
 
 

 

 

 

 

คู่มือการจัดกิจกรรม 

ส าหรับนักศึกษารามาธิบดี 
  

 

 

 

จัดท าโดย 

 สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

  



๑ 

 
 

 

ค าน า 

 เนื่องจากในปัจจุบันทางสโมสรนักศึกษารามาธิบดีไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมตา่งๆ เช่น การคิดกิจกรรม การ

ด าเนินงาน ขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงวิธีการท าเอกสาร ซึ่งทางสโมสรฯต้องการแสดงใหผู้้อ่านได้ทราบถึงการเขียนวิธีโครงการ ขั้นตอน

ต่างๆ ตลอดจนการด าเนินการและตัวอย่างแบบฟอร์มส าคัญ ส าหรบัใช้ในการจัดท าโครงการกจิกรรมนักศึกษา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะ

ช่วยให้นักศึกษาท่ีจะท ากิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และความสะดวกมากข้ึน 

 ทัง้นี้ เอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการกิจกรรมเท่านั้น มิใช่ขอ้บังคับใด ๆ หาก

มีข้อสงสัยประการใด สามารถตดิต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่งานกจิการนักศึกษา อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ตามวันและเวลา

ราชการ และหากมีข้อผดิพลาดประการใด ทางคณะผู้จดัท าขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 

 

 

คณะผู้จัดท า 
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Flowchart

 

  

• รายละเอียดต่างๆ อาทิ จุดประสงค์และรูปแบบ
กิจกรรม แผนการด าเนินงาน งบประมาณ และ
ก าหนดการคร่าวๆ

• สามารถปรึกษาพี่งานกิจการนักศึกษาได้

ประชุมภายใน
หน่วยงาน

• ส่ง ๑. เอกสารขออนุมัติโครงการ 
๒. เอกสารขออนุมัติงบประมาณ (ถ้ามี)

• ผ่านงานกิจการนักศึกษา
อย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนวันงาน

อนุมัติโครงการ

• อนุเคราะห์ (สถานท่ี อุปกรณ์ ฯลฯ)
• เชิญอาจารย์ และวิทยากร

• แก้ไขรายละเอียดโครงการ เช่น ก าหนดการ
• อื่นๆ

• ก่อนใช้ ๑-๒ อาทิตย์

ส่งเอกสารเพื่อ
ด าเนินการ
โครงการ

• หัวข้อ ได้แก่ ผลการประเมินช่ือ จ านวน ผู้เข้าร่วม
ความรู้สึก และภาพกิจกรรม

• ส่งสรุปหลังจบโครงการ ภายใน ๑ เดือนสรุปโครงการ



๔ 

 
 

 

วิธีการด าเนินการจัดท าโครงการ 
 

๑. การปรึกษาภายในกลุ่มผู้จัดท าโครงการ   ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูล คัดกรอง พิจารณาหัวข้อต่าง ๆ สรุป 
รายละเอียดต่าง ๆ ในการขออนุมัติและด าเนินโครงการ ทั้งนี้ควรขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการ ถึงความเหมาะสมของโครงการทั้งในแง่รูปแบบ วิธีการ และโอกาสในการด าเนินโครงการ 
 

๒. การเขียนโครงการ   ด าเนินการตามแนวทางการเขียนโครงการ ท้ังนี้นักศึกษาควรส ารวจข้อมูลตามรายละเอียดโครงการให้
เรียบร้อยก่อนขออนุมัติโครงการ เพื่อจะได้ไม่ต้องมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการด าเนินการภายหลัง เพราะ
ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา หรือสถานท่ี จะต้องท าหนังสือเสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อ
ขออนุมัติใหม่ทุกครั้ง 
 

๓. การเสนอโครงการ   ส่งโครงการพร้อมแนบหนังสือขออนุมัติโครงการมายังกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งช่ือ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อการติดต่อกลับ ในกรณีที่ต้องมีการเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขโครงการเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ระยะเวลาการขออนุมัติโครงการจะแตกต่างกับไปตามรูปแบบของโครงการซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 

๓.๑. โครงการภายในคณะและไม่ใช้เงินสนับสนุนจากคณะ ใช้เวลาขออนุมัติโครงการ ๒ สัปดาห์ 
๓.๒. โครงการภายนอกคณะ หรือ โครงการภายในคณะที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากทางคณะ ใช้เวลาในการขอ

อนุมัติโครงการ ๔ สัปดาห์ 
 

เมื่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว งานกิจการนั กศึกษาจะแจ้งให้

นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

๔. การขออนุมัติงบประมาณ   จัดท ารายละเอียดงบประมาณโครงการ พร้อมแนบหนังสือขออนุมัติงบประมาณ แล้วส่งมาที่
เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดงบประมาณโครงการ 
 

๕. ด าเนินการประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง   โดยแบ่งตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
๕.๑. การประสานงานภายในคณะ 

๕.๑.๑. การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในคณะ  มีขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้

 ก่อนการขอความอนุเคราะห์ อุปกรณ์/สถานที่ ของหน่วยงานใด ควรสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการ
ขอใช้จากหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน 
 

