คํานํา
คู  มื อ ปฏิ บั ติ ง าน การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและศิ ล ปวั ฒ นธรรม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กําแพงเพชร ไดร วบรวมขอมูลเกี่ย วกับ ภาระกิจ หลักของหนว ยงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคคลากรประจําหนวยงาน พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบในแตละขั้นตอนของการจัดทํา
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อเสริมสรางความเขาใจมากขึ้น
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูและแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษางานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้ง
เปนคูมือปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ที่หมุนเวียนเขามาบริหารและ
จัดทํากิจกรรมนักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรู สรางความเขาใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเปนระบบอันจะสงผลใหสามารถจัดกิจกรรมนักศึกษาไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังคงประโยชนสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาการปฏิบัติงานในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาดังกลาว
หากขอความของคูมือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงคูมือการปฎิบัติงาน เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขอนอมรับไวดวยความยินดีและพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไข เพื่อความถูกตองสมบูรณตอไป
พรหมธร พูลสุข
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ความเปนมาและความสําคัญ
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ กํ า แพงเพชรไดมี การดํา เนิน การจัดกิจ กรรมเพื่อ พัฒ นา
นัก ศึ ก ษามาอย า งต อ เนื่ อ งและสม่ํ า เสมอ และมี จุ ด พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะนั ก ศึ ก ษาที่ แ ตกต า งจากคณะอื่ น ๆ
เนื่องจากการเปนคณะที่ตองผลิตครูสูสังคมจึงตองใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามอัตลักษณของ
นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร คื อ อ อ นน อม เสี ย สละ ซื่อ สัต ย อดทน อุ ทิศ ตนใหกั บ งาน รอบรูวิ ช าการ และ
เชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ ถื อ ได ว า คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชรได ดํ า เนิ น กิ จ กรรมพั ฒ นา
คุณลักษณะนักศึกษาอยางเปนรูปกระทํา แตที่ผานมาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักศึกษานั้น ยัง
ไมมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งผูจัดทําไดเล็งเห็นอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม ตั้งแตเริ่ม
จัดทําแผนการปฏิบัติงานจนถึงการดําเนินงานใหเสร็จสิ้น ดังนั้นผูจัดทํา จึงไดทําการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเลมนี้ขึ้นมา เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้นมีความสะดวกรวดเร็ว มีแนวทางใน
การดําเนินงาน และเกิดปญหาอุปสรรคใหนอยที่สุด

วัตถุประสงคของคูมือ
1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของหรือผูรับผิดชอบงานดานกิจการ
นักศึกษาของฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร
2. เพื่อเปนแนวทางใหสําหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ที่หมุนเวียน
เขามาบริหารและจัดทํากิจกรรมนักศึกษา เปนประจําทุกปการศึกษา เกิดความเขาใจในกระบวนการ
ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนคูมือใหบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ขอบเขตงาน
ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการ
สงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกนักศึกษา โดยการจัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู และคุณธรรมจริยธรรม ใหเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค พรอมที่จะออกสูสังคมแหงการทํางาน และดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ภาระหนาที่ของหนวยงาน

ฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของ
นักศึกษาตลอดจนการจัดใหมีบริการและสวัสดิการแกนักศึกษาในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยใหนักศึกษามีความ
พรอมในการศึกษาเลาเรียน และเพื่อใหนักศึกษาเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา สังคม
อารมณ รางกาย และจิตใจ เพื่อจะไดเปนพื้นฐานที่ดีในการนําความรูไปใชเปนประโยชนแกวิชาชีพไดอยาง
เต็มที่ ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา โดยมีภารกิจหลัก ประกอบดวย 3 งาน ไดแก 1.งานสนับสนุนกิจกรรม
2.งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.งานสวัสดิการและทุนการศึกษา ซึ่งการปฏิบัติงานดังกลาว จะมีหัวหนากลุม
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งานทํ า หน า ที่ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานขั้ น ตอนภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของรองคณบดี ฝ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณบดี คณะครุศาสตรเปนผูกําหนดนโยบายในระดับคณะ

