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กระบวนการงานเวชศึกษาปองกัน 



 

คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการงานเวชศึกษาปองกันนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน งานเวชศึกษาปองกันโดยเริ่มตนจาก ประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับทราบแนวทางการจัดทํา
ดานเวชศึกษาปองกัน มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทําแผนตามปฏิทิน เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติแผนการ
ปฏิบัติงานดานการจัดกิจกรรมงานดานเวชศึกษาปองกัน ประจําปการศึกษา ระดับหนวยงาน คณะกรรมการ
เครือขายประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการตาม
แผน กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผน จัดประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานและจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงของปตอไป ใหสามารถนํา
กระบวนการงานเวชศึกษาปองกันไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี
เก่ียวของ 6) ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานเวชศึกษาปองกัน 
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คํานํา  
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1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมืองานเวชศึกษาปองกัน 1 

2. ขอบเขตของกระบวนการงานเวชศึกษาปองกัน 1 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 1 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 2 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 3 

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการงานเวชศึกษาปองกัน 4 

7. กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานงานเวชศึกษาปองกัน 5 

 7.1 กระบวนการปฏิบัติงานงานเวชศึกษาปองกัน 5 
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 7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏิบัติงานงานเวชศึกษาปองกัน 13 

 7.4 เอกสารอางอิง 13 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงานงานเวชศึกษาปองกัน 13 

9. ระบบติดตามประเมินผลงานเวชศึกษาปองกัน 13 

  

ภาคผนวก.......................................................................................................................  

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการงานเวชศึกษาปองกัน  

ภาคผนวก ข แบบฟอรมท่ีใชปฏิบัติงาน 
   FM-….…-01 แบบฟอรมการขออนุมัติโครงการ 
   FM-….…-02 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
   FM-….…-03 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 

คณะผูจัดทํา  
 



 

 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการเวชศึกษาปองกัน 

กระบวนการงานเวชศึกษาปองกัน 
 

1. วัตถปุระสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ งานเวชศึกษาปองกัน   สําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ
  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการงานเวชศึกษา
ปองกัน   ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการดําเนินงาน งานเวชศึกษาปองกัน ของกองพัฒนา
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตามท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในแตละปการศึกษาโดยเริ่มตน
จาก ข้ันตอนการวางแผน ไดแก จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมงานดานเวชศึกษาปองกัน 
กองพัฒนานักศึกษา การจัดทําคูมือกระบวนการปฏิบัติงานเวชศึกษาปองกันในดานตางๆ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติการ ไดแกจัดกิจกรม/โครงการตามแผนการดําเนินงานของฝาย ผูบริหารหนวยงานติดตามผล
การดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามรอบการติดตาม เพ่ือใหผูบริหารรับทราบ ข้ันตอน
ตรวจสอบ/ประเมินผล ไดแก ดําเนินการจัดเก็บเอกสารสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินงานหรือขอสนับสนุนเอกสารประกอบการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย รายงานผลและสงเอกสารหลักฐานตามขอมูลการดําเนินงาน วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามแผน และข้ันตอนการนําไปใชงาน ไดแก ทบทวนแผนและกระบวนการ เพ่ือจัดทาแผน
ของปถัดไป 
 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปน

เกณฑท่ีนาพอใจหรืออยูในระดับท่ีผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย 
 นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 สโมสรฯ  หมายถึง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จากคณะ วิทยาลัย 
 คณะ/วิทยาลัย  หมายถึง หนวยงานจัดการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประกอบดวย 6 คณะ 7 วิทยาลัย ไดแก 1) คณะครุศาสตร 2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4) คณะศิลปกรรมศาสตร 5) คณะวิทยาการจัดการ 6) คณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 8) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 9) 
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร 11) วิทยาลัยนานาชาติ 12) 
วิทยาลัยสถาปตยกรรมศาสตร 13)วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม 
 หนวยงานตนสังกัด  หมายถึง สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 
ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(รองอธิการบดีฝายกิจการ 
นักศึกษา) 

1.ประชุมวางแนวนโยบาย มอบหมายงานตามบทบาทหนาที่ของ
บุคลากร 
2. ติดตามผลการดาํเนินงานเพือ่แนะนาแนวทางการพัฒนาใหเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด 
3. พิจารณาอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณเพื่อสนบัสนนุ
กิจกรรมตามกระบวนการ 

