
คํานํา 
  
 คู  มือปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม        
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ ภาระกิจหลักของหนวยงาน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานบุคคลากรประจําหนวยงาน พรอมท้ังยกตัวอยางประกอบในแตละข้ันตอนของการจัดทํา
กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางความเขาใจมากข้ึน 
 
      การจัดทําคูมือปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดความรูและแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรท่ีเก่ียวของหรือรับผิดชอบปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษางานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวมท้ัง    
เปนคูมือปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ท่ีหมุนเวียนเขามาบริหารและ
จัดทํากิจกรรมนักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู สรางความเขาใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเปนระบบอันจะสงผลใหสามารถจัดกิจกรรมนักศึกษาไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังคงประโยชนสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาการปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาดังกลาว 
 
 หากขอความของคูมือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงคูมือการปฎิบัติงาน เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขอนอมรับไวดวยความยินดีและพรอมท่ีจะ
ปรับปรุงแกไข เพ่ือความถูกตองสมบูรณตอไป 
 
 

        พรหมธร  พูลสุข 
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ความเปนมาและความสําคัญ 
 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษามาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ และมีจุดพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาท่ีแตกตางจากคณะอ่ืนๆ 
เนื่องจากการเปนคณะท่ีตองผลิตครูสูสังคมจึงตองใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามอัตลักษณของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร คือ ออนนอม เสียสละ ซ่ือสัตย อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูวิชาการ และ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ ถือไดวาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดดําเนินกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษาอยางเปนรูปกระทํา แตท่ีผานมาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักศึกษานั้น ยัง
ไมมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนแนวทางท่ีชัดเจน ซ่ึงผูจัดทําไดเล็งเห็นอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม ตั้งแตเริ่ม
จัดทําแผนการปฏิบัติงานจนถึงการดําเนินงานใหเสร็จสิ้น ดังนั้นผูจัดทํา จึงไดทําการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเลมนี้ข้ึนมา เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว มีแนวทางใน
การดําเนินงาน และเกิดปญหาอุปสรรคใหนอยท่ีสุด 
 

วัตถุประสงคของคูมือ 
 
 1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของหรือผูรับผิดชอบงานดานกิจการ
นักศึกษาของฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร 
 2. เพ่ือเปนแนวทางใหสําหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ท่ีหมุนเวียน
เขามาบริหารและจัดทํากิจกรรมนักศึกษา เปนประจําทุกปการศึกษา เกิดความเขาใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือเปนคูมือใหบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

  
ขอบเขตงาน 
 
 ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักศึกษา โดยการจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู และคุณธรรมจริยธรรม  ใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค พรอมท่ีจะออกสูสังคมแหงการทํางาน และดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

ภาระหนาที่ของหนวยงาน 
 ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมของ
นักศึกษาตลอดจนการจัดใหมีบริการและสวัสดิการแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือชวยใหนักศึกษามีความ
พรอมในการศึกษาเลาเรียน และเพ่ือใหนักศึกษาเปนบุคคลท่ีสมบูรณ ท้ังทางดานวิชาชีพ สติปญญา สังคม 
อารมณ รางกาย และจิตใจ เพ่ือจะไดเปนพ้ืนฐานท่ีดีในการนําความรูไปใชเปนประโยชนแกวิชาชีพไดอยาง
เต็มท่ี ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก ประกอบดวย 3 งาน ไดแก 1.งานสนับสนุนกิจกรรม   
2.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.งานสวัสดิการและทุนการศึกษา ซ่ึงการปฏิบัติงานดังกลาว จะมีหัวหนากลุม
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งานทําหนาท่ีดูแลการปฏิบัติงานข้ันตอนภายใตการกํากับดูแลของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณบดี คณะครุศาสตรเปนผูกําหนดนโยบายในระดับคณะ   

