
 
 

  

 ฏบิติังาน (Work Manual) 

      กระบวนการการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

          หนวยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Suan Sunandha Rajabhat University 

(ฉบับปรับปรุง คร้ังที่..........) 

ประกาศใช ณ วันที่ ........................... 

คูมือปฏิบัติงาน Work Manual 



 

คํานํา 

 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นี้ จัดทําขึ้นเพื่อให

ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา (นําขอมูลมาจากขอบเขต

ของกระบวนการ) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหสามารถนํากระบวนการการจัดกจิกรรมพัฒนา

นักศกึษาไปปฏบิัตใินรูปแบบเดยีวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) ความเปนมาและความสําคัญ 2) วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ  

3) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 4) ขอบเขตของคูมือ 5) นิยามศัพทเฉพาะ 6) โครงสรางของหนวยงาน  

7) ภาระหนาที่ของหนวยงาน 8) บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 9) ขั้นตอนการปฏบิัติ  

10) หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ขอจํากัด 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของ

คูมอืฉบับนี้ เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

 

 

 

 
             คณะผูจัดทํา 

      มกราคม 2566  

      



 

สารบัญ 

 
 หนา 

คํานํา  

สารบัญ  

บทท่ี 1 บทนํา 1 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 1 

1.2 วัตถุประสงคการจัดทําคูมอื 2 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 2 

1.4 ขอบเขตของคูมอื 2 

1.5 นยิามศัพทเฉพาะ 4 

บทท่ี 2 โครงสราง และหนาท่ีความรับผดิชอบ 6 

2.1 โครงสรางของหนวยงาน 6 

2.2 ภาระหนาที่ของหนวยงาน 7 

2.3 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 8 

2.4 ขัน้ตอนการปฏบิัต ิ 9 

บทท่ี 3 หลักเกณฑวธิกีารปฏบิัตงิาน 11 

3.1 หลักเกณฑวธิกีารปฏบิัตงิาน 11 

บทท่ี 4 เทคนิคการปฏบิัตงิาน 20 

4.1 เทคนคิการปฏบิตังิาน 20 

4.2 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน 21 

บทที่ 5 ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 24 

ภาคผนวก 26 

คณะผูจัดทํา 67 
 



บทท่ี 1  

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

งานกจิการนักศกึษา (Student Affairs) เปนงานบรกิารของสถาบันอุดมศกึษา ที่จัดขึ้นเพื่อชวยเหลือ

และพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ งานกิจการนักศึกษา เปนงานที่จะสงเสริมเติมเต็ม และ

สนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงคทําใหงานวิชาการเขมแข็งขึ้นเปนงานที่สอดคลอง

และสงเสริมนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนของชาติซึ่งแตละรัฐบาลไดมีการประกาศเอาไวใน

ราชกิจจานุเบกษา หรือในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภาซึ่งจะตองใชเปนหลักในการบริหารประเทศ 

หรือแมแตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ไดมีการระบุไวเปน

มาตรา มาตราหนึ่งวา ‘รัฐพึงสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูมีความสมบูรณทั้ง

ทางรางกาย จติใจ และสตปิญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม และเพื่อความม่ันคงของ

รัฐ’ งานกิจการนักศึกษาจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและนับวาเปน

งานที่มคีวามสําคัญเทาเทียมกับงานดานการเรยีนการสอน 

ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา มีภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมือ

อาชีพ ที่เนนใหนักศึกษาอยูและเรียนอยางมีความสุข จบไปมีงานทํา และเปนคนดีของสังคม บัณฑิตมี

คุณภาพไดมาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และเปนไปตามแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) และ

แผนปฏบิตักิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศกึษา 2565 และระยะ 5 ป (2566-2570) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

ดังนั้น ตามหนาที่ความรับผิดชอบของขาพเจาในฐานะผูปฏิบัติงาน ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

ชํานาญการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเปนการพัฒนาการปฏิบัติงาน จึงได

จัดทํา “คูมือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูที่

เกี่ยวของตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคการจัดทําคูมอื 

1) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏบิัตงิาน ชวยลดขอผิดพลาดในการปฏบิัตงิาน และเปนการถายทอด

ความรูใหแกบุคลากรที่ปฏบิตังิานดานกจิการนักศกึษา และผูปฏบิัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสามารถ

ปฏบิัตงิานไดตรงตามมาตรฐานที่กําหนด  

2) เพื่อใหบุคลากรที่มคีวามสนใจสามารถนําคูมอืการปฏบิัตงิานนี้ไปประยุกตใชในการปฏบิัตงิานใน

หนาที่ที่รับผิดชอบของตนเองใหเกดิประโยชนตอไป 

3) สามารถเริ่มปฏบิัตงิานไดอยางถูกตอง และรวดเร็วเมื่อมกีารโยกยายตําแหนง 

 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ       

1) มมีาตรฐานในการปฏบิัติงานตอหนวยงาน ทําใหการกําหนดหนาที่การงานชัดเจนไมซ้ําซอน ใช

ในการตดิตามผลการปฏบิัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏบิัตงิาน ชวยในการปรับปรุงงานและ

ออกแบบกระบวนงานใหม และมมีาตรฐานตอบุคลากร ไดรับทราบภาระหนาที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น ทํา

ใหงายตอการปฏบิัตงิานใหบรรลุเปาหมาย 

2) ชวยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากรสามารถปฏบิัติงานแทนกันได 

3) มกีารจัดทําคูมอืการปฏิบัตงิานที่ครบถวน สมบูรณ อยางเปนลายลักษณอักษรกอใหเกดิ

ประโยชนในการบริหารจัดการ 

 

1.4 ขอบเขตของคูมอื 

มาตรฐานกําหนดตําแหนงระดับปฏิบัติการที่กําหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 

