
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ในสวนงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
วัตถุประสงค 

1.เพ่ือเปนคูมือประกอบการปฎิบัติงานในสวนงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ใหมีมาตรฐานและถือเปนแนวทางปฏิบัตืในแนวทางเดียวกัน 

2.เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารการจัดการงานในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3.เพ่ือใหหัวหนาสวนงาน หรือผูควบคุมไดทราบถึงงานและสามารถปรับปรุงแกไข พัฒนาใหมีความ

ถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได 
 
ลักษณะงาน 

การจัดการโครงการตางๆท้ังจากทางสวนนอกราชการ จากทางธนาคารออมสิน และโครงการในหนาท่ี
ของหนวยบมเพาะ การดูแลหอง GSB Innovation Club โครงการสงเสริมความสามารถนิสิตนักศึกษากับ
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ 

ครอบคลุมถึง งานรับ-สงหนังสือ การผลิตเอกสาร การทําเอกสารเพ่ือนําเสนอเกษียณเอกสาร การแจง
เวียนหนังสือ การออกเลข การสงไปรษณียหรือดวยวิธีการอ่ืนๆ 
 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
-บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตอตําแหนง  
 รับผิดชอบโครงการท่ีเก่ียวเนื่องจากทางธนาคารออมสิน และโครงการอ่ืนๆ 
-ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติลักษณะงานรูปแบบโครงการ 
 

 
 
 
 
 

1.เขียน/จัดทําขอเสนอโครงการ -  แบบฟอรมการเขียนโครงการ 

2.ขออนุมัติโครงการ - ประสานงานธุรการ  

3.ประชุม/ปรึกษาผูท่ีเก่ียวของ - แบงงาน/แจกแจงหนาท่ีประสานงาน/ 
- ปรกึษาผูเชี่ยวชาญ 

4.วางแผนการดําเนินกิจกรรม - กําหนดขอบเขตของแตละกิจกรรม 

5.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ  

6.สรุปผลการดําเนินกิจกรรม - แบบฟอรมการสรุปโครงการ 

7.กํากับ/ติดตามผลการดําเนินโครงการ - รายงานผูบังคับบัญชา 



 
 
  

1.เริ่มตน 
เขียน/จัดทําขอเสนอ

โครงการ 

2.การขออนุมัติโครงการ 
แบบฟอรมการเขียนโครงการ 

 

ผาน 

แกไข 

3.ประชุม/ปรึกษาผูท่ีเกี่ยวของ 
แบงงาน/แจกแจงหนาท่ี

ประสานงาน 

4.วางแผนการดําเนินกิจกรรม 
กําหนดขอบเขตกจิกรรม 

5.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

6.สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

7.กํากับ/ติดตามผลการดําเนนิโครงการ 
รายงานผูบังคับบัญชา 

ไมผาน  



1.เขียน/จัดทําขอเสนอโครงการ 
ใชแบบฟอรมการเขียนโครงการ หรือดูตัวอยางไดจากเอกสารงานโครงการกอนหนา เพ่ือเปนตัวอยาง

ปรับใชในโครงการตอๆไป เพ่ือใหเปนไปตามลักษณะท่ีถูกตอง 
 
2.ขออนุมัติโครงการ 
 นําเอกสารโครงการนําเสนอผูมีอํานาจตัวสินใจเพ่ือขอการอนุมัติจัดกิจกรรมโครงการนั้นๆ ผาน
หนวยงานธุรการ การสแกนเก็บเอกสาร การบันทึกลงเลขจัดเก็บเพ่ือใชเปนหลักฐานในการตอๆไป 
 
3.ประชุม/ปรึกษาผูท่ีเก่ียวของ 
 ความรูความสามารถเฉพาะทางใหปรึกษาผูรูผูเชียวชาญในเรื่องนั้นๆ เม่ือสามารถจัดการไดใหจัดการ
แบงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบตามแนวทางโครงอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังดําเนินการประสานงานและ
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆตามความจําเปนแกโครงการ 
 
4.วางแผนการดําเนินกิจกรรม 
 การกําหนดขอบเขตกิจกรรม แผนการดําเนินกิจกรรม ข้ันตอนลําดับการดําเนินงานใหเปนไปตามแบบ
แผนเพ่ือปองกันขอผิดพลาด หรือเพ่ือแกไขขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 
 
5.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
6.สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 
 ใชแบบฟอรมการสรุปโครงการ เพ่ือสรุปวากิจกรรมโครงการนั้นๆไดผลการดําเนินเปนอยางไร ตอบ
โจทยไดประโยขนตามท่ีไดรับตามวัตถุประสงคโครงการหรือไม 
 
7.กํากับ/ติดตามผลการดําเนินโครงการ 
 จากโครงการดังท่ีไดจัดทําเปนผลท้ังหมดรายงานผลแกผูบังคับบัญชา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตาม
ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรในกาลตอๆไป 
 

-เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งท่ีตองคํานึงถึงเม่ือปฏิบัติงาน 
 - ระวังความผิดพลาดในสวนของรายละเอียดเล็กๆนอยในเอกสาร เชน รหัสกิจกรรม การทวนคําผิด 
ระบบตัวเลขอาราบิคและเลขไทย  
 - ตรวจสอบตารางวัน เวลา สถานท่ีใหชัดเจน เพ่ือจะไดไมผิดพลาดในการติดตอประสานงาน  
 
แบบฟอรมท่ีใช 
 ตัวอยางแบบฟอรมการเขียนโครงการ 
1. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………  
2. หลักการและเหตุผล โดยมีวิธีการเขียนดังนี้ เชน  

2.1 ระบุสภาพปญหา ผลกระทบของปญหาและความตองการแกปญหา  
2.2 ระบุความจําเปนเรงดวน และความสําคัญเรงดวน  



2.3 ระบุองคความรู นโยบาย แผนพัฒนาหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนตองจัดทําโครงการ  
3. วัตถุประสงค (เขียนโดยมีการลักษณะแบบเขียนเปนขอ ๆ)  
4. อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ (ถามี) 
5. จํานวนผูเขารวมโครงการ / กลุมเปาหมาย (ระบุใหชัดเจนวาอยูสังกัดไหน เชน หนวยงาน/คณะ)  
6. วัน เวลา สถานท่ีดําเนินโครงการ  
7. วิธีการดําเนินงาน ข้ันตอนการดําเนินงาน ระบุถึงแนวทางวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินงาน โดยสังเขป  
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

8.1 หมวดคาตอบแทน  
8.2 หมวดคาใชสอย  
8.3 หมวดคาวัสดุ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (สามารถเขียนเปนขอๆได) 
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/การยั่งยืนของโครงการ (กระบวนการมีสวนรวม/ ความตอเนื่องและ
ความสําเร็จของโครงการ/ตัวชี้วัดทางผลผลิต (Output)/ตัวชี้วัดทางผลลัพธ (Outcome) 
11. การประเมินผลโครงการ ใหระบุวิธีการ/กระบวนการและเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล อาจจะ เปนเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หรือท้ังสองอยาง 
12.ผูรับผิดชอบโครงการ 
( ตามดวยเอกสารแนบทายอ่ืนๆ เชนหมายกําหนดการจัดโครงการ ตารางวันเวลาโครงการ หรือเอกสารอ่ืนๆ ) 
 
ตัวอยางแบบฟอรมการสรุปโครงการ 

ตอนท่ี 1 
บทนํา 

ชื่อโครงการ :  
หลักการและเหตุผล : 
ผูรับผิดชอบโครงการ : 
วัตถุประสงคของโครงการ : 
กลุมเปาหมาย : 
สถานท่ีดําเนินการ : 
ระยะเวลาดําเนินการ : 
งบประมาณในการดําเนินโครงการ : 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  : 

ตอนท่ี 2 
วิธีการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน : 
เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล  : 
การเก็บรวมรวบขอมูล  : 
การวิเคราะหขอมูล หาคาสถิติพ้ืนฐาน : 
 
 



ตอนท่ี 3 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

รายงานผลการประเมินโครงการ  : 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน  : 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม  :   
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการอบรม : 
 
ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงาน / วิธีการแกไข 
- ตรวจสอบลักษณะแบบฟอรมการเขียนโครงการ ชื่อผูเก่ียวของ วันท่ี เวลา สถานท่ี อาคาร การตรวจทาน
คําผิด หากเกิดขอผิดพลาด การแกปญหาอาจเปนการเริ่มกระบวนการใหมท้ังหมด  
- จัดการใหการดําเนินกิจกรรมโครงการนั้นๆ ตามแผนการของโครงการ หากเกิดขอผิดพลาด การแกไขปญหา
เฉพาะหนาจะกระทําไดสะดวกข้ึน 
- ตรวจเช็คเอกสารตางๆ การสําเนา เอกสารสําคัญท่ีตองใช การสํารองขอมูล ท่ีตองใชในการดําเนินการตอๆไป
เพ่ือเปนการสํารองขอมูลกรณีเอกสารหรือขอมูลสูญหาย 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผูจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานในสวนงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
- ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

นายพชร พูลเกสร 
- ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

Patchara Poonkesorn  
- ตําแหนงปจจุบัน  

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
- หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เบอรโทรศัพทภายใน. 1680 
69 ม.1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000  
อีเมลหนวยงาน Kprubi.kpru@gmail.com 
อีเมลบุคคล patchara.kp@gmail.com  

- ประวัติการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม กําแพงเพชร 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
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