คู่มือการปฏิบตั ิงาน
(Work Manual)

การขอใช้อาคารและสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ของ สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้

โดย
นายขวัญ พิกลุ ทอง
สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้

ตรวจสอบการจัดทํา ลงชื่อ.............................(รองผูอ้ าํ นวยการ)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ......................
ตรวจสอบการจัดทํา ลงชื่อ.............................(ผูอ้ าํ นวยการ)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ......................
(สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้)

(10 พฤษภาคม 2560)
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คู่มือการปฏิบัติงาน
การขอใช้อาคารและสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิ บตั ิงานที่ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ที่แสดงถึ ง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่ วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที่มุ่งไปสู่ การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ได้ผลิตผลหรื อการบริ การที่มีคุณภาพ และบรรลุขอ้ กําหนดที่สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้
การทํางานเป็ นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอก หรื อผูใ้ ช้บริ การ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยูเ่ พื่อขอการรับ
บริ การที่ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในกระบวนการ การขอใช้อาคารและสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร สามารถนําขั้นตอนการขอใช้อาคารและสถานที่ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เพื่อนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องและถูกระเบียบ
2. ขอบเขต
คู่มื อการปฏิ บ ตั ิ งานนี้ ครอบคลุ ม ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ ง านตั้งแต่ข้ นั ตอนการบริ การให้ขอ้ มู ล อาคาร
สถานที่ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ มขอใช้อาคารสถานที่ ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการขอใช้
อาคารสถานที่ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ ม ขั้นตอนการอนุ มตั ิจากผอ./รองผอ. สํานัก และรองอธิ การบดี ขั้นตอน
การประสานงานไฟฟ้ าและอนุ รัก ษ์พลังงาน งานอาคารสถานที่ งานรั กษาความปลอดภัย เจ้าหน้า ที่ ผูด้ ู แล
หอประชุม ฯลฯ และขั้นตอนการชําระเงิ น เพื่อก่อให้เกิดการบริ การที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ ว และตรงตาม
ความต้องการ
3. คําจํากัดความ
การให้บริ การ หมายถึง การให้บริ การเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เช่น การเช่าพื้นที่ขายของ การจองห้องประชุม เป็ นต้น
อาคารสถานที่ หมายถึง อาคารสถานที่ ที่อยูภ่ ายในบริ เวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เช่น พื้นที่
ขายของ หอประชุม โรงอาหาร เป็ นต้น
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เจ้าหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงาน หมายถึ ง เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับมอบหมายให้ดาํ เนิ นการให้บริ การเกี่ ยวกับการขอใช้
อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผูข้ อใช้บริ การ หมายถึ ง คณะผูบ้ ริ หาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทั้งหน่ วยงานภายนอก และ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คุณภาพ หมายถึง การได้ทาํ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การอย่างแท้จริ ง หรื อการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ช้บริ การอย่างแท้จริ งในการบริ การ
ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาด้านความรู ้สึกเชิงตอบสนองต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งที่มากระตุน้
ในที่น้ ี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทัว่ ไป อาคารสถานที่ การให้บริ การ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การ

4. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. รองอธิ การบดี /หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีหน้าที่ อนุ มตั ิการขอใช้
อาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. ผอ./รองผอ. สํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้ มีหน้าที่ อนุมตั ิการขอใช้อาคารสถานที่ ภายใน
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ กํา แพงเพชร พร้ อ มทั้ง มอบหมายเจ้า หน้ า ที่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านติ ด ตาม และรายงานผล
ความก้าวหน้าต่อ ผอ./รองผอ.และรองอธิ การบดี/หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง ตามเอกสารของผูข้ อใช้
บริ การและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
4. งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรี ยมห้องประชุ ม โต๊ะ-เก้าอี้ ตามรู ปแบบที่ผขู ้ อใช้บริ การส่ งให้และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
5. เจ้า หน้า ที่ ผูร้ ั บผิดชอบ มี หน้า ที่ จัดเตรี ยมเอกสารผูข้ อใช้บริ ก าร พร้ อมทั้ง ประสานงานทุ ก ฝ่ าย
เพื่อให้การจัดกิจกรรมสําเร็ จไปด้วยดี
6. งานการเงิน มีหน้าที่ ออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั ผูข้ อใช้บริ การภายนอก ชําระทุกครั้งที่จดั กิจกรรม
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5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
การขอใช้ อาคารและสถานทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยกําแพงเพชร (ภายใน)
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผูข้ อใช้บริ การ

