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ค าน า 
    คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง “การจัดสรรโครงการและก ากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร ได้รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กฏ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดสรรโครงการ
และก ากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้จัดท ากิจกรรมอย่างเชิงสร้างสรรค์และมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ   
  
    การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการถูกน าไปใช้ในการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษาที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา งานสนับสนุนด้านกิจกรรม รวมทั้งเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา/ชมรม นักศึกษาตัวแทนของแต่ละคณะ/ศูนย์/วิทยาลัย ที่
หมุนเวียนเข้ามาท ากิจกรรมและเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา/ชมรมเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดท ากิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็นระบบสามารถส่งผลให้นักศึกษา
จัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของผู้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
   
  สุดท้ายนี้ คู่มือปฏิบัติงานนี้จะส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากคุณอัจชญา สิงคาลวานิช 
ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี  ที่ปรึกษาหลัก คุณสมภพ มูฮัมหมัด หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา และคุณกันต์ 
ธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ส านักงานสภาสถาบัน ที่ได้ให้ข้อมูล ค าเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดจนท าให้คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง    
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  

   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งสถาบันที่ 165/2520 โดยสังกัด
ส านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2520 เริ่มครั้งแรกใช้ชื่อว่า หน่วยกิจกรรมนักศึกษา ในครั้งต่อมามีชื่อ
ว่า หน่วยกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2537 สถาบันฯได้มี ค าสั่งที่ 199/2537 ให้
เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   ส านักงานนิด้าสัมพันธ์ นับตั้งแต่การสถาปนาสถาบันขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2509 สถาบันได้ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมาจนถึงปัจจุบัน มีศิษย์เก่าของสถาบันปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ
ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ มีจ านวนมากซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตลอดมา ต่อมา
ศิษย์เก่าแต่ละคณะ ส านัก ได้จัดตั้งสมาคมและชมรมศิษย์เก่าของแต่ละคณะ/ส านัก และสมาคมศิษย์เก่า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้น โดยแต่ละสมาคมและชมรมด าเนินการอย่างเป็นเอกเทศท าให้ไม่มีความเข้มแข็ง
เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สถาบันจึงได้จัดตั้งหน่วยงาน เรียกว่า ส านักงานนิด้า
สัมพันธ์ เพ่ือเป็นหน่วยงานที่เชื่อมสัมพันธ์และประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมนักศึกษาเก่า  

   จากบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้ง 2 หน่วยงาน ข้างต้น ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาของสถาบันทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่า สถาบันจึงเห็นสมควรรวมหน่วยงานทั้ง 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นไปอย่างมีระบบ มีความคล่องตัว สามารถ
อ านวยความสะดวกในการบริการและการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
โดยมีชื่อว่า กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนิด้าสัมพันธ์ สังกัดกองงานผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

   ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองงานผู้บริหารในทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีระบบการปฏิบัติงานที่คล่องตัว จึงได้มีการมอบอ านาจให้หัวหน้า
กลุ่มงานปฏิบัติราชการแทน โดยได้แยกกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและงานนิด้าสัมพันธ์ ออกจากกันและแบ่ง
อัตราก าลังให้เป็นไปตามการแบ่งส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 (พิเศษ) เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557  จึงให้แบ่งส่วนราชการใน
ส านักงานอธิการบดี  จนถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่มงานกิจการนักศึกษา สังกัดกองงานผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี  ใน
การด าเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักศึกษายึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับสถาบัน 
ดังนี้ หน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม การบริการ สวัสดิการงาน ด้าน
พยาบาล กีฬาและนันทนาการ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาท าหน้าที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน มีหน้าที่หลักในการประสานงานและควบคุม 
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ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกัน สโมสรนักศึกษาจะ
มีวาระ 1 ปีงบประมาณ และก่อนสิ้นปีงบประมาณจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยนักศึกษาของสถาบัน
เป็นผู้คัดเลือกด้วยตนเอง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม มีสติปัญญา
ใฝ่เรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบ มีวินัยและสุขภาพดี มีความเป็นสากล มีจิตส านึกสาธารณะ เอ้ืออาทรต่อสังคม โดยใช้
กิจกรรมนักศึกษาเป็นสื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ การเรียนรู้ เป็นหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ของ
นักศึกษารวมถึงบุคลากรในสถาบัน มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในประกอบไปด้วย งานสนับสนุนกิจกรรม 
งานสวัสดิการ งานบริหารและธุรการ งานพัสดุและการเงิน งานที่ปรึกษา วิสัยทัศน์กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
หน่วยงานจะเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าจัดท ากิจกรรมของนักศึกษาตลอดจน การ
ให้บริการในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ บริการสวัสดิการต่างๆ แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5+1 ด้านได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ + ภาวะผู้น า  พันธกิจกลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมและจิตส านึกมุ่งมั่นให้กับนักศึกษาในการพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานความ
เข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนปลูกจิตส านึกในการให้บริการของบุคลากรกับผู้มารับบริการและให้
คุณค่ากับการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ภาพที่ 1.1 ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยน าปรัชญาของสถาบันมาใช้ในการท ากิจกรรม ซึ่ง
ได้แก่ W I S D O M 

 
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักศกึษา กองงานผู้บริหาร. การจัดกิจกรรมโดยน าปรชัญาของสถาบันมาใช้ในการท ากิจกรรม [ออนไลน์] 2560. สืบค้นวันที่      

16 กรกฎาคม 2560. สืบค้นจาก : http://studentunion.nida.ac.th/main/index.php/th/2017-11-14-02-22-28/2017-10-20-02-46-48 

http://studentunion.nida.ac.th/main/index.php/th/2017-11-14-02-22-28/2017-10-20-02-
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  W : จัดกิจกรรมที่จะพัฒนาศัยกภาพนักศึกษาของสถาบัน ให้ก้าวไปสู่ระดับ World Class 
I   :  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สมกับค าว่า Innovation 
S  : จัดกิจกรรมที่ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม Social Responsibility 
D : จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ได้แก่ โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและโครงการรณรงค์  

                วัฒนธรรมตรงต่อเวลา Discipline 
  O : จัดกิจกรรมที่เปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ได้แก่ โครงการพ่ีน้องนิด้าสานสัมพันธ์  Open  
                Mindedness 
  M : จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรม การท าความดีและกตัญญูรู้คุณแก่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ได้แก่  
                โครงการท าบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู Morality 
 
   การจัดสรรโครงการ เป็นกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสโมสร
นักศึกษา จึงได้พิจารณาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดสรรโครงการขึ้น เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมของนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ แสดงแผนผังของ
กระบวนการ (Work Flow) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและระบบติดตามประเมินผล มุ่งหวังให้
เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นฐานในการพัฒนากระบวนการนี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรโครงการ
และก ากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
กิจกรรมนักศึกษาทุก ๆ ปีงบประมาณจ านวน 750,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในการท ากิจกรรมของ
นักศึกษาของสถาบัน นักศึกษาทุกท่านสามารถท าโครงการเสนอต่อกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาและผ่านไปตาม
กระบวนการเบิก-จ่ายงบประมาณ สถาบันเล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนานักศึกษาในทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาในตัวของนักศึกษา ในแต่ละปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับการจัดสรร จ านวน 
750,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามแผนกิจกรรมของนักศึกษาสถาบันโดยมีคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดสรรงบประมาณ โดยมีการประชุมการจัดท าแผน
กิจกรรมของนักศึกษา โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุลงในแผนกิจกรรมมาจากคณะกรรมการสโมสรนักศึษาและชมรม
ต่างๆ ตามวาระนั้นๆในปีงบประมาณ โดยมีเป้าหมายให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้และการเบิก-จ่ายเงินตามแผน
งบประมาณจะต้องมีประสิทธิภาพที่สุดในแต่ละปีงบประมาณและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน   
ในปีที่ผ่านมางบประมาณที่จัดสรรให้ อาจยังก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ต้องตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาทั้งสถาบัน บางโครงการที่ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่ามากนัก สถาบันจึงให้กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ ร่วมกันก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สร้างสรรค์และการเบิก  - จ่าย 
งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ งบประมาณที่น าไปใช้จะต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิก - จ่าย
งบประมาณที่ถูกต้องเหมาะสม มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  นั่นคือหลักส าคัญในการด าเนินการที่ผ่านมา จึง
ท าให้ผู้ศึกษาจัดท าคู่มือการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ   
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
 
  1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดสรรโครงการและก ากับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  1.2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
   
  1.3.1 ศึกษาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและ
คณะกรรมการชมรม ประจ าปีงบประมาณ 2560   
   1.3.2 กระบวนการจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   1.3.3 กระบวนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา  
 

  1.4.1 ทราบถึงกระบวนการจัดสรรงบประมาณและการก ากับดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
นักศึกษานักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  1.4.2 สามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์   
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บทที่ 2 
 

โครงสร้างการบริหารและอตัราก าลัง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ   
 

2.1 โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังของหน่วยงาน  

   กองงานผู้บริหารได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี ตาม 
ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน  
ได้แก่ กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและนิด้า  
สัมพันธ์ และกลุ่มงานวินัยและนิติการ ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองงานผู้บริหาร  
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจที่เพ่ิมขึ้น ตามมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 5/2553  
(พิเศษ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 จึงแบ่งส่วนราชการภายในกองงานผู้บริหาร ออกเป็น 6 กลุ่มงาน ดังนี้   
    1.กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชุม  

  2.กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพ่ือสังคม  
  3.กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  
  4.กลุ่มงานกิจการนานาชาติ  

    5.กลุ่มงานติดตามการด าเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ  
            6.กลุ่มงานวินัยและนิติการ  
 
 แบ่งส่วนราชการภายในกองงานผู้บริหาร 

1.กลุ่มงาน
นโยบายสถาบัน
และการประชุม 

2.กลุ่มงาน
สื่อสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพ่ือ
สังคม 

3.กลุ่มงาน
กิจการ
นักศึกษา 

4.กลุ่มงาน
กิจการ
นานาชาติ 

5. กลุ่มงาน
ติดตามการ
ด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนา
วิชาการ 

6. กลุ่มงาน
วินัยและนิติ
การ 

ภาพที ่2.1 แบ่งส่วนราชการภายในกองงานผู้บริหาร 
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 โครงสร้างการก ากับดูแลของกองงานผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี  
 

      โครงสร้างกองงานผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี 

 

 

 

  
 

 

 

    

 

 

กองงานผู้บริหาร 
นางเสมอมาศ ลิ้มจ าเริญ 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร 

1.กลุ่มงานนโยบายสถาบัน
และการประชุม 

 

2.กลุ่มงานสื่อสารองค์การและ
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

6.ลุ่มงานวินัยและนิติ
การ 

 

4.กลุ่มงานกิจการนานาชาติ 

5.กลุ่มงานติดตามการด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาวิชาการ 

 

3.กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี  

ฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการ
นักศึกษา 

 
 

ผศ.ดร.กนกกานต์ แกว้นุช 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนานาชาต ิ
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

ที่ประชุมอาจารย ์
ทีปรึกษากจิกรรมสถาบัน 

ภาพที ่2.2 โครงสร้างการก ากับดแูลของกองงานผู้บริหาร ส านักงานอธกิารบดี  

http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-3/nida-t6
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-3/nida-t6
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-3/nida-t5
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-3/nida-t5
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-3/nida-t5
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 โครงสร้างการบริหารงาน กองงานผู้บริหาร ส านักงานอธิการบด ี

 กองงานผู้บริหาร 

กลุ่มงานนโยบาย
สถาบันและการ
ประชุม   

กลุ่มงานสื่อสาร
องค์การและ
กิจกรรมเพื่อสังคม 

กลุ่มงาน
กิจการ
นักศึกษา 

กลุ่มงาน
กิจการ
นานาชาติ   

กลุ่มงานติดตาม
การด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนา
วิชาการ 

กลุ่มงาน
วินัยและนิติ
การ 

1.งานสื่อสาร
นโยบาย  
2.งานพัฒนา
นโยบายและงาน
ริเริ่ม  
3.งานประชุม ทคอ. 
4.งานประชุม ทคอ.  
ด้านการบริหาร 
5.งานประชุม ทบอ.  
6.งานประชุมและ
สัมมนาสากล  
7.งานเลขนุการ
ผู้บริหาร  
8.งานบริหารและ
ธุรการ 

1.งานประชาสัมพันธ์ 
2.งานผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
3.งานฐานข้อมูลศิษย์
เก่า 
4.งานระดม
ทรัพยากร  
5.งานเครือข่ายและ
กิจกรรมเพ่ือสังคม 
6.งานบริหารและ
ธุรการ 
 

1.งานกิจกรรม
พัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา 
2.งานบริการแนะ
แนวอาชีพและ
สวัสดิการ
นักศึกษา 
3.งานบริการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพ 
4.งานบริหารและ
ธุรการ 

1.งานทุนและ
ความร่วมมือ
กับ
ต่างประเทศ 
2.งานบริการ
นักศึกษาและ
นักวิชาการ
ต่างประเทศ  
3.งานบริหาร
และธุรการ 

1.งานการ
ประชุม ทคอ. 
ด้านการวิจัย
และบริการ
วิชาการ  
2.งานก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนา
วิชาการ  
3.งานบริหาร
และธุรการ 

