มหาวิทยาลัย  จึงขอความอนุเคราะห�วิทยากรจากหน&วยงานของท&านมาบรรยาย
ในหัวข�อ “แนวปฏิบัติในการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา และแนวคิดในการสร�างจิตสํานึก            
ให�ผู�ปกครองผู�กู�ยืมเงินกองทุนฯ” ในวันเสาร�ท่ี 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุม  
วไลยอลงกรณ� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จํานวนผู�ปกครองท่ีเข�าร&วมประชุม 
จํานวน 400 คน รายละเอียดกําหนดการดังแนบ 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 
 

          (อาจารย� ดร.สุพจน�   ทรายแก�ว) 
                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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 ข้ันตอนท่ี 5 การจัดเตรียมป9ายประชาสัมพันธ�   

  5.1 กําหนดช่ือกิจกรรม วัน เวลา สถานท่ี  

   ออกแบบป�าย ชื่อกิจกรรม พร�อมระบุวัน เวลา สถานท่ีท่ีจัดการประชุมผู�ปกครอง

นักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา และนําส&งร�านเพ่ือดําเนินการจัดทําป�ายไวนิล                 

ขนาด 1x3 เมตร จํานวน 2 ผืน โดยขอใบเสนอราคาจากร�านเพ่ือนําให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุทําเรื่องซ้ือจ�างต&อไป  

 

ภาพท่ี 5 ตัวอย&างกําหนดชื่อกิจกรรม วัน เวลา สถานท่ี เพ่ือดําเนินการจัดทําป�ายไวนิล 
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  5.2 รับแบบฟอร�มขอใช;บริการ เพ่ือติดป�ายประชาสัมพันธ� จากงานสื่อสารองค�กรและการตลาด                          

เพ่ือขออนุญาตติดป�าย บริเวณทางเดินเข�ามหาวิทยาลัย เพ่ือให�นักศึกษาได�ทราบข�อมูลข&าวสารอย&างท่ัวถึง                      

กรอกแบบฟอร�มเพ่ือขอติดป�ายประชาสัมพันธ� ผู�อํานวยการเซ็นรับรอง นําส&งงานสื่อสารองค�กรและการตลาด  

 

ตัวอย�างแบบฟอร�มขอใช;บริการ 
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  5.3 ติดป9ายเพ่ือประชาสัมพันธ�บริเวรทางเดินเข;ามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 6 ดําเนินการติดป�ายประชาสัมพันธ�ให�นักศึกษาได�ทราบ 

 
ป[ญหา   มีป�ายกิจกรรมงานอ่ืนติดอยู&      
แนวทางการแก;ไขป[ญหา   ติดต&อหน&วยงานท่ีเก่ียวข�อง หรือ เจ�าของโครงการ เพ่ือดําเนินการนํา

ป�ายออก หรือ แจ�งเพ่ือทราบว&าจะดําเนินการนําป�ายออก   

  ข;อเสนอแนะ สํารวจพ้ืนท่ีก&อนการดําเนินการขอติดป�ายประชาสัมพันธ� 
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 ข้ันตอนท่ี 6 การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก   

  6.1 การเตรียมบัตรคิวตรวจเอกสาร (แจกช�วงเช;า ลงทะเบียน) 

เม่ือนักศึกษามาลงทะเบียนเข�าร&วมกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุน

เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา สามารถแจกบัตรคิว “ตรวจเอกสาร” ให�กับนักศึกษาได�เลย เพ่ือใช�              

ต&อคิวในการตรวจเอกสาร จุดท่ี 1 ในช&วงบ&าย  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 7 ตัวอย&างบัตรคิวการตรวจเอกสาร (ควรแยกสีกระดาษให�แตกต&างกัน) 
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6.2 การจัดเตรียมบัตรคิวเซ็นสัญญา แยกประเภทผู;กู;ยืม ดังนี้ 

 เม่ือนักศึกษาเข�า “ตรวจเอกสาร” จุดท่ี 1 เรียบร�อยแล�ว ข้ันตอนต&อไปคือ ให�บัตรคิวเซ็น