ตรวจสอบสถานที่

ระยะเวลา

ผูร้ ับผิดชอบ

5 นาที

ผูข้ อใช้บริ การ

5 นาที

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

5 นาที

ผูข้ อใช้บริ การ

ไม่วา่ ง

2

แจ้งรายละเอียดการขอใช้อาคาร
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชรและตรวจสอบ
ตารางการขอใช้

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
ว่าง

3

4

5

กรอกแบบฟอร์ มการขออนุ ญาต
ใช้อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

กรอกแบบฟอร์ม

ประสานงานฝ่ ายต่างๆและส่ง
เอกสารให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนิ นการจัดเตรี ยมสถานที่

- งานอาคารสถานที่
- งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
- แม่บา้ นที่รับผิดชอบอาคาร

พิจารณาอนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

6

บันทึกข้อมูล

สิ้ นสุ ด

- รวมระยะเวลาดําเนินการขอใช้ บริการ 3 วัน

ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาอนุมตั ิ
การขอใช้บริ การ
แจ้งผลการอนุมตั ิแก่ผขู้ อใช้
บริ การ
บันทึกข้อมูลการขอใช้บริ การ
และสรุ ปผลรายงานนําส่ ง
ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย

1 ชัว่ โมง

2 วัน

5 นาที

- หน. งานอาคารสถานที่
- หน.งานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน
- แม่บา้ นที่รับผิดชอบ
อาคาร
- รองผูอ้ าํ นวยการหรื อ
ผูอ้ าํ นวยการ
- รองอธิ การบดีหรื ออผูท้ ี่
อธิ การบดีมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
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การขอใช้ อาคารและสถานทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยกําแพงเพชร (ภายนอก)
ลําดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ผูข้ อใช้บริ การ
ไม่ว่าง

1
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
ว่าง

2

กรอกแบบฟอร์ มการขอ
อนุญาตใช้อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

กรอกแบบฟอร์ม

พิจารณาอนุมตั ิ

ตรวจสอบสถานที่
แจ้งรายละเอียดการขอใช้
อาคารสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

ไม่อนุมตั ิ

ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา
อนุมตั ิการขอใช้บริ การ

3

ระยะเวลา
30 นาที

4

5

6

งานการเงิน

บันทึกข้อมูล

สิ้ นสุ ด

- รวมระยะเวลาดําเนินการขอใช้ บริการ 3 วัน

ประสานงานฝ่ ายต่างๆและ
ส่งเอกสารให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อดําเนิ นการจัดเตรี ยม
สถานที่
ผูร้ ับบริ การชําระเงินโดย
ตรงที่งานการเงินเพื่อออก
ใบเสร็ จรับเงินแก่ผขู้ อใช้
บริ การ
บันทึกข้อมูลการขอใช้
บริ การและสรุ ปผลรายงาน
นําส่ งผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย

ผูข้ อใช้บริ การ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

5 นาที

2 วัน

อนุมตั ิ
- งานอาคารสถานที่
- งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
- แม่บา้ นที่รับผิดชอบอาคาร

ผูร้ ับผิดชอบ

ผูข้ อใช้บริ การ

- รองผูอ้ าํ นวยการหรื อ
ผูอ้ าํ นวยการ
- รองอธิ การบดีหรื ออผูท้ ี่
อธิ การบดีมอบหมาย

30 นาที

- หน. งานอาคารสถานที่
- หน.งานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน
- แม่บา้ นที่รับผิดชอบ
อาคาร