 หากต้องใช้หนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้นักศึกษาท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ และส่ง
มาที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยผ่านเรื่องที่งานกิจการนักศึกษา 

 

 

 งานกิจการนักศึกษาจะพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาลงนาม งานกิจการนักศึกษาจะส่งหนังสือฉบับดังกล่าวไปยังหน่วยงานนั้น ๆ 



๕ 

 
 

 

 

 ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์/สถานที่ ให้องค์กรหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ชดใช้
ค่าเสียหาย 
 

๕.๑.๒. การเรียนเชิญบุคลากรภายในคณะเพ่ือร่วมโครงการ   มีขั้นตอนคล้ายกับข้อ ๕.๑.๑. แต่มีข้อแตกต่างตรงท่ี 

 นักศึกษาท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีรายละเอียดส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ จุดประสงค์ในการเชิญ 
(เช่น เชิญมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ…. หรือ เชิญมาเป็นประธานในพิธี เป็นต้น) และจุดประสงค์ของโครงการพอ
สังเขป 
 

 ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ พร้อมโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้กับบุคลากรที่ต้องการเชิญได้โดยตรง ทั้งนี้ 
ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาก่อนส่งเอกสารเชิญทุกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบความเหมาะสม
ของหนังสือเชิญ 
 

๕.๒. การประสานงานภายนอกคณะ 
ในการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก นักศึกษาจะต้องมีหนังสือจากทางคณะฯ ไปติดต่อทุกครั้ง 

ซึ่งงานกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการออกหนังสือฉบับดังกล่าว โดยให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ 

ดังนี ้

 

 แจ้งเรื่องที่ต้องการขออนุเคราะห์ 

 ให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีต้องการให้ติดต่อ พร้อมทั้งช่ือและที่อยู่ของหน่วยงาน 

 ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 

 ช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่จะประสานงานกับหน่วยงานนั้น ๆ (ถ้ามี) 
 
งานกิจการนักศึกษาจะด าเนินการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานนั้น ๆ และเมื่อได้รับหนังสือตอบกลับ งานกิจการ

นักศึกษาจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

๖. การด าเนินโครงการตามที่ได้ขออนุมัติไว้   ทั้งนี้ควรท าสิ่งดังต่อไปนี้ควบคู่กับการด าเนินโครงการ ได้แก่ 
๖.๑. การประเมินโครงการ   ส าหรับโครงการที่ต้องการการประเมินจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
๖.๒. รายชื่อผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน   เพื่อเป็นหลักฐานในภายภาคหนา้ 

 
๗. การส่งสรุปการด าเนินโครงการ   เมื่อโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าสรุปผลการ

ด าเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ – ๙๐ วัน โดยควรส่งพร้อมใบเสร็จส าคัญรับเงิน และสรุปการด าเนินโครงการควรมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 โครงการ และก าหนดการ 

 รายงานการใช้งบประมาณตามจรงิ 

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ 



๖ 

 
 

 

 ปัญหาและอุปสรรค ์

 ข้อเสนอแนะในการจดัโครงการครัง้ถัดไป 

 สรุปการประเมินโครงการ   สามารถน าเสนอในรูปแบบกราฟ หรือรปูแบบอ่ืนๆตามความต้องการได้ 

 รายงานการสะท้อนความคดิเห็นของผู้จัดท าโครงการ หรือผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ภาพสรุปกจิกรรม 
 

๘. การส่งใบเสร็จส าคัญรับเงิน   เมื่อโครงการได้ด าเนินเสร็จสิ้นแล้ว ให้นักศึกษารวบรวมใบเสร็จรับเงินเพื่อขออนุมัติเบิกเงินมา
พร้อมสรุปโครงการ โดยส าคัญรับเงินที่สามารถน ามาเบิกจ่ายได้มี ๒ แบบ ได้แก่ 
๘.๑. ใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดทั่วไป   โดยจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี ้

 ด้านบนของใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด จะต้องมีช่ือร้านค้า และที่อยู่ และต้องเป็นใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด
เท่านั้น (ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือบิลเงินสดที่เขียนบนกระดาษเปล่า ไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินได้) 

 วันที่ในใบเสร็จรับเงินที่ออกจากร้านค้า จะต้องลงวันที่หลังจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอนุมัติใน
หนังสืออนุมัติ หรือในช่วงท ากิจกรรมจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการ เท่านั้น หากลงวันที่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติ จะ
ไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินได้ 

 รายการสินค้าต้องเขียนเป็นช่ือสินค้า (มิใช่เลขรหัสสินค้า) พร้อมลงจ านวนราคาต่อหน่วย ราคาและจ านวนเงิน
เป็นตัวเลข และตัวอักษรไว้ด้านล่าง 

 ด้านล่างของใบเสร็จรับเงินจะต้องมีลายเซ็นผู้รับเงิน ร้านค้า หรือบริษัท 
 

๘.๒. ใบเสร็จรับเงินของทางคณะ   ใช้ในกรณีต่าง ๆ นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอก 
หรือในกรณีที่ซื้อของจากร้านค้าเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถออกบิลเงินสดให้ได้ โดยจะต้องท าในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ขอใบเสร็จรับเงินจากทางคณะ พร้อมแจ้งเหตุผลของการขอให้กับเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาเพื่อทราบ 

