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ค าน า 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  
          วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ราชภัฏกรุงเก่า” เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  “ราชภัฏกรุงเก่า” ที่ชัดเจน 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ เพราะการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ  
ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าส านักงาน และเพ่ือนร่วมงานทุกคนที่เป็นก าลังใจให้
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่เลขท่ี 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท  
ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2448 ต้ังอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม  
สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด 

แห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครู
มูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารท่ีต าบลหัวแหลม  
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเ รียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี  
1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานท่ีต้ังจากบริเวณกรมทหารท่ีหัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ท่ี
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงท่ีเป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ท่ี ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก  
อู่ทองในปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ท่ีปัจจุบันเลขท่ี 96 หมู่ 2  

ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย
ครูพระนครศรีอยุธยา 

๑ 



๑๑ 
 

 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุ ธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ                
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

 พ.ศ. 2519 เริ่มใชห้ลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดบั ป.กศ.สูง หลักสูตร  2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , 
ป.ม. และ พ.ม. 

 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท้ัง
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 พ.ศ. 2547 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับใช้
ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเท่ียว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 
 

2 



๑๒ 
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ัง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาต ิ

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและ
องค์กรอื่นท้ังในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการ
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่  
(1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
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การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดั บ 
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพื่อให้
เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ภาพที่ 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภำควิชำ 
วิทยำศำสตร ์

ภำควิชำ 
วิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส ำนักงำนคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภำควิชำ 
มนุษศำสตร์ 

ภำควิชำ 
สังคมศำสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สถำบันอยุธยำศึกษำ สถำบันวิจัยและ
พัฒนำ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส ำนักงำนคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนคณบดี 

คณะครุศำสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

กองกลำง 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

ง 

กองนโยบำยและแผน กองบริกำรกำรศึกษำ 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

งานบรหิารงาน
ทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 
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ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างในกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122  ตอนที่ 20 ก  
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่  74 ง 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายในเป็น ส านักงาน
ผู้อ านวยการ เดิม คือ ส านักวิจัยและบริการวิชาการเป็นส่วนราชการของสถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ   
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้บริหารส านักวิจัยท่านแรกที่ได้รับ
เลือกตั้งจากคณาจารย์ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พูนทอง และได้ขอลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 
10 พฤศจิกายน  2539 ด้วยเหตุผล ด้านสุขภาพ สถาบันได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่งใหม่ แต่ไม่มี
ผู้ใดสมัครคณะกรรมการ  บริหารของสถาบัน จึงได้ประชุมสรรหาและแต่งตั้ง นายมงคล  ชาวเรือ รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักวิจัยตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา ตามค าสั่งที่ 040/2540  ลงวันที่  23 
มกราคม 2540 และได้การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 จึงครบ
วาระ หลังจากนั้นสถาบันได้แต่งตั้งให้ นายศานติ  เล็กมณี ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ (2543 – 2546) ซึ่งต่อมาได้ลาออกเพ่ือไปศึกษาต่อ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน  2546                    
 หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2547 
ยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง รักษาการ ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ. 2548  กฎกระทรวงจัดตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
รายนามผู้บริหารหน่วยงานจาก อดีตถึงปัจจุบัน  
 รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นส านักวิจัยและบริการวิชาการ จนถึง ปี พ.ศ. 2547 และได้
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน มีรายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน 
ดังนี้ 
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ที ่ ส านักวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. – พ.ศ. 
1 
2 
3 
4 

ผศ.ยุทธนา  พูนทอง 
นายมงคล  ชาวเรือ 
นายศานติ  เล็กมณี 
ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง 

2538 - 2539 
2539 – 2543 
2543 - 2546 
2546 - 2547 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5 
6 
7 
8 
9 

ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง 
ผศ.จินตนา  เวชม ี
รศ.ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ 
ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง 
ผศ.ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ 

2548 - 2552 
2552 – 2556 
2556  - 2560 
2560  - 2564 
2564 – ปัจจุบัน 

 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ปรัชญา  

 สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย และบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์   

 เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับ

คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ปณิธาน 

มุ่งม่ันพัฒนา ระบบกลไก ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

อัตลักษณ์ 

บริหารจัดการงานวิจัย และบูรณาการงานบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ 

           โปร่งใส จริงใจให้บริการ ประสานความร่วมมือ 

วัฒนธรรมองค์กร 

    จริงใจให้บริการ  
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พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
3. ขับเคลื่อนหน่วยงานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์เพ่ือรับรองมาตรฐานการท าวิจัย 
4. น าองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ

รายได้ 
5. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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โครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/มาตรฐานต าแหน่ง 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์  
และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบ แบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุน  
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  (2) ศึกษา รวบรวม ข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้าน          
ต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

 (3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการ
ประชุมและการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

 (4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 

 (5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืน ที่เก่ียวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 2  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เร่ือง การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
 

การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” นับว่าเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีความประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มี
โอกาสน าเสนอผลงานทางวิจัยรวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่  
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และเชิญชวนหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)  มาเข้าร่วมซึ่งมีการจัดงาน 
ปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโดยใช้ชื่องาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” มีการด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้  

วันที่จัด เจ้าภาพร่วมการประชุม (หน่วยงานภายนอก) จ านวน 
ครั้งท่ี 1 
วันท่ี ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ, สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ, สมาคมวิชาการ 
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ, 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,
มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทย  

155 บทความ 

ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, มหาวิทยาลัยรังสิต, สมาคม
วิชาการไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ
สารสนเทศแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

168 บทความ 
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วันที่จัด เจ้าภาพร่วมการประชุม (หน่วยงานภายนอก) จ านวน 
ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สมาคม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย), มหาวิทยาลัย
รังสิต, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยศลิปากร  
และส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ

160 บทความ 

ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting 

มหาวิทยาลยัศิลปากร,  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
มหาวิทยาลยัรังสติ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมวิชาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) 

110 บทความ 

 

จากการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก หรือตัวบุคคล 
นอกจากนี้การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งที่ 4 ได้มีการจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนา
กระบวนการท างานหรือระบบงานในหน่วยงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ากับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน 

การจัดโครงการฯ มีกระบวนการด าเนินงานหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาในการด าเนินงาน
ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การวางแผนงานโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การเตรียมการก่อนการจัดโครงการ ด าเนินการจัดประชุม และการสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ หากได้มีการบริหารจัดการโครงการที่ดี สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนิน
โครงการที่ก าหนดไว้แล้ว ก็จะส่งผลให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  
ทั้งบุคลากรและมหาวิทยาลัย และในทางตรงกันข้ามหากเกิดการผิดพลาดไม่เป็นตามแผนที่วางไว้  จะส่งผลให้
โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเกิดผลเสียหายได้ซึ่งในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
ในแต่ละครั้งนั้น จะมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ต้องด าเนินการค่อนข้างมาก และหากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทางและการปฏิบัติงาน ก็จะท าให้เกิดข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ ท าให้การจัดงานไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการที่รอบคอบ รัดกุม ศึกษาปัญหา และ
แนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดโครงการดังกล่าว ในฐานะที่ผู้เขียน ปฏิบัติงานในงาน
บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” อย่างต่อเนื่อง จึงได้น าข้อมูลและ
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ประสบการณ์ในการด าเนินงานมาจัดท าเป็นคู่มือ เรื่อง การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
เพ่ือเป็นแนวทางให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ไม่มีประสบการณห์รือได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานจะได้มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจนสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย ไดผ้ลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ  
          โดยขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การวางแผนการ
ด าเนินงาน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ จัดท าเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
รับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมงานและน าเสนอบทความ พิจารณาบทความที่ส่งมาน าเสนอ (Peer reviewer)  
ท าหนังสือตอบรับ และหนังสือปฏิเสธบทความ จัดท า Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ จัดเตรียม
บุคลากรเพ่ือด าเนินงาน จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ง อาหาร-เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ และ
สถานที ่ด าเนินงานในวันจัดงานจริง และจัดท าสรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค เพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ในปีถัดไป ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ มี 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้   

1. วางแผนงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
4. เขียนข้อเสนอโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
5. การขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
6. การเตรียมการก่อนการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
7. ด าเนินการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
8. สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 

 

ค าจ ากัดความ 
 1. โครงการประชุมวิชาการ หมายความว่า โครงการที่จัดขึ้นในลักษณะการประชุมที่มีจุดประสงค์
ส าหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการ มาน าเสนอผลงานทางวิจัยรวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ  
 2. ระดับชาติ หมายความว่า ระดับประเทศไทย 
 3. “ราชภัฏกรุงเก่า” หมายความว่า ชื่อของโครงการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพ โดยตั้งชื่อการประชุม “ราชภัฏกรุงเก่า” ให้มีความเป็นเอกลักษณ์สามารถบ่ง
บอกความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในเมืองมรดกโลก 
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ภาพที่ 3  ขั้นตอนการจัดการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
 

 

แผนผัง แสดงขั้นตอน การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

    
     
                                               
                                                        
      
 
                                                      
 
 
 
 
 

เริ่มตน้การท างาน 

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 

การเตรียมการก่อนการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
 

การขออนุมัตโิครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 

 

1 

2 

4 

5 

6 

วางแผนงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 

3 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เขียนข้อเสนอโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
 

ด าเนินการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 7 

สิ้นสดุ 

สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
 

8 
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การวางแผนการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” เป็นการวางแผน 
การด าเนินงาน ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การประชุมแบ่งงาน โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย รวมถึงมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละงานเนื่องจากการด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดับผู้บริหาร ที่ให้ค าแนะน า ก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน  
และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผนการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
     1.1.1 การจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน เป็นการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ก าหนด

รูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ และจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน โดยมีการร่วมกันก าหนดกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละคนรับผิดชอบงาน และก าหนด
ระยะเวลาที่ต้องส่งงานเพ่ือให้งานขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4 ภาพการจัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

จากการประชุมผู้เกี่ยวข้อง จะมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินงานในเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ ดังภาพที ่5 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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ภาพที่ 5 ปฏิทินการด าเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
 

     1.1.2  การก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนการน าเสนอบทความจะแยกเป็น ผู้น าเสนอบทความ ผู้น า
เสนอบทความ (สถาบันร่วมจัด) และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการก าหนดอัตราค่าลงทะเบียนจะต้องคิดให้ครอบคลุมถึง
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยอัตราค่าลงทะเบียนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนดเทียบเคียงจากการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  

 

ผู้น าเสนอ ค่าลงทะเบียน 
ผู้น าเสนอบทความ 2,000 
ผู้น าเสนอบทความ (สถาบันร่วมจัด) 1,500 
ผู้เข้าร่วมงาน 1,000 
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     1.1.3  การเลือกวิทยากรบรรยายพิเศษ  เป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากการน าเสนอซึ่งจะดึงดูดให้ 
ผู้น าเสนอผลงานมาร่วมงานโดยจะจัดอยู่ในวันแรกของการประชุมวิชาการหลังจากพิธีเปิด ในการเลือกหัวข้อ
การบรรยายพิเศษนั้น จะต้องเลือกหัวข้อเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจในขณะนั้น อยู่ในกระแส มีผู้สนใจมาก และ
วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ ์มีชื่อเสียงเป็นที่น่าสนใจ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการมีผู้เข้าร่วม
การประชุมวิชาการ ซึ่งในปี 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา 
มาบรรยาย ในหัวข้อ “Does my study require ethical approval?” 

