
๑ 

 

มจษ.๐๐๓/๑ 
 

แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะท่ีสี่) 

(ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการต่อสัญญา 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ระยะที่สี่ ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563) 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือให้เป็นตามความในข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 
6) พ.ศ.2563 ซึ่งก าหนดให้การต่อสัญญาจ้างในแต่ละระยะของการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ให้พิจารณาจากผลการประเมินประจ าปีและต้องมีผลงานตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้น าสาระส าคัญจากประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการต่อสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานในระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ และเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานระยะที่ 
๔ เพ่ือให้มีสาระส าคัญในการต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๖๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานระยะท่ี ๔ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างปฏิบัติงานระยะที่ ๓ มาแล้ว ๕ ปี 
๒. มีรายงานผลการปฏิบัติงานจริงให้เห็นภาพรวมใน ๕ ปี ตามภารกิจในต าแหน่ง 

และงานใน 
ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (ถ้ามี) พร้อมระบุวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
งานที่ส าคัญตามภารกิจหลักของต าแหน่งไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน 

๓. มีความเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าในต าแหน่งดังนี้ 
๓.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย ๑ เล่ม  
๓.๒ ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรืองานวิจัยหรือผลงานในลักษณะอ่ืน
ซึ่งแสดงให้

 



๑ 

 

 

เห็นถึงการพัฒนางานที่เก่ียวข้องในหน้าที่หรือการพัฒนางานของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน  

 ๓.๓ ผลการปฏิบัติงานเชิงรุกไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงาน 

 การต่อสัญญาจ้างระยะท่ี ๔ ให้ใช้แบบรายงานการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (มจษ.๐๐๓/๑ – มจษ.๐๐๓/๔) ตามท่ีก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ส่วนที่๑ 

 
ข้อมูลเบื้องต้นชื่อผู้รับการประเมิน.....นายโสภณ..............จงใจ............................................................ 
ต าแหน่ง……นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ......สังกัด……คณะวิทยาการจัดการ.......................... 
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่...๑๖ กันยายน..พ.ศ..๒๕๕๑...รวมอายุงาน....๑๐....ปี..๑๑.....เดอืน................ 
๑.๑ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๑) ดูแลและให้บริการ
ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
เป้าหมาย  
- ให้อาจารย์และ นักศึกษาได้
ใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ๑ ได้
อย่างมี  ประสิทธิภาพ 
- มีการจัดอุปกรณ์ เตรียมและ 
เครื่องมือในการปฏิบัติงานใน
การเรียนการสอนของอาจารย์
และการใช้งานอุปกรณ์
เครื่องมือของนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ

ความรับผิดชอบ 
๑. ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ ได้ให้บริการแก่ 
อาจารย์สอน ติดตั้งอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน คอมพิวเตอร์  
โปรเจคเตอร์ และ อุปกรณ์ในการ
สอนกล้องวีดีโอ ระบบไฟ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
สตูดิโอ ไฟถ่ายท านอกสถานที่ 
ไมโครโฟน แบบไร้สายหนีบเสื้อ 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่ระบุ  
๒. ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบจัดเก็บอุปกรณ์ 
ตรวจเช็คความเรียบร้อย หลัง 
จากใช้ในการเรียนการสอนเสร็จ 
ปิดระบบไฟในห้องปฏิบัติ 
การฯ ตรวจเช็คความเรียบร้อย 

-ตารางการ
สอนของ
อาจารย์ 
-สถิติการเข้า
ใช้
ห้องปฏิบัติกา
รสตูดิโอ ๑ 
- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

 



๒ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ครั้ง ตั้งแตป่ีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

และปิดห้องปฏิบัติการฯ 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๔๘๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๔๕๐ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๔๗๐ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๔๑๐ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๔๒๐ครั้ง 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๒) ดูแลและให้บริการ
ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ
เสียง ๙๔๒ 
 เป้าหมาย 
- อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ ได้ให้บริการแก่
อาจารย์และนักศึกษา  ตรวจเช็ค
เครื่องคอมพิวเตอร์  โปรแกรมท่ีใช้
งาน ให้ มีความพร้อมในการ ใช้
งาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ตรวจเช็คครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ภายในห้อง ปฏิบัติการฯ ให้ครบ  
และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  

-สถิติการเข้า
ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติกา
รตัดต่อ ๙๔๒ 
- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 



๓ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

- มีการจัดการใช้งานอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตัด ต่อ 
อาจารย์และนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

๓. จัดท าสถิติข้อมูลในการใช้งาน 
ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๒ 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๗๔๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๗๕๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๘๓๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๗๓๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๗๘๐ ครั้ง 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๓) ดูแลและให้บริการอาจารย์
และนักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ
ตัดต่อ ๙๔๖ 
เป้าหมาย 
- ให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างมี 

ความรับผิดชอบ 
๑. ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ ได้ให้บริการแก่
อาจารย์สอนและนักศึกษา  
๒. ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมท่ีใช้งาน ให้มีความพร้อม
ในการใช้งานได้อย่างมี

-สถิติการเข้า
ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติกา
รตัดต่อ ๙๔๒ 
- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ



๔ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

ประสิทธิภาพ 
- มีการจัดอุปกรณ์ เตรียมและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานใน
การเรียนการสอนของอาจารย์
และ 
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ
ของ 
นักศึกษา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ประสิทธิภาพ  
๓. ตรวจเช็คครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ภายในห้อง ปฏิบัติการฯ ให้ครบ 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
๔. จัดท าสถิติการใช้งาน 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๖๕๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๖๑๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๖๕๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๖๖๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๕๖๕ ครั้ง 

ให้บริการ 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๔) ดูแลและให้บริการ
อาจารย์และนักศึกษาใช้
ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง  
เป้าหมาย 

ความรับผิดชอบ 
๑. ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ ได้ให้บริการแก่
อาจารย์สอนและนักศึกษา  
๒. ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 

-สถิติการขอ
ใช้
ห้องปฏิบัติกา
รบันทึกเสียง  
 



๕ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

- ให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ใช้ 
ห้องปฏิบัติการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการจัดอุปกรณ์ เตรียมและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานใน
การเรียนการสอนของอาจารย์
และการใช้งานอุปกรณ์
เครื่องมือของนักศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

โปรแกรมบันทึกเสียงที่ใช้งาน ให้มี
ความพร้อมในการใช้งาน  
๓. ตรวจเช็คครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ภายในห้อง ปฏิบัติการฯ ให้ครบ 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
๔. จัดท าสถิติการใช้งาน 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๒๒๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๑๙๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๑๘๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑๗๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑๔๕ ครั้ง 

- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๕) ดูแลและให้บริการ การยืม 
– คืนอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอลแก่อาจารย์และ

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัติ งานใน
ความรับผิดชอบตรวจเช็ค อุปกรณ์ 
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

- สถิติการ
เบิกใช้งาน
อุปกรณ์ 
กล้อง



๖ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

นักศึกษา  
เป้าหมาย 
- ให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการจัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอลและเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานในการเรียน
การสอนของอาจารย์และการ
ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือของ
นักศึกษา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
การยืม – คืนอุปกรณ์กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอลไม่น้อยกว่า 
๒๕๐ ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒.ตรวจเช็คระบบการ 
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเช็ค
แบตเตอรี่ ท าความสะอาด 
๓.ตรวจเช็คแบบฟอร์ม การยืม–
คืน อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอลลายเซ็น 
  อนุญาตจากอาจารย์ 
๔.ตรวจเช็คหลักฐานใบ 
  แบบฟอร์มลายเซ็น 
  อนุญาตจากอาจารย์ 
  บัตรนักศึกษาและ 
  บัตรประชาชน 
- ตรวจสภาพ อุปกรณ์  
  กล้องวีดีโอ หลังจาก 
  การใช้งานเสร็จ จาก 
  ข้อมูลสถิติการใช้งาน 
  อุปกรณ์ 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง

ถ่ายภาพ
ดิจิตอล 
- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 
 



๗ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๒๗๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๒๘๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๒๙๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๓๐๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๒๗๐ ครั้ง 

 แผนงาน 
(๖) ให้บริการยืม – คืน 
อุปกรณ์ กล้องวีดีโอ แก่
อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน
และนักศึกษาส่วนของอาจารย์ 
เป้าหมาย 
- ให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ใช้อุปกรณ์ กล้อง วีดีโอ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดอุปกรณ์  เตรียม
กล้องวีดีโอ และเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานในการเรียนการ
สอนของอาจารย์และการใช้
งานอุปกรณ์เครื่องมือของ
นักศึกษา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
๔.๑๕ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
การยืม – คืนอุปกรณ์กล้อง 

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัต ิ
งานในความรับผิดชอบตรวจเช็ค 
อุปกรณ์ กล้องวีดีโอ ให้มีการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๑๑๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๑๑๘ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐  จ านวน ๑๒๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑  จ านวน ๑๐๘ ครั้ง 

-สถิติการเบิก
ใช้งาน
อุปกรณ์ 
กล้องวีดีโอ 
- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 



๘ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

กล้องวีดีโอไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
– ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๒  จ านวน ๑๐๕ ครั้ง 
 
 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๗) ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในห้อง ปฏิบัติการนิเทศ
ศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการ   มีการ
บ ารุงรักษา  

- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มี
อยู่ครบ  

- รายการครุภัณฑ์ ส ารวจ
ข้อมูล ความถูกต้อง ของเลข
ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการ 
เป้าหมาย 
- ให้อาจารย์และ นักศึกษาได้
ใช้ 
อุปกรณ์ กล้องวีดีโอ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
- มีการจัดอุปกรณ์ เตรียม
กล้องวีดีโอ และเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานใน การเรียน
การสอนของอาจารย์และการ
ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือของ
นักศึกษา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ คณะวิทยาการ
จัดการ   หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ ห้อง
ปฏิบัติการฯ ที่สะอาด พร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.มีการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ห้อง 
  ปฏิบัติการ 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๕๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๕๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๕๓ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๕๑ ครั้ง 

- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 



๙ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
– ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๕๕ ครั้ง 
 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๘)แนะน าการใช้อุปกรณ์ 
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล – กล้อง
วีดีโอ 
- แนะน าการใช้งานประเภท

ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ 
ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
หลักการใช้งานเบื้องต้น 

- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล การ
ดูแลในลักษณะอุณหภูมิต่าง 
ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง
วีดีโอ และ ใช้งานกล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล 

- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
กรณีอุปกรณ์ มีปัญหา
เกิดข้ึนในขณะใช้งาน วิธีการ
จัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งาน
กล้องวีดีโอ และ ใช้งาน
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

เป้าหมาย 
- ให้นักศึกษาได้งานอุปกรณ์
อย่าง 

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ นักศึกษา มีความ
เข้าใจการใช้งานประเภทต่าง ๆ 
ของกล้องวีดีโอและใช้งานกล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล หลักการใช้งาน
เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี มี
ประสิทธิภาพ 
 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๔๐ ครั้ง 

- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 
 



๑๐ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

ถูกวิธี 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
– ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๖๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๕๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๔๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๔๒ ครั้ง 
 
 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๙)จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้แก่
อาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอ 
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้แก่ 
อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์ 
เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย
สัญญาณเสียง ไมโครโฟน 
เป้าหมาย 
ให้อาจารย์ที่มาใช้ห้องสตูดิโอ
ในการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ให้อาจารย์สอน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.มีการทดสอบ การใช้งาน
อุปกรณ์ ก่อนการเรียนการสอน ให้
มีสภาพการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ก าหนดเวลา 
การศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 

-ตารางสอน
อาจารย์ 
- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 
 



๑๑ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 
๑๕๐ ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๑๕๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๑๖๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๑๖๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑๕๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๑๕๕ ครั้ง 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๑๐) จัดท าแบบฟอร์มการจอง
การใช้ห้อง ปฏิบัติการในแต่ละ
ห้อง เพ่ือให้จัดล าดับ 
ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้
ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
ประจ าภาคเรียน  
- จัดท าตาราง วัน เวลา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓ 
ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
– ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบมีจัดท าแบบฟอร์ม
การจองการใช้ห้อง    
  ปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีความ
สะดวก แก่ อาจารย์และนักศึกษา 
เพ่ือให้การใช้งาน 
  ห้องปฏิบัติการฯ มีประสิทธิภาพ 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๓ ครั้ง 

- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 
 



๑๒ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๓ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๓ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๓ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๓ ครั้ง 
 
 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๑๑) จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วย
ตนเอง ซ่อมแซม  
  ท าความสะอาด บ ารุงรักษา 
เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๕๐ 
ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
– ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบมีการจัดเก็บ ดูแล 
บ ารุง รักษา และซ่อมแซม 
  โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.จัดส่งอุปกรณ์ซ่อมเพ่ือให้
สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๕๐ ครั้ง 

- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 
 



๑๓ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๕๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ จ านวน ๕๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๖๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๖๕ ครั้ง 
 
 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๑๒) แนะน าการใช้โปรแกรม
ตัดต่อภาพ Adobe Premirer 
Pro cc Adobe Photoshop 
cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol ให้แก่
นักศึกษาท่ีมาใช้ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 
๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
เป้าหมาย 
นักศึกษาได้รับค าแนะน าการ
ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ 
Adobe Premirer Pro cc  
Adobe Photoshop cc และ
โปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนนักศึกษาเข้าใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๔๐ 

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบนักศึกษาได้เข้าใจ
การท างาน และ สามารถ 
  ปฏิบัติงาน โดยใช้  โปรแกรมตัด
ต่อภาพ  Adobe Premirer  
  Pro cc  Adobe Photoshop 
cc และ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol   
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ภาคการเรียนที่ ๑,๒ และ 
๓ 
 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 

- แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 
-ข้อมูลการใช้
ห้องปฏิบัติกา
รฯ 
 



๑๔ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
– ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๔๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.2559   จ านวน ๔๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.2560   จ านวน ๕๕ ครั้ง 
ปี พ.ศ.2561   จ านวน ๖๐ ครั้ง 
ปี พ.ศ.2562   จ านวน ๔๕ ครั้ง 

พ.ศ.๒๕๕๘ – 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

แผนงาน 
(๑๓) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะฯ 
เป้าหมาย 
๑.ให้งานในภาระงานอ่ืนที่ได้
มอบหมาย ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและถูกต้องให้
การจัดกิจกรรมของคณะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของงาน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
จ านวนภาระงานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่น้อยกว่า ๒๐ 
ครั้งต่อปี 

ความรับผิดชอบ 
๑.ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ ได้ด าเนินการ
ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระงาน
หลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
ก าหนดเวลา 
ก าหนดเวลา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  
ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิง

- บันทึก
ข้อความ 
ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 
ค าสั่งคณะ
วิทยาการ
จัดการ 
 



๑๕ 

 

วัน/เดือน/ปี ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(แผนงาน,เป้าหมาย,ตัวชี้วัด) 

ผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 
(ความรับผิดชอบ,ก าหนดเวลา) 

รายการ 
หลักฐาน 

ปริมาณ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๒๙ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๒๘ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๐จ านวน ๒๗ ครัง้ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๒๗ ครั้ง 
ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน ๒๕ ครั้ง 

 
 

๑.๒ สถิติการมาปฏิบัติราชการ (ในช่วงระยะสัญญาที่ผ่านมา) 
ปีงบประมาณ ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน 

สาย ขาด 
ไป

ราชการ 
ลา

อ่ืนๆ ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ - - - - ๓ ๒ - - ๓๘ - 
ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ - - - - ๕ ๒ - - ๒๐ - 
ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - - - - ๖ ๓ - - ๒๓ - 
ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ - - - - ๓ ๓ - - ๒๕ - 
ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ - - - -   - -  - 

รวม - - - - ๑๗ ๑๐ - - ๑๐๖ - 
 
๑.๓ การพัฒนาตนเอง (การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/การศึกษาต่อ/การศึกษาด้วยตนเอง) 
ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ ศึกษาต่อ 
ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้

ประโยชน์ในงาน 
๑๘ ก.พ.
๒๕๕๘ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
นอกสถานที่  
การเจริญสติ สมาธิแก่
บุคลากร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ท าให้มีความรู้  
   เข้าใจพระพุทธ 
   ศาสนายิ่งขึ้น 
๒. เป็นกิจกรรมที่ 
   สร้างสรรค์และให้ 
   คุณค่าเป็น 
   ประโยชน์ใน 
   การเรียนการสอน  
๓. ส่งเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 
๕. เป็นกิจกรรมที่น า 

๑. ท าให้ได้รับการ 
   ฝึกสมาธิ, ท าให้ 
   จิตมีสมาธิใน 
   การท างาน หรือ 
   การด าเนินชีวิต 
   ประจ าวัน 
๒. ท าให้จิตใจสงบ  
   ใจเย็นขึ้น 
 
 
 

๒ 
๓ 

 

๔ 

 

๕ 

 

๖ 

 

๗ 

 

๘ 

 

๙ 

 

๑๐ 

 

๑๑ 

 

๑๒ 

 

๑๓ 

 

๑๔ 

 

๑๕ 

 

๑๖ 

 

๑๗ 

 

๑๘ 

 

๑๙ 

 

๒๐ 

 

๒๑ 

 

๒๒ 

 

๒๓ 

 

๒๔ 

 

๒๕ 

 

๒๖ 

 

๒๗ 

 

๒๘ 

 

๒๙ 

 

๓๐ 

 

๓๑ 

 

๓๒ 

 

๓๓ 

 

๓๔ 

 

๓๕ 

 

๓๖ 

 

๓๗ 

 

๓๘ 

 

๓๙ 

 

๔๐ 

 

๔๑ 

 

๔๒ 

 

๔๓ 

 

๔๔ 

 

๔๕ 

 

๔๖ 

 

๔๗ 

 

๔๘ 

 

๔๙ 

 

๕๐ 

 

๕๑ 

 

๕๒ 

 

๕๓ 

 

๕๔ 

 

๕๕ 

 

๕๖ 

 

๕๗ 

 

๕๘ 

 

๕๙ 

 

๖๐ 

 

๖๑ 

 

๖๒ 

 

๖๓ 

 

๖๔ 

 

๖๕ 

 

๖๖ 

 

๖๗ 

 

๖๘ 

 

๖๙ 

 

๗๐ 

 

๗๑ 

 

๗๒ 

 

๗๓ 

 

๗๔ 

 

๗๕ 

 

๗๖ 

 



๑๖ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

   ให้รู้จักวิธีปฏิบัต ิ
  วิปัสสนากรรมฐาน 
   ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 

๖ - ๘ 
มี.ค.

๒๕๕๘ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
นอกสถานที่  
การเจริญสติ สมาธิแก่
บุคลากร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ท าให้มีความรู้  
   เข้าใจพระพุทธ 
   ศาสนายิ่งขึ้น 
๒. เป็นกิจกรรมที่ 
   สร้างสรรค์และให้ 
   คุณค่าเป็น 
   ประโยชน์ในการ   
   เรียนการสอน  
๓. ส่งเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 

๑. ท าให้ได้รับ 
   การฝึกสมาธิ, 
   ท าให้จิตมีสมาธิ 
   ในการท างาน  
   หรือการด าเนิน 
   ชีวิตประจ าวัน 
๒. ท าให้จิตใจสงบ  
   ใจเย็นขึ้น 
 

๒๖ มี.ค.
๒๕๕๘ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
นอกสถานที่  
การเจริญสติ สมาธิแก่
บุคลากร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ท าให้มีความรู้  
   เข้าใจพระพุทธ 
   ศาสนายิ่งขึ้น 
๒. เป็นกิจกรรมที่ 
   สร้างสรรค์และให้ 
   คุณค่าเป็น 
   ประโยชน์ในการ 
   เรียนการสอน  
  แก้ไขปัญหาชีวิตได้ 
๓. ส่งเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 
๕. เป็นกิจกรรมที่น า 
   ให้รู้จักวิธีปฏิบัต ิ
  วิปัสสนากรรมฐาน 
   ได้อย่างถูกต้อง 

๑.ท าให้ได้รับการ
ฝึกสมาธิ ,ท าให้จิต
มีสมาธิในการ
ท างาน หรือการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
๒.ท าให้จิตใจสงบ 
ใจเย็นขึ้น 
 

๑๔-๑๕ 
พ.ค.

๒๕๕๘ 

โครงการสืบสาน
พระพุทธศาสนาโดย
การพัฒนาวัดและการ
ปลูกจิตส านักบ ารุงศา
สนสถาน 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ท าให้มีความรู้  
   เข้าใจพระพุทธ 
   ศาสนายิ่งขึ้น 
๒. เป็นกิจกรรมที่ 
   สร้างสรรค์และให้ 
   คุณค่าเป็น 

๑. ท าให้ได้รับ 
   การฝึกสมาธิ, 
   ท าให้จิตมีสมาธิ 
   ในการท างาน  
   หรือการด าเนิน 
   ชีวิตประจ าวัน 



๑๗ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

   ประโยชน์ในการ   
   เรียนการสอน  
  แก้ไขปัญหาชีวิตได้ 
๓. ส่งเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 
๕. เป็นกิจกรรมที่น า 
   ให้รู้จักวิธีปฏิบัติ    
  วิปัสสนากรรมฐาน 
 

๒. ท าให้จิตใจสงบ  
   ใจเย็นขึ้น 
 

๕ มิ.ย. 
๒๕๕๘ 

อบรมโครงการ 
พัฒนาสมรรถนะ 
การให้บริการสู่ 
ความเป็นเลิศส าหรับ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ได้แลกเปลี่ยน 
   องค์ความรู้ของ 
   บุคลากรสาย 
   สนับสนุนวชิาการ                 
   ในองค์กร 
๒. ได้เรียนรู้และมี 
  ส่วนร่วมในการจัด 
    ท าวงจรให้ 
    การบริการอย่าง 
    ประสิทธิภาพ  

สามารถพัฒนา
ตนเองและพร้อม
ปรับปรุงแก้ไขใน
การให้บริการให้กับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปที่มาใช้
มาบริการให้มี
คุณภาพและดี
ยิ่งขึน้ต่อไป 

๒ ก.ค.
๒๕๕๘ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการปฏิบัติงาน 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

ได้รับความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน 

น าความมารู้ที่ได้ 
รับมาใช้ในการ
ปรับปรุงทัศนคติ 
เทคนิคในการท า 
งาน 

๑๓ ก.ค.
๒๕๕๘ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
นอกสถานที่  
การเจริญสติ สมาธิแก่
บุคลากร 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ท าให้มีความรู้  
   เข้าใจพระพุทธ 
   ศาสนายิ่งขึ้น 
๒. เป็นกิจกรรมที่ 
   สร้างสรรค์และให้ 
   คุณค่าเป็นประโยชน ์
   ในการเรยีนการสอน  
๓. ส่งเสริมคุณธรรม 
   จริยธรรม 
๕. เป็นกิจกรรมที่น า 

๑. ท าให้ได้รับ 
   การฝึกสมาธิ, 
   ท าให้จิตมีสมาธิ 
   ในการท างาน  
   หรือการด าเนิน 
   ชีวิตประจ าวัน 
๒. ท าให้จิตใจสงบ  
   ใจเย็นขึ้น 
 



๑๘ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

   ให้รู้จักวิธีปฏิบัต ิ
  วิปัสสนากรรมฐาน 
   ได้อย่างถูกต้อง 

๑๘ ก.ย.
๒๕๕๘ 

โครงการอบรมระบบ
CHE QA online
ระดับคณะ 

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

มีความเข้าใจระบบ
การคีย์ข้อมูล 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. ได้น าความรู้มา   
  คีย์ระบบประกัน 
    คุณภาพของ 
    หลักสูตร 
๒. ไดร้วบรวมข้อมูล 
   ที่ใช้ในงาน 
   ประกันคุณภาพ 
   ส าหรับใช้ใน 
   การคีย์ข้อมูล 
   ประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 

๓๐ ม.ค. 
๒๕๕๙ 

อบรมการวิจัยสาย
สนับสนุน 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในเทคนิค และ
วิธีวิทยาการวิจัย 
ที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ 
 

๑. เกิดการวิจัยที่มี 
  คุณภาพสามารถ 
   น าผลการวิจัย 
  มาพัฒนาองคก์ร 
   และงานที่ท า 
   ประจ าได้ 
๒. ได้มีเทคนิคใน 
   การค้นคว้าหา 
   ข้อมูลในการท า  
   งานและข้อมูล 
   ในการท าหัวข้อ 
   พัฒนาตนเอง 
   ในการท างาน 
   เพ่ือพัฒนา 
   มหาวิทยาลัย 

๑๗.ก.พ.
๒๕๕๙ 

กิจกรรมอบรมพัฒนา
จิตเพื่อเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิต 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

น าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการท างาน 

๑. ได้น าความรู้ 
   จากการอบรม  
   น ามาประยุกต์ 
   ใช้ในการท างาน 
๒. สามารถท างาน 



๑๙ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

   ได้อย่างมี 
   คุณภาพ 

๑๙–๒๐  
เม.ย. 

๒๕๕๙ 

อบรม “กลยุทธ์สร้าง
เสน่ห์วิทยากรมือ
อาชีพ” 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

ได้เรียนรู้เทคนิค 
การเป็นวิทยากร 

สามารถน ามาใช้ใน
งานประจ าและการ
ติดต่อสื่อสารงาน
กับผู้อ่ืนได้ 

๑๓–๑๖ 
พ.ค.

๒๕๕๙ 

โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมระหว่าง
วันที่ ๑๓–๑๖ พ.ค. 
ณ จังหวัดหนองคาย 
สาธารณรัฐประชา 
ธิปไตยประชาชนลาว 
และจังหวัดอุดรธานี 

กองงานบริหาร 
งานบุคคล 
ส านักงาน
อธิการบดี 

๑. ได้เรียนรู้ศึกษา 
   วัฒนธรรมของ 
  ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   และวัฒนธรรม 
   ของภาคตะวัน 
   ออกเฉียงเหนือ 
๒. มีมนุษย์สัมพันธ์ 
   กับเพ่ือนร่วมงาน 
   ในหน่วยงานอื่น ๆ 
   ของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มีการประสาน 
   งาน ติดต่องาน 
  กับบุคลากรภาย 
   ในมหาวิทยาลัย 
   ได้ดีขึ้น 
๒. ได้รู้จักการมี 
   น้ าใจและปรับ 
  เปลี่ยนให้เข้ากับ 
   การท างาน ใน 
  การติดต่อสื่อสาร 
   กับนักศึกษา 

๒๑ มิ.ย.
๒๕๕๙ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ดับเพลิง” 

กองอาคาร
สถานที่ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

๑. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
   เครื่องมือและ 
   อุปกรณ์ดับเพลิง 
   ประเภทต่าง ๆ 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   วิธีการดับเพลิง 
    

๑. ได้น าความรู้ไป 
  ใช้เมื่อเกิดเหตุได้ 
๒. มีวิธีการสังเกต  
   และน ากระบวน 
   การต่าง ๆ จาก 
   การฝึกอบรมมา 
   ใช้งานได้ 

๒๘ มิ.ย.
๒๕๕๙ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เลขานุการคณะ 
กรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ” 

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

มีความรู้ด้านการเป็น
เลขานุการ คณะ 
กรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตรและระดับ
คณะ 

๑. น าความรู้ที่ได้  
    มาใช้ในด้าน 
    เลขานุการ 
  ประเมินคุณภาพ 
  การศึกษาภายใน  
   ระดับหลักสูตร 
  และระดับคณะฯ 
 

๑๓–๑๖ โครงการอบรม กองงานบริหาร ๑. ได้เรียนรู้ศึกษา ๑. มีการประสาน 



๒๐ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

พ.ค.
๒๕๕๙ 

สัมมนาและศึกษาดู
งานส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมระหว่าง
วันที่ ๑๓–๑๖ พ.ค. 
ณ จังหวัดหนองคาย 
สาธารณรัฐประชา 
ธิปไตยประชาชนลาว 
และจังหวัดอุดรธานี 

งานบุคคล 
ส านักงาน
อธิการบดี 

   วัฒนธรรมของ 
  ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   และวัฒนธรรม 
   ของภาคตะวัน 
   ออกเฉียงเหนือ 
๒. มีมนุษย์สัมพันธ์ 
   กับเพ่ือนร่วมงาน 
   ในหน่วยงานอื่น ๆ 
   ของมหาวิทยาลัย 
 

   งาน ติดต่องาน 
  กับบุคลากรภาย 
   ในมหาวิทยาลัย 
   ได้ดีขึ้น 
๒. ได้รู้จักการมี 
   น้ าใจและปรับ 
  เปลี่ยนให้เข้ากับ 
   การท างาน ใน 
  การติดต่อสื่อสาร 
   กับนักศึกษา  
   อาจารย์และ 
   เจ้าหน้าที่ 

๒๙ ก.ค. 
๒๕๕๙ 

อบรมการจัดการ
ความรู้ Knowledge 
Management 
หัวข้อ เทคนิคการท า 
งานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ได้รับความรู้  
   ความเข้าใจเกี่ยว  
   กับหลักพ้ืนฐาน 
   การจัดการความรู้ 
   ในการท างานร่วม 
   กัน 
๒. มีทักษะ การ 
   บริหารการจัดการ 
   ความรู้เกี่ยวกับ 
   การท างานร่วมกัน 
   ได้อย่างมีความสุข 

๑. ได้รับความรู้ 
   เกี่ยวกับเทคนิค 
  การท างานอย่าง 
   มีความสุขเพ่ิม 
   ขึ้น สามารถใช้ 
   ในงานชีวิต 
   ประจ าวันได้ 
๒.เข้าใจวัฒนธรรม 
   ขององค์กรเป็น 
   อย่างดี 
๓.สามารถปรับตัว 
   และท างานอยู่ 
   ร่วมกับผู้อ่ืน 
   อย่างมีความสุข 

๖ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

อบรม “การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา CHE QA 
3D” ระดับคณะ 

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

๑. มีความเข้าใจ 
   ระบบการคีย์ 
   ข้อมูลการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
๒. มีความรู้ในการใช้ 
   งานระบบCHE  
   QA online 

๑. ได้น าความรู้มา 
  คีย์ระบบประกัน 
   คุณภาพของ 
   หลักสูตร 
๒. ไดร้วบรวมข้อมูล 
   ที่ใช้ในงาน 
   ประกันคุณภาพ 
   ส าหรับใช้ใน 



๒๑ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

   การคีย์ข้อมูล 
   ประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 
๓. ได้รู้ระบบการ 
  คีย์ข้อมูลประกัน 
  คุณภาพในแต่ละ 
  ขั้นตอน อย่างถูก 
  วิธี สามารถน า 
  มาใช้งานจริงใน 
  การส่งข้อมูลเข้า 
  ระบบงานประกัน
คุณภาพ 

๒๖ มิ.ย.
๒๕๖๐ 

อบรมสวัสดิการ 
จรรยาบรรณ และ
แนวปฏิบัติของ
บุคลากร 

สภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

มีความเข้าใจแนวทาง 
การจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงาน และ
รับทราบระบบ
สวัสดิการ จรรยาบรรณ 
และแนวปฏิบัติของ
บุคลากร 

น าความรู้ที่ได้มาใช้
ในการจัดท า
รายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
 

๒ ก.ค. 
๒๕๖๐ 

อบรมการจัดการ
ความรู้ Knowledge 
Management 
หัวข้อ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(บุคลิกภาพ) 
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
ณ ห้องประชุม ๙๑๕/
๑ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีความ
โดดเด่นในการให ้
บริการให้ปรากฏเป็น
ตัวอย่างที่ดีของ 
การมีจิตส านึกใน 
การให้บริการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรสาย
สนับสนุนมีจิตส านึก
ที่ดีในการให้บริการ 

เพ่ิมศักยภาพและ
คุณภาพการให้ 
บริการที่เป็นเลิศ
ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
คระวิทยาการ
จัดการ ในด้าน 
การสร้างความ
ประทับใจแก่
ผู้รับบริการ 

๒๙–๓๐ 
ก.ค.

๒๕๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับตัวกับการท า 
งานเป็นทีมเพ่ือ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 

๑. ได้เรียนรู้เรื่อง 
   การท างานเป็นทีม 
๒. มีการท ากิจกรรม 

๑.สามารถมาปรับ 
   ใช้ในการท างาน 
๒. มีการประสาน 



๒๒ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในยุค
ดิจิตอล ณ โรงแรม
แคนทารี่เบย์  
จังหวัดระยอง 

ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

   กับเพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 

   งาน ติดต่อกับ  
 เพ่ือนระหว่างฝุาย 
   ในคณะได้ดีขึ้น 
๓.รู้จักการพูดและ 
    วิธีการประสาน 
    งานร่วมกับ 
    อาจารย์ได้ดีขึ้น 

๒๘ ส.ค. 
๒๕๖๐ 

อบรม “การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา CHE QA 
3D” ระดับคณะ 

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

๑. มีความเข้าใจ 
  ระบบการคีย์ข้อมูล 
   การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
๒. มีความรู้ในการใช้ 
   งานระบบ CHE  
   QA online 

๑. ได้น าความรู้มา 
  คีย์ระบบประกัน 
   คุณภาพของ 
   หลักสูตร 
๒. ไดร้วบรวมข้อมูล 
  ที่ใช้ในงาน 
  ประกันคุณภาพ  
  ส าหรับใช้ในการ 
  คีย์ข้อมูลประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 

๒๘–๓๐  
พ.ย. 

๒๕๖๐ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนคู่มือ 
การปฏิบัติงานจาก
งานประจ าของ
พนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ 

งานบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

๑. ได้รับความรู้ 
 ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
   การเขียนคู่มือ 
   การปฏิบัติงาน 
๒. ได้เรียนรู้กระบวน 
   การเขียนคู่มือ 
   การปฏิบัติงาน  
   อย่างถูกวิธี 
 

๑. สามารถน า 
   ความรู้มาเขียน  
   คู่มือในการ 
   ปฏิบัติงานได้ 
๒. มีวิธีการคิด 
   แบบมีระบบใน 
   การเขียนคู่มือ 
   การปฏิบัติงาน 
   ได้จริง รู้จักการ 
   วางแผน การหา 
   ข้อมูล ที่ตรงกับ 
   สายงาน 

๒๕–๒๖ 
ม.ค.

