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กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา อาจหมายถึง กิจกรรมดานตางๆ ที่นักศึกษาจัดทําขึ้น ภายใตการ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม วินัย
คุณธรรม สติปญญา และความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยนักศึกษาที่เขารวมตองเปนไปดวยความเต็ม
ใจ ไมบังคับ และไมมีคะแนนเขามาเกี่ยวของ
ลักษณะของกิจกรรมนักศึกษา
ลักษณะของกิจกรรมจะเปนไปในลักษณะที่จะฝกฝน มุงพัฒนาทั้งทางดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม บุคลิกภาพ ของนักศึกษา ซึ่งจะรวมไปถึงการพัฒนา เสริมสรางทักษะ สราง
ความสามัคคีในหมูคณะ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางาน ซึ่งผลของกิจกรรมนั้น ๆ
จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเปนการสรางชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย หากกิจกรรมนั้น ๆ
ไดจัดทําขึ้นแลวและเอื้อประโยชนตอสวนรวม หรือบานเมือง จะเปนสิ่งที่นาสรรเสริญ
ประเภทกิจกรรมนักศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดลักษณะของกิจกรรมนักศึกษาที่
สงเสริมใหนักศึกษาไดดําเนินการออกเปน ๕ ประเภท ดังนี้
๑. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณบัณฑิตที่พึงประสงค
๒. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
๓. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
๔. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
๕. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดยมีการจัดทํากิจกรรมตามกระบวนการ PDCA
PDCA คือ วงจร PDCA ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง ไดแก
P - Plan
D - Do
C - Check
A - Act