     1.1.4 การประสานกับวิทยากรบรรยายพิเศษ ซึ่งหลังจากที่ประชุมมีมติพิจารณาวิทยากรบรรยาย
พิเศษที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินการติดต่อประสานงานกับวิทยากรให้ ได้เร็วที่สุด  
เพราะหากวิทยากรบรรยายพิเศษติดภารกิจอ่ืน หรือไม่สะดวกท าให้มีเวลาในการติดต่อท่านอ่ืน ๆ ได้ทันเวลา
โดยในการติดต่อประสานงานนั้นจะต้องแนะน าตัวเองก่อนว่าเป็นใคร จากหน่วยงานไหน จะขอประสานงาน
เรื่องการติดต่อขอเป็นวิทยากร ซึ่งได้รับค าแนะน ามาจากใคร โดยผู้ประสานงานใช้ถ้อยค าที่สุภาพ เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  จากนั้นให้สังเกตสัญญาณต่าง ๆ ที่วิทยากรจะตอบรับ ได้แก่  หัวข้อที่ต้องการให้พูด พูดให้ใครฟัง  
ต้องพูดเมื่อใด ใช้เวลากี่ชั่วโมง ทั้งนี้วิทยากรอาจขอแก้หัวข้อที่จะพูดซึ่งใกล้เคียงกับหัวข้อที่ผู้จัดประชุมเตรียมไว้ 
เป็นต้น หลังจากท่ีแจ้งรายละเอียดให้วิทยากรทราบแล้วจะต้องท าหนังสือเชิญวิทยากร ดังภาพที ่6 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
 

เมื่อหนังสือเชิญส่งให้วิทยากรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่มีการติดตามสอบถามเพ่ือยืนยันการได้รับเอกสาร  
และติดต่อสอบถามวิทยากรว่ามีการเตรียมการอะไรบ้างหรือไม่ เช่น ไฟล์ข้อมูลเพื่อการบรรยาย เป็นต้น  
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ปัญหา 
1.  ในการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน บางครั้งพบว่าระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินเกิดความ

คลาดเคลื่อน เนื่องจากจ านวนบทความที่ได้รับในวันปิดรับบทความยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.  ในการประสานงาน เพ่ือติดต่อเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษนั้น บางครั้งพบว่าวิทยากรที่เชิญ 

ติดภารกิจอ่ืน หรือไม่สะดวกท าให้ไม่สามารถรับเชิญได้ ท าให้เสียโอกาสที่จะได้วิทยากรที่มีความสามารถ 
และเหมาะสมกับหัวข้อในการจัดอบรม เกิดความล่าช้าในการจัดหาวิทยากรท่านใหม่ 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.  การจัดท าปฏิทินควรก าหนดระยะเวลาประชาสัมพันธ์ให้นานขึ้น เพ่ือที่จะได้มีเวลาเปิดรับ
บทความให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.  ติดต่อเชิญวิทยากรล่วงหน้าทันทีที่ทราบหัวข้อการประชุม หรือโดยเร็วที่สุด อย่างน้อย ๒ – ๓ เดือน 
เพราะหากวิทยากรติดภารกิจอ่ืน หรือไม่สะดวกจะท าให้มีเวลาในการติดต่อกับวิทยากรท่านอ่ืน ๆ ได้ทันเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑.  ควรจัดท าฐานข้อมูลรายชื่อ ประวัติ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ของวิทยากรการประชุมในหัวข้อต่าง ๆ
ตามความเชี่ยวชาญ โดยจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่และท าฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการติดต่อเชิญวิทยากร เพราะหากวิทยากรติดภารกิจอ่ืนหรือไม่สะดวก ก็จะสามารถติดต่อกับวิทยากรท่านอ่ืน ๆ 
ได้ทันท ีไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

2.  ควรมีการประสานงานกับวิทยากรล่วงหน้า 1 – 2 สัปดาห์ เพ่ือสอบถามถึงเอกสารการ
ประชุม และเมื่อได้รับไฟล์เอกสาร ให้รีบน ามาท าส าเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในวันจัดงาน 
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ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ต้องใช้การประชาสัมพันธ์
ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการใช้วิธีการ
จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์โครงการมีรายละเอียด
ดังนี้ 

2.1 การจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ 
2.1.1 การประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์นั้น ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท า

หนังสือราชการภายนอก โดยสาระส าคัญภายในหนังสือจะต้องมีการระบุ  เรื่อง เรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน วันที่ สถานที่จัด และชื่อผู้ประสานงาน โดยแนบสิ่งที่ส่งไปด้วย คือ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 7 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จะต้องประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1. พาดหัว 
เปรียบเสมือนชื่อโปสเตอร์ 2. พาดหัวรอง คือส่วนขยายของพาดหัว 3. ข้อมูลรายละเอียด คือรายละเอียดของ
โปสเตอร์ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรและวันเวลาของการจัดงาน 4. ภาพประกอบ สี คือส่วนตกแต่งให้โปสเตอร์มี
ความน่าใจมากยิ่งขึ้น 5. ข้อมูลติดต่อ คิวอาร์โค้ด มีไว้ส าหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อผู้ดูแลได้ ดังภาพที ่8 

 
 

ขั้นตอนที่ 2  ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ 
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2.1.2  ผู้รับผิดชอบจะต้องส่งหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนต่าง ๆ และเพ่ือความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ควรใช้ 
Mail Merge (จดหมายเวียน) ในการท าหนังสือภายนอก ทั้งนี้ควรมีฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เช่น ที่อยู่ 
ต าบล ถนน อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดส่งจดหมาย ดังตารางที ่1 
 

 
ตารางที ่1 ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 

 
 

ชื่อมหาวิทยาลยั ที่อยู่ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2 ถนนพระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ าเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 44150 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพ 10110 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ถ.วารินช าราบ-เดชอุดม ต าบล วารินช าราบ อ าเภอสวา่งวีระวงศ์  จังหวัดอบุลราชธาน ี
34190 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 90110 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทมุวัน กรุงเทพฯ  10330 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200 

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี2013 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

มหาวิทยาลัยมหิดล  999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ตารางท่ี 1 ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ชื่อมหาวิทยาลยั ที่อยู่ 

มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี ต.หนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  71000 

มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร หมู่ 1 ต.นครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  62000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูม ิ 167 ต.นาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย ถนน พหลโยธิน อ าเภอเมือง เชียงราย 57100 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  24 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม  85 ถ.มาลัยแมน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา  340  ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช  1 หมู่ 4 ต.ท่าง้ิว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก  อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  1016 อิสรภาพ 15 แขวง หิรัญรูจ ีเขต ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 3 หมู่ 6 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์  ถ.จิระ ต.ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดบรุีรัมย์  31000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม  เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี  38 หมุ่ 8 ต.นาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์  83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดยีง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฏา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม  80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา  133 ถ. เทศบาล 3 อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 95000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 113 หมู่ 12 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแกว้ อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 45120 

มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 119 หมู่ 9 ถ.ล าปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเลย 234 ถ. เลย-เชียงคาน ต.ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ตารางท่ี 1 ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ชื่อมหาวิทยาลยั ที่อยู่ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวดัจันทบุรี 22000 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์                   
ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 

มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 160 ม. 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปชา้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 295 ราชวิถี แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  1 ถ.อู่ทอางนอก แขวงวิชระ เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ  10300 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์  เลขที่ 27 ถ.อินใจม ีอ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์ 53000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี  272 ถ. สุราษฎร-์นาสาร ต.ขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี 84100 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์  186 ถ.สุรินทร์ - ปราสาท ต.นอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 46 หมู่ ต. จอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี41000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินในมี ต.ท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  53000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนน นางลิ้นจี ่แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี20110  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ าเภอเมืองเชียงใหม ่เชียงใหม่ 50000 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง เมือง สงขลา 90000 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 30000  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพฯ 10250 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กรงุเทพฯ 10530 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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ตารางท่ี 1 ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

 

2.1.3  การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ควรใช้การจัดส่งแบบลงทะเบียนเพื่อให้จดหมายถึงผู้รับ 
อย่างรวดเร็วและไม่สูญหาย ทั้งนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะทางอินเตอร์เน็ตได้ 

 

2.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
2.2.1 กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  เป็นกลยุทธ์ที่น ามาช่วยเสริม 

สื่อประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์การน าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ“สื่อสังคม
ออนไลน์” เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนงาน เช่น หน้าเว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/rdi/ ดังภาพที่ 9,
ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก งานประชุมวิชาการ ดังภาพที่ 10, แอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม RDI News  
ดังภาพที่ 11 เป็นต้น ท าให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวางและยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย 

 

 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชื่อมหาวิทยาลยั ที่อยู่ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 

มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 เอกทักษิณ ต าบล หลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซ.รามค าแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240 

มหาวิทยาลัยเอเชยีอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเฟซบุ๊ก 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
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ปัญหา 
การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบางครั้งข้อมูลที่ส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการ

ประชาสัมพันธ์เพียงแค่ครั้งเดียว ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยโดยขอให้มีการประชาสัมพันธ์

ทุก 2 สัปดาห์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ทวิตเตอร์ เพจงานประชุม

วิชาการ (Thai Publication)  ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มท่ีแจ้งข่าวสารการประชุมวิชาการท่ัวประเทศ  
 2.  จัดท าฐานข้อมูลผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ในครั้งถัดไป สามารถ
แจ้งข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29 
 

การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
เพ่ือเป็นการก าหนดให้คณะกรรมการได้ด าเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการ ประเมินผล และรายงานผล 
การด าเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 ผู้รับผิดชอบงาน ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1.1 คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบ
และกิจกรรมในการจัดประชุมแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดประชุมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดประชุม  ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
และผู้อ านวยการกองกลาง 
 4.1.2 คณะกรรมการผู้ด าเนินงาน มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม ด าเนินงานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน และอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 4.1.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ ออกแบบโปสเตอร์ 
จัดเตรียมอุปกรณ์โสตและเครื่องเสียง เครื่องบันทึกภาพ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และจัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมตลอดงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดี
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าทีศู่นย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
 4.1.4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ ดูแลและตรวจสอบรายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการระดับชาติ และออกใบเสร็จรับเงิน ส าหรับ 
ผู้ลงทะเบียนประชุมวิชาการระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองกลาง รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 4.1.5 คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผลและกลั่นกรองบทความวิจัย มีหน้าที่ ประเมิน
บทความวิจัยและตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบบทความ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์คณะครุศาสตร์ อาจารย์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาจารย์ประจ าคณะอย่างน้อย 4 คน)  
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ขั้นตอนที่ 3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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 4.1.6 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานประจ าห้องน าเสนอผลงานวิจัย มีหน้าที่ ติดต่อ
ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องน าเสนอบทความ และดูแลความเรียบร้อยประจ าห้องน า เสนอ   
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่คณะบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  

4.1.7 คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) มีหน้าที่ จัดท า 
รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4.1.8 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบสอบถามการประเมินผลการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิเคราะห์ประเมินผล และสรุปรายงานผลการประชุมวิชาการระดับชาติต่อ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.1.9 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ มีหน้าที่ จัดท าหนังสือเชิญ ใบลงทะเบียน
และต้อนรับผู้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4.1.10 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมเวที/จัดสถานที่ให้สวยงาม  จัดท าแผนผัง   
จัดบอร์ดโปสเตรอ์ แต่ละห้องน าเสนอ ก าหนดโค้ดพร้อมดูแล จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับติด poster ชื่อวิทยากร
ประจ าห้อง  และจัดเตรียมห้องรับรอง/ห้องรับประทานอาหาร ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4.1.11 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ จัดล าดับขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ ภายในงานจัดหา
พิธีกร ของที่ระลึก และจัดเตรียมชุดการแสดงพิธีเปิด  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์(พิธีกร)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 4.2 ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความเสนอลงนามค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังภาพที่ 12 และภาพที ่13 
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;;  

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอลงนามค าสั่ง 
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ภาพที ่13 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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ภาพที ่13 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” (ต่อ) 
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ภาพที ่13 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” (ต่อ) 
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ภาพที ่13 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา่” (ต่อ) 
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ภาพที ่13 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” (ต่อ) 
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ภาพที ่13 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” (ต่อ) 
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ภาพที ่13 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” (ต่อ) 
 
 
 



39 
 

 4.3 ผู้รับผิดชอบงาน ด าเนินการแจกจ่ายค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ไปยังคณะทุกคณะ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์  เช่น ไลน์กลุ่มงานสารบรรณ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดการใช้กระดาษ ดังภาพที ่14 
 