(2) ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(ผูอานวยการสานักงาน 
อธิการบดี/ผูอานวยการกอง)  

1. เปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนาํในเบื้องตนของการดําเนนิการของฝาย
วินัยและพฒันานักศึกษา 
2. ตรวจสอบความถูกตอง และเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตาม 
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3. พิจารณาวางแผน กํากับ สั่งการ แกปญหา อุปสรรค ใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผน 
3. ใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/ 
โครงการอบรมใหความรู 
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พรอมปญหา 
อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะเพื่อพิจารณารวมกับผูเก่ียวของ 

(3) หัวหนาฝายงานวินยัและ
พัฒนานักศึกษา 

1. ใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/ 
โครงการ 
2. วางแผนการจัดทํากิจกรรม/โครงการ 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พรอมปญหา 
อุปสรรค พรอมขอเสนอแนะเพื่อพิจารณารวมกับผูเก่ียวของ 

(4) บุคลากร/ฝายงาน 1.จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรม 
2.จัดทําคูมือกระบวนการปฏิบัตงิานฝายวนิัยและพัฒนานักศึกษา 
3.จัดกิจกรรม/โครงการตามที่ผานการอนุมัติ/อนุญาตดาํเนนิการจาก 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
4.รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารหนวยงานทราบ 
5.ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายนอกภายในเพื่อใหการดําเนนิงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
5. ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม/โครงการ 
6.ทบทวนและพัฒนางานกิจกรรมตามแผนฯใหเกิดการพัฒนาในป
ถัดไป 
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5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความรูดานเวชศึกษาปองกัน 

ผูรับบริการ :นักศึกษาระดับปริญญาตร ี สวัสดิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัย 

ผูมีสวนได/สวนเสีย :อาจารย /ผูปกครอง  
 

สวัสดิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัย 

คูความรวมมือ : 
1) สํานักงานเขตดุสิต 
2) เครือขายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
3) สถานีตํารวจนครบาลสามเสน 
4) สมาคมวางแผนครอบครัว 
5) สมาคมพัฒนาประชากร 
6) เครือขายภาคกลางตอนบน 
7) สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
8) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) กรมอนามัยและเจริญพันธ 
10) สุนันทาคลินิกเวชกรรม 

จัดกิจกรรมและใหบริการระหวางกัน 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
    
1)  คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 22/2558 เรื่อง มาตรการในการปองกันและ 

แกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับสถานบริการ ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 และ
โครงการจัดระเบยีบสังคมรอบสถานศึกษา 
 2) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2548 
 3) พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2560 (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 18 มกราคม 2560 
 4) พระราชบัญญัติควบคุมผลิคภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 
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6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดท่ีสําคัญ  ท่ีมาของขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/
ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวน
ได/ 

สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

ความรูดานเวชศึกษาปองกัน      

สวัสดิภาพการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

     

สวัสดิภาพการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

     

จัดกิจกรรมและใหบริการระหวางกัน
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิานเดิม)
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งานวินัย เจ้าหน้าที1่ ผู้บริหาร1 ผู้บริหาร 2 คณะ/วิทยาลัย ผู้บริหาร3 จุดควบคุม (control ite

กํา
ห

น
ดแ

ผน
งา

น แผนการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรม

จัด
ท

ําโ
คร

งก
าร

เพ
ื่อข

ออ
น

ุมัต

หนังสืออนุมัติโครงการ จัดทําเอกสารเพื่อ

ขออนุมัติโครงการ

ตามแผนการจัด

กิจกรรม

มีปฏิทินการดําเนิน

กิจกรรม

กา
รป

ระ
ชา

ส
ัมพ

ัน
ธ์

หนังสือขอ

ประชาสัมพันธ์

ดําเนินกิจกรรมตาม

แผน

เอกสารประชาสัมพันธ์,

เอกสารแสดงความจํานงค์

ร่วมกิจกรรม

กา
รด

ําเ
น

ิน
กา

ร ปฏิทินการดําเนินงาน ดําเนินกิจกรรมตาม

แผน

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า

ร่วมกิจกรรม

ป
ระ

เม
ิน

ผล
กา

รจ
ัดโ

คร
งก

าร

แบบสอบถาม                 แบบสอบถามที่     

คลอบคลุมกิจกรรม

ร้อยละของนักศึกษาที่

ตอบแบบสอบถาม

ผู้อนุมัติ ตัวชีวัด (KQI)

