ก

คำนำ
คู่มื อกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึก ษาคณะสั ตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินการด้านกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาของ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรม
พัฒ นาคุณภาพด้านการสร้างทักษะชีวิต ด้านวิชาการ ด้านจิตอาสา ด้านศิล ปวัฒ นธรรมภูมิปัญ ญาท้องถิ่ น
ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ด้านนันทนาการ และด้านนวัตกรรม ในระหว่างการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
จนจบการศึกษา
ผู้ จั ด ทำหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าคู่ มื อ ฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ค ณะวิช า และผู้ ที่ เกี่ย วข้ องในการจั ด
กิ จ กรรม หรื อ ดำเนิ น การต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ กิ จ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสามารถส่ งผ่ า นประสบการณ์ ความรู้
ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้สามารถพัฒนาได้อย่างสร้างสรรค์ และพั ฒ นากระบวนการจัดกิจกรรม
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
นายชาตรี คำเอก
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
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บทที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ นอกเหนือจาก
สิ่งที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนในชั้นเรียนกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปโดยสมัครใจของนักศึกษา และไม่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่ง กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักศึกษานั้นจึงหมายถึง
กิจ กรรมที่ มหาวิท ยาลั ย จั ด ให้ นั กศึ กษาและส่ ว นที่ ส่ งเสริมให้ นั กศึก ษาได้จัด ขึ้ น เองโดยอยู่ ภ ายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการนั้น ๆ
กิจกรรมนักศึกษาครอบคลุมพัฒ นาการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษากิจกรรมด้านอาสาพัฒนา
บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้รู้จั กรับผิดชอบต่อต่อหน้าที่และสังคมภายนอก
ที่แตกต่างกัน ออกไป ฝึกความเสี ย สละการทำงานร่ว มกับผู้ อื่น ความรับ ผิดชอบ และความมีวินั ย
ในตนเอง กิจ กรรมพั ฒ นานั ก ศึก ษาเป็ น การฝึ ก เตรียมความพร้อ มการเป็ น บั ณ ฑิ ต เพื่ อ เข้าสู่ สั งคม
ภายนอก รู้จักวางแผนการทำงานรู้จักปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒ นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
อัน ดีงาม โดยนั กศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้รับการพัฒ นาด้านสติปัญ ญาการเข้าสังคม
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ลั ก ษณะสำคั ญ ของการดำเนิ น กิ จ กรรมควรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก และเข้ า ใจตนเอง
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญาบุคลิกภาพ ควรต้องเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ มีการแสดงตน แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น เรี ย นรู้ ที่ จะเข้ าใจและยอมรับ ผู้ อื่น พั ฒ นาความเป็ น ผู้ น ำและผู้ ต ามที่ ดี
ฝึ ก ทำงานอย่ างเป็ น ระบบ ฝึ ก การคิ ด และการตัด สิ น ใจอย่างมี เ หตุ ผ ล (กลุ่ ม งานกิจ การนั ก ศึ กษา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร, 2561)
จากความเป็นมาและความสำคั ญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ จั ด ทำคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาของคณะสั ต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งสามารถแนะนำ
ให้คำปรึกษา การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
เป็ น ไปตามนโยบายของคณะสั ต วศาสตร์แ ละเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ผู้ ป ฏิบั ติงานหรื อผู้ ที่เกี่ยวข้องสามารถแนะนำ ให้ คำปรึกษา การดำเนินกิจกรรมของ
นักศึกษา และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
3.2 การปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามนโยบายของคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

4. ขอบเขตของคู่มือ
คู่มื อ การปฏิ บั ติ งานการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ กษา ใช้ส ำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้ าที่ และ
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดความผิดพลาดในการ
ดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง
งานพัฒ นานักศึกษา เป็นกลุ่มงานที่มีภ ารกิจหลักในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
สวัสดิการนักศึกษา ทุนการศึกษา ให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ นอกเหนือจากการเรียน โดยมีภารกิจหลักของงาน
แบ่งออกเป็นงานย่อย ดังนี้
4.1 งานกิจการนักศึกษา
4.2 งานสวัสดิการนักศึกษา
4.3 งานทุนการศึกษา
4.4 งานแนะแนวอาชีพ
4.5 งานวินัยนักศึกษา
4.6 งานรับนักศึกษา

5. คำจำกัดความเบื้องต้น
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิชา หมายถึง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานกิจการนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง งานหรือกิจกรรม
ทั้ งหมดที่ กระทำอย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษาได้ พั ฒ นาตนเอง ด้ านร่างกาย จิ ต ใจ อารมณ์
และบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ
นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาคณะสั ต วศาสตร์และเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ท างคณะสั ต วศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งไม่เกี่ยวกั บกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
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บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์กร (Organization chart) ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 27
เม ษ าย น พ .ศ . 2562 ข้ อ 15 ให้ ก ารแ บ่ งห น่ วย งาน ภ าย ใน ข อ งค ณ ะสั ต ว ศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ดังนี้ 1. สำนัก งานคณบดี ให้ แบ่ งส่ ว นงานย่อยเป็ น
2 งาน ได้ แ ก่ งานบริ ห ารทั่ ว ไป และงานกิ จ กรรมพิ เศษ 2. ให้ มี ศู น ย์ ฝึ ก อบรมและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร (เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์คณะฯ)
โครงสร้างหน่วยงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สํานักงานคณบดี
งานบริหารทั่วไป

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

งานกิจกรรมพิเศษ

2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
2.1 บทบาทหน้าที่ของตำแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของพนั กงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานโดยทั่วไปสายงาน
นี้ ค ลุ ม ถึงตํ าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานบริห ารจั ด การภายในสํ านั ก งานและการบริห ารงานทั่ ว ไป
ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่ จะได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่และอาจมีหน้า ที่ในงาน
ใดงานหนึ่ งหรื อหลายงานตามที่ได้รับ มอบหมายก็ ได้ดั งนี้ งานเกี่ยวกับวิช าการศึก ษา ปฏิบั ติงาน
วิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ป ฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒ นา
หลั กสู ตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน และวิธีการสอนทุ กระดับการศึกษาที่อยู่ ในความ
ควบคุมของมหาวิทยาลัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การบริการและ
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สวัส ดิ ก ารนั กศึ ก ษา การให้ บ ริ การทางวิช าการ การทำนุ บํ ารุงศิ ล ปวัฒ นธรรม การจัด การศิ ล ปะ
การประกันคุณภาพ การศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การจัดการความรู้ การบริการ
และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาโดยใช้ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การจั ด เก็ บ และวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ
ทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัย ทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่ การศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหน่ง
ดังนี้คือ
1. ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ
2. ระดับตำแหน่ง ชำนาญการ
3. ระดับตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ
4. ระดับตำแหน่ง เชี่ยวชาญ
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
นายชาตรี คำเอก นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 2-2-10-7
ตามคำสั่ งคณะสั ตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 68/2562 เรื่องกำหนด
ภาระหน้ าที่และความรับ ผิ ดชอบของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร งานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ระบุบทบาทหน้าที่งาน
บริหารทั่วไประดับปฏิบัติการดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับ งานด้านงานบริห ารทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. งานกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ
2.) จัดทำคำขออนุมัติโครงการ
3.) จัดทำคำขอแต่งตั้งคณะทำงาน
4.) ดำเนินงาน/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.) ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
6.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.) รวบรวม/จัดเก็บเอกสาร/ประเมินผลโครงการฯ /รายงานผลให้คณะฯทราบ
2. งานสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพ ของนักศึกษา
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2.) ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพของ
นักศึกษา
3.) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
3. งานทุนการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ
2.) จัดทำคำขอแต่งตั้งคณะทำงาน
3.) ดำเนินงาน/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.) ควบคุมดูแลการพิจารณาทุนการศึกษาของนักศึกษาของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ
5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6.) รวบรวม/จัดเก็บเอกสาร/ประเมินผลโครงการฯ /รายงานผลให้คณะฯ ทราบ
4. งานแนะแนวอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) ให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านงานอาชีพ
2.) ให้บริการข่าวสารสารสนเทศทางการศึกษา งานอาชีพ สังคม การปรับตัว
และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
5. งานวินัยนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) ดูแล ประสานงาน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษา
กระทำผิดวินัย
2.) จัดทำคำสั่งระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3.) ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยนักศึกษา
4.) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6.) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
6. งานรับนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของคณะฯ
2.) จัดทำคำขอแต่งตั้งคณะทำงาน
3.) ดำเนินงาน/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
5.) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6.) รวบรวม/จัดเก็บเอกสาร/ประเมินผลโครงการฯ /รายงานผลให้คณะฯ ทราบ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านกิ จ การนั ก ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ผู้ ร อบรู้ในงานที่ พึ งปฏิ บั ติ ทั้ งในวิธีป ฏิ บั ติ งาน
กฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง โดยมีห น้ าที่ต้องศึกษา ปฏิบั ติ ให้ คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบ
และรายงานผลการดำเนิ น งาน และหลั ก เกณฑ์ แนวปฏิบั ติต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้ อ งกับ การจัด กิจกรรม
(ภาคผนวก ก) ดังนี้
1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามที่พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ. 2554 มาตรา 34 มาตรฐาน
การอุดมศึกษา ประกอบด้วย
ด้ า นที่ 1 มาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเป็ น
ผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ เ พื่ อ ดำรงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ มี ค วามสำนึ ก และ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ด้ านที่ 2 มาตรฐานด้านการบริห ารจัดการการอุดมศึกษา มีการบริห าร
จัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างมีดุลยภาพ ข้อ ข.
ตัวบ่งชี้ (1) มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย
ของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ
เน้น การเรียนรู้และการสร้ างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและ
ใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้ องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ (4) มีการอนุรักษ์
ฟื้น ฟู สื บ สาน พั ฒ นา เผยแพร่ วัฒ นธรรม ภู มิปั ญ ญาท้องถิ่น เพื่ อเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความภาคภูมิใจในความเป็ น ไทย มีการปรับใช้ศิล ปะ วัฒ นธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.2 ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
แนวทางการตรวจโครงการนักศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ งบเงิน
รายจ่ ายค่าบำรุงกิจการนั กศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อความสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนานักศึกษา และเป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อที่ 1 การพิจารณาโครงการตามประเภทองค์กรนักศึกษา เพื่อใช้เอกสารขออนุมัติ
โครงการคณะวิช า กำหนดใช้แบบ กศ.002 (รองอธิการบดี ฝ่ ายกิจการนัก ศึกษาต้องรับทราบทุ ก
โครงการที่จัดขึ้น)
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ข้ อที่ 2 การพิ จ ารณาโครงการให้ เป็ น ไปตามหลั ก การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กิจกรรมนักศึกษา กำหนดใช้แบบ กศ.003
ข้อที่ 3 การพิจารณาโครงการตามประเภทใช้แหล่งงบประมาณสนับสนุน หากมีการ
ใช้งบประมาณสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร “งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี
2563 งบเงิน รายจ่ ายค่ าบำรุ งกิ จ การนั ก ศึ กษา” ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งแนบเอกสาร กศ.004 มาด้ ว ย
(ต้องเสนอขออนุมัติอย่างน้อย 35 วันทำการเพื่อตรวจสอบงบประมาณและยืมเงิน)
ข้อ ที่ 4 การยื ม สิ่ งของหรือ สถานที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการต้ อ งประสานเจ้าหน้ าที่
ผู้รับ ผิดชอบ เพื่อตรวจสอบก่อนว่าขอยืมใช้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ต้องใช้ส ำเนาเอกสารแนบการขอยืมใช้
ด้วย กศ.008/กศ.009 กรณีวังท่าพระ ติดต่องานอาคารสถานที่วังท่าพระ ส่วนวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ติดต่อสำนักงานวิทยาเขต
ข้ อ ที่ 5 การจั ด โครงการเกิ น กำหนดเวลาเข้ า หอพั ก ดำเนิ น การขออนุ ญ าตและ
แจ้งเจ้าหน้าที่หอพัก (กศ.010)
ข้อที่ 6 ขั้นตอนการสรุปโครงการ ใช้เอกสาร กศ.011 (ด้านหลังเอกสารมีขั้นตอนและ
เอกสารจำเป็นที่ใช้ในการสรุปโครงการ อธิบายไว้ ชัดเจนแล้ว) ทั้งนี้โปรดตรวจสอบรูปเล่มเอกสารให้
เรียบร้อยและครบถ้วน
1.3 ยุ ท ธศาสตร์ ง านพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาคณะสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในด้านการจัดการศึกษา การพัฒ นาบัณฑิตให้มีคุณภาพ
และคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศและมีศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2 : พัฒนานักศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ใฝ่รู้
สู้งาน”
มาตรการ 1 : สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ส ร้ า งสรรค์
เน้นจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม
กลยุ ท ธ์ 3 พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ อ าชี พ ให้ ส ามารถแข่ งขั น ได้
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค
มาตรการ 4 : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เพื่อเข้าสู่
สังคมและเข้าสู่อาชีพ
1.4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นสาคัญ ของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ซึ่งมี ตัว บ่ งชี้ จำนวน 6 ตั ว บ่ งชี้ และ
ตัวบ่งชี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งคณะต้ องส่ งเสริ ม ให้ มีก ารจั ดกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาต่ าง ๆ อย่ างเหมาะสมและครบถ้ว น กิจ กรรม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ด ำเนิ น การทั้ ง โดยคณะและโดยองค์ ก รนั ก ศึ ก ษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ 5 ประการ ได้ แ ก่ (1) คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม (2) ความรู้ (3)
ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์
ที่ คณะ สถาบั น และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และนำหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ข้อ 1.6 คือ
- จั ด ทำแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
- ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ ด ำเนิ น กิ จ กรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ
5 ประการ ให้ครบถ้วน
- จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
- ทุ ก กิ จ กรรมที่ ด ำเนิ น การมี ก ารประเมิ น ผลความสำเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป
- ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา

2. วิธีการปฏิบตั ิงาน
การปฏิ บั ติงานตามคู่ มื อ เรื่องการจั ด กิจ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ กษาของคณะสั ต วศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ยศิลปากร การดำเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของงานกิจการนั กศึกษา
โดยการใช้ วงจร PDCA ในการจัดกิจกรรมนั้น กิตติพร (2558) กล่าวถึงอัตลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อ
ภาพลั กษณ์ ที่ ดี ของวิช าชี พ การพยาบาล โดยสรุป ผลการพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ของนั ก ศึก ษาวิท ยาลั ย
พยาบาล กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาดำเนิ น กิ จ กรรม
ด้ ว ยกระบวนการ PDCA อั น ประกอบด้ ว ยการวางแผนงาน (Plan) การปฏิ บั ติ ต ามแผน (Do)
การตรวจสอบ (Check) และการแก้ไข (Action) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
(ธนีนาฎ, 2545)
คณะสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี น โยบายให้ ด ำเนิ น
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาโดยอาศั ย วงจรคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง (PDCA) การใช้ ว งจร PDCA Cycle
(Shewhart Cycle, PDSA Cycle, Deming Cycle) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุ ณ ภาพของการดำเนิ น งาน ประกอบด้ ว ยวงจร 4 ขั้น ตอน คือ การวางแผนอย่ างรอบคอบ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป แล้ ว จึ ง ตรวจสอบผลที่ เกิ ด ขึ้ น มี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้เป็นมาตรฐาน หากไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องหาวิธีการปฏิบัติที่ดี
กว่าเดิม (ภาคผนวก ข)
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)
ลำดับที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียด
กำหนดแผนการจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจำปีโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยใช้หลักเกณฑ์
การพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี การดำเนินการ
1
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน P-Plan ตามภารกิจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2 ) พ.ศ. 2554 และนโยบายยุทธศาสตร์งานพัฒ นา
นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้จัดโครงการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายตาม
แผนที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักเกณฑ์ ตามประกาศแนว
ทางการตรวจโครงการนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ขออนุ มั ติ
โครงการและงบประมาณ งบเงิน รายจ่า ยค่ าบำรุ ง
2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน D-DO
กิ จ การนั ก ศึ ก ษา สโมสรนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร เพื่อความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
นักศึกษา และเป็ นไปตามหลั กการประกันคุณ ภาพ
การศึ ก ษา กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร
ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากแบบประเมินโครงการ
ทำให้เราทราบว่าการดำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นบรรลุ
เป้าหมายหรือวั ต ถุประสงค์ที่กำหนดไว้ห รือไม่ ต าม
3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน C-Check
หลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับคณะ โดยต้องมีค่าเฉลี่ยในระดับมากกว่า 3.51
ขึ้นไป
สรุปงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการ
ดำเนิน กิจกรรมครั้งนี้ และนำข้อมูล มาวิเคราะห์ ห า
4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน A-Act
แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมโดยใช้
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในครั้งต่อไป
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2.1 การวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา
การวางแผนโครงการ คือการคาดการณ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาดคะเนเวลา
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ รวมถึงขั้นตอน
การดำเนินงาน กิจกรรมที่จะต้องทำ เวลาที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมรวมทั้งบุคลากรที่เหมาะสม
ในแต่ ล ะกิ จ กรรมด้ ว ย แผนของการปฏิ บั ติ ง านฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาคณะสั ต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย ขั้นตอนการทำงานตามวงจร PDCA ดังนี้
(ตารางที่ 1 และภาคผนวก ค)
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา
ที่
กิจกรรม
ขั้นตอนการทำงาน P-Plan
กำหนดแผนการทำงานตามแผนการจัดกิจกรรมของฝ่ายกิจการ
1
นักศึกษาประจำปีที่กำหนดไว้
แบ่งหน้ าที่ในการทำกิจกรรมส่วนต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ มีความ
2
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติของแต่ละฝ่าย
ประสานงานกับส่วนงานและกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวย
3
ความสะดวกเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม
ขออนุ มัติโครงการตามขั้น ตอนของคณะฯ และของมหาวิทยาลั ย
4
โดยผ่านคณะกรรมการนักศึกษาของคณะวิชา
ติดต่อประสานงานสถานที่จัดกิจกรรมโดยเขียนแบบฟอร์มโดยให้
5
อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รายมือชื่อรับรองการใช้สถานที่
ขั้นตอนการทำงาน D-DO
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ให้
1
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลา
ก่อนจัดกิจกรรม
เดือนกุมภาพันธ์
ก่อนจัดกิจกรรม
เดือนมีนาคม
ก่อนจัดกิจกรรม
เดือนมีนาคม
ก่อนจัดกิจกรรม
เดือนเมษายน
ก่อนจัดกิจกรรม
เดือนเมษายน