 
 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างการแจกจ่ายค าสั่งคณะกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
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ปัญหา 
ในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏ

กรุงเก่า” เกิดการผิดพลาดของการสะกดรายชื่อและต าแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการด าเนินงานทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการแก้ไขค าสั่ง ฯ ท าให้เกิดความล่าช้าในการเสนอผู้บริหารลงนาม 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าค าสั่ง ฯ ต้องตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยสอบถามที่รายชื่อที่งานบริหารงานบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ประจ าแต่ละคณะ ก่อนที่จะจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
 
ข้อเสนอแนะ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการจัดท าค าสั่ง ฯ ต้องตรวจสอบ ข้อมูลรายชื่ออาจารย์แต่ละคณะ 
ก่อนที่จะด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
โดยตรวจสอบ รายชื่อ ต าแหน่งทางวิชาการ จากงานบริหารงานบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ  
และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดท าค าสั่ง ฯ 
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การเขียนข้อเสนอโครงการ เป็นการเขียนโครงการเพ่ือประโยชน์ในด าเนินงานมีแนวทางในการจัดท า
งบประมาณท่ีเหมาะสม มีการวางแผนการท างาน การปฏิบัติงาน โดยต้องมีการเขียนอธิบายให้เห็นความส าคัญ
ในการจัดโครงการ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้เมื่อผู้รับผิดชอบ
เข้าใจในหลักการเขียนและสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมได้ จะท าให้
การเขียนโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส าหรับแบบฟอร์มเสนอโครงการ
ผู้รับผิดชอบการเขียนโครงการต้องประสานงานกับกองนโยบายและแผนเพ่ือขอแบบฟอร์มโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยไปที่เว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/plan/ รายละเอียดแบบฟอร์ม
ประกอบด้วย 

๑) ชื่อหน่วยงานหลัก และชื่อหน่วยงานรอง การเขียนโครงการ ผู้เขียนจะต้องระบุชื่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดท าโครงการนั้น ๆ โดยจะต้องระบุหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดท าโครงการส าหรับเหตุผลที่ต้องมี
การระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนั้น เพ่ือความสะดวกต่อการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังนั้นใน
การเขียนโครงการจึงควรระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจนยกตัวอย่ าง เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, กองนโยบายและแผนส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

๒) ชื่อโครงการ การก าหนดชื่อโครงการควรเป็นชื่อที่เหมาะสม มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายมีความ
น่าสนใจ และเฉพาะเจาะจงว่าจะท าอะไร ชื่อโครงการจะเป็นสิ่งที่บอกให้ทราบว่าจะท าสิ่งใดบ้าง โครงการที่
จัดท าขึ้นนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร โดยทั่วไปชื่อโครงการควรจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการด้วย  

๓) ความสอดคล้องของโครงการ โดยวิเคราะห์รายละเอียดจากแผนปฏิบัติราชการแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ และตารางเชื่อมโยงประเด็นนโยบาย
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายของผู้บริหาร และใส่ข้อมูลให้ถูกต้องตามความสอดคล้องของโครงการและ
แผนงาน 

4) หลักการและเหตุผล เป็นส่วนส าคัญที่แสดงถึงปัญหาความจ าเป็นหรือความต้องการที่ต้องมีการ
จัดท าโครงการขึ้น ดังนั้นในการเขียนหลักการและเหตุผลผู้เขียนโครงการจ าเป็นต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหา
หรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่าง
ชัดเจน  

5) วัตถุประสงค์ โครงการทุกโครงการจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องชี้แนวทางในการด าเนินงาน
ของโครงการ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ภายในโครงการให้
ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ข้อความที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือสามารถวัดและประเมินผลได้ 

ขั้นตอนที่ 4  การเขียนข้อเสนอโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 

https://www.aru.ac.th/plan/
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ทั้งนี้โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า ๑ ข้อ ซึ่งลักษณะของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับ
ระดับและขนาดของโครงการด้วยเช่นกัน 

6) กลุ่มเป้าหมาย เป็นการระบุถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง เช่น นักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ จ านวน 200 คน 

7) วิธีการด าเนินงาน เป็นการให้รายละเอียดในการปฏิบัติโดยปกติจะแยกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ หลาย 
กิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมเด่น ๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเด่นชัดตั้งแต่กิจกรรมเริ่มต้นจนถึงกิจกรรมสุดท้ายว่ามี 
กิจกรรมใดที่ต้องท าบ้าง 

8) ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นการระบุระยะเวลาเริ่มต้นโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 
ว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าใด เช่น ไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย. ๖4), ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค. 64) เป็นต้น 

9) สถานที่ด าเนินการ เป็นการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบุว่ากิจกรรมนั้นจะท า ณ สถานที่
แห่งใด เพ่ือสะดวกต่อการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนที่จะท ากิจกรรมนั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, อาคารสิงหาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

๑0) งบประมาณโครงการ ระบุจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๑1) ตัวช้ีวัดของโครงการ เป็นการระบุตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความสาเร็จของการด าเนินโครงการ ได้แก่ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงเวลา โดยเป็นการระบุในภาพรวมของทั้งโครงการ 
๑2) แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย เเป็นการระบุค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรมขั้นต่าง ๆ 

โดยทั่วไปจะแจกแจงเป็นหมวดย่อย ๆ เช่น หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทน และมีการระบุ 
เป็นรายไตรมาส ซึ่งการแจกแจงงบประมาณจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบความเป็นไปได้และตรวจสอบความ
เหมาะสม 

- ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากรทั้งภายใน และค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 

- ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รายจ่าย 
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืน ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่ารถตู้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการอบรม ค่าจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน ฯลฯ 

- ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายเพ่ือจัดซื้อจัดหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งของใช้สิ้นเปลืองไม่คงทนถาวร เช่น  
ค่าวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุในการอบรม 

๑3) ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเป็นชื่อบุคคลผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการ เพ่ือสะดวกในการ
ติดตามผลโครงการเป็นระยะ ๆ 
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๑๕) ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย เป็นการระบุตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ ได้แก่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงเวลา โดยระบุตัวชี้วัดเจาะจง
เฉพาะกิจกรรมนั้น ๆ ให้ชัดเจน 

๑๖) สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ ระบุโอกาสหรือเหตุการณ์
ไม่แน่นอน ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นการ
คาดการณ์ถึงข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งหาวิธีการ
ในการจัดการกับความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือลดปัญหาและสามารถด าเนินโครงการให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปได้ 
 

ดังตัวอย่างการเขียนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที ่4 ดังภาพที ่15 
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ภาพที่ 15  ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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ภาพที่ 15  ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” (ต่อ) 
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ภาพที่ 15  ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” (ต่อ) 
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ภาพที่ 15  ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” (ต่อ) 
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ปัญหา 
1.  การเขียนโครงการบางครั้งเกิดความล่าช้า และต้องน าข้อมูลกลับมาแก้ไขใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบแต่ยอดเงินที่ได้รับแจ้งจากในอีเมล์ และไม่ได้กระทบยอดเงินโอนเข้าบัญชีกับงานการเงิน 
เมื่อตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีกับทางงานการเงิน พบว่า มียอดเงินโอนเข้ามามากกว่าที่เขียนขออนุมัติ
โครงการ ท าให้ต้องแก้ไขรายละเอียดโครงการใหม่  

๒.  แบบฟอร์มในการเขียนเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ ของกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บางครั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเขียน
โครงการต้องปรับโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์  

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีกับงานการเงินก่อนที่จะเขียน
โครงการ เพ่ือให้การเขียนขออนุมัติโครงการมียอดที่ตรงกับงานการเงิน และสามารถยืมเงินได้ทันเวลา 

๒.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องติดตามข่าวสารของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะได้ทราบ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มต่าง ๆ จะท าให้สามารถแก้ไขได้ทันตามก าหนด และเกิดผลดีต่อหน่วยงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงานในภายมหาวิทยาลัย ควรมีการแจ้งข่าวสาร นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานหากมี
การเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบข้อมูล และสามารถวางแผนปรับแก้ไข
โครงการให้สอดคล้องตามนโยบายต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
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การตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการ จะต้องด าเนินการตรวจสอบรายละเอียด ในแบบ
ข้อเสนอโครงการ ความสอดคล้องของโครงการ หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ ตลอดจนรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 การเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 ด าเนินการจัดประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” หากมีข้อแก้ไขให้ด าเนินการปรับแก้ให้ถูกต้องก่อนจัดส่งข้อเสนอโครงการ 

 
 

 
 

ภาพที่ 16 ภาพการประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการประชุมวิชาการ 
 

5.2 กรณเีป็นเงินรับฝากค่าลงทะเบียน ก่อนที่ผู้รับผิดชอบจะเขียนโครงการต้องตรวจสอบยอดเงินโอน
ผ่านธนาคารจากงานการเงินก่อนว่ามียอดเงินโอนเท่าไรถึงจะสามารถเขียนโครงการได้ 

5.3 ควรเสนอขออนุมัติจัดโครงการก่อนวันจัดจริงอย่างน้อย 1 เดือนเนื่องจากต้องเผื่อระยะเวลาแก้ไข/
การลงนามของผู้บริหาร/ และจัดท าเรื่องขออนุญาตต่าง ๆ ในการจัดประชุมและการยืมเงินเพ่ือใช้ส ารองจ่ายใน
การจัดโครงการ 

5.4 จัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
(กรณีใช้เงินรับฝากค่าลงทะเบียน) เรียนถึง อธิการบดี เพ่ือขออนุมัติโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดชื่อโครงการ 

ขั้นตอนที่ 5  การขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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ที่จะจัดระยะเวลา สถานที่ จ านวนเงินในการด าเนินโครงการ (ระบุแหล่งที่มาของเงิน) ทั้งนี้บันทึกข้อความต้อง
ผ่านงานการเงินเพ่ือตรวจสอบยอดเงินโอน จากนั้นให้กองนโยบายและแผนเสนอความเห็นและจัดส่งบันทึก
ข้อความที่งานธุรการมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอให้อธิการบดีลงนามอนุมัติโครงการ 

1) การจัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการประชุมมีองค์ประกอบหลัก ๆ คือ  
- บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประชุม โดยในเนื้อหาให้ระบุ 
- เรื่อง…  
- เรียน…  
- ที่มา และวัตถุประสงค์โครงการ 
- ชื่อโครงการ กิจกรรม  
- วัน เวลา สถานที่ในการจัดโครงการ  
- แหล่งงบประมาณ และจ านวนเงินรวมที่ใช้ 
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติค่าลงทะเบียนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (ต่อ) 
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เมื่อจัดท าบันทึกข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วแนบโครงการที่จัดท าไว้ และส่งบันทึกข้อความไปที่งานการเงินเพื่อ
ตรวจสอบยอดเงินและเกษียนหนังสือถึงยอดเงินที่ได้รับ จากนั้นให้ส่งบันทึกข้อความไปยังกองนโยบายแล้วแผนเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ และส่งบันทึกข้อความไปตามระบบงานธุรการ จากนั้นผู้รับผิ ดชอบจะ
ด าเนินการติดตามโดยโทรศัพท์ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่งานธุรการว่าบันทึกข้อความได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีหรือไม่ ถ้าอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
 
 ปัญหา 

1.  เขียนวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจนโดยก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ บางวัตถุประสงค์ไม่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  

2.  กรอกรายละเอียดการเชื่อมโยงตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง การเขียนรายละเอียดแผนการด าเนินกิจกรรม
หมวดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น การวิเคราะห์
ค่าวัสดุ เป็นค่าจ้าง ต้องส่งกลับมาแก้ไขท าให้การเสนอโครงการเกิดความล่าช้า 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.  ก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการตอ้งตรวจสอบให้รอบคอบ โดยน าเข้าที่ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนาเพ่ือพิจารณารายละเอียดของโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