ตําแหน่ง

วันที่

ผังกระบวนการปฎิบัติงานที�มีคุณภาพ (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : สร้างภูมิคุ้มภัยจากยาเสพติด

หน่วยปฏิบัติงานหลัก (เป็นเจ้าภาพ)ผู้สนใจร่วมกิจกรรม

ก่อนหน้า

กระบวนการ

ถัดไปขั�น
ตอ

น การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวชี�วัด (kqi)

กาํหนดแผนงาน/

โครงการประจาํปี

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ดาํเนินการตามโครงการ

ตามแผนเพ่ือขออนุมติั

โครงการ

อนุมติั

จดัทาํเอกสารเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์

เขา้ร่วม

กิจกรรม

แจกแบบสอบถามความ

พึงพอใจในการเขา้ร่วม

กิจกรรม

รับแบบสอบถาม

พร้อมกรอกส่ง

รวบรวมแบบสอบถาม

พิจารณา พิจารณา

แกไ้ข

รับเร่ือง

ไดรั้บเอกสารเผยแพร่
รับทราบและเผยแพร่

เอกสารประชาสมัพนัธ์ พิจารณา
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิานใหม) 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 

(รหัส)

จุดควบคุม 

(control 

item)
แผนการดําเนินงาน แผน

โครงการ

ส.ค.-ก.ค. โครงการที่ผานการ

อนุมัติ

รายละเอียด

โครงการ

รอยละ 

100

ก.ค. จํานวนโครงการ

ตามแผน

จํานวนโครงการ

ตามแผยที่ไดรับ

การอนุมัติ

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้นตอน นักศึกษา เปาหมาย

ฝายวินัยนักศึกษา      งานเวชศึกษาปองกัน

ฝายงานเวชศึกษาปองกัน รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย เครือขาย
ระยะเวลา

ในการ

ดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ตัวชี้วัด (kpi)

วา
งแ

ผน

หัวหนางาน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ดํา
เน

ินก
าร

ตา
มแ

ผน

+

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั
i j k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมตน 

มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทํา
แผนตามปฏิทิน

จัดทําแผนการดําเนินงานระดับหนวยงาน

ติดตามการมอบหมายงานสั่งการ
อนุมตัิ

ประสานงาน/ประชาสัมพันธผูท่ี
เกี่ยวของ

ประชาสัมพันธ

ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือรับทราบ
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ

หนวยงาน

เขารวมประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือรับทราบแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรวมกับเครือขาย

ขอนุมัติโครงการ/กิจกรรม อนุมัติ

แกไ้ข

อนุมตัิ

เสนอ
พิจารณา

เสนอ

เสนอ
พิจารณา พิจารณาลงนาม

รับทราบ

กรณีมอบหมายมหาวทิยาลยัเขา้รว่ม

รับทราบการพิจารณา

ประชาสัมพันธ
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เอกสารที่เกี่ยวของ 

(รหัส)

จุดควบคุม 

(control 

item)

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั้นตอน นักศึกษา เปาหมาย

ฝายวินัยนักศึกษา      งานเวชศึกษาปองกัน

ฝายงานเวชศึกษาปองกัน รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย เครือขาย
ระยะเวลา

ในการ

ดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

ตัวชี้วัด (kpi)หัวหนางาน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

การปฎิบติังานทัว่ไป การตดัสินใจเร่ิมต้น / สิน้สดุ คู่มือปฏิบติังานWork Intrucion จดุเช่ือมโยง การสื่อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั
i j k

หมายเลขดชันีวดั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

ส.ค.-ก.ค. 4.25

ปร
ับป

รุง

ม.ิย.-ก.ค.

คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ในการจัดกิจกรรม

4.25

รอยละความสําเร็จของการจัด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดาน

เวชศึกษาปองกัน

รอยละ 80

แบบประเมินผลการ

จัดกิจกรรม/โครงการ

ระดับความพึง

พอใจในการจัด

กิจกรรม

ผูอนุมัติ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ

(ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา)

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

รา
ยง

าน
ผล

/ป
ระ

เม
ินผ

ลก
าร

ดํา
เน

ินง
าน

จัดทําเลมรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม

จัดกิจกรรมตามแผน

ประเมินผลการดําเนินงาน

รับทราบมอบผูเกี่ยวของจัดเก็บ

สรุปผลการดําเนินงาน

รายงานผลการดําเนินงาน พิจารณา
รับทราบ

ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการงานดานเวชศึกษาปองกัน

จัดทําแผนปฏิบัติการ
งานดานเวชศึกษาปองกันในปถัดไป

รับทราบ
เสนอ

พิจารณา

เขารวมกิจกรรม เขารวมกิจกรรม
กรณีเขา้รว่มกจิกรรมกบัเครอืขา่ย

รับทราบ
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
งานเวชศึกษาปองกัน 

คําจํากัดความ 
แผน หมายถึง ขอกาหนดหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือนาไปดาเนินการในอนาคต เปนกระบวนการในการตัดสินใจลวงหนา
วาจะทาอะไร อยางไร ใชทรัพยากรเทาใด ซ่ึงในข้ันตอนของกระบวนการฉบับนี้ ไดแก แผนปฏิบัติการดานการจัด
กิจกรรมงานเวชศึกษาปองกัน 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการปฏิบัติงานดานการจัดกิจกรรมงานเวชศึกษาปองกัน ประจาํปการศึกษา 
หนวยงานเจาภาพ หมายถึง กองพัฒนานักศึกษา 
เครือขายภายนอก หมายถึง หนวยงานท่ีมีการดําเนินงานรวมกันในดานยาเสพติด,เอดส และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ไดแก เครือขายภาคกลางตอนบน, สํานักงานเขตดุสิต, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือรับทราบแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมดาน 
เวชศึกษาปองกัน 

ตุลาคม หนวยงานเจาภาพ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ 

2. มอบหมายผูรับผิดชอบจัดทาแผนตามปฏิทิน
ใหกับหนวยงานเจาภาพตรวจสอบ 

ตุลาคม หนวยงาน ราง แผนระดับ
หนวยงาน 

3. เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
ดานการจัดกิจกรรมงานดานเวชศึกษาปองกัน 
ประจาํปการศึกษา ระดับหนวยงาน 

 หนวยงานเจาภาพ แผนการดําเนินงาน 

4. คณะกรรมการเครือขายประชุมเพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตรและการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 

ตุลาคม เครือขาย เอกสารการประชุม 

5.จัดกิจกรรม/โครงการตามแผน ธันวาคม, 
มีนาคม, 
กันยายน 

หนวยงานเจาภาพ, 
เครือขาย 

รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

6. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผน  หนวยงานเจาภาพ, 
เครือขาย 

บันทึกขอความ 
หนังสือราชการ 

7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผน มีนาคม, 
กันยายน 

หนวยงานเจาภาพ
เครือขาย 

รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
รายงานผลการ
ดําเนินงานในระบบ 

8. จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนินงานและจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงของปตอไป 

มีนาคม, 
กันยายน 

หนวยงานเจาภาพ รายงานการประชุม 
แผนพัฒนาปรับปรุง
ของปตอไป 
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7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ช่ือแบบฟอรม 
FM-…..-01 แบบฟอรมการขออนุมัติโครงการ 
FM-…..-02 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
FM-…..-03 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
     

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมหรือพัฒนานักศึกษาใหกับ
นักศึกษาเปาหมาย ≥4.25 
 2. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมหรือพัฒนาความรู การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  รอยละ ๘๐ 
 3. ระดับความรูของนักศึกษาเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายเสพติดและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ระดับ ๔.๐๐  

 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการงานเวชศึกษาปองกันนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม ผูอํานวยการกองพัฒนา 
นักศึกษา 

รองอธิการบด ี
ฝายกิจการ 
นักศึกษา 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
กันยายน 

หัวหนาฝายงานเวช
ศึกษาปองกัน 

ผูอํานวยการ
กองพัฒนา 
นักศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดําเนนิงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน หัวหนาฝายงานเวช
ศึกษาปองกัน 

ผูอํานวยการ
กองพัฒนา 
นักศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การดําเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน หัวหนาฝายงานเวช
ศึกษาปองกัน 

ผูอํานวยการ
กองพัฒนา 
นักศึกษา 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝายงานเวชศึกษา
ปองกัน 