๒๕๖๑ 

อบรมโครงการถ่าย 
ทอดแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

งานบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

๑. ได้เรียนรู้กระบวน 
   การจัดการความรู้ 
   เพ่ือพัฒนาองค์กร  
   น าไปใช้ในการท า 
   งาน 

๑. มีการประสาน 
   งานกับบุคลากร 
   ภายใน 
   มหาวิทยาลัยได้ 
   ดีขี้น 



๒๓ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

ระหว่างวันที่ ๒๕ -
๒๖ ม.ค.๖๑  
ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รี
สอร์ท เขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  

๒. มีมนุษย์สัมพันธ์ 
   กับเพ่ือนร่วมงาน 
   ในหน่วยงานอื่น ๆ 
   ของมหาวิทยาลัย 

๒. กระบวนการ 
   จัดการความรู้  
   น าไปใช้ในงาน 
 เช่น กระบวนการ 
   ท างานอย่างมี 
   ระบบ มากขึ้น 

๒๕ พ.ค.
๒๕๖๑ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาเว็บไซต์ผู้สอน 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

๑.  มีความรู้ด้าน 
   เว็บไซต์การเรียน 
   การสอน 
๒. มีการเรียนรู้ 
   ระบบเว็บไซต์  
   การออกแบบ 

๑. สามารถน ามา 
   ออกแบบการ 
   ปฏิบัติงาน 
๒. ได้ฝึกการท า 
   ระบบเว็บ 
 

๑ มิ.ย.
๒๕๖๑ 

ฝึกอบรมหลักสูตร
ระบบการจัดท าและ
จัดเก็บเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

๑. มีความรู้ความ 
   เข้าใจระบบการ 
   เก็บเอกสารอย่าง 
   มีระบบและ 
   ปูองกันการสูญ 
  หายของเอกการได้ 
๒. ได้เรียนรู้เทคนิค 
   ของโปรแกรม 
   ระบบการจัดท า 
  และจัดเก็บเอกสาร 
มากขึ้น 

๑. น ามาใช้งานใน 
   การปฏิบัติงาน 
   ได ้
๒. มีการจัดการ 
   เอกสารอย่างมี 
   ระบบ 
 
 
 
 
 
 

๒๒ มิ.ย.
๒๕๖๑ 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นการจัดการ
ด้านความรู้ KM ด้าน
การปฏิบัติงานในหวัข้อ 
“การพูดในที่สาธารณชน
อย่างมืออาชีพ” 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

ได้รับความรู้เรื่อง
เทคนิคการพูดในที่
สาธารณชน 

สามารถน ามาปรับ
ใช้ในการเป็นพิธีกรใน
งานที่คณะมอบ 
หมาย เช่น งาน
อบรมการเขียน
แผนและงบ 
ประมาณปี๒๕๖๒ 

๑๐–๑๑ 
ม.ค.

๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
สายวิชาการ สาย

งานบุคลากร
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

๑. ได้เรียนรู้กระบวน  
   การจัดการความรู้ 
   เพ่ือพัฒนาองค์กร  

๑. มีการประสาน 
   งานกับบุคลากร 
 ภายในมหาวิทยาลยั  



๒๔ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

สนับสนุนวิชาการด้วย
กระบวน การจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนา
องค์กร  
ณ โรงแรมสตาร์ไลท์ 
เขาใหญ่  

จันทรเกษม    น าไปใช้ในการท า 
   งาน 
๒. มีมนุษย์สัมพันธ์ 
   กับเพ่ือนร่วมงาน 
   ในหน่วยงานอื่นๆ 
   ของมหาวิทยาลัย 

   ได้ดีขี้น 
๒. กระบวนการ 
   จัดการความรู้  
   น าไปใช้ในงาน 
  เช่นกระบวนการ 
   ท างานอย่างมี 
   ระบบมากขึ้น 

๒๓เม.ย.
๒๕๖๒ 
๓๐เม.ย.
๒๕๖๒ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม
ส านักงานขั้นสูง 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

๑. ได้มีความรู้ ความ 
   เข้าใจการใช้งาน 
   โปรแกรม 
   ส านักงานขั้นสูง 
๒. ได้เรียนรู้เทคนิค 
   ใหม่ในการใช้งาน 
   โปรแกรม 
   ส านักงานขั้นสูง 
 

๑. สามารถน ามา 
   ประยุกต์ใช้กับ 
   งานในหน้าที่ได้ 
๒. สามารถน า 
   โปรแกรม 
   ส านักงานขั้นสูง 
   ไปใช้ในการจัด  
   ท าข้อมูลสถิติ 
   การใช้ห้อง 
   ปฏิบัติการฯ ได ้
๓. มีการเรียนรู้ใน 
   การใช้งาน  
   โปรแกรมส านัก 
   งานขั้นสูง เพื่อ 
   น ามาพัฒนาใน 
   งานประจ า 

๒๑ พ.ค.
๒๕๖๒ 

๒๘ พ.ค.
๒๕๖๒ 
๔ มิ.ย.
๒๕๖๒ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้าง 
Infographic and 
Motion เพ่ือการ
สื่อสารองค์กรในยุค 
ดิจิตอล 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

๑. มีความรู้ ความ  
   เข้าใจการใช้งาน 
   Infographic and  
   Motion ในงาน 
   ต่างประเทศ 
๒. ได้เรียนรู้เทคนิค 
    การท า  
   Infographic and  
    Motion 
๓. เข้าใจระบบ 
   การท างาน  

๑. สามารถน ามา 
   ประยุกต์ใช้กับ 
   งานประจ าได้ 
๒. สามารถน า 
   Infographic  
   and Motion   
   ไปใช้ในการจัด 
   ท าออกแบบ  
   การใช้งาน 
   ห้องปฏิบัติการ 
   ได ้



๒๕ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

   Infographic and      
   Motion มากขึ้น 

๕ มิ.ย.
๒๕๖๒ 

เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเด็นการจัดการ
ด้านความรู้ KM ด้าน
การปฏิบัติงาน  
ในหัวข้อ “ท างาน
อย่างไรให้มีความสุข
และมีประสิทธิภาพ” 
 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ได้รับความรู้  
   ความเข้าใจ เกี่ยว 
   กับหลักพ้ืนฐาน 
   การจัดการความรู้ 
   ในการท างานร่วม 
   กัน 
๒. มีทักษะ การ 
   บริหารการจัดการ 
   ความรู้เกี่ยวกับ 
   การท างานร่วมกัน 
   ได้อย่างมีความสุข 
 

๑. ได้รับความรู้ 
  เกี่ยวกับเทคนิค 
  การท างานอย่าง 
  มีความสุขเพ่ิมขึ้น  
  สามารถใช้ในงาน 
  ชีวิตประจ าวันได ้
๒.เข้าใจวัฒนธรรม 
   ขององค์กรเป็น 
   อย่างดี 
๓.สามารถปรับตัว 
   และท างาน อยู่ 
   ร่วมกับผู้อ่ืน 
   อย่างมีความสุข 

๑๔ มิ.ย.
๒๕๖๒ 

อบรมและทดสอบ
การใช้อุปกรณ์ส าหรับ
ห้อง ปฏิบัติการ 
มินิเธียเตอร์ 

กองงานอาคาร
สถานที่ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

มีความรู้ ความเข้าใจ
การเปิดอุปกรณ์ 
ระบบเครื่องผสม
สัญญาณเสียงแบบ
ดิจิตอล ขั้นตอน 
การใช้งานอุปกรณ์ 
ภายในห้อง 
ปฏิบัติการ 
มินิเธียเตอร์ 

๑.สามารถเปิดใช้งาน 
  ห้องปฏิบัติการฯ 
  ได้อย่างถูกวิธี 
๒.ได้เรียนรู้เทคโนโลยี 
  ใหม่ๆ และมา 
  ปรับใช้งานจริง 
๓. สามารถแนะน า  
   ถ่ายทอดความรู้  
   วิธีการใช้การใช้ 
   งานอุปกรณ์แต่ละ 
   ชนิดได้ เช่น 
   การเปิด-ปิด 
  อุปกรณ์การปรับ    
   ช่องสัญญาณ 
  ระบบเครื่องผสม 
   สัญญาณเสียง 

๑๘ มิ.ย.
๒๕๖๒ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ การใช้ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 

๑. มีความเข้าใจ  
   GOOGLE FOR  
 ADVANCE OFFICE 

๑. สามารถน ามา 
   ประยุกต์ใช้กับ 
   งานประจ าได้ 



๒๖ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

GOOGLE FOR 
ADVANCE OFFICE 
เพ่ือการท างานร่วม 
กันบนเครือข่าย
ออนไลน์ 

 

ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

   มากขึ้น 
๒. สามารถน ามา 
   ปรับใช้กับการท า 
   งานได ้
๓. ได้เรียนรู้ 
   เทคโนโลยีใหม่ๆ 
   และการปรับตัว 
   การใช้งาน 
 
 
 
 

๒. สามารถน า 
   GOOGLE FOR  
   ADVANCE  
   OFFICE ไปใช้ 
    ในการจัดท า 
    ระบบไฟล์ภาพ 
    ในการเผยแพร่ 
    ให้บุคลากร 
    ในคณะได้ 
๓. มีการท างาน 
   อย่างมีระบบ  
   และคิด 
   สร้างสรรค์  
   ออกแบบงานได้ 

๒๐ มิ.ย.
๒๕๖๒ 

โครงการอบรมการใช้
งานระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
CHE QA Online 
ระดับหลักสูตร คณะ
วิทยาการจัดการ และ
วิทยาลัยการแพทย์
ทางเลือก ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑  

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย 

๑. มีความเข้าใจ 
  ระบบการคีย์ข้อมูล 
   การประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
๒. มีความรู้ในการใช้ 
   งานระบบ CHE  
   QA online 

๑. ได้น าความรู้มา 
  คีย์ระบบประกัน 
   คุณภาพของ 
   หลักสูตร 
๒. ได้รวบรวม 
   ข้อมูลที่ใช้ใน 
   งานประกัน 
   คุณภาพส าหรับ 
   ใช้ในการคีย์ 
   ข้อมูลประกัน 
   คุณภาพ 
   การศึกษา 
๓. ได้รู้ระบบการ 
  คีย์ข้อมูลประกัน 
  คุณภาพในแต่ละ 
   ขั้นตอนอย่างถูก 
   วิธี สามารถน า 
   มาใช้งานจริงใน 
   การส่งข้อมูลเข้า 
   ระบบงาน 



๒๗ 

 

ว/ด/ป หัวข้อพัฒนาตนเอง หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ ศึกษาต่อ 

ความรู้/ ผลที่ได้รับ การน าไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

   ประกันคุณภาพ 
 
 

๒๖–๒๗ 
มิ.ย.

๒๕๖๒ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การ
ประเมินค่างานเพ่ือ
ก าหนดระดับ
ต าแหน่งบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ
ให้สูงขึ้น" โดย
กิจกรรมจัดระหว่าง
วันที่ ๒๖ - ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ 
ห้องประชุมจันทรา
กาญจนาภเิษก ชั้น ๘ 
อาคารจันทรา - 
กาญจนาภิเษก 

กองบริหารงาน
บุคคล 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
จันทรเกษม 

๑. มีความรู้ความ 
   เข้าใจในการ 
   ประเมินค่างาน 
๒. ได้เห็นถึงระบบ 
   การท างานโดย 
   การประเมินค่า 
   งานที่สูงขึ้น 

๑. ได้น าความรู้ที่ 
   ได้มาปรับใช้กับ 
   ระบบงาน เช่น  
   การตั้งค่า 
   เปูาหมาย  
   ตัวชี้วัดใน 
   การปฏิบัติงาน  
   จากการเขียน 
   ประเมินค่างาน 
๒. สามารถน า 
   การอบรมการ 
   ประเมินค่างาน 
   มาเขียนในการ   
 ประเมินค่างานได้ 

๑ ก.ค.
๖๒ 

๒ ก.ค.
๖๒ 

๔ ก.ค.
๖๒ 

 

อบรม English for 
Everyday 
Communication 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 

๑. ได้เรียนภาษา 
   อังกฤษเพ่ิมขึ้น 
๒. ได้ฝึกการพูด 
   ภาษาอังกฤษ ใน 
  สถานะการณ์ต่างๆ 
๓. ได้เรียนรู้เทคนิค  
   ด้านภาษาอังกฤษ  

๑. ปรับใช้ใน 
   การท างาน 
๒.ใช้ในการสื่อสาร  
   กับชาวต่างชาติ 

๓๐ ก.ค.
๖๒ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ดับเพลิง 
 

งานกองอาคาร
สถานที่ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จันทรเกษม 
 

๑. มีความรู้ความ 
   เข้าใจในการ 
  ปฏิบัติการดับเพลิง 
   เบื้องต้นเมื่อเกิด 
   อัคคีภัย 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน 
   การดับเพลิงอย่าง 
   ถูกวิธี 

๑. สามารถน าไป 
   ใช้งานเมื่อเกิด 
   เหตุ 
๒. รู้จักวิธีการ 
   สังเกตเมื่อเกิด 
   เหตุ 

  
 



๒๘ 

 

หัวข้อการพัฒนาตนเองงานที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

หัวข้อการพัฒนาตนเอง งานที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
๑.อบรมวิจัยสายสนับสนุนวิชาการเรื่องการ
ค้นคว้าความรู้ 

สามารถน าความรู้ ในการอบรมสายสนับสนุน
วิชาการ น ามาประยุกต์ใช้ในงานต่อสัญญาจ้าง 
การหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน ต้องเอามาใช้ใน
การท างานในต าแหน่ง เช่น การให้ค าปรึกษาด้าน
โสตทัศนูปกรณ์  การให้ค าปรึกษาในการใช้
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  มีเทคนิคในการค้นคว้า
หาข้อมูล ในการพัฒนาตน การคิดวิเคราะห์งาน 
และสามารถน าความรู้มาถ่ายทอดให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้ 

๒.อบรมเชิ งปฏิบัติการการเขียนคู่มือการ
ปฏิบั ติ ง านจากงานประจ า ของพนั กงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

สามารถน า ความรู้มาเขียน คู่มือในการปฏิบัติงาน
ได้มีวิธีการคิดแบบมีระบบในการเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานได้จริง รู้จักการวางแผน การหาข้อมูล 
ที่ตรงกับสายงาน น ามาเขียนคู่มือการใช้งานกล้อง
ถ่ ายภาพดิจิ ตอลและกล้องถ่ ายวีดี โอให้กั บ
นักศึกษาสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี 
 

๓.ฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดท าและจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

น ามาใช้งานในการปฏิบัติงานได้มีการออกแบบ
และปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารใช้ในงานจัดท า
ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ การ
จัดเก็บข้อมูลการใช้งานห้องปฏิบัติการนิเทศ
ศาสตร์ สถิติการยืม - คืน อุปกรณ ์

๔ .อบรม เชิ งปฏิบั ติ ก ารการ ใช้ โปรแกรม
ส านักงาน 
ขั้นสูง 

สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้ 
สามารถน าโปรแกรมส านักงานขั้นสูงไปใช้ในการ
จัด ท าข้อมูลสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการฯ ได้ เพ่ือ
ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ในองค์ประกอบที่ 6 สิ่ง 
สนับสนุนการเรียนการสอน ใช้ประกอบการตรวจ



๒๙ 

 

หัวข้อการพัฒนาตนเอง งานที่เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร(Sar) 
๕.อบรมและทดสอบการใช้อุปกรณ์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการมินิเธียเตอร์  

น าความรู้ที่ได้จากกการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์
ส าหรับห้องปฏิบัติการมินิเธียเตอร์  การใช้งาน
เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล ซึ่งเป็น
อุปกรณ์  เ ทค โล โนยี  สมั ย ใหม่  จ ากระบบ             
อะนาล็อกสู่ดิจิตอล ในการใช้งานระบบการจัดการ
ระบบเสียงให้มีน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
ถ่ า ยทอด ให้ กั บนั ก วิ ช าการ โ สตทั ศนศึ กษา
ปฏิบัติการสามารถใช้งานได้ถูกวิธี และถ่ายทอด
ให้กับนักศึกษาที่จัดกิจกรรม น าเสนอผลงาน โดย
การใช้งานเครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอลได้อย่าง
ถูกวิธี ขั้นตอนการใช้งานอย่างถูกวิธี การปรับแต่ง
เสียงในรูปแบบต่าง  เพ่ือป้องกันการท างานผิด
ขั้นตอน โดยมีการจัดท าคู่มือเบื้องต้นในการใช้งาน 

๑.๔  การมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย 
วัน/

เดือน/ปี 
กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 

การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

๑๑ ต.ค.
๒๕๕๗ 

๑. งานทอดกฐิน 
   มหาวิทยาลัย  
   ณ วัดเทวสุนทร  
   กรุงเทพมหานคร 

๑.เป็นการท านุบ ารุง 
   พระพุทธศาสนา 
๒. สืบทอดพระพุทธ 
   ศาสนา 
๓. มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   องค์กร 

๑. ท าให้มีความเอ้ือ  
   เฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๒.ท าให้รู้จักการเสีย 
   สละความมีน้ าใจ 
๓. ได้เห็นถึงความ 
   สามัคคีในหมู่คณะ 

ภาพถ่าย 
เข้าร่วม 
กิจกรรม 

 

๓ ธ.ค.
๒๕๕๗ 

๒. กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ 
   ปฏิญาณเพ่ือเป็น 
   ข้าราชการที่ดีและพลัง 
  ของแผ่นดินเนื่องในโอกาส 
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
   ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  
   ณ หอประชุมใหญ่ 
   มหาวิทยาลัย 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจ  
   งานพิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ  
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
   ความซื่อสัตย์ 
  สุจริตในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๓๐ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

๓. ได้ท ากิจกรรม 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ร่วมกันกับหน่วย 
   งานต่างๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัย 

๒๒ ม.ค.
๒๕๕๘ 

๓. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
   จริยธรรม(ธรรมะรับอรุณ)  
   ณ ลานธรรม 
   คณะมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏจันทรเกษม 

๑. เป็นการท านุ 
   บ ารุงพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. ได้ข้อคิดจากการ 
   ฟังธรรมในการด ารง  
   ชีวิตประจ าวัน 
   และการท างาน 
๓. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   การปฏิบัติงาน 
   ศาสนพิธี 

๑. ท าให้มีความเอ้ือ  
   เฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๒. ท าให้รู้จักการ 
   เสียสละ รู้จักใน    
   การอยู่ร่วมกัน 
๓. ได้น าหลักธรรม  
   ค าสอนตามแนว 
   ของพระพุทธ 
   ศาสนา ไปใช้ใน 
   การท างาน เช่น  
  ความอดทน ความ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 

๒ เม.ย. 
๒๕๕๘ 

๔. งานถวายพระพรสมเด็จ 
   พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมารี  
   ณ สนามกีฬาในร่ม  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   จันทรเกษม 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจ  
   งานพิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
   ความซื่อสัตย์ 
  สุจริตในการปฏิบัติ 
   หนา้ที ่
๓. ได้ท ากิจกรรม 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ร่วมกันกับหน่วย 
   งานต่างๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัย 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๘ เม.ย.
๒๕๕๘ 

๕. กิจกรรมงาน 
   มหาสงกรานต์ 
   สืบสานประเพณีไทย  
   ๒๕๕๘ 

๑. เป็นการท านุ 
   บ ารุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรมไทย  
   และสืบทอด 

๑. รู้จักมีความ  
  สามัคคีกลมเกลียว 
   กันในหมู่ คณะ 
๒. มีความรัก ความ 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 



๓๑ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

   ประเพณีอันดีงาม 
   ของไทย 
๒. ได้สืบทอด 
   ประเพณีอันดีของ 
   ไทย 

   ผูกพันกันภายใน 
   ครอบครัว เพื่อน 
   ร่วมงานและคน 
   อ่ืนมากยิ่งขึ้น 
๓. ได้มีปฏิสัมพันธ์ 
   กับผู้ที่มีความ 
   อาวุโสมากกว่า 

 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๒๓ ก.ค. 
๒๕๕๘ 

๖. กิจกรรมประเพณีหล่อ 
   เทียนและแห่เทียนจ าน า 
  พรรษา สืบสานวัฒนธรรม 
   ไทย ประจ าปี ๒๕๕๘ 
   ณ ชั้น ๑ อาคาร 
   ส านักงานอธิการบดี 

๑. เป็นการท านุ 
   บ ารุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรมไทย  
   และสืบทอด 
   ประเพณีอันดีงาม 
๒. มีส่วนร่วมใน 
   การท ากิจกรรม 
   กับองค์กร 
๓. ได้ความรู้ และ 
   แนวปฏิบัติ  
  ขั้นตอนในการร่วม 
   ประเพณีหล่อ 
   เทียนพรรษา 

๑.ปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบศีลธรรมอันดี
งาม 
๒.มีความรักต่อ
องค์กรมากยิ่งข้ึน 
๓.ได้รู้จักการ
ช่วยเหลือ 
 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒๘ ก.ค.
๒๕๕๘ 

๗. งานปฐมนิเทศนักศึกษา 
   ใหม ่ประจ าปีการศึกษา  
   ๒๕๕๘ 
   ณ สนามกีฬาในร่ม  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   จันทรเกษม 

๑. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรม 
   มหาวิทยาลัย 
๒. ได้รับโอวาทจาก 
   อธิการบดี 

๑. ไดม้ีความรัก 
   สามัคค ี
๒. มีการประสาน 
   งานของบุคลากร 

- ภาพถ่าย 
  เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๑๐ ส.ค.
๕๘ 

๘. พิธีถวายพระพรสมเด็จ 
   พระนางเจ้าสิริกิติ์  
   พระบรมราชินีนาถ 
   ณ สนามกีฬาในร่ม  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   จันทรเกษม 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจ  
   งานพิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม  
 กิจกรรม 



๓๒ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

๒๐ ส.ค.
๒๕๕๘ 

๙. กิจกรรมไหว้ครูประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๕๘ 
   ณ สนามกีฬาในร่ม  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   จันทรเกษม 

ได้ระลึกถึงค าสอน
ของคุณครูที่ได้อบรม
ให้มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

ท าให้รู้จักน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับปรุง 
เรียนรู้เพื่อใช้ใน 
การด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒๖ ส.ค.
๒๕๕๘ 

๑๐. CRU healty day 
     ณ สนามกีฬากลาง 
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

๑. ได้ออกก าลังกาย 
   ร่วมกับเพื่อน 
   ร่วมงาน 
๒. มีโครงการดี ๆ 
   เพ่ือให้บุคลากร 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ได้มีเวลาในการ 
   ออกก าลังกาย  
  เป็นการผ่อนคลาย  
   หลังจากการท า 
   งาน 
๓. ได้มีทักษะการ 
   ออกก าลังกาย 
   อย่างถูกวิธี ตาม 
   แบบของวิทยากร 

๑. มีสุขภาพร่างกาย 
   แข็งแรง สามารถ 
   ปฏิบัติงานได้มี 
   ประสิทธิภาพ 
๒. ได้รู้จักเพ่ือนร่วม 
   งานมากขึ้น และ  
   มีความสัมพันธ์ 
   กับเพ่ือนร่วมงาน 
 
 
 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๙ ก.ย.
๒๕๕๘ 

๑๑. ท าบุญเนื่องในโอกาส 
     วันสถาปนา 
     มหาวิทยาลัยฯ  
     ครบรอบ ๗๕ ป ี
 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปะวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 
๒. ได้อุทศิส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 
   ประโยชน์ให้กับ 
   มหาวิทยาลัย 
 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัย 
   ส่งผลถึงการท า 
   งานร่วมกันของ 
   บุคลากร 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๓๓ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

๑๐ ก.ย.
๒๕๕๘ 

๑๒. กิจกรรมเชิดชูเพชร 
     สยามและตนดีศรี 
     จันทรเกษม 
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 

๑. เป็นการเชิดช ู
   บุคคลที่ท าความดี  
   ท าให้เป็นแบบอย่าง 
๒. ได้เรียนรู้จาก 
   ประวัติการท างาน 
   ของคนดีแต่ละ 
   ท่านเพ่ือน า 
   แนวทางมาใช้กับ 
   ชีวิตการท างาน 

๑. ได้เห็นแบบอย่าง 
   ที่ดีมีบุคคลที่สร้าง 
   ความดี และ 
   น าแบบอย่างท่ีดี 
   มาปฏิบัติตนเอง 
๒. ได้รู้จักประวัติ 
   การท างานและ 
   สามารถมาปรับ 
   การท างานได้ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๗ พ.ย.
๒๕๔๘ 

๑๓. กิจกรรมทอดกฐิน 
     มหาวิทยาลัย 
     ณ วัดอรัญญิก  
     อ าเภอสรรคบุรี 
     จังหวัดชัยนาท 

๑.เป็นการท านุบ ารุง 
   พระพุทธศาสนา 
๒. สืบทอดพระพุทธ 
   ศาสนา 
๓. มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   องค์กร 

๑. ท าให้มีความเอ้ือ  
   เฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๒. ท าให้รู้จักการเสีย  
   สละความมีน้ าใจ 
๓. ได้เห็นถึงความ 
  สามัคคีในหมู่คณะ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๒ พ.ย.
๒๕๕๘ 

๑๔. โครงการพัฒนา 
     คุณธรรมจริยธรรม  
     (ธรรมะรับอรุณ) 
     ณ ลานธรรม 
     คณะมนุษยศาสตร์และ 
     สังคมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

๑.เป็นการท านุบ ารุง 
   พระพุทธศาสนา 
๒. ได้ข้อคิดจาก 
   การฟังธรรมใน 
   การด ารงชีวิต 
   ประจ าวันและ 
   การท างาน 
๓. ได้เรียนรู้ 
   กระบวนการ 
   งานศาสนพิธี  

๑. ท าให้มีความเอ้ือ 
   เฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๒.ท าให้รู้จักการเสีย 
   สละ รู้จักใน 
   การอยู่ร่วมกัน 
๓. ได้น าหลักธรรม  
   ค าสอนตามแนว 
   ของพระพุทธ 
   ศาสนา ไปใช้ใน 
   การท างาน 
๔. ได้ปรับตวัเองให้เข้า 
    กับผู้มาติดต่อโดย 
  ใช้หลักของศาสนา 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๓ ธ.ค.
๒๕๕๘ 

๑๕. กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ 
    ปฏิญาณเพ่ือเป็น 
    ข้าราชการที่ดีและพลัง 
    ของแผ่นดินเนื่องใน 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 



๓๔ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

    โอกาสวันเฉลิมพระชนม     
    พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
    ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
    อธิการบดี 

๒. มีความเข้าใจ  
   และข้ันตอนต่างๆ 
   ของงานงาน 
   พิธีการ 

   ตนเป็นคนที่ดีม ี    
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
  ในการปฏิบัติหน้าที ่
๓.ได้ส านึกในพระมหา 
   กรุณาธิคุณของ 
  ในหลวงที่ท าประโยชน์ 
   ให้แก่ประเทศ  
   และสามารถน า 
  แบบอย่างมาปฏิบัต ิ
    ใช้ในการท างาน และ 
   ชีวิตประจ าวันได้ 

 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๑๔ ม.ค.
๒๕๕๙ 

๑๖.พิธีท าบุญเนื่องในโอกาส 
    วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ 
   ณ ชั้น๑ อาคารนวัตกรรม 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   จันทรเกษม 
 
 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 
๒. ได้อุทิศส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 
   ประโยชน์ให้กับ 
   มหาวิทยาลัย 
 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มสี่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัย 
   ส่งผลถึงการท า 
   งานร่วมกันของ 
   บุคลากร 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๙ มิ.ย.
๒๕๕๙ 

๑๗. พิธีเฉลิมพระเกียรติ 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้า  
     อยู่หัว เนื่องในโอกาส  
     มหามงคลเสด็จถวัลย 
     ราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี  
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจ  
   และข้ันตอนต่างๆ 
   ของงานงาน 
   พิธีการ 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
   ความซื่อสัตยส์ุจริต 
  ในการปฏิบัติหน้าที ่
๓. ไดส้ านึกในพระมหา 
   กรุณาธิคุณ ของ 
   ในหลวงทีท่ า 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๓๕ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

   ประโยชน์ให้แก ่
   ประเทศ และ 
  สามารถน าแบบอย่าง  
   มาปฏิบัติใช้ใน 
   การท างาน และ  
   ชีวิตประจ าวันได้ 

๒๐ มิ.ย.
๒๕๕๙ 

๑๘. พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 
     เรียนและปฏิบัติการฯ  
     ๑๒ ชั้น มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏจันทรเกษม 
 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
๒. ได้เรียนรู้พิธีการ  
   ศาสนาพุทธ และ 
   พิธีพราหมณ์  
   ในการท าพิธีวาง 
   ศิลากฤษ ์

ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหาวิทยาลัย 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๔ ก.ค.
๒๕๕๙ 

๑๙. กิจกรรมประเพณีหล่อ 
     เทียนและแห่เทียนจ าน า 
     พรรษา สืบสาน 
     วัฒนธรรมไทย ประจ าปี  
     ๒๕๕๙ 
     ณ ชั้น ๑ อาคาร 
     ส านักงานอธิการบดี 

๑.เป็นการท านุบ ารุง 
   ศิลปะและ 
   วัฒนธรรมไทย  
   และสืบทอด 
   ประเพณีอันดีงาม 
๒. มีส่วนร่วมใน 
   การท ากิจกรรม 
   กับองค์กร 
๓. ได้ความรู้ และ 
   แนวปฏิบัติ  
  ขั้นตอนในการร่วม 
   ประเพณีหล่อ 
   เทียนพรรษา 

๑. ปฏิบัติตนให้อยู่ 
   ในกรอบศีลธรรม 
   อันดีงาม 
๒. มีความรักต่อ 
   องค์กรมากยิ่งขึ้น 
๓. ได้รู้จักการ 
   ช่วยเหลือ 
 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๐ ส.ค.
๒๕๕๙ 

๒๐. พิธีถวายพระพร เนื่อง 
     ในโอกาสมหามงคล 
     เฉลิมพระชนมพรรษา  
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
     พระบรมราชินีนาถ  
     ณ สนามกีฬาในร่ม  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจ  
   และข้ันตอนต่างๆ 
   ของงานพิธีการ 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม 
กิจกรรม 

 



๓๖ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     จันทรเกษม    หน้าที่ 
๓. ไดส้ านึกในพระมหา 
   กรุณาธิคุณ และ 
   สามารถน าแบบ 
   อย่าง มาปฏิบัติใช้ 
   ในการท างานและ  
   ชีวิตประจ าวันได้ 

๙ ก.ย.
๒๕๕๙ 

๒๑. งานท าบุญเนื่องใน 
     โอกาสวันคล้ายวัน 
     สถาปนามหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏจันทรเกษม  
     ครบรอบ ๗๖ ปี  
     ณ ชั้น ๑ อาคาร 
     นวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏจันทรเกษม 
 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
๒. ได้อุทิศส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 
   ประโยชน์ให้กับ  
   มหาวิทยาลัย 
 

๑. บุคลากรม ี
  ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน 
   ร่วมงานมากข้ึน 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัย ส่งผล 
   ถึงการท างานร่วม 
   กันของบุคลากร 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒๐ ต.ค.
๒๕๕๙ 

๒๒. เข้าร่วมงานพิธีท าบุญ 
    ตักบาตรเพ่ืออุทิศถวายเป็น 
    พระราชกุศลแด่พระบาท 
    สมเด็จพระปรมินทร 
    มหาภูมิพลอดุลยเดช 
    ณ สนามกีฬากลาง 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    จันทรเกษม 
 
 

๑. เพ่ืออุทิศถวาย 
   เป็นพระราชกุศล 
  และร าลึกถึงพระมหา  
   กรุณาธิคุณที่ 
   พระองค์ท่านได้ 
  ท าให้กับประชาชน 
   และประเทศชาติ 
๒. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 

๑. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   รวมมากยิ่งข้ึน 
๒. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๓. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีม ี  
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ 
๔. ได้ส านึกใน 
   พระมหากรุณาธิคุณ  
   ของในหลวงทีท่ า 
   ประโยชน์ให้แก ่
   ประเทศ และ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๓๗ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

   สามารถน าแบบ 
   อย่าง มาปฏิบัติใช้ 
   ในการท างานและ  
   ชีวิตประจ าวันได้ 

๓๐ ต.ค.
๒๕๕๙ 

๒๓. งานท าบุญถวายผ้ากฐิน 
     สามัคคี เพื่อสมทบสร้าง 
     วิหาร 
     ณ วัดเหนือใต้ ต.แพรก 
     ศรีราชา อ.สรรคบุรี  
     จ.ชัยนาท 

๑. เป็นการท านุบ ารุง 
   พระพุทธศาสนา 
๒. สืบทอดพระพุทธ 
   ศาสนา 
๓. มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   องค์กร 

๑. ท าให้มีความเอ้ือ 
   เฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๒.ท าให้รู้จักการเสีย 
   สละความมีน้ าใจ 
๓. ได้เห็นถึงความ 
   สามัคคี ในหมูค่ณะ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒๒ พ.ย.
๒๕๕๙ 

๒๔. เข้าร่วมพิธีรวมพลังแห่ง 
     ความภักดีเพ่ือน้อมร าลึก  
     ถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
     พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหา 
     ภูมพลอดุลยเดช 
     ณ สนามกีฬาในร่ม  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 
 
 
 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจและ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ  
   ของงานพิธีการ 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓.ได้ส านึกในพระมหา  
   กรุณาธิคุณ ของ 
   ในหลวงทีท่ า 
   ประโยชน์ให้แก ่
   ประเทศ  
   และสามารถน า 
  แบบอย่างมาปฏิบัติ  
   ใช้ในการท างาน  
   และชีวิตประจ า 
   วันได ้

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๖ ม.ค.
๒๕๖๐ 

๒๕. เข้าร่วมพิธีท าบุญเนื่อง 
     ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
     ๒๕๖๐ 
     ณ ชั้น ๑ อาคาร 
     นวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏจันทรเกษม 

๑. มีส่วนร่วมใน  
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 
๒. ได้อุทิศส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 

๑. บุคลากรม ี
  ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน  
   ร่วมงานมากข้ึน 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๓๘ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

    ประโยชน์ให้กับ 
   มหาวิทยาลัย 
 

๓. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลยั ส่งผล 
   ถึงการท างานร่วม 
   กันของบุคลากร 

๒๗ ม.ค.
๒๕๖๐ 

๒๖. เข้าร่วมพิธีเทศน์ 
    มหาชาติน้อม อุทิศถวาย 
    เป็นพระราชกุศลแด่ 
    พระบาทสมเด็จ 
    พระปรมินทรมหา 
    ภูมิพลอดุลยเดช 
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
    ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
    อธิการบดี 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ืออุทิศถวาย 
   เป็นพระราชกุศล 
   และร าลึกถึง 
   พระมหากรุณาธิคุณ 
   ที่พระองค์ท่านได้ 
    ท าให้กับประชาชน 
   และประเทศชาติ 

๑.บุคลากรมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานมากขึ้น 
๒.ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบศีลธรรมอันมี
งาม 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

๒๗. เข้าร่วมโครงการ 
     บรรพชาอุปสมบทหมู่  
     ๙๙๙ รูป เพ่ือถวายเป็น 
     พระราชกุศลแด่  
     พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหา 
     ภูมิพลอดุลยเดช 
     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     จันทรเกษม และ  
     วัดเสมียนนาร ี
     พระอารามหลวง 