กําหนดโดยมลีักษณะงานตามที่ปฏบิัตใินดานตาง ๆ ดังนี้ 

   1. ดานการปฏบิัตกิาร 

  (1) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งาน

กิจการนักศึกษา งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัด

พิพิธภัณฑการศึกษา เปนตน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ให

เปนไปตามยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน 

  (2) สํารวจ รวบรวม และวเิคราะหขอมูลและสถิตทิางการศกึษาและกิจการนักศึกษาความ

ตองการกําลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตรทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา

หนังสือหรือตําราเรียน ความรูพื้นฐานตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ

พัฒนามาตรฐานการปฏบิัตงิานใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 
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  (3) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทาง

การศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมทั้ง ปรับปรุงใหทันสมัย เพื่อเปน

หลักฐานอางองิและใหการสงเสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษา 

  (4) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย 

สงเสรมิการวจัิยการศกึษา และเผยแพรผลงานทางดานการศกึษา เพื่อพัฒนางานดานวชิาการศกึษา 

  (5) การใหบรกิารวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบรกิารสงเสริมการศกึษาโดยใชเทคโนโลยี

ทางการศกึษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศกึษาและกจิการนักศึกษา เผยแพร การศกึษา เชน 

ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนํา 

ในการปฏิบัตงิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศกึษาที่มาฝกปฏบิัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่อง

ตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่น

ที่เกี่ยวของ 

 2. ดานการวางแผน 

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรอืโครงการเพื่อให

การดําเนนิงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหมด 

 3. ดานการประสานงาน 

  (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรอืหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให

เกดิความรวมมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

  (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อสรางความเขาใจหรอืความรวมมอืในการดําเนนิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4. ดานการบรกิาร 

  (1) ใหคําปรกึษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา รวมทั้ง

ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆที่

เปนประโยชน 

  (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิชาการศึกษา 

เพื่อใหบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน นักศกึษา ตลอดจนผูรับบรกิาร ไดทราบขอมูลและความรู

ตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใหประกอบการพิจารณากําหนด

นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 ขอบเขตของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษา

และศลิปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ใชสําหรับคณาจารย เจาหนาที่ และนักศกึษาที่เกี่ยวของ 
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ใหสามารถดําเนินกิจกรรมตามลําดับความคิดไดถูกตองและลดความผิดพลาดในการจัดกิจกรรมในแตละ

ครัง้ 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

มหาวทิยาลัย   หมายถงึ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อธกิารบดี   หมายถงึ อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะ    หมายถงึ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

คณบดี    หมายถงึ คณบดคีณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา หมายถงึ คณะกรรมการสโมสรนักศกึษาคณะเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม 

นักศกึษา หมายถงึ นักศกึษาคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปรญิญาตร ี 

กจิกรรมนักศกึษา หมายถงึ กิจกรรมที่ทางคณะหรอืมหาวทิยาลัย จัดขึ้นเพื่อให 

นักศกึษา ไดเขาไปมสีวนรวม ซึ่งไมเกี่ยวของกบักจิกรรม

การเรยีนการสอนโดยตรง โดยไมมหีนวยกติ 

โครงการ   หมายถงึ การดําเนนิกจิกรรมที่ประกอบดวยแผนงานยอย ที่ระบุ 

รายละเอยีดไดชัดเจน เชน วัตถุประสงค ขอบเขตการ

ดําเนนิงาน กรอบระยะเวลาตองมีการเริ่มตนและจุดจบ 

งบประมาณที่ใช  

และผลลัพธที่วัดหรอืประเมินผลได (ศศิมา สุขสวาง.

2557.โครงการคอือะไร) 

แผนกจิกรรมประจําป หมายถงึ แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  

ระยะ 5 ป และ ประจําปการศกึษา ของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ที่แสดงให

เห็นถงึภารกจิที่จะดําเนนิการประจําปการศึกษา เพื่อ

นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัตงิาน และเปนกรอบในการ

จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

รวมถงึการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนกจิกรรม

ประจําปเมื่อสิ้นปการศกึษา 

การตดิตาม  หมายถงึ กระบวนการในการตดิตามความกาวหนาของการ 
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ดําเนนิงานเปนรายไตรมาส เปนไปตามแผนงานที่กําหนด

ไวหรอืไม และมกีารรายงานปญหาที่เกดิขึ้น 

การประเมนิผล  หมายถงึ กระบวนการในการใชดุลพนิจิ และคานยิมในการ 

พจิารณาตัดสนิคุณคา ความเหมาะสม ความคุมคาหรือ

ผลสัมฤทธิ์ของเหตุการณ โครงการ หรอืสิ่งอื่นใด 

หลังจากที่ไดมกีารเปรยีบเทยีบผลที่วัดได โดยวธิกีารใดๆ 

ก็ตามกับเปาหมาย วัตถุประสงคหรือเกณฑที่กําหนดไว 

การตดิตามและประเมินผล หมายถงึ กระบวนการวัดและตดิตามผลการปฏบิัตงิานของ 

แผนงานหรอืโครงการตางๆ เปนรายไตรมาส อยาง

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อประเมนิการปฏบิัติงานหรอื

โครงการใหเปนไปตามพันธกจิ เปาหมายและ

วัตถปุระสงคที่ตัง้ไวหรือไม โดยมกีารรายงานผลแกผูที่

เกี่ยวของดวย 
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บทท่ี 2 

โครงสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

 

2.1 โครงสรางขององคกร (Organization Chart) / โครงสรางหนวยงาน 
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2.2 โครงสรางการบรหิาร (Administration Chart) / โครงสรางของฝาย 
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2.3 โครงสรางการปฏบิัตงิาน (Activity Chart) / โครงสรางงานของตนเอง JD  

 งานท้ังหมดของตนเอง 
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2.4 ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑวิธกีารปฏบัิติงาน 

 

