
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ฝ�ายกิจการนักศึกษา



ก

ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษานี้จัดท าขึ้นเพื่อใหผู้ปฏิบัติงานใชเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานขัน้ตอนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา 
การจัดโครงการพัฒนานักศกึษาและการจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปีของ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สามารถน ากระบวนการพัฒนานักศึกษา 
ไปปฏิบัติใน รูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

คณะผู้จัดท า 
ธันวาคม 2564 



ข

สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 1 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 1 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 1 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 2 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 3 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 3 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 

7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน. 4 

            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม) 4 

            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่) 11 

7.2 วิธีการปฏิบัติงาน 22 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 25 

7.4 เอกสารอ้างอิง 25 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 25 

9. ระบบติดตามประเมินผล 25 

ภำคผนวก 27 

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการพัฒนานักศึกษา 28 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 30 

คณะผู้จัดท ำ 41



 

 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนานักศึกษาส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนานักศึกษาของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน1

การวางแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ขั้นตอน2การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา และ  ขั้นตอน3 

การจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ผู้ปฎิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีทักษะที่จ าเปน 
ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยีสมัยใหมในโลกดิจิทัล สอดคลองคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค โดยสะทอนใหเห็นลักษณะที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย 
 1. ดานทักษะการคิด 
  1.1 กิจกรรมวิชาการ (พูด อาน เขียน) 
  1.2 กิจกรรมดานความรูหรือการประยุกตใชความรู 
  1.3 กิจกรรมดานความสามารถเฉพาะทาง เชน ดานดนตรี ภาษาตางประเทศ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ฯลฯ 
 2. กิจกรรมดานทักษะดานการท างานรวมกับผูอ่ืน 
  2.1 กิจกรรมดานการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2 กิจกรรมดานความสัมพันธระหวางบุคคล การเปนผูน า การท างานรวมกันและ
ความรับผิดชอบ 
  2.3 กิจกรรมดานกีฬาและสุขภาพ 
  2.4 กิจกรรมดานสงเสริมวิชาชีพหรืออาชีพในอนาคต 
 3. กิจกรรมทักษะความเปนพลเมืองโลก 
  3.1 กิจกรรมดานจิตอาสา จิตสาธารณะ 
  3.2 กิจกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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  3.3 กิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรม 
 ผู้รับบริการ  หมายถึง  นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและ
ทางอ้อม จากการด าเนินงานจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้เกี่ยวข้องภายใน หมายถึง นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่  เช่น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและการ
ประกันคุณภาพ ในการประเมินงบประมาณการจัดกิจกรรมและการติดตามผลการด าเนินงาน  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการเบิกจ่าย และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. อนุมัติแผนปฏิบตัิการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3. อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการจดักิจกรรมพัฒนานกัศึกษา  
4. สั่งการตามเห็นสมควร 

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. เป็นผู้เสนอแผนปฏิบตัิการจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
2. เป็นผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการจัดกจิกรรมพฒันา
นักศึกษา  
3. เป็นผู้ก ากับ สั่งการ แก้ไขปัญหา และควบคุมการด าเนินงานให้เปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย  

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพฒันา
นักศึกษา 
2. จัดท าแผนปฏิบตัิการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3. ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  
4. รายงานผลการค าด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา 
5. งานอ่ืนๆตามความเหมาะสม  
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : คณะ/วิทยาลัย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะตัว
หรือพรสวรรคส าหรับนักศึกษา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพความถนัดเฉพาะบุคคล 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ โ ด ด เ ด น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
นอกเหนือจากศาสตร ที่ศึกษา และส งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ
ที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะทางสังคม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ในโลกดิจิทัล สอดคล อง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยสะทอนให
เห็นลักษณะที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ผู้รับบริการ : นักศึกษา มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ 
นอกเหนือจากห้องเรียน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ผู้ปกครอง/ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ 