2.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขียนข้อเสนอโครงการ ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้
ถูกต้องตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครรัฐ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเขียนโครงการ เข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามที่ 
กองนโยบายและแผนเป็นผู้จัด เพ่ือให้ได้รับมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

2.  ดูตัวอย่างการเขียนโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการจัด
ประชุมวิชาการ 
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ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลัก  
และส าคัญมากที่สุดในการจัดงานก็คือ จะจัดอย่างไร จะวางแผนงานอย่างไร  โดยค านึงถึงความจ าเปน 
เหมาะสม และประหยัดโดยยึดผลประโยชนของหนวยงานเปนหลัก สามารถจัดภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
และผู้เข้ามาร่วมงานนั้นเกิดความประทับใจ ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการจัดงานมีดังนี้ 

6.1 จัดท าเอกสารซื้อจ้าง  
๑) คาตกแตงสถานที่  
๒) คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องเขียน กระดาษ อุปกรณคาจัดท าปายชื่อ กระเป๋าเอกสาร  

และวัสดุอ่ืน ๆ 
๓) คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพมิพ เชน เอกสารประกอบการประชุม เล่มบทคัดย่องานวิจัย 
๔) คาการแสดง เชน การแสดงนาฏศิลป  
๕) คาใชจายอื่นท่ีจ าเปนในการจัดประชุม เชน คาใชจายในการประชาสัมพันธกอนการประชุม  

คาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ คาใชจายในการจัดนิทรรศการ ค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร 
๖) คาทีพั่ก และคาพาหนะ 
7) ค่าตอบแทนวิทยากร 
8) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
9) ค่าตอบแทนอ่านบทความวิจัย 

การขออนุญาตซื้อจ้างวัสดุในรายการที่ 1 – 5 จะต้องด าเนินการจัดท าในระบบบริหารงบประมาณ การเงิน 
และการบัญชี 3 มิติ เมื่อได้ใบเสนอราคาของรายการวัสดุจากร้านค้ามาแล้ว ด าเนินการท าหนังสือขออนุญาต
จัดซื้อจ้างในโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างในระบบ Grow Finance Management Information System (๓D)  
 

6.1.1 เข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 3 มิติ  โ ด ย ใ ส่ ร หั ส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ให้เรียบร้อย กดตกลง (OK) จะ
ปรากฏหน้าจอดังภาพที ่18 

 

ขั้นตอนที่ 6  การเตรียมการก่อนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 

ใส่รหัสผู้ใช้งาน
และกด OK 

ภาพที่ 18 การกรอกรหัสเข้าระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 3 มิต ิ
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ภาพที่ 18 การกรอกรหัสเข้าระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 3 มิติ (ต่อ) 
 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมระบบบัญชี ๓D (GrowFa-MIS) 
 

1) เลือกการบันทึก Form PS1 (วัสดุ) ดังภาพที ่20 

2) กรอกรหัสโครงการจ านวน 12 หลัก E02104010121 แล้วกดเครื่องหมาย  จะขึ้น 
จะชื่อกิจกรรมในโครงการขึ้นมา  

๓) กรอกข้อมูล 1 – 8 ให้ครบถ้วน ดังภาพที่ 21 ดังนี้  
(1) ใสว่ันที่ด าเนินการซื้อจ้าง 
(2) ความประสงค์ ซื้อ จ้าง และจัดท าเอง เลือกได้ 1 หวัข้อ 
(3) เลือกหมวดเงิน โดยกดเครื่องหมาย  เลือกหมวดเงินที่ต้องการให้ตรงกับงานจัดซื้อจ้าง  
(4) ชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ  
(5) ผู้ต้องการใช้ ใส่รหัสผู้ใช้เป็นของใครจะขึ้นชื่อของคน ๆ นั้นเจ้าหน้าที่พัสดุต้อง 

ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

กด OK 
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(6) ระบุเหตุผล และเหตุผลผู้ใช้ เหตุผลที่ต้องการจัดซื้อ เพ่ือกิจกรรมอะไร อย่างไร  
(7) ลงชื่อกรรมการซื้อจ้าง จ านวน ๑ คน กรรมการซื้อจ้างเป็นชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
8) ลงชื่อกรรมการตรวจ ถ้าจ านวนวงเงินจัดซื้อจ้างไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจ 

จ านวน ๑ คน จ านวนวงเงินจัดซื้อจ้างเกิน ๕,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจ จ านวน ๒ คน และจ านวนวงเงินจัดซื้อ
จ้างเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจ จ านวน ๓ คน  
 

 
 

ภาพที่ 20 การบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 
 
 

             
 

ภาพที่ 21 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ)  

1. คลกิ บันทึกการซ้ือ/จ้าง แล้วเลือก 
การบันทึก Form PS1 (วัสดุ) 
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4) กดปุ่มเพ่ิมรายการ เพ่ือเพ่ิมรายการการซื้อ/จ้าง วัสดุ ดังภาพที ่22 
5) กดลบรายการ เพ่ือลบรายการที่ไม่ต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 22 การบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ) เพ่ิมรายการ 
 

6) พิมพ์รายการวัสดุที่จัดซื้อ หรือรายละเอียดจัดจ้างตามหน้าจอที่ปรากฏหากพิมพ์รายการ 
หลาย ๆ รายการไว้ในโปรแกรม Excel แล้วให้เลือกกดที่อ่านรายการจาก Excel ดังภาพที ่23 

(1) กดเครื่องหมาย  เลือกหน่วยนับและกดตกลง  
(2) รหัส GPSC กดเครื่องหมาย  
(3) ใส่รหัสผู้ขายกดเครื่องหมาย   

 

 
ภาพที่ 23 ฟอร์มการกรอกข้อมูลการซื้อจ้าง วัสดุ  

4. คลกิท่ี ปุ่มเพิ่มรายการ เพื่อเพิ่ม
รายการการซ้ือ/จ้าง วัสดุ  

 

5. คลกิท่ี ลบรายการ เพื่อลบ
รายการท่ีไม่ต้องการ 

3 

2 

1 

6. พิมพ์รายการวัสดุท่ีต้องการ 
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7) พิมพ์ลักษณะนามของหน่วยนับ หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตาม
ด้วยชื่อของหน่วยนับแล้วกด  เช่น *โหล แล้วจะมีรายการ ดังภาพที่ 24  

 

 
 

ภาพที่ 24 ฟอร์มรายการเลือกหน่วยนับ 
 

10 – 11) พิมพ์รหัส GPSC หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อ ให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วยชือ่ของ  
GPSC แล้วกด  เช่น * ป้ายคล้องคอ แล้วจะมีรายการให้เลือก ดังภาพที่ 25 
 

 
 

ภาพที่ 25 ฟอร์มรายการเลือกรหัส GPSC 
 
 
 

8. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 

9. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเลือก 

10. รายการ GPSC 

 

11. คลิก ค้นหา 

 

7. กด* และเลือก ? 



59 
 

12 – 13) พิมพ์รหัสผู้ขาย หรือถ้าต้องการค้นหาตามชื่อให้ใส่เครื่องหมาย * แล้วตามด้วยชื่อของ 

ผู้ขายแล้วกด  เช่น *ศูนย์หนังสือ ดังภาพที ่26 
 

 
 

ภาพที ่26 ฟอร์มรายการเลือกผู้ขาย 
 
 

 
 

ภาพที่ 26 ฟอร์มรายการเลือกผู้ขาย (ต่อ) 
 

 
 

12. คลิก ค้นหา 

13. คลิก ค้นหา จะปรากฏรา้นค้า 



60 
 

14) ใส่รายละเอียด 1 – 3 ให้เรียบร้อย ดังภาพที ่27 
   (1) ราคากลาง 

     (2) ราคาหน่วย 
   (3) จ านวน, ราคาหน่วย  
 
 

 
 

ภาพที่ 27 ฟอร์มบันทึกการซื้อจ้าง 
 

15) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ กดตกลง ดังภาพที ่28 
 

 
 

ภาพที่ 28 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (วัสดุ) 

1 

2 
3 

14. กรอกข้อมูล 1-3 ให้ครบถ้วน 

15. คลกิที่ ตกลงเพื่อยืนยันการเลือก 
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16) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง กดบันทึก/พิมพ์ ดังภาพที่ 28 (ต่อ)  
ระบบจะพิมพ์หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้างออกมาเป็นโปรแกรม Word ดังภาพที่ 29 และตัวอย่างรายละเอียด
ของวัสดุที่จะขอซื้อจ้าง ดังภาพที ่30 จากนั้นด าเนินการจัดเรียงเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อย ดังนี้ 

(๑) หนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง (ภาพที่ 29) 
(๒) รายละเอียดของวัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง (ภาพที่ 30) 
(๓) ใบเสนอราคา (ภาพที่ 31) 

ด าเนินจัดพิมพ์และบันทึกหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยจัดเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์  
งานหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง งานประชุมวิชาการ 
 

 
 

ภาพที่ 28 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 (ต่อ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

16. คลิกที่ ปุ่ม บันทึก/พิมพ์  
เพื่อบันทึกข้อมูล พร้อมพิมพ์ 
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ภาพที่ 29 ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง 
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ภาพที่ 30 ตัวอย่างรายการวัสดุในขออนญุาตซื้อ/จ้าง  
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ภาพที่ 31 ตัวอย่างเอกสารใบเสนอราคา 
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17) ในกรณีการซื้อวัสดุที่เกิน 5,000 บาทใน 1 ครั้ง จะต้องจัดท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง  
และกรอกข้อมูลในช่องก าหนดข้อมูลใบสั่งซื้อ/จ้างให้ครบถ้วน ดังภาพที ่32 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนจะปรากฏ 
ดังภาพที ่33 

 

 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 32 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 ใบสั่งซื้อจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 

 

17. คลิกที่ พิมพ์ใบส่ังซื้อ/จ้าง 

2. คลิกที ่ตกลง เพือ่บันทกึ 

๑ ๒ 

๓ 

1. กรอกข้อมูล 1-3 ให้ครบถ้วน 
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18) กรอกข้อมูล 1 – 3 ให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์เอกสารใบสั่งซื้อ ดังภาพที ่33  
   1) ผู้สั่งซื้อ ใส่ชื่อ หัวหน้าส านักงาน   
   2) ผู้ขาย ใส่ชื่อ ผู้ขายสินค้า 
   3) พยาน ใส่ชื่อ บุคลากรในหน่วยงาน  
 

 
 

ภาพที่ 33 ตัวอย่างใบสั่งซื้อ/จ้าง 

18. กรอกข้อมูล 1-3 

1 2 

3 
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  19 – 21) หลังจากที่ร้านค้าจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบด าเนินการสั่งพิมพ์ใบตรวจรับ
สินค้า กดค้นหา ดังภาพที่ 34 และเลือกรายการจ านวนเงินที่จะท ารายการใบตรวจรับกดตกลง 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 34 ฟอร์มการบันทึก หนังสืออนุญาตซื้อจ้าง แบบ PS1 
 
 
 

20. คลิกทีร่ายการท่ีจะท าใบตรวจรับ 

19. คลิกที่ค้นหา 

21. คลิกที่ ตกลง 
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 22) กดพิมพ์ใบตรวจรับ ดังภาพที ่35 เมื่อกดแล้วจะปรากฏใบตรวจรับพัสดุ ดังภาพที ่ 36 
 

 
 

 ภาพที่ 35 ฟอร์มการพิมพ์ใบตรวจรับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. คลิกที่รายการพิมพ์ใบตรวจรับ 
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23) ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์เอกสารใบตรวจรับพัสดุ ดังภาพที่ 36  
เสนอผู้เกี่ยวข้องลงนามตามล าดับ  

 

 
 

ภาพที่ 36  เอกสารใบตรวจรับพัสดุ 
 

23. ตรวจสอบรายการให้ครบถ้วน 
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ภาพที่ 36  เอกสารใบตรวจรับพัสดุ (ต่อ) 
 
 
 