วางแผน การดําเนินงาน
ปฏิบัติตามแผนงาน
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ปรับปรุงการดําเนินการใหเหมาะสม หากการปฏิบัติเปนที่นาพอใจ ก็จัดให
เปนมาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป หากมีขอควรปรับปรุง ให
กําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป
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การวางแผน (Planning)
หมายถึง การบวนการในการเตรียมการลวงหนากอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
โดยอาศัยวิธีการดําเนินการอยางมีระบบ สอดคลองกับหลักวิชา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย
การใชทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หลักการสําคัญในการวางแผน
๑. ตองกําหนดวัตถุประสงคไวแนนอน ชัดเจน และเขาใจงาย
๒. ตองกําหนดวิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจน มีระบบระเบียบและขั้นตอน
๓. มุงผลที่อนาคต มีการคิด เตรียมการอยางรอบคอบในทุก ๆ ดาน
๔. การกําหนดแนวทางปฏิบัติและวิธีการดําเนินงาน
๕. การกํากับ ควบคุม การตรวจสอบ และการสนับสนุน
๖. การแกปญหา และอุปสรรคระหวางการวางแผนและการปฏิบัติงาน
๗. การประหยัดทรัพยากรและเวลา
๘. การประเมินผลและการกําหนดมาตรฐานของเกณฑ
๙. การใชเทคนิคและวิธีการเพื่อใหการวางแผนมีประสิทธิภาพ
กระบวนการวางแผน
๑. การเตรียมการกอนการวางแผน ไดแก ระบบขอมูล และสารสนเทศ การ
ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา การประเมินปญหาและความตองการ การคาดคะเนแนวโนมของงาน
การคาดคะเนดานการเงิน และทรัพยากร การกําหนดโครงสรางและสายงานการประสานงานการ
วางแผน
๒. การพัฒนาแผนงาน ไดแก การกําหนดวัตถุประสงค แนวนโยบาย มาตรการ
และทิศทางในการพัฒนา
๓. การจัดทําแผนเพื่อปฏิบัติ ไดแก การวางแผนพัฒนาประจําป การจัดทําแผน
ปฏิบัติการประจําป
๔. การกําหนดดานการติดตาม การควบคุม กํากับ และประเมินผล ไดแก แผน
ควบคุ ม แผนการรายงาน การตรวจเยี่ ย ม การนิ เ ทศ การตรวจสอบภายในแลระบบการเงิ น
แผนการประเมิน และสรุปการประเมินผล
๕. การปรับแผนและ/หรือการจัดทําแผนใหม ไดแก การทบทวนโครงการและ
แกไขการปฏิบัติงาน การทบบวนแผลและปรับแผนประจําป การทบทวนระยะกลางแผนและปรับแผน
การวางแผนใหม เมื่อไดดําเนินงานตามแผน
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การวางแผนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการบริหารเพราะการวางแผนชวยใหผูบริหาร
ไดรวบรวมขอมูลเพื่อที่จะไดกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ชวยใหมองเห็นชองทางที่จะปฏิบัติงานได
ลวงหนาอยางมีระบบ สามารถที่จะปรับระบบการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและ
สามารถจะตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็วในเวลาปฏิบัติจริง อีกทั้งสามารถแกไขปญหาอุปสรรคอัน
อาจจะเกิดขึ้นไดรวมทั้งจะสามารถใชแผนเปนเครื่องมือ ในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการทํางานเปนระยะ ๆ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของผูนําองคกรนักศึกษา
ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมภายในองคกร (ไมเกินมกราคม)
ผูนําองคกรจะตองเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารงาน และเชิญอาจารยที่ปรึกษา
เขารวมประชุม เพื่อรวมกันพิจารณา
๑. ทบทวนแผน และกิจกรรม โดยจะตองนําแผน และกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรเคย
ดําเนินงานตลอดป มาพิจารณาวา แตละกิจกรรมควรจะมีการปรับปรุง ปรับลด
หรือยกเลิกหรือไมอยางไร
๒. วางแผนการดําเนินกิจกรรมตลอดวาระการดํารงตําแหนง (ระยะยาว ๑ ป)
วางแผนแตละกิจกรรม (แผนระยะสั้น) ซึ่งองคประกอบที่จะตองนํามา
ประกอบการวางแผนนี้ ควรประกอบดวย
๒.๑ แผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
๒.๒ แผนปฏิบัติงานระดับคณะ ยุทธศาสตรคณะ
๒.๓ งบประมาณ
๒.๔ ปฏิทินประจําป
ขั้นตอนที่ ๒ การเขียนโครงการ (ไมเกินมกราคม)
