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กจิกรรมนักศึกษา      

     กจิกรรมนักศกึษา อาจหมายถงึ  กิจกรรมดานตางๆ  ที่นักศึกษาจัดทําขึ้น ภายใตการ

ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย  เพื่อนักศึกษาทั้งทางรางกาย จิตใจ  อารมณ   สังคม วินัย 

คุณธรรม สติปญญา และความคิดริเริ่มสรางสรรค    โดยนักศึกษาที่เขารวมตองเปนไปดวยความเต็ม

ใจ  ไมบังคับ และไมมคีะแนนเขามาเกี่ยวของ  

 

ลักษณะของกจิกรรมนักศึกษา 

     ลักษณะของกิจกรรมจะเปนไปในลักษณะที่จะฝกฝน  มุงพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  

จิตใจ อารมณ สังคม  บุคลิกภาพ  ของนักศึกษา  ซึ่งจะรวมไปถึงการพัฒนา เสริมสรางทักษะ  สราง

ความสามัคคใีนหมูคณะ  เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางาน   ซึ่งผลของกิจกรรมนั้น ๆ 

จะกอใหเกดิความภาคภูมใิจในตนเอง และเปนการสรางช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัย    หากกิจกรรมนั้น ๆ  

ไดจัดทําขึ้นแลวและเอื้อประโยชนตอสวนรวม หรอืบานเมอืง จะเปนสิ่งที่นาสรรเสรญิ   

 

ประเภทกจิกรรมนักศึกษา  

     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดกําหนดลักษณะของกิจกรรมนักศึกษาที่

สงเสรมิใหนักศกึษาไดดําเนนิการออกเปน  ๕  ประเภท ดังนี้  

๑. กจิกรรมวชิาการที่สงเสรมิคุณลักษณบัณฑติที่พงึประสงค  

๒. กจิกรรมกฬีาหรอืการสงเสรมิสุขภาพ   

๓. กจิกรรมบําเพ็ญประโยชนหรอืรักษาสิ่งแวดลอม 

๔. กจิกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจรยิธรรม  

๕. กจิกรรมสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  

 

โดยมกีารจัดทํากจิกรรมตามกระบวนการ PDCA 

PDCA   คอื วงจร PDCA  ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน  ซึ่งตองปฏบิัตอิยางตอเนื่อง ไดแก  

P - Plan   วางแผน การดําเนินงาน      

D - Do ปฏบิัตติามแผนงาน 

C - Check ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล  

A - Act ปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม หากการปฏบิัตเิปนท่ีนาพอใจ ก็จัดให

เปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏบิัตติอไป หากมขีอควรปรับปรุง ให

กําหนดวธิกีารปรับปรุงตอไป 
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การวางแผน  (Planning)    

   หมายถงึ  การบวนการในการเตรียมการลวงหนากอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  

โดยอาศัยวธิกีารดําเนนิการอยางมรีะบบ  สอดคลองกับหลักวิชา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย

การใชทรัพยากรทางการบรหิารที่มอียูอยางจํากัดใหเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

 

หลักการสําคัญในการวางแผน 

๑. ตองกําหนดวัตถุประสงคไวแนนอน ชัดเจน  และเขาใจงาย 

๒. ตองกําหนดวธิปีฏบิัตไิวอยางชัดเจน  มรีะบบระเบยีบและขัน้ตอน 

๓. มุงผลที่อนาคต  มกีารคดิ  เตรยีมการอยางรอบคอบในทุก ๆ ดาน 

๔. การกําหนดแนวทางปฏบิัตแิละวธิกีารดําเนนิงาน 

๕. การกํากับ ควบคุม  การตรวจสอบ และการสนับสนุน 

๖. การแกปญหา  และอุปสรรคระหวางการวางแผนและการปฏบิัตงิาน 

๗. การประหยัดทรัพยากรและเวลา 

๘. การประเมนิผลและการกําหนดมาตรฐานของเกณฑ 

๙. การใชเทคนคิและวธิกีารเพื่อใหการวางแผนมปีระสทิธภิาพ 

 