3.1 หลักเกณฑวธิกีารปฏิบัตงิาน 

 ในการปฏิบัติงานตามคูมือ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูปฏิบัติงานดานกิจการ

นักศึกษา ตองเปนผูรอบรูในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมี

หนาที่ตองศึกษาปฏิบัติ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ และรายงานการดําเนินงาน และหลักเกณฑแนว

ปฏบิัตติางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดกจิกรรมพฒันานักศกึษา ดังนี้ 

 3.1.1 พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เลม 136 ตอนท่ี 57 ก ราชกิจจานุเบกษา 

1 พฤษภาคม 2562 ใหไว ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ประเด็นสําคัญ มดีังตอไปนี้ 

  หมวด 1 บททั่วไป 

  มาตรา 5 การจัดการอุดมศกึษาตองเปนไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด 

สามารถตอบสนองตอความตองการของประเทศและสรางขดีความสามารถในการแขงขันในระดับโลกได 

(2) พัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และทักษะที่

จําเปน เปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เขาใจสังคมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยน

ตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาต ิรวมกันแกปญหาสังคม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 

(3) ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ และแผนดานการอุดมศึกษา และตองเช่ือมโยงกับการศึกษาในระดับที่ตํ่ากวาเพื่อ

เตรียมความพรอมใหกับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเขารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้ง

สงเสรมิใหมกีารศกึษาอบรมเพื่อเสรมิสรางทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลแลการศกึษาตลอดชีวติ 

มาตรา 7 รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ

และความจําเปนของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทแผนการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิแผนการศกึษาแหงชาต ิและแผนดานการอุดมศกึษา 

นอกจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรรงบประมาณ

เงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพื่อการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการ

พัฒนาคุณภาพของการผลติบัณฑติและการวจัิยและนวัตกรรม 
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หมวด 4 หนาที่และอํานาจของสถาบันอุดมศกึษา 

สวนที่ 1 หนาที่และอํานาจ 

มาตรา 29 สถาบันอุดมศกึษาตองสงเสริมและสนับสนุนผูเรยีนของสถาบันอุดมศกึษา 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจรงิใหมโีอกาสเรยีนจนสาเร็จปรญิญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไมรับผูสมัครผูใดที่ผานการคัดเลอืกเขาศึกษาไมสูงกวา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมการศึกษา เนื่องมาจากการ

ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง หรือจะใหผูเรียนยุติหรือพนสภาพผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้นเพราะ

เหตุดังกลาวมไิด 

สวนที่ 4 การบรกิารวชิาการแกสังคม 

มาตรา 40 สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ในการใหบริการทางวิชาการ ใหคําปรึกษาทาง

วชิาการและถายทอดองคความรูที่เกดิขึ้นจากการจัดการเรยีนการสอน การวจัิยและการสรางนวัตกรรมแก

ภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพื่อนําความรูไปใชประโยชนและสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชีวิต 

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เปนที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม ตองรวมเปนสวนหนึ่งของชุมชนใน

การพัฒนาพื้นที่ที่ใกลเคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้นหรือพื้นที่อื่นตามที่สถาบันอุดมศึกษา

เห็นสมควร 

สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการทากิจกรรมตาง ๆ กับสังคมเพื่อ

สรางเสรมิจติสาธารณะในการนาความรูและประสบการณมาใชเพื่อสรางประโยชนแกสวนรวม 

3.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 

ประเด็นสําคัญ มดีังตอไปนี้ 

  หมวด 2 วัตถุประสงค 

  ขอ 6 การดําเนนิกจิกรรมนักศกึษา มวีัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

  (1) เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกฝนตนเองใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอ

ตนเองและสังคม โดยเฉพาะตอการใชสทิธเิสรภีาพในการปกครองของตนเองตามหลักประชาธปิไตย 

  (2) เพื่อสงเสรมิความสามัคคใีนหมูนักศกึษา 

  (3) เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกนักศกึษา 

  (4) เพื่อสงเสริมใหกิจกรรมนักศึกษาทั้งทางวิชาการและทางวิชาชีพของนักศึกษาเปนไปใน

ลักษณะที่มุงทะนุบํารุงและรักษาไวซึ่งศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละเอกลักษณอันดีงามของ

ชาต ิ

  (5) เพื่อสงเสรมิใหนักศกึษามีบุคลกิภาพ พลานามัยและมนุษยสัมพันธที่ด ี

  (6) เพื่อเผยแพรช่ือเสยีงและเกยีรตคิุณของมหาวทิยาลัย 
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  หมวด 3 สทิธ ิเสรภีาพและหนาที่ของนักศกึษา 

  ขอ 7 สทิธแิละเสรภีาพ 

(1) นักศกึษามสีทิธ ิเสรภีาพและความเสมอภาคเทาเทยีมกันตามนัยแหงระเบยีบนี้ 

(2) นักศึกษามีสิทธิและเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมและดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยเทา

เทยีมกันภายใต ระเบยีบ กฎเกณฑแหงกจิกรรมนัน้ๆ 

(3) นักศึกษามีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร และคําช้ีแจงจากหนวยงานหรือบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยซึ่งอาจมผีลตอนักศกึษา 

(4) นักศึกษามเีสรภีาพในการพูด การเขยีน การพมิพ การโฆษณา และการชุมนุมเพื่อกการ

วิจารณหรือแสดงความคิดเห็น อันกอใหเกิดประโยชนโดยเปดเผย ตามรัฐธรรมนูญและภายใตระเบียบ

ขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

(5) นักศึกษามีสิทธิแสดงขอคิดเห็น เสนอแนะ หรืออุธรณเรื่องราวตางๆ ตอมหาวิทยาลัย

เมื่อเห็นวาตนเองไมไดรับการปฏบิัตดิวยความยุตธิรรมโดยกระทําเปนลายลักษณอักษรผานสภานักศกึษา 