ผูอํานวยการ
กองพัฒนา 
นักศึกษา 



 

 9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป ผูอํานวยการกองพัฒนา 
นักศึกษา 

รองอธิการบดี 
ฝายกิจการ 
นักศึกษา 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนท่ีดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 ขาพเจานางพรพิศ ประดิษฐพงษ ตาแหนง ผูอานวยการกองพัฒนานักศึกษา ไดพิจารณา
และเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานเวชศึกษาปองกัน ในฐานะผูบังคับบัญชาและดูแลของ งาน
ประกันคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษา 
 โดยยินยอมใหงานประกันคุณภาพ ฝายบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนานักศึกษา นา
กระบวนการปฏิบัติงานเวชศึกษาปองกัน  มาใชในหนวยงานตั้งแตวันท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ 2561 
เปนตนไป 
 

    ใหไว  ณ  วันท่ี         ……………….......... 
      
         
        (นางพรพิศ ประดิษฐพงษ) 
            ผูอานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการ ...................................................... 
 ประจํางบประมาณ................./ปการศึกษา................ 

หนวยงาน .............................................. 
------------------------------------------ 

 
๑. ช่ือโครงการ   :  ................................................................... 
๒. สถานภาพของโครงการ  : [  ]  โครงการใหม     [   ]  โครงการตาม Aganda 

[ ]  โครงการตอเนื่อง  ........................................ 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ   :   ........................................................................... 
 
๔. ความสอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหนวยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
    (โครงการท่ีเสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคลองและตอบสนองไดหลายสวน) 
        ๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของกองพัฒนานักศึกษา / ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด ประกันคุณภาพ ตัวบงช้ี 

[  ] ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
เอตทัคคะอยางยั่งยืน 

 [  ] องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต  

[   ] ยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางผลงานทางวิชาการ 
ตีพิมพเผยแพร และสิทธิทางปญญา 

 [   ] องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย  

[   ] ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความสัมพันธและ
เชื่อมโยงเครือขาย 

 [   ] องคประกอบท่ี ๓ การบริการ
วิชาการ 

 

[   ] ยุทธศาสตรท่ี ๔ ขยายการยกยองระดับ
นานาชาต ิ

 [   ] องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

  [   ] องคประกอบท่ี ๕ การบริหาร
จัดการ 

 

 
 ๒) สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน 
องคประกอบ หัวขอ อัตลักษณ/เอกลักษณ ดาน 

[   ] หมวด ๑ การนําองคการ  [  √ ] อัตลักษณ [√  ] เปนนักปฏิบัต ิ

[   ] หมวด ๒ กลยุทธ   [  ] เชี่ยวชาญการสื่อสาร 

[ √ ] หมวด ๓ ลูกคา    

[   ] หมวด ๔ การวัด การวิเคราะหและการจัดการ
ความรู 

  [  ] จิตสาธารณะ 

[   ] หมวด ๕ บุคลากร  [   ] เอกลักษณ [  ] เนนความเปนวัง 

[   ] ระบบปฏิบัติการ   [  ] องคกรแหงการ
เรียนรู [   ] ผลลัพธ   

 
 

 

 



๓) สอดคลองกับงานคุณภาพภายนอก 
 ๑. สมศ . ดาน ระบุ   กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  ดานความรู 
 ๒. ISO ดาน ระบุ ................................................................................................. 
 ๓. อ่ืนๆ  ดาน ระบุ   กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษา 3D 
  
 ๔) การบูรณาการโครงการกับ 
  [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ  
    [   ]  การปรับปรุงรายวิชา .................................................. หลักสูตร.......................... 
    [   ]  การเปดรายวิชาใหม .................................................. หลักสูตร........................... 
    [   ]  การตอยอดสูหนังสือตํารา ......................................... หลักสูตร........................... 
    [   ]  อ่ืนๆ .......................................................................... 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย............................................................................................ 
  [   ]  การปฏิบัติงาน  
  [   ]  อ่ืนๆ  .................................................................................... 
 ๕) อ่ืนๆ  
  ๕.๑) นโยบายจาก .............................................................. 
  ๕.๒) ความรวมมือกับ (กรณีเปนความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)  
      ๕.๓) อ่ืนๆ .................................................................. 
 