ผู้เกี่ยวข้องลงนามตามล าดับ 
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  24) การท าใบขออนุมัติเบิกต้องด าเนินการหลังจากจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ถึงจะสามารถ
เบิกเงินได้การท าใบขออนุมัติเบิกเงิน จากการซื้อจ้าง มี 4 แบบ คือ ดังภาพที่ 37 และ ภาพที่ 38 

(1) ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง)  (2) ใบกง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย) 
(3) ใบกง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)  (4) ใบกง.6 1.3.5 ใบงบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน  

 บันทึกการขอส่งฎีกา ใบ ยืมเงิน (ทดรองราชการ)  

 รายการการจ่ายเงิน (เช็ค/เงินสด)  ใบกง.1 (จากการซื้อจ้าง) 
โดยจะยกตัวอย่าง ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง) กดเลือกรายการ ใบ กง.1 (จากการซื้อ/จ้าง) 
 

 

ภาพที่ 37  บันทึกใบขอเบิกใบ กง.1  

25 – 28) กดค้นหาเพื่อหารายการซื้อ/จ้าง และเลือกรายการซื้อ/จ้าง ที่ต้องการ ตรวจสอบ
จ านวนเงิน วันที่ เลขที่ตัดยอดเงิน และกดตกลง 

 
 

24. คลกิที่ บันทึกใบขอเบิก แล้วเลือก
รายการ ใบ กง.1 (จากการซ้ือ/จ้าง) 

ภาพที ่38  รายการใบ กง.1 (จากการซ้ือ/จ้าง)  

25. คลิกท่ี ค้นหา เพื่อค้นหา
รายการซ้ือ/จ้าง 
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ภาพที่ 38  รายการใบ กง.1 (จากการชื้อ/จ้าง) (ต่อ) 
 

29) กดพิมพ์ ใบ กง 1. ดังภาพที ่39 จะปรากฏเอกสาร ใบขออนุมัติเบิกเงิน กง 1.  
ดังภาพที่ 40 
 

 
 

ภาพที่ 39  ฟอร์มการบันทึกขอเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
 
 
 

26. เลือกรายการซ้ือ/จ้าง 
ท่ีต้องการ 

28. คลิกที่ ตกลง เพื่อยืนยัน 

29. คลกิที่ พิมพ์ใบ กง.1 

27. เลขท่ีตัดยอด 
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ภาพที่ 40  รายงานใบเบิกเงิน (แบบ กง.1) 
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30 – 31) การจัดท าบันทึกใบส าคัญเบิกเงิน กดบันทึกใบขอเบิก และเลือกเมนูย่อย 
ใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ดังภาพที ่41 

 

 
 

ภาพที่ 41 หน้าจอโปรแกรมบันทึกใบส าคัญเบิก 
 

32) กดสร้างใหม่ เพ่ือสร้างชื่อผู้ขอเบิกเงินในการท าใบงบหน้าส าคัญเบิก จะต้องกดปุ่ม
สร้างใหม่ทุกครั้ง โดยชื่อผู้ขอเบิกเงินจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อในเอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง ดังภาพที่ 42 

 

 
 

ภาพที่ 42 ฟอร์มการสร้างรายการใหม่ใบส าคัญเบิก 
 

30. คลกิเลอืกบันทึกใบขอเบิก 

31. คลกิเลือกเมนูย่อยใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

32. คลิกปุ่มสร้างใหม่ 
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  33) กรอกข้อมูล 1-3 ให้ครบถ้วน และกดเพ่ิมรายการ ดังภาพที่ 42 
   (1) วันที่ ระบุ วันที่ปัจจุบันที่จัดท าใบงบหน้าส าคัญเบิก  
   (2) ชื่อผู้ขอเบิก ใส่ ชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุที่ขออนุญาตซื้อ/จ้าง 
   (3) ต าแหน่ง ผู้ขอเบิก ระบุ ต าแหน่งงาน 

 

 
 

ภาพที่ 42 ฟอร์มการสร้างรายการใหม่ใบส าคัญเบิก (ต่อ) 
 

34) กด ค้นหา เพื่อหารายการขออนุมัติเบิกเงิน โดยหาได้จากเลขท่ีตัดยอดและชื่อรายการ  
ดังภาพที ่43 

 

 

1 

2 

3 

33. คลกิเพิ่มรายการ 

34. คลกิปุ่มค้นหา
รายการ 

ภาพที่ 43 ฟอร์มการบันทึกใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน 
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35 – 36) กดเลือกรายการและตรวจสอบเลขท่ีตัดยอดให้ตรงกับเอกสารใบขออนุมัติเบิกเงิน 
และกดตกลง ดังภาพที ่44 

 
 

ภาพที่ 44 ฟอร์มบันทึกรายการขอเบิก 
   

37) กดเลือกรายการ ดังภาพที่ 44 จะปรากฏชื่อร้านค้า/รายการ กดที่รายการให้เป็นแถบ 
สีฟ้า ดังภาพที ่45 กดบันทึกแก้ไขรายการ    

 

 
 

ภาพที่ 45 ฟอร์มงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
 

35. กดเลือกรายการและตรวจสอบเลขตัดยอด 

36. กดตกลง 

37. คลิกเลือกรายการ 
38. คลิกเลือกบันทึก/แก้ไขรายการ 
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39) ตรวจสอบรายการ 1 – 4 ให้ครบถ้วน รายการจะข้ึนอัตโนมัติ และสามารถเพ่ิมข้อความ 
เพ่ือให้ข้อมูลในงบหน้าส าคัญเบิกมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังภาพที ่46 

ค าอธิบาย 
(1) ตรวจสอบรายการเลือกหมวดรายจ่าย (2) พิมพ์รายการวัสดุ/ โครงการที่ด าเนินการ 
(3) จ านวนเงินที่ขอเบิก   (4) ชื่อผู้รับเงิน 

 

 
 

ภาพที่ 46 ฟอร์มบันทึกรายการขอเบิก  
 

38 – 41) ในกรณีมีการหักล้างเงินยืม ให้ใส่เครื่องหมาย  ช่องหักล้างเงินยืม และกด ?      
เพ่ือค้นหาเลขที่เงนิยืมและกดเลขที่ใบยืมและชื่อผู้ยืมเงินให้ถูกต้อง กดตกลง ดังภาพที ่47 

 
ภาพที่ 47 ฟอร์มรายการข้อมูลหักล้างเงินยืม 

2 1 

3 

4 

38. คลิกเลือก หักล้างเงินยืม 

39. คลกิปุ่ม ? เพื่อค้นหาเลขท่ีใบยืม 

40. คลกิเลือกรายการ 

41. คลิกตกลง 

39. ตรวจสอบรายการ 1-4 ให้ครบถ้วน 
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42) ตรวจสอบรายการ 1 – 4 ให้ครบถ้วน  
ค าอธิบาย   
(1) ตรวจสอบเลขท่ีใบยืมที่น ามาหักล้างเงินยืม  (2) รายชื่อที่น ามาหักล้าง  
(3) จ านวนเงินที่หักล้าง         (4) เมื่อกรอกรายการครบถ้วนแล้วกดตกลง 
43) เมื่อใส่รายละเอียด ดังภาพที่ 48 ครบถ้วนจะปรากฏรายละเอียด ดังภาพที่ 49 กดตกลง 
 

 
 

ภาพที่ 48 ฟอร์มหักล้างเงินยืมรายการขอเบิก 
 

 

 
 

ภาพที่ 49 ฟอร์มหักล้างเงินยืม 

1 
2 

3 

4 

43. คลิก ตกลง 

42. ตรวจสอบรายการ 1-4 ให้ถูกต้อง 
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  44 – 45) กดบันทึกพิมพ์จะขึ้นหน้าจอเล็กเพ่ือยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วกดตกลง 
จะปรากฏเอกสารใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน ดังภาพที ่50 
 

 
 

ภาพที่ 50 ฟอร์มบันทึกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
 

 
 

ภาพที่ 50 ฟอร์มบันทึกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน (ต่อ) 
 

44. คลิก บันทึกพิมพ์ 

45. คลิก ok เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว  
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ภาพที่ 51 เอกสารงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
 

เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง ขออนุมัติเบิกจ่าย งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ข้างต้นแล้วจะได้
เอกสารโดยเรียงเอกสารตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ ดังภาพที่ 52 – ภาพที่ 58 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง 
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ภาพที่ 52 ตัวอย่างเอกสารขออนุญาตซื้อ/จ้าง (ต่อ) 
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ภาพที่ 53 ตัวอย่างเอกสารใบเสนอราคา 
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ภาพที่ 54 ตัวอย่างเอกสารใบสั่งซื้อ 
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ภาพที่ 55 ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับเงิน 
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ภาพที่ 56 ตัวอย่างเอกสารใบตรวจรับวัสดุ 
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ภาพที่ 56 ตัวอย่างเอกสารใบตรวจรับวัสดุ (ต่อ) 
 
 
 



88 
 

 
 

ภาพที่ 57 ตัวอย่างเอกสารใบขออนุมัตเิบิกเงิน  
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ภาพที่ 58  ตัวอย่างงบหน้าใบส าคัญเบิก 
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6.2.2 การขออนุญาตในโครงการเป็นบันทึกข้อความ ดังภาพที่ 59 ซึ่งจะมีค่าวิทยากร  
ค่าอ่านบทความ ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จะต้องด าเนินการตามแบบฟอร์ม 
ขออนุญาตของมหาวิทยาลัยซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มเปล่า ดังภาพที่ 60 และภาพที่ 61 ผู้รับผิดชอบสามารถเขียน
หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มดังนี้ 

 1) ส่วนราชการ ใส่ชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
 2) ที่ อว........ใส่เลขหน่วยงาน 
 3) วันที่ ระบุวันที่ขออนุญาต 
 4) เรื่อง ใส่เครื่องหมาย  ตรงเรื่องท่ีจะขออนุญาต 
 5) ด้วย (หน่วยงาน) ระบุหน่วยงาน 
 6) ระบุกิจกรรม ใส่ชื่อกิจกรรมที่จะด าเนินงาน 
 7) ระหว่างวันที่  ใส่วันที่จะด าเนินกิจกรรม – วันสิ้นสุดกิจกรรม 
 8) สถานที่จัด  ระบุสถานที่จัดกิจกรรม 
 9) ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าสอนพิเศษ  ใส่เครื่องหมาย  ตรงเรื่องที่จะด าเนินงาน โดยมี

การระบุ จ านวน กี่คน ๆ ละ กี่ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท (วิทยากรที่เป็นพนักงานของรัฐ) และ 1,200 บาท 
(วิทยากรที่ไม่ได้เป็นพนักงานของรัฐ)  และรวมจ านวนเงินกี่บาท  

 10) ถ้าเป็นค่าตอบแทนอ่ืน ควรระบุ ต่อท้ายว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร  จ่ายจ านวนกี่คน ๆ ละ 
เท่าไร เป็นเงินกี่บาท 

 11) โดยขออนุญาตใช้เงินประเภท ใส่เครื่องหมาย  ตรงงบประมาณที่ใช้  ในโครงการ ระบุ
ชื่อโครงการ หน้าที่เท่าไร รหัสกิจกรรม และหมวดเงิน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ โดยแนบโครงการ 
และก าหนดการ จ านวน 1 ชุด 

 12) ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต 
 13) หัวหน้าส านักงานลงลายมือชื่อ 
 14) เสนอเรื่องการเงิน ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และอธิการบดี 

ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 
 

ภาพที่ 59 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาต 
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ภาพที่ 60  ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร 
 
 
 

แนบเอกสารโครงการ และก าหนดการ 
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ภาพที่ 61  ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติค่าผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 
 
 
 

แนบเอกสารโครงการ และก าหนดการ 
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เมื่อขออนุญาตค่าตอบแทน/ใช้สอย และด าเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเบิกเงิน โดยวิธีเบิกเงิน
ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย มีวิธีการดังนี้ เข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน บัญชี 3 มิติ โดยใส่รหัส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 

 1 – 2) กดบันทึกใบขอเบิก และเลือกใบ กง.2 เพ่ือเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย ดังภาพที ่62 
 