สัญญากับนักศึกษาใหม& โดยแยกประเภทผู�กู�ยืม เขียนลําดับท่ีตามประกาศรายชื่อ และให�

นักศึกษาไปในจุดท่ี 2 เพ่ือเซ็นสัญญาต&อหน�าเจ�าหน�าท่ี  

โดยบัตรคิวเซ็นสัญญา แยกประเภทผู�กู�ยืม ดังนี้ 

 6.2.1 ประเภทผู�กู�ยืม กยศ.ผู�กู�รายใหม& 

6.2.2 ประเภทผู�กู�ยืม กยศ.ผู�กู�รายเก&า 

6.2.3 ประเภทผู�กู�ยืม กรอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ตัวอย&างบัตรคิวการเซ็นสัญญา กยศ.รายใหม& (ควรแยกสีกระดาษให�แตกต&างกัน) 
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ภาพท่ี 9 ตัวอย&างบัตรคิวการเซ็นสัญญา กยศ.รายเก&า (ควรแยกสีกระดาษให�แตกต&างกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ตัวอย&างบัตรคิวการเซ็นสัญญา กรอ. (ควรแยกสีกระดาษให�แตกต&างกัน) 
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6.3 การจัดเตรียมตัวอย�างเอกสาร 
  เอกสารท่ีนักศึกษาต�องนํามาในการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืม

เพ่ือการศึกษา ประกอบด�วย 
  6.3.1 สัญญากู�ยืมเงิน 6 หน�า     จํานวน 2 ชุด  
  6.3.2 สําเนาสมุดคู&ฝากของผู�กู�     จํานวน 2 ชุด 
  6.3.3 สําเนาทะเบียนบ�าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�กู� จํานวน 2 ชุด 
  6.3.4 สําเนาทะเบียนบ�าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�คํ้าประกันจํานวน 2 ชุด 
  ทางฝoายผู�จัดกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา
ได�จัดเตรียมตัวอย&างสัญญาท่ีถูกต�อง และการถ&ายเอกสารแนบ ท่ีครบถ�วนสมบูรณ� เพ่ือให�ผู�ปกครองและ
นักศึกษาได�ดูเปDนตัวอย&างท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�ท่ีหน�างาน 
 
หมายเหตุ : ตัวอย&างสัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ ท้ังหมด 9 หน�า (หน�า 44-52) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง) 
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สัญญาฉบับจริง และเอกสารแนบ (ของจริง) 
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6.4 การจัดเตรียมท่ีจอดรถ 

 ประสานงานกับวิทยากร ขอทราบทะเบียนรถเพ่ือแจ�งกับผู�ดูแลท่ีจอดรถในการจัดเตรียม

ท่ีจอดรถไว�สําหรับวิทยากร เพ่ือเปDนการอํานวยความสะดวกให�ใกล�กับสถานท่ีจัดงานให�มากท่ีสุด 
  

ป[ญหา   ผู�ปกครองและนักศึกษาเตรียมเอกสารมาไม&ครบ 

          แนวทางการแก;ไขป[ญหา  แจกเอกสารเก่ียวกับการปฏิบัติตนของผู�คํ้าประกันให�ผู�ปกครองรับทราบ 

ก&อนวันเข�าร&วมประชุม   
ข;อเสนอแนะ   นักศึกษาควรเข�าร&วมฟ:งการชี้แจงเม่ือกองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมเพ่ือให�นักศึกษา

ทําความเข�าใจและเตรียมเอกสารได�ครบถ�วน ถูกต�องและสามารถจัดทําสัญญากู�ยืมเงินท่ีถูกต�องได� 
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 ข้ันตอนท่ี 7 ประกาศรายช่ือและประชุมช้ีแจงนักศึกษา   

  7.1 ประกาศรายช่ือ  

โดยทําหนังสือแจ�งไปถึงทุกคณะ และติดประกาศท่ีบอร�ดกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือให�นักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อของตนเองได� โดยแยกเพศหญิง ชาย เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ และแยกประเภทผู�กู�ยืม