 น าไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยตามลักษณะใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสดทัว่ไป ตามข้อ ๘.๑ 

 ท าส าเนาเอกสารบัตรประชาชนของผู้รับเงิน ด้านหน้าและหลัง พร้อมลงส าเนาถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานว่า
ได้รับเงินจริง 

 แนบใบเสร็จรับเงินจากทางคณะพร้อมส าเนาเอกสารบัตรประชาชนของผู้รับเงิน ให้กับเจ้าที่หน้าท่ีงานกิจการ
นักศึกษา เพื่อท าเรื่องขอเบิกจ่ายเงินต่อไป 
 

๙. การแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้ความอนุเคราะห์   เมื่อนักศึกษาจัดกิจกรรมตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้รับความ
อนุเคราะห์ตามที่ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น งานกิจการนักศึกษาจะด าเนินการท าหนังสือตอบ
ขอบคุณ 

  



๗ 

 
 

 

วิธีการเขียนโครงการ 
 ขั้นตอนในการเขียนโครงการ 

 โดยทั่ว ๆ ไป โครงการหนึ่ง ๆ ควรประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี ้

ชื่อโครงการ   ให้ระบุชื่อโครงการที่มีความหมายชัดเจน ช่ือโครงการมีความส าคัญเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
ในการเรียกช่ือโครงการ และเป็นท่ีรับรู้กันในหมู่ผู้ร่วมงาน 

 

๑. หลักการและเหตุผล   แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาหรือความจ าเป็นในการจัดโครงการ หรืออาจแสดงให้เห็นว่าถ้า
ไม่จัดจะเกิดผลอย่างไร 
 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ   แสดงให้ทราบว่าสิ่งที่จะด าเนินการต้องการให้บรรลุผลอย่างไร โดยวัตถุประสงค์จะต้อง
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และต้องมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได้ 
 

๓. ตัวชี้วัด   เกณฑ์ หรือข้อก าหนด ท่ีจะใช้วัดหรือประเมินผลการด าเนินงานว่าบรรลุตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร 
โดยจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ และต้องมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได้ 
 

๔. วิธีด าเนินงาน   ระบุให้ชัดเจนถึงวิธีด าเนินงานว่าจะเป็นในลักษณะใด เช่น การประชุมสัมมนา การอภิปราย การ
เสวนา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสานสัมพันธ์ ตลอดจน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง 
ๆ เป็นต้น 
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ   ระบุว่าโครงการนี้จะเริ่มด าเนินการเมื่อใด และจะสิ้นสุดโครงการเมื่อใด โดยระบุวัน เดือน 
ปี ท่ีชัดเจน 
 

๖. สถานที่จัด   ระบุสถานที่ท่ีใช้จัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นภายในคณะฯ หรือภายนอกคณะ ควรติดต่อเรื่องสถานที่ไว้
ก่อนว่าสามารถจัดท ากิจกรรมได้หรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องท าการแก้ไขสถานท่ีจัดงานในภายหลัง 
 

๗. ผู้เข้าร่วมโครงการ   ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นใคร และมีจ านวนเท่าใด เช่น นักศึกษาแพทย์ 
จ านวน ๕๐ คน  นักเรียนในชนบท จ านวน ๑๐๐ คน  เป็นต้น 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ระบุผลลัพธ์จากการด าเนินงานที่คาดหวังว่าจะต้องเกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม ซึ่งต้อ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ 

  



๘ 

 
 

 

๙. การประเมินผล ระบุ 
๙.๑. ประเด็นในการประเมินผล   ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ และครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการ

ทราบผล เช่นความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัด ความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัด  เป็นต้น 
 

๙.๒. ระบุเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล   เช่น  แบบสอบถาม แบบทดสอบความรู้ เป็นต้น 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ระบุช่ือผู้รับผิดชอบการจัดท าโครงการ การประเมินผลและติดตาม พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้ 
 

๑๑. แหล่งที่มางบประมาณ   ระบุแหล่งที่มาของงบทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ เช่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรืองบในนามชมรม/สโมสร ก็ได้ 

วิธีการเสนอขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

๑. นักศึกษาเสนอโครงการพร้อมแนบหนังสืออนุมัติโครงการมายังงานกิจการนักศึกษา ซึ่งต้องลงช่ือโดยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานชมรมหรือนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม/โครงการ 
 

๒. งานกิจการนักศึกษาจะรับหนังสือการขออนุมัติการเปิดโครงการจากนักศึกษา และน าเสนอต่อรองคณบดี ฝ่าย
กิจการนักศึกษาเพือ่พิจารณา 
 

๓. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการตามที่ งานกิจการนักศึกษาได้
ตรวจสอบแล้ว 
 

๔. เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว งานกิจการนักศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการทราบ เพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่อไป 
 

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 

คือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามอบหมาย 

 

 

  



๙ 

 
 

 

แบบฟอร์มเอกสาร 
ที่..................  (องค์กรนักศึกษา) 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 วันท่ี .................. 