1.งานวินัย  
2.งานนิติการ 
3.งานบริหาร
และธุรการ 

ภาพที ่2.3  โครงสร้างการบริหารงานของกองงานผู้บริหาร 
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-  นางนารรีัตน ์เสียงทิพย์อนกุูล   
   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญ 
   การพิเศษ) 
   รกัษาการหัวหน้ากลุ่มงาน 
- น.ส.นิภาวรรณ  วังคะวิง   
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ)  
- นายเทวา  ทองเกลี้ยง   
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ)      
- น.ส.ธัญญาภรณ์  สุจรติวรางกรู   
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ) 
- น.ส.เยาวนาฏ  รุ่งเจรญินาน  
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ) 
- นายธนภณรทิธิ์ ธนภทัร์เศวตโชติ  
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ)   
- น.ส.กฤษณา วงษ์ไสว   
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ)  
- น.ส.กมลวรรณ ถิน่หัวเตย  
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ) 
-  น.ส.สุภาพร งามลิขิตวัฒนกุล  
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ) 
- นางนติยา  บุรินรัมย์ (พนักงานสถานที)่* 
 

 

 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการพร้อมทั้งอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการที่เป็นทางการ 

 
กองงานผู้บริหาร 

1. กลุ่มงานนโยบายสถาบันและ
การประชุม 

2. กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม 

 

3. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 4. กลุ่มงานกิจการ  
    นานาชาต ิ

5. กลุ่มงานติดตามการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการ 

6. กลุ่มงานวินัยและ  
นิติการ 

- น.ส.ประภัตรา ปักกัดตัง 
 (นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการ) หัวหน้ากลุม่งาน 
- น.ส.ญาดา  เอี่ยมเมธีสกุล (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ) 
- น.ส.ณัฎฐนันทน ์ สิทธพงษ์   
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิาร) 
- นายพรพรหม  ทองเกลี้ยง   
 (นักวิชาการโสตทัศนศกึษาปฏิบัติการ) 
- นายภูมิ  สุขจิตต ์ 
 (นักวิชาการโสตทัศนศกึษาปฏิบัติการ) 
-  น.ส.วรดา  ชาวเมอืง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
-  น.ส.กนกรัตน ์ จนัทร์ทร ู (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
-  นางนภาวงษ ์ ค ามุงคุณ (พนักงานรับโทรศัพท)์ 
-  น.ส.พัชรนิทร์  แก้วใจใหญ่  
  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
-  นายสมาน ปัญญาทีป์ (เจ้าหน้าทีโ่ครงการกองทนุฯ)* 
-  น.ส.กมลชนก มัน่ทอง (เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)  
-  น.ส.นิภาพรรณ สุริหะ (เจ้าหน้าที่โครงการกองทนุฯ)  
 

 

-  น.ส.นิภา  ชุมสุข 
(นักวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการ) 
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน 
-  นางณัตติยา  บุดดา   
(ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน) 
-  น.ส.มะลิวลั เจริญตัว (พยาบาลปฏิบัติการ)                         
- น.ส.วรรภา แหลมหลกั (พยาบาลปฏิบัติการ)   
- นายขวญั  ดัประเสริฐ   
 (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) 
- นายสุรพงษ์  โพธิ์ขาว   
(นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ)  
- นายกฤตย์ บุญชนะวิวัฒน ์                 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
- นางสาว รุจาลักษณ์  ยสินทร 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 
-  นางลัดดาวัลย์  ธนพิเชษฐ ์  
 (พนักงานสถานที)่* 
 

 

-  น.ส.นิภา  ชุมสุข 
(นักวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการ)   
หัวหน้ากลุม่งาน   
- นายภาณุ  บุญมา    
(นักวิเทศสัมพนัธ์ปฏิบัติการ) 
- น.ส.ชตุิกาญจน์ ฉลองวงศ ์ 
 (นักวเิทศสมัพันธ์ปฏิบัตกิาร) 
- น.ส.สุพชิญ์ชา  คนชม   
 (นักวเิทศสมัพันธ์ปฏิบัตกิาร)   
- นายย่ิงยศ  จิตต์ธรีภาพ   
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ) 
 

-  นางนารรีัตน ์เสียงทิพย์อนกุูล   
 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปช านาญ 
การพเิศษ) หัวหน้ากลุม่งาน  
- น.ส.นัฐมาศ พูลเอียด 
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ) 

   

 

 

 

  -  น.ส.ประภัสสร ประทมุนอก 
     (นิติกรช านาญการ) 
     หัวหนา้กลุม่งาน 
-  นายธนวรรธน์ วรรณธนะ 
  เดชาธร (นิติกรปฏิบัตกิาร) 
-  น.ส.วริษฐา บุณยเศรษฐ 
   (นิติกรปฏิบัติการ)  
-  น.ส.กมลชนก  สุขยาน ี  
   (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
    ปฏิบัติการ)  

 

 

ภาพที ่2.4  โครงสร้างอัตราก าลังของกองงานผู้บริหาร 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/resume_new.asp?id=1718
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2.2 ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา   

    กลุ่มงานกิจการนักศึกษามีขอบข่ายภาระงาน คือ งานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
ค่อนข้างหลากหลาย อาทิ งานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพ 
ซึ่งมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานและประสบการณ์สูง
มาก รวมทั้งต้องใช้ความคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอยู่
เสมอ ต้องสามารถแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามแผนงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่วางไว้ มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังภาพที่ 2.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

    กลุ่มงานกิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒบริหาร
ศาสตร์  มีภารกิจหลักประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา งาน
บริการแนะแนวอาชีพและสวัสดิการนักศึกษา งานบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ และงานบริหาร
และธุรการ  ในการปฏิบัติงานดังกล่าว หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา ท าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานขั้นต้น
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร ส านักงาน
อธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและอธิการบดีเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริ หารงาน งาน

อธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองงานผู้บริหาร 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจกรรมเพ่ือสังคม 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน 

งานกิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษา 

งานบริการแนะแนว
อาชีพและสวัสดิการ

นักศึกษา 

งานบริการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

สุขภาพ 
 

งานบริหาร 
และธุรการ 

 

ภาพที ่2.5 สายบังคับบัญชาและภารกิจของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
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สนับสนุนกิจกรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ในความรับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนการจัดท ากิจกรรมที่ซับซ้อนต้องใช้ความรู้ ในการออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ 
ปรับเปลี่ยนแนวทางให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษา และ Expected Learning Outcome 
(ELO) ของสถาบัน สามารถแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างทันท่วงทีและการขับเคลื่อนกิจกรรมส าเร็จตามแผน
กิจกรรมทั้งปีงบประมาณและยุทธศาสตร์สถาบัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
นักศึกษา ดังนี้  
 
หน้าที่รับผิดชอบ   
  1.จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม และสรุปงบประมาณด้านกิจกรรมนักศึกษา  
  2.วางแผน และด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์สถาบัน  
  3.ประสานงาน อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้านกิจกรรม  
             นักศึกษา  
  4.ให้ค าปรึกษาและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  
  5.ติดตามประเมินผลงานด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา  
   6.การสนับสนุนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะต่างๆ รวมทั้ง 
             หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
 7. สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและจัดท าข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพของสถาบัน   
  8. ประสานงานจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังภายใน และภายนอกสถาบันฯที่ได้รับมอบหมาย  
  9. สนับสนุนให้ค าปรึกษาและให้บริการด้านแนะแนวอาชีพและนักศึกษา   
  10. พัฒนาฐานข้อมูลการแนะแนวอาชีพ (Career Service Center)   
งานกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

1. งานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา  
2. งานบริการแนะแนวอาชีพและสวัสดิการนักศึกษา  
3. งานบริการสุขภาพและกีฬา 
4. งานบริหารและธุรการ 

1.งานกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา   
  1.1 งานจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 

1.2 งานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.3 งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.4 งานที่ปรึกษาการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
1.5 งานประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา 
1.6 งานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
1.7 งานให้ค าปรึกษาและควบคุม ดูแลคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ 
1.8 งานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEx 

2.งานบริการแนะแนวอาชีพและสวัสดิการนักศึกษา  
2.1 งานให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพกลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
2.2 งานพัฒนา Career Service Center  
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2.3 งานสนับสนุนขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ AUN-QA และ  EdPEx 
2.4 งานกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่ชีวิตการท างาน 
2.5 งานสร้างความร่วมมือกับนายจ้าง  
2.6 งานให้บริการข้อมูลการจัดหางานแก่นายจ้างและนักศึกษา  

 2.7 งานทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา         
3.งานบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ  

3.1. งานบริการด้านการแพทย์ 
3.1.1 อายุรกรรมแพทย์ 
3.3.2 จิตเวช 
3.3.3 งานพยาบาล 
3.3.4 งานให้บริการความรู้ด้านสุขภาพอนามัย  

3.2 งานบริการด้านกีฬาและออกก าลังกาย 
3.2.1 ฟิตเนส 
3.2.2 เวทเทรนนิ่ง   
3.2.3 กีฬาในร่ม 
3.2.4 กีฬากลางแจ้ง 
3.2.5 งานให้บริการความรู้และค าปรึกษาเก่ียวกับกีฬาและการออกก าลังกาย  
3.2.6 งานส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ   

  3.3 งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬา 
   3.3.1 กิจกรรมกีฬาประเพณี NIDA-AIT  

3.3.2 กิจกรรมมหาวิทยาลัย 
3.3.3 กิจกรรมกีฬาภายในสถาบัน ของนักศึกษา และบุคลากร 
3.3.4 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
3.3.5 งานสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน   

  3.4 งานอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
  3.5 บริการตู้ล็อกเกอร์  
4.งานบริหารและธุรการ  

4.1 งานประชุม 
4.2 งานการเงินและงบประมาณ  
4.3 งานบริการ  
4.4 งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง 
4.5 งานสารบรรณและการจัดท าเอกสาร 
4.6 งานเอกสารเพื่อสนับสนุนการจัดท ากิจกรรมศึกษา  
4.7 งานบริการจัดการเงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
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กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

 

งานกิจกรรมพัฒนา 
และส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษา 

งานบริการแนะแนว
อาชีพและสวัสดิการ

นักศึกษา 

งานบริการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

สุขภาพ 

งานบริหาร 
และธุรการ 

           ภาพที่ 2.6 ลักษณะการปฏิบัตงิาน  

1.1 งานจัดประชุมอาจารย์ที่ปรกึษา
กิจกรรมนกัศกึษา 
1.2 งานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศกึษา 
1.3 งานจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 
1.4 งานที่ปรกึษาการจดัโครงการกิจกรรม
นักศกึษา  
1.5 งานประเมินผลกิจกรรมนักศกึษา 
1.6 งานสนับสนนุการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนากจิกรรมนกัศึกษา 
1.7 งานให้ค าปรึกษาและควบคุม ดแูล
คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษาและชมรม
ต่างๆ 
1.8 งานสนับสนนุการประกนัคุณภาพ
การศกึษา AUN-QA และ EdPEx 

2.1 งานให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวอาชีพกลุ่มงานกจิการ
นักศกึษา 
2.2 งานพัฒนา Career Service 
Center  
2.3 งานสนับสนนุขับเคลื่อนการ
ประกนัคุณภาพ AUN-QA และ   
EdPEx 
2.4 งานกจิกรรมพฒันาทักษะ
นักศกึษาเพือ่เข้าสูช่ีวิตการ
ท างาน 
2.5 งานสร้างความรว่มมอืกับ
นายจ้าง  
2.6 งานให้บริการข้อมูลการ
จัดหางานแกน่ายจ้างและ
นักศกึษา  
2.7 งานทนุกู้ยืมเงินเพื่อ
การศกึษา         

3.1. งานบรกิารด้านการแพทย์ 
   3.1.1 อายุรกรรมแพทย์ 
   3.3.2 จิตเวช 
   3.3.3 งานพยาบาล 
   3.3.4 งานให้บรกิารความรู้ด้าน
สุขภาพอนามัย  
3.2 งานบริการด้านกฬีาและออก
ก าลังกาย 
   3.2.1 ฟิตเนส 
   3.2.2 เวทเทรนนิ่ง   
   3.2.3 กฬีาในรม่ 
   3.2.4 กฬีากลางแจ้ง 
   3.2.5 งานให้บรกิารความรูแ้ละ
ค าปรึกษาเกี่ยวกับกีฬาและการ
ออกก าลังกาย  
   3.2.6 งานส่งเสรมิกฬีาและการ
ออกก าลังกายเพือ่พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและสขุภาพ   
3.3 งานสนับสนนุการจดักจิกรรม
กีฬา 
    3.3.1 กิจกรรมกฬีาประเพณี 
NIDA-AIT  
    3.3.2 กิจกรรมมหาวทิยาลัย 
    3.3.3 กิจกรรมกฬีาภายใน
สถาบัน ของนกัศกึษา และ
บุคลากร 
     3.3.4 กิจกรรมกฬีาเพือ่
สุขภาพ 
    3.3.5 งานสนับสนนุการกฬีา
เพื่อสรา้งเครอืข่ายระหว่างสถาบัน   
3.4 งานอาจารย์ที่ปรกึษากิจกรรม
นักศกึษา 
3.5 บริการตู้ล็อกเกอร ์