กระบวนการวางแผน 

๑. การเตรยีมการกอนการวางแผน  ไดแก  ระบบขอมูล  และสารสนเทศ  การ 

ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา  การประเมินปญหาและความตองการ การคาดคะเนแนวโนมของงาน  

การคาดคะเนดานการเงิน และทรัพยากร  การกําหนดโครงสรางและสายงานการประสานงานการ

วางแผน 

๒. การพัฒนาแผนงาน  ไดแก  การกําหนดวัตถุประสงค  แนวนโยบาย  มาตรการ 

และทศิทางในการพัฒนา 

๓. การจัดทําแผนเพื่อปฏบิัติ  ไดแก  การวางแผนพัฒนาประจําป  การจัดทําแผน 

ปฏบิัตกิารประจําป 

๔. การกําหนดดานการตดิตาม  การควบคุม  กํากับ และประเมนิผล  ไดแก  แผน 

ควบคุม  แผนการรายงาน  การตรวจเยี่ยม การนิเทศ   การตรวจสอบภายในแลระบบการเงิน  

แผนการประเมนิ  และสรุปการประเมนิผล 

๕. การปรับแผนและ/หรอืการจัดทําแผนใหม  ไดแก การทบทวนโครงการและ 

แกไขการปฏบิัตงิาน  การทบบวนแผลและปรับแผนประจําป  การทบทวนระยะกลางแผนและปรับแผน  

การวางแผนใหม  เมื่อไดดําเนนิงานตามแผน 
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การวางแผนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการบรหิารเพราะการวางแผนชวยใหผูบริหาร 

ไดรวบรวมขอมูลเพื่อที่จะไดกําหนดขัน้ตอนในการปฏบิัติงาน  ชวยใหมองเห็นชองทางที่จะปฏิบัติงานได

ลวงหนาอยางมีระบบ  สามารถที่จะปรับระบบการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและ

สามารถจะตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็วในเวลาปฏิบัติจริง  อีกทั้งสามารถแกไขปญหาอุปสรรคอัน

อาจจะเกิดขึ้นไดรวมทั้งจะสามารถใชแผนเปนเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ     ติดตาม และ

ประเมนิผลการทํางานเปนระยะ ๆ  

 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนปฏบิัตงิานประจําปของผูนําองคกรนักศึกษา  

 

ข้ันตอนท่ี ๑  ประชุมภายในองคกร  (ไมเกนิมกราคม) 

    ผูนําองคกรจะตองเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิารงาน และเชิญอาจารยที่ปรกึษา 

เขารวมประชุม เพื่อรวมกันพจิารณา 

๑. ทบทวนแผน และกจิกรรม   โดยจะตองนําแผน และกจิกรรมตาง ๆ ที่องคกรเคย

ดําเนนิงานตลอดป มาพิจารณาวา แตละกจิกรรมควรจะมกีารปรับปรุง  ปรับลด 

หรอืยกเลกิหรอืไมอยางไร   

๒. วางแผนการดําเนนิกิจกรรมตลอดวาระการดํารงตําแหนง (ระยะยาว ๑ ป)  

วางแผนแตละกจิกรรม (แผนระยะสั้น)    ซึ่งองคประกอบที่จะตองนํามา

ประกอบการวางแผนนี้ ควรประกอบดวย 

๒.๑  แผนปฏบิัติงานระดับมหาวทิยาลัย  ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย 

๒.๒  แผนปฏบิัติงานระดับคณะ  ยุทธศาสตรคณะ 

๒.๓  งบประมาณ 

๒.๔  ปฏทินิประจําป 

 

ข้ันตอนท่ี ๒  การเขยีนโครงการ   (ไมเกนิมกราคม) 

   เมื่อองคกรไดแผนในการดําเนินงานเปนที่เรียบรอยแลว จะตองดําเนินการเขียน

โครงการเพื่อประกอบแผนการดําเนนิงานทุกกจิกรรม ตามแบบฟอรมที่กําหนดไว  

 

