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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ส าหรับพัฒนานักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ให้สามารถน ากระบวนการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

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 าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
                    คณะผู้จัดท า 

               ธันวาคม 2564  
     



 

สำรบัญ 
เรื่อง หน้ำ 

ค ำน ำ..............................................................................................................................  

สำรบัญ...........................................................................................................................  

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือกระบวนการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1 

2. ขอบเขตของกระบวนการกระบวนการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ....................................................................................................... 1 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ..................................................................................... ........... 2 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง………… 3 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ............................................................................  4 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน..................................................................... 5 

 7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน ............................................................................. ............. 5 

            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (เดิม)................................................................. . 5 

            7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (ใหม่)..................................................................  6 

 7.2 วิธีการปฏิบัติงาน.............................................................................................. 7 

 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...................................................................... 9 

 7.4 เอกสารอ้างอิง.................................................................................................. 9 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………….. 9 

9. ระบบติดตามประเมินผล............................................................................................. 10 

ภำคผนวก....................................................................................................................... 11 

ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการกิจกานนักศึกษา 12 

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 
   FM – CS3-01 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 
   FM – CS3-02 แบบฟอร์มสรุปโครงการ 

14 
15 
16 

คณะผู้จัดท ำ 17 
 



 

 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

1. วัตถุประสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ กระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
 2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน การด าเนินงานส าหรับการพัฒนานักศึกษา ของ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา โดยเริ่มต้น 
จากขั้นตอนการวางแผน การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คู่มือ 
กระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการ 
จัดโครงการตามแผนการด าเนินงานของฝ่าย ผู้บริหารหน่วยงานติดตามผลการด าเนินงานจัดท า
รายงาน ผลการด าเนินงานตามรอบการติดตาม เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบ ขั้นตอนตรวจสอบ/
ประเมินผล ด าเนินการจัดเก็บเอกสารผลการด าเนินงาน ขั้นตอนการน าไปใช้งาน ทบทวนแผนและ
กระบวนการ เพ่ือจัดท าแผนของปถีัดไป  
 
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 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 สโมสรฯ หมายถึง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จากคณะ วิทยาลัย  
 คณะ/วิทยาลัย หมายถึง หน่วยงานจัดการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประกอบด้วย 6 คณะ 7 วิทยาลัย ได้แก่  
1) คณะครุศาสตร์     2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   4) คณะศิลปกรรมศาสตร์  
5) คณะวิทยาการจัดการ     6) คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   8) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
9) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  
11) วิทยาลัยนานาชาติ    12) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  
13) วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  
 หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้บริหารระดับมหาวทิยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และค าชมเชย ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
2. พิจารณาแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการ ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชย 
3. พิจารณาวางแผน ก ากบั สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การจัดการ
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และค าชมเชยเป็นไปด้วยดี 
4. ติดตามและประเมินผลการจดัการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น และค าชมเชย และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

 (2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
คณบดี/รองคณบดี) 
 

1. เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในเบื้องต้นของการด าเนินการของฝ่าย
งาน กิจการนักศึกษา  
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตาม 
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด  
3. ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/ 
โครงการด้านการพัฒนานักศึกษา  
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา
และเสนอแนะเก่ียวกับผู้เกี่ยวข้อง 

(3) บุคลากร/ฝ่ายงาน 1.จัดทาแผนปฏิบัติการดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
2.จัดท าคู่มือกระบวนการปฏบิัตงิานพฒันานักศึกษา  
3.จัดกิจกรรม/โครงการตามที่ผา่นการอนุมัติ/อนุญาตดาเนนิการจาก 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
4.รายงานผลการดาเนินงานให้ผูบ้ริหารหน่วยงานทราบ  
5. ทบทวนและพัฒนางานกิจกรรมตามแผนฯให้เกิดการพัฒนาในปี
ถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : คณะ/วิทยาลัย พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพบัณฑติที่พึง
ประสงค ์

ผู้รับบริการ : นักศึกษา มีการให้ค าปรึกษา แนะแนวอาชีพ, มีการ
จัดกิจกรรมในด้านต่างๆ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : อาจารย์/ผู้ปกครอง /ผู้ใช้บัณฑิต พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพบัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