 
 

ภาพที่  62  แบบฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน กง.2  
 

  3 – 4) ใส่รหัสกิจกรรม 12 หลัก และกด  ระบบจะขึ้นชื่อโครงการอัตโนมัติ และ
กรอกข้อมูล 1 – 4 ให้ครบถ้วน  

 

 
 

ภาพที่  62  แบบฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน กง.2 (ต่อ) 

1. คลิก บันทึกใบขอเบิก 

3. ใส่รหัสกิจกรรม 12 หลัก 

2. คลิกใบ กง.2 (เบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย) 

4. กรอก 1-4 ให้ครบถ้วน 

1 
2 

3 
4 
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 5) กดเพ่ิมรายการ 
 6) พิมพ์รายการในช่องรายการ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าอ่านบทความ เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่  62  แบบฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน กง.2 (ต่อ) 
 

7) หน่วยนับ ใส่ * ในช่องและกด  จะข้ึนรายการข้อมูลที่มีหน่วยนับ 
8) รหัส GPSC ขึ้นอัตโนมัติ แล้วกด  
9) รหัสผู้ขาย ระบุ ชื่อวิทยากรหรือ มหาวิทยาลัย 
 

 
 

ภาพที่  62  แบบฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน กง.2 (ต่อ) 
 

5. คลิกเพิ่มรายการ 

6. พิมพ์รายการ กิจกรรม ท่ีต้องการ 

7. พิมพ์ * หรือ คลิก  

9. พิมพ์ชื่อวิทยากร/มหาวิทยาลัย 

8. รหัส GPSC แล้วกด              

10. คลิกปุ่ม ตกลง 
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  11) กด  เลือกหมวดเงิน เลื่อนหาหมวดเงินที่ตรงกับรายการที่ขอเบิกเงิน 
 

 
 

ภาพที่  62  แบบฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน กง.2 (ต่อ) 
 

 12) กรอกข้อมูล 1-4 ให้ครบถ้วน  ค าอธิบาย 
(1) เลขที่เอกสารอ้างอิง ระบุ วันที่ในเอกสารเบิก (2) วันที่ตามเอกสาร ระบุ วันที่ในเอกสารเบิก 
(3) ราคา/หน่วย ระบุ ราคาต่อหน่วย  (4) จ านวน ระบุ จ านวนคน/บทความตามเอกสาร 
 13) กด ตกลง 

 
 

ภาพที่  62  แบบฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน กง.2 (ต่อ) 

11. คลิกเลือกหมวดเงิน 

2 
1 

3 

4 

12. กรอกข้อมูล 1-4 ให้ครบถ้วน 

13. คลิกปุ่ม ตกลง 
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  14) รายละเอียด ระบุ ค าอธิบายของรายการที่ขอเบิกเงิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน  
1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
   

 
 

ภาพที่  62  แบบฟอร์มบันทึกการเบิกเงิน กง.2 (ต่อ) 
 

15) กด บันทึกพิมพ์ ดังภาพที ่62 จะได้เอกสารดังภาพที่ 63 ใบขออนุมัติเบิกเงิน 
 

 
 

ภาพที่ 63 ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงิน กง.2 

14. กรอกข้อมูลรายละเอียดการเบิกเงิน 

15. คลิกปุ่ม บันทึกพิมพ์ 
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เมื่อด าเนินการจัดท าใบขออนุมัติเบิกเงิน งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ดังภาพที่ 64 แล้วจะได้เอกสารโดยจะ
ยกตัวอย่างเอกสารขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร และวิธีการจัดเรียงเอกสารประกอบด้วย งบหน้า
ใบส าคัญเบิก ใบขออนุมัติเบิกเงิน ใบส าคัญรับเงินวิทยากร ส าเนาบัตรประชาชน หนังสือเชิญวิทยากร ใบตอบรับ
วิทยากรใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน บันทึกข้อความขออนุมัติค่าวิทยากร โครงการ ก าหนดการ ดังตัวอย่าง 
ในภาพที่ 64 – ภาพที่ 73  
 

 
 

ภาพที่ 64 ตัวอย่างงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
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ภาพที่ 65 ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงิน  
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ภาพที่ 65 ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงิน (ต่อ) 
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ภาพที่ 66 ตัวอย่างใบส าคัญรับเงินวิทยากร 
 
 
 
 

.........XXX..........................................

........ 

...........XXX.............

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

.. 
ต าบล........XXX................................ อ าเภอ.................XXX......................จังหวัด...............XXX............................. 

 

............ลายมือช่ือ.................. 
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รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ  

 
 

ภาพที่ 67 ตัวอย่างใบส าเนาบัตรประชาชนวิทยากร 
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ภาพที่ 68 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร 
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ภาพที่ 69 ตัวอย่างแบบตอบรับวิทยากร 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ...............XXX.............................. 
ช่ือ-นามสกุล.......................................... 
วันท่ี........................................................ 
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ภาพที่ 70 ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
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ภาพที ่71 ตัวอย่างใบขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร 
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ภาพที่ 72 ตัวอย่างโครงการเฉพาะหน้างบประมาณ 
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ภาพที่ 73 ตัวอย่างก าหนดการ 
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6.2 ระบบ Easy Chair ระบบส่งเอกสารในการประชุมวิชาการ การส่งบทความวิจัยในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ได้มีการใช้ระบบ Easy Chair ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการด้านการ 
ส่งบทความทางวิชาการที่เป็นสากล ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในงานประชุมทางวิชาการ  วารสารทางวิชาการ 
โดยการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ได้น าระบบนี้มาใช้เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัยทุกท่านส่ง
บทความและใช้ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการทั้งในรูปแบบ Peer Review และจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่ง
บทความจะต้องสมัครบัญชี Easy Chair ก่อนส่งบทความ วิธีการสมัคร Easy Chair ดังนี้ 
  

 การสมัครบัญชี Easy Chair ดังภาพที่ 74 
1) เปิดเว็บไซต์ https://easychair.org/conferences/?conf=npruconf9  

 

 
ภาพที ่74 การสมัครเข้าระบบ Easy Chair  

 

2) คลิก create an account  
 

 
ภาพที่ 74 การสมัครเข้าระบบ Easy Chair (ต่อ) 

 
  

3) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง                                      และกด Continue  
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ภาพที่ 74 การสมัครเข้าระบบ Easy Chair (ต่อ) 
 

4) กรอกชื่อนามสกุลและอีเมล์ของผู้ใช้งานแล้วกด Continue  
5) เมื่อระบบได้รับใบสมัครระบบจะส่งอีเมล์ไปให้ผู้ใช้ให้ไปตรวจสอบในอีเมล์หากไม่ได้รับอาจมีปัญหา

ที่ระบบอีเมล์ เช่น ที่อยู่อีเมล์ผิดอีเมล์อาจจะได้รับช้าอีเมล์อาจจะไปอยู่ใน Spam mail กล่องอีเมล์อาจจะเต็ม 
เป็นต้น  

6) ตรวจสอบอีเมลมีข้อความจาก EasyChair --> EasyChair account confirmation  
7) คลิกลิงก์ท าการยืนยันการสมัคร 

 6.3 บทความวิจัยที่มีการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) การส่งบทความวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”จะมีการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
อย่างน้อย 1 คน โดยทางหน่วยงานจะมีบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจ าแนกตามสาขา และความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือกลั่นกรองบทความวิจัยระดับชาติ (Peer Review) โดยจะยกตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกกลั่นกรองบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Peer Review) 
 

 
ตารางท่ี 2 ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ 

ล าดับที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ สังกัด 

  การศึกษา     
1 รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ ภาควิชาประเมินผลและวจิัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตาน ี
2 ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง การพัฒนาหลกัสูตร, การจัดการเรียนรู,้ การ

บริหารการศึกษา, การประกันคุณภาพ(เป็นผู้
ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 
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ตารางท่ี 2 ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

ล าดับที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ สังกัด 

  การศึกษา     
3 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี การออกแบบและพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู/้อุทยาน

การเรียนรู้ (การพัฒนาระบบศูนย์การเรยีนรู้ด้าน
สุขภาพในโรงพยาบาลการออกแบบ การบริหาร
จัดการและการให้บริการงานเทคโนโลยี
การศึกษา (ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา/ศูนย์
นวัตกรรมการศึกษา/ศูนย์อีเลิร์นนิง) การจัดการ
ความรู้ (KM กับการประกันคุณภาพใน
มหาวิทยาลัย KM.ในสถานศึกษา KMในองค์กร
เอกชน) การออกแบบการจัดการฝึกอบรม การ
ออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตส่ือ 
การออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในองค์กร 
การควบคุมและการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน 
(Instructional Equipment) การวิจยัทาง
เทคโนโลยีการศึกษา การน าเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช ้Social Media 
เพื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4 ผศ.ดร.พัชรา เดชโฮม การศึกษา /บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

5 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภฎั
อุบลราชธานีคณะครุศาสตร์ 

6 ผศ.ดร.บุษกร เช่ียวจินดากานต ์ เทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

7 ผศ.ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร ์ บริหารการศึกษา/พัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  คณะครุศาสตร์ 

8 ผศ.ดร.ชยการ คีรีรัตน์ วิจัยการศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา/
คอมพิวเตอร์ศึกษา/STEM Ed 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
คณะครุศาสตร์  

9 ผศ.ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร การศึกษา /หลักสูตรและการสอน /สาขา
ประถมศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะครุศาสตร์  

10 ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ /เทคโนโลยี
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ 

11 ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ การศึกษา /ภาษาไทย/ กิจกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม 

12 ผศ.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา/บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

13 ผศ.ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา วิทยาการคอมพวิเตอร์ /เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชวีะและเทคนิคศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฎัราช
นครินทร์ 

14 ดร.พันทิพา อมรฤทธิ ์ การศึกษา /คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

15 ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย การศึกษา /คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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16 ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล การศึกษา พัฒนศึกษา ศาสนาและปรัชญา การ
สอนสังคมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 

17 ดร.พรพิมล รอดเคราะห์ การศึกษา /สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม ด้านบริหารการศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว,
การบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา,ศาสตร์
พระราชา 

มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี   
กลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์  

19 ดร.นรินธน์ นนทมาลย ์ การศึกษา /คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

20 ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ คณิตศาสตร์, การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

21 ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

22 ดร.ชุติวัฒน ์สุวัตถิพงศ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
ภาควิชาศูนย์วิชาการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา  

23 ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   
ส านักวิชาศิลปศาสตร์  

24 ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค การบริหารการศึกษา / เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
คณะครุศาสตร์ 

25 ผศ.ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ ์ เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ 

26 ดร.ชุติวัฒน ์สุวัตถิพงศ์ เทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชาศูนย์วิชาการเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

27 รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม เทคโนโลยีการศึกษา/การออกแบบและจัดระบบ
สื่อทางไกล เทคโนโลยีเสมือนจริง เทคโนโลยี
อัจฉริยะ การเรียนการสอนออนไลน์ สื่อ
สร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  
ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ส านัก
เทคโนโลยีการศึกษา  

28 ผศ.ดร.เมษา นวลศรี การวัดและประเมินผลการศึกษา, ไทยคดีศึกษา, 
วิจัยการศึกษา,  

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์/ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

29 รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

30 รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก การพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เศรษฐกิจพอเพียง ทุนทางวัฒนธรรม/ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

31 ผศ.ดร.อภิวัฒน์  สมาธ ิ รัฐศาสตร์ การพัฒนาและการจัดการ วิทยาลยัการจัดการเพื่อการ
พัฒนา 

32 ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุตรดิตถ ์

 

ตารางท่ี 2 ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
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33 ผศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร ประวัติศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ภาควิชาประวัติศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์  

34 ผศ.ดร.วุฒินันท์  กันทะเตียน พระพุทธศาสนา, ปัญหาสังคม, ศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 

35 ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต ์ ภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 

36 ผศ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ ด้านศิลปศึกษา/ศิลปกรรม/ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  

37 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา วิชานาฏศิลป ์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