เรื่อง ...................................................................... 

เรียน ..................................................................... 

สิ่งที่แนบมาด้วย ................(ถ้ามี)........................... 

  เนื่องด้วย (องค์กร

นักศึกษา)........................................................................................................................................ 

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

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

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

  ในการนี้

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

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

........ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.........(อนุเคราะห/์อนุมัติ)..........ด้วย จกัเป็นพระคณุอย่างสูง 

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

  

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

 ประธานโครงการ 

 

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

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายก/ประธานชมรม

ผู้ประสานงาน ........................................................ ช้ันปี ..............  เบอร์โทร.................................................... 
 



๑๐ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

 

 

 

 

ตัวอย่างเอกสาร 

 

 

 
  



๑๑ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ที่ สนร. ๑๑๒ /๒๕๗๕ สโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๕ 

เรื่อง ขออนุมติโครงการ “จดุประกายฝนั วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๗๕” 

เรียน รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. โครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศกึษา ๒๕๗๕” 

  ๒. ก าหนดการการจดัโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธบิดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

  เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงมี

ความประสงค์จะจัดโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่งทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปนั้น 

  ในการนี้สโมสรนักศึกษารามาธิบดี จึงขออนุมัติโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๗๕” ในวันพุธท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๕ เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่สนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา และยังเป็นการ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา โดยกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีรายละเอียด ดังโครงการที่แนบมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จักเป็นพระคุณอย่างสูง 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

 

 (นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ) 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

 

 

 (อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา) 

 ที่ปรึกษาโครงการ  



๑๒ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

โครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

ชื่อโครงการ จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธบิดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  งานกิจการนักศึกษา ส านักงานการศึกษา  

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ นศพ.ชุติภา ปัญญาศิร ิ นายกสโมสรนักศกึษารามาธิบด ี

  นักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี ๕ 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจากทั้ง ๔ 

หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมถึงคณะ

แพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีการด าเนินการกิจกรรมนักศึกษากันมาอย่างเนิ่นนาน ไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมของหลักสูตร กิจกรรมชมรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีความ

หลากหลายอย่างมาก ทั้งกิจกรรมของนักศึกษาต่างหลักสูตรหรือแม้ในหลักสูตรเดียวกันเอง และทั้งหมดต่างมีคุณค่าแก่การ

ด าเนินชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ซึ่งสโมสรฯ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาดังกล่าวนี้เป็นอย่าง

มาก จึงได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

สโมสรฯ จึงเห็นความส าคัญในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่สนใจ 

เพื่อเป็นการชักน าให้เกิดความสนใจในการท ากิจกรรมแก่นักศึกษา นอกเหนือจากนั้นยังจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 

หรือความคิดเห็นในหลายด้านมุมของการท ากิจกรรม อีกทั้งทางสโมสรฯ ยังได้เล็งเห็นถึงการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท า

กิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ความส าคัญ และประโยชน์ของการท ากิจกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่ง

ทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป 

 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แก่นักศึกษาที่สนใจ 

๒. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา 

๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 

  



๑๓ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ตัวชี้วัด 

๑. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ของทุกหลักสูตร เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ ๗๐ 

๒. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มากกว่าร้อยละ ๘๕ 

วิธีด าเนินงาน 

๑. กิจกรรมจัดซุ้มแสดงผลงาน และประชาสัมพันธ์ชมรม รวมถึงซุ้มของคณะแพทยศาสตร์ ๔ หลักสูตร และ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

๒. กิจกรรมงานแสดงชมรม 

๓. กิจกรรมเวทีกลาง 

ระยะเวลาด าเนินการ เตรียมกิจกรรม ๑ กรกฎาคม ถึง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๗๕ 

 การจัดกิจกรรม ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๕ 

 การประเมินผล ๑๙ สิงหาคม ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๗๕ 

สถานที ่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  

๑. นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้ง ๔ หลักสตูร และคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกช้ันปี และบุคลากรที่สนใจ 

๒. ผู้จัดกิจกรรม 

๒.๑ ตัวแทนนักศึกษาจากชมรมตา่ง ๆ จ านวน ๗๕ คน 

๒.๒ อาจารย์และเจ้าหน้าที ่ จ านวน ๒๐ คน 

๒.๓ วิทยากรภายนอก จ านวน ๕ คน 

 รวมจ านวนผูจ้ัด ๑๐๐ คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 

๒. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา 

๓. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 



๑๔ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ประเด็นการประเมินผล   

๑. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

๒. ความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม 

๓. ความพึงพอใจด้านการตอบวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล 

แบบสอบถามส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ โทร. ๐๙ ๑๙๐๔ ๑๐๑๓ 

แหล่งที่มาของงบประมาณ   

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

  



๑๕ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ก าหนดการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕ 

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๕ 

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ เปิดให้ซุ้มนิทรรศการ เข้าไปเตรียมตัวได้ที่ใต้หอพักแพทย์ และใต้โถงอาคารบริหาร 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ พิธีเปิด ณ เวทีกลาง 