ก่อนจัดกิจกรรม 30 วัน
เดือนเมษายน
ก่อนจัดกิจกรรม 5 วัน
2 ผู้จัดโครงการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนที่กำหนดไว้
เดือนพฤษภาคม
3 ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
เดือนพฤษภาคม
ขั้นตอนการทำงาน C-Check
ตรวจสอบในขณะดำเนิน งานว่าเป็นไปตามกำหนดการเป้าหมาย
ระหว่างดำเนินกิจกรรม
1 หรื อวัต ถุป ระสงค์ ที่ ตั้งไว้ห รื อไม่ และข้อมูล ที่ ได้จะเป็ นประโยชน์
เดือนพฤษภาคม
และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับขั้นตอนต่อไป
ประเมิ น ผลการจั ด กิจ กรรมจากแบบประเมิ น โครงการทำให้ เรา
ทราบว่ า การดำเนิ น กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น บรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ
2
หลังจัดกิจกรรม 5 วัน
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวอย่างการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ขั้นตอนการทำงาน A-Act
ประชุมสรุปงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนิน
กิจกรรมครั้งนี้ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
1
หลังจัดกิจกรรม 10 วัน
ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
เร็วกว่าเดิมและมีคุณภาพมากกว่าเดิม
2 จัดทำรูปเล่มเสนอผู้บริหาร
หลังจัดกิจกรรม 15 วัน
1.) การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องมีการวางแผน จัดลำดับความสำคัญ
ก่อ นหลั งตามความสำคั ญ ของงานโดยการประชุ ม ผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งในโครงการนั้ น ๆ เพื่ อ ระดม
ความคิดและหาแนวทางป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
2.) เมื่ อ ประชุ ม วางแผนงานเรีย บร้อ ยแล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ อ งจั ด ทำคำสั่ ง
แต่งตั้ งคณะกรรมการดำเนิ น งานในแต่ล ะโครงการให้ เป็ น ลายลั กษณ์ อั กษร และเพื่ อแสดงความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน
3.) ทุกโครงการที่จัดขึ้น ผู้จัดต้องจัดทำใบลงทะเบียนหรือใบลงชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรม รวมทั้งถ่ายภาพในระหว่างการจัดกิจกรรม
เพื่อนำไปใช้ในการสรุปโครงการและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
4.) หลั งการดำเนิ น โครงการเสร็จ สิ้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้ อ งสรุป การดำเนิ น
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน
5.) กรณีจัดโครงการหรือนำนักศึกษาไปนอกสถานที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องทำ
หนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา โดยเรียนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร เมื่ อ ได้รับ การอนุ ญ าต ผู้ ป ฏิ บั ติ งานต้อ งทำหนั งสื อ
ขออนุ ญ าตผู้ ป กครองนำนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานศึ ก ษา โดยต้ อ งได้ รับ อนุ ญ าตจากผู้ ป กครองของ
นักศึกษาคนนั้น ๆ จึงจะสามารถนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาได้
2.2 การดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมลักษณะการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่จะช่วย
ให้งานบรรลุวัตถุป ระสงค์อาจเป็น การกําหนดแผนหรือกิจกรรมที่ต้องทําให้ชัดเจนเรียงตามลํ าดับ
ก่อนหลัง โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงการไปจนถึงขั้น ตอนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ผู้ปฏิ บัติสามารถ
ดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่องดังนี้
2.2.1 ขั้นวางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน (ต้องแนบกําหนดการ)
กําหนดการเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแต่ละช่วงเวลาเราจะทํากิจกรรมอะไรบ้าง
เป็ น การวางแผน ล่ ว งหน้ าในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ กําหนดการสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กําหนดการจะเป็นส่วนสําคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณเพราะจะเป็นตัวบ่งชี้ระยะเวลา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

12

ของกิจกรรมซึ่งจะต้องนํามาคํานวณกับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากรจะต้องดูว่าใช้เวลาในการบรรยาย
กี่ชั่วโมง ค่าอาหารจะดูจากจํานวนวันจํานวนมื้ออาหาร ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ฯลฯ
2.2.2 ขั้นประเมินผล
ต้ อ งวั ด ความพึ ง พอใจของผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการ และวั ด ความสํ า เร็ จ ของ
โครงการ
2.2.3 ขั้นปรับปรุง
ให้ไปดูกิจกรรมในครั้งก่อนที่เคยจัดมา
2.2.4 ระยะเวลาการดําเนินการ (ระบุวันเดือนปี)
ระยะเวลาปฏิ บั ติงาน คือ การกําหนดช่ว งเวลาของการปฏิ บั ติโครงการ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ บางโครงการอาจจะปฏิบัติงานแค่วันเดียว หรือบางโครงการอาจจะใช้
เวลาหลายวัน ก็ได้ แล้ วแต่เราจะกําหนด ทั้งนี้ต้องระวังด้วยว่าเวลาที่ ใช้ห ลายวันก็จะมีผ ลกระทบ
ต่องบประมาณที่มีจํากัด
2.2.5 สถานที่ในการจัดโครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน คือ สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการควรระบุ
ให้ชัดเจนและเจาะจงจะได้ทราบว่ามีการปฏิบัติงาน ณ ที่ใ ดหากไปปฏิบัติงาน ณ ต่างจังหวัด ควรระบุ
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด ให้ละเอียดชัดเจน เพราะพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นนั้นกว้างและอยู่ห่างไกล
กัน บางครั้ งการคมนาคมไม่ ส ะดวก และควรทํ าแผนที่ แนบไว้ด้ว ยเพื่ อง่ายต่อ การเดิน ทางสํ าหรับ
ผู้ที่ต้องการเดินทางสมทบ
2.2.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ
1) นั ก ศึ ก ษาผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการนั ก ศึ ก ษาผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ คื อ
ผู้ ป ระสานงานในภาพรวมของการจั ด โครงการซึ่ ง บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ สามารถติ ด ต่ อ
ประสานงานได้
2) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเป็ น ผู้ ให้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า
ในการจัดโครงการ รวมทั้งกํากับ ดูแลรับผิ ดชอบให้ การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2.7 ผู้เข้าร่วมโครงการ (ระบุจำนวนที่ชัดเจน)
จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการคือการกําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีกี่คน
เป็ นใครบ้างมาจากที่ใด เพื่อที่จะได้แบ่งแยกหน้าที่ว่าใครจะทําส่ วนไหนครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดครบถ้วน
2.2.8 งบประมาณในการจัดโครงการฯ
การเขียนงบประมาณต้องกําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ
ทั้งหมด โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริงให้มากที่สุด และเป็นไปตามข้อบังคับประกาศ
ของมหาวิทยาลัยฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอนแทน ค่าอาหาร และค่าวิทยากร เป็นต้น
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2.2.9 กําหนดการ
กําหนดการ คือ แผนการดําเนินกิจกรรมในแต่ละวัน โดยวางแผนล่วงหน้า
ว่าใน โครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมใด เมื่อใด สถานที่ใด ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม
2.2.10 ผลที่คาดว่าได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดหวังถึงผลของการดําเนินงานตามโครงการ
เมื่อเราได้ดําเนินงานไปจนเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ดูว่าใครได้ประโยชน์มากน้อยตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้หรือไม่
2.3 วิธีการจัดโครงการ/การประเมินผล
ประเมิ น ผลโครงการ เมื่ อ โครงการดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผล
เพื่อหาข้อสรุปว่าการดําเนิน การนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้เพียงใดมีปัญหาหรืออุปสรรค
หรือไม่ เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงในการจัดโครงการในครั้งต่อไป
2.3.1 กําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม และเกณฑ์การประเมิน
กําหนดตั ว บ่ งชี้วั ดความสํ าเร็จของโครงการ / กิ จกรรม และเกณฑ์ ก าร
ประเมิน คือ การกําหนดเป้าหมายหรือผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการดําเนินกิจกรรม ทั้งนี้ผลที่คาด
ว่าจะได้รับดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งต้องมีการกําหนดตัวชี้วัด
ด้วยตัวชี้วัด เป็นวิธีที่ใช้วัดความสําเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ตัวชี้วัดวัดด้านปริมาณ
เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการและตัวชี้วัดด้านคุณภาพ เช่น ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
2.3.2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา
ในการปฏิ บั ติ ง านตามคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน เรื่ อ งการจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ต้ อ งจะมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมทุ ก ครั้ ง
เพื่อประเมินว่ากิจกรรมที่ดําเนินการประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ และมีข้อควรปรับปรุง
อย่างไร ซึ่งสามารถนําความผิดพลาดในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดยการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.) ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม
ในด้านต่าง ๆ โดยต้องทําทุกกิจกรรม เพื่อนําไปประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
2.) ผู้ ป ฏิ บั ติงานนํ าข้อ มูล จากแบบประเมิ น ดังกล่ าวไปกรอกลง
โปรแกรม SPSS หรื อ โปรแกรม Microsoft excel เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การจําแนกระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
น้อย
1.00 – 1.50
น้อยที่สุด
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3.) วิ เคราะห์ ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจของกิ จ กรรม โดยนํ า
ค่าเฉลี่ ย รวมของกิจ กรรม มาวิเคราะห์ โดยร้อ ยละของความพึ งพอใจของกิจ กรรม ไม่ค วรต่ ำกว่า
ร้อยละ 80
4.) นํ า ข้ อ เสนอแนะที่ ได้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมในแต่ ล ะครั้ ง ไป
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขในการจั ด กิ จ กรรมครั้ ง ต่ อ ไป เพื่ อ พั ฒ นาการจั ด กิ จ กรรมให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5.) ในทุ ก กิ จ กรรมต้ อ งมี ใ บลงทะเบี ย นหรื อ รายชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเพื่อนํามาใช้ในการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งต้องมีภาพถ่ายกิจกรรมด้วยทุกครั้ง
2.4 การสรุป ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา
1.) นั กศึกษาที่เข้าร่ว มโครงการมีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ มาตรฐาน
ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีสาเหตุมา จากนักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
พัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้ได้จาก หน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย
2.) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบางส่วนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
โครงการที่จัดขึ้นน้อย เกินไป สาเหตุมาจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ทำให้นักศึกษา
บางส่ วนไม่ส นใจ มีการเดิน เข้าออก ในห้ องบรรยายเกือบตลอดเวลา รวมทั้งนำอุปกรณ์ ด้านการ
สื่อสารระบบออนไลน์มาใช้ในห้องบรรยายโดยไม่ สนใจฟังท่านวิทยากรเท่าที่ควร
3.) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า
4.) ช่วงเวลาการจัดโครงการไม่เอื้ออำนวยให้ กับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรของ
โครงการพิเศษ
5.) นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์ แต่ไม่เข้าร่วมโครงการในวันที่จัด
6.) รูปแบบการจัดโครงการไม่มีความหลากหลายทำให้ขาดความน่าสนใจ
7.) นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ว มโครงการแต่ ชั่ ว โมงกิ จ กรรมไม่ ได้ รั บ การบั น ทึ ก ในระบบ
Transcript กิจกรรม บางครั้งการตรวจสอบการเข้าร่วมโครงการเป็นไปได้ยากที่นักศึกษาเข้าร่วมจริง
หรือไม่