4.1 งานประชมุ 
4.2 งานการเงนิและ
งบประมาณ  
4.3 งานบริการ  
4.4 งานพัสดุและจัดซ้ือจัดจ้าง 
4.5 งานสารบรรณและการ
จัดท าเอกสาร 
4.6 งานเอกสารเพือ่สนับสนุน
การจดัท ากิจกรรมศกึษา  
4.7 งานบริการจัดการ
เงินกองทุนกิจกรรมนักศกึษา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
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2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
 

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่  

   2.3.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะและประสบการณ์สูงมากในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก และ
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ งานสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ ในความรับผิดชอบการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนการ
จัดท ากิจกรรมที่ซับซ้อนต้องใช้ความรู้ ในการออกแบบงานอย่างสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนแนวทางให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนานักศึกษา และ Expected Learning Outcome (ELO) ของสถาบัน สามารถแก้ไข
ปัญหาในงานได้อย่างทันท่วงทีและการขับเคลื่อนกิจกรรมส าเร็จตามแผนกิจกรรมทั้งปีงบประมาณและ
ยุทธศาสตร์สถาบัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้   
หน้าที่รับผิดชอบ   

  1.จัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรม และสรุปงบประมาณด้านกิจกรรมนักศึกษา  
  2.วางแผน และด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์สถาบัน  
  3.ประสานงาน อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบาย และแผนปฏิบัติงานด้าน 
      กิจกรรมนักศึกษา  
  4.ให้ค าปรึกษาและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  
  5.ติดตามประเมินผลงานด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา  
   6.การสนับสนุนงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะต่างๆ    
     รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   
 7. สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและจัดท าข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพของสถาบัน   
  8.ประสานงานจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังภายใน และภายนอกสถาบันฯที่ได้รับมอบหมาย  
  9. สนับสนุนให้ค าปรึกษาและให้บริการด้านแนะแนวอาชีพและนักศึกษา   
  10. พัฒนาฐานข้อมูลการแนะแนวอาชีพ (Career Service Center)  

งานกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา   

- งานจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
- งานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- งานจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
- งานที่ปรึกษาการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
- งานประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา 
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- งานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
- งานให้ค าปรึกษาและควบคุม ดูแลคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ  
- งานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEx   

          การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริการและสวัสดิการ
นักศึกษางานสนับสนุนกิจกรรมและท่ีปรึกษา   

1.งานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา    
   สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
รวมถึงมีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ ผ่าน
มาตราฐานคุณภาพระดับสากล AUN-QA ซึ่งทางกลุ่มงานได้ก าหนดมาตรฐานของนักศึกษาผ่านปรัชญาของ
สถาบัน กล่าวคือ Wisdom for Change โดยเสนอผ่านมาตราฐานอันพึงประสงค์ 6W ได้แก่ World Class,  
Innovation, Social Responsibility, Discipline, Open-mindedness, Morality ภายใต้กระบวนการ  
PDCA   

2.งานบริการแนะแนวอาชีพและสวัสดิการนักศึกษา 
   จัดแผนการจัดท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งจะด าเนินการภายใต้โครงการสัมนาการท างาน
เป็นทีมและการจัดท าแผนงบประมาณการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ
นั้นๆ และด าเนินการปรับแผนการด าเนินโครงการเมื่อครบก าหนด 6 เดือน รวมถึงการจัดท าแผนส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน ซึ่งจะน าผลการด าเนินงานดังกล่าวไปเสนอในที่ประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาต่อไป  
 3.งานสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สถาบัน  
          จัดกิจกรรมสอดคล้องและด าเนินตามนโยบายโครงการต่างๆ ของสถาบัน เช่น โครงการ
ระบบฐานข้อมูล NIDA Career Service Center โครงการติว IELTS เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ Expected Learning Outcome (ELO) ของสถาบัน   
 4.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยมอบหมายสั่งการ 
 รายงานผลการเตรียมความพร้อมของสถาบันในการเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล อาทิ AUN-QA หรือ 
EdPex เป็นต้น รวมถึงจัดหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและเข้าเวรนอกเวลาราชการ ทั้งเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของสถาบัน เช่น งานพิธีไหว้ครู งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
   - จัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องยุทธศาสตร์สถาบัน วิสัยทัศน์
สถาบัน นโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ  
   - งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   - ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนานักศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก 
โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
ที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
   - ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาคู่มือเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา การ
บริการและสวัสดิการนักศึกษา โดยก าหนดแนวทางพัฒนาระบบงานและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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   - เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานพัฒนานักศึกษา การ
บริการและสวัสดิการนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
   - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพภายในของการศึกษา        
   - สร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหว่างสามสถาบัน คือ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   - มีการด าเนินการแผนงาน/แผนงบประมาณในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์สถาบัน 
   - มีการน าผลการประเมินในภาพรวมไปปรับปรุงแผนงาน/แผนงบประมาณในปีต่อไป 
   - มีการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน โดยการจัดท า SAR 
ระดับสถาบัน ในการตอบตัวชี้วัดด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   - สนับสนุน/ก ากับดูแลให้มีการวางแผนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาและสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การประเมิน AUN-QA (ตัวชี้วัด 8.4 และ 8.5)  
     - มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการร่วมกันสร้างเครือข่ายด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหว่างสถาบัน    
    - การวิเคราะห์ค่างานที่มีความซับซ้อนและออกแบบปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้อง
กับภาระงานที่เพ่ิมเข้ามาใหม่เพ่ือให้การปฏิบัติงานคล่องตัว เช่น ขออนุมัติงบประมาณ/ จัดท าโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ จัดให้มีตารางระยะเวลาควบคุมมีมาตรฐานในทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา   

  2.3.2  ให้ค าแนะน าการเล่นกีฬา แนะน าการใช้อุปกรณ์กีฬาที่ถูกต้องเหมาะสม การดูแล
รักษาอุปกรณ์กีฬาให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ ณ ห้อง Fitness ตลอดจนดูแลสนามกีฬาในร่ม สนาม
แบดมินตัน สนามวอลเลย์บอล สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล ห้อง Squash ให้บริการการเบิกยืมอุปกรณ์
กีฬาต่างๆ กุญแจล็อกเกอร์และอุปกรณ์นันทนาการต่างๆ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแผน
กิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน  
 
2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนานักศึกษา การ
บริการและสวัสดิการนักศึกษา งานสนับสนุนกิจกรรมและท่ีปรึกษา 
   - จัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องยุทธศาสตร์สถาบัน วิสัยทัศน์
สถาบัน นโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ 
   - งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   - ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนานักศึกษาที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก 
โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
ที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์   
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    - ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาคู่มือเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา การ
บริการและสวัสดิการนักศึกษา โดยก าหนดแนวทางพัฒนาระบบงานและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
    - เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานพัฒนานักศึกษา 
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างเกี่ยวกับง านดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพภายในของการศึกษา        
   - สร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหว่างสามสถาบัน 
คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
    - มีการด าเนินการแผนงาน/แผนงบประมาณในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
สถาบัน 
    - มีการน าผลการประเมินในภาพรวมไปปรับปรุงแผนงาน/แผนงบประมาณในปี
ต่อไป 
    - มีการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน โดยการจัดท า SAR 
ระดับสถาบัน ในการตอบตัวชี้วัดด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     - สนับสนุน/ก ากับดูแลให้มีการวางแผนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาและ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การประเมิน AUN-QA (ตัวชี้วัด 8.4 และ 8.5)  
      - มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดโครงการร่วมกันสร้างเครือข่ายด้าน
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหว่างสถาบัน     
     - การวิเคราะห์ค่างานที่มีความซับซ้อนและออกแบบปรับปรุงระบบงานให้
สอดคล้องกับภาระงานที่เพ่ิมเข้ามาใหม่เพ่ือให้การปฏิบัติงานคล่องตัว เช่น ขออนุมัติงบประมาณ/ จัดท าโครง 
การและเบิกจ่ายงบประมาณของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ จัดให้มีตารางระยะเวลาควบคุมมีมาตรฐาน
ในทุกขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา    
               2.4.1 ด้านการปฏิบัติการ 
    ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนานักศึกษา การบริการและสวัสดิการ
นักศึกษางานสนับสนุนกิจกรรมและท่ีปรึกษางานสวัสดิการงานบริหาร 
    - จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมสอดคล้องยุทธศาสตร์สถาบัน  
    - จัดท างบประมาณแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งแผนการจัดกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์สถาบัน 
    - สามารถควบคุมการปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรม งานสวัสดิการ งานที่ปรึกษา งาน
บริหารธุรการที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก
โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
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    - สามารถก ากับตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
   - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร สร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ พัฒนา
หนังสือต าราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน 
นโยบายของหน่วยงาน  
   - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา ก าหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง  
   2.4.2 ด้านการวางแผน  
   โดยวางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
       - งานกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันในแต่ละปีงบประมาณกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ นักศึกษาจากตัวแทนทุกคณะของสถาบัน เข้าร่วมในการก าหนดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สอดคล้อง
กับการพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน 1.ด้านวิชาการ 2.ด้านกีฬาและนันทนาการ 3.ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 4.ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 5.ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม น ามาบูรณาการเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาและเพ่ิมภาวะผู้น านักศึกษา ให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะนักศึกษาอันพึงประสงค์ตรงตามเป้าประสงค์ของนักศึกษา 
         - วางแผนและก ากับดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
นักศึกษาโดยท าหน้าที่ให้ข้อมูล ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมูลและสาระส าคัญ
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ  
         - ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษาของสถาบันกิจกรรมนอก
หลักสูตร ก าหนดแนวทางการด าเนินการสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมายของความส าเร็จ  
         - ร่วมก าหนดและวางแผนการพัฒนานักศึกษาของสถาบันผ่านกิจกรรมนอก
หลักสูตร โดยท าหน้าที่ในการก าหนด ให้ค าปรึกษา ริเริ่มศึกษาหาข้อมูล ในการก าหนดแผนกิจกรรมนักศึกษา
ประจ าปี   
          - ร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนกิจกรรม
นักศึกษา แผนงานต่างๆของกลุ่มงานกิจการนักศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด   
          - จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมสามารถวัดบรรลุตามแผนหรือไม่ มี
เกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน   

      - สรุปเอกสารโครงการกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละปีงบประมาณเป็นหมวดหมู่
สามารถสืบค้นได้และสแกนเอกสารแล้วอัพโหลดขึ้น Microsoft OneDrive  
         - จัดการประชุมกลุ่มงานกิจการนักศึกษาในการวางแผนตั้งงบประมาณประจ าปี  
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        - รายงานความเสี่ยงของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เช่น ความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก เป็นประจ าทุกปี  
    2.4.3  ด้านการประสานงาน  
   ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
      - กลุ่มงานกิจการนักศึกษากับสโมสรนักศึกษาได้ประสานงานการท างานร่วมกันโดย
มีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
      - ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
    2.4.4  ด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการเพื่อนักศึกษาและบุคลากร  
       - ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงาน
ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
      - จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ   
       - ให้บริการการจองทรัพยากรผ่าน NIDA Mobile application สามารถจองได้
สะดวกรวดเร็ว เช่น ใช้สนามกีฬาในร่ม ห้องดนตรีสากล ห้องคาราโอเกะ ห้องออกก าลังกาย 
       - ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ระบบสารบรรณ งานพัสดุการจัดซื้อ
จัดจ้าง แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ   
   2.4.5 ด้านการพัฒนานักศึกษา การบริการและสวัสดิการนักศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษาและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
      - จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องยุทธศาสตร์สถาบัน 
วิสัยทัศน์สถาบัน นโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ 
      - งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าโครงการในการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อน าเสนอในเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
     - ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาคู่มือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา การบริการและสวัสดิการนักศึกษา โดยก าหนดแนวทางพัฒนาระบบงานและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
       - เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานพัฒนานักศึกษา การ
บริการและสวัสดิการนักศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานดังกล่าว 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ      
        - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพภายในของการศึกษาน าไปสู่มาตรฐานสากล 
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       - สร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหว่างสามสถาบัน คือ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
       - มีการด าเนินการแผนงาน/แผนงบประมาณในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์สถาบัน 
        - มีการน าผลการประเมินในภาพรวมไปปรับปรุงแผนงาน/แผนงบประมาณในปีต่อไป 
        - มีการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน โดยการจัดท า   
AUN-QA (ตัวชี้วัด 8.4 และ 8.5) ระดับสถาบัน ในการตอบตัวชี้วัดด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        - สนับสนุน/ก ากับดูแลให้มีการวางแผนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาและสอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การประเมิน AUN-QA (ตัวชี้วัด 8.4 และ 8.5)  
   2.4.6 เป็นคณะกรรมการ คณะท างานชุดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานใน
รูปแบบคณะกรรมการเพ่ือให้มีส่วนส่วนร่วมในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนกลยุทธ์ของสถาบัน อาทิเช่น  
          - คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  ประจ าปี
งบประมาณ   
          - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 
          - คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี  
          - คณะกรรมการประจ าอาคาร 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาและการจัดกิจกรรมของนักศึกษาสถาบัน  
      - ที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร์ สโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559  
     - ที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสตร์ สโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
    - ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบท สโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
        - ที่ปรึกษาชมรมปิงปอง สโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
       - คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและราคากลางเครื่องออกก าลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า  
       - คณะกรรมการการก าหนดรายละเอียดและราคากลาง  
       - คณะกรรมการด าเนินการสอบราคาจ้างระบบฐานข้อมูล Nida Career Service  
                                  Center  
       - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ระบบฐานข้อมูล Nida Career Service Center 
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางด้านการงานอาชีพของสถาบัน ในการเข้ามาศึกษาหาข้อมูลและการหาการงานอาชีพของ
นักศึกษาสถาบัน 
   - คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและราคากลาง ปรับปรุงสนามเทนนิส  
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บทที่ 3  
 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
 