๑. เป็นการสืบทอด 
   พระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ืออุทิศถวาย 
   เป็นพระราชกุศล 
   และร าลึกถึง 
   พระมหากรุณาธิคุณ 
   ที่พระองค์ท่านได้ 
  ท าให้กับประชาชน 
   และประเทศชาติ 

๑. ได้ปฏิบัติตน ให้มี 
   ศีลธรรมอันดแีละ 
   ได้ประพฤติปฏิบัติ 
   ธรรม ตามค าสั่ง 
   สอนของพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
๓. ได้น าความรู้จาก 
   การเรียน ปฏิบัติ 
   ธรรม น ามาใช้กับ 
   การท างานและ 
   ชีวิตประจ าวัน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒ มี.ค.
๒๕๖๐ 

๒๘. โครงการพัฒนา 
     คุณธรรมจริยธรรม  
     (ธรรมะรับอรุณ) 
     ณ ลานธรรม 

๑. เป็นการท านุบ ารุง 
   พระพุทธศาสนา 
๒. ได้ข้อคิดจาก 
   การฟังธรรมใน 

๑. ท าให้มีความเอ้ือ 
   เฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๒.ท าให้รู้จักการเสีย  

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 



๓๙ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     คณะมนุษยศาสตร์และ 
     สังคมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

   การด ารงชีวิต 
   ประจ าวันและ 
   การท างาน 
๓. ได้เรียนรู้ 
   กระบวนการงาน 
   ศาสนพิธี  

   สละ รู้จักในการ 
   อยู่ร่วมกัน 
๓. ไดน้ าหลักธรรม  
   ค าสอนตามแนว 
   ของพระพุทธ 
   ศาสนา ไปใช้ใน 
   การท างาน 
๔. ได้ปรับตัวเองให้ 
   เข้ากับผู้มาติดต่อ 
   โดยใช้หลักของ 
   ศาสนา 

 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

 

๕ มิ.ย.
๒๕๖๐ 

๒๙. งานฉลอง ๑๖๐ปี  
     วัดเสมียนนาร ีสมโภช 
     พระอารามหลวงและ 
     สมโภชพระบรม 
     สารีริกธาต ุ
     ณ วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง  
     กรุงเทพฯ 
 
 
 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
 การเชื่อมความสัมพันธ์ 
   อันดีให้แก่องค์กร 
๓. ได้เรียนรู้ 
   กระบวนการงาน  
   ศาสนพิธีที่ถูกต้อง 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 
   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๙ มิ.ย.
๒๕๖๐ 

๓๐. ร่วมพิธีมหามงคล 
    บ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ 
    ถวาย พระบาทสมเด็จ 
    พระปรเมนทรมหา 
    อานันทมหิดล พระอัฐ  
    มรามาธิบดี พระบาท 
    สมเด็จพระปรมินทรมหา 
   ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 
   บพิตรและเจริญพระพุทธ 
    มนต์ถวายพระพรชัย 
    มงคลสมเด็จพระนางเจ้า 
   สิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ  

๑. เพ่ืออุทิศถวาย 
   เป็นพระราชกุศล 
   และร าลึกถึง 
   พระมหากรุณาธิคุณ 
   ที่พระองค์ท่านได้ 
  ท าให้กับประชาชน 
   และประเทศชาติ 
๒. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 

๑. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   รวมมากยิ่งข้ึน 
๒. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๓. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
   ความซื่อสัตยส์ุจริต 
   ในการปฏิบัตหิน้าที่ 
๔. ได้ส านึกในพระมหา 
   กรุณาธิคุณ ของ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๔๐ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

    ณ วัดเสมียนนารี  
    พระอารามหลวง  
    กรุงเทพฯ 

   ในหลวงทีท่ าประโยชน์ 
   ให้แก่ประเทศ และ 
   สามารถน าแบบ 
   อย่าง มาปฏิบัติใช้ 
   ในการท างานและ  
   ชีวิตประจ าวันได้ 

๓ ก.ค.
๒๕๖๐ 

๓๑. เข้าร่วมสืบสาน 
     วัฒนธรรมไทย พิธีหล่อ 
     เทียนพรรษา 
     ณ ชั้น ๑ อาคาร 
     ส านักงานอธิการบดี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     จันทรเกษม 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๖ ก.ค.
๒๕๖๐ 

๓๒. พิธีถวายเทียนพรรษา  
     มหาวิทยาลัย วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง และวัด
เทวสุนทร กรุงเทพฯ 
 

๑.เป็นการท านุบ ารุง 
   ศิลปะและ 
   วัฒนธรรมไทย  
  และสืบทอดประเพณี 
   อันดีงามของไทย 
๒. มีส่วนร่วมใน 
   การท ากิจกรรม 
   กับองค์กร 
๓. ได้ความรู้ และ 
   แนวปฏิบัติ ใน 
   การร่วมประเพณี 
   หล่อเทียนพรรษา 

๑. ปฏิบัติตนให้อยู่ 
   ในกรอบศีลธรรม 
   อันดีงาม 
๒. มีความรักต่อ 
   องค์กรมากยิ่งขึ้น 
 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๖.ก.ค.
๒๕๖๐ 

๓๓.ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  
     เพ่ือร่วมในพระราชพิธี 
     ถวายพระเพลิงพระบรม 
     ศพ พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหา 
     ภูมิพลอดุลยเดช  
     ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง ๒ 
     ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 

๑. ได้รู้จักกระบวน  
   การท าดอกไม้ 
   จันทน์ 
๒.ได้รู้จักการท างาน 
  เป็นทีมและมีความ 
   สามัคคีร่วมกัน 
๓. ได้รับความรู้จัก 
   วิทยากรจาก 
   การผลิตดอกไม้ 

๑. ได้มีน้ าใจต่อ 
   เพ่ือนร่วมงาน  
   รู้จักการแบ่งปัน 
๒. รู้จักการท างาน 
   เป็นทีม 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 



๔๑ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     จันทรเกษม    จันทน์ 
๒๗ ก.ค.
๒๕๖๐ 

๓๔. พิธีเฉลิมพระเกียรติแด่ 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
     อยู่หัวมหาวชิรลงกรณ 
     บดินทรเทพยวรางกูร  
    เนื่องในโอกาสมหามงคล  
    วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
     ๖๕ พรรษา 
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจและ 
   ขั้นตอนต่างๆของ 
   งานพิธีการ 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒๘ ก.ค.
๒๕๖๐ 

๓๕. พิธีท าบุญถวาย 
     ภัตตาหารเช้าและ 
     ตักบาตรอาหารแห้ง 
     ถวายเป็นพระราชกุศล 
     เฉลิมพระเกียรติแด่ 
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     มหาวชิรลงกรณบดินทร 
     เทพวรางกูร เนื่องใน 
     โอกาสมหามงคล วัน 
     เฉลิมพระชนมพรรษา  
     ๖๕ พรรษา 
    ณ ชั้น ๑ อาคาร 
    นวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
    ราชภฏัจันทรเกษม 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ท านุบ ารุงศาสนา 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๑ ส.ค.
๒๕๖๐ 

๓๖. พิธีวันเฉลิมพระชนม  
     พรรษา ๑๒ สิงหาคม  
     ๒๕๖๐ สมเด็จพระนาง 
     เจ้าสิริกิติ์ พระบรม  
     ราชินีนาถในพระบาท 
     สมเด็จพระปรมินทร 
     มหาภูมิพลอดุลยเดช  
     บรมนาถบพิตร 
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  

ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๔๒ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 

๗ ก.ย.
๒๕๖๐ 

๓๗. พิธีท าบุญตักบาตร 
     ข้าวสาร อาหารแห้ง  
     พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป  
     เนื่องในวาระครบรอบ  
     ๗๗ ป ี๙ กันยายน วัน 
     สถาปนามหาวิทยาลัย  
     ณ สนามกีฬาในร่ม    
     มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     จันทรเกษม 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 
๒. ได้อุทิศส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 
   ประโยชน์ให้กับ 
   มหาวิทยาลัย 
 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลยั ส่งผล 
   ถึงการท างานร่วม 
   กันของบุคลากร 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒๐ ก.ย.
๒๕๖๐ 

๓๘. ดาวพราวแสง รักแห่ง 

     จันทรา งานเกษียณอายุ 
    ราชการประจ าปี ๒๕๖๐ 

     ณ สนามกีฬาในร่ม 
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

๑. ได้แสดงความ 
  เคารพต่อผู้เกษียณ 
   อายุราชการ 
๒. รู้จักการมีน้ าใจ 
   ต่อผู้อาวุโสกว่า 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากข้ึน 
๒. ท าให้มีการช่วย 
   เหลือกัน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๑ ต.ค.
๒๕๖๐ 

๓๙. กิจกรรมเทศน์มหาชาติ  
     น้อมเกล้าอุทิศถวายเป็น 
     พระราชกุศล แด่  
     พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหา 
     ภูมิพลอดุลเดช 
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 
 

๑. ได้เข้าร่วม 
   กิจกรรมเทศน์   
   มหาชาติ น้อม 
   เกล้าอุทิศถวาย 
   เป็นพระราชกุศล 
  แดพ่ระบาทสมเด็จ 
   พระปรมินทรมหา 
   ภูมิพลอดุลเดช 
๒. ได้น าค าสอนตาม 
   หลักศาสนาน าไป 
   ใช้ในการท างาน 

ได้น้อมน าค าสอน
ของพระศาสนามาใช้
กับชีวิตการท า งาน
และชีวิต 
ประจ าวัน 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒๐ ต.ค.
๒๕๖๐ 

๔๐. สมโภชองค์กฐิน 
     พระราชทาน  
     ณ วัดเสมียนนารี  

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 



๔๓ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     พระอารามหลวง  
     กรุงเทพฯ 

๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 
   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 

   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

 

๒๓ ต.ค.
๒๕๖๐ 

๔๑. ร่วมงานอุปสมบทหมู่ 
     น้อมเกล้ากระหม่อม 
     ถวายเป็นพระราชกุศล 
     แด่พระบาทสมเด็จ 
     ปรมินทรมหาภูมิพล 
   อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
     เนื่องในพระราชพิธี 
     ถวายพระเพลิงพระบรม 
     ศพ โดย วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวงร่วมกับ  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 
     ณ วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง 
     กรุงเทพฯ 

๑. เป็นการสืบทอด 
   พระพุทธศาสนา 
๒. เพ่ืออุทิศถวาย 
   เป็นพระราชกุศล 
   และร าลึกถึง 
   พระมหากรุณาธิคุณ 
   ที่พระองค์ท่านได้ 
  ท าให้กับประชาชน 
   และประเทศชาติ 

๑. ได้ปฏิบัติตน ให้มี 
   ศีลธรรมอันดแีละ 
   ได้ประพฤติปฏิบัติ 
   ธรรม ตามค าสั่ง 
   สอนของพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
๓. ได้น าความรู้จาก 
   การเรียน ปฏิบัติ 
   ธรรม น ามาใช้กับ 
   การท างานและ 
   ชีวิตประจ าวัน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒๕ ต.ค.
๒๕๖๐ 

๔๒. งานพิธีท าบุญอุทิศ 
     ถวายเนื่องในงานออก 
     พระเมรุมาศถวาย 
     พระเพลิงพระบรมศพ 
     พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหา 
     ภูมิพลอดุลยเดช  
     บรมนาถบพิตร 
     ณ วัดเสมียนนารี  

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 
   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๔๔ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     พระอารามหลวง 
     กรุงเทพฯ 

   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน  
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 

๒๖ ต.ค.
๒๕๖๐ 

๔๓. พระราชพิธีพระเพลิง 
     พระบรมศพพระบาท 
     สมเด็จพระปรมินทร 
     มหาภูมิพลอดุลยเดช  
     บรมนาถบพิตร 
     ณ วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง 
     กรุงเทพฯ 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 
   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบยีบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 
   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม  
 กิจกรรม 
- ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 
 ที๑่๓๓๒/  
 ๒๕๖๐ 

๑๖ พ.ย.
๒๕๖๐ 

๔๔. โครงการพัฒนา 
     คุณธรรมจริยธรรม  
     (ธรรมะรับอรุณ) 
     ณ ลานธรรม 
     คณะมนุษยศาสตร์และ 
     สังคมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

๑.เป็นการท านุบ ารุง 
   พระพุทธศาสนา 
๒. ได้ข้อคิดจาก 
   การฟังธรรมใน 
   การด ารงชีวิต 
   ประจ าวันและ 
   การท างาน 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี  

๑. ท าให้มีความเอ้ือ 
   เฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๒.ท าให้รู้จักการเสีย  
   สละ รู้จักใน 
   การอยู่ร่วมกัน 
๓. ได้น าหลักธรรม  
   ค าสอนตามแนวของ 
  พระพุทธศาสนาไป 
  ใช้ในการท างาน 
๔. ได้ปรับตัวเองให้ 
   เข้ากับผู้มาติดต่อ 
   โดยใช้หลักของ 
   ศาสนา 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๕ ธ.ค. 
๒๕๖๐ 

๔๕. พิธีท าบุญ เพื่ออุทิศ 
     ถวายเป็นพระราชกุศล 
     แด่ พระบาทสมเด็จ 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 



๔๕ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     พระปรมินทรมหา 
    ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ 
     บพิตร เนื่องในโอกาส 
     วันเฉลิมพระชนม 
     พรรษา ๕ ธันวาคม  
     ณ วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง 
     กรุงเทพฯ 

   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 
   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 

   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

 

๑๖ ม.ค.
๒๕๖๑ 

๔๖.พิธีท าบุญเนื่องในโอกาส 
     ขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๖๑  
     ณ ชั้น ๑ อาคาร 
     นวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏจันทรเกษม 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 
๒. ได้อุทิศส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 
   ประโยชน์ให้กับ 
   มหาวิทยาลัย 
 

๑. บุคลากรม ี
  ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน  
   ร่วมงานมากข้ึน 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลยั ส่งผล 
   ถึงการท างานร่วม 
   กันของบุคลากร 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๐ เม.ย. 
๖๑ 

๔๗. งานท าบุญสงกรานต์  
     สืบสานประเพณีไทย  
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 
 

๑. ได้สืบสาน 
   ประเพณีอันดีงาม 
   ของไทย 
๒. ได้มีส่วนร่วมใน 
   งานกิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัย 

๑. ได้มีการเคารพ 
   ผู้ใหญ่ และ เชื่อม 
   ความสัมพันธ์อันดี 
   ในหน่วยงาน 
๒.ได้รู้จักการมีน้ าใจ 
   ให้กัน 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม  
 กิจกรรม 

๕ พ.ค.
๒๕๖๑ 

๔๘. พิธีสมโภชพระบรม
สารีริกธาตุที่อัญเชิญมา 
 จากประเทศศรีลังกา 
 เพ่ือประดิษฐานเป็นการ 
 ถาวร ครบรอบ ๑๒ ปี  
ณ วัดเสมียนนารี  
 พระอารามหลวง 
     กรุงเทพฯ 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 
   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๔๖ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

    สัมพันธ์อันดีให้แก่ 
   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 

๘ พ.ค.
๒๕๖๑ 

๔๙. พิธีอัญเชิญตราพระราช 
     ลัญจกร ในพระบาท 
     สมเด็จพระปรมินทร 
     มหาภูมิพลอดุลยเดช  
     บรมนาถบพิตร  
     และพิธีมอบเข็มตรา 
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม ประจ ารุ่น 
     แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
     ณ สนามกีฬากลาง 
     มหาวิทยาลัย 

๑. เป็นการระลึกถึง 
   พระมหากรุณาธิคุณ  
   พระบาทสมเด็จ 
   พระปรมินทรมหา 
   ภูมิพลอดุลยเดช  
   บรมนาถบพิตร 
๒. ได้ให้นักศึกษามี 
   ความภาคภูมิใจ 

๑. ท าให้มีความ 
    สามัคคีในหมู่ 
    คณะ 
๒. มีการช่วยเหลือ 
   กันและสร้าง 
   ความมีน้ าใจ  
   สามารถปรับใช้ 
   กับการท างาน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๘ พ.ค. 
๒๕๖๑ 

๕๐. โครงการอนุรักษ์มรดก
ไทย ถนนวัฒนธรรม  
ครั้งที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ชื่อ ภูมิปัญญาอาหาร จันทร
เกษมสืบสาน ประกวด  
      “ผัดไทย” 
ณ สนามกีฬาในร่ม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  จันทรเกษม 

๑. ได้อนุรักษ์ 
   วัฒนธรรมไทยใน 
   เรื่องของอาหาร 
๒. รู้จักประโยชน ์
   และคุณค่าทาง 
   วัฒนธรรมไทยที่ม ี
   สืบทอดกันมาอย่าง 
   ยาวนาน ให้คนรุ่น 
  ใหม่ได้ตระหนักถึง 
๓. ได้คุณค่าของ  
   อาหารทาง 
   โภชนาการ 

๑. ได้มีความสามัคคี  
   กับเพ่ือนร่วมงาน 
   ในคณะ 
๒. ได้มีน้ าใจใน 
   การท างานต่อ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๓. มีการท างานเป็น 
   ทีม 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๑๖ ก.ค.
๒๕๖๑ 

๕๑. พิธี หล่อเทียนพรรษา  
     ประจ าปีการศึกษา  
     ๒๕๖๑ สืบสาน 
     วัฒนธรรม 
     ณ ชั้น ๑ อาคาร 
     ส านักงานอธิการบดี 

๑. สืบทอดประเพณี 
   อันดีและสืบทอด 
   อายุพระพุทธศาสนา 
๒. ได้เข้าใจถึง 
   ขั้นตอนในการท า 
   กิจกรรม 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลยั ท าให ้
   เกิดความสามัคคี 
๒. รู้จักการแบ่งปัน  
   ช่วยเหลือ  

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 



๔๗ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

๒๕ ก.ค.
๒๕๖๑ 

๕๒. "ราชภัฏน้อมพลี เทิด 
     พระบารมีท่ัวหล้า" ใน 
     โอกาสวันเฉลิมพระชนม 
     พรรรษา ๖๖ พรรษา  
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    มหาวชิราลงกรณบดินทร 
     เทพยวรางกูร  
     ณ สนามกีฬากลาง     
     มหาวิทยาลัย 
 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจ  
   งานพิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๓.ได้ท ากิจกรรมของ 
  มหาวิทยาลยัร่วมกัน 
  กับหน่วยงานต่างๆ 
  ภายในมหาวิทยาลัย 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒๖ ก.ค.
๒๕๖๑ 

๕๓. พิธีถวายพระพรชัย 
     มงคล และพิธีถวายสัตย์ 
     ปฏิญาณเพ่ือเป็น 
     ข้าราชการที่ดีและพลัง 
     ของแผ่นดิน เนื่องในวัน 
     เฉลิมพระชนมพรรษา  
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    มหาวชิราลงกรณบดินทร 
    เทพยวรางกูร ๖๖พรรษา  

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจงาน 
   พิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัตหิน้าที่ 
๓. ไดท้ ากิจกรรม 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ร่วมกันกับหน่วย 
   งานต่างๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัย 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๑๘ ส.ค.
๒๕๖๑ 

๕๔. เข้าร่วมฟังการบรรยาย  
    "สถาบันพระมหากษัตริย์  
    กับประเทศไทย"  
    ณ ห้องประชุม อาคาร 
    นวัตกรรม มหาวิทยาลัย 
    ราชภฏัจันทรเกษม 

๑.ได้รู้ประวัติศาสตร์ 
   เกี่ยวกับสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. เป็นการปลูกฝัง 
  ให้คนรุ่นใหม่มีการ 
   รักสถาบันพระมหา 
   กษัตริย์มากขึ้น 

๑. ท าให้ได้เห็น 
   ความวิริยะ  
   ความอดทน 
๒. ได้น าแบบอย่าง 
   ที่ดีปรับใช้ในการ 
   ท างานแบบอย่าง 
   ตามรอยในหลวง ร.๙ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒๙ ส.ค.
๒๕๖๑ 

๕๕. กิจกรรม“เข้าพรรษา 
     ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ 
     เกียรติ” สมเด็จพระเจ้า  
     อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 

๑. ได้ฝึกฝนจิตใจ  
   มีความอดทน 
   และ เข้าใจตนเอง 
   มากขึ้น 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 



๔๘ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     บดินเทพยวรางกูร และ  
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
     พระบรมราชินีนาถ  
     ในรัชกาลที่๙  
     ณ วัดเสมียนนารี  
       พระอารามหลวง  กรุงเทพฯ 

๒. เป็นการฝึกปฏิบัติ 
   ตนให้ รู้ตามหลัก 
   ค าสอน 

๒. สามารถปรับใช้  
   กับชีวิตประจ าวัน  
   และ การท างาน  
   ท าให้เข้าใจคนอ่ืน 
   มากขึ้น 

 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๖ ก.ย.
๒๕๖๑ 

๕๖. ท าบุญตักบาตรอาหาร 
     แห้งพระภิกษุจ านวน ๙  
     รูป เนื่องในวันสถาปนา 
     มหาวิทยาลัย ครบรอบ  
     ๗๘ ป ี๖ กันยายน  
     ๒๕๖๑ 
     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     จันทรเกษม 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 
๒. ได้อุทิศส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 
   ประโยชน์ให้กับ 
   มหาวิทยาลัย 
 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึน้ 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัย ส่ง 
   ผลถึงการท างาน   
   ร่วมกันของ 
   บุคลากร 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒๕ ก.ย.
๒๕๖๑ 

๕๗. งานแสดงมุทิตาจิต  
     "๑๒ ดวงใจ สายใย 
     จันทรา" 
     ณ สนามกีฬาในร่ม  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 
 

๑. ได้แสดงความ 
  เคารพต่อผู้เกษียณ 
   อายุราชการ 
๒. รู้จักการมีน้ าใจ 
   ต่อผู้อาวุโสกว่า 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัย ส่ง 
   ผลถึงการท างาน 
   ร่วมกันของ 
   บุคลากร 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๑ ต.ค.
๒๕๖๑ 

๕๘. โครงการพัฒนา 
     คุณธรรมจริยธรรม  

๑.เป็นการท านุบ ารุง 
   พระพุทธศาสนา 

๑. ท าให้มีความเอ้ือ 
   เฟ้ือเผื่อแผ่ให้แก่ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม



๔๙ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     (ธรรมะรับอรุณ) 
     ณ ลานธรรม 
     คณะมนุษยศาสตร์และ 
     สังคมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

๒. ได้ข้อคิดจาก 
   การฟังธรรมใน 
   การด ารงชีวิต 
   ประจ าวันและ 
   การท างาน 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี  

   เพ่ือนร่วมงาน 
๒. ท าให้รู้จัก 
   การเสียสละ รู้จัก 
   ในการอยู่ร่วมกัน 
๓. ได้น าหลักธรรม  
   ค าสอนตามแนว 
   ของพระพุทธ 
   ศาสนา ไปใช้ใน 
   การท างาน 
๔. ได้ปรับตัวเองให้ 
   เข้ากับผู้มาติดต่อ 
   โดยใช้หลักของ 
   ศาสนา 

กิจกรรม 
 

๑๙ ต.ค.
๒๕๖๑ 

๕๙. งานเทศน์มหาชาติ ๑๓  
     กัณฑ์ ๒ ธรรมมาสน์  
     เพ่ือถวายเป็นพระราช 
     กุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหา 
     ภูมิพลอดุลยเดชบรม 
     นาถบพิตร 
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 
๒. ได้อุทิศส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 
   ประโยชน์ให้กับ 
   มหาวิทยาลัย 
 

๑. บุคลากรม ี 
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มีส่วนร่วม 
   ในกิจกรรมของ   
   มหาวิทยาลัย 
   ส่งผลถึงการท า 
   งานร่วมกันของ 
   บุคลากร 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๒๒ ต.ค.
๒๕๖๑ 

๖๐. พิธีน้อมร าลึกใน 
     พระมหากรุณาธิคุณ 
     และวางพวงมาลา เนื่อง 
     ในวันคล้ายวันสวรรคต  
     พระบาทสมเด็จพระ 
     จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
     ๒๓ ตลุาคม ในวันที่ ๒๒  
     ตุลาคม ๒๕๖๑  

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจงาน 
   พิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
   ความซื่อสัตย์ 
  สุจริตในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

 



๕๐ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ส านักงานอธิการบดี  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

๓. น้อมร าลึกถึงคุณ 
   งามความดีท่ี 
   รัชกาลที่ ๕ ท า 
   ประโยชน์ ไว้ให ้
   ประเทศ 

๓.ได้ท ากิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัยร่วม 
   กันกับหน่วยงาน 
   ต่าง ๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัย 

๒๖ ต.ค.
๒๕๖๑ 

๖๑. พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณา 
     นุปทาน อุทิศถวายแด่ 
     อดีตเจ้าอาวาส และ 
     ทายก ท่านผู้มีอุปการ 
     คุณต่อวัด(เป็นปีที่ ๔๕)  
     และงานฉลองอายุ 
     วัฒนมงคล ๗๗ ป ี
     พระเดชพระคุณ  
     พระราชศาสนกจิโสภณ  
     เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี  
    พระอารามหลวง วันศุกร์  
     ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. 
     ๒๕๖๑ 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 
   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 
   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 
 ที๑่๐๗๔/ 
 ๒๕๖๑ 

๔ ธ.ค.
๒๕๖๑ 

๖๒. พิธีเคารพธงชาติ และ 
     ร้องเพลงชาติ เนื่องใน 
     โอกาสวันคล้ายวันเฉลิม 
     พระชนมพรรษา  
     พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหา 
     ภูมิพลอดุลยเดช  
     บรมนาถบพิตร  
     ณ สนามกีฬากลาง  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 
 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจงาน 
   พิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 
๓. น้อมร าลึกถึง 
   คุณงามความดีที่ 
   รัชกาลที่ ๙ ท า 
   ประโยชน์ ไว้ให ้
   ประเทศ 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ 
๓. ได้ท ากิจกรรม 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ร่วมกันกับหน่วย 
   งานต่างๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัย 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๕ ธ.ค.
๒๕๖๑ 

๖๓. พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศ 
     ถวายเป็นพระราชกุศล  
    เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
    การปฏิบัติงาน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 



๕๑ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     พระชนมพรรษา 
     พระบาทสมเด็จ 
     พระปรมินทรมหา 
     ภูมิพลอดุลยเดช  
     บรมนาถบพิตร วันชาติ  
     และวันพ่อแห่งชาติ  
     พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
     วันพุธที่ ๕ ธันวาคม  
     พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
     ณ วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง 
     เขตจตุจักร      
     กรุงเทพมหานคร 

   พระมหากษัตริย์ 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 
   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 
 
 

    ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

 

๒๖ ธ.ค.
๒๕๖๑ 

๖๔. งานกีฬาบุคลากร 
     มหาวิทยาลัย 
     ณ สนามกีฬากลางและ 
     โรงยิม มหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
 
 
 

๑. ได้รู้จักการท า 
   งานเป็นทีม 
๒. มีการช่วยเหลือ 
   กัน ในคณะ 
๓. เป็นการเชื่อม 
   ความสัมพันธ์อันดี 
   ระหว่างหน่วยงาน  
   ภายในมหาวิทยาลัย 
๔. ท าให้บุคลากร 
   ภายในมหาวิทยาลัย  
   มีสุขภาพร่างกาย 
   ที่แข็งแรงข้ึน 

๑. มีการประสาน 
   งานกันระหว่าง 
   หน่วยงานใน 
   การติดต่อกัน 
๒. ได้มีน้ าใจภายใน 
   หน่วยงาน 
๓. ปรับใช้กับการท า 
   งานในหน้าที่ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๖ ม.ค.
๒๕๖๒ 

๖๕. ท าบุญเนื่องในโอกาส 
     วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 
     ของมหาวิทยาลัย 
 

๑. มีส่วนร่วมใน 
   การท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม 
   มากยิ่งขึ้น 
๒. ได้อุทิศส่วนบุญ 
   กุศลไปให้ผู้ที่ท า 
   ประโยชน์ให้กับ 
   มหาวิทยาลัย 
 

๑. บุคลากรม ี
   ปฏิสัมพันธ์กับ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
   มากขึ้น 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 
๓. ได้มีส่วนร่วมใน 
   กิจกรรมของ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๕๒ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

   มหาวิทยาลัย ส่ง 
   ผลถึงการท างาน 
   ร่วมกันของ 
   บุคลากร 

๑๖ มี.ค.
๒๕๖๒ 

๖๖. พิธีสมโภชน์องค์ 
     พระเจดีย์ศรีอนันตสิทธิ์  
     ถวายเครื่องสักการะ  
     นมัสการพระบรม 
     สารีริกธาตุ สามัคคี  
     ประจ าปี ๒๕๖๒  
     ณ วัดกระโดน  
     ต.หนองไข่น้ า  
     จ.นครราชสีมา 
 
 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 
   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 
   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๙ มี.ค.
๒๕๖๒ 

๖๗. "สถาบันพระมหา  
     กษัตริย์กับประเทศไทย"         
     วันที่ ๑๙ มีนาคม  
     ๒๕๖๒ 
    ณ ห้องประชุมนวัตกรรม 
     ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม 
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

๑. ได้มีจิตส านึก 
   ในการสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ได้เรียนรู้ 
   ประวัติศาสตร์ 
   ของชาติไทย 
๓. ได้เห็นถึงแบบ 
   อย่างที่ดีสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 

๑. ท าให้ได้เห็น 
   ความวิริยะ  
   ความอดทน 
๒. ได้น าแบบอย่าง 
   ที่ดีปรับใช้ใน 
   การท างาน แบบ 
   อย่างตามรอยใน 
   หลวง ร.๙ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๕ เม.ย.
๒๕๖๒ 

๖๘. ร่วมงานสงกรานต์  
     สืบสานประเพณีไทย ใน 
    วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒  
     ณ สนามกีฬาในร่ม  
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

๑. ได้สืบสาน 
   ประเพณีอันดีงาม 
   ของไทย 
๒. ได้มีส่วนร่วมใน 
   งานกิจกรรมของ 
   มหาวิทยาลัย 

๑. ได้มีการเคารพ 
   ผู้ใหญ่ และ เชื่อม 
   ความสัมพันธ์อันดี 
   ในหน่วยงาน 
๒. ได้รู้จักการมี 
    น้ าใจให้กัน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒๖ เม.ย.
๒๕๖๒ 

๖๙. ถนนวัฒนธรรม งาน  
     ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ า 

๑. ได้อนุรักษ์ 
   วัฒนธรรมไทยใน 

๑. ได้มีความสามัคคี  
   กับเพ่ือนร่วมงาน 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 



๕๓ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     ภูมิปัญญาอาหาร  
     จันทรเกษมสืบสาน  
     ประกวด “ห่อหมก"  
     ณ สนามกีฬาในร่ม 
     มหาวิทยาลัยราชภฏั 
     จันทรเกษม 

   เรื่องของอาหาร 
๒. รู้จักประโยชน ์
   และคุณค่าทาง 
   วัฒนธรรมไทยที่ม ี
   สืบทอดกันมา 
   อย่างยาวนาน  
   ให้คนรุ่นใหม่ได้ 
   ตระหนักถึง 
๓. ได้คุณค่าของ 
   อาหารทาง 
   โภชนาการ 

    ในคณะ 
๒. ได้มีน้ าใจใน 
   การท างานต่อ 
   เพ่ือนร่วมงาน 
๓. มีการท างาน 
   เป็นทีม 

 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

 

๓ พ.ค.
๒๕๖๒ 

๗๐. โครงการบรรพชา 
     อุปสมบทเฉลิม 
     พระเกียรติสมเด็จ 
     พระเจ้าอยู่หัว 
    มหาวชิราลงกรณบดินทร 
     เทพยวรางกูร เนื่องใน 
     โอกาสมหามงคล 
     พระราชพิธีบรมราชา 
     ภิเษก พุทธศักราช  
     ๒๕๖๒ 
     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     จันทรเกษม และ 
     วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง 

๑. เป็นการสืบทอด 
   พระพุทธศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 
   องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 
 
 

๑. ได้ปฏิบัติตน ให้มี 
   ศีลธรรมอันดแีละ 
   ได้ประพฤติปฏิบัติ 
   ธรรม ตามค าสั่ง 
   สอนของพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
๓. ได้น าความรู้จาก 
   การเรียน ปฏิบัติ 
   ธรรม น ามาใช้กับ 
   การท างานและ 
   ชีวิตประจ าวัน 

- ภาพถ่าย  
 เข้าร่วม  
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

 
 

๑๒ พ.ค. 
๒๕๖๒ 

๗๑. สมโภชพระบรมสารี 
     ริกธาต ุอัญเชิญมาจาก 
     ประเทศศรีลังกา  
     “ครบรอบปีที่ ๑๔” 
     ประดิษฐานเป็น 
     การถาวร  
     ณ วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง 
     ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. ได้มีส่วนร่วม 
   กิจกรรมระหว่าง 
   มหาวิทยาลัยและ 
   วัดเสมียนนารีเป็น 
   การเชื่อมความ 
   สัมพันธ์อันดีให้แก่ 

๑. ได้ฝึกฝนความมี 
   ระเบียบ วินัย ใน 
   การปฏิบัติงาน 
   ศาสนพิธี 
๒. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 



๕๔ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

    องค์กร 
๓.ได้เรียนรู้กระบวน 
   การงานศาสนพิธี 
   ที่ถูกต้อง 

๑๕ พ.ค. 
๒๕๖๒ 

๗๒. พิธีถวายพระพรชัย 
     มงคล โอกาสมหามงคล 
     บรมราชาภิเษก  
     พระบาทสมเด็จ 
     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
     รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่  
     ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 
 
 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจงาน 
   พิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติ 
   หน้าที่ 
๓. ได้ท ากิจกรรม 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ร่วมกันกับหน่วย 
   งานต่างๆ ภายใน    
   มหาวิทยาลัย 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

๑๕ พ.ค.
๒๕๖๒ 

๗๓. ร่วมโครงการปฏิบัติ 
     ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
    เนื่องในโอกาสมหามงคล 
     บรมราชาภิเษก  
     พระบาทสมเด็จ 
     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
     รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่  
     ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
     ณ วัดเสมียนนารี  
     พระอารามหลวง 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจงาน 
   พิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ได้ปฏิบัติตน ให้มี 
   ศีลธรรมอันดแีละ 
   ได้ประพฤติปฏิบัติ 
   ธรรม ตามค าสั่ง 
   สอนของพระพุทธ 
   ศาสนา 
๓. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและส่วน 
   ร่วมมากข้ึน 
๔. ได้น าความรู้จาก 
   การเรียน ปฏิบัติ 
   ธรรม น ามาใช้กับ 
   การท างานและ 
   ชีวิตประจ าวัน 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

 
 