3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติและมีข้อ ควร
ระวังในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
3.1 ค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด กิ จ กรรม หากต้ อ งมี ก ารจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง ค่ าวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ การเงิน การคลัง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3.2 กรณี มี ก ารยื ม เงิน ต้ อ งมี ก ารทำสั ญ ญายื ม เงิน ก่ อ นล่ ว งหน้ าโดยแนบสำเนา
โครงการและคำสั่งแต่งตั้งของโครงการนั้น ๆ โดยต้องมีชื่อผู้ยืมเงินในคำสั่งนั้นด้วย
3.3 เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้ปฏิบัติงานต้องนำใบเสร็จที่ถูกต้องพร้อมทั้งเงิน
ที่เหลือ (ถ้ามี) ส่งคืนกองคลังภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง คือ ภายใน 20 วัน
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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บทที่ 4
เทคนิคการปฏิบัติงาน
การจัดกิจ กรรมพัฒ นานั กศึกษา กิจกรรมนักศึกษาเป็นส่ วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา
มีความสำคัญ ต่อการพัฒ นาและเสริมสร้างบุ คลิ กภาพของนักศึกษาให้ มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญควบคู่กับการเรียนการสอนที่มี
อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสนุกสนาน เพิ่มพูนความรู้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์
ทักษะในการทำงาน และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำ
กิจกรรมนั กศึกษาจะเป็น ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ฝ่ายแนะแนวการศึ กษา สำนักบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึง ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณค่าหลายประการ ได้แก่
1.โลกทัศน์ที่กว้างมากขึ้น
2.การค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น
3.ความสามารถในการบริหารเวลา
4.ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
5.การมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ
6.การรู้จักและเข้าใจคำว่า บทบาท และรู้จักการใช้บทบาทที่เหมาะสม ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมนักศึกษานั้น
การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษานั้ น ทำให้ ได้ รับ ประสบการณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า แต่ บ างครั้ งก็ มิ ได้
หมายความว่าจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ตนเองเสมอไป ดังนั้น เมื่อต้องเข้ามาทำกิจกรรมเรา
จึงต้องทำความเข้าใจกับตนเองว่า ในฐานะนักศึกษาแล้ว การเรียนต้องถือว่ามีความสำคัญมากที่ สุด
และกิจ กรรมนั ก ศึกษาถือเป็ น องค์ป ระกอบอย่างหนึ่งที่ ช่ว ยพั ฒ นาและเพิ่ มศัก ยภาพให้ นั กศึก ษา
มีคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต้องใช้ เทคนิค
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้

1. การใช้วงจร PDCA ในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วงจร PDCA ประกอบด้วย “การวางแผน”อย่างรอบคอบ เพื่อ“การปฏิบัติ”อย่างค่อยเป็น
ค่อยไปแล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น “ปรับปรุง” วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุดก็จะจัดให้เป็น
มาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ต้องมองหาวิธีการปฏิบัติใช้ความพยายาม ให้มากขึ้น
กว่าเดิม ดังนั้น การใช้วงจร PDCA ในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เราจะมีแผนการ
ดำเนินการดังนี้
1.1 Plan (การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน)
การวางแผนเป็ น ขั้นตอนของวงจร PDCA ที่ สําคัญ เนื่องจากการวางแผนจะเป็ น
จุดเริ่มต้น ของงานและเป็ นส่ วนสําคัญ ที่จะทําให้ การทํางานในส่ วนอื่นเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
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และเพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ เป้ า หมายนั้ น ขึ้ น ตอนการวางแผนจะต้ อ งทํ า ความเข้ า ใจกั บ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่กําหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รการวางแผนที่ ดี คื อ การหา
องค์ป ระกอบของปั ญ หา โดยอาศัยระดมความคิดเพื่อกําหนดปัญหาที่ ต้องการแก้ไขและปรับปรุง
รวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาแล้วจึงเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา
หรือการปรับปรุงการดําเนินงานที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ขั้นตอน PDCA

Plan

Do
Check

Act

การดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน PDCA
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ทบทวนการดําเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ระบุข้อดีข้อเสีย ปัญหาที่พบ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาของกิจกรรมที่เคยดําเนินการ
2. หารือ/ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้แนว
ทางการแก้ไขปัญหา งบประมาณ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ระบุ
กําหนดการของกิจกรรม ฯลฯ
3. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
4. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการ พัสดุ อาคารสถานที่
วิทยากรและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง เป็นต้น
5. จัดเตรียมอุปกรณ์/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมิน เอกสาร
ประกอบการบรรยาย ป้ายชื่อ และอุปกรณ์สํานักงาน เป็นต้น
6. ประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดําเนินการประชาสัมพันธ์
7. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
8. ดําเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้
9. ถ่ายภาพกิจกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสรุปโครงการ
10. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วม ในวันจัดกิจกรรมทุกครั้ง
11. ประเมินผลโครงการ ประเมินผลกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
12. สรุปผลการจัดกิจกรรมและยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเอกสารอื่น ๆ
13. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุของปัญหา เพื่อระบุแนว
ทางแก้ไขปัญหา
สําหรับการดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
14. สรุปงบประมาณ สรุปโครงการ
15. ประชาสัมพันธ์ภาพข่าวกิจกรรม
16. ติดตามผลโครงการ (กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง)
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1.2 Do (การลงมือปฏิบัติตามแผน)
การลงมื อปฏิบั ติต ามแผนที่กําหนดไว้ในตารางการปฏิ บั ติงานซึ่ งก่อนที่ จะลงมื อ
ปฏิบัติงานใดๆ จําเป็น ต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนในกรณี
ที่เป็นงานประจําที่เคยปฏิบัติหรือเป็นงานเล็กอาจใช้วิธีการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็น
งานใหม่หรืองานใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
จริงการปฏิบั ติจะต้องดําเนิ นการ ตามแผน วิธีการ ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้และจะต้องรวบรวมและ
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานในขึ้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ระหว่างปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้นั้น จําเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบไปด้วย หากการ
กระทํ า หรื อ ผลลั พ ธ์ ไ ม่ เป็ น ไปตามแผนแล้ ว นั้ น จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ /เปลี่ ย นแปลงแผนใหม่
ให้สอดคล้องกับบริบทของปัญหา และเมื่อแผนใหม่นั้นใช้งานได้ก็สามารถนามาถือปฏิบัติต่อไปได้
1.3 Check (การตรวจสอบ)
การตรวจสอบเป็นกิจกรรมที่มีขึ้น เพื่อประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้
วางไว้ห รือมีปั ญ หาเกิดขึ้น ระหว่างปฏิ บัติงานหรือไม่ ผลลัพ ธ์เป็นอย่างไร ขั้นตอนนี้มีความสํ าคัญ
เนื่องจากในการดําเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่
ได้วางไว้เสมอซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางาน การติดตาม การตรวจสอบ
และการประเมิน ปั ญหา จึงเป็น สิ่ งสํ าคัญ ที่ต้องกระทําควบคู่ไปกับการดําเนินงาน เพื่อจะได้ทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงานต่อไป
1.4 Act (การปรับปรุงการดำเนนกิจกรรมให้เหมาะสม)
การปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมให้เหมาะสมเป็นกิจกรรมที่มีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หลั งจากได้ทําการตรวจสอบแล้ ว การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่ว น เฉพาะหน้า
หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน การปรับปรุง อาจจะ
ไปสู่ การกําหนดมาตรฐานของวิธีการทํางานที่ต่ างจากเดิม เมื่อมีก ารดํ าเนิ นงานตามวงจร PDCA
ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงจะช่วยในการวางแผนให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น