๕. หลักการและเหตุผล 

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

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

 
๖. วัตถุประสงค 
 

  ๑............................................................................................................................ 
 ๒............................................................................................................................ 
 ๓............................................................................................................................ 
 

๗. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๗.๑  เชิงปริมาณ   
 ๑............................................................................................................................ 
 ๗.๒ เชิงคุณภาพ   
 ๑............................................................................................................................  



๘. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 
   
 
๙. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   
   
 

๑๐. สถานท่ีดําเนินโครงการ   

   
  

๑๑. กิจกรรมในการดําเนินงาน 
 
 

๑๒.  แผนการดําเนนิงาน 

 

๑๓. งบประมาณ 

๑๔.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๕.  การประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ 
 
๑๖. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ   

สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียง แนวทางแกไข/ปองกันความเส่ียง 
  

 

รายละเอียดการดําเนินงาน การดําเนินงาน ป ......................................... 

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

             

             

             

 
 (........................................) 
หัวหนาฝายวินัยนักศึกษา 

 
 
 

(.....................................) 
ผูรับผิดชอบโครงการ 



แบบประเมินการจัดโครงการ/กิจกรรม  
โครงการ ......................................................  
ในวันท่ี ....................................................  

ณ ..................................................................  
 

ตอนที่ 1 : ขอมูลเบื้องตน   
1. เพศ          ชาย    หญิง  

2. สถานะ       นักศึกษา           บุคลากร หนวยงาน ................................        ผูปกครอง        ศิษยเกา        

3. คณะ/วิทยาลัย ที่เขารวมกิจกรรม  

คณะครุศาสตร    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 

4. ชั้นปที่       1. ชั้นปที่ 1       2. ชั้นปที่ 2      3. ชั้นปที่ 3     4. ชั้นปที่ 4      

ตอนที่ 2: โปรดพิจารณาการจัดกิจกรรมแลวใสเคร่ืองหมาย / ในชองวางตามระดับความพึงพอใจ ของทานในประเด็นการประเมิน

ตอไปนี ้

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ประโยชนของกิจกรรม  
1. กิจกรรมมีประโยชน สามารถสงเสริมความรู/พัฒนาผูเขารวม
กิจกรรม  

     

2. ไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับขอมูลศึกษาในกิจกรรม      
3. กิจกรรมตรงกับวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ       
รูปแบบกิจกรรม  
4. สถานที่จัดเพียงพอ เหมาะสม      
5. เอกสาร/อุปกรณ ประกอบการจัดกิจกรรม เพียงพอเหมาะสม      
6. วัน เวลา และการใหบริการ เหมาะสม        
วิทยากร/ผูใหขอมูล  
7. มีการสื่อสาร อธิบาย ใหขอมูลอยางชัดเจนครบถวน      
8. มีความรู ความเชี่ยวชาญ ตรงกับกิจกรรมที่ใหความรูหรือขอมูล      
9. เปดโอกาสใหซักถาม และตอบขอซักถามไดถูกตองชัดเจน      
ความรูความเขาใจ  
10. มีความรูความเขาใจ กอน เขารับอบรม/เขารวมกิจกรรม      
11. มีความรูความเขาใจ หลัง เขารับอบรม/เขารวมกิจกรรม      
12. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนในภาพรวม      
ตอนที่ 3 : ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับการดําเนนิงานกิจกรรม/การพัฒนากิจกรรม 
1................................................................................................................................................................................................. 
2.............................................................................................................................................................................................. 

ขอบคุณท่ีใหความรวมมือ กองพัฒนานักศึกษา 



1 

 

 
 
 

รายงานผล 
โครงการ...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ...............................................  
ณ ............................................................... 

 



2 

 

บทสรุป 
 

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

 
กองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 
 



3 

 

 
 

รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 

๑. ช่ือโครงการ : ..................................................................................... 
 
๒. ผูรับผิดชอบโครงการ : ........................................................................ 

๓. วัน/เดือน/ป ท่ีจัดโครงการ: ................................................................ 

๔. สถานท่ีจัด: .......................................................................................... 

๕. กลุมเปาหมาย : ..................................................................................... 

๖. วัตถุประสงค 
 ๑).............................................................................................................. 
 ๒).............................................................................................................. 
  
๗. ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม 
 ๗.๑  เชิงปริมาณ   
 ๑).............................................................................................................. 
 ๒).............................................................................................................. 
 ๗.๒ เชิงคุณภาพ   
 ๑).............................................................................................................. 
 ๒).............................................................................................................. 
 