30 นาที

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

5 นาที

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การขอใช้ อาคารและสถานทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยกําแพงเพชร
6.1 สํ าหรับหน่ วยงานภายในขอใช้ บริการ มีข้ ันตอนการดังนี้
1. ผูข้ อใช้บริ การห้องประชุ มประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บผิดชอบอาคารสถานที่ เพื่อตรวจสอบ
สถานะของห้องประชุม ในวันที่ เวลา ที่ขอใช้วา่ ว่างหรื อไม่ ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
2. เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ ให้ขอ้ มูลและรายละเอี ยด รวมทั้งขั้นตอนการขอใช้ห้องประชุ มแก่ผูข้ อใช้
บริ การ ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
3. ผูข้ อใช้บ ริ ก ารกรอกเอกสารการขออนุ ญาตใช้อาคารสถานที่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํา แพงเพชร
(ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 3 วันก่ อนจัดกิจกรรม) ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
4. เจ้า หน้า ที่ ผู ร้ ั บ ผิ ดชอบ ส่ ง ข้อ มู ล และรายละเอี ย ด ของผู ข้ อใช้บ ริ ก ารแก่ ห น่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ชั่ วโมง ดังนี้
4.1 งานอาคารสถานที่
4.2 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
4.3 แม่บา้ นที่รับผิดชอบอาคารสถานที่จดั กิจกรรม
5. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ ส่ งข้อมูลและรายละเอียด ของผูข้ อใช้บริ การ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลําดับเพื่อ
ทําการอนุมตั ิการขอใช้ และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ แจ้งผลการอนุ มตั ิแก่ผขู ้ อใช้บริ การ ระยะเวลาดําเนินการ
2 วัน ดังนี้
5.1 รองผูอ้ าํ นวยการหรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การวิชาการและจัดหารายได้
5.2 รองอธิ การบดีหรื อผูท้ ี่ได้มอบจากอธิ การบดี
6. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ บันทึกข้อมูลและรายละเอียด การขอใช้บริ การเป็ นสถิ ติและทํารายงานการ
สรุ ปต่อไป ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
- รวมระยะเวลาดําเนินการขอใช้ บริการ 3 วัน