ดังนี้ 

7.1.1 ประเภทผู�กู�ยืม กยศ.ผู�กู�รายใหม& 

7.1.2 ประเภทผู�กู�ยืม กยศ.ผู�กู�รายเก&า 

7.1.3 ประเภทผู�กู�ยืม กรอ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ตัวอย&างการประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์ขอรับทุน ประเภทผู�กู�ยืม กยศ.ผู�กู�รายใหม& 
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ภาพท่ี 12 ตัวอย&างการประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์ขอรับทุน ประเภทผู�กู�ยืม กยศ.ผู�กู�รายเก&า 
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ภาพท่ี 13 ตัวอย&างการประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์ขอรับทุน ประเภทผู�กู�ยืม กรอ. 
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  7.2 จัดประชุมช้ีแจงนักศึกษา 

   ประชาสัมพันธ�วันท่ีจัดประชุมให�นักศึกษาเข�าร&วมประชุม เจ�าหน�าท่ีชี้แจงเรื่องการจัดทํา

สัญญา การเตรียมเอกสารแนบต&างๆ พร�อมท้ังมีตัวอย&างการถ&ายเอกสารแนบให�นักศึกษาดู เพ่ือสร�างความเข�าใจ

ให�ไปในทิศทางเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 การจัดประชุมชี้แจงนักศึกษาเพ่ือสร�างความเข�าใจ 

 
 ป[ญหา นักศึกษาบางคนติดเรียน หรือติดสอบทําให�ไม&สามารถเข�าร&วมประชุมได�   

แนวทางการแก;ไขป[ญหา   เพ่ิมช&องทางการประชาสัมพันธ�ลงใน เพจ Facebook เพ่ือให�นักศึกษา
เข�าไปอ&าน และศึกษาได�   

ข;อเสนอแนะ   ติดตัวอย&างเอกสารไว�หน�ากองพัฒนานักศึกษา 
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 ข้ันตอนท่ี 8 การประชุมผู;ปกครองนักศึกษากู;ยืมเงินกองทุนเงินให;กู;ยืมเพ่ือการศึกษา 

  ในการจัดประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เจ�าหน�าท่ีต�องมา

หน�างานก&อนเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเพ่ือเตรียมความพร�อมในเรื่องบอร�ดประกาศรายชื่อ ใบเซ็นชื่อ              

ใบลงทะเบียน อาหารเบรกสําหรับผู�ปกครอง ของท่ีระลึกสําหรับวิทยากร พานเชิญคํากล&าว แฟ�มคํากล&าว 

โน|ตบุ|ค   

  8.1 การรับลงทะเบียนผู;ปกครองและนักศึกษา  

   ควรจัดโต|ะลงทะเบียน และควรแยกสีใบเซ็นชื่อให�ต&างกันเพ่ือให�มองเห็นได�ง&าย และเพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็ว โดยมีเจ�าหน�าท่ีและนักศึกษาช&วยงานแนะนํา คอยให�คําปรึกษา และเชิญผู�ปกครอง

นักศึกษาเข�านั่งตามท่ีจัดไว� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 15 การรับลงทะเบียนผู�ปกครองและนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 การรับลงทะเบียนผู�ปกครองและนักศึกษา    
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  8.2 การรับรองประธานในพิธี  

   รับรองประธานในพิธี อธิการบดี คณาจารย�และบุคลกรท่ีจะมาร&วมในงานการจัดประชุม

ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา โดยเชิญให�นั่งในท่ีนั่งท่ีเตรียมไว�และบริการ

เครื่องด่ืม อาหารว&าง  

8.3 การรับรองวิทยากร 

   รับรองวิทยากรท่ีจะเข�ามาบรรยายในงานการจัดประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุน

เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา โดยเชิญให�นั่งในท่ีนั่งท่ีเตรียมไว�และบริการเครื่องด่ืม อาหารว&าง 