เมื่ อ องค ก รได แ ผนในการดํ า เนิ น งานเป น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว จะต อ งดํ า เนิ น การเขี ย น
โครงการเพื่อประกอบแผนการดําเนินงานทุกกิจกรรม ตามแบบฟอรมที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ ๓ เสนอแผนการดําเนินงานและโครงการ (ไมเกินกุมภาพันธ)
ใหองคกรนําเสนอแผนงานและโครงการตางๆ นําเสนอตอคณะ (อาจารยที่ปรึกษา
การเงิน คณบดี) และมหาวิทยาลัย (สภานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และมหาวิทยาลัย) เพื่อขอ
ความเห็นชอบในแผนการดําเนินงาน และโครงการ ซึ่งหากไดรับอนุมัติองคกรนักศึกษาก็สามารถ
ดําเนินงานตามแผนงานที่วางไวได
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ขั้นตอนที่ ๔ การขออนุมัติปฏิบัติงานตามโครงการ
แผนงานและโครงการทีไ ดรับ อนุมัติ เมื่อ ถึงระยะเวลาในกาดรําเนิน งานของแตล ะ
กิจกรรม องคกรนักศึกษา จะตองดําเนินการขออนุมัติออกปฏิบัติงานตามโครงการ และยืมเงินทดรอง
จายตอมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนนี่จะคอนขางละเอียดและใชระยะเวลามาก องคกรนักศึกษา
ควรจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑๕ วัน เพื่อจะไดมีระยะเวลาในการ
จัดเตรียมงานตาง ๆ ทีเกี่ยวของ เชน การขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น ประสานงาน
เกี่ยวยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ การจัดซื้อ จัดจาง คาลวงเวลา ยาสามัญประจําบาน และ
อื่น ๆ ที่จําเปน
ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปกิจกรรม (ตองแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันหลังจากดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ เสร็จ
สิ้น) องคกรนักศึกษา จะตองดําเนินการสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
๕.๑ สรุปรายรับ – รายจาย หลักฐานการจายเงินตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
ตองถูกตองตามระเบียบราชการ
๕.๒
สรุปผลการดําเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการพรอม
ภาพประกอบ จํานวน ๔ เลม (ขึ้นอยูกับองคกรที่เกี่ยวของ)
๕.๓ นําเสนอผลการดําเนินงาน (๕.๑ และ ๕.๒ ) ตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด
อาจารยที่ปรึกษาตองปฏิบัติดังนี้
๑. ใหคําแนะนําแกนักศึกษาตามที่มีการรองขอ และแสดงบทบาทหนาที่ตามขอ
๓ สุดแตกรณี ทั้งนี้ เปนไปตามลักษณะงานและประเภทของงานกิจกรรมนั้น ๆ
๒. จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษาดวย โดยเฉพาะการ
ขออนุมัติใชเงินตามโครงการ การขอใชยานพาหนะ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และการจัดสง
ใบเสร็จรับเงินตาง ๆ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง ทั้งนี้ การใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบการพัสดุ การเงิน การคลัง และขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยกิจกรรมนักศึกษา อาจารยที่
ปรึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดจากงานกิจกรรมนักศึกษา
ขอควรระวังในการทํากิจกรรมนักศึกษา
๑. ทุกกิจกรรมตองมีการวางแผน จัดลําดับความสําคัญกอนหลังตามความ
สําคัญของงานที่จะตองปฏิบัติ
๒. ไมควรสงโครงการอยางกระชั้นชิดเพราะจะทําใหการเตรียมการตาง ๆ ไมทัน
๓. เมื่อไดรับอนุมัติแลว ตองปรึกษาหารือในทีมงาน กระจายความรับผิดชอบ
วางแผนการเงิน อยาทํางานคนเดียว
๔. หากมีปญหาตองชวยกันแกไข และตองเปนวิธีที่ไมสรางปญหาเพิ่มขึ้น
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๕. หากโครงการใด มีการดําเนินการยืมเงินจากกองคลัง มหาวิทยาลัย เพื่อนําไป
ดําเนินงานตามโครงการ หลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานตามโครงการ จะตองรีบสรุปผลการดําเนินงาน
และสงเอกสารทางการเงิน ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน
ขั้นตอนการขออนุมัติและรายงานผลปฏิบัติงานโครงการ
สโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาคณะ
อาจารยที่ปรึกษา
รับเอกสารแกไข
งานบริการการศึกษา
และกิจการนักศึกษา