6.2 สํ าหรับหน่ วยงานภายนอกขอใช้ บริการ มีข้ ันตอนการดังนี้
1. ผูข้ อใช้บริ การประสานกับเจ้าหน้าที่หน่ วยบริ หารพื้นที่ที่ก่อให้เกิ ดรายได้ งานจัดหารายได้ เพื่อ
ตรวจสอบ/จองสถานที่ ก่อน รวมทั้งชี้ แจ้งรายละเอี ยดขั้นตอนการขอใช้บริ การอย่างครบถ้วน ณ สํานักงาน
บริ การวิชาการและจัดหารายได้ (อาคาร ๑) ชั้น ๑ เบอร์ โทร.ภายใน 7907 มือถื อ 080-6741500 ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 นาที
2. ในกรณี ผขู ้ อใช้บริ การเป็ นหน่วยงานราชการให้จดั ทําเป็ นหนังสื อราชการถึงมหาวิทยาลัย เพื่อแสดง
เป็ นหลักฐานแนบกับแบบฟอร์ มการขออนุ ญาตใช้อาคารสถานที่ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
และทําการกรอกแบบฟอร์ มรายละเอี ยดการขออนุ ญาตใช้อาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย ณ สํานักงาน
บริ การวิชาการและจัดหารายได้ (อาคาร ๑) ชั้น ๑ ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
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3. เจ้าหน้าที่หน่ วยบริ หารพื้นที่ที่ก่อให้เกิ ดรายได้ งานจัดหารายได้ นําแบบฟอร์ มการขออนุ ญาตใช้
สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัย เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อขออนุ มตั ิ การใช้สถานที่ ระยะเวลา
ดําเนินการ 2 วัน
4. เจ้าหน้าที่หน่ วยบริ หารพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ งานจัดหารายได้ สําเนาเอกสารการขออนุ ญาตใช้
สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย ที่อนุมตั ิแล้ว แจ้งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ เช่น งานไฟฟ้ าและ
อนุ รักษ์พลังงาน งานอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลหอประชุ ม ฯลฯ ระยะเวลา
ดําเนินการ 30 นาที
5. ผู ้ข อใช้ บ ริ ก ารชํา ระเงิ น ที่ ง านการเงิ น อาคารเรี ย นรวมและอํา นวยการ (อาคาร ๑๔) ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระยะเวลาดําเนินการ 30 นาที
6. เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ บันทึกข้อมูลและรายละเอียด การขอใช้บริ การเป็ นสถิ ติและทํารายงานการ
สรุ ปต่อไป ระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที
- รวมระยะเวลาดําเนินการขอใช้ บริการ 3 วัน
7. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร
7.1 บุ คลากรหรื อเจ้า หน้า ที่ ผูร้ ั บผิดชอบ การขอใช้อาคารและสถานที่ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการขอใช้อย่างระเอี ยดและสามารถอธิ บายให้แก่ ผูข้ อใช้
บริ การได้ถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอน
7.2 บุ คลากรหรื อเจ้า หน้า ที่ผูร้ ั บผิดชอบ การขอใช้อาคารและสถานที่ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนถูกต้องและตรงกับระเบียบข้องคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
8. มาตรฐานคุณภาพงาน
8.1 การขอใช้อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการจัดประชุ ม อบรมและ
สัมมนา หรื ออื่น ๆ ต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกับห้องประชุ มที่ใช้ เพื่อเป็ นการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สุงสุ ด
8.2 กํา หนดระยะเวลา สถานที่ และค่ า ใช้จ่า ย มี ค วามเหมาะสม และเป็ นไปตามกฏระเบี ย บที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
8.3 การพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบและนําวิธีการบริ หารจัดการที่มีคุณภาพ มาเพิ่มทักษะวิชาชี พของ
ตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
8.4 การพัฒนาระบบการขอใช้อาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็ นรู ปแบบ
ออนไลน์ โดยผูข้ อใช้บริ การสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยผ่าน Internet หรื อระบบการจองห้อง
ประชุมออนไลน์ต่อไป
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9. ระบบติดตามประเมินผล
9.1 ผู ข้ อใช้บ ริ ก าร ต้อ งทํา การติ ดต่ อเจ้า หน้า ที่ ผู ร้ ั บ ผิดชอบ การขอใช้อ าคารและสถานที่ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามระยะเวลาที่กาํ หนด
9.2 ผูข้ อใช้บริ การ ต้องแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนในการจัดกิ จกรรม เพื่อเกิ ดความสะดวกในการ
จัดเตรี ยมสถานที่ และตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้งร่ วมกับเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
9.3 ผูข้ อใช้บริ การกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจ การให้บริ การห้องประชุ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อนําปั ญหาข้อเสนอแนะของผูข้ อใช้บริ การ มาปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้ น รวมถึ งบันทึกสรุ ป การขอใช้บริ การทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอก ทุ ก 3 เดื อนนําเสนอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
10. เอกสารที่เกีย่ วข้ องในการปฏิบัติงาน
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ กํา แพงเพชร ว่า ด้วยการจัดบริ ก ารวิช าการและจัดหารายได้ พ.ศ.
๒๕๕๙
11. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
- แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ภายใน)
- แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ภายนอก)
- แบบสํารวจความพึงพอใจ การให้บริ การห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
12. ปัญหาสํ าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข
1. ผูข้ อใช้บริ การดําเนินการติดต่อขอใช้อาคารสถานที่ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กาํ หนด
วิธีการแก้ไข กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการขอใช้ที่ชดั เจน โดยได้ระบุระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 3 วันทําการเพื่อทําการขออนุ ญาตและจัดเตรี ยมสถานที่จดั กิจกรรมทุกครั้ง
2. ผูข้ อใช้บริ การมีรูปแบบการจัดห้องที่ไม่ชดั เจน
วิธีการแก้ไข ให้ผขู ้ อใช้เขียนแผนผังการจัดสถานที่แนบการแบบฟอร์ มการขอใช้สถานที่ทุกครั้งที่มี
การขอใช้บริ การ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบภายหลังต้องรับผิดชอบในการจัดถานที่ดว้ ยตนเอง
13. บรรณานุกรม
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(http://ga.kpru.ac.th/laws/pdf/1.pdf)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ว่าด้วยการจัดบริ การวิชาการและจัดหารายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙
(http://asl.kpru.ac.th/asr/images/FilesUpload/law-02-59.pdf)
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ภาคผนวก
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แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ภายใน)
วันที่.........เดือน................พ.ศ...........
เรื่ อง

ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม

เรี ยน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ตําแหน่ง.................................... สังกัดคณะ/สํานัก/

สถาบัน..............................................มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม.........................................................โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จํานวน...........คน
วันที่...........เดือน..................พ.ศ..............ถึงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ............... ตั้งแต่เวลา....................น. ถึงเวลา.....................น.
โดยมีความประสงค์จะขอเข้าจัดเตรี ยมสถานที่ก่อน ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ..............ตั้งแต่เวลา.................น.. ถึงเวลา................น.
ดังรายละเอียดตามเอกสารการขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมที่แนบมาพร้ อมนี้ ในการนี้ ใคร่ ขออนุญาตใช้สถานที่ คือ
1. หอประชุม (อาคารทีปังกรรัศมีโชติ)

 ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 (ความจุ 2,200 คน)  ห้องลีลาวดี ชั้น 2 (ความจุ 300 คน)

 ห้องทองกวาว ชั้น 2 (ความจุ 200 คน)

 ห้องกาสะลอง ชั้น 2 (ความจุ 150 คน)

2.  หอประชุมรัตนอาภา (ความจุ 1,100 คน)
3.  โรงอาหาร
4.  อื่น...........................................................................
** ด้วยมหาวิทยาลัยได้ จัดบริการอาหารว่ างชุ ดละ 20-25-30 บาท จึงขอความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ และบุคลากร ที่ขอใช้ สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ได้สั่งอาหารว่างของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นการส่ งเสริมกิจการภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้ งมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ดงั กล่ าว
อาหารว่างชุ ดละ20 บาท จํานวน..........ชุ ด. อาหารว่ างชุ ดละ25 บาท จํานวน..........ชุด. อาหารว่ างชุ ดละ30 บาท จํานวน..........ชุ ด.
** ด้วยมหาวิทยาลัยได้ จัดบริการนํา้ ดื่มโหลละ 35-44-46 บาท จึงขอความอนุเคราะห์ จากอาจารย์ และบุคลากร ที่ขอใช้ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้
สั่งนํา้ ดื่มของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นการส่ งเสริมกิจการภายในมหาวิทยาลัยฯ จึงแจ้ งมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ดงั กล่ าว
นํา้ ดื่มโหลละ 35 บาท จํานวน..........โหล นํา้ ดื่มโหลละ 44 บาท จํานวน..........โหล นํา้ ดื่มโหลละ 46 บาท จํานวน..........โหล
** ผู้ขอใช้ บริการเตรียมถ่ านไมค์ ลอยไปเปลีย่ นและสํ ารอง ในวันที่จัดกิจกรรมด้ วยทุกครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดเตรี ยมสถานที่
 โต๊ะ..........ตัว  เก้าอี้........ตัว(ขอความกรุณาใช้ โต๊ ะ-เก้ าอี-้ โซฟา ตามที่ได้ จัดประจําไว้ แล้ ว หากจําเป็ นให้ ขนย้ ายเฉพาะภายในชั้นเท่ านั้น)
 เครื่ องขยายเสี ยงพร้อมไมค์...............ตัว  โปรเจคเตอร์ ..............ตัว

 อื่น ๆ.......................................................

ลงชื่ อ............................................ผูข้ ออนุญาต โทร................................โทร.ภายใน................
(...............................................) วันที่..........เดือน........................พ.ศ..........
ความเห็นงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

ความเห็นงานอาคารสถานที่

 รับทราบ ความเห็น...........................................

 รับทราบ ความเห็น...................................................

ลงชื่อ...........................................งานไฟฟ้าฯ

ลงชื่ อ..................................งานอาคารสถานที่

(..............................................)วันที่........เดือน............พ.ศ..........
(ติดต่อประสานงานเบอร์ ภายในโทร-1190)
ความเห็น ผอ./รองผอ.  ควรอนุญาต  ไม่อนุญาต

(........................................)วันที่....เดือน......พ.ศ.........
(ติดต่อประสานงานเบอร์ ภายในโทร-8902)
ลงชื่ อ............................................ผอ /รองผอ.
(.........................................) วันที่........เดือน.............พ.ศ..........