๕๕ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

๒๔ พ.ค.
๒๕๖๒ 

๗๔. เข้าร่วมงานและช่วย 
     งานศาสนพิธี งานท า 
    บุญอายุวัฒนมงคล ๘๒  
    ปี พระพรหมวชิรญาณ 
    ณ วัดยานนาวา  
    กรุงเทพฯ 

๑. ได้เรียนรู้งาน 
   ศาสนพิธี 
๒. มีจิตอาสาช่วย 
   เหลืองานต่าง ๆ 

๑. รู้จักการช่วย 
   เหลือและสามารถ 
  ปรับกับการท างาน 
๒. ได้ประสานงาน 
   กับเพ่ือนร่วมงาน 
   ต่างหน่วยงาน 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓๑ พ.ค.
๒๕๖๒ 

๗๕. พิธีถวายพระพรชัย 
     มงคลแด่สมเด็จพระนาง 
     เจ้าฯ พระบรมราชินี  
     เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
     พระชนมพรรษา 
     ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
    ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส  
     ชั้น ๓ อาคารส านักงาน 
     อธิการบดี 
 
 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจงาน 
   พิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีม ี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติหน้าที ่
๓. ได้ท ากิจกรรม 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ร่วมกันกับหน่วย 
   งานต่างๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัย 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

 
 

๓ ก.ค.
๒๕๖๒ 

๗๖. กิจกรรมหล่อเทียน 
     พรรษา และถวายเทียน 
     พรรษา “สืบสาน 
     วัฒนธรรมไทย” 
     ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

๑. เป็นการสืบทอด 
   อายุพระพุทธ 
   ศาสนา 
๒. มีส่วนร่วมในการ 
   ท านุบ ารุงศิลป 
   วัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น 

๑. บุคลากรม ี
  ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน  
   ร่วมงานมากข้ึน 
๒. ปฏิบัติตนอยู่ใน 
   กรอบศีลธรรม 
   อันมีงาม 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๒๒ ก.ค.
๒๕๖๒ 

๗๗. ปฐมนิเทศนักศึกษา 
     ใหม่ ประจ าปีการศึกษา  
     ๒๕๖๒  
     ณ สนามกีฬาในร่ม 

๑. ได้ท างานเป็นทีม 
   ภายในคณะฯ  
๒. การมีความ 
   รับผิดชอบในงาน 
   ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. เรียนรู้วิธีการท า 
   งานร่วมกับผู้อ่ืน 
๔. การตรงต่อเวลา 

๑. ท างานในสว่นที่ตนได ้
   รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
๒. การให้ความร่วม  
   มือในการท างาน 
   ร่วมกับผู้อื่น 
๓. เป็นที่เชื่อถือของ 
   คนอื่น เป็นทีไ่ว้วาง  
   ใจ ท างานทนัเวลา  
   ส่งงานตรงเวลา ท า 
   งานให้ส าเร็จตามที่ 
   ได้ตามที่ก าหนดไว ้

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 



๕๖ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

๒๕ ก.ค.
๒๕๖๒ 

๗๘. พิธีถวายพระพรชัย 
     มงคล เนื่องในโอกาสวัน 
     เฉลิมพระชนมพรรษา  
     พระบาทสมเด็จ 
     พระปรเมนทรรามาธิบดี 
  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
    ครบ ๖๗ พรรษา และพิธี 
     ถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือ 
     เป็นข้าราชการที่ดีและ 
     พลังของแผ่นดิน  
     ประจ าปี ๒๕๖๒  

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจงาน 
   พิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่างๆ  
   ของงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน  
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ประพฤติปฏิบัติ 
   ตนเป็นคนที่ดีมี 
  ความซื่อสัตย์สุจริต 
   ในการปฏิบัติหน้าที ่
๓. ได้ท ากิจกรรม 
   ของมหาวิทยาลัย 
   ร่วมกันกับหน่วย 
   งานต่างๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัย 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 

๒๘ ก.ค.
๒๕๖๒ 

๗๙. เนื่องในโอกาสพระราช 

    พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
     พระบาทสมเด็จพระวชิร 

      เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
     โปรดเกล้าพระราชทาน 

     เลื่อนสมณศักดิ์พระราช 

     ศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาส 

     วดัเสมียนนาร ีพระอาราม 

     หลวง เจ้าคณะเขตบางเขน- 
     จตุจักร เป็นพระราชา 

     คณะชั้นเทพในราชทินนาม 

     ทีพ่ระเทพวรสิทธาจารย์  
     บริหารศาสนกิจโสภณ  
     วิมลวรธรรมานุสิฐมหา 

     คณิสร บวรสังฆาราม   
     ณ วัดเสมียนนารี  
       พระอารามหลวง 

๑.ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๒.มีความเข้าใจ งาน
พิธีการ และขั้นตอน
ต่างๆของงาน 

๑.มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลืองานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒.ได้ประสานงานกับ
เพ่ือนร่วมงานในการ
ช่วยเหลืองาน
สามารถปรับใช้กับ
การท างานได้ 

ภาพถ่าย
เข้าร่วม
กิจกรรม 

๑๕ ส.ค.
๒๕๖๒ 

๘๐.เขา้ร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติ 
     ธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
     พระบรมราชินีนาถ  
     พระบรมราชชนนีพันปี 

๑. ได้แสดงออกถึง 
   ความจงรักภักดี 
   ต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. มีความเข้าใจงาน 

๑. มีความจงรักภักดี 
   ที่มีต่อสถาบัน 
   พระมหากษัตริย์ 
๒. ได้ปฏิบัติตน ให้มี 
   ศีลธรรมอันดแีละ 

- ภาพถ่าย 
 เข้าร่วม 
 กิจกรรม 
- ลายเซ็น 
 เข้าร่วม 



๕๗ 

 

วัน/
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ 
การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการ 
หลักฐาน 

     หลวง 

     ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง ๒  
     อาคารส านักศิลปะและ 

     วัฒนธรรม 

   พิธีการ และ 
   ขั้นตอนต่าง ๆ 
   ของงาน 

   ได้ประพฤติปฏิบัติ 
   ธรรม ตามค าสั่ง 
   สอนของพระพุทธ 
   ศาสนา 
๓. รู้จักการเสียสละ 
   เพ่ือผู้อื่นและ 
   ส่วนรว่มมากข้ึน 
๔. ได้น าความรู้จาก 
   การเรียน ปฏิบัติ 
   ธรรม น ามาใช้กับ 
   การท างานและ 
   ชีวิตประจ าวัน 

 กิจกรรม 

 
๑.๕ บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน 
วัน/เดือน/ปี ผลด้านบุคลิกภาพและการปฏิบัติตน รายการหลักฐาน 

๒๕๕๘ - การแต่งกายในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม 
  ความเหมาะสม ตามโอกาส  
- การแต่งกายในการท างาน ได้ปฏิบัติตามที่หน่วยงาน 
  ก าหนด 
- ได้เป็นตัวแทนของคณะวิทยาการจัดการ เป็น 
  วิทยากรรับเชิญ Workshop การจัดการเรียนรู้ (KM)  
  ด้านการปฏิบัติงาน :- สายสนับสนุน โครงการพัฒนา 
  สมรรถนะการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ วันศุกร์ที่  
  5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 915/1  
  คณะวิทยาการจัดการ เรื่องการปฏิบัติงานการให้ 
  บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้เพ่ือนร่วม 
  งานและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบ 
- การให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา มีจิตใจที่ดี  
  คอยให้บริการสอบถามและคอยช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
  ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาติดต่อ ไม่ท าสีหน้าที่ไม่ดี 
  น้ าเสียงควรที่จะไม่ดุ และ มีกิริยาที่ดี ควรจะสังเกต 
  ผู้ที่มารับบริการ และ มาใช้งานในห้องปฏิบัติการฯ 
  ที่ได้รับมอบหมาย ควรแนะน านักศึกษา ด้วยวาจาที่ 
  สุภาพ รวมถึงเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ 

- ค าสั่งคณะวิทยาการ 
  จัดการที่ ๐๑๐/๒๕๒๘ 
- ภาพกิจกรรม 

 



๕๘ 

 

วัน/เดือน/ปี ผลด้านบุคลิกภาพและการปฏิบัติตน รายการหลักฐาน 
๒๕๕๙ - การแต่งกายในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม 

  ความเหมาะสม ตามโอกาส  
- ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริม 
  วัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและวัดเสมียนนารี  
- ได้ส่งเสริมเรื่องกายแต่งกายในชุดไทย เป็น 
  การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์การแต่งกาย 
- งานจิตอาสาช่วยมหาวิทยาลัยตามโอกาสต่าง ๆ 

- ภาพกิจกรรม 

๒๕๖๐ - การแต่งกายในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม 
  ความเหมาะสม ตามโอกาส  
- ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริม 
  วัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและวัดเสมียนนารี  
- ได้ส่งเสริมเรื่องกายแต่งกายในชุดไทย เป็น 
  การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์การแต่งกาย 
- งานจิตอาสาช่วยมหาวิทยาลัยตามโอกาสต่าง ๆ 

- ภาพกิจกรรม 

๑๔ ก.พ.
๒๕๖๐ 

เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป  
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 
๑๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ  
วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๕ มิ.ย.
๒๕๖๐ 

ฝุายศาสนพิธี และร่วมงานฉลอง ๑๖๐ ปี วัดเสมียนนารี 
สมโภชพระอารามหลวง และสมโภชพระบรม
สารีริกธาตุ วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ณ วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๙ มิ.ย.
๒๕๖๐ 

ฝุายศาสนพิธี และ ร่วมพิธีมหามงคลบ าเพ็ญพระราช
กุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดี พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๒๐ ต.ค.
๒๕๖๐ 

ฝุายศาสนพิธี และร่วมงานสมโภชองค์กฐิน
พระราชทาน  
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 



๕๙ 

 

วัน/เดือน/ปี ผลด้านบุคลิกภาพและการปฏิบัติตน รายการหลักฐาน 
๒๕ ต.ค.
๒๕๖๐ 

ฝุายศาสนพิธี และร่วมงานพิธีท าบุญอุทิศถวายเนื่อง 
ในวันออกพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร   
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๒๖ ต.ค.
๒๕๖๐ 

ฝุายศาสนพิธี และร่วมพิธีพระราชพิธีพระเพลิง 
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๕ ธ.ค. 
๒๕๖๐ 

ฝุายศาสนพิธี และร่วมพิธีท าบุญ เพื่ออุทิศถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๒๕๖๑ - การแต่งกายในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม 
  ความเหมาะสม ตามโอกาส  
- ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือ 
  ส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและ 
  วัดเสมียนนารี  
- ได้ส่งเสริมเรื่องกายแต่งกายในชุดไทย เป็น 
  การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์การแต่งกาย 
- งานจิตอาสาช่วยมหาวิทยาลัยตามโอกาสต่าง ๆ 

 

๕ พ.ค.
๒๕๖๑ 

 ฝุายศาสนพิธี พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ที่
อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เพ่ือประดิษฐานเป็น
การถาวร ครบรอบ ๑๒ ปี 
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๖ ก.ย.
๒๕๖๑ 

ฝุายศาสนพิธี ท าบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุ
จ านวน ๙ รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
ครบรอบ ๗๘ ปี 
๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- ภาพกิจกรรม 

๒๖ ต.ค.
๒๕๖๑ 

ฝุายศาสนพิธี พิธีบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศ
ถวายแด่อดีต 
เจ้าอาวาส และทายก ท่านผู้มีอุปการคุณต่อวัด  
(เป็นปีที่ ๔๕) และงานฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี 

- ภาพกิจกรรม 



๖๐ 

 

วัน/เดือน/ปี ผลด้านบุคลิกภาพและการปฏิบัติตน รายการหลักฐาน 
พระเดชพระคุณ พระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาส 
วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง 
วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕ ธ.ค.
๒๕๖๑ 

ฝุายศาสนพิธี พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราช
กุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๕ พ.ค.
๒๕๖๑ 

ฝุายศาสนพิธี พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญ
มาจากประเทศศรีลังกา เพ่ือประดิษฐานเป็นการถาวร 
ครบรอบ ๑๒ ปี 
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๒๕๖๒ - การแต่งกายในการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม 
  ความเหมาะสม ตามโอกาส  
- ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือ 
  ส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและ 
  วัดเสมียนนารี  
- ได้ส่งเสริมเรื่องกายแต่งกายในชุดไทย เป็น 
  การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์การแต่งกาย 
- งานจิตอาสาช่วยมหาวิทยาลัยตามโอกาสต่าง ๆ 

 

๑๖ ม.ค.
๒๕๖๒ 

ฝุายศาสนพิธีและร่วมงานท าบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม่ ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย  
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

- ภาพกิจกรรม 

๑๖ มี.ค.
๒๕๖๒ 

ฝุายศาสนพิธีและร่วมงานสมโภชน์องค์พระเจดีย์ 
ศรีอนันตสิทธิ์ ถวายเครื่องสักการะ นมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ สามัคคี ประจ าปี ๒๕๖๒  
ณ วัดกระโดน ต.หนองไข่น้ า จ.นครราชสีมา 

- ภาพกิจกรรม 

๓ พ.ค.๖๒ ฝุายศาสนพิธีและร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
และวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 



๖๑ 

 

วัน/เดือน/ปี ผลด้านบุคลิกภาพและการปฏิบัติตน รายการหลักฐาน 
๑๒ พ.ค. 
๒๕๖๒ 

สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมากจากประเทศ
ศรีลังกา “ครบรอบปีที่ ๑๔” ประดิษฐานเป็น 
การถาวร  
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๒๔ พ.ค.
๒๕๖๒ 

ฝุายศาสนพิธีและร่วมงานพิธีท าบุญอายุวัฒนมงคล 
๘๒ ปี พระพรหมวชิรญาณ  
ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๒๘ ก.ค.
๒๕๖๒ 

ฝุายศาสนพิธีและร่วมงาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์ พระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัด
เสมียนนารี พระอารามหลวง เจ้าคณะเขตบางเขน – 
จตุจักร เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนาม 
ที่ พระเทพวรสิทธาจารย์ บริหารศาสนกิจโสภณ 
วิมลวรธรรมานุสิฐมหาคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี 
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร 

- ภาพกิจกรรม 

๑๑ ก.ย.
๒๕๖๒ 

ได้รับรางวัลคนดีศรีจันทรเกษม ในงานพิธีเชิดชูเกียรติ 
เพชรสยาม บุคคลดีเด่น และคนดีศรีจันทรเกษม ครั้งที่ 
๒๕ ประจ าปี๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 
อาคารส านักงานอธิการบดี  

- ภาพกิจกรรม 

 

๑.๖ การบริการสังคม/การเป็นวิทยากร/การบริการวิชาการ 
วัน/ 

เดือน/ปี 
กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้

ประโยชน์ในงาน 
รายการหลักฐาน 

๒๑ ก.ย. 
๒๕๕๘ 

บริการวิชาการ  
งานวันอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่น้ า  
คู คลองแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๕๘   
ณ มัสยิดกมาลุล
อิสลาม  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 

๑. ได้บริการวิชาการ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
   งานวันอนุรักษ์และ 
   พัฒนาแม่น้ า คู  
   คลองแห่งชาติ  
   ประจ าปี ๒๕๕๘  
๒. ได้ท างานร่วมกับ 
   ชุมชน 
๓. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
   ต่างศาสนา และ  
   การอยู่ร่วมกันใน 

๑. ได้ท างานเป็น 
   ทีม 
๒. ได้มีการปรับ 
   ใช้กับงาน 
   ประจ า การท า 
  งานร่วมกับผู้อ่ืน 
๓. ได้น าความรู้  
   ไปใช้ใน 
   การแนะน า  
   การถ่ายภาพ  
   เรื่องของ 

- ใบเซ็นชื่อเข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 



๖๒ 

 

วัน/ 
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการหลักฐาน 

   สังคม    การประกวด 
   การถ่ายภาพ  
   สิ่งแวดล้อม 

๑๐ ก.ค.
๒๕๕๙ 

โครงการอบรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 
อบรมการเปิดร้านค้า
ออนไลน์ให้ 
กับบุคลทั่วไป 
ณ ห้องประชุม 
๙๑๕/๑ คณะ
วิทยาการจัดการ 
และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๙๒๔ 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   เทคนิค การเปิด 
   ร้านค้าออนไลน์ 
 
 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นชื่อเข้า 
  ร่วมกิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๒๐ ก.ย. 
๒๕๕๙ 

บริการวิชาการ  
งานวันอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่น้ า คู คลอง
แห่งชาติ  
ณ มัสยิดกมาลุล
อิสลาม  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 

๑. ได้บริการวิชาการ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
   งานวันอนุรักษ์และ 
   พัฒนาแม่น้ า คู  
   คลองแห่งชาติ  
   ประจ าปี ๒๕๕๘  
๒. ได้ท างานร่วมกับ 
   ชุมชน 
๓. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
   ต่างศาสนา และ  
   การอยู่ร่วมกันใน 
   สังคม 

๑. ได้ท างานเป็น 
   ทีม 
๒. ได้มีการปรับ 
   ใช้กับงาน 
   ประจ า การท า 
  งานร่วมกับผู้อ่ืน 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 
 
 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๒๕ ม.ค.
๒๕๖๐ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
กิจกรรมถ่ายภาพ
อย่างไรให้สวย  
ณ โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   เทคนิค การเปิด 
   ร้านค้าออนไลน์ 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
   และปรับใช้กับ 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๑๔ มิ.ย. โครงการอบรมบริการ ๑. เป็นการส่งเสริมให้ ๑. มีการวางแผน - ใบเซ็นต์เข้าร่วม 



๖๓ 

 

วัน/ 
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการหลักฐาน 

๒๕๖๐ วิชาการแก่สังคม 
กิจกรรมอบรมนัก
ธุรกิจรุ่นเยาว์ให้ กับ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   เทคนิค การเป็น 
   นักธุรกิจ 
 

   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๑๗-๑๘ 
มิ.ย.

๒๕๖๐ 

โครงการอบรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 
กิจกรรมอบรมการ
ออกแบบ Content 
Marketing เพ่ือธุรกิจ
ออนไลน์ และเป็น
เครื่องมือส าหรับใช้ใน
การสร้างและขยาย
โอกาสทางธุรกิจทั่วไป  
ณ ห้องประชุม 
๙๑๕/๑ คณะ
วิทยาการจัดการและ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๙๒๖ 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   เทคนิค ออกแบบ  
 Content Marketing  
   เพ่ือธุรกิจออนไลน์  
   และเป็นเครื่องมือ 
   ส าหรับใช้ใน 
   การสร้างและขยาย 
   โอกาสทางธุรกิจ 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีมและ 
   ปรับใช้ในการ 
   ท างานประจ า 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๒๐ ก.ย. 
๒๕๖๐ 

บริการวิชาการ  
งานวันอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่น้ า คู คลอง
แห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐   
ณ มัสยิดกมาลุล
อิสลาม  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 

๑. ได้บริการวิชาการ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
   งานวันอนุรักษ์และ 
   พัฒนาแม่น้ า คู  
   คลองแห่งชาติ    
   ประจ าปี ๒๕๕๘  
๒. ได้ท างานร่วมกับ 
   ชุมชน 
๓. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
   ต่างศาสนา และ  
   การอยู่ร่วมกันใน 
   สังคม 
 

๑. ได้ท างานเป็น 
   ทีม 
๒.ได้มีการปรับใช้ 
   กับงานประจ า  
   การท างาน 
   ร่วมกับผู้อ่ืน 
๓. ได้น าความรู้  
   ไปใช้ใน 
   การแนะน า  
   การถ่ายภาพ  
   เรื่องของ 
   การประกวด 
   การถ่ายภาพ  
   สิ่งแวดล้อม 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 



๖๔ 

 

วัน/ 
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการหลักฐาน 

๙ – ๑๐ 
ธ.ค.

๒๕๖๐ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
เพ่ือการพัฒนาชุมชน 
จ.ชัยนาท กิจกรรม
กลยุทธ์การจัดการ
ธุรกิจชุมชนในยุค
ดิจิตอล และกิจกรรม 
การบริหารจัดการ
ต้นทุนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ให้กับชุมชน ใน
อ าเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท 

๑. ได้บริการวิชาการ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
   กิจกรรมกลยุทธ์ 
   การจัดการธุรกิจ 
  ชุมชนในยุคดิจิตอลและ 
   กิจกรรมการบริหาร 
   จัดการต้นทุนตาม 
   ปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียงให้กับชุมชน 
๒.ได้ท างานร่วมกับชุมชน 
๓. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
   ศาสนา และ การอยู่ 
   ร่วมกันในสังคม 

๑. ได้ท างานเป็น 
   ทีม 
๒.ได้มีการปรับใช้ 
   กับงานประจ า  
   การท างานร่วม 
   กับผู้อ่ืน 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 
 
 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๒๑ ก.พ.
๒๕๖๑ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
กิจกรรมศิลปะ 
การถ่ายภาพและ 
การตกแต่งภาพ  
ณ โรงเรียนมัธยม
ประชานิเวศน์ เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 

๑. เป็นการส่งเสริมให้  
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   เทคนิค การเปิด 
   ร้านค้าออนไลน์ 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๑๗ ก.พ.
๒๕๖๑ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  
อ.เนินขาม กิจกรรม
การประกวด 
การถ่ายภาพเพ่ือเพ่ิม
เสน่ห์ชุมชน  
จ.ชัยนาท  

 

๑. ได้บริการวิชาการ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
   กิจกรรมกลยุทธ์ 
   การจัดการธุรกิจ 
   ชุมชนในยุคดิจิตอล 
   และกิจกรรม 
   การบริหารจัดการ 
   ต้นทุนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง  
   ให้กับชุมชน 
๒. ได้ท างานร่วมกับ 
   ชุมชน 
๓. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 

๑. ได้ท างานเป็น
ทีม 
๒.ได้มีการปรับใช้
กับงานประจ า 
การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
๓.การช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ภาพถ่าย
กิจกรรม 



๖๕ 

 

วัน/ 
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการหลักฐาน 

   ศาสนา และ การอยู่ 
   ร่วมกันในสังคม 

๒๙ มี.ค.
๒๕๖๑ 

กิจกรรมบริการ
วิชาการ จัดท าแผน
วิสาหกิจชุมชน 
เนินขามและส ารวจ
บริการวิชาการ 
อ าเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท 
 

 

๑. ได้บริการวิชาการ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
   กิจกรรมกลยุทธ์ 
   การจัดการธุรกิจ 
   ชุมชนในยุคดิจิตอล  
   และกิจกรรม 
   การบริหารจัดการ 
   ต้นทุนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง  
   ให้กับชุมชน 
๒.ได้ท างานร่วมกับชุมชน 
๓. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
   ศาสนา และ การอยู่ 
   ร่วมกันในสังคม 

๑. ได้ท างานเป็น 
   ทีม 
๒.ได้มีการปรับใช้ 
   กับงานประจ า  
   การท างานร่วม 
   กับผู้อ่ืน 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 
 
 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๙ – ๑๐ 
มิ.ย.

๒๕๖๑ 

โครงการอบรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 
กิจกรรมอบรมการ
ออกแบบ Content 
Marketing เพ่ือธุรกิจ
ออนไลน์ และเป็น
เครื่องมือส าหรับใช้ใน
การสร้างและขยาย
โอกาสทางธุรกิจ 
ณ ห้องประชุม ๙๑๕/
๑ คณะวิทยาการ
จัดการและ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๙๒๖ 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   เทคนิค ออกแบบ   
 Content Marketing  
   เพ่ือธุรกิจออนไลน์  
   และเป็นเครื่องมือ 
 ส าหรับใช้ในการสร้าง 
   และขยายโอกาส 
   ทางธุรกิจ 
 
 
 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๙ – ๑๐ 
ก.ค.

๒๕๖๑ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน 
จังหวัดชัยนาท 

๑. ได้บริการวิชาการ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
   กิจกรรมกลยุทธ์ 
   การจัดการธุรกิจ 

๑. ได้ท างานเป็น 
   ทีม 
๒.ได้มีการปรับใช้ 
   กับงานประจ า  

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 



๖๖ 

 

วัน/ 
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการหลักฐาน 

กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชน  
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 

   ชุมชนในยุคดิจิตอล  
   และกิจกรรม 
   การบริหารจัดการ 
   ต้นทุนตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง  
   ให้กับชุมชน 
๒. ได้ท างานร่วมกับ 
   ชุมชน 
๓. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
   ศาสนา และ การอยู่ 
   ร่วมกันในสังคม 

   การท างานร่วม 
   กับผู้อ่ืน 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 
 
 

๒๐ ก.ย. 
๒๕๖๑ 

บริการวิชาการ  
งานวันอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่น้ า คู คลอง
แห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๑   
ณ มัสยิดกมาลุล
อิสลาม  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

๑. ได้บริการวิชาการ 
   ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
   งานวันอนุรักษ์และ 
   พัฒนาแม่น้ า คู  
   คลองแห่งชาติ  
   ประจ าปี ๒๕๕๘  
๒. ได้ท างานร่วมกับ 
   ชุมชน 
๓. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
   ต่างศาสนา และ  
   การอยู่ร่วมกันใน 
   สังคม 
 
 

๑. ได้ท างานเป็น 
   ทีม 
๒.ได้มีการปรับใช้ 
   กับงานประจ า  
   การท างานร่วม 
   กับผู้อ่ืน 
๓. ได้น าความรู้  
   ไปใช้ใน 
   การแนะน า  
   การถ่ายภาพ  
   เรื่องของ 
   การประกวด 
   การถ่ายภาพ  
   สิ่งแวดล้อม 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๒๕ ก.ย.
๒๕๖๑ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
กิจกรรมจัดท าบัญชี
ครัวเรือน เทิด 
พระเกียรติ 
ณ ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
   เทคนิค กิจกรรม 
  จัดท าบัญชีครัวเรือน 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๑๙ พ.ย.
๒๕๖๑ 

โครงการบริการ
วิชาการด้าน 
การท่องเที่ยวและ

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 



๖๗ 

 

วัน/ 
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการหลักฐาน 

การโรงแรมระหว่าง
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม กับ 
Guangxi Normal 
University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชน
จีน 
ณ ห้องประชุม 
๙๑๕/๑ คณะ
วิทยาการจัดการและ 
ห้องเรียน ๙๒๔/๑ 

๒. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
   ประเพณีของชาวจีน 
 
 
 
 

   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

  กิจกรรม 

๒๖ พ.ค.
๒๕๖๒ 

งานบริการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสร้างเว็บไซต์เพ่ือ
การขายสินค้าในยุค
ดิจิตอล 
ณ ห้องประชุม 
๙๑๕/๑ คณะ
วิทยาการจัดการและ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ๙๒๖ 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้ขั้นตอน  
  เทคนิค สร้างเว๊บไซต์ 
   เพ่ือการขายสินค้า 
   ในยุคดิจิตอล 
 
 
 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๑๐–๑๑  
มิ.ย.

๒๕๖๒ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน 
จังหวัดชัยนาท 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
บ้านเนินขาม ต.เนนิขาม 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม  
   เนินขามด้าน  
   อาหาร ผลิตภัณฑ์ 
 ท้องถิ่น ดนตรีท้องถิ่น 
 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 



๖๘ 

 

วัน/ 
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการหลักฐาน 

และ บ้านกุดจอก  
ต.กุดจอก จ.ชัยนาท 
กิจกรรมการสร้างสรรค์
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว 
(อาหาร ผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ ดนตรีท้องถิ่น) 

 
 

๕ ก.ค.
๒๕๖๒ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
กิจกรรมที่ ๓ เสริม 
สร้างทกัษะการรู้เท่า
ทันสื่อในยุคดิจิตอล 
เพ่ือบริหารจัดการ
บัญชีครัวเรือนให้มี
เงินเก็บตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ณ ศูนย์เรียนรูป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ประจ าแขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒. ได้เรียนรู้บริหาร 
   จัดการบัญชีครัว 
   เรือนให้มีเงินเก็บ 
   ตามปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อ่ืน 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๙ ก.ค.
๒๕๖๒ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
การอบรมการรอบรู้
เทคนิคการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
ณ โรงเรยีนเสนานิคม 
กรุงเทพฯ 

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒.ได้เรียนรู้เทคนิคการ 
   เป็นผู้ประกอบการ 
   รุ่นใหม่ 
 
 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 
   ผู้อื่น 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 

๑๐ ก.ค.
๒๕๖๒ 

โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
การอบรมการรอบรู้
เทคนิคการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

๑. เป็นการส่งเสริมให้ 
   คณะวิทยาการได้มี 
   โอกาสรับใช้สังคม 
๒.ได้เรียนรู้เทคนิคการ 
   เป็นผู้ประกอบการ 

๑. มีการวางแผน 
   การท างาน 
๒.เป็นการท างาน 
   เป็นทีม 
๓. การช่วยเหลือ 

- ใบเซ็นต์เข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ภาพถ่าย 
  กิจกรรม 



๖๙ 

 

วัน/ 
เดือน/ปี 

กิจกรรม ความรู้/ผลที่ได้รับ การน าผลไปใช้
ประโยชน์ในงาน 

รายการหลักฐาน 

ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
ณ โรงเรยีนเสนานิคม 
กรุงเทพฯ 

   รุ่นใหม่ 
 
 

   ผู้อื่น 

 
๑.๗ ประวัติการลงโทษทางวินัย 

วันเดือนปี การลงโทษทางวินัย รายการหลักฐาน 

ปี๒๕๕๘ -  

ปี๒๕๕๙ -  

ปี๒๕๖๐ -  

ปี๒๕๖๑ -  

ปี๒๕๖๒ -  

 
 

ส่วนที่ ๒  
รายงานการปฏิบัติงาน 

 

๒.๑ ระดับผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

ปีงบประมาณ 
ระดับผลการประเมิน 

(ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้) 
ผลการประเมิน 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

(เทียบตามเกณฑ์) 
ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดีเยี่ยม ๙๘.๓๕ ๕ 
ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดีเยี่ยม ๙๗.๐๕ ๕ 
ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดีเยี่ยม ๙๘.๘๐ ๕ 
ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดีเยี่ยม ๙๗.๓๕ ๕ 
ปีที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ - - - 

ค่าเฉลี่ย  x  = ………………… 
 

หมายเหตุ 
 ๑.  เกณฑ์คะแนน ดีเยี่ยม (๙๐.๐๐-๑๐๐)  =  ๕ คะแนน 
 ดีมาก (๘๐.๐๐-๘๙.๙๙)    =  ๔ คะแนน  
 ดี (๗๐.๐๐-๗๙.๙๙)    =  ๓ คะแนน 
 พอใช้ (๖๕.๐๐-๖๙.๙๙)    =  ๒ คะแนน 
 ไม่ผ่าน   (๐-๖๔.๙๙)      =  ๑ คะแนน 

๒. หากในปีที่ ๕ ผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยกองบริหารงานบุคคลยังไม่แล้วเสร็จ
ให้รายงานและคิดคะแนนเฉลี่ยจากผลการประกาศที่มี 
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๒.๒  ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของต าแหน่ง 
 
การรายงานการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของต าแหน่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เสนอข้อมูล

ภาระงานที่ตนปฏิบัติในต าแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง ภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงาน
ตามข้อตกลงหรือค าขอรับรองการปฏิบัติงาน ที่ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่  
ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่อาจารย์และนักศึกษา 
ดูแล อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ความเรียบร้อย ภายในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ รับเรื่องขอใช้

ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ จากอาจารย์ และ นักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง แบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการฯ วัน เวลา รายละเอียด ผู้สอน ผู้อนุญาตในการใช้ห้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ การเรียน
การสอนห้องปฏิบัติการฯ เช่น เครื่องขยายสัญญาณเสียง เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 
ไมโครโฟนแบบมีสาย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  และ ส่วนอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน ของ
รายวิชาผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น กล้องวีดีโอ ขาตั้งกล้องวีดีโอ ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ ไฟ
ถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ฯลฯ ส่วนนักศึกษาที่ขอใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เตรียม
อุปกรณ์ อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น กล้องวีดีโอ ขาตั้งกล้องวีดีโอ ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ
เสื้อ ไฟถ่ายท ารายการโทรทัศน์ เครื่องเลือกสัญญาณภาพ แนะน าการใช้งานเบื้องต้นแก่นักศึกษา 
ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ และการแก้ปัญหา หากอุปกรณ์มีปัญหาในขณะท างาน ท าความสะอาด
อุปกรณ์ก่อนใช้งาน ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ทดสอบอุปกรณ์ก่อนน าไปใช้งาน เช็ค
จ านวนอุปกรณ ์ท าความสะอาดหลังใช้งาน ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ เช็คจ านวนอุปกรณ์ให้ครบ พร้อม
จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ในตู้เก็บอุปกรณ์ ตรวจเช็คครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
ประจ าภาคเรียน และประจ าปีจากฝุายพัสดุเพ่ือให้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
จัดท าข้อมูลสถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการในแต่ละภาคเรียน ส่งหลักสูตรไว้ท าประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรฯ 

๒) ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ แก่อาจารย์

และนักศึกษา 
ดูแล อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในห้องปฏิบัติตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ จัดเตรียมใบ

ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการห้องตัดต่อ ๙๔๒ ตรวจเช็คสภาพเครื่องตัดต่อให้พร้อมใช้งาน ส ารวจ 
แบตเตอรี่ส าหรับเมาส์และคีย์บอร์ด ก่อนการเข้ามาใช้บริการห้องของอาจารย์และนักศึกษา 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการใช้งานของนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการฯ ระหว่างการใช้งาน
แนะน าการใช้งานเบื้องต้นแก่นักศึกษา ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ และการแก้ปัญหา หากอุปกรณ์มี
ปัญหาในขณะท างาน ช่วยแก้ปัญหาหรือแนะน าการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นแก่นักศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน หรือ โปรแกรมเกิดขัดข้องในขณะใช้งาน ท าความสะอาด
อุปกรณ์ให้มีความสะอาด เรียบร้อย บ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ ตรวจเช็คครุภัณฑ์
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ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อประจ าภาคเรียนและประจ าปีจากฝุายพัสดุเพ่ือให้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์มี
ข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน จัดท าข้อมูลสถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการในแต่ละภาคเรียน ส่งหลักสูตร
ไว้ท าประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ 

๓)  ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ แก่อาจารย์

และนักศึกษา  
ดูแล อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในห้องปฏิบัติตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ จัดเตรียมใบ

ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการห้องตัดต่อ ๙๔๒ ตรวจเช็คสภาพเครื่องตัดต่อให้พร้อมใช้งาน ส ารวจ 
แบตเตอรี่ส าหรับเมาส์และคีย์บอร์ด ก่อนการเข้ามาใช้บริการห้องของอาจารย์และนักศึกษา 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการใช้งานของนักศึกษาที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการฯ ระหว่างการใช้งาน
แนะน าการใช้งานเบื้องต้นแก่นักศึกษา ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ และการแก้ปัญหา หากอุปกรณ์มี
ปัญหาในขณะท างาน ช่วยแก้ปัญหาหรือแนะน าการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นแก่นักศึกษา ในกรณีที่
นักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน หรือ โปรแกรมเกิดขัดข้องในขณะใช้งาน ท าความสะอาด
อุปกรณ์ให้มีความสะอาด เรียบร้อย บ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ  ตรวจเช็คครุภัณฑ์
ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อประจ าภาคเรียนและประจ าปีจากฝุายพัสดุเพ่ือให้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์มี
ข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน จัดท าข้อมูลสถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการในแต่ละภาคเรียน ส่งหลักสูตร
ไว้ท าประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ 

๔)  ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ แก่อาจารย์และ

นักศึกษา 
ดูแล อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ภายในห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ รับเรื่องขอใช้ห้อง 

ปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ จากอาจารย์ และ นักศึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง แบบฟอร์มการขอใช้
ห้องปฏิบัติการฯ วัน เวลา รายละเอียด ผู้สอน ผู้อนุญาตในการใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ การเรียนการสอนและการใช้งานห้องปฏิบัติการฯ ของนักศึกษา 
ได้แก่ เช่น เครื่องขยายสัญญาณเสียง เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) ไมโครโฟนสตูดิโอบันทึกเสียง 
โปรแกรมบันทึกเสียงแบบดิจิตอล (PROTOOL) แนะน าการใช้งานเบื้องต้นแก่นักศึกษา ก่อนการใช้
งานอุปกรณ์ และการแก้ปัญหา หากอุปกรณ์มีปัญหาในขณะท างาน ท าความสะอาดอุปกรณ์ก่อนใช้
งาน ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ทดสอบอุปกรณ์ก่อนน าไปใช้งาน เช็คจ านวนอุปกรณ์ท า
ความสะอาดหลังใช้งาน ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ เช็คจ านวนอุปกรณ์ให้ครบ พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์ให้
เป็นระเบียบ ในตู้เก็บอุปกรณ์ ตรวจเช็คครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ ประจ าภาค
เรียนและประจ าปีจากฝุายพัสดุ เพ่ือให้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์มีข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน จัดท าข้อมูล
สถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการในแต่ละภาคเรียน ส่งหลักสูตรไว้ท าประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรฯ 

๕)  ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล แก่อาจารย์และ

นักศึกษา 
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ดูแล อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
แบบฟอร์มการยืม – คืน อุปกรณ์ รายละเอียด จ านวนอุปกรณ์ รายการ  วัน เวลา ในการยืม – คืน 
อาจารย์ผู้สอน ผู้อนุญาต ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ก่อนการเบิกไปใช้
ในการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา เบิกไปใช้ในการฝึกปฏิบัติฯ ตรวจเช็คสภาพของกล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล แบตเตอร์รี่ หน่วยความจ าการ์ดบรรจุภาพ ท าความสะอาด บ ารุงรักษาแนะน า
นักศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ แจ้งปัญหาที่อาจจะเกิด วิธีการแก้ปัญหา หากอุปกรณ์เกิดใช้
งานไม่ได้  หลังจากอาจารย์ใช้สอนปฏิบัติเสร็จและนักศึกษาถ่ายงานเสร็จ  ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด ตรวจเช็คจ านวนอุปกรณ์ ครบไม่ครบ ช ารุดหรือเสียหาย ส่งอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล ซ่อมในกรณีเกิดการช ารุด หรือมีความผิดปกติในการใช้งาน ตรวจเช็คครุภัณฑ์ อุปกรณ์ กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล ประจ าภาคเรียนและประจ าปีจากฝุายพัสดุเพ่ือให้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์มีข้อมูลครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน จัดท าข้อมูลสถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการในแต่ละภาคเรียน ส่งหลักสูตรไว้ท าประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ 

๖)  ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่อาจารย์และ

นักศึกษา 
ดูแล อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแบบฟอร์ม

การยืม – คืน อุปกรณ์ รายละเอียด จ านวนอุปกรณ์ รายการ  วัน เวลา ในการยืม – คืน อาจารย์
ผู้สอน ผู้อนุญาต  ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ก่อนการเบิกไปใช้ในการเรียน
การสอนของอาจารย์ และนักศึกษาเบิกไปใช้ในการฝึกปฏิบัติฯ ตรวจเช็คสภาพของกล้องถ่ายวีดีโอ 
แบตเตอร์รี่ หน่วยความจ าการ์ดบรรจุภาพ ท าความสะอาด บ ารุงรักษาแนะน านักศึกษาเบื้องต้น
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แจ้งปัญหาที่อาจจะเกิด วิธีการแก้ปัญหา หากอุปกรณ์เกิดใช้
งานไม่ได้  หลังจากอาจารย์ใช้สอนปฏิบัติเสร็จและนักศึกษาถ่ายงานเสร็จ  ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ 
ท าความสะอาด ตรวจเช็คจ านวนอุปกรณ์ ครบไม่ครบ ช ารุดหรือเสียหาย ส่งอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ 
ซ่อมในกรณีเกิดการช ารุด หรือมีความผิดปกติในการใช้งาน ตรวจเช็คครุภัณฑ์ อุปกรณ์ กล้องถ่าย
วีดีโอ ประจ าภาคเรียนและประจ าปีจากฝุายพัสดุเพ่ือให้อุปกรณ์ ครุภัณฑ์มีข้อมูลครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน จัดท าข้อมูลสถิติการใช้งานห้องปฏิบัติการในแต่ละภาคเรียน ส่งหลักสูตรไว้ท าประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 

๗) ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
ได้ แก่  ห้ องปฏิบัติ การสตูดิ โอ  ห้องปฏิบัติ การตั ดต่อภาพและเสี ยง  ๙๔๒ 

ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ ห้องปฏิบัติการรับข้อมูลจากฝุายพัสดุ รายการครุภัณฑ์ 
ส ารวจข้อมูลความถูกต้องของเลขครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 
๙๔๒ ห้อง ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ในกรณีเลขครุภัณฑ์จาง 
ช ารุด หรือ ยังไม่ได้ติด ติดหมายเลขครุภัณฑ์ จัดเก็บข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ตามเลขครุภัณฑ์ที่ได้ไว้
เป็นฐานข้อมูล ในรูปแบบโปรแกรม word เมื่อมีข้อมูลใหม่ ๆ มีครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น จัดระเบียบรายการ
ครุภัณฑ์ในแต่ละห้องปฏิบัติการฯ 
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๘)  ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพดิจิตอล DSLR 
แนะน า การใช้งานประเภทต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล

หลักการใช้งานเบื้องต้น ของอุปกรณ์ กล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล อุปกรณ์งานกล้อง
วีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการใช้งานอย่างถูกวิธี การเปิดใช้งาน กล้องวีดีโอ และ ใช้
งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล การปรับระบบโหมดการใช้งานประเภทการใช้งาน การปรับค่าสีกล้อง 
(WB) ปุุมการบันทึกภาพ การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล การดูแลในลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา งาน
กล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีอุปกรณ์ มีปัญหาเกิดขึ้น
ในขณะใช้งาน วิธีการจัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

๙)  ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่อาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการ

สตูดิโอ 
ตรวจเช็คอุปกรณ์ ตามรายการที่อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ขอยืมอุปกรณ์ไว้

ตรวจสอบความถูกต้อง การขอแบบฟอร์มการยืม – คืน อุปกรณ์ รายละเอียด จ านวนอุปกรณ์ 
รายการ  วัน เวลา ในการยืม – คืน อาจารย์ผู้สอน ผู้อนุญาต อาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการฯ 
สอบถามการใช้งานอุปกรณ์ในแต่ละครั้ง การติดตั้ง เช่น NOETBOOK ตรวจสอบ หัวแปลงอุปกรณ์ 
รูปแบบของสายสัญญาณ เป็น HDMI หรือ RGB ทดสอบ ระบบเสียง ไมโครโฟน ระบบเสียงจาก 
NOETBOOK ให้พร้อมใช้งาน ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์ กล้องวีดีโอ แบตเตอร์รี่ชาร์ตเต็ม ขาตั้ง
กล้อง ไมโครโฟนแบบหนีบเสื้อ   พร้อมถ่านไฟถ่ายท ารายการโทรทัศน์  หลอดไม่ขาด  ทดสอบการใช้
งาน ท าความสะอาด และตรวจเช็คก่อนใช้งานจริง ท าความสะอาดหลังใช้งาน ตรวจเช็คสภาพ
อุปกรณ์ เช็คจ านวนอุปกรณ์ให้ครบ พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ในตู้เก็บอุปกรณ์ 

๑๐) ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
จัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละห้อง เพื่อให้จัดล าดับผู้ที่

เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการฯ 
รับแบบฟอร์มขอให้ห้องปฏิบัติการฯ จากนักศึกษา ตรวจเช็คตารางการใช้ห้อง 

ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ าภาคเรียน จัดท าตาราง วัน เวลา ที่ห้องปฏิบัติการฯ มีการเรียนการสอน
ติดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการไว้หน้าห้องให้นักศึกษาได้เช็ค วัน เวลา ที่จะจองห้องในการฝึกปฏิบัติ
ตามตารางท่ีติดไว้ในแต่ละภาคเรียน 

๑๑) ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน 
การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซ่อมแซม ท าความสะอาด บ ารุงรักษา เบื้องต้น 

เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนฟิวส์ การยึดน๊อตให้มีความแข็งแรง การเก็บข้อมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เช็คแบตเตอร์รี่กล้องวีดีโอ แบตเตอร์รี่กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในกรณีที่
ซ่อมแซมเองไม่ได้ต้องส่งซ่อมให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
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ท าใบบันทึกแจ้งซ่อม ถึงรองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน เพ่ือขอท าการซ่อม
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ช ารุด จดหมายเลขครุภัณฑ์ ชนิดอุปกรณ์ อาการที่เสีย ผู้ตรวจเช็คอาการเสีย
เบื้องต้น เมื่ออนุมัติแล้ว ติดต่อบริษัทที่มีความช านาญในการซ่อมอุปกรณ์ในชนิดนั้น ๆ ส่งอุปกรณ์ไป
จดหมายเลขครุภัณฑ์เพ่ือน าอุปกรณ์ไปซ่อม ให้บริษัทที่น าอุปกรณ์ เซ็นต์รับอุปกรณ์ แล้วน าไปตรวจ
อาการ  สรุปผลว่า  อุปกรณ์ชิ้นใดเสีย  ซ่อมได้หรือไม่ได้  หรือมีการเปลี่ยนอะไหล่  น าใบเสนอราคา
การซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ แจ้งผลให้ รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน ทราบ เพ่ือใช้ในการติดสินใจ
ในการอนุมัติซ่อมต่อไป เมื่อซ่อมเสร็จ บริษัทน ามาส่ง เจ้าหน้าที่  ตรวจเช็ค การใช้งานของอุปกรณ์ให้
ใช้งานได้ตามปกติ น าไปติดตั้งตามห้องปฏิบัติการ หรือ เก็บในตู้ตามสถานที่ของอุปกรณ์ประจ าอยู่ 

๑๒) ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
แนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc Adobe 

Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง program protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 

แนะน าวิธีการเบื้องต้น ให้นักศึกษาที่ยังไม่เข้าใจ  ทราบถึงกระบวนการท างานของ
แต่ละโปรแกรมการท างานกราฟฟิค อธิบายขั้นตอนการเปิดโปรแกรม การตั้งค่าการใช้งานของแต่ละ
โปรแกรม เครื่องมือที่ใช้งานหลัก ๆ ของแต่ละโปรแกรม เทคนิคการใช้งานของแต่ละโปรแกรม เพ่ือให้
งานมีความสมบูรณ์ การน าชิ้นงานที่เสร็จแล้วน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์  อธิบายวิธีการเก็บข้อมูล 
ที่เสร็จแล้วลงเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ การปิดโปรแกรม หลังจากเสร็จงาน การปิด
เครื่องที่ถูกต้อง 

๑๓) ภาระงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะฯ หลักสูตรฯ เป็นงานถ่ายภาพกิจกรรม

ของคณะ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
งานตามค าสั่งหรืองานมอบหมายอ่ืน ไปถ่ายภาพกิจกรรม จัดเตรียมอุปกรณ์ กล้อง

ถ่ายภาพดิจิตอล แบตเตอร์รี่ หน่วยความจ าบรรจุภาพ ท าความสะอาดอุปกรณ์ บ ารุงรักษาอุปกรณ์
กล้อง ตรวจเช็คสถานที่ ลักษณะงาน พ้ืนที่ในการเข้าถึงการถ่ายภาพ มุมกล้องที่จะใช้งานได้จัดเก็บ
ไฟล์ภาพ การส่งข้อมูลภาพ ให้ส านักงานคณะ ลงระบบ SERVER ๖ ของคณะฯ 
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๒.๒.๑วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow chat) 
      ๑)ภาระงานหลักของต าแหน่ง ล าดับที่ ๑ 
      ชื่องาน การดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
 (๑) รับเรื่องจากอาจารย์และนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ สอบถาม
รายละเอียด วันเวลา ที่จะขอใช้ 
(๒) ตรวจสอบแบบฟอร์มความจ านงขอใช้ห้องเขียนถูกต้อง ชัดเจน ครบทุกช่องวันเวลาตรวจสอบ
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑  
(๓) เสนอประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เพ่ืออนุมัติการขอใช้ห้อง ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
 (๔) เปิดห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ เตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดภายในห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอ ๑   
(๕) ดูแลการใช้งานห้องปฏิบัติการสตูดิโอเมื่อเสร็จการใช้งานตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วปิดห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

 

แผนภาพแสดงวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) 
    การดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 

ขั้น 
ตอนที่ 

กิจกรรม 
ขั้นตอนและการ

ปฏิบัติ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

รับเรื่องจากอาจารย์
และนักศึกษา แจ้งความ
ประสงค์ขอใช้
ห้องปฏิบัติการสตูดโิอ 
สอบถามใช้วันเวลา 

 ๕ 
นาท ี

นายโสภณ จงใจ 

 
๒ 

ตรวจสอบแบบฟอร์ม
ความจ านงขอใช้ห้อง
เขียนถูกต้อง ชัดเจน 
ครบทุกช่องวันเวลา 

แบบฟอร์ม
การขอใช้ 

๕ 
นาท ี

นายโสภณ จงใจ 

 
๓ 

น าแบบฟอร์มแสดง
ความจ านงขอใช้ห้อง
สตูดโิอ ๑ 
ให้อาจารย์และนักศึกษา
กรอกแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์ม
การขอใช้ 

๕ 
นาท ี

นายโสภณ จงใจ 

 
๔ 

เปิดห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอ๑ ตรวจเช็ค
ระบบไฟ อุปกรณ์
ภายในห้องให้
อาจารย์และ
นักศึกษา 

 ๑๐
นาท ี

นายโสภณ จงใจ 

 
๕ 

ดูแลการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอเมื่อเสร็จการ
ใช้งานตรวจเช็ค
ความเรียบร้อยแล้ว
ปิดห้อง 

 ๑๐
นาท ี

นายโสภณ จงใจ 

 

รับเรื่องอาจารย์และนักศึกษา 

ไม่อนุมัติ 

สิ้นสุด 

 

 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

อนุมัติ 

ตรวจสอบแบบฟอร์มแสดง 
ความจ านงขอใช้การใช้ห้อง 

ดูแลการใช้ห้องปฏบิัติการ 

เร่ิมต้น 

เสนอประธาน
หลักสูตรลงนาม 

เปิดห้องปฏิบัติการ 



๗๗ 

 

 
๒) ภาระงานหลักของต าแหน่ง ล าดับที่ ๒ 

       ชื่องาน การให้บริการ ยืม - คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล - กล้องวีดีโอ แก่อาจารย์
และนักศึกษา 
          วิธีและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
          (๑) รับเรื่องจากอาจารย์และนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอยืม - คืน อุปกรณ์  กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล – กล้องวีดีโอ สอบถามอาจารย์และนักศึกษาว่าจะใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ หรือ
กล้องวีดีโอ  
          (๒) สอบถามตรวจสอบการยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล – กล้องวีดีโอ ของ
อาจารย์และนักศึกษา แล้วตรวจสอบรายการอุปกรณ์ว่าว่างหรือไม่ว่าง  ถ้าคืน ตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนจัดเก็บ 
          (๓) น าแบบฟอร์มแสดงความจ านงขอยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล – กล้องวีดีโอ 
ให้อาจารย์และนักศึกษา กรอกรายละเอียดการยืม ตรวจเช็คความถูกต้อง  แล้วน าเสนอให้ประธาน
หลักสูตรเซ็นต์อนุญาต ในการยืม  
          (๔) เบิกอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล – กล้องวีดีโอให้แก่อาจารย์และนักศึกษา ตรวจเช็ค

จ านวนรายการตามแบบฟอร์ม  เก็บหลักฐานการขอยืม – คืน บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร

ประจ าตัวนักศึกษา 

          (๕) ตรวจเช็คอุปกรณ์ กล้องวีดีโอ - กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ความเรียบร้อยหลังใช้งาน 

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ช ารุดหรือเสียหาย ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อม คืนหลักฐานการยืม 

บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวนักศึกษา 

         (๖) จัดเก็บ อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล – กล้องวีดีโอ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เสร็จ
สิ้น เก็บเข้าตู้เก็บอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

แผนภาพแสดงวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) 
การให้บริการ ยืม - คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล - กล้องวีดีโอ  แก่อาจารย์และนักศึกษา 

ขั้นตอนที่ กิจกรรม 
ขั้นตอนและการ

ปฏิบัติ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับเรือ่งจากอาจารย์และ
นักศกึษาทีแ่จ้งความ
ประสงค์ขอยืม - คืน 
อุปกรณ์  กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล – กล้องวีดโีอ 

 ๕ นาที นายโสภณ   จงใจ 

 
๒ 

ยืมหรือคืนอุปกรณ ์
ตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์
ตามความตอ้งการใช้ว่ามี
ให้ยืมหรือไม่และตรวจสอบ
ส าหรับการคนืเช็ค 
 

แบบฟอร์ม 
ขอยืม

อุปกรณ ์
 

๕ นาที นายโสภณ   จงใจ 

 
๓ 

น าแบบฟอร์มแสดงความ
จ านงขอยืม – คืน 
อุปกรณ์ กรอก
รายละเอียดการยืม 
ตรวจเช็คความถูกต้อง  
แล้วน าเสนอให้ประธาน
หลักสูตรเซ็นต์อนุญาต 
ในการยืม  

แบบฟอร์ม 
ขอยืม

อุปกรณ ์
 

๕ นาที นายโสภณ   จงใจ 

 
๔ 

เบิกอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล – กล้องวีดีโอให้แก่
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า 
ตรวจเช็คจ านวนรายการ
ตามแบบฟอร์ม   

แบบฟอร์ม 
ขอยืม

อุปกรณ ์
 

๑๐ นาที นายโสภณ   จงใจ 

 
๕ 

ตรวจเช็คอุปกรณ์ กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล-กล้อง
วีดีโอ ความเรียบร้อยหลัง
ใช้งาน ตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์ช ารุดหรือ
เสียหาย  

แบบฟอร์ม 
ขอยืม

อุปกรณ ์
 

๕ นาที นายโสภณ  
จงใจ 

 
๖ 

จัดเก็บ อุปกรณ์ กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล – กล้อง
วีดีโอ เมื่อตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้น 
เก็บเข้าตู้เก็บอุปกรณ์ 

 ๕ นาที นายโสภณ  
จงใจ 

 

รับเรือ่งความประสงคก์ารยืมคืนอุปกรณ์ 

อาจารย์และนักศึกษากรอก 
แบบฟอร์มขอยืม 

เบิกอุปกรณ์ให้อาจารย์/นักศกึษา   

สิน้สุด 

เร่ิมต้น 

 ยืมหรือ
คืน 

ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ ์

ไม่อนุญาต 

ตรวจซ่อมและแก้ไข 

จัดเก็บ 

 

อาจารย์/นักศกึษา  คนือุปกรณ ์

ว่าง 

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ 

ยืม 

เสนอเซ็นต์อนุญาต 

อนุญาต 

คืน 

ไมว่่าง 

เรียบร้อย 

เสียหาย 



๗๙ 

 

๓) ภาระงานหลักของต าแหน่งล าดับที่ ๓ 
ชื่องาน: ดูแลอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 
วิธีและข้ันตอนในการปฏิบัติงานดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
(๑) รับเรื่องปัญหาการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาปัญหา 
(๒) ตรวจสอบอาการเบื้องต้นของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตรวจเช็คประกัน

ของอุปกรณ์ เขียนใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ แจ้งอาการเสีย ชื่ออุปกรณ์หมายเลขครุภัณฑ์ของอุปกรณ์ 
(กรณีแก้ไขไม่ได)้แจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

(๓) เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงานรับทราบถึงปัญหาของอุปกรณ์
และอนุมัติการซ่อมบ ารุงแจ้งบริษัทเพ่ือน าอุปกรณ์ไปตรวจสอบหาสาเหตุแลด าเนินการซ่อมอุปกรณ์ 

 (๔) น าอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจเช็คระบบการท างานของ
อุปกรณ์และน าอุปกรณ์ไปติดตั้งให้เข้าท่ีตามเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๘๐ 

 

แผนภาพแสดงวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) 
ดูแลอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

ขั้นตอ
นที ่

กิจกรรม 
ขั้นตอนและการ

ปฏิบัติ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รับเรื่องปัญหาการใช้
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
จากอาจารย์ เจา้หน้าที่
และนักศึกษา  

 ๕ นาที นายโสภณ   จงใจ 

๒ ตรวจสอบอาการเบื้องต้น
ของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์กรณีซ่อม
ได้ แก้ไขดว้ยตนเองเบื้องต้น
ก่อน กรณีซ่อมไม่ได้ 
ตรวจเช็คประกันของอปุกรณ์ 
เขียนใบแจ้งซ่อม แจ้ง
อาการเสีย ชื่ออปุกรณ์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ของ
อุปกรณ์ 

ใบแจ้งซ่อม
อุปกรณ ์

๑๐
นาที 

นายโสภณ   จงใจ 

๓ เสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผนงาน
รับทราบถึงปัญหาของ
อุปกรณ์และอนุมัติการ
ซ่อมบ ารุงแจ้งบริษัทเพื่อ
น าอุปกรณ์ไปตรวจสอบหา
สาเหตุแลด าเนินการซ่อม
อุปกรณ์ 

ใบแจ้งซ่อม
อุปกรณ ์

๑ วัน นายโสภณ   จงใจ 

๔ น าอุปกรณ์ที่ซ่อมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตรวจเช็ค
ระบบการท างานของ
อุปกรณ์และน าอุปกรณ์ไป
ติดต้ังให้เข้าที่ตามเดิม 
 
 

 ๑๕ นาท ี นายโสภณ   จงใจ 

 
 
 

เร่ิมต้น 

รับเรือ่งปัญหาการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์จากอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และนกัศึกษา 

แจ้งซ่อมอุปกรณ ์

ตรวจสอบอาการเบื้องต้น 

เสนอรองคณบดีฝุายบริหาร 

แจ้งบริษัทเพื่อซ่อมอุปกรณ์ 

สิ้นสุด 

ตรวจเช็คการท างานของ
อุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์

อุปกรณ ์

ซ่อมเองไม่ได้ 

ซ่อมเองได้ 



๘๑ 

 

 
๒.๒.๒ ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๑.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา 
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา และ แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้านการใช้ 
  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่นักศึกษา ก่อนการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการฯ 

๔๘๐ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๗๔๕ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๖๕๐ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง การบันทึกเสียง 
  แบบดิจิตอล อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

๒๒๐ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๕๘ ๕.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืนอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแก่ ๒๗๐ 

เสนอเซ็นตอ์นุญาต 

การใชห้้องฯ 
เสนอเซ็นอนุญาต      

ขอใชห้้องฯ 



๘๒ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

 อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการสอน และ 
  การฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน ของอาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน แก่นักศึกษา 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ใช้กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการยืม – คืน   
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอในการเรียนการสอนของอาจารย์แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน แก่นักศึกษา 

๑๑๐ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
- รายการครุภัณฑ์ ส ารวจข้อมูล ความถูกต้อง ของเลขครุภัณฑ์  
  ในห้องปฏิบัติการฯ 

๕๐ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพดิจิตอล DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภทต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอล หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการดูแลในลักษณะอุณหภูมิต่างๆ บ ารุงรักษา  
  งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีอุปกรณ์มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน  
  วิธีการจัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพ 
  ดิจติอล 

๔๐ 

 
 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอน 
ในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ คอมพิวเตอร์  

๑๕๐ 



๘๓ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

  เครื่องขยายสัญญาณเสียง ไมโครโฟน 
ปี ๒๕๕๘ 

 
๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละห้อง เพ่ือให้
จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ าภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

๓ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซ่อมแซม ท าความสะอาด  
  บ ารุงรักษา เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

๕๐ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc 
Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง program 
protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 
๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe  
  Premirer Pro cc Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อ 
  เสียง program protocol 

๔๕ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะฯ หลักสูตรฯ เป็นงาน
ถ่ายภาพ 
กิจกรรมของคณะ 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  

๒๙ 

 
 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๑.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา 
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา และ แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้านการใช้ 
  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่นักศึกษา ก่อนการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการฯ 

๔๕๐ 



๘๔ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อระบบแม๊คอินทอช  
  แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๗๕๐ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์แก่นักศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดต่อวินโดว์  
  แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๖๑๐ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่นักศึกษา จัดเตรียมความพร้อมของ 
  อุปกรณ์ 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง การบันทึกเสียง 
  แบบดิจิตอล อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอบันทึกเสียง เครื่องขยาย
เสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

๑๙๐ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการสอน และ 
  การฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน ของอาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอนแก่นักศึกษา 
- ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ ก่อนใช้งาน หลังจากการใช้งาน และ ระบบ 
  การยืม – คืน 

๒๘๐ 



๘๕ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้การใช้กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการยืม – คืน   
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการเรียนการสอน ของอาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน แก่นักศึกษา 

๑๑๘ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา ดูแลให้พร้อมใช้งาน 
- ตรวจจ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้มีรายการเป็นปัจจุบัน 
- รายการครุภัณฑ์ ส ารวจข้อมูล ความถูกต้อง ของเลขครุภัณฑ์ ใน 
  ห้องปฏิบัติการฯ 

๕๕ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภทต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอล หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการดูแลในลักษณะอุณหภูมิต่างๆ บ ารุงรักษา  
  งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีอุปกรณ์มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน    
  วิธีการจัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง
ถ่ายภาพ 
  ดิจิตอล 

๖๐ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอนใน
ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ คอมพิวเตอร์  
  เครื่องขยายสัญญาณเสียง ไมโครโฟน 

๑๔๐ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละห้องเพ่ือให้
จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ าภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

๓ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซ่อมแซม ท าความสะอาด  
  บ ารุงรักษา เบื้องต้น 

๕๕ 



๘๖ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 
ปี ๒๕๕๙ 

 
๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc 
Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง program 
protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 
๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe 
Premirer Pro cc Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol 

๕๐ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะฯ หลักสูตรฯ เป็นงาน
ถ่ายภาพกิจกรรมของคณะ และ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  

๒๘ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา 
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา และ แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้านการใช้ 
  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่นักศึกษา ก่อนการใช้งานภายในห้อง 
  ปฏิบัติการฯ 

   ๔๗๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๘๓๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

๖๕๐ 



๘๗ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง การบันทึกเสียง 
  แบบดิจิตอล อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอบันทึกเสียง เครื่องขยาย
เสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

๑๘๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้การใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการสอน  
  และการฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน ของอาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน แก่นักศึกษา 

๒๙๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้การใช้กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการยืม – คืน    
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการเรียนการสอน ของอาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน แก่นักศึกษา 

๑๒๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
- รายการครุภัณฑ์ ส ารวจข้อมูล ความถูกต้อง ของเลขครุภัณฑ์  
  ในห้องปฏิบัติการฯ 
 

๕๓ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภทต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอลหลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการดูแลในลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา  
  งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

๕๕ 



๘๘ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีอุปกรณ์มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน  
  วิธีการจัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง
ถ่ายภาพ 
  ดิจิตอล 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอน 
ในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ คอมพิวเตอร์  
  เครื่องขยายสัญญาณเสียง ไมโครโฟน 

๑๖๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละห้องเพ่ือให้
จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ าภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

๓ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซ่อมแซม ท าความสะอาด  
  บ ารุงรักษา เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ ์

๕๐ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc 
Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง program 
protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 
๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe 
Premirer Pro cc Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol 

๕๕ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะฯ หลักสูตรฯ เป็นงาน
ถ่ายภาพกิจกรรมของคณะ และ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  

๒๗ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๑.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา 
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน 

๔๑๐ 



๘๙ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

- ดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา และ แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้านการใช้ 
  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่นักศึกษา ก่อนการใช้งานภายในห้อง 
  ปฏิบัติการฯ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๗๓๕ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๖๖๐ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง การบันทึกเสียง 
  แบบดิจิตอล อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอบันทึกเสียง เครื่องขยาย
เสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

๑๗๕ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้การใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการสอน  
  และการฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน ของอาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน แก่นักศึกษา 
 

๓๐๕ 



๙๐ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้การใช้กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการยืม – คืน   
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการเรียนการสอน ของอาจารย์ แก่ 
  นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน แก่นักศึกษา 

๑๐๘ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
- รายการครุภัณฑ์ ส ารวจข้อมูล ความถูกต้อง ของเลขครุภัณฑ์ ใน 
  ห้องปฏิบัติการฯ 

๕๑ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภทต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอล หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการดูแลในลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา  
  งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีอุปกรณ์มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน  
  วิธีการจัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง
ถ่ายภาพ 
  ดิจิตอล 

๔๐ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอนใน
ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ คอมพิวเตอร์  
  เครื่องขยายสัญญาณเสียง ไมโครโฟน 

๑๕๕ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละห้องเพ่ือให้
จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ าภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

๓ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซ่อมแซม ท าความสะอาด  

๖๐ 



๙๑ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

  บ ารุงรักษา เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc 
Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง program 
protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 
๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe 
Premirer Pro cc Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol 

๖๐ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะฯ หลักสูตรฯ เป็นงาน
ถ่ายภาพกิจกรรมของคณะ และ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  

๒๗ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา 
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา และ แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้านการใช้ 
  อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่นักศึกษา ก่อนการใช้งานภายในห้อง 
  ปฏิบัติการฯ 

๔๒๐ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๗๘๐ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

๕๖๕ 



๙๒ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับบริการการใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง การบันทึกเสียง 
  แบบดิจิตอล อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอบันทึกเสียง เครื่องขยาย
เสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

๑๔๕ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้การใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการสอน  
  และการฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน ของอาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการเรียน 
 การสอน แก่นักศึกษา 

   ๒๗๐ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้การใช้กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการยืม – คืน   
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการเรียนการสอน ของอาจารย์ แก่ 
  นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ดิจิตอล ในการเรียน 
  การสอน  แก่นักศึกษา 

๑๐๕ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- ตรวจ จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
- รายการครุภัณฑ ์ส ารวจข้อมูล ความถูกต้อง ของเลขครุภัณฑ์  
  ในห้องปฏิบัติการฯ 

๕๕ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภทต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอล หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล การดูแลในลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา  

๔๒ 



๙๓ 

 

วันเดือนปี ผลงาน 
จ านวน 
(ครั้ง) 

  งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีอุปกรณ์มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน  
  วิธีการจัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง
ถ่ายภาพ 
  ดิจิตอล 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอนใน
ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ คอมพิวเตอร์  
  เครื่องขยายสัญญาณเสียง ไมโครโฟน 

๕๕ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๐.จดัท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละห้องเพ่ือให้
จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ าภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

๓ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วยตนเอง ซ่อมแซม ท าความสะอาด  
  บ ารุงรักษา  
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

๖๕ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc 
Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง program 
protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง 
๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe 
Premirer Pro cc Adobe Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol 

๔๕ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะฯ หลักสูตรฯ เป็นงาน
ถ่ายภาพกิจกรรมของคณะ และ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ  

๒๕ 

 

 

 
 



๙๔ 

 

๒.๒.๓ ผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 
วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ปี ๒๕๕๘ 

 
๑.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์แก่นักศึกษา และ  
  แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้าน 
  การใช้อุปกรณ์ในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา ก่อนการใช้งาน 
  ภายในห้องปฏิบัติการฯ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิตได้มีห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ให้บริการ 
  อาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ใน 
  การเรียนการสอน และ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน 
  การสอนของอาจารย์ 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑  
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ อุปกรณ์ภายในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง ปฏิบัติการตัดต่อภาพและ
เสียง๙๔๒ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 
 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา  
  อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ในการสอนกราฟฟิคให้นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ 
  ภาพและเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการเครื่องตัดต่อระบบ 
  แม๊คอินทอช ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง ปฏิบัติการตัดต่อภาพและ
เสียง๙๔๖ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๖ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา  
  อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ ในการสอนกราฟฟิคให้ 
  นักศึกษา 



๙๕ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 
 

- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ 
  ภาพและเสียง ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อระบบ 
  วินโดวภ์ายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
๙๓๓ แก่อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  การบันทึกเสียงแบบดิจิตอล  
  อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอ 
  บันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  ๙๓๓ ในการสอนการจัดรายการวิทยุ ให้ 
  นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการบันทึก  
  เสียง ๙๓๓ เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในห้อง  
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อเสียง และ  
  บันทึกเสียงแบบดิจิตอล ภายในห้องปฏิบัติการ 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม–
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล แก่อาจารย์และ
นักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ 
  ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การสอน และการฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอนของอาจารย์  
  แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง  
  และ มีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ในการสอนการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  
  การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ และรายวิชาอ่ืนๆ  
  ด้านการถ่ายภาพ  ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืมอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
  ในการฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และสามารถใช้ 
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูล  
  การใช้งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ในการท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 