 
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงโดยหลัก คือ  
 

 1. งานธุรการ 
     มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับสงและโตตอบหนังสือ 
จัดประชุมและสถานท่ีอบรม สนับสนุนการอํานวยความสะดวกใหเกิดความคลองตัวในการติดตอประสานงาน
ดานกิจการนักศึกษาตามชุมนุม สโมสรนักศึกษา ติดตอกับหนวยงานภายในอ่ืนๆ อีกเชน กองพัฒนานักศึกษา 
กองนโยบายและแผน สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ฝายการเงิน ฝายประชาสัมพันธ และคณะอ่ืนๆ อีก     
4 คณะ ของมหาวิทยาลัย และรวมไปถึงหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอีกดวย 
 2. งานกิจกรรมนักศึกษา 
      มีหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สโมสรนักศึกษา เพ่ือในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาเปนไปตามวัตถุประสงค ใหความชวยเหลือและ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาให
เปนไปดวยความเรียบรอย  
 3. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  มีหนาท่ีในการสงเริม สนับสนุนใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมท่ีเปนการอนุรักษวัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามของไทยในวันสําคัญทางศาสนา พัฒนาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาพฤติกรรมท่ีดี  
เพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนบุคคลท่ีสมบูรณ 
 4. งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
  มีหนาท่ีใหบริการในการใหคําปรึกษาและใหการชวยเหลือแกนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก 
ดานการศึกษา ดานทุนการศึกษา ดานสวนตัว ดานอาชีพ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาเลาเรียน
ไดอยางเต็มความสามารถ และสําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบวิชาชีพได  
  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 

 1.วางแผนและดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาตามนโยบายของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยฯ 
 2.รวมจัดทําแผนงานและงบประมาณดานกิจการนักศึกษา 
 3.ประสานงานและใหคําปรึกษาเก่ียวกับนโยบาย และแผนปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษา 
 4.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร 
 5.ติดตามประเมินผลงานดานกิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร 
 6.ประสานงานจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 7.ปฏิบัติงานอ่ืนๆดานกิจการนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯไดมอบหมาย 
 8.ปฏิบัติงานดานธุรการท่ีเก่ียวกับการราง พิมพ โตตอบ ติดตอประสานงาน ไมวาจะเปนทาง 
หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส กับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามวงจรการดาํเนินงาน PDCA circle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะครุศาสตร รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
รองคณบดีและคณะกรรมการ   ฝาย

กิจการนักศึกษานักศกึษาและ

 

กลยุทธ/แผนพัฒนากจิกรรมนักศกึษา 

โครงการ/กจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

ประเมินผลโครงการ/กจิกรรม 

สรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

รายงานผลการดาํเนินโครงการ/กจิกรรม 

ส้ินสุด/พัฒนาอยางตอเน่ือง 

ผาน 

ไมผาน ไมผาน 

ปรับปรุง ปรับปรุง 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 
 Plan (ข้ันตอนการเตรียมงาน) มีการกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคในการดําเนินงานวิธีการและ
ข้ันตอนท่ีจําเปนท่ีใชในการดําเนินงาน มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคท่ีชัดเจนตามนโยบาย 
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน การวางแผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา ทําใหมีการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานหรือเกณฑมาตรฐานตางๆไปพรอมกัน ทํา
ใหการวางแผนมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีระบุไวในแผนหรือไม 
 
 DO (ข้ันตอนการดําเนินงาน) มีการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําป ซ่ึงปฏิบัติงานเป
นไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว และกอนท่ีจะปฏิบัติงานใดๆใหศึกษาขอมูลและเง่ือนไขตางๆของงานท่ีเก่ียวของก
อน เชน ศึกษาการทํางานจากกิจกรรมปท่ีผานมา และเพ่ิมเติมเรียนรู ศึกษาคนควาแนวทางใหมๆดวยตนเอง 
แตถาเปนกิจกรรมใหมหรือกิจกรรมท่ีตองใชบุคลากรจํานวนมากอาจตองจัดใหมีการประชุมหรือ ฝกอบรมกอน
ท่ีจะปฏิบัติจริง ซ่ึงในการปฏิบัติงานควรดําเนินไปตามแผน วิธีการ และข้ันตอน ท่ีไดกําหนดไวและตองเก็บ
รวบรวมและบันทึก   ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในข้ันตอนตอไป 
เชน คณะครุศาสตรมีการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
 