(6) นักศึกษามีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเทาเทียมกันในการเสนอตัวเพื่อรับการ

เลอืกตัง้ออกเสยีงเลอืกตัง้ และออกเสยีงประชามตติามบทบัญญัตแิหงระเบยีบนี้ 

(7) นักศึกษามีสิทธิในการดํารงตําแหนงสมาชิกสภานักศึกษา หรือกรรมการบริหาร

องคการนักศึกษา หรือกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา หรือกรรมการชมรมสวนกลาง หรือกรรมการ

ชมรมสังกัดคณะ ในขณะเดยีวกันไดเพยีงตําแหนงเดยีว 

(8) นักศกึษามสีทิธเิขาฟงการประชุมของสภานักศกึษา องคการนักศกึษา สโมสรนักศึกษา

คณะ ชมรมสวนกลาง และชมรมสังกัดคณะ และอาจแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําตอที่ประชุม เมื่อ

ไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม แตไมมสีทิธอิอกเสยีงลงมต ิ

ขอ 8 นักศกึษามหีนาที่ตอไปนี้ 

(1) นักศึกษามีหนาที่รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอันทรงมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

(2) นักศึกษามีหนาที่ปฏิบัติตนและธํารงไวซึ่งความสามัคคี เกียรติยศ ช่ือเสียงของ

มหาวทิยาลัย 

(3) นักศึกษามีหนาที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประเพณีอันดีงามของ

มหาวทิยาลัย 

(4) นักศกึษามหีนาที่สนับสนุน และสงเสรมิกจิกรรมนักศกึษาใหเจรญิกาวหนา 

หมวด 10 ชมรม 

ขอ 49 ชมรม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คอื 
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(1) ชมรมสังกัดคณะ 

(2) ชมรมสวนกลาง 

ขอ 50 ใหแตละคณะจัดตั้งชมรมและกรรมการบริหารชมรมสังกัดคณะ ใหเปนไปตาม

ประกาศของคณะ 

หมวด 11 สโมสรนักศกึษาคณะ 

ขอ 58 ใหสโมสรนักศึกษาคณะ เปนตัวแทนของนักศึกษาภายในคณะ และรับผิดชอบการ

บรหิารกจิกรรมนักศกึษาภายในคณะทัง้ปวง 

ขอ 59 ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ จะตองไดมาจากการเลอืกตั้งทั่วไปภายในคณะ และ

ใหประธานสโมสรนักศกึษาคณะ เสนอรายช่ือคณะกรรมการตอคณบด ีเพื่อพจิารณาแตงตัง้ 

ขอ 60 คุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และผูสมัครรับเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง 

การดํารงตําแหนงและพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามประกาศวาดวยกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะหรือ

เปนไปตามระเบยีบนี้โดยอนุโลม 

ขอ 61 การดําเนนิกิจกรรมหรือการออกประกาศใดๆ เกี่ยวกับกจิกรรมนักศกึษาในคณะให

อยูในอํานาจและดุลยพนิจิของคณบด ีทัง้นี้ตองไมขัดหรอืแยงกับระเบยีบนี้ 

หมวด 14 ที่ปรกึษา และการจัดกจิกรรมของนักศกึษา 

ขอ 76 เพื่อเปนการสงเสรมิใหการดําเนนิงานของสภานักศกึษา องคการนักศกึษา และการ

ดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ใหเปนไปตามเจตนารมณและวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และที่ปรึกษาของสภานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

คณะ ชมรมสวนกลาง และชมรมคณะ เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแล และชวยเหลือ การดําเนิน

กจิกรรมตางๆ ใหเปนไปตามครรลองที่ชอบดวยระเบยีบ แบบแผน และประเพณนียิมอันดโีดยทั่วไป 

ขอ 77 กจิกรรมของนักศกึษาทุกประเภทตองไดรับอนุมัติจากอธิการบด ีหรอืผูที่อธกิารบดี

มอบหมายกอน จงึจะดําเนนิการได 

3.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกําหนดประเภทรายจายและ

เง่ือนไขการจายเงินรายไดของมหาวทิยาลัย ประเด็นสําคัญ มดีังตอไปนี้ 

  ขอ 3 ใหมหาวทิยาลัย มรีายจายประเภทตางๆ ดังนี้ 

  (1) รายจายประเภทนี้เปนการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย อาทิ คาจัดเลี้ยง

และจัดเลี้ยงรับรองแขกของมหาวิทยาลัย คาใชจายในพิธีทางศาสนา คาโล คาของที่ระลึก คาของรางวัล 

คากระเชาดอกไม คากระเชาของขวัญ คาบัตรอวยพร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาพวงมาลา คาจางพิมพงาน 

คาประกันภัยรถยนต คากรมธรรมประกันภัยความเสียหายทางทรัพยสิน คารถรับจาง คาพวงหรีด คาเชา

ทรัพยสนิ 
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  (2) รายจายประเภทเงินอุดหนุน ไดแก ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ทุนอุดหนุนการ

บรกิารสังคม ทุนอุดหนุนกจิการทางศาสนา คาสมาชิกชมรม สมาคม หรอืองคกรที่มช่ืีอเรยีกอยางอื่น 

  (3) รายจายที่ใชในการประชุม ฝกอบรม สัมมนา ศกึษาดูงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทน คาลงทะเบยีน คาพาหนะ คาที่พัก 

  (4) รายจายในการจัดกจิกรรมทางวชิาการ ทางศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและประเพณ ี 

  (5) รายจายประเภทคาใชจายเกี่ยวกับการกฬีาและนันทนาการ 

  (6) รายจายประเภทคาใชจายเกี่ยวกับสวัสดกิาร 

  (7) รายจายประเภทการจัดกจิกรรมที่มกีารประกวดแขงขัน 

  (8) รายจายอื่นนอกจากที่กลาวไวขางตนตองไดรับอนุมัตจิากอธกิารบด ี

  ขอ 4 การเบิกจายเงินตามขอ 3 จะตองไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปจากสภา

มหาวิทยาลัยและเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เวนแต มหาวิทยาลัยมิไดกําหนดไวใหเบิกไดตาม

ระเบยีบของกระทรวงการคลัง และไมเกนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไว 

  ขอ 6 รายจายตามขอ 3 (1) ที่จายเปนคาเชาหรือยึมรถยนตจากหนวยงานที่อื่นใหเบิกจาย

ไดในอัตราและหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (1) กิจกรรมที่สามารถเชารถยนตรับสงผูโดยสารไดจะตองเปนกิจกรรมทางวิชาการหรือ

กิจกรรมอื่นใดที่เปนประโยชนโดยตรงตองานราชการ โดยไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและมีการทํา

สัญญาเชาทุกครัง้ 

  (2) อัตราคาเชารถยนตใหคิดรวมทั้ง คาน้ํามัน คาทางดวน คาตอบแทน คาที่พักของ

พนักงานขับรถยนตและพนักงานประจํารถยนต โดยใหเบกิจายไดตามบัญชีแนบทายหมายเลข 2 

  ในกรณีอัตราคาเชารถยนตที่คิดรวมคาใชจายทั้งหมดดังกลาวแลวเกินกวาอัตราที่กําหนด

ไวตามประกาศนี้ ใหเสนออธกิารบดเีพื่ออนุมัติ 

  (3) การดําเนินการเชารถยนตใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ

บรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม 

  (4) ในกรณีการยืมรถยนตจากหนวยงานอื่นใหเบิกจาย คาน้ํามัน คาเบี้ยเลี้ยง คาทางดวน 

ไดตามที่จายจรงิ 

  ขอ 12 รายจายตามขอ 3 (3) ใหเบกิจายไดในอัตราและหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (5) อบรมนักเรยีน นักศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลัยดานวิชาการใหสามารถเบิกจาย

คาลงทะเบยีนหรอืคาธรรมเนยีมหรอืคาวัสดุไดตามที่จายจรงิ 

  (6) คาตอบแทนเพื่อเปนการสมนาคุณวทิยากรใหเบกิจายไดตามบัญชีแนบทายหมายเลข 3  
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  (11) การจายคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกจายไดตามที่จายจริงตามความ

เหมาะสมและประหยัดและไมเกนิอัตราตามบัญชีแนบทายหมายเลข 4 

  (12) การจายเงินคาหองพักสําหรับนักเรียนนักศึกษาและการฝกอบรมบุคคลภายนอกให

เบกิจายไดตามบัญชีแบทายหมายเลข 5 

  ขอ 16 รายจายตามขอ 3 (7) ใหเบิกจายไดในกรณีเปนกิจกรรมทางวิชาการ ประเพณี 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมการกีฬา กิจกรรมอื่นที่เปนประโยชนโดยตรงตอมหาวิทยาลัย โดยไดรับ

อนุมัตโิครงการจากมหาวทิยาลัยตามอัตราและหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (1) คารางวัลหรอืของที่ระลกึสําหรับผูเขาประกวดในอัตรารางวัลละไมเกนิ 10,000 บาท 

  (2) คาสมนาคุณกรรมการผูตัดสนิ ใหเบกิจายไดตามบัญชีทายหมายเลข 7 

  ขอ 17 ในกรณีที่มีปญหาการตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีมี

อํานาจวนิจิฉัยและถอืเปนที่สุด 

3.1.4 แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) และ แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ 

เอกลักษณ คานิยม ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร และมีเปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน / กลยุทธและ

โครงการเชิงยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

วสิัยทัศน (Vision) 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมไดกําหนดวสิัยทัศนไววา “หนวยงานจัดการศึกษาที่มคีุณภาพ

และมาตรฐานวชิาชีพ” 

พันธกจิ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่เนนทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพรอมในการ

เรยีนรูทันตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

2. การวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนและสอดคลองกับความตองการของสถาน

ประกอบการหรอืชุมชน 

3. บริการวิชาการ ใหการบริการวิชาการที่เปน เอตทัคคะ ที่ตอบและแกปญหาของสังคม 

โดยการมสีวนรวมกับชุมชนทองถิ่น และสังคม 

4. การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประเพณไีทยและสบืสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
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1. ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหเปนมืออาชีพ มีปญญา มีคุณธรรม และมี

ทักษะที่เช่ียวชาญตรงกับความตองการและเปนที่พงึพอใจของสังคม 

2. สรางสิ่งประดิษฐ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิ

ปญญาไทยสูประชาคมอาเซยีน 

3. เผยแพรความรู การบริการวิชาการ ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสูชุมชนและ

สังคม 

4. สงเสรมิ สนับสนุน การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และเทคโนโลยพีื้นบานของชุมชนและ 

สังคม 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Morality) 

3) เครอืขาย (Partnership) 

4) ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา “ความเปนแบบอยางที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร” 

วัฒนธรรม (Culture) 

เคารพผูอาวุโส มคีวามสามัคคี 

อัตลักษณ (Identity) 

นักปฏบิัตมิืออาชีพ 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง เปนองคกรแหงการเรยีนรู 

คานยิมหลัก (Core Values) 

- F (Fast) หมายถงึ การปฏบิัตงิานดวยความรวดเร็ว ตรงตอเวลา 

- I (Inspiration) หมายถงึ การสรางแรงบันดาลใจในการปฏบิัตงิาน 

- T (Teamwork) หมายถงึ การปฏบิัตงิานเปนทมี 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเปนมอือาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกจิและสังคมอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความสัมพันธกับเครอืขายและขยายการยกยองระดับนานาชาต ิ
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แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดมีการ

เช่ือมโยงยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรของแผนการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ยุทธศาสตรเปาประสงค ตัวช้ีวัดที่สําคัญ กลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและของคณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ซึ่งเปนเครื่องมอืใน

การบอกทศิทางและเปาหมายในแตละดาน ตามหลัก Balance Scorecard จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานพัฒนา

องคกร ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิาน ดานคุณภาพการใหบริการ และดานประสิทธิผลตามพันธกจิ 

รวมถึงการแสดงความสําเร็จของยุทธศาสตร และมีการกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด คาเปาหมายโครงการกิจกรรม และผูรับผิดชอบ รวมทั้งกรอบ

งบประมาณรายจายไวในแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 

แนวทางการนําแผนสูการปฏบิัต ิและการตดิตามประเมนิผล  

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณไปสูการปฏิบัตินั้น เปนการนํา

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานของหนวยงาน โดยมีแนวทางที่สําคัญ

คือ ใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการกิจกรรมของสาขาวิชาและหนวยงานสนับสนุนภายใน

หนวยงานใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติราชการของคณะ ซึ่งทางสาขาวิชาและ

หนวยงานสนับสนุน ตองมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการและ

ผูรับผิดชอบ รวมทั้งความตองการทรัพยากรที่สนับสนุนและรองรับการจัดการเรียนการสอน และมีการ

จัดทําคํารับรองการปฏบิัติราชการระดับคณะและระดับบุคคลดวย รวมทัง้ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมได

ดาเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดานตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนคณะไปสูเปาหมายตามที่

กําหนดไว โดยงานกจิการนักศกึษาไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนปฏบิัตริาชการประจําปงบประมาณ ดังนี้ 

(1) แผนปฏบิัตกิารดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(2) แผนปฏบิัตกิารดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครอืขาย 

(3) แผนปฏบิัตกิารดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(4) แผนปฏบิัตกิารดานการขับเคลื่อนความสัมพันธกับเครอืขายตางประเทศ 

สําหรับการกํากับ ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิัตงิานและความสําเร็จของหนวยงานนั้น 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดใหมีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร อันจะกอใหเกิดการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งโดยปกติคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม ตองรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ไดแก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ) การประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
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ราชการ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การวิเคราะหความสําเร็จของการ

ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) โดยสํานักงบประมาณ และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
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บทท่ี 4 

เทคนคิการปฏบัิติงาน 

 

4.1 เทคนิคการปฏบิตังิาน 

เทคนิคการปฏิบัติงาน ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของฝายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม มีวิธีการใหม ๆ ที่นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน ชวยลดระยะเวลา ลดขั้นตอน เชน 

ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมแตละโครงการ ขั้นตอน

การดําเนินงานเดิม คือ ใหผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมทําแบบประเมินผลกรอกขอมูลลงในแบบประเมิน

ความพึงพอใจลงในกระดาษ ซึ ่งการดําเนินงานในขั ้นตอนนี้จะทําใหเปลืองทรัพยากรกระดาษเปน

จํานวนมาก และการบันทึกขอมูลแบบประเมินผลจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรนํามาวิเคราะหมีขั้นตอน

หลายขั้นตอน คือ นําแบบสอบถามมาเรียงและเขียนเลขแบบสอบถาม คียขอมูลลงในระบบSPSS/EXCEL 

และ ประมวลผล ดังนั้น เพื่อเปนการลดระยะเวลา และลดขั้นตอนการทํางาน จึงไดปรับเปลี่ยนขั้นตอน

การทําแบบประเมินความพึงพอใจและการประมวลผลการเขารวมโครงการ/กิจกรรม เปน การตอบ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและการประมวลผลผานระบบ GOOGLE FROM แทน 

 

เทคนิคและข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

1. การใชวงจร PDCA ในการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

วงจร PDCA ประกอบดวย “การวางแผน” อยางรอบคอบ เพื่อ “การปฏิบัติ” อยางคอย

เปนคอยไปแลวจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น “ปรับปรุง” วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดใหเปน

มาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายไดก็ตองมองหาวธิีการปฏิบัตใิชความพยายามใหมากขึ้นกวาเดมิ 

1) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอที่

ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถงึการพัฒนาสิ่งใหมๆ  การแกปญหาที่เกดิขึ้นจากการปฏบิัตงิาน ฯลฯ 

พรอมกับพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบางเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการ

เก็บขอมูลใหชัดเจน นอกจากนี้ จะตองวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได แลวกําหนดทางเลือกในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงดังกลาว 

2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม

ทางเลือกที่ไดกาํหนดไวในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ตองตรวจสอบระหวางการปฏิบัตดิวยวาไดดําเนนิไป

ในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม พรอมกับสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของรับทราบดวย เราไมควรปลอยใหถึงวินาทีสุดทาย
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เพื่อดูความคืบหนาที่เกิดขึ้น หากเปนการปรับปรุงในหนวยงาน ผูบริหารยอมตองการทราบความคืบหนา

อยางแนนอน เพื่อจะไดม่ันใจวาโครงการปรับปรุงเกดิความผิดพลาดนอยที่สุด 

3) ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ไดรับจาก

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แตขั้นตอนนี้มักจะถูกมองขามเสมอ การตรวจสอบทําใหเราทราบวาการปฏิบัติ

ในขั้นที่สองสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงที่ไดกําหนดไวหรือไม สิ่งสําคัญก็คือเราตองรูวาจะ

ตรวจสอบอะไรบางและบอยครัง้แคไหน ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับขัน้ตอนถัดไป 

4) ขั้นตอนการปรับปรุง (Act) ขั้นตอนการปรับปรุงจะพิจารณาผลที่ไดจากการตรวจสอบ 

ซึ่งมอียู 2 กรณ ีคอื ผลที่เกดิขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไว หรอืไมเปนไปตามแผนที่วางไว หากเปนกรณีแรกก็

ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐานพรอมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดี

ยิ่งขึ้นไปอกี ซึ่งอาจหมายถงึสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดมิ หรอืเสยีคาใชจายนอยกวาเดมิหรอืทําให

คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได แตถาหากเปนกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว เรา

ควรนําขอมูลที่รวบรวมไวมาวเิคราะหและพจิารณาวาควรจะดําเนนิการอยางไรตอไป 

4.2 ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

ขัน้ตอนการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา มขีัน้ตอน ดังนี้   

  1. รางและจัดพมิพโครงการ/บันทกึขอความ ทําเรื่องเสนอขอการขออนุมัตโิครงการ 

   - เขยีนบันทกึขอความขออนุมัตโิครงการ 

   - จัดพมิพโครงการ 

   - กําหนดการของกจิกรรม 

      2. รางและจัดพมิพเอกสาร/บันทกึขอความตางๆที่เกี่ยวของของโครงการ/ขั้นตอนการยมื

เงนิ/คําสั่ง 

   - หนังสอืเชิญวทิยากร 

   - คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

   - เอกสารการยมืเงิน 

   - บันทกึขอความตางๆที่เกี่ยวของ อาทเิชน บันทกึขอความขอใชสถานที่ บันทกึ

ขอความเชิญเขารวมกจิกรรม บันทกึขอความขอยืมวัสดุอุปกรณ บันทกึขอความขอยา บันทกึขอความขอ

ความอนุเคราะหจัดทําหนังสอืไปราชการและขออนุญาตผูปกครอง 

      3. จัดพมิพบัญชีรายช่ือนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
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   - นํารายช่ือมาจัดแบบฟอรมการลงช่ือของผูเขารวมโครงการ (กรณเีขารวมเปนช้ัน

ป เปนสาขาวิชา หรอืทัง้คณะ 

   - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

   - พมิพรายช่ือนักศกึษา (กรณรัีบสมัครนักศกึษาเขารวมโครงการ ไมจํากัดช้ันป 

หรอืสาขาวชิา) 

      4. ตดิตอประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ 

   - ตดิตอกับผูที่เกี่ยวของ อาทเิชน ฝายอาคารสถานที่ ฝายโสตทัศนูปกรณ กอง

พัฒนานักศกึษา โดยการโทรศัพท และ เดนิไปตดิตอ ณ สถานที่ทํางาน 

      5. ประชุมวางแผนการดําเนินงานกับคณะกรรมการสโมสรนักศกึษา 

   - จัดทําวาระการประชุม 

   - ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศกึษา 

   - สรุปวาระการประชุม 

      6. ประชาสมัพันธการจัดโครงการ 

   - เดนิตดิขอความประชาสัมพันธ 

   - นําขอมูลสงฝายประชาสัมพันธ 

   - ลงขอความประชาสัมพันธในกลุม Facebook ของกลุมสโมสรนักศกึษา 

      7. จัดเตรียมความพรอมโครงการกอนวันที่ดําเนนิกจิกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ/อาหาร/

อาหารวาง/อื่นๆ) 

 7.1 กรณจัีดกจิกรรมภายในใชเวลา 1 วัน 

   -  จัดเตรยีมสถานที่ในการจัดกจิกรรม อาท ิเชน จัดเกาอี้ เวท ีตกแตงสถานที่ 

   - ซื้อวัสดุอุปกรณทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยในการดําเนินกจิกรรม 

   - สั่งอาหารวางและน้ําดื่ม 

 7.2 กรณจัีดกจิกรรมนอกในใชเวลา 2 วัน 

   - สํารวจสถานที่ในการทํากิจกรรมนอกสถานที่ตางจังหวัด อาทเิชน โรงเรยีนใน

ชนบท หรอื สถานที่ในการอบรมนักศกึษา 

   - ซื้อวัสดุอุปกรณทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยในการดําเนินกจิกรรม 

   - จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณที่ใชในโครงการทั้งหมดและตรวจเช็คความเรยีบรอย 

   - จัดเตรยีมกระเปายาสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

      8. ดําเนนิกจิกรรม 

   - ลงทะเบยีนเขารวมกจิกรรม 
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   - ดําเนนิกจิกรรม 

   - จัดเก็บสถานที ่

      9. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของในการเบกิจายงบประมาณแตละโครงการ 

   - นําบลิที่ได มาจัดหมวดของการเบกิ อาทิ เปนบลิของวัสดุอุปกรณ/คาตอบแทน/

คาจาง/คาใชสอย 

   - ตรวจสอบความถูกตองบลิ 

   - นําเอกสารเกี่ยวของมาประกอบการเบกิ อาทเิชน หนังสอืไปราชการ หนังสอื

เชิญวทิยากร ใบรายช่ือผูเขารวมโครงการ กําหนดการ ภาพถาย 

   - เขยีนฎกีาการเบกิจาย 

   - นําเสนอรองคณบดตีรวจสอบ 

      10. ดําเนินการประมวลผลแบบสอบถามผานระบบ GOOGLE FROM       

11. สรุปผลจากแบบประเมินโครงการ/กจิกรรม 

   - จัดพมิพเอกสาร ขอมูล สรุปผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการวิเคราะห์กิจกรรมท่ีต้องการพัฒนา 

กระบวนการพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

ขั้นตอน 
วิธีการปฏิบัติงานเดิม วิธีการพัฒนางานใหม่ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา กิจกรรม/วิธีการ ระยะเวลา 

ประ เม ินผลการ

ด า เ น ิน ง า น  / 

ปรับปรุง 

 