38 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร การปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

39 ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

40 ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

41 ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ ์ ภาษาศาสตร์/อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
คณะอักษรศาสตร์  

  วิทยาการจัดการและบริหารธรุกิจ     

42 รศ.ดร.มนูญ  โต๊ะยามา เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

43 รศ.ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต การจัดการเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ท้องถิ่น, 
การจัดการองค์การสมัยใหม่และการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์/การศึกษาและการพัฒนาสังคม/
นโยบายสาธารณะ/บริหารจัดการการผลิตและ
การซ่อมบ ารุงในภาคอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยบูรพา   
วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ  

44 ผศ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ ซอฟต์แวร์ประยกุต,์ ด้านการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภฎัราชนครินทร์ 

45 ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ/การเงิน/วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

46 ผศ.วรนุช  กุอุทา การจัดการวิสาหกิจชุมชน/มาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศต่อค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน/ผู้ประกอบการนิติบุคคล/การลดต้นทุน/
การจัดท าบัญช ี

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  
สาขาการจัดการธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ คณะบริหารธุรกิจและ
การจัดการ  

47 ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์ ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท าบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ  

48 ผศ.อนุวัฒน ์ภักด ี ด้านการตรวจสอบภายใน/การบัญชีและการเงิน   มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม               
คณะวิทยาการจัดการ 

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา สีด ี การจัดการธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, การตลาด  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  
สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป  
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ตารางท่ี 2 ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
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50 ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ การตลาด/บริหารธุรกิจ/ตลาดหลักทรัพย์ มหาวิทยาลัยสยาม 

51 ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้  การตลาด, เทคโนโลยีอุตสาหการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร  คณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาการตลาด 

52 ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 
เช่ียวชาญด้านการสอนการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร   
คณะวิทยาการจัดการ  

53 ดร.เอกวินิต พรหมรักษา สาขาวิชาการบัญชี/เชี่ยวชาญด้านการบญัชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

  เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม /
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    

54 รศ.ดร.รวีวรรณ เด่ือมขันมณี สาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 

55 รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล สัตววิทยา ชีววิทยาระบบสบืพันธุข์องสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

56 รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ สาธารณสุขศาสตร์, Certificate : Quality 
Nursing and Health Care Managrmen 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 
ราชนครินทร์ 

57 ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์  มฤครัฐอินแปลง การจัดการในงานผลิตภัณฑ์อาหาร, การประกัน
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

58 ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี การผลิตพรีไบโอติกด้วยกระบวนการด้านเอนไซม์
, การผลิตเอนไซม์ในอาหารและอุตสาหกรรม, 
ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและพรีไบโอติกในอาหาร
คนสัตว์, การแยกเช้ือจุลินทรียแ์ละจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมการหมัก 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

59 ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

60 ผศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง Food Biotechnology, Microbiology, 
Bioprocess Technology, Biology 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

61 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภกัด ี วิทยาศาสตร์ศึกษา, เคมี มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

62 ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ บริหารการศึกษา/การส่งเสริมสุขภาพ,  
การป้องกันควบคุมโรค, การสาธารณสุขมูลฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

63 ดร.พันธ์ทิพย ์โอฬารรัตน์มณ ี ชีววิทยา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภฎัราชนครินทร์ 

64 ดร.กฤษณะ ช่องศรี นาโน/ คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภฎัราชนครินทร์ 

  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    

65 รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

66 ดร.สุวาร ีชาญกจิมั่นคง วิศวกรรม/อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

67 ผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี วิศวกรรม/อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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68 ผศ.ประภาวรรณ  แพงศร ี การจัดการทั่วไป, การจัดการอุตสาหกรรม,การ
เพิ่มผลผลิตและการศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เวลา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

69 ผศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ Landscape Architecture, Urban green 
planning, Green technology for energy 
efficiency 

 มหาวิทยาลยันเรศวร   

70 ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์  รุ่งเรืองกิจไกร  
Immuno histochemical technique SSeCKS 
Endothelial cell Heartanimal 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั    
ภาควิชากายวภิาคศาสตร์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

71 รองศาสตราจารย ์ดร.สาโรช พูลเทพ  มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม/เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์/ระบบตรวจจับชนิดใยแก้วน าแสง 
และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

72 รศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ ์   มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ฯ 

73 รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม/Immunology 
and Microbiology / Applied Microbiology 
and BiotechnologyEnvironmental Science 
/ Molecular Biology 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ภาควิชาจุลชีววิทยา,  
คณะวิทยาศาสตร์  

74 ผศ.ดร.กุลชัย กุลตวนิช สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตรภาควิชานวัตกรรม
การส่ือสารและพัฒนาการเกษตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

75 ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี Islamic Low and Principles of Islamic Low 
Islamic Family, Comparative Fiqh 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

76 รศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล ศิลปะและการออกแบบ/Research , Ceramics, 
Ceramic Design 

คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม 

77 ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม Mathematics Model/วิทยาศาสตร์กายภาพ
และคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต ์

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

78 ผศ.เอราวิล ถาวร Quality Control 
Quality Management 
Design of Experiment 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

79 รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

80 ดร.อัญชลี มโนสืบ     วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

81 ดร.อังคณา อ.สุวรรณ Biodegradable edible films and coatings, 
Food packaging & Shelf life extension, 
Innovative processing technologies for 
food and beverages 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน    
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 2 ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

http://www.nsru.ac.th/
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ล าดับที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ สังกัด 

82 ผศ.สุธีรา เข็มทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร) 

 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครราชสีมา   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

83 ผศ.ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม    มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร    
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

84 ผศ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
คณะมนุษยศาสตร์ 

85 ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน, ประวัติศาสตร์จีน, 
ภาษาจีนธุรกจิ, สารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ภาษาจีน 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

86 รศ.ดร.ภญ.นิลวรรณ อยูภ่ักด ี คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

87 อาจารย ์ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม   มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ตารางท่ี 2 ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 
 

6.4 การจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม การเตรียมสถานที่ประชุมวิชาการผู้จัดต้องให้ความส าคัญกับการ
จัดเตรียมสถานที่เป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากสถานที่ที่สวยงามจะเป็นการสร้างบรรยากาศภายในห้องประชุม 
ให้น่าสนใจ และสร้างความภูมิใจให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้จัดหรือเจ้าภาพในการจัดการเตรียมสถานที่ควร
เตรียมการดังนี ้

1) การตกแต่งสถานที่ประชุมพิธีเปิด ดังภาพที ่75 
- ควรมีป้ายชื่องานตรงกลางด้านบนเวที โดยก าหนดตัวอักษรให้มีลักษณะเด่น สะดุดตา  

สวยงาม ขนาดใหญ-่เล็ก ตามความส าคัญ 
- ควรมีจอรับภาพขนาดใหญ่ซ้าย-ขวา เนื่องจากเป็นการจัดในหอประชุมที่มีขนาดใหญ่ 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
- ตกแต่งสถานที่เป็นธีมเมืองเก่า เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดงาน  

ประชุมวิชาการตรงกับงานมรดกโลกของจังหวัด โดยได้ตกแต่งสถานที่เป็นก าแพงสีขาวตัดกับดอกไม้และใบไม้ 
สีเขียวมีทั้งใบใหญ่ – ใบเล็ก มีการเลือกสีอย่างกลมกลืน เป็นต้น 
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ภาพที่ 75 การตกแต่งสถานที่จัดประชุม 
 

 

ภาพที่ 75 การตกแต่งสถานที่จัดประชุม (ต่อ) 

2) การจัดจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ดังภาพที ่76 
1. จัดที่นั่งแบบห้องเรียน (Classroom) 
เป็นการจัดที่นั่งเรียงเป็นแถว วิทยากรยืนบรรยาย หรือนั่งบรรยายอยู่ด้านหน้า บนเวทีซึ่งนิยม

จัดให้สูงกว่าผู้ฟังเพ่ือจะได้เห็นผู้บรรยายโดยทั่วกัน การจัดแบบห้องเรียนเหมาะส าหรับการบรรยายที่มีผู้เข้าร่วมงาน
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จ านวนมาก ๆ ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้จะจัดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 100 ตัว และจัดเก้าอ้ีเดี่ยวอีก 100 ตัว 
และมีเก้าอ้ีส ารองด้านข้างไว้อีก 30 ตัว 

 

  

ภาพที่ 76 การจัดห้องประชุม  
 

3) การจัดโต๊ะลงทะเบียนควรแยกเป็นสาขาวิชา เช่น สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ  
สาขาการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบว่าใครจะรับ
ลงทะเบียนสาขาไหน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของการลงทะเบียน ดังภาพที ่77 

 

 
 

ภาพที่ 77 การจัดโต๊ะลงทะเบียน 
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4) การจัดห้องน าเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายควรจัดเป็นแบบห้องเรียน (Classroom)  
มีโต๊ะผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องบรรยายอยู่ด้านหน้า และมีป้ายชื่อวิทยากรประจ าห้องอยู่ที่โต๊ะ ดังภาพที ่78 
 

 

ภาพที่ 78 การจัดโต๊ะวิทยากรประจ าห้องบรรยาย 

โดยผู้น าเสนอจะอยู่หน้าห้อง มีคอมพิวเตอร์ จอรับภาพและไมโครโฟน เตรียมพร้อมส าหรับการน าเสนอผลงาน 

ดังภาพที ่79 

 

ภาพที่ 79 การจัดห้องน าเสนอแบบบรรยาย 
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5) การจัดห้องน าเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ ผู้จัดจะจัดเตรียมบอร์ดให้ผู้น าเสนอน า 
โปสเตอร์มาติดโดยผู้น าเสนอบทความจะอ้างอิงหมายเลขบทความวิจัยกับหมายเลขที่ติดอยู่ที่บอร์ดให้ตรงกัน  
มีการก าหนดหมายเลขแยกตามสาขาวิชา เช่น ST คือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ED คือ 
สาขาการศึกษา เป็นต้น  โดยให้ผู้น าเสนอติดโปสเตอร์ที่บอร์ดก่อนเวลาน าเสนอ 1 ชั่วโมง ดังภาพที ่80 
 

 

ภาพที่ 80 การจัดห้องน าเสนอด้วยโปสเตอร์ 

6) พิธีเปิด จะมีการแสดงในพิธีเปิดซึ่งผู้จัดจะด าเนินการประสานงานขอความอนุเคราะห์กับ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์ เพ่ือให้นักศึกษามาท าแสดงในพิธีเปิด ดังภาพที ่81 
 

 

ภาพที่ 81 การแสดงพิธีเปิด  

หมายเลข
บทความ 
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 6.5 การจัดท าค ากล่าวรายงาน มีองค์ประกอบการเขียน โดยสรุปได้ดังนี้ 
1) ค าข้ึนต้น 

  2) ขอบคุณประธานที่มาเป็นเกียรติ 
  3) ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) เหตุผลและความจ าเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการฝึก 
   (2) กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
   (3) ชื่อโครงการ 
   (4) ระยะเวลาการฝึกอบรม 

(5) ผู้มีอุปการคุณหรือผู้ที่สนับสนุนตามสมควร 
   (6) ส่วนลงท้าย ซึ่งมักจะลงท้ายด้วยข้อความลักษณะที่ว่า "บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร
แล้ว " หรือ "บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว " ดังภาพที่ 82 
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ภาพที่ 82 ค ากล่าวรายงาน  
 

6.6 ค ากล่าวเปิดงาน มีองค์ประอบในการเขียน โดยสรุปได้ดังนี้ 
(1) บทน า เช่น ขอบคุณที่ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธาน 
(2) หลักการ หรือแนวคิดกว้าง ๆ ของเรื่องนั้น ๆ โดยอย่าเขียนให้ซ้ ากับของผู้กล่าวรายงาน 