 Check (ข้ันตอนการตรวจสอบ) เพ่ือประเมินผลวาไดปฏิบัติงานตามแผนหรือไม มีปญหาเกิดข้ึนใน
ระหวางการปฏิบัติงานหรือไม ซ่ึงการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร มีการประเมินผลทุกกิจกรรม 
เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานทุกครั้ง ข้ันตอนนี้มีความสําคัญเนื่องจากในการดําเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปญหา
แทรกซอนท่ีทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนอยูเสมอ ซ่ึงเปนอุปสรรค ตอประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การทํางาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปญหา จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีตองกระทําควบคูไปกับการ
ดําเนินงาน เพ่ือจะไดทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ ของการดําเนินงานตอไป 
 
 Act (ข้ันตอนการปรับปรุงแกไข) เปนกิจกรรมท่ีมีข้ึนเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนหลังจากไดทําการ
ตรวจสอบแลวปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวน เฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้ารอยเดิม การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการ ทํางานท่ีตา
งจากเดิมเม่ือมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหมขอมูลท่ีไดจากการปรับปรุงจะชวยใหการวางแผนมี
ความสมบูรณและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนไดดวย ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามี
การนําผลจากการ วิพากษกิจกรรมมาใชในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม ทําใหมีการพัฒนาปรับปรุงงาน
ตลอดเวลา 
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ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
ขั้นตอนการเตรยีมงาน 
(Plan) 

1. ทบทวนการดําเนินกิจกรรมที่ผานมา ระบุขอดี ปญหาที่พบ และแนวทาง
แกไขปญหาของกิจกรรมที่เคยดําเนินการ 

  

2. หารือ/ประชุมผูเกีย่วของ กําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมาย ตัวบงชี้ แนว
ทางการแกปญหา งบประมาณ มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ระบุกําหนดการ
ของกิจกรรม ฯลฯ 

  

3. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ   

4. ประสานกับทกุฝายที่เกีย่วของ   

4.1 ฝายสถานที ่   
4.2 ฝายสวัสดิการ   
4.3 ฝายพัสดุอุปกรณ   
4.4 ฝายประชาสัมพันธ   
4.5 ฝายปฏิคม เชิญวิทยากร/อาจารย/บุคคลที่เกี่ยวของ   
5. จัดเตรียมอุปกรณ/เอกสารที่เกีย่วของ เชน แบบสอบถาม เอกสาร
ประกอบการบรรยาย ปายชือ่ อปุกรณ 

  

6. ประชาสัมพันธโครงการ /กิจกรรม ดวยวธิีการ เชน ผลิตส่ือประชาสัมพันธ 
แจงผานตัวแทนนกัศึกษา และแจงทางส่ือออนไลน เปนตน  

  

7. ประชุมซักซอมความเขาใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของกอนเร่ิมปฏิบัติงาน   
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
(DO) 

8. ดําเนินงานตามแผนที่ไดวางไว (แนบกําหนดการไวดานทายขอเสนอ
โครงการ) 

  

ขั้นตอนการตรวจสอบ
(Check) 

9. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามวตัถุประสงค  
  

ขั้นตอนการปรับปรุง
(Act) 

10.นําผลการประเมินมาวิเคราะหถึงปญหา สาเหตุของปญหา เพื่อระบแุนว
ทางการแกไขปญหาสําหรับการดําเนินกจิกรรมในคร้ังตอไป 

  

11. สรุปงบประมาณ   
12. ประชาสัมพันธภาพขาวกิจกรรม   
13. ติดตามผลของโครงการ/กิจกรรม (กรณีเปนโครงการ/กิจกรรมตอเนื่อง)    
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นายพรหมธร  พูลสุข 
วันเดือนปเกิด  8  กรกฎาคม  2531 
สถานท่ีเกิด  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 
ท่ีอยู   199 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
   โทร 087-8487700 
สถานท่ีทํางาน  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
   69  หมูท่ี 1  ตําบลนครชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา  2554 :  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
       น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   2556 :  กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท 
    ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
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