ด า เน ินการประมวลผล

แบบสอบถาม  โดยบันทึก

ข ้อม ูล แบบประ เม ิน ผล

โครงการโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ 

- น าแบบสอบถามมาเรียง

แ ล ะ เ ข ีย น เ ล ข

แบบสอบถาม 

-  ค ีย ์ข ้อม ูลลงในระบบ

SPSS/EXCEL  

- ประมวลผล 

1 วัน ด า เ น ิน ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล

แบบสอบถามผ ่า น ร ะบบ 

GOOGLE FROM 

3 ช่ัวโมง 1.  ลดระยะเวลา  และกระบวนการ

ท างาน 

2. ลดความผิดพลาดของข้อมูลที่ใช้ใน

การประมวลผล 

 

FM-WM-02 



 

แบบฟอร์มแสดงวิธีการปฏิบัติงาน (ใหม่) 

กระบวนการพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรม การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีการ (ใหม่) ระยะเวลา 

ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร

ด า เ น ิน ง า น  / 

ปรับปรุง 

 

 

ด าเนินการประมวลผลแบบสอบถามผ่านระบบ  GOOGLE 

FROM 

 

3 ช่ัวโมง 

 

FM-WM-03 
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บทท่ี 5 

ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

 

 การดําเนนิงานในการจัดทำกระบวนการการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา มขีอจำกัด และอุปสรรค

ในการปฏิบัตงิาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

ขอจํากัด และปญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 

- งบประมาณที่ใชในการจัดกจิกรรมไมเพยีงพอ 

 

ประชุมทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนั้นๆ 

เพื่อจัดสรรและวางแผนการใชงบประมาณที่มีอยู

ใหคุมคา รวมถึงอาจตองจัดหาวัสดุอุปกรณที่มี

ค ว า ม ใ ก ล เ คี ย ง ส า ม า ร ถ ท ด แ ท น กั น ไ ด ใ น

งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด 

- การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ

ฝายไมชัดเจน 

 

ประชุมวางแผน และมอบหมายภาระหนาของแต

ละฝายใหชัดเจน รวมทั้งจัดทําคําสั่งแตงตั้งเปน

ลายลักษณอักษร 

- การขอยืมอุปกรณของนักศึกษามักจะมาขอใช

เรงดวน และนํามาสงคนืลาชากวากําหนดที่แจงไว 

 

จัดทําระเบียบขอปฏิบัติ และประชาสัมพันธให

นักศึกษาทราบโดยใหนักศึกษาเขียนคํารองขอยืม

อุปกรณลวงหนาอยางนอย 3 วัน พรอมวางบัตร

ประชาชนหรอืบัตรประจําตัวนักศกึษาไว และสงคืน

อุปกรณภายใน 3 วันนับตัง้แตวันที ่

เสร็จสิ้นกจิกรรม 

- การขอใชสถานที่/หองประชุม จะมาขอใชเรงดวน 

 

ผูที่ขอใชสถานที่/หองประชุมตรวจสอบตารางการ

ใชหอง/สถานที่จัดกจิกรรมในวันที่จะใชวาวาง

หรอืไม และ กรอกแบบฟอรมการขอใชหอง/

สถานที่ลวงหนาอยางนอย 3 วัน 

- การเบิกจายงบประมาณที่ ได รับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยมีความลาชาในบางครั้ง ทําใหเกิด

ความไม 

การเบกิจายงบประมาณซึ่งอาจเกดิความลาชาของ

เอกสาร ถาเปนหนวยงานที่อยูนอกเหนือความ

ค ว บ คุ ม ข อ ง ฝ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
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ขอจํากัด และปญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา 

สะดวกในการปฏบิัตงิาน 

 

ศิลปวัฒนธรรมอาจเขาไปดําเนินการไมได แต

สําหรับหนวยงานภายในคณะฯ ควรใหผูบริหาร

คณะฯ กําหนดระยะเวลาการสงหนังสอืในเรื่องการ

อนุมัติเบิกจายงบประมาณใหชัดเจนวาตองสง

ภายในกี่วันหลังการอนุมัติ เพราะความลาชาอาจ

เปนที่หนวยงานภายในก็ได 

- ปญหาการประชาสัมพันธโครงการที่ยังไมทั่วถึง 

ทั้งการประชาสัมพันธกอนและหลังการดําเนิน

โครงการ 

 

ปญหาการประชาสัมพันธโครงการ ดําเนนิการ

แกไขโดยเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากขึ้นใน

หลายๆชองทาง เชน การทําโปสเตอร

ประชาสัมพันธตามจุดตางๆ การทําปายไวนลิตดิ

ประกาศบรเิวณหนาคณะฯ การประชาสัมพันธทาง

เว็บไซต/เว็บเพจ/facebookของคณะฯ การ

ประชาสัมพันธผานจอแอลอดีตีามจุดตางๆ ทั่ว

คณะฯ 

- รูปแบบการจัดโครงการบางกิจกรรมไมมีความ

หลากหลายทําใหขาดความนาสนใจ 

 

ควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดโครงการใหมีความ

นาสนใจและมกีจิกรรมที่หลากหลาย เพื่อจูงใจ

นักศกึษาใหเขารวมโครงการ 

- นักศึกษาเขารวมโครงการบางสวนยังแตงกายไม

เรยีบรอยตามระเบยีบขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

 

ควรมีการควบคุมและเขมงวดกับนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการใหมากขึ้นเรื่องการแตงกายถูก

ระเบยีบตามระเบยีบขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

- เขารวมโครงการไมตรงตามเวลาที่กําหนดไวและ

มกีารยดืหยุนใหตามเหตุผลที่เหมาะสม 

ควรมกีารควบคุมและเขมงวดกับนักศกึษาที่เขา

รวมโครงการใหมากขึ้นเรื่องการตรงตอเวลา 

การสรุปผลการดําเนินกจิกรรมของนักศกึษามี

ความลาชา 

พูดคุยสอบถามถึงปญหาในการสรุปกิจกรรม และ

เรงรัดการสรุปผลการดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จ

ภายใน 30 วัน นับตัง้แตวันเสร็จสิ้นกจิกรรม 
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ภาคผนวก 
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