2. การใช้ SWOT ในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นอกจากการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยอาศัยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) แล้ว
คณะสั ต วศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ยั งกำหนดให้ ด ำเนิ น การวาง
แผนการจั ดกิจ กรรมนั กศึกษาด้วยกระบวนการวิเคราะห์ ส ภาพการณ์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเองรู้จักสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งสิ่ งที่ ได้ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว และแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต รวมทั้ งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อมหาวิทยาลัย การทราบถึงข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดกิจกรรมของนักศึกษา
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2.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่ใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
โดยใช้เป็น แนวทางในการสนับ สนุ นการตัดสิน ใจอย่างเป็นระบบ ซึ่งถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ.
1960 จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้จัดการในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีการแข่งขันสูง (ธีระชัย ,
2557) ทว่าในปัจจุบันนี้ SWOT ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในหลายด้าน โดยเฉพาะการ
นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์ ทางเลือกในการพัฒ นา รวมถึง
เพื่อประเมินโครงการต่างๆ ตลอดจนใช้ในการกำหนดแผนงานและโครงการทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดั บ โลก (อุ ทัย , 2559) งานวิจั ย เรื่องกลยุท ธ์การบริห ารงานพั ฒ นากิจการนัก เรียนนัก ศึกษาใน
วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง กล่าวถึงสภาพการบริหารงานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ในวิทยาลั ยเทคนิ คกลุ่มภาคเหนื อตอนล่างโดยส่วนใหญ่ มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อใช้ในวางแผนการบริหารโดยการประชุมเชิงปฏิบัติ (Work Shop)
และใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
องค์ ป ระกอบของการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก (SWOT
Analysis) ประกอบด้วย
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบเป็นข้อดี
ที่เกิดจากสภาพแวดล้ อ มภายใน เช่น จุด แข็งด้ านงบประมาณ จุ ดแข็งด้านการผลิ ต จุ ดแข็งด้าน
ทรัพยากร
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุด อ่อนหรือ ข้อเสี ยเปรีย บ
ที่ เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายในต่ า ง ๆ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งหาวิ ธี ในการแก้ ปั ญ หาภายใต้
สถานการณ์ภายในที่เป็นอยู่
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส การที่สภาพแวดล้อมภายนอก
เอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงาน โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในที่จะต้องแสวงหาโอกาส
และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น เช่น การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท และ
คู่แข่ง เป็นต้น
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจำกัด ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก บางครั้ งการจำแนกโอกาสและอุ ป สรรคเป็ นสิ่ งที่ ท ำได้ย าก เพราะทั้ งสองสิ่ งนี้ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้
เช่น ค่าเงินบาท และคู่แข่ง เป็นต้น
ข้อดีของวิเคราะห์ SWOT ได้แก่ การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงแนวคิดและ
แนวปฏิบัติของการจัดทำแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานให้มีโอกาสสร้างความสำเร็จมากขึ้น
ข้อเสี ยของการวิเคราะห์ SWOT ที่ ควรคำนึง 4 ประการ ได้แก่ 1) ผู้ วิเคราะห์ ต้องกำหนดก่อนว่า
ต้องการจะทำอะไร 2) การวิเคราะห์ โอกาสและอุปสรรคต้องกระทำในช่วงเวลาขณะนั้น 3) ต้อง
กำหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานให้ถูกต้อง และ 4) ต้องประเมิน
ความสามารถของตนให้ถูกต้อง
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2.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการทำ SWOT Analysis
การดำเนินการทำ SWOT Analysis จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.2.1 การประเมิน สภาพแวดล้ อมภายในมหาวิท ยาลั ย จะเกี่ยวกับ การ
วิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในมหาวิทยาลัยทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุด
แข็งและจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
คื อ ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น ทั้ งในด้ า นโครงสร้ า ง ระบบ ระเบี ย บ วิ ธี
ปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึง
การพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์
ก่อนหน้านี้ด้วย
- จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในจากมุ ม มองของผู้ ที่ อยู่ ภ ายในมหาวิท ยาลั ยนั้ น เองว่า ปั จจั ยใดภายในมหาวิท ยาลั ย ที่ เป็ น
ข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยควรนำมาใช้ในการพัฒ นามหาวิทยาลัยได้
และควรดำรงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งของมหาวิทยาลัย
- จุดอ่อนของมหาวิท ยาลั ย (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่เป็น
จุดด้อย ข้อเสียเปรียบของมหาวิทยาลัยที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย
2.2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น สามารถค้นหา
โอกาสและอุปสรรคทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกั บการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทางด้านอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม ทางด้านระดับ
การศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชนการตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒ นธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง ทางด้าน
พระราชบัญ ญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง
กรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
ให้บริการ
- โอกาสทางสภ าพ แวดล้ อ ม (O-Opportunities) เป็ น การ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการดำเนิ น การของมหาวิทยาลัยในระดับ มหาภาค และมหาวิทยาลั ยสามารถนำข้อดี
เหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยภายนอกมหาวิทยาลัยปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยจำต้องหลีกเลี่ ยง หรือปรับสภาพมหาวิทยาลัย
ให้มคี วามแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้
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2.2.3 ระบุ ส ถานการณ์ จ ากการประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม เมื่ อ ได้ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการ
ประเมินสภาพ แวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอกแล้ว ให้ นำจุดแข็ง -จุดอ่อนภายในมา
เปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่ ามหาวิทยาลัย กำลังเผชิญสถานการณ์เช่นใด
และภายใต้สถานการณ์ มหาวิทยาลัยควรจะทำอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้
มหาวิทยาลัย จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดังนี้
1.) สถานการณ์ ที่ 1 (จุ ด แข็ ง -โอกาส) สถานการณ์ นี้ เ ป็ น
สถานการณ์ที่พึ่งปรารถนาที่สุด เนื่ องจากมหาวิทยาลั ยค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารของ
มหาวิ ท ยาลั ย ควรกำหนดกลยุ ท ธ์ ในเชิ งรุ ก (aggressive - stratagy) เพื่ อ ดึ งเอาจุ ด แข็ งที่ มี อ ยู่ ม า
เสริมสร้างและปรับใช้และได้รับโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
2.) สถานการณ์ ที่ 2 (จุ ด อ่ อ น-ภั ย อุ ป สรรค) สถานการณ์ นี้ เป็ น
สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหา
จุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive
strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการ
ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด
3.) สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์มหาวิทยาลัยมี
โอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็น
จุ ด อ่ อ นอยู่ หลายอย่ างเช่ น กั น ดั ง นั้ น ทางออกคื อ กลยุ ท ธ์ ก ารพลิ ก ตั ว (turnaround-oriented
strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้ พร้อมที่จะได้รับโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้
4.) สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจาก
การที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน แต่ตัวมหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบที่ เป็นจุดแข็ง
หลายประการ ดังนั้ น แทนที่จ ะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลงไป ก็ ส ามารถที่ จะเลื อ ก
กลยุ ท ธ์ก ารแตกตั ว หรื อ ขยายขอบข่ ายกิ จ การ (diversification strategy) เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ จ าก
จุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน

3. การใช้จิตวิทยาในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กระบวนการใช้จิตวิทยาการทำงานเป็นทีมในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นั้น ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานให้ตรงตามหน้าที่ที่กำหนด
ไว้โดยใช้ทักษะและความสามารถของตนอย่างเต็มที่ การทำงานเป็นทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น
จะมีองค์ประกอบต่าง ๆ อีกมากมายหลายประการที่จะต้องพิจารณา คือ ความสำเร็จของการทำงาน
เป็นทีมอยู่ที่การหล่อหลอมบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นคณะเดียวกัน เพื่อให้ ทุกคนรู้สึกว่าตนอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน มีเป้าหมายและมาตรฐานของงาน ตลอดถึงแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นทีมงาน และมีความสุขในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เห็นได้ว่าการทำงานเป็นทีม มีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
ทีมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงพฤติกรรม
ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมทีมที่แสดงออกในทีมงาน การทำงานเป็นทีมส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับ
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วิช าการทางด้ านจิ ต วิ ท ยาเป็ น อย่ างมาก ซึ่ งนั ก จิ ต วิท ยาด้ านนี้ ได้ ให้ ค วามหมายไว้ ป ระกอบด้ ว ย
คุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1.) สมาชิ ก จะต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ว ม และวั ต ถุ ป ระสงค์ นั้ น จะต้ อ งสนองความ
ต้องการของสมาชิกแต่ละคน
2.) ผลงานที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในทีม
3.) มีการสื่อสารทางวาจา หรือมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้
ดังนั้น กระบวนการกลุ่มจะเริ่มขึ้น ตั้งแต่มีบุคคล 2 คนขึ้นไปมาทำกิจกรรมร่วมกัน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เดี ย วกั น เมื่ อ มนุ ษ ย์ เข้ า มาร่ ว มกลุ่ ม กั น ก็ จ ะเกิ ด เป็ น บทบาทของกลุ่ ม ขึ้ น มา
ทั้งนี้เพราะกลุ่มมีอิทธิพลอยู่ในตัวตนเอง กลุ่มสามารถที่จะพัฒนาคนหรือยกย่องคนให้ดีเลิศอย่างไร
ก็ได้ และในขณะเดียวกันกลุ่มก็สามารถที่จะขัดเกลาลักษณะท่าทีของสมาชิก ในกลุ่มให้เปลี่ยนไปได้
เราจึ งได้เห็ น การเคลื่ อนไหวเปลี่ ย นแปลงสถานภาพของกลุ่ ม ที่เกิดขึ้น อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น ไปใน
ทิศทางที่สร้างสรรค์พัฒนาหรือไม่มีการพัฒนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการในกลุ่ม เช่น คุณภาพ
ของสมาชิกในทีมความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เป็นต้น
3.1 ลักษณะของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
1.) สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน
2.) มีการกำหนดบทบาท มอบหมายอำนาจ หน้าที่ ตลอดถึงความรับผิดชอบของ
สมาชิกไว้ชัดเจน
3.) บรรยากาศในการทำงานมีลักษณะเป็นกันเอง
4.) สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
5.) ทีมงานพยายามส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตย
6.) มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
7.) สมาชิกมุ่งประโยชน์ของทีมเป็นหลัก
8.) สมาชิกให้ความร่วมมือร่วมใจ มีความไว้วางใจ และบริสุทธิ์ใจต่อกัน
9.) สมาชิกจะร่วมมือกันหาทางแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
10.) การตัดสินใจของทีมงานถือว่าสมาชิกทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
3.2 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
1.) สมาชิกมีความสามารถทัดเทียมกัน
2.) มีการวางแผน การบริหาร และการจัดการที่ดี
3.) สมาชิกมีความสามัคคี กลมเกลียว เมตตา เอื้ออาทรต่อกัน
3.3 คุณสมบัติของสมาชิกในทีมงาน
คนดี+คนเก่ง
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4. การใช้เทคนิคการเขียนโครงการในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กระบวนการขออนุ มั ติ โครงการดำเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ งานด้านการจัด กิจ กรรมของ
นักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตลอดจนดำเนิ น งานได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพสามารถดำเนินการขออนุมัติโครงการได้อย่างถูกต้อง
โดยมีขั้นตอนการขออนุ มัติดำเนินการเกี่ยวกับการจั ดกิจกรรมหรือโครงการฯ ตามวงจรการดำเนินงาน
PDCA ดังภาพที่ 1
เสนอโครงการฯ
ผ่านคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะฯ

ที่ปรึกษาโครงการฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพิจารณา

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
ระดับคณะเพื่อพิจารณา1

งานธุรการประจำสำนักงานคณะ
หรือกิจการนักศึกษา/ทุนการศึกษา2

คณบดี (เพื่อพิจารณาอนุมัติ)

เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา3
หมายเหตุ : 1แสดงถึงลักษณะโครงการที่อนุมัติดำเนินการเพื่อพิจารณาขอใช้งบประมาณหมวดงานกิจการนักศึกษาของคณะฯ
2
แสดงถึงลักษณะโครงการที่อนุมัติดำเนินการโดยไม่ขอเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงานกิจนักศึกษาของคณะฯ
3
แสดงถึงลักษณะโครงการที่อนุมัติดำเนินการเพื่อพิจารณาขอใช้งบประมาณหมวดงานกิจการนักศึกษาของคณะฯ
แต่เป็นโครงการฯ ในการของบประมาณมหาวิทยาลัย หรือโครงการอันเนื่องด้วยการประสานงานระหว่างองค์กร
ภายนอกภายนอก

ภาพที่ 1 ขั้นตอนและการดำเนินงานการขออนุมัติโครงการ
งานกิจการนักศึกษาประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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4.1 การเขียนขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ มีดังนี้
4.1.1 ชื่อหน่วยงาน องค์กรที่รับ ผิดชอบโครงการ สามารถติดตามและ
ตรวจสอบได้
4.1.2 ชื่อโครงการหรือกิจกรรม นักศึกษาควรตั้งชื่อโครงการให้เหมาะสม
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ วัต ถุป ระสงค์ ของโครงการว่าทำโครงการประเภทใด สามารถจูงใจผู้ เข้าร่ว ม
โครงการได้อย่างมาก
4.1.3 หลักการและเหตุผล คือ การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหา
หรือความจำเป็นการริเริ่มจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา และสามารถอธิบายรายละเอียดเชื่อมโยง
ให้เห็นความสำคัญของประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากโครงการนี้
4.1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การกำหนดเป้าหมายปลายทางที่
ต้องการให้เกิดจากการดำเนินโครงการ ควรเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยบอกว่าเมื่อได้ดำเนินการ
ตามโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วจะเกิดอะไรบ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องวัดผลและปฏิบัติได้
4.1.5 วิธีการดำเนินโครงการ ลักษณะการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่จะช่วย
ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน โดยเริ่มตั้งแต่เสนอโครงการไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
4.1.6 ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเดือนปี) คือ การกำหนดช่วงเวลา
ของการปฏิบัติโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
4.1.7 ผู้เข้าร่วมโครงการ (ต้องระบุให้ชัดเจน) คือ การกำหนดจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีกี่คน เป็นใครบ้าง มาจากที่ใด เพื่อให้คลอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมดครบถ้วน
4.1.8 งบประมาณ คือ หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
4.1.9 ผลที่ ค าดว่า จะได้ รั บ เป็ น การคาดหวังถึงผลของการดำเนิ น งาน
ตามโครงการเมื่อเราได้ดำเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
หรือไม่
4.1.10 วิธีการประเมินโครงการ ประเมินผลโครงการ เมื่อโครงการเสร็จ
สิ้นต้องมีการประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปว่าการดำเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เพียงใด
มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
4.1.11 กำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของโครงการ และเกณฑ์การ
ประเมิน
4.1.12 ชื่อและตำแหน่งผู้เสนอโครงการ
4.1.13 ชื่อและตำแหน่งผู้อนุมัติโครงการ
4.2 การเขียนสรุปโครงการ
ขั้นตอนการเขียนขออนุมัติโครงการ มีดังนี้
4.2.1 การจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
1.) ปก
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2.) คำนำ
3.) สารบัญ
4.) สำเนาโครงการ
5.) เอกสารรายละเอียดกิจกรรม
6.) รายงานผลการดำเนินโครงการ
7.) ผลการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)
8.) ภาพกิจกรรม
9.) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
4.2.2 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
4.2.3 ส่งรายงานสรุปผลการจัดโครงการให้คณะทราบ

5. การใช้เทคนิคการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.1 ด้านการติดต่อวิทยากร
โครงการที่ มี ลั ก ษณะกิ จ กรรมที่ ต้ อ งเชิ ญ วิ ท ยากร หรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต่ าง ๆ ควรมี
การประสานงานด้วยวาจาเบี้องต้นก่อน หลังจากได้รับอนุมัติโครงการแล้ว
5.2 ด้านการติดต่อขอความอนุเคราะห์
การติ ด ต่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ใช้ ส ถานที่ ยานพาหนะ พั ส ดุ และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ
ต้องติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบระยะเวลา และความพร้อมของอุปกรณ์
ในการใช้ หลั งจากได้ รั บ อนุ มั ติ โครงการแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น งานโครงการจั ดทำหนั งสื อ
ถึงหน่วยงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไว้
5.3 การออกหนังสือในนามคณะวิชา
การขอให้ ค ณะวิ ช าดำเนิ น การเรื่ อ งเอกสารขอความอนุ เคราะห์ ค วามร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานภายนอก ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าต้องการขอความอนุเคราะห์เรื่องใด มีค่าใช้จ่าย
หรือไม่ อย่ างไร พร้อมทั้งระบุตำแหน่งหั วหน้าหน่วยงาน และชื่อหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ต้องแนบสำเนาเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติ โครงการแล้วไปด้วยการติดต่อผู้บริหาร
เพื่อเข้าร่วมโครงการ
การเชิญผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นประธาน หรือเข้าร่วมในพิธีเปิด -ปิด โครงการ
ต้องดำเนินการตรวจสอบวัน เวลา จากเลขานุการของผู้บริหารและทำหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ
และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
5.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
เป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อมูล บ่งบอกได้ว่าเป็นกิจกรรมอะไร จัดขึ้นสถานที่ใด เมื่อใด
เพื่อจูงใจให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
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5.5 การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนถึงวันดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
ประสานงานกั บ ฝ่ า ยต่ าง ๆ คอยอำนวยความสะดวกตั ด สิ น ใจแก้ ใขปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้
การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
5.6 การขออนุญาตทำกิจกรรมนอกสถานที่
โครงการที่ต้องปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อโครงการได้รับอนุมัติแล้วจะต้อ ง
ดำเนิ น การทำหนั งสื อขออนุ มัติ ตัวนั กศึก ษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยเสนอถึงคณบดี เพื่ อขออนุ มัติให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ โดยระบุ วันเวลา สถานที่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน
โดยต้องแนบสำเนาเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว และรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้
ครบถ้วน
5.7 การขออนุญาตลาเรียน
โครงการที่จัดกิจกรรมตรงกับช่วงเวลาเรียน หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตลาเรียน
ในรายวิช าใด ๆ ตามที่ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่ าว ให้ นักศึกษาผู้ รับผิ ดชอบโครงการทำหนังสื อ
ขออนุญาตลาเรียน ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรม เสนอคณบดี เพื่อพิจารณาดำเนินการออกหนังสือ
ถึงอาจารย์ผู้สอนต่อไป

6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
ทุกครั้ง เพื่อประเมินว่ากิจกรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ และมีข้อควร
ปรับ ปรุงอย่างไร ซึ่งสามารถนำข้อผิดพลาดในครั้งนี้ ไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
(ภาคผนวก ค)
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ผู้ปฏิบัติงานนอกจากเป็นผู้รอบรู้ในด้านการจัดกิจกรรมยังต้องทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และ
แนะนำแก่นักศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะพบบ่อย ๆ มีดังต่อไปนี้
ขั้นตอนดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ประชุมวางแผน และมอบหมาย
ยังมีความล่าช้า การกำหนด
1.ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรม
ภาระหน้าที่ให้ชัดเจน จัดทำ
หน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่
คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วม
บุคลากรให้ทราบและเห็น
2.ขั้นการดำเนินกิจกรรม
กิจกรรมน้อย
ความสำคัญของการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้น ๆ ให้ทั่วถึง
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
3.ขั้นสรุปการดำเนิน
สรุปผลการดำเนินงานมีความ
และเตรียมความพร้อมในการ
กิจกรรม
ล่าช้า
ประเมินผลกิจกรรม และพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้นำกิจกรรม
ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอ
นักศึกษามีปัญหาด้านการศึกษา
4.ภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางแก้ปัญหาได้อย่าง
ในการดำเนินกิจกรรม
เหมาะสม