คู่ความร่วมมือ : ผู้ประกอบการ  มีส่วนร่วมในการผลิตบณัฑติ 

  
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   5.2.1 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.2547 แห่งระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2548 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดท่ีส าคัญ  ท่ีมาของข้อก าหนดท่ีส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ ผู้เรียน/ผู้รบั 

บริการ 
ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสยี 

คู่ความ
ร่วมมือ 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

   - ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัย 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)   
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
   ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา   
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 ขั้นตอนที่ 2 การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ตามแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี 
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 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี 
 

 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา   

 

 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ตามแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี 

 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี 

 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
โครงการพัฒนานักศึกษา 

ค าจ ากัดความ 
      การจัดโครงการตามแผนพฒันากิจกรรมนักศึกษา หมายถงึ การจัดกิจกรรม/โครงการตาม
แผนพัฒนานักศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพบัณฑิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1.การจัดท าแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา   
1.1 ประชุมตัวแทนนักศึกษาและ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
และประจ าปีการศึกษา 

3 ชั่วโมง ฝ่ายกิจการนักศึกษา - 

1 . 2  จั ด ท า ร่ า ง แ ผ น พั ฒ น า
นักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
โดยระบุกิจกรรม วัตถุประสงค์
ของแผน ตัวชี้วัดของแผน และ
วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
และงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่
ละโครงการ พร้อมข้อมูลพ้ืนฐาน
ของคณะ 

3 วัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

1.3 เสนอเข้าท่ีประชุมผู้บริหาร 10 นาที ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
1.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

30 นาที ฝ่ายกิจการนักศึกษา - ค าสัง 

1.5 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติงาน
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา   

2 วัน ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

1.6 จัดส่งแผนปฏิบัติงานด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปกีารศึกษา ไปยังหน่วยที่
รับผิดชอบหลัก (กองพัฒนา
นักศึกษา) รวบรวมให้ฝ่าย
แผนงานและการประกันคุณภาพ
ของคณะ 

15 นาที 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. ฝ่ายแผนงานและ
การประกันคุณภาพ
ของคณะ 

- บันทึก
ข้อความ 



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

2.การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ตามแผนพัฒนานักศึกษาประจ าปี 
2.1 ร่างและจัดพิมพ์โครงการ/
บันทึกข้อความ ท าเรื่องเสนอขอ
การขออนุมัติโครงการ 

15 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- แบบฟอร์ม
การโครงการ 
- บันทึก
ข้อความอนุมัติ
โครงการ 

2.2 ร่างและจัดพิมพ์เอกสาร/
บันทึกข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ของโครงการ/ขั้นตอนการยืม
เงิน/ค าสั่ง/หนังสือเชิญวิทยากร 

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- บันทึก
ข้อความ 
- แบบหนังสือ
ค าสั่ง 
-แบบหนังสือ
ส่งออก
ภายนอก 
- แบบเอกสาร
การยืมเงิน 

2.3 ประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการ 

1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.4 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

30 นาที เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.5 ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานกับคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 

3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.6 จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

1-4 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.7 จัดเตรียมความพร้อม
โครงการก่อนวันที่ด าเนิน
กิจกรรม (สถานที่/วัสดุอุปกรณ์/
อาหาร/อาหารว่าง/อ่ืนๆ) 
- กรณีจัดกิจกรรมภายในใช้เวลา 
1 วัน (Onsite) 
- กรณีจัดกิจกรรมนอกในใช้เวลา 
2 วัน (Onsite) 
- กรณี Online 

 
 
 
 

1 วัน 
 

2 วัน 
 

1-2 ขม. 
(Online) 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

2.8 ประสานและดูแลความ
เรียบร้อยระหว่างด าเนินกิจกรรม 

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.9 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละ
โครงการ 

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- บันทึกขอ
อนุมัติ
ค่าตอบแทน
วิทยากร 
- ใบส าคัญรับ
เงิน 
(ค่าตอบแทน
วิทยากร) 
- บันทึกขอ
อนุมัติ
ค่าอาหาร 
- ใบส าคัญรับ
เงิน 
-ใบเบิก
ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการ 
-ใบขออนุญาต
จัดซื้อ จัดจ้าง 