๙๖ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ปี ๒๕๕๘ 

 
๖.ดูแลและให้บริการ การยืม–
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ใช้ 
  กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการยืม  
  – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ  
  ในการเรียนการสอน ของ 
  อาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายวีดีโอ ดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอนแก่นักศึกษา 
 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการ 
  อาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง และ  
  มีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การสอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และสามารถใช้ 
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ได้ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้มีข้อมูล การใช้ 
  งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการท าประกัน 
  คุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้อง 
  ปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
  มีอยู่ครบ  
- รายการครุภัณฑ์ ส ารวจข้อมูล  
  ความถูกต้อง ของเลขครุภัณฑ์  
  ในห้องปฏิบัติการฯ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการฯ ที่ 
  สะอาด พร้อมใช้งาน 
- มีการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ 
กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และใช้ 
  งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
  หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล การ 
  ดูแลในลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ  
  บ ารุงรักษา งานกล้องวีดีโอ  
  และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพ 
  ดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี 
  อุปกรณ์มีปัญหาเกิดขึ้นใน 

- นักศึกษา มีความเข้าใจ การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และใช้งานกล้องถ่าย 
  ภาพดิจิตอล หลักการใช้งานเบื้องต้น ได้อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษา มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล การดูแลใน 
  ลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง 
  วีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษาสามารถ การแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี 
  อุปกรณม์ีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน วิธีการ 
  จัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้ 
  งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ 

 



๙๗ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  ขณะใช้งาน วิธีการจัดเก็บ ปิด 
  อุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ  
  ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้แก่ 
อาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ 
  การเรียนการสอนให้แก่  
  อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์  
  เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์  
  คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย 
  สัญญาณเสียง ไมโครโฟน 

- ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อาจารย์ 
  สอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- มีการทดสอบ การใช้งานอุปกรณ์ ก่อน 
  การเรียนการสอน ให้มีสภาพการใช้งานได้ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจอง
การใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละ
ห้องเพ่ือให้จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ า 
  ภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

- มีจัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีความสะดวก แก่อาจารย์  
  และ นักศึกษา 
- เพ่ือให้การใช้งานห้องปฏิบัติการฯ มี 
  ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วย 
  ตนเอง ซ่อมแซม ท าความ 
  สะอาด บ ารุงรักษา เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

- มีการจัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม 
  โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- จัดส่งอุปกรณซ์่อม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
  ตามปกติ 

ปี ๒๕๕๘ 
 

๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัด
ต่อภาพ Adobe Premirer Pro 
cc Adobe Photoshop cc 
และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol ให้แก่
นักศึกษาท่ีมาใช้ห้องปฏิบัติการ

- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้งาน โปรแกรม 
  ตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc Adobe  
  Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ 
  ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ ห้อง 
  ตัดต่อ ๙๔๖ และ ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 



๙๘ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ และ
ห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน า 
  การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ  
  Adobe Premirer Pro cc  
  Adobe Photoshop cc และ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol 

  อย่างถูกต้อง 
- นักศึกษาได้ เข้าใจการท างาน และ สามารถ 
  ปฏิบัติงาน โดยใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe  
  Premirer Pro cc Adobe Photoshop cc  
  และโปรแกรมตัดต่อเสียง program protocol   
  ได ้

ปี ๒๕๕๘ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  
จากคณะฯ หลักสูตรฯ เป็นงาน
ถ่ายภาพกิจกรรมของคณะ และ 
ติดต่อประสานงานกับหน่วย 
งานต่าง ๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัด 
  กิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
  คณะ  

- คณะได้มีสถานที่จัดกิจกรรม อย่างเรียบร้อย 
- คณะได้ภาพกิจกรรม ตามงานที่ได้มอบหมาย  
  ในการท า PDCA ของกิจกรรม และ ภาพ 
  กิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซด์คณะ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๑.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์แก่นักศึกษา และ  
  แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้าน 
  การใช้อุปกรณ์ในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา ก่อนการใช้งาน 
  ภายในห้องปฏิบัติการฯ 
 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ให้ 
  บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ใน 
  การเรียนการสอน และ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน 
  การสอนของอาจารย์ 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑  
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ อุปกรณ์ภายในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 



๙๙ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ปี ๒๕๕๙ 

 
๒.ดูแลและให้บริการ การใช้
หอ้ง ปฏิบัติการตัดต่อภาพและ
เสียง๙๔๒ แก่อาจารย์และ
นักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา  
  อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ในการสอนกราฟฟิคให้นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ 
  ภาพและเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการเครื่องตัดต่อระบบ 
  แม๊คอินทอช ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๖ แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ
เสียง 
  ๙๔๖ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่าง 
  ทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
 และเสียง ๙๔๖ ในการสอนกราฟฟิคให้
นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ
ภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อระบบ
วินโดว ์
  ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง  
  ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง๙๓๓ 
แก่อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  ๙๓๓ ในการสอนการจัดรายการวิทยุ ให้ 



๑๐๐ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  การบันทึกเสียงแบบดิจิตอล  
  อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอ 
 บันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

  นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการบันทึก 
  เสียง ๙๓๓ เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในห้อง 
อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อเสียง และ  
  บันทึกเสียงแบบดิจิตอล ภายในห้องปฏิบัติการ 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม–
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล แก่อาจารย์และ
นักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ 
  ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  ใน 
  การสอน และการฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอนของอาจารย์  
  แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง  
  และ มีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ในการสอนการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  
  การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ และรายวิชาอ่ืนๆ  
  ด้านการถ่ายภาพ  ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ 
  ดิจิตอลในการฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และ  
  สามารถใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ 
  ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้มีข้อมูล การใช้ 
  งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการท า 
  ประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม–
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ใช้ 
  กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการยืม  
  – คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ  
  ในการเรียนการสอน ของ 
  อาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายวีดีโอ ดิจิตอล ใน 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการ 
  อาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง และ  
  มีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การสอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และสามารถใช้ 
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ได้ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้มีข้อมูล การใช้ 



๑๐๑ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  การเรียนการสอนแก่นักศึกษา   งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการท าประกัน 

  คุณภาพหลักสูตรฯ 
ปี ๒๕๕๙ 

 
๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้อง 
  ปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
  มีอยู่ครบ  
- รายการครุภัณฑ์ส ารวจข้อมูล  
  ความถูกต้อง ของเลขครุภัณฑ์  
  ในห้องปฏิบัติการฯ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการฯ ที่ 
  สะอาด พร้อมใช้งาน 
- มีการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ 
กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภท 
  ต่างๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้ 
  งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
  หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล  
  การดูแลในลักษณะอุณหภูมิ 
  ต่าง ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง 
  วีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่าย 
  ภาพดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี 
  อุปกรณ์มีปัญหาเกิดขึ้นใน 
  ขณะใช้งาน วิธีการจัดเก็บ ปิด 
  อุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ  
  ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

- นักศึกษา มีความเข้าใจ การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่าย 
  ภาพดิจิตอล หลักการใช้งานเบื้องต้น ได้อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษา มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการดูแลใน 
  ลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง 
  วีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษาสามารถ การแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี 
  อุปกรณ ์มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน วิธีการ 
  จัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้ 
  งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ 

 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้แก่ 
อาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ 
  การเรียนการสอนให้แก่  
  อาจารย์สอน 

- ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อาจารย์ 
  สอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- มีการทดสอบ การใช้งานอุปกรณ์ ก่อน 
  การเรียนการสอน ให้มีสภาพการใช้งานได้ 



๑๐๒ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์  
  เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์  
  คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย 
  สัญญาณเสียง ไมโครโฟน 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจอง
การใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละ
ห้องเพ่ือ ให้จัดล าดับผู้ที่เข้ามา
ใช้บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ า 
  ภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

- มีจัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีความสะดวก แก่อาจารย์  
  และ นักศึกษา 
- เพ่ือให้การใช้งานห้องปฏิบัติการฯ มี 
  ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วย 
  ตนเอง ซ่อมแซม ท าความ 
  สะอาด บ ารุงรักษา เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

- มีการจัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม 
  โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- จัดส่งอุปกรณ์ซ่อม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
  ตามปกติ 

ปี ๒๕๕๙ 
 

๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัด
ต่อภาพ Adobe Premirer Pro 
cc Adobe Photoshop cc 
และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol ให้แก่
นักศึกษาท่ีมาใช้ห้องปฏิบัติการ
ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ และ
ห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน า  
  การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ  
  Adobe Premirer Pro cc    
  Adobe Photoshop cc และ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol 
 
 

- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้งาน โปรแกรม 
  ตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc Adobe  
  Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ 
  ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ ห้อง 
  ตัดต่อ ๙๔๖ และ ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  อย่างถูกต้อง 
- นักศึกษาได้ เข้าใจการท างาน และ สามารถ 
  ปฏิบัติงาน โดยใช้ โปรแกรมตัดต่อภาพ  
  Adobe Premirer Pro cc Adobe  
  Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol  ได ้



๑๐๓ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ปี ๒๕๕๙ 

 
๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะฯ 
หลักสูตรฯ เป็นงานถ่ายภาพ
กิจกรรมของคณะ และ ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วย 
งานต่าง ๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัด 
  กิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
  คณะ  

- คณะได้มีสถานที่จัดกิจกรรม อย่างเรียบร้อย 
- คณะได้ภาพกิจกรรม ตามงานที่ได้มอบหมาย  
  ในการท า PDCA ของกิจกรรม และ ภาพ 
  กิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซด์คณะ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษาและ  
  แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้าน 
  การใช้อุปกรณ์ในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา ก่อนการใช้งาน 
  ภายในห้องปฏิบัติการฯ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ไดม้ีห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ให้ 
  บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ใน 
  การเรียนการสอน และ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน 
  การสอนของอาจารย์ 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑  
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ อุปกรณ์ภายในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๒ แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา  
  อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ในการสอนกราฟฟิคให้นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ 
  ภาพและเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการเครื่องตัดต่อระบบ 



๑๐๔ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 

 

  แม๊คอินทอช ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๖ แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๖ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา  
  อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ ในการสอนกราฟฟิคให้ 
  นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ 
  ภาพและเสียง ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อระบบ 
  วินโดวภ์ายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง ปฏิบัติการบันทึกเสียง 
๙๓๓ แก่อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  การบันทึกเสียงแบบดิจิตอล  
  อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอ 
  บันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  ๙๓๓ ในการสอนการจัดรายการวิทยุ ให้ 
  นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการบันทึก 
  เสียง ๙๓๓ เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในห้อง  
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อเสียง และ  
  บันทึกเสียงแบบดิจิตอล ภายในห้องปฏิบัติการ 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม–
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล แก่อาจารย์และ

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง  



๑๐๕ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
นักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ 
  การใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล   
  ในการสอน และการฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอนของอาจารย์  
  แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

  และ มีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ในการสอนการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  
  การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ และรายวิชาอ่ืนๆ  
  ด้านการถ่ายภาพ  ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ 
  ดิจิตอลในการฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และ  
  สามารถใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ 
  ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูล  
  การใช้งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม–
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ 
  การใช้กล้องถ่ายวีดีโอ ให้ 
  บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายวีดีโอ ในการเรียน 
  การสอน ของอาจารย์ แก่ 
  นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายวีดีโอ ดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอนแก่นักศึกษา 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการ 
  อาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง และ  
  มีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การสอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และสามารถใช้ 
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ได้ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูล  
  การใช้งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการท า 
  ประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้อง 
  ปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
  มีอยู่ครบ  
- รายการครุภัณฑ์ส ารวจข้อมูล  
  ความถูกต้อง ของเลขครุภัณฑ์  
  ในห้องปฏิบัติการฯ 
 
 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการฯ ที่ 
  สะอาด พร้อมใช้งาน 
- มีการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ 



๑๐๖ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ปี ๒๕๖๐ 

 
๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ 
กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ  
  ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
  หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการดูแล 
  ในลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ  
  บ ารุงรักษา งานกล้องวีดีโอ  
  และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพ 
  ดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี 
  อุปกรณ์ มีปัญหาเกิดขึ้นใน 
  ขณะใช้งาน วิธีการจัดเก็บ ปิด 
  อุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ  
  ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

- นักศึกษา มีความเข้าใจ การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่าย 
  ภาพดิจิตอล หลักการใช้งานเบื้องต้น ได้อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษา มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการดูแลใน 
  ลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง 
  วีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษาสามารถ การแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี 
  อุปกรณ ์มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน วิธีการ 
  จัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้ 
  งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ 

 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้แก่ 
อาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์ 
  การเรียนการสอนให้แก่  
  อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์  
  เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์  
  คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย 
  สัญญาณเสียง ไมโครโฟน 

- ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อาจารย์ 
  สอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- มีการทดสอบ การใช้งานอุปกรณ์ ก่อน 
  การเรียนการสอน ให้มีสภาพการใช้งานได้ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจอง
การใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละ
ห้องเพ่ือให้จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ า 
  ภาคเรียนจัดท าตาราง วัน  

- มีจัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีความสะดวก แก่อาจารย์  
  และ นักศึกษา 
- เพ่ือให้การใช้งานห้องปฏิบัติการฯ มี 
  ประสิทธิภาพมากขึ้น 



๑๐๗ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  เวลา 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วย 
  ตนเอง ซ่อมแซม ท าความ 
  สะอาด บ ารุงรักษา เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

- มีการจัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม 
  โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- จัดส่งอุปกรณ์ซ่อม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
  ตามปกติ 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัด
ต่อภาพ Adobe Premirer Pro 
cc Adobe Photoshop cc 
และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol ให้แก่
นักศึกษาท่ีมาใช้ห้องปฏิบัติการ
ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ และ
ห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน า 
  การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ  
  Adobe Premirer Pro cc  
  Adobe Photoshop cc และ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol 
 

- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้งาน โปรแกรม 
  ตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc Adobe  
  Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ 
  ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ ห้อง 
  ตัดต่อ ๙๔๖ และ ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  อย่างถูกต้อง 
- นักศึกษาได้ เข้าใจการท างาน และ สามารถ 
  ปฏิบัติงาน โดยใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ Adobe  
  Premirer Pro ccAdobe Photoshop cc  
  และโปรแกรมตัดต่อเสียง program protocol   
  ได ้

 

ปี ๒๕๖๐ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะฯ 
หลักสูตรฯ เป็นงานถ่ายภาพ
กิจกรรมของคณะ และ ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วย งานต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัด 
  กิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
  คณะ  
 
 

- คณะได้มีสถานที่จัดกิจกรรม อย่างเรียบร้อย 
- คณะได้ภาพกิจกรรม ตามงานที่ได้มอบหมาย  
  ในการท า PDCA ของกิจกรรมและ ภาพ 
  กิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซด์คณะ 



๑๐๘ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ปี ๒๕๖๑ 

 
๑.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษาและ  
  แก้ปัญหาให้นักศึกษา ด้าน 
  การใช้อุปกรณ์ในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา ก่อนการใช้งาน 
  ภายในห้องปฏิบัติการฯ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ให้ 
  บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ใน 
  การเรียนการสอน และ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน 
  การสอนของอาจารย์ 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑  
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ อุปกรณ์ภายในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๒ แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา  
  อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ในการสอนกราฟฟิคให้นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ 
  ภาพและเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการเครื่องตัดต่อระบบ 
  แม๊คอินทอช ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๖ แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๖ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา  
  อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ ในการสอนกราฟฟิคให้ 
  นักศึกษา 



๑๐๙ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 

- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ 
  ภาพและเสียง ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อระบบ 
  วินโดวภ์ายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๔.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  การบันทึกเสียงแบบดิจิตอล  
  อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอ 
  บันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง 
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓   
  ในการสอนการจัดรายการวิทยุ ให้นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการบันทึก 
  เสียง ๙๓๓ เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในห้อง  
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อเสียง และ  
  บันทึกเสียงแบบดิจิตอล ภายในห้อง 
  ปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม-
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล แก่อาจารย์และ
นักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ 
  การใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล   
  ในการสอน และการฝึก 
  ปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอน ของ 
  อาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์  

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง  
  และ มีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ในการสอนการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  
  การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ และรายวิชาอ่ืนๆ  
  ด้านการถ่ายภาพ  ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ 
  ดิจิตอลในการฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และ  
  สามารถใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ 
  ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูล  



๑๑๐ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอน แก่ 
  นักศึกษา 

  การใช้งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม-
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ 
  ใช้กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการ 
  ยืม–คืน อุปกรณ ์กล้องถ่าย 
  วีดีโอ ในการเรียนการสอน  
  ของอาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอน  แก่ 
  นักศึกษา 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง  
  และมีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การสอนการผลิตรายการโทรทัศน์ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และสามารถใช้ 
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ได้ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูล  
  การใช้งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการท า 
  ประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้อง 
  ปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
  มีอยู่ครบ  
- รายการครุภัณฑ์ ส ารวจ 
  ข้อมูล ความถูกต้อง ของเลข 
  ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการฯ 
 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการฯ ที่ 
  สะอาด พร้อมใช้งาน 
- มีการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ 
กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ  
  ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
  หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 
  การดูแลในลักษณะอุณหภูมิ 
  ต่าง ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง 

- นักศึกษา มีความเข้าใจ การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอล หลักการใช้งานเบื้องต้น ได้ 
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษา มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล การดูแลใน 
  ลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง 
  วีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษาสามารถ การแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี 
  อุปกรณม์ีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน วิธีการ 



๑๑๑ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  วีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น  
  กรณีอุปกรณม์ีปัญหาเกิดขึ้น 
  ในขณะใช้งาน วิธีการจัดเก็บ  
  ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ  
  และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพ 
  ดิจิตอล 

  จัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้ 
  งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ 

 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้แก่ 
อาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์  
  อุปกรณ์การเรียนการสอน 
  ให้แก่ อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์  
  เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์  
  คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย 
  สัญญาณเสียง ไมโครโฟน 
 

- ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อาจารย์ 
  สอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- มีการทดสอบ การใช้งานอุปกรณ์ ก่อน 
  การเรียนการสอน ให้มีสภาพการใช้งานได้ 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจอง 
การใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละ
ห้องเพ่ือให้จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ า 
  ภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

- มีจัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีความสะดวก แก่อาจารย์  
  และ นักศึกษา 
- เพ่ือให้การใช้งานห้องปฏิบัติการฯ มี 
  ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วย 
  ตนเอง ซ่อมแซม ท าความ 
  สะอาด บ ารุงรักษา เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

- มีการจัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม 
  โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- จัดส่งอุปกรณ์ซ่อม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
  ตามปกติ 



๑๑๒ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ปี ๒๕๖๑ 

 
๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัด
ต่อภาพ Adobe Premirer Pro 
cc Adobe Photoshop cc 
และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol ให้แก่
นักศึกษาท่ีมาใช้ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน า 
  การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ  
  Adobe Premirer Pro cc 
  Adobe Photoshop cc  
  และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol 

- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้งาน โปรแกรม 
  ตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc Adobe  
  Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ 
  ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ ห้อง 
  ตัดต่อ ๙๔๖ และ ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  อย่างถูกต้อง 
- นักศึกษาได้ เข้าใจการท างาน และ สามารถ 
  ปฏิบัติงาน โดยใช้ โปรแกรมตัดต่อภาพ  
  Adobe Premirer Pro cc Adobe  
  Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol  ได ้

 

ปี ๒๕๖๑ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะฯ 
หลักสูตรฯ เป็นงานถ่ายภาพ
กิจกรรมของคณะ  
และ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัด 
  กิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
  คณะ  

- คณะได้มีสถานที่จัดกิจกรรม อย่างเรียบร้อย 
- คณะได้ภาพกิจกรรม ตามงานที่ได้มอบหมาย  
  ในการท า PDCA ของกิจกรรม และ ภาพ 
  กิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซด์คณะ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ แก่
อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องสตูดิโอ ๑ 
- ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน 
- ดูแลอุปกรณ์ แก่นักศึกษา  
  และ แก้ปัญหาให้นักศึกษา  

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ให้ 
  บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ใน 
  การเรียนการสอน และ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ 
  การเรียนการสอน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ใน 
  การสอนของอาจารย์ 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑  
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ อุปกรณ์ภายในห้อง 



๑๑๓ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  ด้านการใช้อุปกรณ์ในห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ 
- แนะน าการใช้อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา ก่อนการใช้งาน 
  ภายในห้องปฏิบัติการฯ 

  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๒.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๒ แก่อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา  
  อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ 
  เสียง ๙๔๒ ในการสอนกราฟฟิคให้นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ 
  ภาพและเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการเครื่องตัดต่อระบบ 
  แม๊คอินทอช ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
  และเสียง ๙๔๒ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๓.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๖ แก่อาจารย์และนักศึกษา   
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  ตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๖ 
- ให้บริการดูแลอุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อ อุปกรณ์ 
  คอมพิวเตอร์ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและ
เสียง 
  ๙๔๖ ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่าง 
  ทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพ 
 และเสียง ๙๔๖ ในการสอนกราฟฟิคให้
นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการตัดต่อ
ภาพ 
  และเสียง ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อระบบ
วินโดว ์
  ภายในห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง  
  ๙๔๖ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 



๑๑๔ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ปี ๒๕๖๒ 

 
๔.ดูแลและให้บริการ การใช้
ห้อง ปฏิบัติการบันทึกเสียง 
๙๓๓ แก่อาจารย์และนักศึกษา 
- อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับ 
  บริการการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ 
- ให้บริการดูแล อุปกรณ์ แก่ 
  นักศึกษา 
- แก้ปัญหาให้นักศึกษา การใช้ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง  
  การบันทึกเสียงแบบดิจิตอล  
  อุปกรณ์ ไมโครโฟนสตูดิโอ 
 บันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง  
  เครื่องผสมสัญญาณเสียง 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง 
- อาจารย์ ได้ใช้ห้องห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  ๙๓๓ ในการสอนการจัดรายการวิทยุ ให้ 
  นักศึกษา 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการบันทึก 
  เสียง ๙๓๓ เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในห้อง 
อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษาได้ใช้บริการ เครื่องตัดต่อเสียง และ  
  บันทึกเสียงแบบดิจิตอล ภายในห้องปฏิบัติการ 
  บันทึกเสียง ๙๓๓ อย่างถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูลใน 
  การท าประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๕.ดูแลและให้บริการ การยืม-
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล แก่อาจารย์และ
นักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ 
  ใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  ใน 
  การสอน และการฝึกปฏิบัติ 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอน ของ 
  อาจารย์ แก่นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอน  แก่ 
  นักศึกษา 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ให้บริการอาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง  
  และ มีประสิทธิภาพ 
- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล  
  ในการสอนการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร  
  การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ และรายวิชาอ่ืนๆ  
  ด้านการถ่ายภาพ  ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล 
  ในการฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และ สามารถใช้ 
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูล การ
ใช้ 
  งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ในการท า 
  ประกันคุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๖.ดูแลและให้บริการ การยืม-
คืน อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ แก่
อาจารย์และนักศึกษา  
- อาจารย์ และ นักศึกษา ได้ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการ 
  อาจารย์ และ นักศึกษา อย่างทั่วถึง และ  
  มีประสิทธิภาพ 



๑๑๕ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  ใช้กล้องถ่ายวีดีโอ ให้บริการ 
  ยืม – คืน อุปกรณ์ กล้อง   
  ถ่ายวีดีโอ ในการเรียน 
  การสอน ของอาจารย์ แก่ 
  นักศึกษา 
- ให้บริการยืม – คืน  อุปกรณ์  
  กล้องถ่ายวีดีโอ ดิจิตอล ใน 
  การเรียนการสอน  แก่ 
  นักศึกษา 

- อาจารย์ ได้ใช้อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การสอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ให้นักศึกษา 
- นักศึกษา ได้ยืม อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ใน 
  การฝึกปฏิบัติ ในการเรียน และสามารถใช้ 
  อุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ได้ถูกวิธี 
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ได้มีข้อมูล การ
ใช้ 
  งานอุปกรณ์ กล้องถ่ายวีดีโอ ในการท าประกัน 
  คุณภาพหลักสูตรฯ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๗.ตรวจเช็คอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 
- อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้อง 
  ปฏิบัติการ มีการบ ารุงรักษา  
- จ านวน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
  มีอยู่ครบ  
- รายการครุภัณฑ์ ส ารวจ 
  ข้อมูล ความถูกต้อง ของเลข 
  ครุภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการฯ 

- คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร 
  บัณฑิต ได้มีอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการฯ ที่
สะอาด  
  พร้อมใช้งาน 
- มีการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๘.แนะน าการใช้อุปกรณ์แก่ 
กล้องวีดีโอ – กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล DSLR  
- แนะน า การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ  
  ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
  หลักการใช้งานเบื้องต้น 
- การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล 
  การดูแลในลักษณะอุณหภูมิ 
  ต่าง ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง 
  วีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอล 
- วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น  
  กรณีอุปกรณม์ีปัญหาเกิดขึ้น 
  ในขณะใช้งาน วิธีการจัดเก็บ  
  ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ  
  และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพ 

- นักศึกษา มีความเข้าใจ การใช้งานประเภท 
  ต่าง ๆ ของกล้องวีดีโอ และ ใช้งานกล้อง 
  ถ่ายภาพดิจิตอลหลักการใช้งานเบื้องต้น ได้ 
  อย่างถูกวิธี 
- นักศึกษา มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล การดูแลใน 
  ลักษณะอุณหภูมิต่าง ๆ บ ารุงรักษา งานกล้อง 
  วีดีโอ และ ใช้งานกล้องถ่ายภาพดิจิตอล อย่าง 
  ถูกวิธี 
- นักศึกษาสามารถ การแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณี 
  อุปกรณ ์มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะใช้งาน วิธีการ 
  จัดเก็บ ปิดอุปกรณ์ งานกล้องวีดีโอ และ ใช้
งาน 
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ได้ 

 



๑๑๖ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
  ดิจิตอล 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๙.จัดเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์
การเรียนการสอนให้แก่ 
อาจารย์สอนในห้องปฏิบัติการ
สตูดิโอ  
- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์  
  อุปกรณ์การเรียนการสอน 
  ให้แก่ อาจารย์สอน 
- ส ารวจความพร้อมอุปกรณ์  
  เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์  
  คอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย 
  สัญญาณเสียง ไมโครโฟน 

- ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อาจารย์
สอน  
  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- มีการทดสอบ การใช้งานอุปกรณ์ ก่อนการ
เรียน 
  การสอน ให้มีสภาพการใช้งานได้ 
- มีการทดสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน และมี 
  การจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๐.จัดท าแบบฟอร์มการจอง 
การใช้ห้องปฏิบัติการในแต่ละ
ห้องเพ่ือให้จัดล าดับผู้ที่เข้ามาใช้
บริการห้องปฏิบัติการ 
- ตรวจเช็ค ตารางการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ ประจ า 
  ภาคเรียน 
- จัดท าตาราง วัน เวลา 

- มีจัดท าแบบฟอร์มการจองการใช้ห้อง 
  ปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีความสะดวก แก่อาจารย์  
  และ นักศึกษา 
- เพ่ือให้การใช้งานห้องปฏิบัติการฯ มี 
  ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เพ่ือให้นักศึกษาได้จัดการ การท างานได้ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๑.จัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- การตรวจเช็คอุปกรณ์ด้วย 
  ตนเอง ซ่อมแซม ท าความ 
  สะอาด บ ารุงรักษา เบื้องต้น 
- ท าใบบันทึกแจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

- มีการจัดเก็บ ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม 
  โสตทัศนูปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- จัดส่งอุปกรณ์ซ่อม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
  ตามปกติ 
- ได้ส่งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซ่อมเองได้ ส่งให้ 
  บริษัท ซ่อม และท าการตรวจเช็ค ให้อุปกรณ์มี 
  การใช้งานได้ตามปกติ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๒.แนะน าการใช้โปรแกรมตัด
ต่อภาพ Adobe Premirer Pro 
cc Adobe Photoshop cc 
และโปรแกรมตัดต่อเสียง 
program protocol ให้แก่
นักศึกษาท่ีมาใช้ห้อง 
ปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง
๙๔๒ และห้องตัดต่อ ๙๔๖ 

- นักศึกษาได้รับค าแนะน าการใช้งาน โปรแกรม 
  ตัดต่อภาพ Adobe Premirer Pro cc Adobe  
  Photoshop cc และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol ให้แก่นักศึกษาที่มาใช้ 
  ห้องปฏิบัติการตัดต่อภาพและเสียง ๙๔๒ ห้อง 
  ตัดต่อ ๙๔๖ และ ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง 
  อย่างถูกต้อง 
- นักศึกษาได้ เข้าใจการท างาน และ สามารถ 



๑๑๗ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
- นักศึกษาได้รับค าแนะน า 
  การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ  
  Adobe Premirer Pro cc 
  Adobe Photoshop cc  
  และโปรแกรมตัดต่อเสียง  
  program protocol 

  ปฏิบัติ งาน โดยใช้  โปรแกรมตัดต่ อภาพ 
Adobe  
  Premirer Pro cc Adobe Photoshop cc 
และ 
  โปรแกรมตัดต่อเสียง program protocol ได ้
- นักศึกษาได้รู้ขั้นตอนการท างานในโปรแกรม  
  และสามารถใช้งานโปรแกรมได้มีประสิทธิภาพ 
  มากขึ้น 

ปี ๒๕๖๒ 
 

๑๓.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะฯ 
หลักสูตรฯ เป็นงานถา่ยภาพ
กิจกรรมของคณะ และ ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
- เตรียมงานสถานที่ ในการจัด 
  กิจกรรม ให้คณะ 
- ถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
  คณะ  

- คณะได้มีสถานที่จัดกิจกรรม อย่างเรียบร้อย 
- คณะได้ภาพกิจกรรม ตามงานที่ได้มอบหมาย  
  ในการท า PDCA ของกิจกรรม และ ภาพ 
  กิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซด์คณะ 
- ได้ท างานท่ีได้รับมอบหมาย ได้ส าเร็จตาม 
  เปูาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

ภาระงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ 

ล าดับ
ที ่

ผลงาน ปีท่ี๑ 
๒๕๕๘ 

ปีท่ี๒ 
๒๕๕๙ 

ปีท่ี๓ 
๒๕๖๐ 

ปีท่ี๔ 
๒๕๖๑ 

ปีท่ี๕ 
๒๕๖๒ 

๑ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

๒ คณะกรรมการจัดท าวีดี
ทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๓ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะ งานวีดีทัศน์และ
ถ่ายภาพบุคลากร 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๔ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย 
งานฝ่ายศาสนพิธี 

๑ ๑ ๗ ๕ ๖ 

 

ภาระงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  ผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
ไดจ้ัดเตรียมความเรียบร้อย
ของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
ให้พร้อมใช้งาน จัดล าดับการ
ใช้งานงานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
ปรับระดับความดังเสียงให้
เหมาะสม การเปิดวีดีทัศน์
น าเสนอ เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมมีความสมบูรณ์และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดท าวีดีทัศน์
ของมหาวิทยาลัย 

ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ ใน
การถ่ายท าและงานที่ได้รับ
มอบหมาย การลงไฟล์งานและ
ส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะ งานจัดท าวีดีทัศน์และ

ได้จัดเตรียมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ให้พร้อมใช้



๑๑๙ 

 

วันเดือนปี ผลงาน อธิบายคุณภาพงาน 
ถ่ายภาพบุคลากร งานจัดท าวีดีทัศน์และถ่ายภาพ

บุคลากร เพ่ือใช้งาน
ประชาสัมพันธ์คณะและใช้งาน
ในโอกาสต่างๆของคณะฯ 

พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒ งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยงานศาสนพิธี 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงาน
ด้านศาสนพิธี ให้บุคลากรได้ 
ฝึกซ้อม จัดระเบียบ ขั้นตอน
การท างานด้านศาสนพิธี ความ
ถูกต้อง  เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
มีความสมบูรณ์และเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 
 

๒.๒.๔ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
๑) ปัญหาการใช้งานห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑  

จากการใช้ห้องปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์ พบว่า   
(๑) จ านวนห้องปฏิบัติการฯ  มีจ านวนน้อย  ถ้าเทียบกับจ านวนนักศึกษา 

นิเทศศาสตร์ 
(๒) อุปกรณ์บางอย่างภายในห้องปฏิบัติการฯ ยังขาดความทันสมัย 
(๓) นักศึกษามีจ านวนหลายกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติท าให้การใช้งานห้อง 

ปฏิบัติการสตูดิโอ ๑   
การแก้ปัญหา 
(๑) จัดท าแบบฟอร์มการจองห้องปฏิบัติการฯ ล่วงหน้า และจัดสรรอุปกรณ์ 

ตามท่ีจองไว้เป็นล าดับ 
(๒) แจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่หลักสูตรฯ ให้รับทราบถึงสภาพปัญหาในการใช้ห้อง 

ปฏิบัติการฯ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ห้องปฏิบัติการฯ 
(๓) แบ่งเวลาการใช้งานห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ๑ โดยปรึกษา อาจารย์ผู้สอน

ในรายวิชาปฏิบัติ และ เน้นให้นักศึกษารักษาเวลา และท าตามระเบียบปฏิบัติ  
๒) ปัญหาการใช้งานห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ๙๓๓ 

(๑) สภาพของห้องบันทึกเสียง มีพ้ืนที่แคบ นักศึกษา หรือ รายวิชาที่ฝึก
ปฏิบัติ เข้าไปใช้งานได้ในจ านวนจ ากัด 

(๒) นักศึกษา ไม่มีความเข้าใจระบบการบันทึกเสียง โปรแกรมการ
บันทึกเสียง 

การแก้ปัญหา 



๑๒๐ 

 

(๑) จัดล าดับ แบ่งกลุ่มย่อยให้นักศึกษาที่จองการใช้งาน เพ่ือได้ปฏิบัติงาน
สะดวกและแนะน าอาจารย์ที่มาสอนการใช้งานห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ให้แบ่งกลุ่มย่อยในการสอน 

(๒) นักศึกษาไม่มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง ก่อนการใช้งาน
ทุกครั้งจะสอบถามนักศึกษาที่มาขอใช้ห้องปฏิบัติการบันทึกเสียงว่าใช้อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการฯ
ได้หรือไม่ และ สอบถามการใช้งานโปรแกรมบันทึกเสียงแก่นักศึกษา  หากนักศึกษาใช้งานไม่ได้  มี
การแนะน าขัน้ตอนการใช้งานอุปกรณ์แต่ละชนิดภายในห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง อย่างละเอียด และ
เมื่อการใช้งานมีปัญหา ให้นักศึกษาโทรศัพท์สอบถามได้  

๓) ปัญหาการให้บริการยืม – คืน อุปกรณ์ 
(๑) จ านวนอุปกรณ์มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษา 
(๒) นักศึกษาส่งคืนอุปกรณ์ล่าช้า และส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่จะใช้งานกลุ่ม

ต่อไป 
การแก้ปัญหา 
(๑) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้หลักสูตรทราบ    ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหา 

การขอรายการครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
(๒) แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนก าชับ นักศึกษาที่ส่งคืนอุปกรณ์ล่าช้า และ ให้

นักศึกษาได้วางแผนงานในการท างาน เพ่ือให้นักศึกษา ได้ส่งคืนอุปกรณ์ทันเวลา 
(๓) โทรศัพท์ ติดต่อ สอบถาม และ แจ้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยตรงกับ

นักศึกษา ในการส่งคืนอุปกรณ์ล่าช้าของนักศึกษา 
 

๒.๒.๕ ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภาระงานตาม
ต าแหน่ง 

๑) ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน หลักสูตรมีการพัฒนาระบบการใช้งานห้อง 
ปฏิบัติการโดยระบบไอที โดยการใช้งานบัตรนักศึกษาคีย์เข้าระบบการใช้งานห้องปฏิบัติการฯ เพ่ือให้
การใช้งานห้องปฏิบัติการฯ ของนักศึกษาสะดวกขึ้น และ ได้ใช้ประโยชน์จากบัตรนักศึกษา 

๒) ให้มีระบบการงานอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การยืม – คืน การตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ โดยการท าระบบบาร์โค้ด เพ่ือให้สะดวกในการเก็บข้อมูล และ ใช้งานด้านการประกัน
คุณภาพ รวมการเช็ครายการอุปกรณ์ในการยืม – คืน และ การเช็ค รายการครุภัณฑ์ในแต่ละภาค
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

๒.๓ งานอื่นที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย (ระดับมหาวิทยาลัย, ระดับคณะ, ระดับหน่วยงานย่อย)  
การรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ

เสนอข้อมูลภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งเป็นงานอ่ืน  นอก 
เหนือจากกรอบภาระงานตามต าแหน่ง ทั้งที่มีค าสั่งและไม่มีค าสั่ง เพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญา 
ระยะที่สี่ ประกอบด้วย 

๑) ภาระงานบทบาท หน้าที่ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๒) ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๓) ปัญหาและการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

 
๖–๑๐ 
ต.ค.
๒๕๕๗ 
 
๗–๑๐ 
ต.ค.
๒๕๕๗ 
 
 
๘–๙ 
ธ.ค.
๒๕๕๗ 
 
 
๑๑–๑๕ 
ธ.ค.
๒๕๕๗ 
 

ชื่องาน  
คณะกรรมการด าเนินการสอบกลาง
ภาคของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคนอกเวลาราชการ ภาคเรยีน
ที ่๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
กลางภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๒
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๔ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายวิชาการคณะ 
    ได้ด าเนินการสอบ 
    กลางภาคของ 
    นักศึกษาภาคปกติ 
    และภาคนอกเวลา 
   ราชการเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย 
๓. มีการท างานอย่าง 
   มีระบบ 

ปัญหา 
๑. อาจารย์ส่ง 
   ข้อสอบล่าช้า 
๒. อาจารย์เขียน 
   หน้าซองข้อผิด  
การแก้ไขปัญหา 
๑. ติดตามอาจารย์ 
   เรื่องการส่ง 
   ข้อสอบ และ  
 โทรศัพท์สอบถาม 
๒. แจ้งอาจารย์   
   ประจ าวิชาให้ 
  แก้ไขซองข้อสอบ 
 

 
 

 
๒๓–๒๗ 
ก.พ.