3.1 ข้อบังคับ และค าสั่ง แนวทางปฏิบัติกิจกรรมนกัศึกษา 
 
  สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่
เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน ดังต่อไปนี้    
    1. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ พ.ศ.2532, ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2534), ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539), ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540), ฉบับที่ 5 (พ.ศ.
2556) (รายละเอียดตามภาคผนวก)  
    2. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2541 ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2543) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2548) (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
    3. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย แนวปฏิบัติระเบียบ วินัย พฤติกรรม 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2554 (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)  
  บทที่ 3 ได้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปข้อบังคับ, ค าสั่ง, เพ่ือสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษา 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาวิเคราะห์และสรุปจาก 
    1. ข้อบังคับสถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ พ.ศ. 2532     
   2. ข้อบังคับสถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  
   3. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  
    4. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540  
    5. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556    
    6. ค าสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมต่างๆ 
  
1.ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2532  
   โดยจุดประสงค์ของข้อบังคับสถาบันฉบับบนี้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 
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2509 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงตราข้อบังคับ โดยมีทั้งหมด 14 มาตรา 58 ข้อ เป็นหลัก
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
    หมวด 1 ข้อความทั่วไป กล่าวถึง ซึ่งข้อบังคับนี้มีชื่อเรียก “ข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2532” โดยยกเลิก
ข้อบังคับ ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2522 และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526 และให้ใช้ข้อบังคับสถาบันฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2532   
   หมวด 2 ชื่อและวัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษา โดยหมวดนี้กล่าวถึง ชื่อของ
สโมสรนักศึกษา โดยมีชื่อว่า “สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มีชื่อย่อว่า “ส.สพบ.” มีชื่อ
เป็นภาษาอังกฤษว่า“The Student Union of the National Institute of Development Administration” 
มีชื่อย่อว่า “SUNIDA” และสโมสรนักศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพ่ือปลูกฝังคุณภาพแก่นักศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม เสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการ ประสบการณ์
วิชาชีพ แก่นักศึกษาเพ่ือปลูกฝังและรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของ
ชาติ เพ่ือส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือ
เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน จะเห็นได้ว่าเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษาที่
ชัดเจน  
    หมวด 3 การควบคุมดูแลกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา กล่าวถึง การควบคุมดูแล
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา โดยให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจและ
หน้าที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา คือ เป็นผู้ประสานงานระหว่างสถาบันกับสโมสรนักศึกษา ควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการต่างๆ รับทราบมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการชักถาม พิจารณากลั่นกรองงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาและ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรและชมรมก่อนเสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติ 
และเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชมรม โดยให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์หรือ
ข้าราชการประจ าของสถาบันเป็นที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาประจ าคณะ/โครงการละ 1 คน โดยให้ที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษาประจ าคณะ/โครงการมีวาระ 1 ปีงบประมาณ ส่วนที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา มีวาระ
เช่นเดียวกับวาระของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชมรมชุดนั้นๆ และคณะกรรมการที่ปรึกษา
กิจกรรมนักศกึษาอยู่ในวาระ 1 ปีตามปีงบประมาณ  
   หมวด 4 สมาชิกสโมสรนักศึกษา ในหมวดนี้กล่าวถึง การเป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษา 
โดยที่นักศึกษาสถาบันทุกคนเป็นสมาชิกสโมสรและสมาชิกสโมสรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ
ได้แก่ นักศึกษาสามัญของสถาบัน สมาชิกวิสามัญได้แก่ นักศึกษาสมทบของสถาบัน และการสิ้นสุดของสมาชิก
สามัญและสมาชิกวิสามัญ จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพเมื่อ ตาย และหมดสภาพการเป็นนักศึกษาสามัญ หรือ
นักศึกษาสมทบแล้วแต่กรณี และสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สโมสรจัด
ขึ้น และมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและกิจกรรมอ่ืนๆ 
ของสโมสรนักศึกษา 
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    หมวด 5 องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร ในหมวดนี้จะกล่าวถึง องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริหาร ให้มีนายกสโมสรนักศึกษา อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม ประธานฝ่ายวิชาการ 
ประธานฝ่ายกีฬา ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ และผู้แทนนักศึกษาคณะ/โครงการต่างๆ 
ที่มีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป คณะ/โครงการละ 1 คน มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ พิจารณาและ
วางแผนการด าเนินงานของสโมสรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 10 แห่งข้อบังคับนี้ พิจารณาจัดท า
และรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสรให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาส่วนรวม วางระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในสโมสรที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบข้อบัง คับ
สถาบันรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจกรรมของสโมสรเสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการต่างๆ 
ต่อฝ่ายบริหารของสถาบัน พิจารณาการขอจัดตั้งหน่วยงานในสโมสรหรือชมรมต่างๆเพ่ือเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ของสถาบัน ที่กล่าวมาหน้าที่ของสโมสรนักศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบ แต่ละต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา ทั้งหมด 10 ต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ นายกสโมสรนักศึกษา มีอ านาจและหน้าที่เป็นประธานของที่
ประชุมกรรมการบริหาร ควบคุมดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามข้อบังคับที่วางไว้
และเป็นตัวแทนของสโมสรในการประสานงานร่วมกับสถาบันและหน่วยงานภายนอก อุปนายกสโมสร
นักศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีที่นายกไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรหรือคณะกรรมการมอบหมาย เหรัญญิกมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดเตรียมงบประมาณต่างๆ ของสโมสรเพ่ือเสนอสถาบันอนุมัติ ทั้งบัญชีรายรับ - รายจ่ายในกิจกรรมที่
ด าเนินการไปแล้ว เลขานุการสโมสรนักศึกษา มีอ านาจหน้าที่จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
และจดบันทึกรายงานการประชุม เก็บรักษาเอกสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการประชุมตลอดจนหนังสือโต้ตอบต่างๆ 
ให้อยู่ ในสภาพที่ เป็นระเบียบ ปฏิคมมีอ านาจหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างสโมสรนักศึกษากับ
บุคคลภายนอกทั้งในและนอกสถาบัน รับผิดชอบในการจัดงานต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา ประธานฝ่ายกีฬามี
อ านาจหน้าที่ประสานงานกับชมรมกีฬาภายในสถาบัน จัดแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกสถาบัน ให้
ค าแนะน าแก่สโมสรนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา ประธานฝ่ายวิชาการมีอ านาจและหน้าที่รับผิดชอบการ
ด าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการของสโมสรนักศึกษา ประธานฝ่ายสวัสดิการ มีอ านาจและหน้าที่ดูแลด้าน
สวัสดิการนักศึกษาประสานงานด้านสวัสดิการกับหน่วยงานอ่ืนๆ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบของด้านประชาสัมพันธ์และมีผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะมีอ านาจหน้าที่ เป็นผู้แทนนักศึกษาของ
คณะ/โดยการที่สังกัดอยู่ในสโมสร พิจารณาให้ค าแนะน า และช่วยด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
ด าเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในคณะโครงการในสังกัด เมื่อได้รับมอบหมายจากสถาบันหรือ
สโมสร   
   หมวด 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ผู้แทนนักศึกษาให้มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากนักศึกษาในคณะ/โครงการได้รับมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจากนักศึกษาสถาบันเลือกตั้งเป็นกลุ่ม
ผู้สมัคร โดยระบุผู้สมัครแต่ละต าแหน่ง และท าให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวิธีการที่อธิการบดี
ก าหนด โดยการด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเป็น
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง และก าหนดรายละเอียดต่างๆ  
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  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นส่วนกลางในการก ากับดูแลกระบวนการในการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบหลักๆ คือการก าหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง การสมัครรับ
เลือกตั้ง การตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง วิธีการด าเนินการเลือกตั้ง  
    หมวด 7 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารในหมวดนี้ กล่าวถึง ผู้ที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิก สามัญของสโมสรนักศึกษา ต้องไม่เป็นนักศึกษาที่
ได้รับวิทยาทัณฑ์ในขณะที่สมัครรับเลือกตั้ง ต้องไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหายจนถูกสั่งหรือเคยถูกสั่งพัก
การศึกษา ต้องไม่ลาพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารมากกว่า 1 ต าแหน่ง
ในวาระเดียวกัน  
    หมวด 8 การด ารงต าแหน่ง ในหมวดนี้กล่าวถึง คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาด ารงต าแหน่ง ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งเสนอรายชื่อผู้ ได้รับเลือกตั้งต่อสถาบัน 
ประกอบการแต่งตั้ง อยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนจนถึงวัน
สุดท้ายก่อนวันขึ้นภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาถัดไป การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ ให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 2 คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องมอบงานในความ
รับผิดชอบของตนให้แก่คณะกรรมการบริการชุดใหม่ก่อนนสิ้นสุดวาระของตน  
    หมวด 9 การพ้นจากต าแหน่ง ในหมวดนี้กล่าวถึงการพ้นจากต าแหน่ง ผู้ด ารง
ต าแหน่งตามการบริหารต้องพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังนี้ มีเหตุดังนี้ ครบก าหนดออกตามวาระ ตาย ลาออก 
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32 แห่งข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่ง ต าแหน่งขัดในคณะกรรมการบริหารไม่
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริหารจ านวน 3 ใน 4 ของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งหมดมีสิทธิเสนอให้สถาบันพิจารณาถอนถอนออกจากต าแหน่งได้ 
    หมวด 10 การเลือกตั้งซ่อม ในหมวดนี้กล่าวถึง เหตุต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลง
ก่อนครบก าหนด ออกตามวาระให้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการต าแหน่งที่ว่างนั้นมาแทนภายใน 30 วัน เว้นแต่
วาระการด ารงต าแหน่งจะสิ้นสุดลงเหลือไม่เกิน 30 วัน ให้คณะกรรมการบริหารเลือกผู้ที่เห็นสมควรเข้ารักษา
ราชการแทนโดยความเห็นชอบของสถาบัน ให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารที่เลือกมาแทนเริ่ม
ตั้งแต่วันที่สถาบันประกาศแต่งตั้งและสิ้นสุดลงตามวาระของการบริหารในปีนั้น 
    หมวด 11 ชมรม ในหมวดนี้กล่าวถึง การก่อตั้งของชมรม มีลักษณะอย่างไร กล่าวถึง 
นอกเหนือจากกิจกรรมส่วนรวมของสโมสรนักศึกษา แล้วสโมสรนักศึกษาเป็นผู้เสนอจัดตั้งชมรมต่างๆ ความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินผลงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของแต่ละชมรมเป็น
ประจ าทุกปี สมาชิกอย่างน้อย 30 คน โดยให้จัดแต่งตั้งหรือเลือกกรรมการให้ท าได้โดยค าสั่งของอธิการบดี 
และมีคณะกรรมการของชมรมประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการอ่ืนๆ อีกไม่เกิน 3 
คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมของชมรม ชมรมนั้นมีหน้าที่คือ ก าหนดแผนงาน งบประมาณรายรับ - รายจ่ายและ
กิจกรรมที่จากการท าในรอบปี เสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือนุมัติ วางระเบียบเพ่ือประโยชน์ในการด าเนิน
กิจกรรมของชมรม และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายนอกสถาบันของชมรมให้กระท าในนามสโมสรนักศึกษา 
ห้ามด าเนินการโดยเอกเทศ 
   หมวด 12 การประชุม ในหมวดนี้กล่าวถึงหลักของการประชุม โดยการประชุมครั้ง
แรกของการ บริหารให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม การประชุม
ครั้งต่อไปนายกสโมสรเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่นายกสโมสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อุปนายกสโมสร
เป็นผู้เรียกประชุม และถ้าอุปนายกสโมสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียก
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ประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการชมรม อธิการบดีอาจจะส่งผู้แทนไปเข้าร่วม
ประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ และในฐานะตัวแทนของสถาบันได้ 
    หมวด 13 การเงิน ได้กล่าวถึง รายได้ของชมรมมาจากเงินอุดหนุนของสถาบัน เงิน
ค่าบ ารุงของสมาชิก เงินรายได้อ่ืนๆ เงินทั้งหมดให้เก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายคลังของสถาบัน การเสนองบประมาณให้
เสนอในรูปงบประมาณตามโครงการหรือแผนงานของกิจกรรมแต่ละอย่าง ให้เบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษา
และชมรมในโครงการหรือแผนงานใดงบท าได้ต่อเมื่อมีปรากฏอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันแล้ว
เท่านั้น การเบิกจ่ายเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆที่มิได้ปรากฏอยู่ในงบประมาณของสโมสรนักศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
รายการใช้จ่ายใดๆจากท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาขออนุมัติอธิการบดี 
    หมวด 14 วินัยของกรรมการและสมาชิกในหมวดนี้กล่าวถึง กรรมการบริหาร
กรรมการชมรม สมาชิกสโมสร และสมาชิกชมรม ผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือประพฤติ
ปฏิบัติในทางท่ีไม่สมควรจนอาจท าให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียแก่สถาบัน สโมสรนักศึกษาและชมรม ให้
คณะกรรมการบริหารเสนออธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีมอบหมายเพ่ือด าเนินการตั้ง
กรรมการสอบสวนตามความในข้อ 18 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2512 
    สรุปได้ว่า ข้อบังคับสถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2532 เป็นฉบับหลักที่ใช้ยึดปฏิบัติเป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมและต่อมา
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันเป็นล าดับ   
 
2. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534  
    เป็นข้อบังคับที่ต้องมีการแก้ไขตามสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น มี
ข้อบังคับทั้งหมด 10 ข้อ สามารถอธิบายเนื้อหาข้อแตกต่างจากฉบับแรกที่ส าคัญดังนี้ โดยปรับแก้ไขให้มี
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายก 2 ต าแหน่ง เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม 
ประธานฝ่ายวิชาการ ประธานฝ่ายกีฬา ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ายสวัสดิ การ และจะมีผู้แทน
นักศึกษาคณะละ 2 คน โดยเป็นผู้แทนนักศึกษาภาคปกติ 1 คน และภาคพิเศษ 1 คน จะเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสถาบัน และคณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องมอบงานในความ
รับผิดชอบของตนให้แก่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนสิ้นสุดวาระของตน และเพ่ิมเรื่องของการพ้นต าแหน่ง
ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา โดยให้ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารต้องพ้นจากต าแหน่งในกรณี
ครบก าหนดออกตามวาระ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32 แห่งข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
หนึ่งต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ยกเว้น นายกสโมสรนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และเพ่ิมเรื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุม
เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาจจะ
เชิญประธานชมรมมาร่วมประชุมด้วยก็ได้ 
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   สรุปได้ว่าข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 ปรับปรุงและเพ่ิมเติมบางข้อใหม่ จากฉบับ พ.ศ. 2532 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
3. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539 
    ในข้อบังคับมีทั้งหมด 6 ข้อต้องปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อบังคับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีประเด็นที่เพ่ิมเข้ามา กล่าวถึง ผู้แทนนักศึกษาได้มาจากประธาน
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจากคณะนั้นๆ โดยต าแหน่งและคณะกรรมการบริหารจะอยู่ในต าแหน่งคราว
ละ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ตามปฏิทินการศึกษาและสิ้นสุดในวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1 
ในปีการศึกษาถัดไป การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 และผู้มีสิทธิลงเลือกตั้งจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องมอบ
งานในความรับผิดชอบของตนให้แก่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนสิ้นวาระของตน 
   สรุปได้ว่า ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวแทนนักศึกษา
ของแต่ละคณะจะต้องมี 2 คน จากภาคปกติและภาคพิเศษและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา   
4. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2540   
    ในข้อบังคับมีทั้งหมด 5 ข้อได้เพ่ิมเติมเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์มาก
ขึ้น ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 
ปี โดยเริ่มในวันแรกและสิ้นสุดตามปีงบประมาณ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน “คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องมอบงานในความ
รับผิดชอบของตนให้แก่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก่อนสิ้นสุดวาระของตน” และในส่วนของชมรม
ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการอ่ืนๆอีกไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ของชมรม 
   สรุปได้ว่า ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 จะเพ่ิมในเรื่องของการด ารงต าแหน่งของคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่มีความชัดเจนมากข้ึน และการด าเนินกิจกรรมของชมรมนั้นๆ 
 
5.ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2556 
     ในข้อบังคับฉบับนี้เป็นการปรับปรุงและเพ่ิมเติม ฉบับสุดท้าย เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมสโมสรนักศึกษาขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเนื้อหากล่าวถึง ถ้าต าแหน่งผู้แทนนักศึกษาว่างลงก่อนครบ
ก าหนดออกตามวาระให้คณะด าเนินการแต่งตั้งผู้แทนนักศึกษาที่ว่างขึ้นมาแทนภายใน 30 วัน ถ้าต าแหน่ง
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระยกเว้นนายกสโมสรนักศึกษา ให้นายก
สโมสรนักศึกษาเลือกผู้ที่เห็นสมควรเข้ารับต าแหน่งแทนโดยความเห็นชอบของสถาบันถ้านายกสโมสรนักศึกษา
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พ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้อุปนายกคนที่ 1 เข้ารับต าแหน่งแทนนายกสโมสรนักศึกษา 
ให้อุปนายกคนที่ 2 รับต าแหน่งแทนอุปนายกคนที่ 1 และให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเลือกผู้ที่
เห็นสมควรเข้ารับต าแหน่งแทนอุปนายกคนที่ 2 
  สรุปได้ว่า ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2556 ฉบับล่าสุดนี้ เป็นการเพ่ิมเติมในเรื่องต าแหน่งผู้แทน
นักศึกษาว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาว่างลงก่อนครบ
ก าหนดออกตามวาระ จะอธิบายวิธีการปฏิบัติไว้จะท าให้การท างานง่ายขึ้น 
6. ค าสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ค าสั่งเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมต่างๆ เป็นค าสั่ง
สถาบัน เพ่ือแจ้งให้ชมรมได้ด าเนินกิจกรรมตามหลักวิธีการที่ถูกต้อง จะท าให้การท างานของสโมสรนักศึกษา
และชมรมท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  สรุป ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ พ.ศ.2532 , ข้อบังคับสถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 , ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 , ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2540 ,ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 และค าสั่งสถาบัน 
แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมต่างๆ ล้วนแต่เป็นข้อปฏิบัติ และแนวทางการด าเนินกิจกรรมของสถาบันเพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สามารถปรับแก้ในข้อปฏิบัติต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น บุคลากร
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ มีเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม 
    กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาดังกล่าว เป็นกรอบในการ
ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม มีศักยภาพท่ีได้รับการพัฒนา นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสถาบันได้จัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาหรือชมรม สถาบันได้สนับสนุนส่งเสริมโดย
มุ่งหวังให้ กิจกรรมได้พัฒนานักศึกษาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนมีคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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การควบคุมดูแลกิจกรรมสโมสรนักศึกษา  
คณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา (มีวาระ 1 ปี) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 (มอบหมายอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมดูแลสโมสรนักศึกษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 
(ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา 
(ประธาน)  

-  ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์                              (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ     (กรรมการ) 
- ทีป่รึกษาเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะสถิติประยุกต์     (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ    (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะภาษาและการสื่อสาร    (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะนิติศาสตร์     (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว    (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม   (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ     (กรรมการ) 
- ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา         (กรรมการ) 
- หวัหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา       (กรรมการและเลขานุการ)  
- บุคลากรกลุ่มงานกิจการนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คน)      (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)  

  ภาพที่ 3.1 การควบคุมดูแลกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 

http://mba.nida.ac.th/en/
http://as.nida.ac.th/th/
http://www.econ.nida.ac.th/
http://ssde.nida.ac.th/
http://lc.nida.ac.th/main/th/
http://hrd.nida.ac.th/
http://law.nida.ac.th/main/th/
http://nits.nida.ac.th/
http://gscm.nida.ac.th/home/th/index.php
http://gseda.nida.ac.th/
http://ico.nida.ac.th/
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โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา (มีวาระ 1 ปี)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ผู้แทนคณะภาคปกติ (คณะละ 1 คน) ผู้แทนคณะภาคพิเศษ (คณะละ 1 คน)   

1.คณะรัฐประศาสนศาสตร์          
2.คณะบริหารธุรกิจ     
3.คณะสถิติประยุกต ์     
4.คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ     
5.คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม    
6.คณะภาษาและการสื่อสาร     
7.คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
8.คณะนิติศาสตร์     
9.คณะการจัดการการท่องเที่ยว     
10.คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ   
11.คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
12.วิทยาลัยนานาชาติ 

 

 

 

นายกสโมสรนักศึกษา 

อุปนายกคนที่  1 อุปนายกคนที่  2 

 

เลขานุการ 

ประธานฝ่ายกีฬา ประธานฝ่าย
วิชาการ 

ปฏิคม เหรัญญิก 

       ประธานฝ่ายสวัสดิการ     ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  

ภาพที่ 3.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

http://mba.nida.ac.th/en/
http://as.nida.ac.th/th/
http://www.econ.nida.ac.th/
http://ssde.nida.ac.th/
http://lc.nida.ac.th/main/th/
http://hrd.nida.ac.th/
http://law.nida.ac.th/main/th/
http://nits.nida.ac.th/
http://gscm.nida.ac.th/home/th/index.php
http://gseda.nida.ac.th/
http://ico.nida.ac.th/
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       ชมรมต่างๆ ประจ าปี (ปรับเปลี่ยนตามปีงบประมาณ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                           หมายเหตุ.- ชมรมประจ าปีงบประมาณ 2561        
                                                        ภาพที่ 3.3 ชมรมตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1. ชมรมนักศึกษานานาชาติ 
2. ชมรมดนตรีสากลนิด้า 
3. ชมรมบาสเกตบอล 
4. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท 
5. ชมรมพุทธศาสตร์ 
6. ชมรมปิงปอง 
7. ชมรมฟุตบอล 
8. ชมรมแบดมินตัน  
9. ชมรมอาสาพัฒนาสังคม 
10. ชมรมวอลเลย์บอล 
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3.2 วิธปีฏิบัตงิานกิจกรรมนักศึกษา 
 
  3.2.1 แนวทางปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษาของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสถาบันสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  - วัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษา  
  หน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสถาบันจัดตั้งสโมสรนักศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกันของนักศึกษาและเพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับสถาบันในการด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว และมีเครื่องหมายสโมสรนักศึกษาจะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบดวงประทีปเปลวสีแดงแปดแฉกด้ามของ
ดวงประทีปเป็นสีประจ าคณะต่างๆ โดยมีชื่อของสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รอบวงกลม
ด้านใน เครื่องหมายสโมสรจะปักด้วยไหมหรือดิ้นส าหรับประดับเสื้อกีฬาสมาชิก หรือท าเครื่องหมายประดับ
อย่างอ่ืน โดยขยายส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกันก็ย่อมท าได้ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของสโมสรกศึกษา  
สโมสรนักศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
    (1) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา 

(2) เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
(3) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการ ประสบการณ์วิชาชีพแก่  

                                    นักศึกษา  
    (4) เพ่ือปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์อัน 
                                    ดีงามของชาติ 
    (5) เพ่ือส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ 
    (6) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  
    (7) เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน 
  - การควบคุมดูแลกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
   สถาบันมอบหมายให้รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจและ
หน้าที่เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
    (1) เป็นผู้ประสานงานระหว่างสถาบันกับสโมสรนักศึกษา  
    (2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ  
    (3) รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชมรม  
    (4) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาและชมรม  
    (5) ให้ความเห็นชอบในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรและชมรมก่อนเสนอ 
อธิการบดีเพ่ืออนุมัติ 
    (6) เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชมรม 
  - องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
   สถาบันให้มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายกสโมสร  2 คน 
เลขานุการสโมสร เหรัญญิก ปฏิคม ประธานฝ่ายวิชาการ ประธานฝ่ายกีฬา ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ประธานฝ่ายสวัสดิการ และผู้แทนนักศึกษาคณะละ 2 คน โดยเป็นผู้แทนนักศึกษาภาคปกติ 1 คน และภาค
พิเศษ 1 คน คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้  
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      (1) พิจารณาและวางแผนการด าเนินงานของสโมสรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ในข้อ 10 แห่งข้อบังคับนี ้ 
      (2) พิจารณาจัดท าและรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสรให้เกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาโดยส่วนรวม 
     (3) วางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใน
สโมสรที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน 
     (4) รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจการของสโมสร 
            (5) เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการต่างๆ ต่อฝ่ายบริหารของสถาบัน 
    (6) พิจารณาการขอจัดตั้งหน่วยงานในสโมสรหรือชมรมต่างๆ เพ่ือเสนอต่อฝ่าย
บริหารของสถาบัน 
 
    - อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  
  พิจารณาและวางแผนการด าเนินงานของสโมสรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  พิจารณาจัดท า
และรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสรให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาโดยส่วนรวม  วางระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในสโมสรที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบ ข้อบังคับ
สถาบัน รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจการของสโมสร เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการต่างๆ 
ต่อฝ่ายบริหารของสถาบัน พิจารณาการขอจัดตั้งหน่วยงานในสโมสรหรือชมรมต่างๆ เพ่ือเสนอต่อฝ่ายบริหาร
ของสถาบัน  
     คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเป็นกลุ่มนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา และได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ ประกอบด้วยสมาชิก 10  ท่าน ท าหน้าที่ต่างๆ 
ได้แก่ นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกคนที่ 1 อุปนายกคนที่ 2 เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม วิชาการ กีฬา 
ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มีวาระ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. …..ถึง 30 
กันยายน พ.ศ. …….ปีถัดไป  และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้   
    1. เป็นตัวแทนของนักศึกษาในการติดต่อกับสถาบัน   
    2. บริหารเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป หมวดเงินอุดหนุน
กิจกรรม นักศึกษาซึ่งสถาบัน ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับนักศึกษาใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีงบประมาณ   
    3. ประสานงานภายในระหว่างนักศึกษาของสถาบัน ในแต่ละคณะหรือ ส านัก หรือ
หน่วยงานภายในหรือภายนอก ในการจัดกิจกรรมหรือเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน เป็น
ต้น 

นายกสโมสรมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

             1. เป็นประธานของที่ประชุมกรรมการบริหาร 
    2. เสนอแผนงานการด าเนินงานของสโมสรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ใน
ข้อ 10 แห่งข้อบังคับนี ้
    3. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เราวางไว้ 
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    4. เป็นตัวแทนของสโมสรในการประสานงานร่วมกับสถาบันและหน่วยงานภายนอก
อ านาจและหน้าที่ใดซึ่งเป็นของประธานนักศึกษา องค์การนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันให้เป็นอ านาจ
และหน้าที่ของนายกสโมสรด้วย   
อุปนายกสโมสรมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1. ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีที่นายกไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

  2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกสโมสรหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
เหรัญญิกมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  1. จัดเตรียมงบประมาณต่างๆ ของสโมสรเพื่อเสนอสถาบันอนุมัติ 
  2. รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารใบส าคัญในการขออนุมัติเบิกจ่าย 
  3. ท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายในกิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว 
  4. ท ารายงานฐานะทางการเงินของสโมสรประจ าภาคการศึกษา 

เลขนุการสโมสรมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการบริหารและจดบันทึกรายงานการประชุม 
  2. รับ- ส่งและโต้ตอบหนังสือของสโมสร 
  3. เก็บรักษาเอกสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการประชุม ตลอดจนหนังสือโต้ตอบต่างๆให้

อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบ ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของสโมสร 
 
 

ปฏิคมมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างสโมสรกับบุคคลภายนอกทั้งในและนอก

สถาบัน 
     2. รับผิดชอบในการจัดงานต่างๆของสโมสร 

  3. หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 ประธานฝ่ายกีฬามีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1. ประสานงานกับชมรมกีฬาภายในสถาบัน 
     2. จัดการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถาบัน 

  3. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สโมสรเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา 
     4. หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ประธานฝ่ายวิชาการมีอ านาจและหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
     1. รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการของสโมสร 
     2. หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
 ประธานฝ่ายสวัสดิการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  1. รับผิดชอบและดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษา 
  2. ประสานงานด้านสวัสดิการกับหน่วยงานอื่น 

     3. หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1. รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของสโมสร 
     2. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น 
     3. หน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ผู้แทนนักศึกษาอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
      1. เป็นผู้แทนนักศึกษาของคณะ/โครงการที่สังกัดอยู่ในสโมสร 

  2. พิจารณาให้ค าแนะน าและช่วยด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
     3. ด าเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในคณะ/โครงการที่สังกัดเมื่อ
ได้รับมอบหมายจากสถาบันหรือสโมสร 
 

  นอกจากกิจกรรมส่วนรวมของสโมสรนักศึกษาแล้ว สโมสรเป็นผู้เสนอจัดตั้งชมรมต่างๆ ตาม
ความหมายเหมาะสมและความจ าเป็น ทั้งนี้ จะต้องมีการประเมินผล และกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องของแต่ละชมรม
เป็นประจ าทุกปี ชมรมแต่ละชมรมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 คน การจัดแต่งหรือเลิกชมรมให้ท าได้โดย
ค าสั่งของอธิการบดี ให้มีคณะกรรมการของชมรมประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ และ
กรรมการ อ่ืนๆ อีกไม่เกิน 3 คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมของชมรม กรรมการของชมรมได้มาโดยการเลือกตั้ง
โดยตรงจากสมาชิกชมรม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ อธิการบดีจะประกาศแต่งตั้ง
ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการดังกล่าว 
คณะกรรมการของชมรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    1. ก าหนดแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย และกิจกรรมที่จะกระท าในรอบปี
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ  

    2. พิจารณาการกระท าของสมาชิกที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือน าความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม
และตัดสินสิทธิการใช้ประโยชน์จากบริการของชมรม หรือปลดออกจากการเป็นสมาชิกของชมรม 
    3. วางระเบียบเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของชมรม 
    4. ก าหนดค่าบ ารุงสมชิกชมรม 
 
  - การอนุมัติโครงการและการเบิก – จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ  
   สถาบันได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ โดยมีรายได้มาจากเงิน
อุดหนุนของสถาบัน เงินค่าบ ารุงของสมาชิก เงินรายได้ อ่ืนๆ เงินรายได้ทั้งหมดให้เก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายคลังของ
สถาบัน โดยให้ชมรมเสนอโครงการและงบประมาณในรอบปีต่อสโมสรนักศึกษาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
เริ่มต้นของภาคการศึกษา 1 และให้สโมสรนักศึกษารวบรวมเสนอแผนงานและงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมทั้งสิ้นในรอบปีต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัติภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่เริ่มต้นของภาคการศึกษา 1 การ
เสนองบประมาณให้เสนอในรูปงบประมาณตามโครงการหรือแผนงานของกิจกรรมแต่ละอย่าง การเบิกจ่ายเงิน
ของสโมสรนักศึกษาและชมรมในโครงการหรือแผนงานใดจะท าได้ต่อเมื่อมีปรากฎอยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากสถาบนัแล้วเท่านั้นการเบิกจ่ายเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มิได้ปรากฏอยู่ในงบประมาณของสโมสรนักศึกษา 
และการเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายใดๆ จากที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาขอ
อนุมัติจากอธิการบดี การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสโมสรนักศึกษาและชมรมให้นายกสโมสรหรือ
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ประธานชมรมแล้วแต่กรณีเสนอเรื่องให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายอนุมัติ และให้อธิการบดีแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ ทุกปีการศึกษา  
   3.2.2 กลุ่มงานกิจการนักศึกษามีขั้นตอนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาและเงื่อนไขการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ภายใต้ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2532 , พ.ศ. 2534, พ.ศ. 2539, 
พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

    การปฏิบัติงาน      หมวดข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

         -  การเงิน 
         -  สโมสรนักศึกษา 
 
         -  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 
         -  คุณสมบัติคณะกรรมการการบริหาร 

 
          -  การด ารงต าแหน่ง 
          -  องค์ประกอบคณะ 
              กรรมการบริหาร 
          -  ชมรม 
          -  การพ้นต าแหน่ง 
 
          
                -  การควบคุมดูแลกิจกรรมสโมสร
                  นักศึกษา 
              

              -  วินัยกรรมการและ 
         สมาชิก 
                              

 
                                                                                                                                     -  การประชุม    

 

                                                                                                                             
                                               

  ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
      หมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา 

   เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา/   
คณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรม/ชมรม/ตัวแทนนักศึกษาของ
คณะ 

ส่งมอบงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
โดยจัดกิจกรรมโครงการส่งมอบแผนงาน 

จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
โดยจัดกิจกรรมสัมนาแผนกิจกรรมนักศึกษาประจ าปี  

การขออนุมัติจัดกิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ ประเมินผล  
โดยให้ค าแนะน าปรึกษา ติดตาม ควบคุม ตามระเบียบข้อบังคับ  
(ตลอดปีงบประมาณ) 

รายงานผลการด าเนินงาน (1 ครั้งต่อภาคการศึกษา) 
โดยจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 

         ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนวิธีปฏบิัติงาน  
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 3.3 เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัตงิาน     

    กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มีเงื่อนไข ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
โดยต้องค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานอุดมศึกษารวมทั้งกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ของ สกอ. ในการก าหนดแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีได้ก าหนดตามมาตรฐานกิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. 
2541 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งที่ต้องให้ครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้านและกิจกรรม 3 D   

    นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน ต้องค านึงถึง ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ .ศ. 2532, พ.ศ. 2534, พ.ศ. 2539, 
พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2556 และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ .ศ. 
2541 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2548)  
    ข้อควรระวังในการจัดกิจกรรมนักศึกษาดังนี้ ระมัดระวังในรายละเอียด ของขั้ นตอนต่างๆ 
เช่น ขั้นตอนการด าเนินงานการขออนุมัติใช้งบประมาณ การก าหนดเป้าหมายโครงการที่ต้องด าเนินการด้วย
ความรอบคอบชัดเจนในรายละเอียดต่างๆ เพราะจะมีผลกระทบการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณคงเหลือ
ส าหรับการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  
    หลักฐานใบส าคัญทางการเงิน การเบิกจ่ายตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 
ความสมบูรณ์ของใบเสร็จ ใบส าคัญรับเงินต่างๆ  
    การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการสืบราคา เปรียบเทียบราคาให้มีการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
   การประสานงานวิทยากร ประธาน และผู้ร่วมงานให้ก าหนดนัดหมายและยืนยันเมื่อใกล้ถึงวัน
จัดกิจกรรมอีกครั้ง กรณีต้องใช้ส าเนาบัตรเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนให้ประสานงานแจ้งรายละเอียดก่อนวันงาน 
การเตรียมค ากล่าวเปิดงานต้องมีการส่งให้ล่วงหน้า และเตรียมอีก 1 ชุด ใส่แฟ้มส าหรับวันเริ่มงาน    
    การมอบหมาย ควรก าหนดให้ชัดเจนในโครงการและมีการประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ
และส ารวจความพร้อมก่อนเริ่มงานเสมอ และสรุปผลการด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข ส าหรับใช้
ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป   
    การเช่ายานพาหนะ เพ่ือใช้ในการเดินทางควรส ารวจข้อมูลและเส้นทางการเดินทางและ
สภาพรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทาง บางครั้งราคาถูกแต่สภาพรถไม่ปลอดภัย   
    การประสานงานหน่วยงานภายในสถาบัน ในการขอใช้อุปกรณ์หรือสถานที่ต่างๆ ต้องก าหนด
บอกรายละเอียดให้มากที่สุด เช่น ใช้โต๊ะ 10 ตัว ควรมีผังแนบก าหนดการจัดวางอุปกรณ์เพ่ือให้สะดวกต่อ
การจัดกิจกรรมและเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าว  
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3.4 แนวคิดการจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย 3D  

  สถาบันได้ก าหนดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ด้วย
สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายสถานศึกษา 3D เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2552  ซึ่งให้ความส าคัญทั้งในด้านการจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน
กระบวนการจัด การศึกษาที่สมบูรณ์จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพ่ือสร้างองค์ความรู้กระบวนการ
วิเคราะห์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด
สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือเป็นการบ่มเพาะ
กล่อมเกลาปลูกฝังและปลูกจิตส านึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนและร่วมจัดการศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิ จกรรมที่มุ่งเน้น
ภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่  
  1.ด้านประชาธิปไตย (Democracy)   

2.ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)   
3.ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)    

 

 

 

 

 

                                                   ภาพที่ 3.5 การจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย 3D 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นถึงความส าคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งรังเกลียดการทุจริต และต่อต้านการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง  
  2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรมความดีงามรู้ผิดชอบ
ชั่วดีมีความภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต  
  3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด  

คุณธรรม
ความเป็น

ไทย 

สถานศกึษา

ศึกษา 3D 
ส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

ห่างไกล
ยาเสพติด 
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วัตถุประสงค ์

  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนรวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน ด้านประชาธิปไตย
(Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  
 

แนวทางการด าเนินงาน 

  จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เน้นตามคุณลักษณะ 3D 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบัน (พ.ศ. 2551 ถึง 2565) กับแผนพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D  

  แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D มีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาระยะ 15 ปี ของสถาบันสอง (พ.ศ. 2551 ถึง 2565) ใน 2 ยุทธศาสตร์ดังนี้   
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่
มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมใน กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนา
กระบวนการท างานหลักของสถาบัน ซึ่งได้แก่ การผลิตบัณฑิตตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสังคมไทย  

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 

   ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายของโครงการต่อโครงการในแผนพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ทั้งหมด  

   เป้าหมาย : มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90  

3.5 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   
 
    การด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา จะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้รับผิดชอบจัดท า
โครงการกิจกรรม ต้องท าหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผนติดตามงานและจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ 
และประชาสัมพันธ์โครงการให้กับนักศึกษาของสถาบันทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือจะได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้
การให้ความส าคัญกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรม ด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมจึงก่อให้เกิดความพึงพอใจกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการปฏิบัติงานให้ค าแนะน าในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
และช่วยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมนักศึกษาส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  
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3.6 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมนักศึกษา มีการประเมินผล 3 
ด้าน ได้แก่ การบริหารงาน การใช้งบประมาณ การบรรลุเป้าหมายกิจกรรมโครงการ   
    เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทุกโครงการ สถาบันก าหนดให้มีการประเมินผลการบรรลุ
เป้าหมายการจัดกิจกรรมและประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นมีการ
รวบรวมสรุปผลดังกล่าว ในแบบประเมินผลกิจกรรมโครงการเพ่ือรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
นักศึกษาทราบ   
    ผลการประเมินจากแบบประเมินผลกิจกรรมโครงการดังกล่าว จะสะท้อนถึงการบรรลุ
เป้าหมายโครงการ การบริหารงานและการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ คุ้มค่ากับการจัด
กิจกรรมหรือไม่ และสถาบันก าหนดให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา รายงานผลการประเมินดังกล่าว
รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ในทุกภาคการศึกษา โดยมีการวัดผลและประเมินผลแผนโครงการ/
กิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน 