ภาพท่ี 17 การรับรองประธานในพิธี อธิการบดี คณาจารย�บุคลากรและวิทยากร 
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  8.4 พิธีกรดําเนินการตามกําหนดการ 
  เริ่มจากพิธีกรกล&าวถึงวัตถุประสงค�ของการจัดประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุน
เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 1. เพ่ือให�ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. เข�าใจวิธีการปฏิบัติและรู�ข้ันตอน          
การกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 2. เพ่ือให�ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการ
เปDนผู�คํ้าประกันในสัญญากู�ยืมเงิน กยศ. การฟ:งวิทยากรบรรยายในหัวข�อ “แนวปฏิบัติในการกู�ยืมเงินกองทุน   
เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาและแนวคิดในการสร�างจิตสํานึกให�ผู�ปกครองผู�กู�ยืมเงินกองทุนฯ ในช&วงเช�า และ
การเซ็นสัญญาต&อหน�าเจ�าหน�าท่ีในช&วงบ&าย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 พิธีกรกล&าวถึงวัตถุประสงค� รายละเอียดของงาน กิจกรรมต&างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ผู�ปกครองและนักศึกษาเข�าร&วมการจัดประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืม

เพ่ือการศึกษา 



61 
 

  8.5 ประธานในพิธีกล�าวเปhดงาน 

ลําดับต&อมาพิธีกรเรียนเชิญผู�กล&าวรายงาน กล&าวถึงวัตถุประสงค�ของงาน 1. เพ่ือให�

ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. เข�าใจวิธีการปฏิบัติและรู� ข้ันตอนการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืม                         

เพ่ือการศึกษา 2. เพ่ือให�ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงิน กยศ. ปฏิบัติตนในการเปDนผู�คํ้าประกันในสัญญากู�ยืมเงิน 

กยศ. ผู�เข�าร&วมงาน และพิธีกรเรียนเชิญประธานกล&าวเป�ดงาน  

 

ภาพท่ี 20 ประธานในพิธีกล&าวเป�ดงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ประธานในพิธีมอบของท่ีระลึกให�กับวิทยากร 
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  8.6 วิทยากรบรรยาย  

พิธีกรเชิญวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย บรรยาย ในหัวข�อเรื่อง “แนวปฏิบัติในการกู�ยืม

เงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาและแนวคิดในการสร�างจิตสํานึกให�ผู�ปกครองผู�กู�ยืม

เงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 วิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 วิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บรรยาย 
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  8.7 การจัดทําสัญญา 

เจ�าหน�าท่ีอธิบายเอกสารการเซ็นสัญญาและเอกสารแนบ เพ่ือให�ผู�ปกครองได�ทราบและ

จัดเตรียมเอกสารให�ครบถ�วน ถูกต�อง ดังนี้ 

  8.7.1 สัญญากู�ยืมเงิน 6 หน�า     จํานวน 2 ชุด  

  8.7.2 สําเนาสมุดคู&ฝากของผู�กู�     จํานวน 2 ชุด 

  8.7.3 สําเนาทะเบียนบ�าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�กู� จํานวน 2 ชุด 

  8.7.4 สําเนาทะเบียนบ�าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�คํ้าประกันจํานวน 2 ชุด 

  เม่ือเอกสารสัญญาและเอกสารแนบครบถ�วน ถูกต�องแล�ว ผู�กู�ลงนามในสัญญาทุกหน�า 

และผู�คํ้าประกันลงนามในสัญญาทุกหน�า เอกสารแนบรับรองสําเนาถูกต�อง เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบ

เอกสารสัญญาให�ถูกต�อง ครบถ�วน เจ�าหน�าท่ีรวบรวมสัญญา และเอกสารแนบอย&างละ 2 ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 ผู�ปกครอง (ผู�คํ้าประกัน) และนักศึกษา ลงลายมือชื่อในสัญญากู�ยืม ต&อหน�าเจ�าหน�าท่ีหรือผู�บริหาร

สถานศึกษา 
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ภาพท่ี 25 ผู�ปกครอง (ผู�คํ้าประกัน) และนักศึกษา ลงลายมือชื่อในสัญญากู�ยืม ต&อหน�าเจ�าหน�าท่ีหรือผู�บริหาร

สถานศึกษา 

 
ป[ญหา   1.ผู�ปกครองมีภูมิลําเนาอยู&ต&างจังหวัดอาจทําให�ไม&สามารถเข�าร&วมประชุมและจัดทํา

สัญญากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาได�ครบทุกคน 
  2.ผู�ปกครอง (ผู�คํ้าประกัน) หรือนักศึกษา ลงนามในเอกสารสัญญาผิด 
แนวทางการแก;ไขป[ญหา  1.ผู�ปกครองและนักศึกษาสามารถจัดทําสัญญากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�

กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ณ อําเภอภูมิลําเนาตามทะเบียนบ�านตนเองได� แต&ต�องมีลายมือชื่อของนายทะเบียนท�องท่ี    
หรือท�องถ่ิน และประทับตราอําเภอมาด�วย 

   2.แนะนําให�นักศึกษานําสัญญามาหลายๆ ชุด ป�องกันการลงนามผิด   
ข;อเสนอแนะ   1.ผู�ปกครองและนักศึกษาควรเข�าร&วมการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุน

เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือรับฟ:งการบรรยายของวิทยากร และการจัดทําสัญญากู�ยืมเงินท่ีถูกต�อง 
   2.เน�นย้ํานักศึกษาตอนจัดประชุมชี้แจงในเรื่องการลงนามในสัญญาให�ถูกต�อง 
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 ข้ันตอนท่ี 9 การสรุปผลและการประเมินผล   

  9.1  สรุปผลการดําเนินโครงการและการประเมินผล  

   หลังจากเสร็จสิ้นการจัดประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือ

การศึกษาแล�วต�องสรุปป:ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงแก�ไขในครั้งต&อไปให�ดียิ่งข้ึน 

พร�อมสรุปผลและประเมินผลการจัดงาน 

 

สรุปผลการวิเคราะห�ข;อมูล 
กองพัฒนานักศึกษา ได�ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถามท่ีได�ดําเนินการกับกลุ&มเป�าหมาย 

มีผลการวิเคราะห� ดังนี้  
1. กลุ�มเป9าหมาย 

ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปO 2562 จํานวน 400 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช;ในการเก็บข;อมูล 

แบบประเมินผลกิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา    

ซ่ึงแบ&งออกเปDน 3 ตอน ประกอบด�วย  

ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�เข�าอบรม จํานวน 3 ข�อ โดยให�ทําเครื่องหมาย ตรงหน�าข�อท่ีตรง

กับความเปDนจริงของผู�เข�าร&วมโครงการ 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ/ ด�านวิทยากร/ ด�านสถานท่ี ระยะเวลา /การดําเนินการจัดโครงการ 

จํานวน 10 ข�อ โดยให�ทําเครื่องหมาย  ในช&องท่ีตรงกับความพึงพอใจตามความเปDนจริงของผู�เข�าร&วม

โครงการ 

ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. วิธีการเก็บข;อมูล 

แจกแบบสอบถามให�กับผู�เข�าร&วมโครงการทุกท&านจากการเข�าร&วมโครงการ จํานวน 400 ชุด  

4. การวิเคราะห�ข;อมูล 

โดยผู�ดําเนินโครงการวิเคราะห�ข�อมูล ดังต&อไปนี้ 

1.1 การตรวจสอบข�อมูล ผู�วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได�มาตรวจสอบความถูกต�อง และความ

สมบูรณ�ของข�อมูล 

1.2 ข�อมูลแบบสอบถามส&วนท่ี 1 วิเคราะห�โดยการแจกแจงความถ่ีหาค&าร�อยละและนําเสนอในรูปแบบ

ของตารางประกอบการบรรยาย 

1.3 ข�อมูลแบบสอบถามส&วนท่ี 2 วิเคราะห�โดยการหาค&าเฉลี่ย (Mean) ส&วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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5. เกณฑ�ท่ีใช;ในการวิเคราะห�ข;อมูล 

ค�าเฉล่ีย (เกณฑ� สมศ.)  

ช�วงคะแนน 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 ต�องปรับปรุง 

 

ค�าร;อยละ (เกณฑ� ก.พ.ร.) 