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานและปรับปรุงงาน
เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงสรุปแนวทางแก้ปัญหาด้านการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาดังนี้
2.1 ควรมีการประชุมวางแผนล่วงหน้าระหว่างผู้ เกี่ยวข้องทุกครั้งและมอบหมาย
ภาระหน้าที่แต่ละงานให้ชัดเจน เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2.2 ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม
2.3 เร่งรัดการสรุปกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
2.4 ให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำแก่ นั ก ศึ ก ษาด้ า นต่ า ง ๆ แสนอแนวทางการแก้ ไ ข
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
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ยุทธศาสตร์งานพัฒนานักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2 : พัฒนานักศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้งาน”
มาตรการ 1 : สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ ส ร้ า งสรรค์ เน้ น จิ ต อาสา คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
มาตรการ 2 : ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดหลัก
-จำนวนโครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่า 8 โครงการต่อปีการศึกษา
-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
กลยุทธ์ 3 : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่อาชีพ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและระดับภูมิภาค
มาตรการ 4 : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เพื่อเข้าสู่สังคมและเข้าสู่อาชีพ
ตัวชี้วัดหลัก
-จำนวนโครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่า 8 โครงการต่อปีการศึกษา
-จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาทางการเกษตร
เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เกษตรท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 1. มีแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
2. มีความร่วมมือในด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรม/ฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเกษตร
กลยุทธ์ 12 : อนุรักษ์และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
มาตรการ 1 : สร้างระบบและกลไกการสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ 2 : สร้างความร่วมมือกับ ชุมชน องค์ กรส่ ว นท้ องถิ่น และหน่ว ยงานภายนอก
ในงานด้านศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ 3 : จัดหาแหล่ งทุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
มาตรการ 4 : สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา
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กลยุทธ์ 13 : พัฒนาฐานข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
มาตรการ 1 : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาเกษตรไทย และการเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดำริ
ตัวชี้วัดหลัก
-จำนวนผู้ เข้าร่ วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
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กระบวนการพัฒนานักศึกษา: PDCA Cycle
การจั ด กิจ รรมพั ฒ นานั กศึกษาเป็ น ส่ วนงานที่ก ำหนดขึ้น เพื่ อสนับ สนุ นการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้ น การพั ฒ นาทักษะ เตรียมความพร้อม และส่ งเสริมความสามารถเฉพาะให้ แก่นักศึกษา
ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ที่นอกเหนือจากชั้นเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้เกิดประสิทธิผลจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหารคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้
คณะสั ตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีนโยบายให้ ดำเนินกิจกรรมพัฒ นานักศึกษา
โดยอาศัยวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) โดยการใช้วงจร PDCA เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน ประกอบด้วยวงจร 4 ขั้นตอน คือ
Plan (P) หมายถึง การวางแผนเพื่อกำหนดกรอบหัวข้อที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
Do (D) หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนต้องตรวจสอบระหว่างปฏิบัติด้วยว่าได้ดำเนินไป
ในทิศทางที่ตั้งไว้หรือไม่ และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วย
Check (C) หมายถึง การตรวจสอบประเมินผลที่ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้เรา
ทราบว่าการปฏิบัติขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
หรือไม่
Act (A) หมายถึง การปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และ
นำแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำให้เป็นมาตรฐานพร้อมทั้งหาวิธีการที่
จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นำข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควร
จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
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ที่
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
1

กิจกรรม
ขั้นตอนการทำงาน P-Plan (การวางแผนการทำงาน)
กำหนดแผนการทำงาน
แบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมส่วนต่างๆ
ประสานงานกับส่วนงานและกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติโครงการ
ติดต่อประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม
ขั้นตอนการทำงาน D-DO (การดำเนินงานตามแผน)
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้จัดโครงการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินกิจกรรม
ขั้นตอนการทำงาน C-Check (การตรวจสอบ)
ตรวจสอบในขณะดำเนินงานว่าเป็นไปตามกำหนดการหรือเป้าหมายหรือไม่
ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากแบบประเมินโครงการ
ขั้นตอนการทำงาน A-Act (การปรับปรุง)
ประชุมสรุปงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ และ
แนวทางแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป

2 จัดทำรูปเล่มเสนอผู้บริหาร
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ

ชื่อโครงการ

1
2
3
4

ASAT Smart Camp
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรม Agri Sports
กิจกรรมฉลองบัณฑิตใหม่คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
กิจกรรมกีฬาสี่จอบ
กิจกรรมชุมนุมเกษตรอาสาพัฒนา
กิจกรรม “ASAT JUST DO IT”
กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์
กิจกรรมจัดทำแผนกิจการนักศึกษาประจำปี
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและผู้นำสี่จอบ
แห่งชาติ
ASAT day
ชุมนุม ASAT Exotic Pets
ชุมนุมต้นกล้าภาษาเกษตร
ชุมนุม SU Thai Wisdom
ชุมนุมเพื่อนสัตว์น้ำ
รวม

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

งบประมาณ
(บาท)
50,000
20,000
50,000
50,000

ช่วงเวลา
ดำเนินการ
5-14 ก.ค.62
25 ก.ค.62
ก.ย.62
21-25พ.ย.62

120,000
40,000
30,000
30,000
20,000
30,000
50,000

21-25 ธ.ค.62
11-13 ม.ค.62
ตลอดปี
ก.พ.63
พ.ค.63
เม.ย.63
2-7พ.ค.63

50,000
540,000

ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
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การวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา (แผนใหญ่ประจำปี)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผังงาน (Flow Chart)
เสนอโครงการจัดทำ
ผ่านที่ปรึกษาโครงการ
แผนประจำปี
รองคณบดีฝ่ายกิจการ คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
นักศึกษาพิจารณา
งบประมาณตามหมวดงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาลงนาม
ผ่านงานธุรการประจำ
ออกเลขหนังสือรับ-ส่ง
สำนักงานคณะ
คณบดีพิจารณาอนุมัติ
คณบดีลงนามอนุมัติ
ส่งเอกสารเบิก-จ่าย
เจ้าหน้าที่การเงินการเงิน
หัวหน้าการเงิน
นำเข้าระบบเบิกจ่าย
สำนักงานวิทยาเขต
งบประมาณ
เพชรบุรี

ระยะวลา

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
นักศึกษา

7วัน

3วัน

คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1วัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

3วัน

คณบดี

7วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน
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การวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา (แผนกิจกรรม)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสนอโครงการจัดทำ
แผนกิจกรรม
งานกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ผ่านงานธุรการประจำ
สำนักงานคณะ
คณบดีพิจารณาอนุมัติ
ส่งเอกสารเบิก-จ่าย
หัวหน้าการเงิน
สำนักงานวิทยาเขต
เพชรบุรี

ผังงาน (Flow Chart)

ระยะวลา

ผ่านที่ปรึกษาโครงการ

7วัน

งานกิจการนักศึกษาเสนอ
คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาพิจารณา
งบประมาณตามหมวดงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาลงนาม

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
นักศึกษา

3วัน

เจ้าหน้าที่งานกิจการ
นักศึกษา

3วัน

คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ออกเลขหนังสือรับ-ส่ง

1วัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณบดีลงนามอนุมัติ

3 วัน

คณบดี

เจ้าหน้าที่การเงินการเงิน
นำเข้าระบบเบิกจ่าย
งบประมาณ

7 วัน

เจ้าหน้าที่การเงิน
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ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

แบบขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
งานกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เขียนที่..................................................................
วันที่...............เดือน....................................พ.ศ.................
เรียน คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ด้วยคณะกรรมการนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดกิจกรรม/โครงการ
..............................................................................................................................................ซึ่งเป็นกิจกรรม/โครงการ

อยู่ในแผนงานของงานกิจกรรมและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ..................

ไม่อยู่ในแผนของงานกิจกรรม

ไม่อยู่ในแผนของงบประมาณฝ่ายกิจการนักศึกษา
งบประมาณขออนุมัติ................................................... บาท (......................................................................................)
ในการนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์อนุมัติโครงการและงบประมาณ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ จักขอบพระคุณยิ่ง
ลงชื่อ.................................................................
(............................................................)
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฯ
โทรศัพท์...........................................................

ลงชื่อ.................................................................
(............................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
ข้อคิดเห็น………………………………………………...
……………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................................
(.........................................................................)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ลงชื่อ..................................................................
(...............................................................)
หัวหน้าคณะกรรมการนักศึกษา
โทรศัพท์....................................................
เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.................................................................
(...............................................................)
นักวิชาการอุดมศึกษา

อนุมัติ

ไม่อนุมัต.ิ ...........................................
ลงชื่อ.........................................................
(.............................................................)
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

47

1. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม
 กิจกรรมวิชาการ
 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. ลักษณะกิจกรรมมีความสอดคล้อง/ส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การบริการนักศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กิจกรรมนักศึกษา
3. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 มีความรอบรู้ในวิชาการและวิชาชีพ
 มีศักดิ์ศรีแห่งตน
 มีความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
 ตระหนักในคุณค่าแห่งศิลปะและคุณค่าความเป็นไทย
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 มีระเบียบวินัย
 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
 มีจิตสาธารณะ
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 ด้านความรู้
 ด้านทักษะทางปัญญา
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา 3D
 การส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy)
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)
 ด้านภูมิคมุ้ กันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน (Drug Free)
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการนำผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมมาปรับปรุงในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ (หมายเหตุ กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง)
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมครั้งที่แล้ว
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตัวอย่างการสรุปโครงการ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะ
ผู้นำสำหรับนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่
(ASAT to be Smart) ประจำปี 2562
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
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คำนำ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินโครงการ
เพื่อตอบสนองพันธกิจของคณะ ประกอบด้วยกิจกรรมที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัด
ขึ้นตามหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพิ่มทักษะในการใช้ ชีวิตและได้ประสบการณ์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมดังกล่าว ได้สรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์
และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
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สารบัญ
1. สำเนาโครงการ
2. เอกสารรายละเอียดกิจกรรม
3. รายงานผลการดำเนินโครงการ
4. ผลการประเมินโครงการ (แบบสอบถาม)
5. ภาพกิจกรรม
6. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
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แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
สำหรับโครงการ พัฒนาทักษะผู้นำสำหรับนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่
(ASAT to be Smart) ประจำปี 2562
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่ (ASAT to be Smart)
ประจำปี 2562
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ :
1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
2. อาจารย์คุณาดล ศิลาฤดี
3. รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
5. อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง
6. อาจารย์ ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล
7. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา สิทธิยะ
8. อาจารย์ ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ
9. อาจารย์ น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก
10. อาจารย์กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์
11. อาจารย์สรณฐ โชตินิพัทธ์
12. นายจิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ
13. นางสาวพัชรินทร์ สายพัฒนะ
14. นายธนกฤต เขียวอร่าม
15. นายชาตรี คำเอก
16. นางสาวทัศนวรรณ พลวิรัตน์
17. นายเฉลิมชนม์ ก่อสกุลใหม่