๑๓.๓๐ – ๑๙.๓๐ กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 

- กิจกรรมซุ้มนิทรรศการของชมรม และคณะแพทายศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้ง 

๔ หลักสูตร และคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

- กิจกรรมเวทีกลาง ณ ใต้โถงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

- กิจกรรมแสดงผลงานชมรม ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ พิธีปิด ณ เวทีกลาง บริเวณใต้โถงอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

 

 

  



๑๖ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ที่ สนร. ๑๑๓ /๒๕๗๕ สโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๕ 

เรื่อง ขออนุมติงบประมาณสนับสนุนโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

เรียน รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. โครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศกึษา ๒๕๗๕” 

  ๒. งบประมาณโครงการ “จดุประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

  เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงมี

ความประสงค์จะจัดโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่งทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปนั้น 

  ในการนี้สโมสรนักศึกษารามาธิบดี ขออนุมติงบประมาณสนับสนุนโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรม

รามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” ในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๕ เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เพื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่สนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา และ

ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา โดยกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีรายละเอียด ดังโครงการที่แนบมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จักเป็นพระคุณอย่างสูง 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

 (นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ) 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

 

 

 (อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา) 

 ที่ปรึกษาโครงการ  



๑๗ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

งบประมาณ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๕ 

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

๑. ค่าอุปกรณ์จดักิจกรรม ๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ จ านวน ๑๒๐ ที่ ที่ละ ๕๐ บาท  ๖,๐๐๐  บาท 

๓. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และวิทยากร ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ ๑,๕๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๕๐๐ บาท 

  (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  



๑๘ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ที่ สนร. ๑๑๔ /๒๕๗๕ สโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๕ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปดิ และพิธีปิด  

เรียน รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. โครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศกึษา ๒๕๗๕” 

  ๒. ก าหนดการการจดัโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธบิดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

  เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงมี

ความประสงค์จะจัดโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่งทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปนั้น 

  ในการนี้สโมสรนักศึกษารามาธิบดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม  

๒๕๗๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  และพิธีปิดเวลา ๑๙.๓๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังโครงการที่แนบมาด้วย 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักเป็นพระคุณอย่างสูง 

 ดว้ยความเคารพอย่างสูง 

 

 

 (นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ) 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

 

 

 (อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา) 

 ที่ปรึกษาโครงการ 

  



๑๙ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ที่ สนร. ๑๑๕ /๒๕๗๕ สโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๕ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเรยีนเชิญวิทยากร 

เรียน รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. โครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศกึษา ๒๕๗๕” 

  ๒. ก าหนดการการจดัโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธบิดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

  เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงมี

ความประสงค์จะจัดโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่งทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปนั้น 

  ในการนี้ สโมสรนักศึกษารามาธิบดี จึงขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ เพื่อเรียนเชิญ นาย ภรัญชัย จันทร์-

โอชา มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ ในวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๕  เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. ในหัวข้อ “ท าไมเราต้อง

ท ากิจกรรม” เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษารามาธิบดีให้รู้จักประโยชน์ในการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดการออกหนังสือดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักเป็นพระคุณอย่างสูง 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

 

 (นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ) 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

 

 

 (อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา) 

 ที่ปรึกษาโครงการ 



๒๐ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ที่ สนร. ๑๑๖ /๒๕๗๕ สโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๕ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ ์

เรียน รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

สิ่งที่แนบมาด้วย รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ 

  เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงมี

ความประสงค์จะจัดโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่งทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปนั้น 

  ในการนี้  สโมสรนักศึกษารามาธิบดีจึงขอความอนุเคราะห์ใช้อุปกรณ์ เพื่อจัดท าโครงการดังกล่าว ตาม

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ แนบมาพร้อมนี้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักเป็นพระคุณอย่างสูง 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

 

 (นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ) 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

 

 

 (อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา) 

 ที่ปรึกษาโครงการ 

  



๒๑ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ที่ สนร. ๑๑๗ /๒๕๗๕ สโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๕ 

เรื่อง ขออนุญาตออกหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

เรียน รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปี

  การศึกษา ๒๕๗๕” 

  ๒. รายชื่อบุคคลและบริษัทที่จะขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรม 

  รามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

  ๓. แบบตอบรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกจิกรรม 

  เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงมี

ความประสงค์จะจัดโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่งทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปนั้น 

  ในการนี้สโมสรนักศึกษารามาธิบดี จึงขออนุญาตออกหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรม

โครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  จักเป็นพระคุณอย่างสูง 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

 (นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ) 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

 

 (อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา) 

 ที่ปรึกษาโครงการ 



๒๒ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ที่ สนร.        /๒๕๗๕ สโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

     มิถุนายน ๒๕๗๕ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

เรียน คุณรุ่งนภา ทรัพย์ล้อมรอบ 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. โครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๗๕” 

  ๒. ใบตอบรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธบิดี 

  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

  เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงมี

ความประสงค์จะจัดโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่งทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปนั้น 