ระดับคะแนน เกณฑ�การให�คะแนน 

1 ร�อยละ 65 

2 ร�อยละ 70 

3 ร�อยละ 75 

4 ร�อยละ 80 

5 ร�อยละ 85 

 

 เกณฑ�ท่ีใช�ในการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการดําเนินโครงการประชุม

ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา เปDนแบบมาตราส&วนประมาณค&า (Rating Scale) 

ตามแบบของลิเคอร�ท (Likert) แบ&งเปDน 5 ระดับ เทียบตามเกณฑ�ดังนี้ 

  คะแนน           ระดับความพึงพอใจ 

 5  มากท่ีสุด 

 4  มาก 

 3   ปานกลาง 

 2   น�อย 

 1   น�อยท่ีสุด 
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การแปลความหมายระดับความพึงพอใจโดยพิจารณาจากค&าเฉลี่ยตามเกณฑ�ของเบสท�  (Best, 

1981อ�างถึงใน ศิริวรรณ สรีรัตน� และคนอ่ืนๆ, 2541)  ดังนี้ 

 

        ค&าคะแนนสูงสุด – ค&าคะแนนตํ่าสุด 

                   จํานวนชั้น 

 

แทนค&าได�ดังนี้   =   5 - 1 =      .80 

            5 

การแปรผลให�คะแนนจากแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ จะจัดระดับต้ังแต& มากท่ีสุดจนถึง    

น�อยท่ีสุด  โดยใช�คะแนนเฉลี่ย บุญชม  ศรีสะอาด (2545) ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 4.21 - 5.00   หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 3.41 - 4.20   หมายถึง   ระดับมาก 

  คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 2.61 - 3.40   หมายถึง   ระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 1.81 - 2.60   หมายถึง   ระดับน�อย 

  คะแนนเฉลี่ยระหว&าง 1.00 - 1.80   หมายถึง   ระดับน�อยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช&วงการวัด              
=        ==            
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6. ผลการวิเคราะห� 

ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไป 

   

จากตาราง ผู�ตอบแบบสอบถามส&วนมากเปDนเพศหญิงจํานวน 359 คน คิดเปDนร�อยละ 71.9 เปDนเพศ

ชายจํานวน 140 คน คิดเปDนร�อยละ 28.1 

 

 

ประเภท 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ผู�ปกครอง 258 51.7 51.7 51.7 

  นักศึกษา 241 48.3 48.3 100.0 

  Total 499 100.0 100.0   

จากตาราง ผู�ตอบแบบสอบถามส&วนมากคือ ผู�ปกครอง จํานวน 258 คน คิดเปDนร�อยละ 51.7 

รองลงมา คือ นักศึกษา จํานวน 241 คน คิดเปDนร�อยละ 48.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ชาย 140 28.1 28.1 28.1 

  หญิง 359 71.9 71.9 100.0 

  Total 499 100.0 100.0   
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คณะ 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid คณะครุศาสตร� 112 22.4 22.4 22.4 

  คณะวิทยาการจัดการ 108 21.6 21.6 44.1 

  คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 89 17.8 17.8 61.9 

  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 101 20.2 20.2 82.2 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 2.4 2.4 84.6 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15 3.0 3.0 87.6 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 2.0 2.0 89.6 

 สาธารณสุขศาสตร� 52 10.4 10.4 100.0 

  Total 499 100.0 100.0   

 

จากตาราง ผู�ตอบแบบสอบถามส&วนมากสังกัดคณะครุศาสตร� จํานวน 112 คน คิดเปDนร�อยละ 22.4 

รองลงมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 108 คน คิดเปDนร�อยละ 21.6 สังกัดคณะมนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� จํานวน 101 คน คิดเปDนร�อยละ 20.2 สังกัดคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จํานวน 89 คน             

คิดเปDน ร�อยละ 17.8 สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร� จํานวน 52 คน คิดเปDนร�อยละ 10.4 สังกัดคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จํานวน 15 คน คิดเปDนร�อยละ 3.0 สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 12 คน คิดเปDนร�อย

ละ 2.4 และสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จํานวน 10 คน คิดเปDนร�อยละ 2.0    
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ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจ / ด�านวิทยากร ด�านสถานท่ี  ระยะเวลา/ การดําเนินการจัดโครงการ 

รายการ n = 499 
ระดับ 

 S.D. 