คู่ความร่วมมือ : กลุ่มเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  
2) มีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2548  
2.ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
3.ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยวินยันักศึกษา พ.ศ.2548 
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6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

1.ปฏิบัติตามนยาบายและแนวทางที่
ก าหนดไวร้่วมกัน 

     

2.ให้ความร่วมมือในการสบับสนุน 
ข้อมูล 

     

3.ให้การสนับสนุนข้อมูลและปฏบิตัิ
ตามข้อตกลง 

     

4.พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพบณัฑิต
ที่พึงประสงค ์

     

5.ส าเร็จการศึกษาและมีคณุภาพ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

     

6.ก ากับดูแลการเรียนการสอน/การ
ผลิต บณัฑติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐาน 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

(ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม) 
 

 
 
 
 
 

มิ.ย.-ก.ค. แบบส ำรวจ

ส ำรวจควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.45

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรด้ำน

แผนสอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรำฐำนกำรประกัน
คุณภำพและควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 1 แผน

กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ

ส.ค.-ก.ค. ปีต่อไป รำยละเอียดโครงกำรต่ำงๆ

โครงกำรท่ีผ่ำนกำร
อนุมัติ

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.45

จัดกิจกรรมได้ครบถ้วน
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรม
นักศึกษา

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.45

ส.ค.-ก.ค.ปีต่อไป

ปรับปรุงแผนกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุปัน

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.45

                         อนุมัติ

มิ.ย.-ก.ค.

แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุง น าข้อมูลปัญหาของการจัด
กิจกรรมมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรม

แผนการพัฒนา 1 แผน

อนุมัติ
ผู้อนุมัติ อำจำรย์อุดมพร ย่ิงไพบูลย์สุข ตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญ (KQI) เป้ำหมำย

ต ำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

วันท่ี
   ...../....../......

4.45

มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนต้นสังกัด

ด ำ
เนิ

นก
ำร

ตำ
มแ

ผน
ปร

ะเ
มิน

ผล
กำ

รด
 ำเนิ

นง
ำน

ปรั
บป

รุง

คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจเก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริม หรือ
พัฒนำให้กับนักศึกษำ

ผังกระบวนกำรปฎิบัติงำน (Quality Work Procedure)

กระบวนกำรปฏิบัติงำน : กระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำ

ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร

กำรวำงแผนและควบคุมคุณภำพ

วำ
งแ

ผน

จุดควบคุม เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง

ตัวช้ีวัด (kqi) เป้ำหมำย

ขั้น
ตอ

น

นักศึกษำ คณบดี/รองคณบดี/เจ้ำหน้ำท่ี วิทยำลัยพยำบำล/หน่วยงำนต้นสังกัด

                     

              

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรม

นักศึกษา        

จัดประชุมวางแผนกิจกรรมเพ่ือน าเสนอ

                                                                    Work Intrucion                                                              

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

       

ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีถัดไป

เกณฑ์มาตราฐานการ
ประกันคุณภาพเกี่ยวกับการ

พัฒนานักศึกษา

วิเคราะห์กิจกรรมที่
สอดคล้องกับเกณฑ์

                  

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

เผยแพร่แผนสู่ผู้ปฏิบัติการ

รับทราบปฏิทิน

ขออนุมัติโครงการ

       

       

ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรม

ประมวลผลการจัดกิจกรรม

จัดประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะ

FM-WM-03 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  
(ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่) 

 
 

 
 

มิ.ย.-ก.ค. แบบส ำรวจ

ส ำรวจควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ

ร้อยละของนักศึกษำท่ีได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับนำนำชำติ

0.5

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติกำรด้ำน

แผนกิจกำรนักศึกษำ 
สอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรำฐำนกำรประกัน
คุณภำพและควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ โดยให้มี
ทักษะท่ีจ ำเป็นสะท้อนให้
เห็นลักษณะท่ีเป็นอัต
ลักษณ์ของ มหำวิทยำลัย 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชำกำร
 เช่ียวชำญกำรส่ือสำร 
ชนำญกำรคิด มีจิต
สำธำรณะ สอดคล้องกับ
ทักษะสังคมในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละของนักศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะตัวหรือพรสวรรค์
ท่ีได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะหรือควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน

 

กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ

ส.ค.-ก.ค. ปีต่อไป รำยละเอียดโครงกำรต่ำงๆ

กำรน ำเสนอโครงกำร
 /กิจกรรมต่ำงๆท่ี
เป็นกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำนักศึกษำ 
อย่ำงเป็นระบบและ
ทิศทำงเดียวกับ
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 
พัฒนำมหำวิทยำลัย
ให้เป็นเอตทัคคะ 
และผลิตบัณฑิตให้
เป็นมืออำชีพและ
เกิดประโยชน์กับนัก
ศึกให้มำกท่ีสุด

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.45

กำรด ำเนินกำร ติดต่อประสำนงำน 
กำรวำงแผนงำน กำรด ำเนินงำนตำม
แผน

จัดกิจกรรมได้ครบถ้วน
และตรงตาม
วัตถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.45

ส.ค.-ก.ค.ปีต่อไป

กำรสรุปโครงกำรจำก
กำรประเมินผลของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ปรับปรุงแผนกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุปัน

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 4.45

                         อนุมัติ

มิ.ย.-ก.ค.

 น าข้อมูลปัญหาของการจัด
กิจกรรมมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรม

แผนการพัฒนา 1 แผน

อนุมัติ

ผู้อนุมัติ อำจำรย์อุดมพร ย่ิงไพบูลย์สุข ตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญ (KQI) เป้ำหมำย
ต ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 0.5

วันท่ี    ...../....../......
4.45

ปร
ะเ

มิน
ผล

กำ
รด

 ำเนิ
นง

ำน
ปรั

บป
รุง

 ร้อยละของนักศึกษำท่ีได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับในระดับนำนำชำติ
ร้อยละของนักศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถเฉพำะตัวหรือพรสวรรค์ท่ีได้รับ
กำรพัฒนำให้มีทักษะหรือควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ตัวช้ีวัด (kqi) เป้ำหมำย

เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง จุดควบคุม 

วำ
งแ

ผน
ด ำ

เนิ
นก

ำร
ตำ

มแ
ผน

ผังกระบวนกำรปฎิบัติงำน (Quality Work Procedure)

กระบวนกำรปฏิบัติงำน : กระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำ

ขั้น
ตอ

น

นักศึกษำ คณบดี/รองคณบดี/เจ้ำหน้ำท่ี วิทยำลัยพยำบำล/หน่วยงำนต้นสังกัด มหำวิทยำลัย/หน่วยงำนต้นสังกัด
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินกำร
กำรวำงแผนและควบคุมคุณภำพ

                     

              

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรม

นักศึกษา        

จัดประชุมวางแผนกิจกรรมเพื่อน าเสนอ

                                                                    Work Intrucion                                                              

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

       

ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีถัดไป

เกณฑ์มาตราฐานการ
ประกันคุณภาพเกี่ยวกับการ

พัฒนานักศึกษา

วิเคราะห์กิจกรรมที่
สอดคล้องกับเกณฑ์

                  

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
นักศึกษา

เผยแพร่แผนสู่ผู้ปฏิบัติการ

รับทราบปฏิทิน

ขออนุมัติโครงการ

       

       

ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม

จัดกิจกรรม

ประมวลผลการจัดกิจกรรม

จัดประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะ

FM-WM-03 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันททา 

ค าจ ากัดความ 
แผน หมายถึง การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดกจิกรรมต่างๆ เป็นกระบวนการขั้นตอน ต่างๆ
ในการจัดกิจกรรม หน่วยงาน หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษา 
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับปรญิญาตรี กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่
ทางคณะ/วิทยาลัยจดัขึ้น 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1.จัดประชุมการวางแผน นโยบาย 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา เสนอผู้บรหิาร
พร้อมท้ังมอบหมายงาน 