ชื่อผู้มอบงาน  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดส่งข้อสอบไปยังกองกลาง 
  รับส่งข้อสอบ ที่อาคาร ๑๕  

 
 

 
๒๓–๒๗ 
ก.พ.

  



๑๒๒ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๕๕๘ 
 
๒๓–๒๘ 
ก.พ.
๒๕๕๘ 
และ  
๑ มี.ค.
๒๕๕๘ 

  ชั้น ๘ พร้อมตรวจเช็ค 
  จ านวนซองข้อสอบ 
- ตรวจเช็คข้อสอบเข้ากอง 
 กลางของคณะ ห้อง ๙๑๔/๑  
  เพ่ือน าข้อสอบส่งไปยังคณะ 
  อ่ืนๆ  
- ส่งข้อสอบที่จะสอบในวัน 
  ต่อไปส่งยังคณะอ่ืน พร้อม 
  ทั้งตรวจ เช็คความ 
  เรียบร้อยของซองข้อสอบ  
  รายชื่อหน้าซองข้อสอบ 
  ไปรับข้อสอบที่สอบแล้ว  
  จากห้องรับข้อสอบอาคาร  
  ๑๕ ชั้น ๘ มายังคณะ และ 
  จัดส่งข้อสอบที่สอบแล้วของ 
  คณะอ่ืน ส่งคืนตามคณะ 
  ต่าง ๆ 
- ให้บริการแก่อาจารย์ที่มารับ 
  ข้อสอบไปตรวจและมาส่ง   
  ข้อสอบเข้าห้องสอบกอง 
  กลาง 

๒๕๕๘ 
 
๒๓–๒๘ 
ก.พ.
๒๕๕๘ 
และ  
๑ มี.ค.
๒๕๕๘ 

๑๙ 
พ.ย.
๒๕๕๗ 
๑๔ 
ม.ค.
๒๕๕๘ 

ชื่องาน กิจกรรมพบอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ภาคในเวลาและ
นอกเวลา ประจ าภาคเรียนที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ชื่อผู้มอบงาน  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- อ านวยความสะดวกและ 
  ประสานงาน ถ่ายภาพ 
  กิจกรรม 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
    ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายวิชาการคณะ 
   ได้ด าเนินงานเป็น 
   ไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๓. ได้ประสานงานกับ 
   เจ้าหน้าที่ และ 
   อาจารย์ ในการจัด 
   ท ากิจกรรมพบ 
   อาจารย์ที่ปรึกษา 
๔. ได้น าภาพไปเผย 

ปัญหา 
มีการจัดกิจกรรม
พร้อม ๆ กันหลาย
ห้อง 
การแก้ไขปัญหา 
แบ่งเวลาให้
เหมาะสมและ
จัดล าดับการถ่าย 



๑๒๓ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

- แจ้งนักศึกษาท่ีมาเข้าร่วม 
  กิจกรรม และติดต่อกับ 
  อาจารย์ที่ปรึกษา 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

   แพร่ในกิจกรรมเว็บ 
   ไซด์ของคณะฯ 
๕. ได้อ านวยความ 
   เรียบร้อยแก่ 
   อาจารย์และ 
   นักศึกษา 
 

๓ ธ.ค.
๒๕๕๗ 

ชื่องาน กิจกรรมโครงการ
เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ 
ชื่อผู้มอบงาน  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรม  
  บรรยากาศพิธีเปิด  
  การแสดงบนเวที และ 
  บรรยากาศภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี ก่อนจัดงานและ 
  จัดเก็บอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ 
  ภายในงาน ยกจัดเก็บเข้าที่ 
  เดิม หลังจากเสร็จสิ้น 
  กิจกรรม ส ารวจความพร้อม 
  ของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะได้ภาพ 
   กิจกรรมน าไปใช้ใน 
   การท า PDCA 
๓. ได้น าภาพไปเผย 
   แพร่ในกิจกรรมเว็บ 
   ไซด์ของคณะฯ 
๔. ได้อ านวยความ 
   เรียบร้อยแก่ 
   อาจารย์และ 
   นักศึกษา 

ปัญหา 
มีการจัดกิจกรรม
พร้อม ๆ กันหลาย
ห้อง 
การแก้ไขปัญหา 
แบ่งเวลาให้
เหมาะสมและ
จัดล าดับการถ่าย 

๑๔ 
ม.ค.

๒๕๕๘ 

ชื่องาน กิจกรรมโครงการ
เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๗ 
ชื่อผู้มอบงาน  

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะได้จัดกิจกรรม 
   ส าเร็จตาม 

ปัญหา 
มีการจัดกิจกรรม
พร้อม ๆ กันหลาย
ห้อง 



๑๒๔ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรม  
  บรรยากาศพิธีเปิด  
  การแสดงบนเวที และ 
  บรรยากาศภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี ก่อนจัดงานและ 
  จัดเก็บอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ 
  ภายในงาน ยกจัดเก็บเข้าที่ 
  เดิม หลังจากเสร็จสิ้น 
  กิจกรรม ส ารวจความพร้อม 
  ของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

   วัตถุประสงค์ 
๓. คณะได้ภาพ 
   กิจกรรมน าไปใช้ใน 
   การท า PDCA 
๔. ได้น าภาพไปเผย 
   แพร่ในกิจกรรมเว็บ 
   ไซด์ของคณะฯ 
 

การแก้ไขปัญหา 
แบ่งเวลาให้
เหมาะสมและ
จัดล าดับการถ่าย 

๑๘ – 
๒๑ 
มี.ค.

๒๕๕๘ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานวันวิทยาการจัดการ 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ชื่องาน 
“วิทยาการวิชาการ สืบสาน
วัฒนธรรม สานสัมพันธ์
อาเซียน” 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ 
กิจกรรมภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี ก่อนจัดงานและ 
  จัดเก็บอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ 
  ภายในงาน ยกจัดเก็บเข้าที่ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ  
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน  
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลงเว๊บ 
   ไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา  
มีการจัดงานพร้อม 
กันหลายที่ 
การแก้ไขปัญหา 
แบ่งเวลาให้เหมาะ  
ส าหรับการถ่าย 
ภาพกิจกรรม 



๑๒๕ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  เดิม หลังจากเสร็จสิ้น 
  กิจกรรม ส ารวจความพร้อม 
  ของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๒๒ 
เม.ย.

๒๕๕๘ 

ชื่องาน คณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดกิจรรม 
ปัจฉิมนิเทศส าเร็จการศึกษา
และกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายอาคารสถานที่และเครื่องเสียง  
- ดูแลระบบไฟฟูาและเครื่อง 
  เสียงให้ใช้ได้ตลอดเวลามี 
  กิจกรรม ถ่ายวีดีโอ  
  การบรรยายของวิทยากร 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ท่ี 
  น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
    ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.การด าเนินกิจกรรม 
   ปัจฉิมนิเทศส าเร็จ 
   การศึกษา และ 
   กิจกรรมตลาดนัด 
   แรงงานเป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
 

ปัญหา 
๑. นักศึกษามา 
   ไม่ตรงเวลา 
๒. พ้ืนที่ในการจัด 
   มีพ้ืนที่คับแคบ 
การแก้ไขปัญหา 
๑. แจ้งเจ้าหน้าที ่
   ประจ าฝุายให้ 
   ทราบและน าไป 
   สู่การปรับระยะ 
   เวลาการจัด 
   กิจกรรม 
๒. จัดอุปกรณ์ โต๊ะ  
   เก้าอ้ี ให้พอดีกับ 
   ผู้เข้าร่วม 
   กิจกรรม และ 
   แบ่งโซนให้ 
   ชัดเจน 



๑๒๖ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

 
๒๒ 
เม.ย.
๒๕๕๘ 
 

๒๙ 
เม.ย.
๒๕๕๘ 
 

๒๕ 
พ.ย.
๒๕๕๘ 
 

๒๒ 
ม.ค.
๒๕๕๙ 
 

ชื่องาน  
คณะกรรมด าเนินการจัดกจิกรรม
ปัจฉิมนิเทศรายวชิาการเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ า
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คณะกรรมด าเนินการจัดกจิกรรม
ปัจฉิมนิเทศรายวชิาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจ า
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   
คณะกรรมด าเนินการจัดกจิกรรม
ปัจฉิมนิเทศรายวชิาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจ า
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะกรรมด าเนินการจัดกจิกรรม
ปฐมนิเทศรายวชิาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ประจ า
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ชื่อผู้มอบงาน  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลระบบไฟฟาู เครื่องเสียง 
  ให้ใช้งานไดต้ลอดการจัด 
  กิจกรรม และถ่ายภาพกิจกรรม 
- จัดสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ 
  ในงาน เก้าอี้ ก่อนจัดงานและ 
  จัดเก็บอุปกรณ์หลังเสร็จงาน  
  ความพร้อมของอุปกรณ์ จัด 
  เตรียมอุปกรณ์ กล้องถ่ายภาพ  
  จัดการข้อมูลไฟล์ภาพส่งคณะ 

๔ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายศูนย์ฝึก 
   ประสบการณ์ 
   วิชาชีพของคณะ  
   ได้จัดกิจกรรม 
   เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
   PDCAและประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา 
๑. นักศึกษา 
   แต่งกายผิด 
   ระเบียบ 
๒. เครื่องเสียง 
   ขัดข้องระหว่าง 
   การจัดกิจกรรม 
การแก้ไขปัญหา 
๑. แจ้งให้อาจารย์ 
   ทราบและ 
   ตักเตือน 
   นักศึกษา 
๒. แก้ไขโดย 
   การเปลี่ยนชุด 
   ล าโพงส ารอง 

๑๕ 
มิ.ย.
๒๕๕๘ 
๖ ก.ค.

ชื่องาน คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ระดับปริญญาตรี 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
   ได้รับความสะดวก 

ปัญหา 
ผู้เข้าสอบ 
สัมภาษณ์เข้ามา 
สอบสัมภาษณ์ 



๑๒๗ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๕๕๘ ระบบกลางและประเภทรับตรง 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  
นั่งประจ าสาขา ที่จะเรียก
สัมภาษณ์และบริการ ให้ 
ความสะดวกแก่กรรมการ 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 
สรุปผลการสอบสัมภาษณ์  
ส่งให้ฝุายวิชาการคณะ 

   ในการเข้าสอบ 
   สัมภาษณ์ 
๓. มีการจัดระเบียบ 
   ตามบัตรคิวเข้าสอบ 
   สัมภาษณ์ ไม่เกิด 
   ความสับสนใน 
   การเข้าจุดนั่งเรียก 
   สัมภาษณ์ 

ไม่พร้อมกัน 
การแก้ไขปัญหา 
แจ้งกรรมการ
ติดต่อผู้เข้า
สัมภาษณ์ 

๗ ส.ค.
๒๕๕๘ 
๘ ส.ค.
๒๕๕๘ 
๙ ส.ค.
๒๕๕๘ 
๑๓ 
ส.ค.
๒๕๕๘ 

ชื่องาน คณะกรรมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 
ชื่อผู้มอบงาน 
อธิการบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสวัสดิการ 
- จัดบริการอาหาร อาหารว่าง 
  และน้ าดื่ม ให้คณะกรรมการ 
  จากคณะ 
- ดูแลอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ 
  ที่ปฏิบัติงาน ให้ได้รับบริการ 

๓ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ให้บริการอาจารย์  
   และ เจ้าหน้าที ่
   ผู้ปฏิบัติงานได ้
   อย่างทั่วถึง 
๓. สามารถจัดขั้นตอน 
   การปฏิบัติงานได้ 
   อย่างเป็นระบบ 

ปัญหา 
๑. อาจารย์ และ  
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
  งานหลายจุด 
๒. ช่วงเวลาการมา 
   ปฏิบัติงานของ 
   อาจารย์และ 
   เจ้าหน้าที่แต่ละ 
   ฝุายไม่พร้อมกัน 
การแก้ไขปัญหา 
๑. แจ้งหัวหน้า 
   กลุ่มทราบเพื่อ 
   ตัดสินใจและแก้ 
   ปัญหาที่เกิดข้ึน 
๒. แจ้งประกาศ 
   อาจารย์ และ 
   เจ้าหน้าที่ 
   ผู้ปฏิบัติงาน ให ้
   ทราบจุดรับ 
   บริการ อาหาร 
   ว่างและน้ า หรือ  
   น าไปแจกจ่าย  



๑๒๘ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

   ถ้าทราบตามจุด 
๑๔–๑๖ 
ส.ค.
๒๕๕๘ 
๒๑–๒๓ 
ส.ค.
๒๕๕๘ 
๔ – ๖ 
ก.ย.
๒๕๕๘ 
๑๒–๑๓ 
ก.ย.
๒๕๕๘ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
กิจกรรม อบรมจริยธรรมและ 
คุณธรรมนักศึกษาใหม่  
นักศึกษาภาคในเวลาราชการ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
วัดปัญญานันทาราม  
จ.ปทุมธานี 
(รุ่น ๑, รุ่น ๒ และรุ่น ๓) 
และ ส านักปฏิบัติแสงธรรม 
ส่องชีวิต  อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 
(๑๒ – ๑๓ ก.ย.๕๘ ภาคนอก 
เวลาราชการ) 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรม และ  
  ติดตั้งอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค  
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค  
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
  ตรวจเช็คความพร้อม ของ 
  อุปกรณ์ น าไปค่าย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๓ ครัง้ ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. การด าเนินงาน 
   กิจกรรม อบรม 
   จริยธรรมและ 
   คุณธรรมนักศึกษา 
   ใหม่เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 

ปัญหา 
มีการจัดกิจกรรม
พร้อมกัน 
การแก้ไขปัญหา 
จัดเวลาให้พอดี
และเช็คตาราง
ก าหนดการ 

๒๕ 
ส.ค.
๒๕๕๘ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 
ผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 

- 



๑๒๙ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรมภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม   
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ท่ี 
  น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน  
-  จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

๒๑ 
ส.ค.
๒๕๕๘ 
 
๒ ก.ย.
๒๕๕๘ 
 
 

ชื่องาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๕) 
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา  
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๕) 
ระดับคณะ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง
ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ
ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และส่ง
ไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.ฝุายประกันคุณภาพ 
   การศึกษาได้ด าเนิน 
   การตรวจประเมิน 
   คุณภาพการศึกษา 
   เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
 

- 



๑๓๐ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๓ 
ก.ย.
๒๕๕๘ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานมุทิตาจิตประจ าปี ๒๕๕๘ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้ 
  ตลอดกิจกรรมและถ่ายภาพ 
  กิจกรรม 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน เตรียม 
  เครื่องเสียง ทดสอบการใช้ 
  งานของอุปกรณ์เครื่องเสียง  
  ไมโครโฟน ก่อนจัดงานและ 
  จัดเก็บอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ 
  ภายในงาน ยกจัดเก็บเข้าที่ 
  เดิม หลังจากเสร็จสิ้น 
  กิจกรรม ส ารวจความพร้อม 
  ของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัด 
  การข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ  
  และส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้ 
  คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ด าเนินการสอบ 
   เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๓. มีการท างานร่วม 
   กัน 

- 

๒๘–๓๐ 
ก.ย.
๒๕๕๘ 
๑–๒ ต.ค.

๒๕๕๘ 
และ  

๔ ต.ค.
๒๕๕๘ 
๓–๔ ธ.ค.

๒๕๕๘ 
๘–๙ ธ.ค.

ชื่องาน  
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
กลางภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๑ 

 ๔ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายวิชาการคณะ 
   ได้ด าเนินการสอบ 
   กลางภาคของ 
   นักศึกษาภาคปกติ 
   และภาคนอกเวลา 
   ราชการเป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
๓. มีการท างานอย่าง 

ปัญหา 
๑. อาจารย์ส่ง 
   ข้อสอบล่าช้า 
๒. อาจารย์เขียน 
   หนา้ซองข้อผิด  
การแก้ไขปัญหา 
๑. ติดตามอาจารย์ 
   เรื่องการส่ง 
   ข้อสอบ และ  
 โทรศัพท์สอบถาม 



๑๓๑ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๕๕๘ 
๑๑ ธ.ค.
๒๕๕๘ 
และ 
๑๔–๑๕ธ.ค.

๒๕๕๘ 
๒๓–๒๖ก.พ.

๒๕๕๙  
และ 
๒๘ก.พ.
๒๕๕๙ 
๒๙ เม.ย.

๒๕๕๙  
๒–๔ พ.ค.

๒๕๕๙ 
และ 
๑๐–๑๓ 
พ.ค.
๒๕๕๙ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
กลางภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ชื่อผู้มอบงาน  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดส่งข้อสอบไปยังกองกลาง 
  รับส่งข้อสอบ ที่อาคาร ๑๕  
 ชั้น ๘ พร้อมตรวจเช็คจ านวน 
  ซองข้อสอบ 
- ตรวจเช็คข้อสอบเข้ากอง 
  กลางของคณะห้อง ๙๑๔/๑  
  เพ่ือข้อสอบส่งไปยังคณะ 
  อ่ืน ๆ ส่งข้อสอบที่จะสอบใน 
  วันต่อไปส่งยังคณะอื่น  
  พร้อมทั้งตรวจเช็คความ 
  เรียบร้อยของซองข้อสอบ  
  รายชื่อหน้าซองข้อสอบ 
- ไปรับข้อสอบที่สอบแล้ว  
  จากห้องรับข้อสอบอาคาร 
  ๑๕ ชั้น ๘ มายังคณะ และ 
  จัดส่งข้อสอบที่สอบแล้วของ 
  คณะอ่ืน ส่งคืนตามคณะ 
  ต่าง ๆ 
- ให้บริการแก่อาจารย์ที่มารับ 

   มีระบบ ๒. แจ้งอาจารย์ 
   ประจ าวิชาให้ 
  แก้ไขซองข้อสอบ 
 



๑๓๒ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  ข้อสอบไปตรวจ และ มาส่ง 
  ข้อสอบเข้าห้องสอบ 
  กองกลาง 

๒๐ 
ม.ค.
๒๕๕๙ 
๒๒ 
ม.ค.
๒๕๕๙ 
๑๖ 
พ.ย.
๒๕๕๙ 
๒๓ 
พ.ย.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศรายวิชาการเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘  
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรายวิชา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและกิจกรรม 
ปัจฉิมนิเทศรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพประจ า
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙  
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้ 
  ตลอดกิจกรรมและถ่ายภาพ 
  กิจกรรม 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ  

๔ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายศูนย์ฝึก 
 ประสบการณ์วิชาชีพ 
   ของคณะ ได้จัด 
   กิจกรรมเป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรม 

ปัญหา 
๑. นักศึกษา 
   แต่งกายผิด 
   ระเบียบ 
๒. เครื่องเสียง 
   ขัดข้องระหว่าง 
   การจัดกิจกรรม 
การแก้ไขปัญหา 
๑. แจ้งให้อาจารย์ 
   ทราบและ 
   ตักเตือน 
   นักศึกษา 
๒. แก้ไขโดย 
   การเปลี่ยนชุด 
   ล าโพงส ารอง 

๔ ก.พ.
๒๕๕๙ 
๖ ก.ค.
๒๕๕๙ 
๒ - ๕ 
ส.ค.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ (SAR ๑๖) 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๖) 

๓ ครั้ง ๑. คณะมีสถานที่ใน 
  การจัดกิจกรรมและ 
   ตกแต่งสถานที่ 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
   PDCA และ 
   ประมวลภาพ 

- 



๑๓๓ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๑ – ๒ 
ก.ย.
๒๕๕๙ 

ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะ
วิทยาการจัดการ (ตรวจ
เสมือนจริง) 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๖) 
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๖) 
ระดับคณะ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้ 
  ตลอดกิจกรรมและถ่ายภาพ 
  กิจกรรม 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

   กิจกรรมลงเว็บไซด์ 
   ของคณะฯ 

๑๗ 
ก.พ.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
จิตเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้ 
  ตลอดกิจกรรมและถ่ายภาพ 
  กิจกรรม 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลงเว็บ 
   ไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๓๔ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๑๒ มี.ค. 
๒๕๕๙ 
๒๖ มี.ค. 
๒๕๕๙ 
๑ ก.ค.
๒๕๕๙ 
๒๓ ก.ค.
๒๕๕๙ 
๒๕ ก.ค.
๒๕๕๙ 
๒๖ พ.ย.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ระดับปริญญาตรี 
ประเภทเรียนดีและประเภท
รับตรง ครั้งที่ ๑ ประเภทรับ
ตรง ครั้งที ่๒ ประเภทรับตรง 
ครั้งที ่๓ และ รอบนักศึกษา
ภาคนอกเวลาราชการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
บุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ระดับปริญญาตรี 
ประเภทเรียนดีประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ นั่ง
ประจ าสาขา ที่จะเรียกสมัภาษณแ์ละ
บริการ ใหค้วามสะดวกแก่กรรมการ 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม ่

๖  ครั้ง ๑. ด าเนินการสอบ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

๒. มีการท างาน
ร่วมกัน 

- 

๑๖–๑๗  
มี.ค.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานวนัวิทยาการจัดการ ประจ า 
ปี ๒๕๕๙ ชื่องาน “วิทยาการ
วิชาการ สบืสานวฒันธรรม สาน
สัมพันธ์อาเซียน” 
ชื่อผู้มอบงาน คณบด ี
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ 
กิจกรรมภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียมอุปกรณ ์
  ที่ใช้ในงาน ยกโตะ๊ขาว เก้าอี้  

๑ ครั้ง ๑. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา  
มีการจัดงานพร้อม
กันหลายที่ 
แนวทางแก้ไข
ปัญหา  
แบ่งเวลาให้
เหมาะสมส าหรับ
การถ่ายภาพ
กิจกรรม 



๑๓๕ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  จัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ เตรียมเครื่อง 
  เสียง ทดสอบการใชง้านของ 
  อุปกรณเ์ครื่องเสียง ไมโครโฟน  
 ก่อนจัดงานและจดัเก็บอปุกรณ์ทีน่ า 
  มาใช้ภายในงาน ยกจัดเก็บเข้า 
  ที่เดิม หลังจากเสร็จสิ้นกจิกรรม  
  ส ารวจความพร้อมของ 
  อุปกรณ์ที่จะใช้งาน จัดเตรียม 
  อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ  
  แบตเตอร์ร่ี จัดการข้อมูลไฟล์ 
  ภาพจัดเก็บ และส่งไฟล์ข้อมูล 
  ภาพให้คณะ 

๒๗ 
เม.ย.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการ 
ด าเนินงานจัดกิจรรม 
ปัจฉิมนิเทศส าเร็จการศึกษา 
และกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายอาคารสถานที่และเครื่องเสยีง  
-  ดูแลระบบไฟฟูาและเครื่อง 
  เสียงให้ใช้ได้ตลอดเวลามี 
  กิจกรรม ถ่ายวีดีโอ 
  การบรรยายของวิทยากร 

๒ ครั้ง ๑. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา 
๑. นักศึกษาแต่งกาย 
   ผิดระเบียบ 
๒. เครื่องเสียง 
   ขัดข้องระหว่าง 
   การจัดกิจกรรม 
การแก้ไขปัญหา 
๑. แจ้งให้อาจารย์ 
   ทราบและ 
   ตักเตือนนักศึกษา 
๒. แก้ไขโดย 
   การเปลี่ยนชุด 
   ล าโพงส ารอง 

๓๑ ก.ค.
๒๕๕๙ 
๑ ส.ค.
๒๕๕๙ 
๑๔ ส.ค.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานพิธพีระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม 
ชื่อผู้มอบงาน อธิการบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายรวมบัณฑิต  
ท าหน้าที่ในการเรียกบัณฑิต 
ที่อยู่บริเวณจุดต่าง ๆ ให้มารวม 

๓ ครั้ง ๑. บัณฑิตทราบเวลา 
   ในการเข้าแถวรวม 
   บัณฑิต ได้รวดเร็ว  
   ทันเวลาตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ 
๒. บัณฑิตมารวมแถว  
 เพ่ือรอการตรวจสอบ 
   ความเรียบร้อย ได้ 
   อย่างมีระเบียบ 

๑. นักศึกษาขาด 
   ความตรงต่อ 
   เวลา 
๒. นักศึกษา 
  แต่งกายไม่ปฏิบัติ 
   ตามกฎระเบียบ 
   ที่ได้แจ้งไว้ 
การแก้ไขปัญหา 
แจ้งหัวหน้ากลุ่ม



๑๓๖ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

กันที่จุดเรียกแถวบัณฑิต เพื่อท า
การตรวจค้น ส ารวจความ
เรียบร้อยก่อนเข้าในห้องประชุม 
โดยการใช้โทรโข่งประกาศให้
บัณฑิตทราบ ถึงเวลา และ จดุที่
บัณฑิตจะต้องเข้าแถวในล าดบั
ต่อไป 

๓. สามารถจัดขั้นตอน 
   การปฏิบัติงานได้ 
   อย่างเป็นระบบ 
๔. งานเสร็จได้ทัน 
   เวลา 

ทราบเพ่ือตัดสินใจ
และแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน 

๑๕ ส.ค.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานการจัดกิจกรรมสืบสาน
พระพุทธศาสนา โดยปลูก
จิตส านึกท านุบ ารุงพระพุทธ 
ศาสนา 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลระบบไฟฟูา เครื่องเสียง 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ 
กิจกรรมภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ท่ี 
  น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 
 

๑ ครั้ง ๑. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา  
มีการจัดงานพร้อม
กันหลายที่ 
แนวทางแก้ไข 
ปัญหา  
แบ่งเวลาให้
เหมาะสมส าหรับ
การถ่ายภาพ
กิจกรรม 



๑๓๗ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒-๔ก.ย.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานกิจกรรม อบรมจริยธรรม
และคุณธรรมนักศึกษาใหม่ 
วัดปัญญานันทาราม  
จ.ปทุมธานี 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรมและ ติดตั้ง 
  อุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย 
  โปรเจคเตอร์ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค  
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
- ตรวจเช็คความพร้อม ของ 
  อุปกรณ์ น าไปค่าย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๒๖–๓๐ 
ก.ย.
๒๕๕๙ 
และ
๒๖–๒๙  
ก.ย.
๒๕๕๙ 
๒.ต.ค.
๒๕๕๙ 
๑–๒ ธ.ค.

๒๕๕๙ 
และ 
๑๓–๑๕  
ธ.ค.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน  
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
กลางภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
กลางภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา

 ๔ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายวิชาการคณะ 
   ได้ด าเนินการสอบ 
   ของนักศึกษาภาค 
   ปกติและภาคนอก 
   เวลาราชการเป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
๓. มีการท างานอย่าง 
   มีระบบ 

ปัญหา 
๑. อาจารย์ส่ง 
   ข้อสอบล่าช้า 
๒. อาจารย์เขียน 
   หน้าซองข้อผิด  
การแก้ไขปัญหา 
๑. ติดตามอาจารย์ 
   เรื่องการส่ง 
   ข้อสอบ และ  
 โทรศัพท์สอบถาม 
๒. แจ้งอาจารย์ 
   ประจ าวิชาให้ 
  แก้ไขซองข้อสอบ 
 



๑๓๘ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๒–๒๔ 
ก.พ.
๒๕๖๐ 
และ 
๒๗–๒๘  
ก.พ.
๒๕๖๐ 
๓–๔ พ.ค.

๒๕๖๐  
๘–๙ พ.ค.