ด;านวิทยากร 

1. ความรู�ในเนื้อหาท่ีอบรม 4.31 .60 มากท่ีสุด 

2. ความสามารถในการถ&ายทอด 4.18 .63 มาก 

3. การตอบคําถามและป:ญหามีความชัดเจน 4.23 .69 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจต&อวิทยากรในภาพรวม 4.28 .59 มากท่ีสุด 

รวม 4.25 .52 มากท่ีสุด 

ด;านสถานท่ี / ระยะเวลา 

1. ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.28 .74 มากท่ีสุด 

2. ความพร�อมของอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� 4.22 .57 มากท่ีสุด 

3. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.02 .76 มาก 

รวม 4.17 .59 มาก 

ด;านการดําเนนิการจัดโครงการ 

1. เข�าใจและรู�ข้ันตอนการกู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา 4.38 .66 มากท่ีสุด 

2. สามารถปฏิบัติตนในการเปDนผู�คํ้าประกันในสัญญากู�ยืมเงิน กยศ. 4.43 .63 มากท่ีสุด 

3. ความพึงพอใจต&อการดําเนินการจัดโครงการในภาพรวม 4.15 .73 มาก 

รวม 4.32 .59 มากท่ีสุด 

รวมทุกด;าน 4.24 .51 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง ผู�ตอบแบบสอบถามส&วนมากระดับความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการประชุมผู�ปกครอง

นักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ในภาพรวมอยู&ในระดับมากท่ีสุด ( =4.24) เม่ือพิจารณา              

เปDนรายด�าน พบว&า ผู�เข�าร&วมอบรมมีความพึงพอใจด�านการดําเนินการจัดโครงการ มีค&าเฉลี่ยมากท่ีสุด              (

=4.32) รองลงมา คือ ผู�เข�าร&วมอบรมมีความพึงพอใจด�านวิทยากร มีค&าเฉลี่ยอยู&ในระดับมากท่ีสุด            (

=4.25) และผู�เข�าร&วมอบรมมีความพึงพอใจด�านสถานท่ี/ระยะเวลา มีค&าเฉลี่ยอยู&ในระดับมาก            (

=4.17) ตามลําดับ 
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สรุปผล 
 

1. สรุปผลการดําเนินการ   

 ผู�ตอบแบบสอบถามส&วนมากเปDนเพศหญิงจํานวน 359 คน คิดเปDนร�อยละ 71.9 เปDนเพศชาย จํานวน   

140 คน คิดเปDนร�อยละ 28.1 ผู�ตอบแบบสอบถามส&วนมากคือ ผู�ปกครอง จํานวน 258 คน คิดเปDนร�อยละ 

51.7 รองลงมา คือ นักศึกษา จํานวน 241 คน คิดเปDนร�อยละ 48.3 ผู�ตอบแบบสอบถามส&วนมากสังกัดคณะ

ครุศาสตร� จํานวน 112 คน คิดเปDนร�อยละ 22.4 รองลงมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 108 คน คิดเปDน

ร�อยละ 21.6 สังกัดคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 101 คน คิดเปDนร�อยละ 20.2 สังกัด           

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จํานวน 89 คน คิดเปDนร�อยละ 17.8 สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร�              

จํานวน 52 คน คิดเปDนร�อยละ 10.4 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 15 คน คิดเปDนร�อยละ 3.0 

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 12 คน คิดเปDนร�อยละ 2.4 และสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

จํานวน 10 คน คิดเปDนร�อยละ 2.0  

 ระดับความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุนเงินให�กู�ยืม        

เพ่ือการศึกษา ในภาพรวมอยู&ในระดับมากท่ีสุด ( =4.24) เม่ือพิจารณาเปDนรายด�าน พบว&า ผู�เข�าร&วมอบรม     มี

ความพึงพอใจด�านการดําเนินการจัดโครงการ มีค&าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( =4.32) รองลงมา คือ ผู�เข�าร&วมอบรม        