และนอกจากนั้นค ากล่าวของประธานควรเป็นคติเตือนใจ หรือหลักการที่เก่ียวข้องในการอบรมด้วย 
(3) กล่าวชมเชย หรือเห็นด้วยกับกิจกรรมที่จัดข้ึน 
(4) กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนหรือผู้อุปการะคุณ ถ้ามีไม่มากควรระบุให้หมด 

ส่วนลงท้าย เช่น พูดว่า "บัดนี้ ได้เวลาอันสควรแล้ว ผมขอเปิดการ.....ณ บัดนี้ ดังภาพที ่83 
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ภาพที่ 83 ค ากล่าวเปิดงาน 

 6.7  การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เบรก) เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุม  
นอกจากเบรกจะช่วยรองท้องแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผู้เข้าประชุมได้เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นยืนหรือได้ขยับ
เนื้อขยับตัว การจัดอาหารและเครื่องดื่มที่ดีควรจัดเตรียมปริมาณอาหารและน้ าดื่มเพียงพอต่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ประเภทของอาหารต้องมีความหลากหลาย โดยส ารวจจากการลงทะเบียนว่ามีอาหารปกติจ านวนกี่คน อาหาร
มุสลิมจ านวนกี่คน โดยเลือกอาหารที่รสชาติดี ถูกปากผู้รับประทาน ไม่เผ็ดมากจนเกินไป มีเมนูที่หลากหลาย
การจัดอาหารจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ  
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1) อาหารส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและแขกคนส าคัญ โดยจะจัดเป็นโต๊ะอาหาร 
2) ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้น าเสนอ จัดแบบบุฟเฟ่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตักอาหารรับประทานเองได้ 

และทานได้หลายอย่าง 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะประสานงานกับร้านค้าเรื่องราคา โดยให้จัดในราคาที่เหมาะสม ไม่เกินงบที่ตั้งไว้ 
และเลือกอาหารว่างที่รสชาติดี เครื่องดื่ม คือ กาแฟ โกโก้ ชา น้ าสมุนไพร เป็นต้น ดังภาพที ่84 และภาพที่ 85 
 

    

ภาพที่ 84 ตัวอย่างการจัดอาหารว่างแบบจานกระดาษ และแบบจัดใส่ถุงกระดาษ 

     

    

ภาพที่ 85 ตัวอย่างอาหารในวันจัดงานประชุมวิชาการ 
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6.8 การนัดหมายเพื่อท าการซักซ้อมก่อนการจัดงาน เพ่ือเตรียมตัวและซักซ้อมความเข้าใจกับพิธีกร 
พิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 – 2 วัน เพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

6.9 การจัดท าใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ส าหรับใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใส่ข้อมูล
รายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จัดประชุม สถานที่จัดประชุม วัน เดือน ปี ที่จัดประชุม 
ทั้งนี้ให้จัดท าเป็นตารางและช่องส าหรับกรอกข้อมูล โดยใส่ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประกอบการจัดท าเอกสาร
เบิกจ่ายได ้ดังภาพที ่86 

 

 
 

ภาพที ่86 ตัวอย่างใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 
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ปัญหา 
1.  วิทยากรประจ าห้องติดภารกิจเร่งด่วนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในวันจัดงานได้ 
2.  การยืมเงินทดรองราชการมีความกระชั้นชิด 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.  ติดต่อเชิญวิทยากรประจ าห้องล่วงหน้า และประสานงานยืนยันวัน เวลา สถานที่กับวิทยากร อย่างน้อย 

1 เดือน เพราะหากวิทยากรติดภารกิจอ่ืน หรือไม่สะดวกจะท าให้มีเวลาในการติดต่อกับวิทยากรท่านอ่ืน ๆ ได้
ทันเวลา 
 2.  ผู้ยืมเงินควรเสนอขออนุมัติโครงการอย่างน้อย 1 เดือน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้รีบด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และขออนุมัติยืมเงินไว้ล่วงหน้าก่อน ถ้าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันท าการ 
งบบ ารุงการศึกษาและเงินรับฝากอย่างน้อย 5 วันท าการ เพ่ือจะได้ด าเนินการได้ทันงานตามเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑.  ควรจัดท าฐานข้อมูลรายชื่อ ประวัติ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ของวิทยากรการประชุมในหัวข้อต่าง ๆ 
ตามความเชี่ยวชาญ โดยจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ และท าฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการติดต่อเชิญวิทยากร เพราะหากวิทยากรติดภารกิจอ่ืนหรือไม่สะดวก ก็จะสามารถติดต่อกับวิทยากรท่านอ่ืน ๆ 
ได้ทันที ไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

2.  ควรวางแผนการด าเนินงานใช้เงินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อจะได้มีระยะเวลาการยืมเงินทดรอง
ราชการ 
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การด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ซึ่งจะจัดในเดือนธันวาคม  
เป็นประจ าทุกปี หลังจากเตรียมการก่อนการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อใกล้ถึงวันจัดอบรมอย่างน้อย 2 วัน 
ให้โทรศัพท์แจ้งยืนยันวัน เวลา สถานที่ กับวิทยากรและร้านอาหาร เมื่อถึงวันจัดประชุมวิชาการผู้รับผิดชอบ
จะต้องมาแต่เช้าก่อนการเริ่มการประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที เพ่ือมาตรวจสอบความเรียบร้อย 
และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ ห้องน าเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ ์โต๊ะ เก้าอ้ี และอ่ืน ๆ 

๒) การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
๓) ลงทะเบียน โดยจัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนอย่างน้อย 6 คน แยกตามสาขา เพ่ือแจกกระเป๋า  

ป้ายชื่อ เล่มบทคัดย่อ พร้อมคิวอาร์โค้ดประเมินความพึงพอใจ 
๔) แนะน าตารางเวลา การน าเสนอ สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น แนะน าห้องน้ า  

ห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น 
๕) เริ่มการประชุมตามก าหนดการ  
6) พิธีกรด าเนินรายการ และมอบของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพร่วม 
7) เก็บภาพบรรยากาศในการประชุม เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูล และลงข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) ดูแลความเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกตลอดการจัดประชุม 
9) จัดเตรียมใบส าคัญรับเงิน และค่าตอบแทนวิทยากร ให้กับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง

บรรยาย และห้องโปสเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7  ด าเนินการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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7.1 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ จะเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดเพ่ือกล่าวเปิดการประชุม ดังภาพที ่87 (ภาพซ้าย) พิธีกรชาย – หญิง ด าเนินรายการในงานประชุม
วิชาการ (ภาพขวา) และภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ดังภาพที ่88 

       
 

ภาพที่ 87 อธิการบดีกล่าวเปิดการประชุม (ภาพซ้าย) และ พิธีกรในงานประชุมวิชาการ (ภาพขวา) 
 

 

ภาพที่ 88 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ  
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7.2 ของที่ระลึก หน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติรับของที่ระลึกจากอธิการบดี จ านวน 8 หน่วยงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ดังภาพที ่89  

 

ภาพที่ 89 หน่วยงานภายนอก(เจ้าภาพร่วม)รับของที่ระลึกจากอธิการบดี 
 

7.3 การรับลงทะเบียน มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนโดยแยกเป็นสาขาเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะให้กระเป๋าเอกสารพร้อมเล่มบทคัดย่อ และแจ้งห้องน าเสนอ
ผลงาน  ดังภาพที ่90 

 

 

ภาพที่ 90 การลงทะเบียนเข้างานประชุมวิชาการ 
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7.4 การบรรยายพิเศษ  โดยวิทยากรจะมีการบรรยายในวันแรกที่มีการจัดงาน เช่น การจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าป ีพ.ศ. 2563 ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
มาบรรยายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ดังภาพที่ 91 และบรรยากาศผู้เข้าร่วมงาน
รับฟังการบรรยายพิเศษ ดังภาพที ่92 
 

 

ภาพที่ 91 วิทยากรบรรยายพิเศษ 
 

 

 

ภาพที่ 92 ผู้เข้าร่วมงานรับฟังการบรรยายพิเศษ 
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ปัญหา 
วิทยากรไม่พกบัตรประจ าตัวประชาชนมา ท าให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานกับวิทยากรล่วงหน้าเพ่ือขอให้เตรียมบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตร
ประชาชนมาเพ่ือใช้แนบเอกสารเบิกเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายท าได้อย่างรวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ก่อนวันที่จัดประชุมวิชาการให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งเตือนก าหนดการประชุม และเตรียมบัตร
ประชาชนหรือส าเนาบัตรประชาชนมาในวันประชุม  
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การสรุปผลการด าเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” นั้นเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญ เพราะเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้รับทราบผลการด าเนินการ 
จัดโครงการประชุมวิชาการ และรายงานให้คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาแล้วน าผลมาพัฒนาการ
จัดประชุมวิชาการต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประเมินผลหลังการประชุมวิชาการนั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะ
เป็นตัวชี้วัดว่าการประชุมประสบความส าเร็จหรือไม่ และต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง ทั้งนี้มีหลักการในการ
สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

๑) ค าถามต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
๒) ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ไม่คลุมเครือ 
3) ใช้ขอ้ความที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ แต่ละความถามควรมีนัย เพียงประเด็นเดียว 
4) ไม่ควรใช้ค าย่อ เนื่องจากอาจจะท าให้ผู้ตอบแบบประเมินเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ 
5) ค าตอบที่มีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุมค าตอบที่เป็นไปได้ 

ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของสถาบันวิจัยและพัฒนานั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จะต้องประชุมร่วมกับผู้บริหาร และก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ระบุเนื้อหา
ประเด็นหลักท่ีจะถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ก าหนดประเภทของค าถาม จากนั้นให้ท าการร่างแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งส่วนประกอบของแบบประเมินความพึงพอใจนั้น มีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ 
- เพศ 
- สถานภาพ 
- สังกัด 
- ท่านทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- ประเภทการเข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจของท่าน ความพึงพอใจในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 

- ท่านมีความพึงพอใจต่อรายการด้านล่างนี้มากน้อยเพียงใด 
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ 
- ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือลดการใช้กระดาษ ดังภาพที ่93 

ขั้นตอนที่ 8  สรุปผลการด าเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
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ภาพที่ 93 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้ Google Form 
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ภาพที่ 93 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้ Google Form (ต่อ) 
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ภาพที่ 93 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้ Google Form (ต่อ) 
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เมื่อการจัดประชุมวิชาการเสร็จสิ้นสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน โดยน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมมาทบทวนในแต่ละประเด็น หากประเด็นใด
สามารถด าเนินการปรับปรุงได้จะด าเนินการปรับปรุงในครั้งถัดไป ตามผลการประเมิน ดังภาพที ่94 

 
 

ภาพที่ 94 ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
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ภาพที่ 94 ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 94 ผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ต่อ) 
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ปัญหา 

การจัดท าสรุปผลประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการหลังการจัดประชุมวิชาการบางครั้ง
เกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถจัดท าสรุปผลประเมินได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ก าหนดปฏิทิน และวางแผนระยะเวลาในการจัดท าสรุปผลการประเมิน หรือจัดเตรียมแบบฟอร์ม
รายงานผลการประเมินประชุมวิชาการเมื่อการประชุมวิชาการเสร็จสิ้น สามารถน าผลการประเมินกรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์รายงานผลการประเมินได้ทันเวลาที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดท าสรุปผลการประเมินประชุมวิชาการหลังจากการจัดประชุมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ควรรีบด าเนินการสรุปผลหลังจากจัดประชุมวิชาการเสร็จสิ้นทันที ทั้งนี้เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
และจะท าให้สามารถวางแผนในการด าเนินงานครั้งต่อไปได้ 
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ประวัติผู้เชียน 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวพิมพ์ประภา  พลรักษ์ 
 
วัน เดือน ปีเกิด   16 เมษายน 2527 
 
สถานที่เกิด   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ภูมิล าเนา   17/4 หมู่ 4 ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ที่อยู่ปัจจุบัน   17/4 หมู่ 4 ต าบลสวนพริก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โทรศัพท์  089-7748576 
 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  2549 
 

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
 
ที่ท างานปัจจุบัน   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