๒๕๖๐ 
และ
๑๕–๑๖  
พ.ค.
๒๕๖๐ 

ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการ ภาคเรียนที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ชื่อผู้มอบงาน  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดส่งข้อสอบไปยังกองกลาง 
  รับส่งข้อสอบ ที่อาคาร ๑๕  
  ชั้น ๘ พร้อมตรวจเช็ค 
  จ านวนซองข้อสอบ 
- ตรวจเช็คข้อสอบเข้ากอง 
  กลางของคณะห้อง ๙๑๔/๑  
  เพ่ือข้อสอบส่งไปยังคณะ 
  อ่ืน ๆ ส่งข้อสอบที่จะสอบใน 
 วันต่อไปส่งยังคณะอื่น พร้อม 
  ทั้งตรวจเช็คความเรียบร้อย 
  ของซองข้อสอบ รายชื่อหน้า 
  ซองข้อสอบ 
- ไปรับข้อสอบที่สอบแล้ว  
  จากห้องรับข้อสอบอาคาร 
  ๑๕ ชั้น ๘ มายังคณะ และ 
  จัดส่งข้อสอบที่สอบแล้วของ 
  คณะอ่ืน ส่งคืนตามคณะ 
  ต่าง ๆ 
- ให้บริการแก่อาจารย์ที่มารับ 
  ข้อสอบไปตรวจ และ มาส่ง 
  ข้อสอบเข้าห้องสอบ 
  กองกลาง 
 



๑๓๙ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๖ 
ต.ค.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะอนุกรรมการ
ส ารวจสินทรัพย์ คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ตรวจเช็คครุภัณฑ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ ตรวจเช็ค
หมายเลข จ านวน ของ
ครุภัณฑ์ทั้งหมดตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ด าเนินการสอบ 
   เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๓. มีการท างานร่วม 
   กัน 
๔. คณะได้มีการตรวจ 
   เช็ครายการ 
   ครุภัณฑ ์

ปัญหา 
รายการครุภัณฑ์ 
มีจ านวนมาก 
การแก้ปัญหา 
จัดรายการ 
ครุภัณฑ์ตาม 
รายการ 

๒ พ.ย.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ 
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ รุ่น ๒ ครั้งที ่๑ 
ชื่อผู้มอบงาน    
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

๑ ครัง้  - 

๑๖ และ
๑๘  
พ.ย.
๒๕๕๙ 
๒๓ พ.ย.
๒๕๕๙ 
๔ และ
๖ ม.ค.
๒๕๖๐ 
๑๘ และ
๒๐ ม.ค.
๒๕๖๐ 
๑ และ 
๓ ก.พ.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
รายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กรรมการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ 
กรรมการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา

๕ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
  การจัดกิจกรรมและ 
   ตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท

PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา 
๑. นักศึกษา 
   แต่งกายผิด 
   ระเบียบ 
๒. เครื่องเสียง 
   ขัดข้องระหว่าง 
   การจัดกิจกรรม 
การแก้ไขปัญหา 
๑. แจ้งให้อาจารย์ 
   ทราบและ 
   ตักเตือน 
   นักศึกษา 
๒. แก้ไขโดย 
   การเปลี่ยนชุด 



๑๔๐ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๙ และ 
๓๑ มี.ค.
๒๕๖๐ 
๒๑เม.ย.
๒๕๖๐ 
 

๒๕๕๙ 
กรรมการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศรายวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
กรรมการการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมอบรม
บุคลิกภาพและการสื่อสาร
รายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาค
เรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กรรมการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรายวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
กรรมการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้
ตลอดกิจกรรมและถ่ายภาพ
กิจกรรม 

   ล าโพงส ารอง 

๑๙ พ.ย.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานต้อนรับคณะเยาวชน
โครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์ 
ชื่อผู้มอบงาน  
อธิการบดี 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ด าเนินการถ่าย 
   ภาพหมู่เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
๓. มีการท างานร่วม 

- 



๑๔๑ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายของที่ระลึก 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ กล้อง 
  ถ่ายภาพ ขาตั้งกล้องถ่าย 
  ภาพให้พร้อมใช้งาน ช่วยใน 
  การจัดแถวของคณะ 
  เยาวชนที่มาในการถ่ายรูป 
  หมู่ และ ช่วยในการเอารูป 
  ที่ถ่ายเสร็จแล้วลงเครื่อง 
  คอมพิวเตอร์เพ่ือให้อาจารย์ 
  คัดเลือก เพ่ือให้งานเสร็จ 
  ทันเวลา 

   กัน 

๒๕ พ.ย.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานต้อนรับนักศึกษาญี่ปุุน 
โครงการ JENESYS ๒๐๑๖ 
OUTBOUND Program to 
Thailand 
ชื่อผู้มอบงาน 
อธิการบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายของทีร่ะลึก 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ กล้องถ่าย 
  ภาพ ขาตั้งกล้องถ่ายภาพให้ 
  พร้อมใช้งาน ช่วยในการจัด 
  แถวของคณะเยาวชนที่มาใน 
  การถ่ายรูปหมู่ และ ช่วยใน 
  การเอารูปที่ถ่ายเสร็จแล้วลง 
  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ 
  อาจารย์คัดเลือก เพ่ือให้งาน 
  เสร็จทันเวลา 
 
 
 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ด าเนินการถ่าย 
   ภาพหมู่เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
๓. มีการท างานร่วม 
   กัน 

ปัญหา 
ด้านการสื่อสารกับ 
นักศึกษาญี่ปุุน 
 



๑๔๒ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๘ พ.ย.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานกิจกรรมวัฒนธรรมใต้ร่ม
องค์ภูมินทร์และจดหมายถึง
พ่อ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลระบบไฟฟูา เครื่องเสียง 
ฝุายสถานที ่และถ่ายภาพ 
กิจกรรมภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ท่ี 
  น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๒๒ ธ.ค.
๒๕๕๙ 

ชื่องาน คณะกรรมการตรวจ
ระดับค่าคะแนน ๑/๒๕๕๙ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ถ่ายภาพกิจกรรมและ
ประสานงานอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. การด าเนินการ 
   ตรวจระดับค่า 
   คะแนน ๑/๒๕๕๙ 
   เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๓. กิจกรรมลงเว็บไซด์ 

- 



๑๔๓ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

   ของคณะฯ 
๒๕ 
ก.พ.
๒๕๖๐  

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การจัดสอบวัดความรู้ภาษา 
อังกฤษ (EXIT – EXAM) 
ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
ชื่อผู้มอบงาน  
อธิการบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ก ากับห้องสอบให้เป็นไป 
  ด้วยความเรียบร้อย  
- แจกข้อสอบ ตรวจนับ 
  ข้อสอบให้ครบ  
- ดูแลความเรียบร้อยระหว่าง 
  นักศึกษาสอบ  
- จัดเก็บข้อสอบที่สอบเสร็จ 
  แล้ว 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ค าสั่งปฏิบัติงาน 

๒. ด าเนินการสอบ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

- 

๑๕–๑๖
มี.ค.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานวันวิทยาการจัดการ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ ชื่องาน 
“วจก.๙ ตามรอยพ่อ” 
ชือ่ผู้มอบงาน  
คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ
กิจกรรมภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ท่ี 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ค าสั่งปฏิบัติงาน 

๒. คณะมีสถานที่ใน
การจัดกิจกรรมและ
ตกแต่งสถานที่ 

๓. คณะได้มีภาพ
กิจกรรมในการท า
PDCA  

ปัญหา  
มีการจัดงานพร้อม

กันหลายที่ 
การแก้ไขปัญหา  
แบ่งเวลาให้

เหมาะสม
ส าหรับการ
ถ่ายภาพ
กิจกรรม 



๑๔๔ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๒๕
และ
๓๐  
มี.ค.
๒๕๖๐ 
๙ – ๑๐ 
ก.ย.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปี ๒๕๕๙ รุ่น ๔ (รุ่น
ตกค้าง) ห้องประชุม ๙๑๕/๑ 
คณะวิทยาการจัดการ และ 
จ.ชัยนาท    
คณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ค่ายเสือปุาแคมป์ จ.สระบุรี 
ชื่อผู้มอบงาน  
คณบดี  
หน้าทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรมและติดตั้ง 
  อุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย 
  โปรเจคเตอร์ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค  
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
- ตรวจเช็คความพร้อม ของ 
  อุปกรณ์ น าไปค่าย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. การด าเนินงาน 
   กิจกรรม อบรม 
   จริยธรรมและ 
   คุณธรรมนักศึกษา 
   ใหม่เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 

- 



๑๔๕ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 
๑ เม.ย.
๒๕๖๐ 
๑๓ ก.ค.
๒๕๖๐ 
๒๓ มิ.ย.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม ระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ครั้งที่ ๑   
ครั้งที ่๒ และ รอบระบบกลาง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ นั่ง
ประจ าสาขา ที่จะเรียก
สัมภาษณ์และบริการ ให้ 
ความสะดวกแก่กรรมการ 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 

๓  ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ด าเนินการสอบ 
  สัมภาษณ์เป็นไป 
  ด้วยความเรียบร้อย 
 

- 

๓๐ 
พ.ค.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การจัดจัดกิจกรรมสานต่อ
วัฒนธรรม “งานส่งเสริมและ
อนุรักษ์การรับประทาน
อาหารพื้นบ้านไทย” 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลระบบไฟฟูา เครื่องเสียง
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ
กิจกรรมภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
- เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
  การจัดกิจกรรมและ 
  ตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๔๖ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ท่ี 
  น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๒๘–๓๐ 
มิ.ย.
๒๕๖๐  

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลระบบไฟฟูา เครื่องเสียง
ฝุาย สถานที่ของห้องประชุม 
และถ่ายภาพกิจกรรม 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ท่ี 
  น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.คณะได้มีการด าเนิน 
   การจัดท าแผน 
   การปฏิบัติงานและ 
   แผนการใช้จ่าย 
   งบประมาณประจ า 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๑ เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๔๗ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 
๒๔ ก.ค.
๒๕๖๐ 
๑๗–๑๘ 
ส.ค.
๒๕๖๐ 
๓๐ ต.ค.
๒๕๖๐ 
 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๗) 
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา คณะ
วิทยาการจัดการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๗) 
ระดับคณะ 
คณะกรรมการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้ 
  ตลอดกิจกรรมและถ่ายภาพ 
  กิจกรรม 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๓ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.ฝุายประกันคุณภาพ 
   การศึกษาของคณะ  
   ได้ด าเนินการตรวจ 
   ประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายใน 
   (SAR ๑๗) ระดับ 
   หลักสูตรเป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๔ ส.ค.
๒๕๖๐ 
๖ และ 
๘ ก.ย.
๒๕๖๐ 
๑๕
และ
๑๗  

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมอบรม
บุคลิกภาพและการสื่อสาร

๖ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายศูนย์ฝึก 
 ประสบการณ์วิชาชีพ  
   ได้ด าเนินการจัด 
   กิจกรรมให้เป็นด้วย 
   ความเรียบร้อย 
๒. คณะได้มีภาพ 

ปัญหา 
๑. นักศึกษา 
   แต่งกายผิด 
   ระเบียบ 
๒. เครื่องเสียง 
   ขัดข้องระหว่าง 
   การจัดกิจกรรม 
การแก้ไขปัญหา 



๑๔๘ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

พ.ย.
๒๕๖๐ 
๒๔ 
พ.ย.
๒๕๖๐ 

รายวิชาการเตรียมฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรยีน
ที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
รายวิชาการเตรียมฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ ภาคใน
เวลาราชการและภาคนอก
เวลาราชการ ภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภาคในเวลาราชการ
และภาคนอกเวลาราชการ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้ 
  ตลอดกิจกรรมและถ่ายภาพ   
  กิจกรรม 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

๑. แจ้งให้อาจารย์ 
   ทราบและ 
   ตักเตือน 
   นักศึกษา 
๒. แก้ไขโดย 
   การเปลี่ยนชุด 
   ล าโพงส ารอง 

๒๙ 
ก.ย.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานการจัดท าวีดีทัศน์แนะน า
มหาวิทยาลัย 
ชื่อผู้มอบงาน  
อธิการบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
วางแผนและก าหนดรูปแบบ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. มหาวิทยาลัยมี 
   วีดีทัศน์แนะน า 
   มหาวิทยาลัย 
๓. มีการท างานร่วม 
   กัน 

- 



๑๔๙ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

เนื้อหาในการจัดท าวีดีทัศน์
แนะน ามหาวิทยาลัย 
ประสานงาน สนับสนุนด้าน
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการฯ 

๒๖–๒๙ 
ก.ย.
๒๕๖๐ 
และ  
๒ ต.ค.
๒๕๖๐ 
๖–๘ 
ธ.ค.
๒๕๖๐ 
และ 
๑๒–๑๕  
ธ.ค.
๒๕๖๐ 
๒๖–๒๘ 
ก.พ.
๒๕๖๑ 
และ 
๒ มี.ค.
๒๕๖๑ 
๕ – ๖  
มี.ค.
๒๕๖๑ 
๔ – ๑๗  
พ.ค.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การสอบกลางภาคของ
นักศึกษาภาคปกติและ 
ภาคนอกเวลาราชการ ภาค
เรียนที ่๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษา 
ภาคปกติและภาคนอกเวลา
ราชการภาคเรียนที่ ๑ ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
กลางภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการภาคเรียนที่ ๒ ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคนอกเวลา
ราชการภาคเรียนที่ ๒ ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงาน  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดส่งข้อสอบไปยังกองกลาง 
  รับส่งข้อสอบ ที่อาคาร ๑๕  
  ชั้น ๘ พร้อมตรวจเช็ค 
  จ านวนซองข้อสอบ 
- ตรวจเช็คข้อสอบเข้ากอง 

 ๔ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ค าสั่งปฏิบัติงาน 

๒. ฝุายวิชาการคณะ 
   ได้ด าเนินการสอบ 
   ของนักศึกษาภาค 
   ปกติและภาคนอก 
   เวลาราชการเป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 
๓. มีการท างานอย่าง 
   มีระบบ 

ปัญหา 
๑. อาจารย์ส่ง 
   ข้อสอบล่าช้า 
๒. อาจารย์เขียน 
   หน้าซองข้อผิด  
การแก้ไขปัญหา 
๑. ติดตามอาจารย์ 
   เรื่องการส่ง 
   ข้อสอบ และ  
 โทรศัพท์สอบถาม 
๒. แจ้งอาจารย์ 
   ประจ าวิชาให้ 
  แก้ไขซองข้อสอบ 
 



๑๕๐ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  กลางของคณะห้อง ๙๑๔/๑  
  เพ่ือข้อสอบส่งไปยังคณะ 
  อ่ืน ๆ ส่งข้อสอบที่จะสอบใน 
  วันต่อไปส่งยังคณะอ่ืน  
  พร้อมทั้งตรวจเช็คความ 
  เรียบร้อยของซองข้อสอบ  
  รายชื่อหน้าซองข้อสอบ 
- ไปรับข้อสอบที่สอบแล้วจาก 
  ห้องรับข้อสอบอาคาร ๑๕ 
  ชั้น ๘ มายังคณะ และจัดส่ง 
  ข้อสอบที่สอบแล้วของคณะ 
  อ่ืน ส่งคืนตามคณะต่าง ๆ 
- ให้บริการแก่อาจารย์ที่มารับ 
  ข้อสอบไปตรวจ และ มาส่ง 
  ข้อสอบเขา้ห้องสอบ 
  กองกลาง 

๔ ธ.ค.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการและวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
WORKSHOP เพ่ือการเขียน
ผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ ๓ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
-  บันทึกวีดีโอและถ่ายภาพกิจกรรม 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 
 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายวิชาการคณะ 
   ได้ด าเนินงานให้ 
   เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๕๑ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๐ 
ธ.ค.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานการพัฒนาทักษะการน าเสนอ
ภูมิปัญญาไทยกับชัยนาท  
“อบรมทักษะมัคคุเทศก์ 
หัวข้อเทคนิคการน าเสนอ 
ภูมิปัญญาไทยกับชัยนาท” 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลสถานที่และถ่ายภาพ
กิจกรรม 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๒๒ 
ธ.ค.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการตรวจ
ระดับค่าคะแนน ประจ าภาค
เรียนที ่๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรมและประสาน  
  งานกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง 
  ถ่ายภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายวิชาการคณะ 
   ได้ตรวจระดับค่า 
  คะแนน ประจ าภาค 
   เรียนที ่๑ ประจ าปี 
  การศึกษา ๒๕๖๐ เป็น 
   ไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๒๔ 
ก.พ.
๒๕๖๐ 
๒๕ 
ก.พ.
๒๕๖๐ 
๔ มี.ค.
๒๕๖๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม
ชื่อผู้มอบงาน 
อธิการบดี/คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายรวมบัณฑิต 
- แจ้งบัณฑิตให้ทราบช่วงเวลา 

๓ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. บัณฑิตทราบเวลา 
   ในการเข้าแถวรวม 
   บัณฑิต ได้รวดเร็ว  
   ทันเวลาตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ 
๓. บัณฑิตมารวมแถว  
   เพ่ือรอการตรวจ 

ปัญหา 
๑. นักศึกษาขาด 
   ความตรงต่อ 
   เวลา 
๒. นักศึกษา 
  แต่งกายไม่ปฏิบัติ 
  ตามกฎระเบียบ 
  ที่ได้แจ้งไว้ 
การแก้ไขปัญหา 



๑๕๒ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  ในการรวมแถวบัณฑิต ที่อยู่ 
  ตามจุดต่าง ๆ ภายในงาน 

   สอบความเรียบร้อย  
   ได้อย่างมีระเบียบ 
๔. สามารถจัดขั้นตอน 
   การปฏิบัติงานได้ 
   อย่างเป็นระบบ 
๕.งานเสร็จได้ทันเวลา 

แจ้งหัวหน้ากลุ่ม
ทราบเพ่ือตัดสินใจ
และแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน 

๓๑ 
ม.ค.
๒๕๖๑ 
๒๕ 
เม.ย.
๒๕๖๑ 
๒๑ 
ส.ค.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๘) 
ระดับหลักสูตรสาขาวิชา  
คณะวิทยาการจัดการ 
ตรวจเสมือนจริง 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้ 
  ตลอดกิจกรรม ความ 
  เรียบร้อยของสถานที่ 
  ในการจัดกิจกรรมและ 
  ถ่ายภาพกิจกรรมพิธีเปิด  
  ภาพบรรยากาศการตรวจ   
  ประเมินคุณภาพการศึกษา 

๓ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
   ของคณะ ได้ด าเนิน 
   การตรวจประเมิน 
   คุณภาพการศึกษา 
   ภายใน (SAR ๑๘)  
   ระดับหลักสูตรเป็น 
   ไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๗ มี.ค.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการจัด
กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง
ภูมิปัญญาไทยกับชัยนาท 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ
กิจกรรม 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๕๓ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

- เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 
  ที่น ามาใช้ภายในงาน ยก 
  จัดเก็บเข้าท่ีเดิม หลังจาก 
  เสร็จสิ้นกิจกรรม ส ารวจ 
  ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะ 
  ใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์ กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๘ มี.ค.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  
การประกวดน าเสนอแผน
ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเนินขาม 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ
กิจกรรมภายในงาน  
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 
  ที่น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน  

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแตง่สถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๕๔ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
 ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
 ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
 ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑๙ 
มี.ค.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การจัดกิจกรรมสืบสาน
ต านานผ้าไทย อ าเภอเนินขาม 
จังหวัดชัยนาท 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ
กิจกรรมภายในงาน  
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 
  ที่น ามาใช้ภายในงาน ยก 
  จัดเก็บเข้าที่เดิม หลังจาก 
  เสร็จสิ้นกิจกรรม ส ารวจ 
  ความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะ 
  ใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๒๐–๒๑
มี.ค.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานวันวิทยาการจัดการ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ชื่องาน 
“วิสาหกิจวัฒนธรรม” 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 

ปัญหา  
มีการจัดงานพร้อม
กันหลายที่ 
แนวทางแก้ไข



๑๕๕ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ
กิจกรรมภายในงาน 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 
  ที่น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน 
– จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา  
แบ่งเวลาให้
เหมาะสมส าหรับ
การถ่ายภาพ
กิจกรรม 

๙ เม.ย.
๒๕๖๑ 
๒๔ 
เม.ย.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ 
แบบโควตา ครั้งที่ ๑ ครั้งที ่๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  
นั่งประจ าสาขา ที่จะเรียก
สัมภาษณ์และบริการ ให้ความ
สะดวกแก่กรรมการ สอบ
สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 
 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.ฝุายวิชาการคณะได้ 
 ด าเนินคณะกรรมการ 
  สอบสัมภาษณ์ 
  บุคคลเข้าศึกษาใน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  จันทรเกษมให้เป็น 
  ไปด้วยความ 
  เรียบร้อย 
๓. มีการท างานร่วม 
   กัน 

- 



๑๕๖ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒ พ.ค.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ระดับหลักสูตร และ 
การรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต (มคอ.๗) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ประสานงาน ตรวจสอบความ
เรียบร้อยถ่ายภาพกิจกรรม 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. หลักสูตรวิชา 
   นิเทศศาสตร์ได้มี 
   การจัดทวนสอบ 
   ผลสัมฤทธิ์ระดับ 
   หลักสูตรได ้
   เรียบร้อย 
 

- 

๒๘ –
๓๐ 
มิ.ย.
๒๕๖๑  

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ๖๒ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลระบบไฟฟูา เครื่องเสียง
ฝุายสถานที่ของห้องประชุม 
และถ่ายภาพกิจกรรม 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ  
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 
  ที่น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน  

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.คณะได้มีการด าเนิน  
   การจัดท าแผน 
   การปฏิบัติงานและ 
   แผนการใช้จ่าย 
   งบประมาณประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
   ๒๕๖๑ เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล  
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๕๗ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๒๓–๒๔ 
ก.ค.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ค่ายเสือปุาแคมป์ จ.สระบุรี 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรม และติดตั้ง 
  อุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย 
  โปรเจคเตอร์ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค  
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
- ตรวจเช็คความพร้อม ของ 
  อุปกรณ์ น าไปค่าย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
 ค าสั่งปฏิบัติงาน 

๒. ฝุายกิจการ 
   นักศึกษาและ 
   กิจการพิเศษได้ 
  ด าเนินงานกิจกรรม  
   อบรมจริยธรรม 
   และคุณธรรม 
   นักศึกษาใหม่ 
   เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 
 

- 

๑๔ 
พ.ย.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน
โครงการสร้างเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเขตลาดพร้าว 
กิจกรรมย้อนอดีตเล่าขาน
ต านานลาดพร้าว 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสถานที่และถ่ายภาพ
กิจกรรมภายในงาน 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๕๘ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ  
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 
  ที่น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน 
- จดัเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๒๕ 
พ.ย.
๒๕๖๑ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานต้อนรับคณะเยาวชน
โครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์ ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ชื่อผู้มอบงาน 
อธิการบดี/คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายของที่ระลึก  
- จัดเตรียมอุปกรณ์ กล้องถ่าย 
  ภาพ ขาตั้งกล้องถ่ายภาพให้ 
  พร้อมใช้งาน ช่วยในการจัด 
  แถวของคณะเยาวชนที่มาใน 
  การถ่ายรูปหมู่ และ ช่วยใน 
  การเอารูปที่ถ่ายเสร็จแล้วลง 
  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ 
  อาจารย์คัดเลือก เพ่ือให้งาน 
  เสร็จทันเวลา 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. มหาวิทยาลัยได้ 
   ของที่ระลึกให้คณะ 
   เยาวชนโครงการ 
   เรือเยาวชนเอเชีย 
   อาคเนย์ ประจ าปี 
   การศึกษา พ.ศ. 
   ๒๕๖๑ 
๓. มีการท างานร่วม 
   กัน 

- 



๑๕๙ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๓๐ 
พ.ย.
๒๕๖๑ 
๓ – ๗ 
ธ.ค.
๒๕๖๑ 
และ 
๒ ธ.ค.
๒๕๖๑ 
๓ – ๑๑ 
ธ.ค.
๒๕๖๑ 
๒๖–๒๘ 
ก.พ.
๒๕๖๒ 
 
 
 
 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การสอบปลายภาคของ
นักศึกษาภาคปกติและนอก
เวลาราชการ ภาคเรียนที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
กลางภาคของนักศึกษาภาคปกติ
และนอกเวลาราชการ ภาคเรียน
ที ่๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที ่
- จัดส่งข้อสอบไปยังกองกลาง 
  รับส่งข้อสอบ ที่อาคาร ๑๕  
  ชั้น ๘ พร้อมตรวจเช็ค 
  จ านวนซองข้อสอบ 
- ตรวจเช็คข้อสอบ ที่อาจารย์ 
  มาส่งที่คณะห้อง ๙๑๔/๑  
  ไปส่งข้อสอบที่จะสอบในวัน 
  ต่อไปส่งยังคณะอ่ืน พร้อม 
  ทั้งตรวจเช็คความเรียบร้อย 
  ของซองข้อสอบ รายชื่อหน้า 
  ซองข้อสอบ 
- ไปรับข้อสอบที่สอบแล้วจาก 
 ห้องรับข้อสอบอาคาร ๑๕  
 ชั้น ๘ มายังคณะ และจัดส่ง 
 ข้อสอบที่สอบแล้วของคณะ 
 อ่ืน ส่งคืนตามคณะต่าง ๆ 
- ให้บริการแก่อาจารย์ที่มารับ 
  ข้อสอบไปตรวจและมาส่ง 
  ข้อสอบเข้ากลางกองพร้อม 
  ตรวจเช็คจ านวนซองข้อสอบ 
 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ค าสั่งปฏิบัติงาน 

๒.ฝุายวิชาการคณะได้
ด าเนินการสอบ
นักศึกษาประจ า
ภาคเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

- 
 
 



๑๖๐ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๙ ม.ค.
๒๕๖๒ 
๕ เม.ย.
๒๕๖๒ 
๑๐พ.ค.
๒๕๖๒ 
๒๗พ.ค.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา
๒๕๖๒ ภาคปกติ รอบที่ ๑
และสอบสัมภาษณ์ รอบ ๒ 
รอบ ๓ รอบ ๕ 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  
นั่งประจ าสาขา ที่จะเรียก
สัมภาษณ์และบริการ ให้ 
ความสะดวกแก่กรรมการ 
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 

๔ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.ฝุายวิชาการคณะได้ 
   ด าเนินการคัดเลือก 
   นักศึกษาใหม่  
   ประจ าปีการศึกษา 
   ๒๕๖๒ เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 

ปัญหา 
ผู้เข้าสัมภาษณ์มา
ช้า 
การแก้ปัญหา 
โทรศัพท์ติดต่อ
สอบถาม 

๒๓ 
ม.ค.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การจัดกิจกรรม วิถีวันวาน
ต านานลาดพร้าว เล่าขานตาม
รอยพ่อ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรมและติดต้ัง 
  อุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย 
  โปรเจคเตอร์ 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จัดงานและจัดเก็บอุปกรณ์ 
  ที่น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด 
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 



๑๖๑ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
 ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
 ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
 ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๒๐ 
ก.พ.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
การจัดกิจกรรม ประกวดฑูต
สืบสานความดีตามรอยพ่อ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าทีไ่ด้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรม และติดตั้ง 
  อุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย 
  โปรเจคเตอร์ 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ 
 การใช้งานของอุปกรณ์เครื่อง 
  เสียง ไมโครโฟน ก่อนจัด 
  งานและจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีน า 
  มาใช้ภายในงาน ยกจัดเก็บ 
  เข้าท่ีเดิม หลังจากเสร็จสิ้น 
  กิจกรรม ส ารวจความพร้อม 
  ของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน 
  -จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๒๙ 
ม.ค.
๒๕๖๒ 
๓๐ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๓ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. บัณฑิตทราบเวลา 
   ในการเข้าแถวรวม 

ปัญหา 
๑. อาหารว่างที่จะ 
   แจกให้แก่ 
  บัณฑิต ต้องมา 



๑๖๒ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

ม.ค.
๒๕๖๒ 
๓๑ 
ม.ค.
๒๕๖๒ 
๙ เม.ย.
๒๕๖๒ 

จันทรเกษม 
ชื่อผู้มอบงาน 
อธิการบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ฝุายสวัสดิการ  
- ดูแลอาหารว่าง และน้ าดื่ม  
  อ านวยความสะดวกให้แก่ 
  อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ 
  ผู้ปฏิบัติงาน 

   บัณฑิต ได้รวดเร็ว  
   ทันเวลาตามท่ี 
   มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ 
๓. บัณฑิตมารวมแถว  
   เพ่ือรอการตรวจ 
   สอบความเรียบร้อย  
   ได้อย่างมีระเบียบ 
๔. สามารถจัดขั้นตอน 
   การปฏิบัติงานได้ 
   อย่างเป็นระบบ 
๕.งานเสร็จได้ทันเวลา 
 
 

 บรรจุห่อหน้างาน 
๒. อาจารย์ และ  
  เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ 
  หน้าที่ ตามจุด 
  ต่างๆ ท าให้ได้รับ 
  อาหารว่างไม่ 
  ตามเวลา 
การแก้ไขปัญหา 
๑. ฝุายสวัสดิการ 
  ในแต่ละส่วนงาน  
   ร่วมกันบรรจุ 
   อาหารว่าง และ 
   แบ่งทีมกัน 
   กระจายตาม 
   เก้าอ้ีของบัณฑิต 
๒.ตรวจเช็ค ตาราง 
   และการปฏิบัติ 
   งานของอาจารย์ 
   และเจ้าหน้าที่  
   จะได้แจก 
   อาหารว่างได้ 

๒๔ 
เม.ย.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และตลาดนัดแรงงาน 
ประจ าภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ชื่อมอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที ่
ดูแลระบบไฟฟูา เครื่องเสียง
ฝุาย สถานที่ของห้องประชุม 
และถ่ายภาพกิจกรรม 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายศูนย์ฝึก 
 ประสบการณ์วิชาชีพ 
   ของคณะและฝุาย 
   กิจการนักศึกษา 
   และกิจการพิเศษได้ 
   จัดกิจกรรมให้เป็น 
   ไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 

- 



๑๖๓ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ   
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

  PDCA และประมวล
ภาพกิจกรรมลง 

   เว็บไซด์ของคณะฯ 

๒๒ 
พ.ค.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการตรวจ
ระดับค่าคะแนน ประจ าภาคเรยีน
ที ่๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ถ่ายภาพกิจกรรมและประสาน  
  งานกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายวิชาการคณะ 
   ได้ตรวจระดับค่า 
   คะแนน ประจ า 
   ภาคเรียนที่ ๑   
   ประจ าปีการศึกษา  
   ๒๕๖๐ เป็นไป 
   ด้วยความเรียบร้อย 

- 

๖ มิ.ย.
๒๕๖๒ 

ชือ่งาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ครั้งที ่๒ (NCST ๒๐๑๙) 
คณะวิทยาการร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ การเสนอ
งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
-ถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม 
 วิชาการในห้องประชุม  
 วิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ  
- จัดส่งไฟล์ภาพถ่ายให้กับ 
  ผู้ประสานงานคณะ 
  วิทยาศาสตร์ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา 
มีการจัดการ
น าเสนอผลงาน
พร้อมกัน 
การแก้ปัญหา 
จัดเวลาให้
เหมาะสม และ
ตรวจเช็คตาราง
การน าเสนอ 
เพ่ือให้เก็บภาพ
บรรยากาศใน 
การน าเสนอ 



๑๖๔ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๔–๒๕ 
มิ.ย.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ๖๓ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
หน้าทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ดูแลระบบไฟฟูา เครื่องเสียง 
ฝุายสถานที่ของห้องประชุม 
และถ่ายภาพกิจกรรม 
- จัดเตรียมสถานที่ เตรียม 
  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน ยกโต๊ะ 
  ขาว เก้าอ้ี จัดโต๊ะ จัดเก้าอ้ี  
  เตรียมเครื่องเสียง ทดสอบ  
  การใช้งานของอุปกรณ์ 
  เครื่องเสียง ไมโครโฟน ก่อน 
  จดังานและจัดเก็บอุปกรณ์ 
  ที่น ามาใช้ภายในงาน ยกจัด  
  เก็บเข้าที่เดิม หลังจากเสร็จ 
  สิ้นกิจกรรม ส ารวจความ 
  พร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน  
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒.คณะได้มีการด าเนิน 
   การจัดท าแผน 
   การปฏิบัติงานและ 
   แผนการใช้จ่าย 
   งบประมาณ  
   ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.   
   ๒๕๖๑ เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล

ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

- 

๒๑ 
มิ.ย.
๒๕๖๒ 
๑๒ 
ก.ค.
๒๕๖๒ 
๒๓ 
ก.ค.

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๙) 
ตรวจเสมือนจริง ระดับ
หลักสูตร 
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๙) 

๔ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
   ของคณะ ได้ด าเนิน 
   การตรวจประเมิน 
   คุณภาพการศึกษา 
   ภายใน (SAR ๑๘)  

- 



๑๖๕ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๕๖๒ 
๙ ส.ค.
๒๕๖๒ 
 

ระดับหลักสูตร 
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๙) 
เสมือนจริงระดับคณะ  
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR ๑๙) 
ระดับคณะ  
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
- ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้ 
  ตลอดกิจกรรม ความ 
  เรียบร้อยของสถานที่ใน 
 การจัดกิจกรรมและถ่ายภาพ 
  กิจกรรมพิธีเปิด ภาพ 
  บรรยากาศการตรวจ 
  ประเมินคุณภาพการศึกษา 

   ระดับหลักสูตร 
   เป็นไปด้วยความ 
   เรียบร้อย 
๒. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

๑๔ 
ก.ค.
๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา
๒๕๖๒ ภาคนอกเวลาราชการ 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
เรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์  
นั่งประจ าสาขา ที่จะเรียก
สัมภาษณ์และบริการ ให้ความ
สะดวกแก่กรรมการ สอบ
สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 
 
 
 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายวิชาการคณะ 
   ได้ด าเนินการคัด 
   เลือกนักศึกษาใหม่  
   ประจ าปีการศึกษา 
   ๒๕๖๒ เป็นไปด้วย 
   ความเรียบร้อย 

ปัญหา 
ผู้เข้าสัมภาษณ์มา
ช้า 
การแก้ปัญหา 
โทรศัพท์ติดต่อ
สอบถาม 



๑๖๖ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

๒๒ 
ก.ค.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการจัด
ประชุมกิจกรรมให้ค าปรึกษา
วิชาการแก่นักศึกษา ประจ า
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ถ่ายภาพกิจกรรม 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ได้ใช้ภาพกิจกรรม 
   ประมวลภาพ 
   กิจกรรมลงเว็บไซด์ 
   ของคณะฯ 

ปัญหา 
มีการใช้ห้องประชุม
กันหลายสาขา 
การแก้ปัญหา 
จัดเวลาให้
เหมาะสม และ
ตรวจเช็คตาราง
การประชุม 

๓๑ 
ก.ค.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการจัด
ประชุมกิจกรรม Freshy First 
Day ๖๒ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย
ถ่ายภาพกิจกรรม 

๑ ครั้ง ๑. ร้อยละ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ได้ใช้ภาพกิจกรรม 
   ประมวลภาพ 
   กิจกรรมลงเว็บไซด์ 
   ของคณะฯ 

ปัญหา 
มีการใช้ห้อง
ประชุมกันหลาย
สาขา 
การแก้ปัญหา 
จัดเวลาให้
เหมาะสม และ
ตรวจเช็คตาราง
การประชุม 

๑ – ๒ 
ส.ค.
๒๕๖๒ 
๒๙ 
ส.ค.
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรมอบรมจริยธรรมและ
คุณธรรมนักศึกษาใหม่ ภาคใน
เวลาราชการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ค่ายเสือปุา
แคมป์ จ.สระบุรี 
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม
อบรมจริยธรรมและคุณธรรม
นักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลา
ราชการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  
ณ ห้องประชุม ๙๑๕/๑  
คณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อผู้มอบงาน 
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. ฝุายกิจการ 
  นักศึกษาและกิจการ 
  พิเศษได้การด าเนิน 
  งานกิจกรรม อบรม 
  จริยธรรมและ 
  คุณธรรมนักศึกษา 
  ใหม ่เป็นไปด้วย 
  ความเรียบร้อย 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
  ภาพกิจกรรมลง 
  เว็บไซด์ของคณะฯ 
 

ปัญหา 
มีการจัดฐาน
กิจกรรมพร้อมกัน 
การแก้ปัญหา 
จัดเวลาให้
เหมาะสม และ
ตรวจเช็คตาราง 
แต่ละฐานกิจกรรม 



๑๖๗ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

- ถ่ายภาพกิจกรรมและ ติดตั้ง 
  อุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค เครื่องฉาย 
  โปรเจคเตอร์ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ โน๊ตบุ๊ค  
  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
- ตรวจเช็คความพร้อม ของ 
  อุปกรณ์ น าไปค่าย 
- จัดเตรียมอุปกรณ์กล้องถ่าย 
  ภาพ แบตเตอร์รี่ จัดการ 
  ข้อมูลไฟล์ภาพจัดเก็บ และ 
  ส่งไฟล์ข้อมูลภาพให้คณะ 

๑๔ 
ส.ค.
๒๕๖๒ 
๒๑ 
ส.ค. 
๒๕๖๒ 

ชื่องาน คณะกรรมการด าเนิน 
งานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
ภาคในเวลาราชการ ประจ า
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
ภาคนอกเวลาราชการ ประจ า
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
รายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ภาคในเวลา
ราชการ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒ ครั้ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
   ค าสั่งปฏิบัติงาน 
๒. คณะมีสถานที่ใน 
   การจัดกิจกรรม 
   และตกแต่งสถานที่ 
๓. คณะได้มีภาพ 
   กิจกรรมในการท า 
  PDCA และประมวล 
   ภาพกิจกรรมลง 
   เว็บไซด์ของคณะฯ 

ปัญหา 
๑. นักศึกษา 
   แต่งกายผิด 
   ระเบียบ 
๒. เครื่องเสียง 
   ขัดข้องระหว่าง 
   การจัดกิจกรรม 
การแก้ไขปัญหา 
๑. แจ้งให้อาจารย์ 
   ทราบและ 
   ตักเตือน 
   นักศึกษา 
๒. แก้ไขโดย 
   การเปลี่ยนชุด 
   ล าโพงส ารอง 



๑๖๘ 

 

วัน/
เดือน/

ปี 

ภาระงานบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลงาน 
ปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา เชิง

ปริมาณ 
เชิงคุณภาพ 

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
รายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ภาคนอกเวลา
ราชการ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ชื่อผู้มอบงาน คณบดี 
หน้าที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลเครื่องเสียงให้ใช้งานได้
ตลอดกิจกรรมและถ่ายภาพ
กิจกรรม 

 
 
 
 