ตามวาระ หน่วยงาน รายงานการ
ประชุม 

2.จัดท าแผนและด าเนินกิจกรรม ตาม
ตามแผน 

ประจ าปีการศึกษา หน่วยงาน รูปถ่ายการจดั 
กิจกรรม/ 

รายงานผลการ 
จัดกิจกรรม 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM – CS3-01 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ 
FM – CS3-02 แบบฟอร์มสรุปโครงการ 

 
 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2. คู่มือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 2.ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ
หรือความสามารถเพ่ิมข้ึน 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการ การจัดกิจกรรมนักศึกษานั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม วิทยาลยัพยาบาล 
และสุขภาพ  

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

วิทยาลยัพยาบาล 
และสุขภาพ  

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

วิทยาลยัพยาบาล 
และสุขภาพ  

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

วิทยาลยัพยาบาล 
และสุขภาพ  

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน วิทยาลยัพยาบาล 
และสุขภาพ  

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป วิทยาลยัพยาบาล 
และสุขภาพ  

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา น ากระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนากิจการนักศึกษา มาใช้ในหน่วยงาน
ตั้งแต่ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป   
 

     ให้ไว้  ณ  วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 
      
          

              อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข       
                  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนโครงการ/กิจกรรม 
สถานะการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

        

        

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

ปีการศึกษา ........../ปีงบประมาณ .......... 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 
1.  หลักการและเหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
2. วัตถุประสงค์ของ งาน / กิจกรรม / โครงการ 
 1.1............................................................................................................................................ 
 1.2............................................................................................................................................ 
 1.3............................................................................................................................................
 1.4............................................................................................................................................ 
 1.5............................................................................................................................................ 
 

3. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 3.1 ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ตามแผน) 
 .................................................................................................................................................. 
     3.2 ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ปฏิบัติจริง) 
 .................................................................................................................................................. 
 
 

4. การด าเนินงาน           ด าเนินการแล้ว        
        ก าลังด าเนินการ  
        ยังไม่ด าเนินการ 
5. การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

6. งบประมาณ 

ประเภทแหล่งงบประมาณ ตามแผน 
(บาท) 

จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

เงินงบประมาณ    

เงินรายได ้    

รวมท้ังสิ้น    
 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละ............................ 
        ตามแผน      
    ต่ ากว่าแผน......................บาท  
    สูงกว่าแผน........................บาท 
 

7. ความส าเร็จของเป้าหมาย ในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 
 
 

  



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

ส่วนที่  3  การประเมินความพึงพอใจ โครงการ / กิจกรรม (สรุปมาจากแบบประเมิน) 
 

เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่า 2.50 ผลการด าเนินงานพอใช ้
ระดับคะแนนเฉลี่ย   2.51-3.50 ผลการด าเนินงานปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย   3.51-4.50 ผลการด าเนินงานระดับดี 
ระดับคะแนนเฉลี่ย   4.51-5.00 ผลการด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 สรุปผลการประเมินโดยรวม โครงการ / กิจกรรม  (สรุปมาจากแบบประเมิน) 
 

      ดีมาก      ดี      พอใช้      ปรับปรุง 
  

 

 ผลการด าเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม 
 1. ปัญหาและอุปสรรค
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
 2. แนวทางในการแก้ไข 
 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

3. ข้อเสนแนะในการน าไปพัฒนาโครงการ/กิจกรรม คร้ังต่อไป  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
  

 
ส าหรับผู้รายงาน ส าหรับรองคณบดี 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ณ วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ............ 

 เห็นชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 
 แก้ไข / ปรับปรุง 

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

ลงชื่อ..................................................... 
(………………………………………………….………….) 
ต าแหน่ง ……………………………………………………. 

ลงชื่อ..................................................... 
(………………………………………………….………….) 
ต าแหน่ง ……………………………………………………. 

 
**หมายเหตุ  ให้รายงานผลการด าเนินงาน  ภายใน 20 วันท าการ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
บันทึกข้อความเสนอโครงการ/

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

 
1.อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2.นางสาวกษิรา  เหลืองอร่าม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   



 

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