๘. งบประมาณ:  
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

สรุปประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 



4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

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

คาเฉลี่ย  ๔.๒๑ – ๕.๐๐  กําหนดใหอยูในเกณฑ  พอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐  กําหนดใหอยูในเกณฑ  พอใจมาก 
คาเฉลี่ย  ๒.๖๑ – ๓.๔๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ  พอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ  พอใจนอย 
คาเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๘๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ  พอใจนอยท่ีสุด 
 

๑.ขอมูลเบื้องตน  

๒. ระดับความคิดเห็นจากผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรม  

๓. ขอเสนอแนะ 

 

 

ตอนท่ี๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

ตารางท่ี ๑ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลเบ้ืองตน (ผูเขารวม

โครงการ) 

สถานภาพสวนบุคคล 
(ผูเขารวมโครงการ) 

จํานวน รอยละ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

 
 

 

รวม   
 

 จากตารางท่ี ๑ ......................................................... .............................................. 

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

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

ตารางท่ี ๒ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลเบ้ืองตน(เพศ) 

สถานภาพสวนบุคคล (เพศ) จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

 
 
 

 
 
 

รวม   
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 จากตารางท่ี ๒ ......................................................... ............................................................... 
....................... ....................... ................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตารางท่ี ๓ จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลเบ้ืองตน( ชั้นป ) 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

- ป  ๑ 

- ป  ๒ 

- ป  ๓ 
- ป  ๔ 

- อ่ืนๆ 

  

รวม   
 

 จากตารางท่ี ๓ ......................................................... ............................................................... 

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

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

 

๒. ระดับความคิดเห็นจากผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม.............................................. 
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ตารางท่ี ๒ จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นจากผลการจัดกิจกรรม...............................................  

 

ระดับความคิดเห็นจากผลการดําเนินงานเก่ียวกับการ 
จัดกิจกรรม............................................  

ระดับความพงึพอใจ ∀
𝑥𝑥  

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ประโยชนของกิจกรรม     
๑. กิจกรรมมีประโยชน สามารถสงเสริมความรู/พัฒนาผูเขารวม
กิจกรรม  

        

๒. ไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับขอมูลศึกษาในกิจกรรม         

๓. กิจกรรมตรงกับวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ      
 

    

รูปแบบกิจกรรม     
๔. สถานที่จัดเพียงพอ เหมาะสม         

๕. เอกสาร/อุปกรณ ประกอบการจัดกิจกรรม เพียงพอเหมาะสม          
๖. วัน เวลา และการใหบริการ เหมาะสม         
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ระดับความคิดเห็นจากผลการดําเนินงานเก่ียวกับการ 
จัดกิจกรรม .......................................................... 

ระดับความพงึพอใจ ∀
𝑥𝑥  

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

วิทยากร/ผูใหขอมูล     
๗. มีการสื่อสาร อธิบาย ใหขอมูลอยางชัดเจนครบถวน         

๘. มีความรู ความเชี่ยวชาญ ตรงกับกิจกรรมที่ใหความรูหรือขอมูล         

๙. เปดโอกาสใหซักถาม และตอบขอซักถามไดถูกตองชัดเจน         

ความรูความเขาใจ     
๑๐. มีความรูความเขาใจ กอน เขารับอบรม/เขารวมกิจกรรม         
๑๑. มีความรูความเขาใจ หลัง เขารับอบรม/เขารวมกิจกรรม         
๑๒. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนใน
ภาพรวม 

        

รวม    

 
 จากตารางท่ี ๒ ......................................................... ........................................................................... ....................... ....................... 

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

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



8 

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/การพัฒนางานกิจกรรม 

 ๑).............................................................................................................. 

๒)..............................................................................................................



 

ภาพกิจกรรม 

โครงการ ........................................................  
วันที่ ..................................................  

ณ ............................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการงานเวชศึกษาปองกัน 

 
 

1  นางสาวภุมรินทร สงสัมพันธสกุล     หัวหนาฝายวินัยนักศึกษา 

2   นางสาวอัญชลี      กันจู 

3   นางจันทรที      อัตพุฒ 

4   นายพิพัฒน       ปยพงศเดชา 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสติ  กรงุเทพมหานคร  10300 
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