3.7 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

 3.7.1 ผู้ปฏิบัติงานมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม  

  ในการปฏิบัติงานเนื่องจากประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 และตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พึงมีจรรยาบรรณ/คุณธรรม/
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานตามประกาศสถาบัน เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถาบัน และตาม
ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541, 2543 (ฉบับที่ 2) , 2544 (ฉบับที่ 3), 2548 (ฉบับที่ 4)   

  3.7.2 การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของสถาบัน     
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษาและตระหนักถึงความส าคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะปลูกจิตส านึกให้มีคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตและเพ่ือเป็นการ
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติระเบียบ วินัย พฤติกรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของนักศึกษาดังต่อไปนี้  

    1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 
    2. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา  
    3. มีกริยามารยาทที่ดีงามต่อบิดา มารดา อาจารย์และบุคคลทั่วไป 

   4. มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน 
   5. ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยกาย วาจา ใจ  
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   6. กตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา อาจารย์ ผู้ที่มีพระคุณต่อตนเองและประเทศชาติ    
    7. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ท าความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อ่ืน และไม่ท า
ให้เสียชื่อเสียง ของสถาบัน  

    8. เป็นผู้มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ และมีกริยามารยาทที่ดีงามต่อบุคคลทั่วไป  
   9. รับผิดชอบต่อตนเอง มีความสามัคคี พ่ึงตนเอง และช่วยเหลือชุมชนสังคมได้ 
   10. ไม่ปฏิบัติทุจริตในการสอบ  
   11. มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีความเสียสละต่อผู้อ่ืน  
   12. การแสดงความยินดี ยกย่อง เชิดชู กับบุคคลที่มีแนวทางการปฏิบัติตนด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม 
    13. มีส่วนร่วมแสดงความยินดี ยกย่อง เชิดชู กับบุคคลที่มีแนวทางการปฏิบัติตนด้าน 

    คุณธรรมและจริยธรรมที่โดดเด่น  
   14. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   15.เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศิลธรรมของศาสนา 
   16. ยึดมั่นเคารพในกฎระเบียบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันต้องสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา 3D และพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และจัดกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้แผน
กิจกรรมของนักศึกษามีคุณภาพ     
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 บทที่ 4  
  

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

4.1 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา         
          การจัดสรรโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมต้นทุนโครงการ ตลอดจนแผนงาน
ตั้งแต่ในระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารของ คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาท าให้มีประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินเนื่องจากเป็นแผนงานที่  แสดงออกในลักษณะเชิง
ปริมาณที่เกิดขึ้นในเวลาที่ก าหนด เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี โดยทั่วไปงบประมาณจะ
ท าข้ึนปีละครั้ง จึงเรียกว่างบประมาณประจ าปี หมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา  ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ จะเริ่มปีงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 
งบประมาณจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน ก าหนด วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายในการด าเนินงาน 
กิจกรรมนักศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถน างบประมาณไปใช้ในการควบคุม แผนงานก็จะช่วยให้ฝ่ายบริหาร
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้อย่างดี  โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษาจัดท าของบประมาณ
เงินรายได้ หมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา ช่วงเดือนพฤษภาคมของปีงบประมาณเพ่ือขอปีงบประมาณใน
ปีถัดไป โดยใช้แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่แล้วเป็นตัวตั้ง และรวบรวม
รายการเงิน และสถิติต่างๆ ให้เหตุผลของบประมาณในปีถัดไปเพ่ือใช้ประกอบการด าเนินขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อ กองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ 
รายรับ – รายจ่าย ของสถาบันเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น และเสนอ
ต่อผู้บริหารสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้วน ามาก าหนดแผนรายจ่ายงบประมาณประจ าปีของสถาบัน และ
แจ้งให้หน่วยงานรับทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป       
            ขอสังเกตจากการศึกษาพบว่า การเสนอแผนกิจกรรมขอตั้งงบประมาณปีถัดไป โดยใช้แผน
กิจกรรมในปีที่แล้วในการจัดท าของบประมาณ ซึ่งเป็นเพราะช่วงระยะเวลาการได้มาของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาในการจัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณถัดไป กล่าวคือ การขอ
งบประมาณในปีถัดไปจะต้องใช้แผนงบประมาณในปีนั้น จัดท าค าขอพิจารณางบประมาณ แต่คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมยังมิได้แต่งตั้งเป็นทางการ จึงไม่สามารถก าหนดส่งแผนกิจกรรม/
งบประมาณที่ใช้จ่ายได้นั้น ซึ่งในปัจจุบันการจัดท าค าของบประมาณส่งในช่วง เดือน เมษายน-พฤษภาคม เป็น
ประจ าทุกปี ไปยังกองแผนงาน ของสถาบัน ซึ่งมิได้ใช้ข้อมูลแผนกิจกรรม/งบประมาณในปีถัดไปมาจัดท าค าขอ
งบประมาณ โดยในทางปฏิบัติใช้ข้อมูลแผนกิจกรรม/งบประมาณ ปีงบประมาณเดิมในปีนั้นในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ จึงท าให้ไม่ทราบแผนกิจกรรมที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรมที่ก าหนดแผนกิจกรรม/
งบประมาณในปีนั้นได้ ดังรูป   
   
                                ปีงบประมาณ 2561 (แผนกิจกรรม/งบประมาณ)                                               ปีงบประมาณ 2562  
                                                          (จัดท าค าของบประมาณ) 
         ปี 2561                                                                                                                                                 ปี 2562 
                 (เดือน)     ม.ค.      ก.พ.      มี.ค.    เม.ษ.      พ.ค.      มิ.ย.     ก.ค.      ส.ค.      ก.ย.       ต.ค.       พ.ย.    ธ.ค.                         

ภาพที ่4.1 ช่วงเวลาในการจัดท าค าของบประมาณ 
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                         จากภาพจะเห็นได้ว่าใช้แผนกิจกรรมนักศึกษา ปี 2561 เป็นข้อมูลในการจัดท าค าขอ
งบประมาณปี 2562 โดยไม่ใช้แผนกิจกรรมปีงบประมาณ 2562 ในการเสนอพิจารณางบประมาณ และไม่ได้
ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ    

      ข้อเสนอแนะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ควรน าผลการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนกิจกรรมนักศึกษา เข้าที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พิจารณาแผนกิจกรรมนักศึกษาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ มีควรปรับปรุงใน
โครงการใดบ้าง จากนั้นก็ก าหนดแผนกิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป โดยก าหนดกิจกรรมที่ส าคัญไว้ในแผน 
เพ่ือที่จะได้ร่างแผนกิจกรรมนักศึกษาของปีงบประมาณถัดไป น าไปใช้ในการจัดท าค าของบประมาณปีถัดไป จึง
จะท าให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทราบถึงโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้าได้และการจัดสรรงบประมาณเกิด
ความคุม้ค่า     

คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา/

คณะกรรมการชมรม 

กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษา 

 

ที่ปรึกษา  
กิจกรรมนักศึกษา 

กองแผนงาน/
ผู้บริหาร 

- คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาและ
คณะกรรมการชมรม
น าเสนอโครงการ/
กิจกรรมที่จดัขึ้นใน
ปีงบประมาณให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน 
- จัดโครงการ/กิจกรรม 
นักศึกษาตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้ 

- ท าหน้าที่สนับสนุน
การท ากิจกรรม
นักศึกษาของสถาบัน 
- รวบรวมร่างโครงการ/
กิจกรรมจดัท าแผน
กิจกรรมนักศึกษา  
- แผนงานงบประมาณ 
- เสนอผู้บรหิารและ
จัดท าค าของบประมาณ
เงินรายได้ หมวดเงิน
อุดหนุนกิจกรรม
นักศึกษาไปยังกอง
แผนงาน 
- การก ากับ ติดตาม 
ดูแลกิจกรรมนักศึกษา 

- ที่ประชุมที่ปรึกษากิจกรรมนักศกึษา พิจารณาผล
การด าเนินงานตามแผนกิจกรรมนกัศึกษาประจ าปี
บรรลตุามวตัถุประสงค์ของแผนหรือไม่ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนกิจกรรมประเด็น
ใดบ้างตลอดปีงบประมาณ 
- พิจารณาแผนกิจกรรมนักศึกษามีความสอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษาและการพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆนอกเหนือจากหลักสตูร   
และสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของสถาบันหรือไม ่

- กองแผนงาน
รวบรวมข้อมลู
แผนงาน
งบประมาณและ
ปรับแก้ไขแผน
งบประมาณให้
ถูกต้องเพื่อ
น าเสนอคณะ
กรรมกการ
พิจารณา
งบประมาณและ
จัดสรร
งบประมาณตาม
แผน 

 
          ตารางที่ 4.1 หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบและการจดัสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษา/
คณะกรรมการชมรม 

 
กลุ่มงานกิจการ

นักศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 

กองแผนงาน 
ทคอ.สถาบัน/ 
สภาสถาบัน   

 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผน   
 กิจกรรม ปี 

60 

ผ่าน 
กศ. 

ผช.กศ
พิจารณา 

แก้ไข 
ที่ประชุม 

ที่ปรกึษากิจกรรม
นักศึกษา 
พิจารณา 

 
กอง

แผนงาน
พิจารณา 

อนุกรรม 
การ

พิจารณา
งบประมาณ 

 

แก้ไข  

แก้ไข  

แก้ไข  

เห็นชอบ กศ. 
ทราบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
เห็นชอบ 

 ไมเ่ห็นชอบ 

 ไมเ่ห็นชอบ 

 ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

จัดท าแผน 
กิจกรรม 61 

ส.สพบ./ชมรม 

ที่ประชุมที่
ปรึกษา
กิจกรรม
นักศึกษา 
(พิจารณา) 

เห็นชอบ 

 ไมเ่ห็นชอบ 

ส.สพบ./ชมรม 
จัดกิจกรรมตามแผน 

รายงานผลการด าเนินกิจกรรม รวบรวมผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

ท่ีประชุมท่ี
ปรึกษา กศ. 

ประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

รับทราบผลการประเมิน
แผนกิจกรรมนักศึกษา 

ส.สพบ./ชมรม 
แก้ไข/ปรับปรุงแผน
กิจกรรมนักศึกษา 

ภาพที ่4.2 ขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

เริ่ม 

จบ 
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4.2 การจัดสรรโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

 
   กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จะจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวดเงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา (ประจ าปีงบประมาณ) ตามปฏิทิน
การศึกษา จัดท าแผนงบประมาณก่อนสิ้นงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

        1. ทบทวนผลการประเมินและการบรรลุเป้าหมายของการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งพิจารณาจากจ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย คะแนนความพึงพอใจของ
โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมดที่จัดท ากิจกรรมในปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันเกณฑ์การประเมิน AUN-QA (ตัวชี้วัด 8.4 
และ 8.5) 
                  2. โดยจัดท าร่างแผนกิจกรรมโครงการประจ าปี ที่จะขอใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา กรอกแบบฟอร์ม ง 4 ประกอบด้วยจ านวนเงิน
งบประมาณที่ขอใช้ประจ าปี และข้อมูลการใช้งบประมาณย้อนหลัง 6 เดือน และปีที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับ
การท างานประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA (ตัวชี้วัด 8.4 และ 8.5) ส่งแบบฟอร์มค าของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี ให้กองแผนงานเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณต่อไป   

 วิธีการจัดท าแผนกิจกรรมโครงการประจ าปี พร้อมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรายโครงการ /
กิจกรรม โดยร่างแผนกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน ระบุงบประมาณที่ใช้จ่ายและช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ทาง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดท าโครงการสัมมนาการท างานเป็นทีมและจัดท าแผนงบประมาณการด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้  
 1. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดประชุมการน าเสนอแผนกิจกรรมนักศึกษาของ
สถาบันตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพ่ือสังคม เป็นประธาน 
  2. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาน าเสนอโครงการ /กิจกรรม ในส่วนของความ
รับผิดชอบของสโมสรนักศึกษาทั้งเป็นโครงการตามประเพณีของสถาบันและกิจกรรมสร้างสรรค์ใหม่ๆที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันเป็นหลักเพ่ือในการพัฒนาขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. คณะกรรมการบริหารชมรมต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นน าเสนอโครงการ/กิจกรรมต่อที่ประชุม
เพ่ือของบประมาณค่าใช้จ่ายโดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ให้ค าแนะน าในความเหมาะสมของกิจกรรม
ที่จัดและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพ่ือสังคม ให้ค าแนะน าและแก้ไขให้เหมาะสม 
เพ่ือที่จะบรรจุกิจกรรมลงในแผนงานกิจกรรมนักศึกษาและแผนงบประมาณ 
 4. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดท ารายงานสรุป ร่างแผนกิจกรรมนักศึกษาของ
สถาบัน 
 5. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาน าเสนอแผนกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันต่อกลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา  
 6. กลุ่มงานกิจการนักศึกษาน าเสนอแผนกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันต่อผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือพิจารณาแผนกิจกรรมนักศึกษามีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน หากเห็นชอบก็จะท ากิจกรรมตามแผนงาน  
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  7. กลุ่มงานกิจการนักศึกษาน าแผนกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณต่อไป   
กระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              No  