2.10 บันทึกข้อมูลแบบประเมิน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ 

1 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

2.11 สรุปผลจากแบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 

2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3. การจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการตามแผนพัฒนานกัศึกษาประจ าปี 
3.1 รวบรวมข้อมูล การ
ด าเนินงานตามแผนการจัด
โครงการ 

5 ชม 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดพิมพ์
เอกสาร 

5 ชม 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

3.3 จัดท ารูปเล่มรายงาน
โครงการ/กิจกรรม 

1 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 
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3.4 ท าบันทึกข้อความ รายงาน
ผลต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
เจ้าภาพ 

15 นาที จ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

- 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
-  แบบฟอร์มการโครงการ 
- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ 
- บันทึกข้อความ 
- แบบหนังสือค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- แบบหนังสือส่งออกภายนอก 
- แบบเอกสารการยืมเงิน 

FM-15/25(00) ใบส าคัญรับเงิน 

7.4 เอกสารอ้างอิง 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. รอยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรคที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะ

หรือความสามารถเพ่ิมข้ึน ≥ 20 
9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษานั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายกิจการนนักศึกษา รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ตัวอย่างบันทกึข้อความขออนมุัติโครงการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่  วก วันที ่  ……………………………..

เรื่อง   ........................................................................................................................

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามท่ีฝ่าย................................. ได้รับจัดสรรงบประมาณ แหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณ 
(เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... เพ่ือ............................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

 ในการนี้ฝ่าย.................. มีความประสงค์ด าเนิน…………………………………………………… 
ในระหว่าง............................................................ ณ ...............................................เพ่ือ
....................................................................................................................... โดยมีงบประมาณ
ด าเนินงาน จ านวนเงิน............................................บาท (.............................................) โดยเบิกจ่ายใช้
จ่ายในการด าเนินงานภายในโครงการ จาก แหล่งเงิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ของฝ่าย
.............................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................... และขอยืมเงินทดรองราชการในการด าเนิน
โครงการดังกล่าว 

จึงเรียนมาโปรดเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑.  อนุมัติให้ด าเนินโครงการ..................................... จ านวนเงิน...................... บาท 
(............................................................................) 

๒. อนุมัติให้ด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ 

................................................................................. 
(.............................................................................) 
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ตัวอย่างบันทกึข้อความ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่  วก วันที ่  ……………………………..

เรื่อง   ............................................................................................. ...........................

เรียน   ...............................................................................................................

.............................................................................................……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

. 
............................................................................................……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................. 
(.............................................................................) 
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ตัวอย่างค าสั่ง 

ค าสั่ง วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ
ที่            / ๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
..............................................................................................  
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.......................................... 
เพื่อให้การด าเนินงานของ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นไปดวยความเรียบร้อยจึง 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ .................................................................... ประธานกรรมการ 
๑.๒ .................................................................... รองประธานกรรมการ 
๑.๓ .................................................................... กรรมการ 
๑.๔ .................................................................... กรรมการ 
๑.๕ .................................................................... กรรมการ 
๑.๖ .................................................................... กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที ่
............................................................................................................................. .........

......................................................................................................................................

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๒.๑  ฝ่าย............................................................. 

 ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
 ๒. .................................................................... กรรมการ 
 ๓.  .................................................................... กรรมการ 
 ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่
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............................................................................................................................. ......... 

...................................................................................................................................... 

๒.๒  ฝ่าย............................................................. 
 ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
 ๒. .................................................................... กรรมการ 
 ๓.  .................................................................... กรรมการ 
 ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

.................................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. ......... 

๒.3  ฝ่าย............................................................. 
 ๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
 ๒. .................................................................... กรรมการ 
 ๓.  .................................................................... กรรมการ 
 ๔. .................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่

........................................................................ .............................................................. 

............................................................................................................................. ......... 



39 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

ใบส าคัญรับเงิน 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

1. นายชนะอัญญ อุไรรักษ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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