ข้ันตอนท่ี ๓  เสนอแผนการดําเนินงานและโครงการ   (ไมเกนิกุมภาพันธ)  

   ใหองคกรนําเสนอแผนงานและโครงการตางๆ นําเสนอตอคณะ (อาจารยที่ปรึกษา 

การเงิน คณบด)ี    และมหาวทิยาลัย (สภานักศกึษา กองกจิการนักศกึษา และมหาวทิยาลัย)  เพื่อขอ

ความเห็นชอบในแผนการดําเนนิงาน และโครงการ  ซึ่งหากไดรับอนุมัตอิงคกรนักศึกษาก็สามารถ

ดําเนนิงานตามแผนงานที่วางไวได 



4 

 ข้ันตอนท่ี ๔  การขออนุมัตปิฏบิัตงิานตามโครงการ  

    แผนงานและโครงการทีไดรับอนุมัติ  เมื่อถึงระยะเวลาในกาดรําเนินงานของแตละ

กจิกรรม   องคกรนักศกึษา จะตองดําเนนิการขออนุมัตอิอกปฏบิัตงิานตามโครงการ และยืมเงินทดรอง

จายตอมหาวิทยาลัยอีกครั้ง  ซึ่งขั้นตอนนี่จะคอนขางละเอียดและใชระยะเวลามาก   องคกรนักศึกษา

ควรจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนปฏิบัติงานไมนอยกวา  ๑๕ วัน      เพื่อจะไดมีระยะเวลาในการ

จัดเตรียมงานตาง ๆ  ทีเกี่ยวของ  เชน  การขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น    ประสานงาน

เกี่ยวยานพาหนะ   วัสดุอุปกรณ    การจัดซื้อ    จัดจาง    คาลวงเวลา   ยาสามัญประจําบาน   และ

อื่น ๆ   ที่จําเปน    

 

ข้ันตอนท่ี  ๕  การสรุปกิจกรรม  (ตองแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันหลังจากดําเนินกจิกรรมนัน้ ๆ เสร็จ

สิ้น)  องคกรนักศกึษา จะตองดําเนนิการสรุปผลการดําเนนิงาน  ดังนี้  

                     ๕.๑   สรุปรายรับ – รายจาย   หลักฐานการจายเงินตางๆ ที่เกี่ยวของกับกจิกรรม 

ตองถูกตองตามระเบยีบราชการ      

    ๕.๒   สรุปผลการดําเนนิการ การประเมินผลการปฏบิัตงิานตามโครงการพรอม

ภาพประกอบ จํานวน ๔ เลม  (ขึ้นอยูกับองคกรที่เกี่ยวของ)  

  ๕.๓  นําเสนอผลการดําเนนิงาน (๕.๑ และ ๕.๒ )  ตามลําดับขัน้ตอนที่กําหนด    

อาจารยที่ปรกึษาตองปฏบิัตดิังนี้  

๑. ใหคําแนะนําแกนักศกึษาตามที่มกีารรองขอ และแสดงบทบาทหนาที่ตามขอ  

๓ สุดแตกรณ ี  ทัง้นี้  เปนไปตามลักษณะงานและประเภทของงานกจิกรรมนัน้ ๆ  

๒. จะตองมสีวนรวมรับผิดชอบการปฏบิัตงิานของนักศึกษาดวย  โดยเฉพาะการ 

ขออนุมัตใิชเงินตามโครงการ  การขอใชยานพาหนะ  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  และการจัดสง

ใบเสร็จรับเงนิตาง ๆ  รวมทัง้การประเมินผลการปฏบิัติงานทุกครัง้   ทัง้นี้ การใชเงินใหเปนไปตาม 

ระเบยีบการพัสดุ  การเงิน การคลัง และขอบังคับมหาวทิยาลัย  วาดวยกจิกรรมนักศกึษา   อาจารยที่

ปรกึษาสามารถสอบถามรายละเอยีดและขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน   ไดจากงานกจิกรรมนักศกึษา    

  