ความเห็นรองอธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย  ควรอนุญาต  ไม่อนุญาต ลงชื่ อ.......................................รองอธิการดี/ผู้ได้ รับมอบหมาย
(ดร.ปรี ยานุช

พรหมภาสิ ต)วันที่.........เดือน............พ.ศ...........
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แบบฟอร์ มการขออนุญาตใช้ อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ภายนอก)
วันที่............เดือน........................พ.ศ..............
เรื่ อง

ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่

เรี ยน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................หน่วยงาน.........................................................

ตําแหน่ง...................................................โทรศัพท์......................................................มีความต้องการขอเช่า
1. หอประชุม (อาคารทีปังกรรัศมีโชติ) ความจุ/ค่าธรรมเนี ยมการใช้
 ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 (จุเก้าอี้ 2,200 คน)(โต๊ะจีน 220 โต๊ะ) / 35,000 บาท
 ห้องลีลาวดี ชั้น 2 (จุเก้าอี้ 300 คน)(โต๊ะจีน 60 โต๊ะ) / 18,000 บาท
 ห้องทองกวาว ชั้น 2 (จุเก้าอี้ 200 คน)(โต๊ะจีน 20 โต๊ะ) / 7,000 บาท
 ห้องกาสะลอง ชั้น 2 (จุเก้าอี้ 150 คน)(โต๊ะจีน 15 โต๊ะ) / 6,200 บาท
2.  หอประชุมรัตนอาภา (ความจุ 1,100 คน) / 15,000 บาท
3.  โรงอาหาร 3,000 บาท / ร้านค้าภายในโรงอาหาร เดือนละ 1,800 บาท
4.  สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย.........................................................................................(ตารางเมตรละ 200 บาท)
เพื่อ.................................................................................ในวันที่.............เดือน...............พ.ศ.............ถึงวันที่............เดือน...............พ.ศ..................
ระหว่างเวลา..........................น..ถึงเวลา...........................น. มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม.........................คน

โดยมีความประสงค์จะขอเข้าจัดเตรี ยม

สถานที่ก่อน ในวันที่..........เดือน.................พ.ศ...............ตั้งแต่เวลา.....................น..ถึงเวลา.............น.และต้องการให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการจัด
 โต๊ะ.......................ตัว

 เก้าอี้........................ตัว

 ชุดรับแขก 1 ชุด

 เครื่ องขยายเสี ยงพร้อมไมค์...............ตัว  โปรเจคเตอร์

 อื่นๆ ............................................................................

ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองในความเรียบร้ อย พร้ อมทั้งยินดีชดใช้ ค่าเสี ยหายทุกประการที่เกิดขึน้ จากการใช้ อาคารสถานที่ในครั้งนี้ และยินดี
ปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ทุกประการ
จํานวนเงินค่าประกันความเสี ยหาย............................บาท

ลงชื่ อ................................ผูข้ ออนุญาต

จํานวนเงินค่ามัดจําค่าเช่า...........................................บาท

(............................................)วันที่.......เดือน.............พ.ศ...........

ลงชื่อ..................................ผูร้ ับเงิน งานการเงิน
(........................................) วันที่.......เดือน..............พ.ศ............
ความเห็นงานไฟฟ้ าและอนุรักษ์ พลังงาน

ความเห็นงานอาคารสถานที่

 รับทราบ ความเห็น..............................

 รับทราบ ความเห็น...........................................

ลงชื่อ......................................งานไฟฟ้ าฯ
(..............................................)วันที่........เดือน............พ.ศ..........

ลงชื่ อ..................................งานอาคารสถานที่
(......................................) วันที่.......เดือน............พ.ศ..........

ความเห็นของ ผอ. / รองผอ. สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
 ควรอนุญาต  ไม่ควรอนุญาต..........................................
ลงชื่ อ...........................................
(สุ ภาภรณ์

หมัน่ หา )

รองผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การฯ ........./.........../..............
ความเห็นของรองอธิการบดี/หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย
 อนุญาต

 ไม่อนุญาต.............................................
ลงชื่ อ.................................................
(ดร.ปรี ยานุช

พรหมภาสิ ต)

รองอธิ การบดีฯ .........../............/...............