  ในการนี้สโมสรนักศึกษารามาธิบดี จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรม

รามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เนื่องด้วยมีความจ าเป็นที่จะรับการสนับสนุนทั้งทางงบประมาณหรืออุปกรณ์สิ่งของ 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์  และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

 

 (นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ) 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

 

 

 (อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา) 

 ที่ปรึกษาโครงการ 

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนนุโครงการ 

“จุดประกายฝัน วันกจิกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

 



๒๓ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ที่ สนร. ๑๑๘ /๒๕๗๕ สโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๗๕ 

เรื่อง ขอส่งสรุปโครงการ “จุดประกายฝนั วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๗๕” 

เรียน รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. โครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศกึษา ๒๕๗๕” 

  ๒. สรปุโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

  เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา และส่งทอดวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาของนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงมี

ความประสงค์จะจัดโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้แก่นักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ รวมถึงสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรมนักศึกษา ซึ่งจะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และการส่งทอดการท ากิจกรรมไปยังนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปนั้น 

  ในการนี้สโมสรนักศึกษารามาธิบดี จึงขอส่งสรุปโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๗๕” โดยมีรายละเอียด ดังโครงการที่แนบมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  จักเป็นพระคุณอย่างสูง 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

 (นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ) 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบด ี

 

 

 (อ.นพ.มฑิรุทธ อาทิตยา) 

 ที่ปรึกษาโครงการ 

 

หมายเหตุ :  กรณีที่โครงการต้องใช้ด าเนินการต่อเนื่อง ใช้ค าว่า “โปรดพิจารณา(ด าเนินการ)”  



๒๔ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

สรุปโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๕ เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

********************************************************************************** 
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แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ฉุกเฉิน วิทยาศาสตร์ฯ สื่อ
ความหมาย

แพทยศาสตร์ จุฬาภรณ์

ยอดผู้เข้าร่วมในคณะ / สาขาต่าง ๆ
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แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ฉุกเฉิน วิทยาศาสตร์ฯ สื่อ
ความหมาย

แพทยศาสตร์ จุฬาภรณ์

นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ที่เข้าร่วม เทียบเป็นสัดส่วนกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมด

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ที่เข้าร่วม นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ที่ไม่เข้าร่วม2



๒๕ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ยอดนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน 

๑. หลักสตูรแพทยศาสตร์บัณฑิต จ านวน ๔๐๕ คน 

๒. หลักสตูรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จ านวน ๔๗๕ คน 

๓. หลักสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาปฏิบัตการฉุกเฉินทางการแพทย์ จ านวน ๘๗ คน 

๔. หลักสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จ านวน ๗๗ คน 

๕. คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ์ จ านวน ๗๙ คน 

๖. ผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ที่สนใจ จ านวน ๒๗ คน 

 รวม ๑,๑๕๐ คน 

 

ผู้จัดกิจกรรม 

๑. ตัวแทนนักศึกษาจากชมรม จ านวน ๘๘ คน 

๒. อาจารย์และเจา้หน้าท่ี จ านวน ๑๙ คน 

๓. วิทยากรภายนอก จ านวน ๕ คน 

 รวม ๑๑๒ คน 

 

 รวมทั้งสิ้น ๑,๒๖๒ คน 

  



๒๖ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๗๕ เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

********************************************************************************** 
จากการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจ 

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑.๑ จ านวนผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด ๔๓๐ คน 

๑.๒ เพศ ชาย ๔๗% หญิง ๕๓% 

๑.๓ ประเภทผู้ท าแบบประเมิน นักศึกษา ๙๘.๒๐% 

 บุคลากรอื่น ๆ ๑.๘๐% 

๒. ความพึงพอใจในกิจกรรม (๕ = มากที่สุด ๔ = มาก ๓ = ปานกลาง ๒ = พอใช้ ๑ = ควรปรับปรุง) 

 รายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 

      

 ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๒.๑ รูปแบบการจดักิจกรรม 

 - ซุ้มนิทรรศการ ๘๔.๓๐ ๑๒.๑๐ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 - เวทีกลาง ๘๙.๑๐ ๑๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 - เวทีจัดแสดง ๘๗.๒๓ ๑๒.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ๒.๒ ความเหมาะสมของวันเวลาจดักิจกรรม ๘๔.๓๐ ๑๒.๑๐ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ๒.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดกิจกรรม ๘๔.๓๐ ๑๒.๑๐ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ๒.๔ ความเหมาะสมของสถานท่ีจดักิจกรรม ๘๗.๒๓ ๑๒.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ๒.๕ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๘๗.๒๓ ๑๒.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ๒.๖ กิจกรรมมีความน่าสนใจ ๘๔.๓๐ ๑๒.๑๐ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ๒.๗ การมสี่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ๘๙.๑๐ ๑๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ๒.๘ ตัวช้ีวัดตามจดุประสงค ์

  - ได้รับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ๘๙.๑๐ ๑๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

  - ได้รับทัศนคติที่ด ี ๘๔.๓๐ ๑๒.๑๐ ๓.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

  - มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน ๘๗.๒๓ ๑๒.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 

  ความพึงพอใจโดยรวม ๘๖.๘๐ ๑๒.๐๐ ๑.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

  



๒๗ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

๓. ข้อเสนอแนะ 

- ชอบกิจกรรมแบบนี้มาก ๆ อยากให้มีจัดต่อไปทุกปี 

- พี่ชมรมบาสน่ารักมากค่ะ 

- อยากเข้าชมรมรามาโลดีม้ากเลยค่ะ 

- ชอบการแสดงของชมรม 

- พิธีกรดีมาก 

- คนท าเอกสารชุดนี้หน้าตาดีทุกคนเลยครับ 

- อยากให้ซุ้มอาหารอร่อยกว่านี้ กวยจั๊บจืดไปหน่อย 

- คนอ่านคู่มือน่ารักทุกคนเหมือนกันครับ 

- เป็นกิจกรรมที่ใฝฝ่ันอยากจดัตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ แล้ว เลยได้แตม่โนครับ 

- ได้ยินว่าเมื่อก่อนก็มจีัดแตห่ายไปตามกาลเวลา ได้เวลาต้องจดัอีกครั้งแล้วครับ 

- เบอร์ผู้ประสานงานเบอร์จริง โทรไปได ้

- กิจกรรมเวลาน้อยไปหน่อย อยากให้จัดสักอาทิตย์นึงคะ่ 

- ปีน้ี ๒๕๗๕ อยู่ไม่ถึงหรอกเพราะเดี๋ยวก็ย้ายไปจักรีแล้ว 

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

๔. เกิดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แก่นักศึกษาที่สนใจ 

๕. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการท ากิจกรรม 

๖. นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจากการจัดกิจกรรม 

อุปสรรคท่ีพบจากการจัด และเข้าร่วมกิจกรรม 

๑. นอกจากนักศึกษาช้ันปีท่ีหนึ่งแล้ว มีผู้เข้าร่วมงานน้อย 

๒. สถานท่ีแออัด 

  



๒๘ 

 

 ผู้ประสานงาน นศพ.วัฒนรัฐ ประกาวณิชชร  ช้ันปีท่ี ๓  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  โทร. ๐๙ ๓๔๕๙ ๓๕๑๙  

ความรู้สึกและความประทับใจจากโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ยินเรื่องราวมาจากรุ่นพี่ครับ และได้ไอเดียเรื่องการท ากิจกรรมแนะน าชมรม หรือแนะน า

การท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีในรั้วรามาธิบดีของเรา ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่ได้รับการพิสูจน์จากรุ่นสู่รุ่น และทุกสถาบันทั่วสยามประเทศ 

ว่า “การท ากิจกรรมนักศึกษา” ช่วยพัฒนาชีวิตมหาวิทยาลัยของนักศึกษาทุกคนได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษาผ่านการท างานร่วมกันก็ดี ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนก็ดี เป็นการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเรียนก็ดี 

หรือช่วยพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการท างานต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการเรียน

ช้ันอุดมศึกษา และในอนาคตการประกอบวิชาชีพก็ดี ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากนักศึกษาทุกคน “ไม่เห็นความส าคัญของ

การท ากิจกรรม” หรือ “ไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม” หากขาดซึ่งการเห็นความส าคัญ และโอกาสในการเข้าร่วม ไม่ว่ากิจกรรม

จะดีเพียงใด พัฒนานักศึกษาได้เพียงใด ก็ไม่มีประโยชน์กับใครเลย ดังนั้นการได้จัดกิจกรรมในปีนี้ถือเป็นความส าเร็จและเป็น

ก้าวแรกสู่การพัฒนา และส่งต่อวัฒนธรรมการท ากิจกรรมในรั้วรามาธิบดี ดิฉันในฐานะนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ตัวแทน

ของนักศึกษาทั้งสี่หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

ถือเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการ “จุดประกายฝัน” ให้กับนักศึกษาทุก ๆ คน 

 

 นศพ.ชุติภา ปัญญาศิริ 

 นายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี 

 

ความรู้สึกและความประทับใจจากโครงการ “จุดประกายฝัน วันกิจกรรมรามาธิบดี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๗๕” 

เนื่องจากแท้จริงแล้วกิจกรรมตัวอย่างที่ได้พร่ าเพ้อกันมาหลายหน้านี้ ก็เป็นแค่ “เรื่องสมมุติ” ที่ทางผู้จัดท าคู่มือเล่มนี้

ได้แต่งเรื่องขึ้นมาอย่างมันมือนั่นเอง โดยในตอนแรกหวังว่าจะเป็นโครงการสมมุติอะไรก็ได้ว่าไปเถอะ แต่คิดไปคิดมาก็อยากจะ

ให้เป็น inspiration ของการท ากิจกรรมให้ผู้ที่มาอ่านทุกคนได้รับทราบ (ไม่ว่าจะมีคนอ่านมากน้อยขนาดไหนก็ตาม) ว่า