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงโดยหลัก คือ

1. งานธุรการ
มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการประสานงานสารบรรณ การรับสงและโตตอบหนังสือ
จัดประชุมและสถานที่อบรม สนับสนุนการอํานวยความสะดวกใหเกิดความคลองตัวในการติดตอประสานงาน
ดานกิจการนักศึกษาตามชุมนุม สโมสรนักศึกษา ติดตอกับหนวยงานภายในอื่นๆ อีกเชน กองพัฒนานักศึกษา
กองนโยบายและแผน สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ฝายการเงิน ฝายประชาสัมพันธ และคณะอื่นๆ อีก
4 คณะ ของมหาวิทยาลัย และรวมไปถึงหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอีกดวย
2. งานกิจกรรมนักศึกษา
มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สโมสรนั กศึ กษา เพื่ อในการดํา เนิ นกิ จกรรมของนักศึกษาเปนไปตามวัตถุป ระสงค ใหความชว ยเหลือและ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาให
เปนไปดวยความเรียบรอย
3. งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีหนาที่ในการสงเริม สนับสนุนใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมที่เปนการอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของไทยในวันสําคัญทางศาสนา พัฒนาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาพฤติกรรมที่ดี
เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนบุคคลที่สมบูรณ
4. งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
มีหนาที่ใหบริการในการใหคําปรึกษาและใหการชวยเหลือแกนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก
ดานการศึกษา ดานทุนการศึกษา ดานสวนตัว ดานอาชีพ ตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษาสามารถศึกษาเลาเรียน
ไดอยางเต็มความสามารถ และสําเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบวิชาชีพได

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.วางแผนและดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาตามนโยบายของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัยฯ
2.รวมจัดทําแผนงานและงบประมาณดานกิจการนักศึกษา
3.ประสานงานและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย และแผนปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษา
4.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร
5.ติดตามประเมินผลงานดานกิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร
6.ประสานงานจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
7.ปฏิบัติงานอื่นๆดานกิจการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯไดมอบหมาย
8.ปฏิบัติงานดานธุรการที่เกี่ยวกับการราง พิมพ โตตอบ ติดตอประสานงาน ไมวาจะเปนทาง
หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส กับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart)

แนวทางการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามวงจรการดําเนินงาน PDCA circle
รองคณบดีและคณะกรรมการ ฝาย

รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา

คณบดีคณะครุศาสตร

กิจการนักศึกษานักศึกษาและ

กลยุทธ/แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ไมผา น

ไมผา น
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ผาน
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

สรุปผลโครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุง

ปรับปรุง
สิ้นสุด/พัฒนาอยางตอเนื่อง
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Plan (ขั้นตอนการเตรียมงาน) มีการกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคในการดําเนินงานวิธีการและ
ขั้นตอนที่จําเปนที่ใชในการดําเนินงาน มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคที่ชัดเจนตามนโยบาย
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน การวางแผนการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา ทําใหมีการกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานหรือเกณฑมาตรฐานตางๆไปพรอมกัน ทํา
ใหการวางแผนมีความสมบูรณยิ่งขึ้น เพราะใชเปนเกณฑในการตรวจสอบไดวาการปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐานที่ระบุไวในแผนหรือไม
DO (ขั้นตอนการดําเนินงาน) มีการจัดกิจกรรมตามแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําป ซึ่งปฏิบัติงานเป
นไปตามแผนที่ไดกําหนดไว และกอนที่จะปฏิบัติงานใดๆใหศึกษาขอมูลและเงื่อนไขตางๆของงานที่เกี่ยวของก
อน เชน ศึกษาการทํางานจากกิจกรรมปที่ผานมา และเพิ่มเติมเรียนรู ศึกษาคนควาแนวทางใหมๆดวยตนเอง
แตถาเปนกิจกรรมใหมหรือกิจกรรมที่ตองใชบุคลากรจํานวนมากอาจตองจัดใหมีการประชุมหรือ ฝกอบรมกอน
ที่จะปฏิบัติจริง ซึ่งในการปฏิบัติงานควรดําเนินไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอน ที่ไดกําหนดไวและตองเก็บ
รวบรวมและบันทึก ขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป
เชน คณะครุศาสตรมีการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา
Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ) เพื่อประเมินผลวาไดปฏิบัติงานตามแผนหรือไม มีปญหาเกิดขึ้นใน
ระหวางการปฏิบัติงานหรือไม ซึ่งการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร มีการประเมินผลทุกกิจกรรม
เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานทุกครั้ง ขั้นตอนนี้มีความสําคัญเนื่องจากในการดําเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปญหา
แทรกซอนที่ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนอยูเสมอ ซึ่งเปนอุปสรรค ตอประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การทํางาน การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปญหา จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทําควบคูไปกับการ
ดําเนินงาน เพื่อจะไดทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ ของการดําเนินงานตอไป
Act (ขั้นตอนการปรับปรุงแกไข) เปนกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลังจากไดทําการ
ตรวจสอบแลวปรับปรุงอาจเปนการแกไขแบบเรงดวน เฉพาะหนา หรือการคนหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา
เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํารอยเดิม การปรับปรุงอาจนําไปสูการกําหนดมาตรฐานของวิธีการ ทํางานที่ตา
งจากเดิมเมื่อมีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหมขอมูลที่ไดจากการปรับปรุงจะชวยใหการวางแผนมี
ความสมบูรณและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไดดวย ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามี
การนําผลจากการ วิ พากษกิจ กรรมมาใช ในการปรับ ปรุงการจัดกิจ กรรม ทําใหมีการพัฒ นาปรับ ปรุงงาน
ตลอดเวลา
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ขั้นตอนการเตรียมงาน
(Plan)

ขั้นตอนการดําเนินงาน
(DO)
ขั้นตอนการตรวจสอบ
(Check)
ขั้นตอนการปรับปรุง
(Act)

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. ทบทวนการดําเนินกิจกรรมที่ผานมา ระบุขอดี ปญหาที่พบ และแนวทาง
แกไขปญหาของกิจกรรมที่เคยดําเนินการ
2. หารือ/ประชุมผูเกีย่ วของ กําหนดวัตถุประสงค คาเปาหมาย ตัวบงชี้ แนว
ทางการแกปญ
 หา งบประมาณ มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ระบุกําหนดการ
ของกิจกรรม ฯลฯ
3. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
4. ประสานกับทุกฝายที่เกีย่ วของ
4.1 ฝายสถานที่
4.2 ฝายสวัสดิการ
4.3 ฝายพัสดุอุปกรณ
4.4 ฝายประชาสัมพันธ
4.5 ฝายปฏิคม เชิญวิทยากร/อาจารย/บุคคลที่เกี่ยวของ
5. จัดเตรียมอุปกรณ/เอกสารที่เกีย่ วของ เชน แบบสอบถาม เอกสาร
ประกอบการบรรยาย ปายชือ่ อุปกรณ
6. ประชาสัมพันธโครงการ /กิจกรรม ดวยวิธีการ เชน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
แจงผานตัวแทนนักศึกษา และแจงทางสื่อออนไลน เปนตน
7. ประชุมซักซอมความเขาใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของกอนเริ่มปฏิบัติงาน
8. ดําเนินงานตามแผนที่ไดวางไว (แนบกําหนดการไวดานทายขอเสนอ
โครงการ)
9. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค
10.นําผลการประเมินมาวิเคราะหถึงปญหา สาเหตุของปญหา เพื่อระบุแนว
ทางการแกไขปญหาสําหรับการดําเนินกิจกรรมในครั้งตอไป
11. สรุปงบประมาณ
12. ประชาสัมพันธภาพขาวกิจกรรม
13. ติดตามผลของโครงการ/กิจกรรม (กรณีเปนโครงการ/กิจกรรมตอเนื่อง)

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ – ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู
สถานที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา

นายพรหมธร พูลสุข
8 กรกฎาคม 2531
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
199 หมู 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
โทร 087-8487700
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
69 หมูที่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000
2554 : จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 : กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
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