ขอควรระวังในการทํากจิกรรมนักศึกษา 

๑. ทุกกจิกรรมตองมกีารวางแผน  จัดลําดับความสําคัญกอนหลังตามความ 

สําคัญของงานที่จะตองปฏิบัต ิ  

๒. ไมควรสงโครงการอยางกระช้ันชิดเพราะจะทําใหการเตรยีมการตาง ๆ ไมทัน 

๓. เมื่อไดรับอนุมัตแิลว ตองปรึกษาหารอืในทมีงาน  กระจายความรับผิดชอบ   

วางแผนการเงิน อยาทํางานคนเดยีว   

๔. หากมปีญหาตองชวยกันแกไข  และตองเปนวธิทีี่ไมสรางปญหาเพิ่มขึ้น   
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๕. หากโครงการใด มกีารดําเนินการยมืเงินจากกองคลัง  มหาวทิยาลัย  เพื่อนําไป 

ดําเนนิงานตามโครงการ   หลังเสร็จสิ้นการดําเนนิงานตามโครงการ จะตองรบีสรุปผลการดําเนนิงาน 

และสงเอกสารทางการเงิน ใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕ วัน  

 

สโมสรนักศึกษาคณะ

อาจารยที่ปรึกษา

งานบริการการศึกษา

และกิจการนักศึกษา

องคการนักศึกษา

สภานักศึกษา

คณะ

งานกิจกรรมนักศึกษา

ธุรการกองกิจการ

นักศึกษา

งอกรากยวนา ํ อ ู ผ

กิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และศิษยเกาสัมพันธ

รับเอกสารแกไข

รับเอกสารแกไข

รับเอกสารแกไข/

ไมอนุมัติโครงการ

รับสําเนาโครงการ

ขั้นตอนการขออนุมัติและรายงานผลปฏิบัติงานโครงการ

สโมสรนักศึกษา

ทุกขั้นตอนการเดินเอกสารขออนุมัติโครงการ 

เจาของโครงการตองเปนผูดําเนินการเอง

จนถึงงานกิจกรรมนักศึกษา

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา

และกิจการพิเศษ
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การเสนอขออนุมัตจัิดกจิกรรมงานเลี้ยงตาง ๆ 

  ในกจิกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา ในเบื้องตนผูนําทุกคนตองทราบวาจะดําเนนิกจิกรรม

ตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกจะตองขออนุมัตจัิดกจิกรรมนัน้ ๆ  จากมหาวทิยาลัยกอนดําเนนิการ   

ซึ่งกจิกรรมที่นักศกึษาจะตองเสนอมอียู ๒ ประเภท คือ  

๑. กจิกรรมโครงการตาง ๆ ซึ่งอยูภายในกรอบกจิกรรมที่กําหนดให ๕  ดาน  

ซึ่งกจิกรรมตาง ๆ นี้ จะตองดําเนนิการขออนุมัตจัิดโครงการ โดยมอีธกิารบด ีหรอื รองอธกิารบดี

ท่ีไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัตจัิดโครงการ  

๒. กจิกรรมจัดเลี้ยงตาง ๆ  ไมวาจะเปนกจิกรรมงานเลี้ยงตอนรับนองใหม  งาน 

เลี้ยงสงรุนพี่ หรอืงานเลี้ยงตอนรับพี่บัณฑติ    เปนกจิกรรมที่จะตองดําเนินการขออนุมัตเิชนกันโดย

มคีณบดคีณะตาง ๆ ท่ีองคกรของนักศึกษาสังกัดอยูเปนผูอนุมัตแิละรับผดิชอบดูแล  แตจะตอง

เสนอมายังอธกิารบดหีรอืรองอธกิารบดท่ีีไดรับมอบหมายใหดูแลรับทราบการจัดกิจกรรม  

นักศึกษาตองปฏบิัตดิังน้ี  

๑. ตองมกีารประชุมภายในองคกร  เพื่อเสนอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ 

ชมรม /สาขา  รวมไปถงึการของความรวมมอืในการทํางาน  

๒. เสนอความเห็นของตนเองตออาจารยที่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความเปนไปได 