รับเอกสารแกไข/
ไมอนุมัติโครงการ

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ
รับสําเนาโครงการ

รับเอกสารแกไข
องคการนักศึกษา

สภานักศึกษา

คณะ

งานกิจกรรมนักศึกษา
ธุรการกองกิจการ
นักศึกษา
งอกรากยวนาํ อ ู ผ
กิจการนักศึกษา

ทุกขั้นตอนการเดินเอกสารขออนุมัติโครงการ
เจาของโครงการตองเปนผูดําเนินการเอง
จนถึงงานกิจกรรมนักศึกษา

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
และศิษยเกาสัมพันธ
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การเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมงานเลี้ยงตาง ๆ
ในกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา ในเบื้องตนผูนําทุกคนตองทราบวาจะดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกจะตองขออนุมัติจัดกิจกรรมนั้น ๆ จากมหาวิทยาลัยกอนดําเนินการ
ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองเสนอมีอยู ๒ ประเภท คือ
๑. กิจกรรมโครงการตาง ๆ ซึ่งอยูภายในกรอบกิจกรรมที่กําหนดให ๕ ดาน
ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ นี้ จะตองดําเนินการขออนุมัติจัดโครงการ โดยมีอธิการบดี หรือ รองอธิการบดี
ที่ไดรับมอบหมายเปนผูอนุมัติจัดโครงการ
๒. กิจกรรมจัดเลี้ยงตาง ๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมงานเลี้ยงตอนรับนองใหม งาน
เลี้ยงสงรุนพี่ หรืองานเลี้ยงตอนรับพี่บัณฑิต เปนกิจกรรมที่จะตองดําเนินการขออนุมัติเชนกันโดย
มีคณบดีคณะตาง ๆ ที่องคกรของนักศึกษาสังกัดอยูเปนผูอนุมัติและรับผิดชอบดูแล แตจะตอง
เสนอมายังอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหดูแลรับทราบการจัดกิจกรรม
นักศึกษาตองปฏิบัติดังนี้
๑. ตองมีการประชุมภายในองคกร เพื่อเสนอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
ชมรม /สาขา รวมไปถึงการของความรวมมือในการทํางาน
๒. เสนอความเห็นของตนเองตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเปนไปได
โดยเขียนเปนโครงการตองระบุ ชื่อโครงการ เจาของโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค
วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินงาน งบประมาณที่จะใช ผลที่คาดวาจะไดรับ การลงนามเห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษา และอื่น ๆ อันเปนสวนสําคัญที่ประสงคจะใหทราบ ตามแบบฟอรมที่งาน
กิจกรรมนักศึกษา กําหนดไว
๓. ใหเสนอโครงการมายัง สภานักศึกษา คณบดี เพื่อขออนุมัติจัดงาน
สโมสร
อาจารยที่ปรึกษา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
องคการนักศึกษา

รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

สภานักศึกษา

คณบดี

๔ เสนอโครงการที่อนุมัติแลวมายัง งานกิจกรรมนักศึกษา ผูอํานวยการกอง
กิจการนักศึกษา รองอธิการบดีหรือธิการบดีเพื่อทราบ
งานกิจกรรมนักศึกษา
ผูอ ํานวยการกองกิจการนักศึกษา
อธิการบดี/รอง
อธิการบดี
๕. ทุกโครงการที่ไดรับอนุมัติแลว หากประสงคจะขอใชบริการยานพาหนะ
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วัสดุอุปกรณ สถานที่ ใหแนบโครงการที่ไดรับอนุมัติแลวดวยทุกครั้ง
๖. ใหนักศึกษาจัดทําหนังสือแจงไปยังหอพักขออนุญาตนํานักศึกษาใหมเขาหอพัก
หลังเวลาหอพักปด
๗. นักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการจะตองควบคุมดูแลการจัดงานดังนี้
๑. ไมดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
๒. ทําความสะอาดหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
๓. ไมมีกิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
๔. ตองเลิกกิจกรรมตามกําหนดเวลา
๕. หากเกิดปญหาใด ๆ เกิดขึ้น นักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการจะตอง
รับผิดชอบทุกกรณี
๖. หลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น จะตองรีบดําเนินการดังนี้
๗.๑ ตองรวบรวมใบเสร็จที่เกี่ยวของทั้งหมดเปนรูปเลม ๑ เลม
๗.๒ สรุปผลการดําเนินการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการพรอมภาพประกอบ จํานวน ๔ เลม
๙. เสนอสรุปผลการดําเนิน การประเมินผล และใบเสร็จรับเงิน ตออาจารยที่ปรึกษา
สโมสร คณบดี สภานักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา รอง
อธิการบดีหรือธิการบดี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน
สโมสร
อาจารยที่ปรึกษา
องคการ นักศึกษา
สภานักศึกษา
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

คณบดี

อธิการบดี/รองอธิการบดี
๑๐. ติดตามผลการเสนอสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อจะไดจัดเก็บเปนขอมูลสําหรับ
ดําเนินการในปตอไป