มีความพึงพอใจด�านวิทยากร มีค&าเฉลี่ยอยู&ในระดับมากท่ีสุด ( =4.25) และผู�เข�าร&วมอบรมมีความพึงพอใจ 

ด�านสถานท่ี/ระยะเวลา มีค&าเฉลี่ยอยู&ในระดับมาก ( =4.17) ตามลําดับ 
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2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เป9าหมาย และผลดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หน�วยนับ เป9าหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

บรรลุ ไม�บรรลุ 

เชิงปริมาณ :       

ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมเงินกองทุน 

เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา  

คน 400 ผู�เข�าร&วมอบรม 

499 คน 

  

เชิงคุณภาพ :       

ผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืมกองทุนเงินให�กู�ยืม

เพ่ือการศึกษา มีความรู�ความเข�าใจข้ันตอน

การกู�ยืมเงิน และจัดทําสัญญาการกู�ยืมเงิน

ให�ทันตามระยะเวลาท่ีกองทุนฯ กําหนด  

 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

(คะแนน) 

ร�อยละ 80 

หรือ 

3.5 

(ระดับ

มาก) 

ร�อยละ 84.80 

หรือ 4.24 

(ระดับมากท่ีสุด) 

  

เชิงเวลา :       

20 กรกฎาคม 2562 

 

- 20 

กรกฎาคม 

2562 

เปDนไปตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนด 

  

เชิงต;นทุน :       

งบประมาณ 20,000 บาท    บาท 100% เบิกจ&ายตาม

งบประมาณ 

ท่ีได�รับ 

    

 

สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการ “กิจกรรมประชุมผู�ปกครองนักศึกษากู�ยืม

เงินกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา” ผลการดําเนินงานท่ีได� “บรรลุตามเป�าหมาย” โดยแยกเปDน 

1. จํานวนผู�เข�าร&วมโครงการ จํานวน 499 คน ซ่ึงบรรลุเป�าหมาย 

2. ระดับความพึงพอใจผู�เข�าร&วมกิจกรรม คิดเปDน 4.24 ซ่ึงบรรลุเป�าหมาย 
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3. การเบิกจ�ายงบประมาณ 
  ประเภทงบ/

หมวด   
รายการ งบประมาณ (บาท) 

ค&าวัสดุ 1.ค&าวัสดุ  4,250   
  2.ค&าป�ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร (2 ผืน)    1,120 
 3.ค&าของท่ีระลึก 450   
ค&าตอบแทน 4.ค&าเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน (420 บาท x 4 คน) 1,680 
ค&าใช�สอย 5.อาหารกลางวันบุคลากรและนักศึกษาช&วยงาน  

(50 คน x ม้ือละ 50 บาท x 1 ม้ือ) 
2,500  

   6.ค&าอาหารว&างผู�ปกครอง 400 ชุด   
(400 คน x ม้ือละ 25 บาท x 1 ม้ือ) 

10,000 

รวม  20,000 
 
4. ป[ญหาอุปสรรค 

1. ผู�ปกครองมามากเกินกว&าท่ีกําหนดไว� ทําให�เก�าอ้ีท่ีจัดไว�เผื่อแล�วยังไม&เพียงพอผู�ปกครองท่ี
มาร&วมโครงการ 
2. เจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการมีน�อย ทําให�การบริการช�า 
 

5. ข;อเสนอแนะ 
1. จัดเก�าอ้ีเพ่ิมเติมให�เพียงพอกับผู�ปกครองท่ีเข�าร&วมโครงการ 

2. เพ่ิมเจ�าหน�าท่ีข้ึนอีก เพ่ือการบริการท่ีเร็วข้ึน 
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ประวัติผู;เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล   นางสาวศิรินันท�  จันทร�โฉม 

วัน เดือน ป3 ท่ีเกิด  8 พฤษภาคม 2530 

สถานท่ีเกิด   ปทุมธานี 

ท่ีอยู�ป[จจุบัน   160 หมู& 12 ต.เชียงรากน�อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2551   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 

ตําแหน�งหน;าท่ีการงานป[จจุบัน เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ท่ีทํางานป[จจุบัน   กองพัฒนานักศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
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ภาคผนวก 
 

 

 