ที่ปรึกษาโครงการ
ประธานโครงการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะกรรมการนักศึกษา :
1. นายกฤษนัย
เจริญวัฒนวิญญู หัวหน้าคณะกรรมการนักศึกษา
2. นายณภัทร์
คนชาน
รองคณะกรรมการนักศึกษาฝ่ายใน
3. นางสาวเขมมิกา
พังพรพรมราช รองคณะกรรมการนักศึกษาฝ่ายนอก
4. นางสาวชลาลัย
เต็งประเสริฐ ฝ่ายวิชาการ
5. นางสาวธันยพร
ขำเกษม
ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
6. นางสาวพิมพ์รพี
อาสาสันติ
ฝ่ายจัดหารายได้
7. นางสาวรัญชิดา
พิณราช
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
8. นางสาวสุรีย์มาศ
จิตตริยพงศ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวลดาวัลย์
ตอสูงเนิน
ฝ่ายเหรัญญิก
10. นางสาวกุลจิรา
ตั้งเจริญยิ่งยงค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
11. นายสุรชัย
นำแสงวานิช ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
12. นายพชร
ลิ้มไพบูรณ์
เลขานุการ
4. หลักการและเหตุผล :
เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
(คณะทำงานฯ) มีความจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษาซึ่งถือเป็นการวางแผน
ในการดำเนิน งานตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 เพื่อให้ เกิด
แผนงานบนทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ช่วยให้ผู้ดำเนินการมี
เครื่องมือในการตัดสินใจ ดำเนินการ ควบคุมและกำกับการดำเนินการ ตลอดจนตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและนำผลการประเมินกิจกรรมที่ผ่านมาปรับปรุงแผนกิจกรรมด้วย ช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ในการบริหารแผน อีกทั้งช่วยให้ ความผิดพลาดในการทำงานน้อยลง และเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีในคณะทำงานฯ โดยการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคณะทำงานฯ ที่
รับเข้ามาใหม่ รวมทั้งจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การจัด โครงการจัดทำแผนงาน
พั ฒ นานั ก ศึก ษาประจำปี 2562 จึ งถือ เป็ น วิธีก ารที่ ร วดเร็ว ที่ จะทำให้ ค ณะทำงานฯ ได้ ร่ว มสร้าง
รั บ ทราบ และมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบาย เป้ า หมาย ระบบการบริ ห ารงาน (เช่ น กิ จ กรรม
งบประมาณ และเวลา) อันจะเป็นแนวทางให้คณะทำงานฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาม
นโยบายการบริห ารจั ดการของคณะสั ตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
5. วัตถุประสงค์โครงการฯ :
1.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้
3.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา
4.) เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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5.) เพื่อพัฒ นานักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA) : กรณีตัวอย่าง
แบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามหลัก PDCA ดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
1
2

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอนการทำงาน P-Plan
กำหนดแผนการทำงาน
27 ก.พ. 2562
แบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมส่วนต่างๆ
6 มี.ค. 2562
ประสานงานกั บ ส่ ว นงานและกลุ่ ม กิ จ กรรมที่
24 มี.ค. 2562
เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติโครงการ
21 เม.ย. 2562
ติดต่อประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม
24 เม.ย. 2562
ขั้นตอนการทำงาน D-DO
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
25 เม.ย. 2562
ผู้จัดโครงการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
28 พ.ค. 2562
ดำเนินกิจกรรม
30-31 พ.ค. 2562
ขั้นตอนการทำงาน C-Check
ตรวจสอบในขณ ะดำเนิ น งานว่ า เป็ น ไปตาม
2 มิ.ย. 2562
กำหนดการหรือเป้าหมายหรือไม่
ประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมจากแบบประเมิ น
5 มิ.ย. 2562
โครงการ
ขั้นตอนการทำงาน A-Act
ประชุ ม สรุป งาน ปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทาง
แก้ไข ในการดำเนิน กิจกรรมครั้งนี้ และแนวทาง
8 มิ.ย. 2562
แก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป
จัดทำรูปเล่มเสนอผู้บริหาร
12 มิ.ย. 2562

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

7. สถานที่ดำเนินการ :
ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
8. ระยะเวลาดำเนินงาน :
ระหว่างวันที่ 30-31 เดือนพฤษภาคม 2562
9. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ :
คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 30 คน
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10. งบประมาณในการดำเนินการ :
10.1 ค่าใช้สอย
ลำดับที่
รายการ
1.
ค่าที่พัก
2.
ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย
3.
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
4.
ค่าเอกสารโครงการ
5.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวม

จำนวนเงิน (บาท)
10,000
2,000
6,000
1,000
1,000
20,000
ยอดรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ ** ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ**

11. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและหน่วยนับ :
1.) ผู้เข้าร่วมโครงการคณะสัตวศาสตร์ฯ (โดยประมาณ)
30 คน
2.) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ 80 เปอร์เซ็นต์
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1.) นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.) นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้
3.) นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา
4.) นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
5.) นักศึกษาได้รับการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. รายละเอียดอื่น ๆ :
การจั ด โครงการครั้ ง นี้ ได้ มี ก ารวางแผนในดำเนิ น การเพื่ อ ตอบสนองแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามนโยบายการบริหารจัดการของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับนักศึกษาเกษตรรุ่นใหม่
(ASAT to be Smart)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
- ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล
- ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการฯ
- ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 คน โดยได้สุ่มแจกแบบประเมินโครงการ จำนวน 26 คน ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยมีแบบประเมิน ที่ได้รับกลับคืนมา 26 ใบ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
ผลประเมินดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล
ตาราง แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวนคน
ชาย
10
หญิง
12
ไม่ตอบ
0
รวม
22

ร้อยละ
45.45
55.55
0
100.00

จากตารางพบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 45.45 และเพศหญิง ร้อยละ 55.55 ตามลำดับ
ตาราง แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามหลักสูตร
หลักสูตร
จำนวนคน
อาจารย์/เจ้าหน้าที่
7

ร้อยละ
31.81

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

7

31.81

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

4
4
22

18.18
18.18
100.00

รวม

จากตารางพบว่า อาจารย์/เจ้าหน้าที่ และหลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้า
ร่วมมากที่สุด รองลงมา หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิ ตพืช
ตามลำดับ
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ
หัวข้อความคิดเห็น
วัตถุประสงค์โครงการฯ
1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.ด้านความรู้

สัตวศาสตร์

ระดับความพึงพอใจ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
การผลิตพืช การผลิตสัตว์น้ำ

คณะ
วิชา

3.59

4.68

4.24

4.17

4.38

4.39

4.65

4.47

3.ด้านทักษะทางปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการดำเนินงาน

4.82
4.28

4.39
4.28

3.98
4.59

4.39
4.38

4.92

4.28

4.25

4.48

1. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ
2. ความเหมาะสมของสถานที่

4.38

4.39

4.65

4.47

4.59

4.84

4.68

4.70

3. ความเหมาะสมของเวลา

4.82

4.39

3.98

4.39

4. การตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
5. เพื่อช่วยพิจารณาทางเลือกที่ดีและเหมาะสมในการ
ดำเนินงานได้ในระดับใด
6. เพื่อช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนกันได้ในระดับใด
7. นักศึกษาคิดว่าการทำแผนครั้งนี้ช่วยในการตัดสินใจ
ดำเนินการ เพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง ในระดับใด
8. เสริมสร้างความสามั คคี ในการทำกิ จกรรมร่วมกัน ใน
ระดับใด
ผลเฉลี่ยรวม

3.59

4.68

4.24

4.17

4.54

4.57

4.55

4.55

4.44

4.57

4.58

4.53

4.59

4.84

4.68

4.70

3.59

4.68

4.24

4.17

4.34

4.53

4.40

4.42

กำหนดระดับความพึงพอใจดังนี้
1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
จากตารางพบว่า หลั กสู ตรเทคโนโลยีก ารผลิ ต พื ช มีค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด
รองลงมา หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ และหลักสูตรสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีก ารเกษตร
ตามลำดับ
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ผลการสรุปโครงการและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ในทุกด้าน นักศึกษา
ได้รับ การพัฒ นานักศึก ษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทัก ษะทางปัญ ญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 22 คน นักศึกษามีความเข้าใจ
ขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน การขออนุ มัติโครงการ กระบวนการดำเนิ นกิจกรรม และร่ว มกำหนดแผน
กิจกรรมประจำปีของงานกิจการนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีผลความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมในการดำเนินงานเป็นไปตามตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่น ๆ
-ควรแจกกำหนดการก่อนถึงวันเริ่มโครงการ
-ควรเสริมกิจกรรมสันทนาการ พวกเกมส์ ร้องเพลงเพื่อช่วยผ่อนคลายในการใช้สมอง และ
ช่วยละลายพฤติกรรม ทั้งอาจารย์และนักศึกษา
-ควรพักเบรค
-วิชาการมากเกินไป ควรลดเวลาหรือจัดกิจกรรมอื่นมาเสริมลดความเบื่อหน่ายของผู้เข้าร่วม
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค
เวลาจัดกิจกรรมไม่เอื้ออำนวยให้กับนักศึกษา
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่คลอบคลุมทั่วถึง
ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าต้องแนบเอกสารอะไรบ้างในการ
เบิกจ่ายโครงการ
- การประสานงานในการดำเนินกิจกรรม

แนวทางพัฒนาการดำเนินกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในวันปกติที่มีการเรียนการสอนทำให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
การประชาสัมพันธ์ต้องสื่อสารทุกช่องทางเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
จัดทำตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่ าวั สดุ และเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องตามขั้ นตอนวิธี
เบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควรมี
การประชุมวางแผนชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบกับฝ่าย
ต่าง ๆ ให้ เข้าใจตรงกั นทำให้ การทำงานไม่ล่ าช้าและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
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ภาพกิจกรรม

ภาพภาคผนวกที่ 1 ประชุมกำหนดแผนการกิจกรรมและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตามนโยบายของคณะฯ

ภาพภาคผนวกที่ 2 นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดวิเคราะห์กิจกรรมของปีที่ผ่านมาโดยใช้ SWOT
Analysis เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อกำหนด
กิจกรรมตามแผนงานกิจการนักศึกษา
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ภาพภาคผนวกที่ 3 นักศึกษานำเสนอผลงานการวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละกลุ่มเพื่อกำหนดจัดทำ
แผนงานกิจการนักศึกษา
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
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