กิจกรรมแนวนี้ก็เคยจัดขึ้น และสามารถจัดขึ้นได้ รวมถึงส่วนตัวคณะผู้จัดท ามองว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าอย่างมาก ไม่เพียง

ต่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่จะเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงามในการท ากิจกรรมนักศึกษา เป็นการเปิดกว้างทาง

ความคิด ให้มีผู้สนใจ ริเริ่มท ากิจกรรมใหม่ ๆ รวมถึงเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ตามค่านิยมของคณะ

แพทยศาสตร์รามาธิบดี (อย่างน้อยก็ตามความเข้าใจของคณะผู้จัดท า) ดังนั้นหวังว่าอย่างน้อยให้คู่มือนี้มีประโยชน์ต่อการท า

กิจกรรมของทุก ๆ ท่าน ทุกชมรม ทุกกลุ่มคนท่ีมีความฝันต้องการจะท าสิ่งใหม่ ๆ ต้องการพัฒนาตนเอง หรือมอบสิ่งดี ๆ ให้กับ

ผู้อื่น ไม่ว่าจะเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง คณะ หรือสังคมและประเทศชาติ ไม่มาก ก็มาก ๆ ไม่ก็ มากท่ีสุดจนหาที่สุดไม่ได้ 

 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 คณะผู้จัดท าคู่มือ



 
 

 

 

 

 

เอกสารอื่น ๆ 
  



๓๐ 

 

 

ตัวอย่างการออกใบเสร็จ 

  

ตรายางร้านค้า  ประกอบด้วย ชื่อร้าน และ ที่อยู่ 

(กรณีไม่มี ให้เขียนด้วยลายมือบรรจง) 

หลังวันท่ีอนุมัติ งบประมาณ แล้วเท่าน้ัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

๒๗๐ ถ.พระราม ๖ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 

๑๐๔๐๐  

เลขภาษี ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๕๘-๓๗-๘ 

ตรงนี้ส าคญัมาก !! หา้มลมืเดด็ขาด 

จ านวนเงินเป็นตัวอักษร ตัวเลข 



๓๑ 

 

 

การออกใบเสร็จส าหรับเจ้าหน้าทีภายนอกคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถรับเอกสารและวิธีการใช้ได้ท่ี งานกิจการนักศึกษา เท่านั้น  

  

 



๓๒ 

 

 

 วันท่ี ....................................... 

เรื่อง ขอฝากอุปกรณ์ครุภณัฑ์ ห้องสโมสรนักศึกษารามาธิบดี 

เรียน รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา ผา่นนายกสโมสรนักศึกษารามาธิบดี 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................นกัศกึษาหลักสตูร/หน่วยงาน/ภาควิชา............................................. 

ช้ันปีท่ี.........รหัสนักศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.........................................มีความประสงค์ขอฝากอุปกรณ์

ครุภัณฑ์ภายในห้องสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ดังรายการต่อไปนี้ 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………...…………... 

 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โดยฝากอุปกรณ์ครภุัณฑต์ั้งแต่วันที่........เดือน..............พ.ศ..............เวลา...............น. ถึงวันท่ี........เดือน..............พ.ศ.............. 

หากช ารุดหรือสูญหาย ทางสโมสรนักศึกษารามาธิบดีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในทุกกรณี 

 ลงช่ือผู้ฝาก  .................................................. 

        (…………..............................……….) 

 

 อนุญาต       ไม่อนุญาต ลงช่ือ .................................................. 

 ลงช่ือ .................................................. (…………..............................……….)

 (…………..............................………....) นายกสโมสรนักศึกษา รามาธิบด ี

 รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา  

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

 ใบรับอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ล าดับที่................... 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................นักศึกษาหลักสตูร/หน่วยงาน/ภาควิชา....................................................... 
ช้ันปีท่ี.........รหสันักศึกษา......................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...........................................มีความประสงคร์ับอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ภายในห้องสโมสรนักศึกษารามาธิบดคีืน ดังรายการต่อไปนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 2. …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 3. ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
โดยรับอุปกรณค์รุภณัฑ์คืนในวันที.่.......เดือน..............พ.ศ..............เวลา...............น.  

 ลงช่ือผู้รับคืน  .......................................... 
 (………..........….......................…….) 

 

หมายเหตุ : ถ้าเอาของมาฝากต้องแจ้งยื่นหนังสือล่วงหน้า 3 วัน ก่อนฝาก 

กรณีต้องการฝากของที่หอ้ง สนร. ล าดับที่ .............................. 



๓๓ 

 

 

Special thanks 

นาง รุ่งรัตน์ มีทรัพย์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 

นาย วีรวุฒิ พยัคฆ์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 

นศพ.ธนวิชญ์ วุฒิมงคลชัย ๕๖๐๒๐๕๘ 

นศพ.ภรัณยู โอสถธนากร ๕๙๐๒๐๑๐ 

นศพ.ณัฐดนัย ปัญญานะ ๕๙๐๒๐๕๖ 

นศพ.ลัทธวัฒน์ ปกรณ์วณิชชา ๕๙๐๒๑๓๑ 

นศพ.วรัญญ์ชัย โลหิตศิริ ๕๙๐๒๑๓๕ 