โดยเขยีนเปนโครงการตองระบุ  ช่ือโครงการ   เจาของโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

วธิกีาร  และขัน้ตอนในการดําเนนิงาน  งบประมาณที่จะใช  ผลที่คาดวาจะไดรับ    การลงนามเห็นชอบ

ของอาจารยที่ปรกึษา  และอื่น ๆ อันเปนสวนสําคัญที่ประสงคจะใหทราบ     ตามแบบฟอรมที่งาน

กจิกรรมนักศกึษา กําหนดไว 

๓.  ใหเสนอโครงการมายัง    สภานักศกึษา คณบด ีเพื่อขออนุมัติจัดงาน 

สโมสร         อาจารยท่ีปรกึษา        งานบรกิารการศึกษาและกิจการนักศึกษา          

 

        องคการนักศึกษา         รองคณบดฝีายพัฒนานักศึกษาและกจิการพเิศษ             

 

        สภานักศึกษา             คณบด ี

 

   ๔ เสนอโครงการที่อนุมัตแิลวมายัง  งานกจิกรรมนักศึกษา  ผูอํานวยการกอง 

กจิการนักศึกษา  รองอธกิารบดหีรอืธกิารบดเีพื่อทราบ  

 งานกจิกรรมนักศึกษา            ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา               อธกิารบด/ีรอง

อธกิารบด ี          

     ๕.  ทุกโครงการที่ไดรับอนุมัตแิลว  หากประสงคจะขอใชบรกิารยานพาหนะ   
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วัสดุอุปกรณ  สถานที่  ใหแนบโครงการที่ไดรับอนุมัตแิลวดวยทุกครัง้ 

   ๖.   ใหนักศกึษาจัดทําหนังสอืแจงไปยังหอพักขออนุญาตนํานักศึกษาใหมเขาหอพัก

หลังเวลาหอพักปด    

๗.  นักศกึษาที่รับผิดชอบโครงการจะตองควบคุมดูแลการจัดงานดังนี้  

  ๑. ไมดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล  

  ๒. ทําความสะอาดหลังเสร็จสิ้นกจิกรรม 

  ๓. ไมมกีจิกรรมอื่นใดนอกเหนอืจากที่ไดรับอนุญาตเทานัน้   

      ๔. ตองเลกิกจิกรรมตามกําหนดเวลา 

    ๕. หากเกดิปญหาใด ๆ เกดิขึ้น นักศกึษาที่รับผิดชอบโครงการจะตอง

รับผิดชอบทุกกรณ ี 

๖. หลังปฏบิัตงิานเสร็จสิ้น จะตองรบีดําเนนิการดังนี้  

๗.๑   ตองรวบรวมใบเสร็จที่เกี่ยวของทัง้หมดเปนรูปเลม ๑ เลม  

๗.๒  สรุปผลการดําเนนิการ การประเมนิผลการปฏบิัติงานตาม 

โครงการพรอมภาพประกอบ จํานวน ๔ เลม   

   ๙. เสนอสรุปผลการดําเนนิ การประเมนิผล และใบเสร็จรับเงิน  ตออาจารยที่ปรกึษา  

สโมสร  คณบด ี   สภานักศึกษา  งานกจิกรรมนักศึกษา  ผูอํานวยการกองกจิการนักศกึษา  รอง

อธกิารบดหีรอืธกิารบด ี    เพื่อรับทราบผลการปฏบิัติงาน   

สโมสร        อาจารยท่ีปรึกษา          องคการ นักศึกษา        สภานักศึกษา     

                                        

    ผูอํานวยการกองกจิการนักศึกษา        งานกจิกรรมนักศึกษา            คณบด ี 

 

      อธกิารบด/ีรองอธกิารบด ี          

 

   ๑๐. ตดิตามผลการเสนอสรุปผลการดําเนนิงาน  เพื่อจะไดจัดเก็บเปนขอมูลสําหรับ

ดําเนนิการในปตอไป  
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