           

 

                                                                               
                                                                     Yes 

                                                                      

 

 

 

 

    ภาพท่ี 4.3 กระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามรายโครงการ/กิจกรรม  

 

 

สโมสรนักศึกษาจัดโครงการจัดท า 
แผนกิจกรรมนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆน าเสนอโครงการ/
กิจกรรมต่อที่ประชุม 

สโมสรนักศึกษาสรุปการจัดท าร่างแผนกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบันและน าเสนอต่อ 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาน าเสนอร่างแผนกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบันต่อผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีพิจารณาร่าง
แผนกิจกรรมนักศึกษาของ

สถาบัน 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาแจ้งคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาด าเนินการตามแผนกิจกรรมของ

สถาบัน 

แก้ไขเอกสาร 

จบ 

เริ่ม 
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4.3 การก ากับดูแล/ให้ค าแนะน าปรึกษา การจัดกิจกรรม  

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดเก่า คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาขุดใหม ่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

- ส่งมอบแผนงานให้กับคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่  

- คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุด
ใหมร่ับแผนงานกิจกรรม 

- ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า
ปรึกษา ให้มกีารจดักิจกรรม
นักศึกษาตามแผนงานต่อไป  

 

   กลุ่มงานกิจการนักศึกษามีการก าหนดแผนปฏิบัติงานในการก ากับดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษา การจัด
กิจกรรมนักศึกษา ดังนี้  
  1. จัดกิจกรรมส่งมอบแผนงานกิจกรรมนักศึกษาประจ าปี เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาที่จะพ้นวาระ ด าเนินการส่งมอบแผนงานให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ในการด าเนินงานต่างๆ พร้อมกันนั้น ได้จัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเสริมความรู้
ประกอบด้วย เช่น การับฟังโอวาทและแนวทางปฏิบัติงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาจากอธิการบดี  
 2. การสัมมนาแผนงาน/งบประมาณประจ าปี โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา/นักศึกษา
ผู้แทนคณะ/ชมรม/ผู้บริหารและนักวิชาการศึกษา ของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือ จัดท าแผนบริหารงบประมาณสโมสรนักศึกษา ประจ าปี และการจัดท าแผนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา     
  3. เมื่อได้แผนการจัดกิจกรรมโครงการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีและแผนงบประมาณส าหรับการจัด
กิจกรรม ประจ าปีแล้ว กลุ่มงานกิจการนักศึกษาก็จะก ากับดูแลให้มีการจัดกิจกรรมตามแผนต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตารางที่ 4.2 ก ากับดูแล/ให้ค าแนะน าปรึกษา การจดักิจกรรม  
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4.4 การจัดท ากิจกรรมนักศึกษา (ขออนุมัติจดัท าโครงการ)  

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท ากิจกรรม/โครงการ  

สโมสร/ชมรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร 

 

 

 

 
              แก้ไข 

 

  

 

      เห็นชอบ 

               
                   ไม่เห็นชอบ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                   เห็นชอบ 

                            
                          ไมเ่ห็นชอบ 

 

 

 

 

         ไม่เห็นชอบ 
 
 
                           เห็นชอบ 
 
 

  

 

  1. ขั้นตอนการจัดท ากิจกรรมนักศึกษา เริ่มจากคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา /ชมรมที่
รับผิดชอบโครงการ ร่างโครงการในแบบฟอร์ม น าเสนอกลุ่มงานกิจการนักศึกษาตรวจสอบ พร้อมน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาเห็นชอบการจัดท าโครงการ  
  2. เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการกิจกรรมและงบประมาณจากผู้บริหารสถาบัน หากพิจารณาอนุมัติจะ
ด าเนินการต่อ หากไม่อนุมัติก็จะต้องด าเนินการแก้ไขในรายละเอียดแล้วน าเสนอพิจารณาใหม่   
  3. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา/ชมรม ด าเนินการยืมเงินทดรองราชการส าหรับการจัด
กิจกรรมตามโครงการ/โครงการ/ประเมินผล รายงานผลการจัดกิจกรรมต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
 

ภาพที่ 4.4 การขออนุมัติจัดท าโครงการ 

เสนอโครงการ 
ตรวจสอบ 
โครงการ 

สโมสร/ชมรม 

ผ่าน ผช.กศ. 
ผอ.กห./ผอ.กค. 

พิจารณา 

อธิการ 
บดี/รธผ. 
อนุมัติ 

 รับทราบ   รับทราบ 
ยืมเงินทดรองราชการ 
เบิก-จ่ายงบประมาณ 

สโมสร/ชมรม 
รับทราบ 

ด าเนินกิจกรรม 

เริ่ม 

จบ 
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4.5 ติดตามประเมินผลกจิกรรมนักศึกษา 
                                      ขั้นตอนการติดตามประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา 

สโมสร/ชมรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
ที่ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมของสถาบัน/ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. การติดตามประเมินผล จะด าเนินการโดยมีการจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาละ 1 
ครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษารายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆใน
การจัดกิจกรรมนักศึกษา  
  2. จัดท ารายงานการประชุม คณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
 

    ภาพที่ 4.5 ติดตามประเมินผลกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

ส่งรายงานประเมินผลกิจกรรมแต่
ละกิจกรรม/โครงการ 

ภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

 

รวบรวมผลการประเมินผล
กิจกรรมแต่ละกจิกรรม/

โครงการ 

จัดท ารายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนกิจกรรม

นักศึกษาของสถาบัน 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน

กิจกรรมตามแผน
กิจกรรมนักศึกษา 

สรุปข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานประชุม 
ข้อเสนอแนะ 

และแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมของนักศึกษา 

รับทราบผลการด าเนินกิจกรรม
น าผลไปปรับปรุงแผนกิจกรรม
ของนักศึกษาในแผนกิจกรรม

ปีงบประมาณถัดไป 

เริ่ม 

จบ 
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วิธีการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมนักศึกษา มีการประเมินผล 3 ด้าน 
ได้แก่ การบริหารงาน การใช้งบประมาณ การบรรลุเป้าหมายแผนกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน     
  เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทุกโครงการ สถาบันก าหนดให้มีการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการจัด
กิจกรรมและประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้นมีการรวบรวมสรุปผล
ดังกล่าว ในแบบประเมินผลกิจกรรมโครงการเพื่อรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาทราบ   
  ผลการประเมินจากแบบประเมินผลกิจกรรมโครงการดังกล่าว จะสะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมาย
โครงการ การบริหารงานและการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ คุ้มค่ากับการจัดกิจกรรมหรือไม่ 
และสถาบันก าหนดให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา รายงานผลการประเมินดังกล่าวรวมทั้งปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในทุกภาคการศึกษา   
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4.6 การปฏิบัติงานดังกล่าวจะมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานในการ 
      ปฏิบัติงานดังนี้  

   1. กองแผนงาน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และจัดท า 
ค าขออนุมัติงบประมาณ ประจ าปี เช่น รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษาและจัดท า  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน รายงานการจัดท า
ประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน เกณฑ์การประเมิน AUN-QA (ตัวชี้วัด 8.4 และ 8.5) ไปยังกองแผนงาน     
   2. คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติจัดท า
โครงการโดยพิจารณาในรายละเอียดการจัดท าโครงการและงบประมาณ พร้อมทั้งเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมในการจัดกิจกรรม    
   3. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรม เพ่ือขออนุมัติการจัดท ากิจกรรมโครงการ
สโมสรนักศึกษาการเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลโครงการ การรายงานผลการด าเนินงาน   
   4. กองคลังและพัสดุ ขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการกิจกรรม
นักศึกษาต่างๆ   
   5. กลุ่มงานนโยบายสถาบันและการประชุม กองงานผู้บริหาร เพ่ือเสนอโครงการให้แก่
ผู้บริหารระดับสถาบันฯ พิจาณาอนุมัติการจัดท าโครงการและงบประมาณ รวมทั้งประสานงานอ่ืนๆ เช่นนัด
หมายการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น    
   6. กลุ่มงานผังแม่บทและงานอาคารสถานที่ กองกลาง ติดต่อขอใช้ อุปกรณ์ต่างๆและใช้
ยานพาหนะและสถานที่   
   7. กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง ขอใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ 
   8. กลุ่มงานสื่อสารและกิจกรรมเพ่ือสังคม กองงานผู้บริหาร เพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว
กิจกรรมนักศึกษา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสถาบันต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม ตามสื่อ
ต่างๆ  และของที่ระลึกสถาบัน            
   9. สโมสรบุคลากร สพบ. และคณะหรือส านักต่างๆ เพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมนัก
ศึก ษาไปยังนักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบัน   
   10. นักศึกษาของสถาบันและหน่วยงานภายในสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของสถาบันฯ ที่จัดโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรม   
   11. หน่วยงานราชการ เอกชน บุคลากรภายนอก เพ่ือติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม การ
ขอความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ในการติดต่อประสานงานนั้น โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ จะจัดท าหนังสือภายในผ่านกลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดย
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษาลงนามเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณาอนุญาต ถึงการด าเนินการต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือ
เป็นการติดตามและอ านวยความสะดวกในการประสานงานในด้านต่างๆ ต่อไป 
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4.7 แผนปฏิบัติงานและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา 
 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กิจกรรมนักศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน ในการจัดกิจกรรมจะครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้านและกิจกรรมตาม
แผนนโยบายสถานศึกษา 3D ดังนี้    

          1. กิจกรรมด้านวิชาการ     2. กิจกรรมด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์   4. กิจกรรมด้านนันทนาการ  
5. กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
6. กิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 D  
   (ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด)  

 
  4.7.1 แผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา   

  การจัดกิจกรรมนักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษามีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและมีแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้    

1. ก าหนดแผนปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา และมีการด าเนินงานตามแผนงาน   

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
(แต่งตั้งคณะท างานกรรมการเลือกตั้งฯ/รับสมัคร/
ลงคะแนนเลือกตั้ง) 

กรกฎาคม -  กันยายน 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา/อาจารย์
ที่ปรึกษา/ชมรม 

กันยายน – ตุลาคม   

ค าสั่งแต่งตั้งชมรมต่างๆ (เพ่ิมเติม)  ตลอดปีงบประมาณ  

ส่งมอบแผนงานและรับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดี ตุลาคม - พฤศจิกายน 

สัมมนาแผนการจัดท ากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี  พฤศจิกายน  

คณะกรรมการการบริหารสโมสรนักศึกษา  
จัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  
- ขออนุมัติจัดท าโครงการ (ก่อนวันจัดโครงการอย่างน้อย 
10 วัน)  
- เบิกจ่ายงบประมาณ (หลังวันจัดโครงการไม่เกิน 15 วัน )  

ตลอดปีงบประมาณ 
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- สรุปผลประเมินโครงการ (หลังวันจัดโครงการไม่เกิน 30
วัน) 

-  รายงานผลการด าเนินงาน 
-  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา  

1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประชุมสรุปรายงาน
การวิพากษ์กิจกรรม  

กันยายน - ตุลาคม  (งบประมาณที่ผ่านมา)   

ตารางที่ 4.3  แผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา 

4.7.2 กลยุทธ์ในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา ของกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา   

    - กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง (Monitor) ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด โดยให้ค าแนะน าศึกษาจากตัวอย่างผลงานกิจกรรม ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ชุดที่ผ่านมา ตัวอย่างแบบฟอร์มเพ่ือการขออนุมัติงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย จัดกิจกรรม ประเมินผล 
รายงานผลโครงการ  
   - กิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประเพณีส าคัญๆ ของสถาบัน เช่น ไหว้ครู ปฐมนิเทศ รับน้อง งาน
สงกรานต์ ลอยกระทง  หัวหน้ากลุ่มงานได้มอบหมายให้บุคลากรของกลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาเข้าไปร่วมจัด
งาน ควบคู่กับคณะกรรมการการบริหารสโมสรนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มจนจบกิจกรรม  

   - วัน- เวลา จัดกิจกรรมมักจะก าหนดให้จัดประมาณกลางภาคการศึกษา เนื่องจากนักศึกษา
ไม่มีการสอบและเปิดภาคเรียนไปแล้วพอสมควร   
    - มีการก าหนดแผนการจัดกิจกรรม เป้าประสงค์กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ระยะเวลาแหล่งเงิน อย่างชัดเจนในแต่ละกิจกรรมเช่น กิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม มีเป้าหมาย
ประสงค์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวัดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 เป็นต้น  

   - ให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จะจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาตาม

แผนงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประจ าปี โดยในแต่ละโครงการจะต้องขออนุมัติใช้งบประมาณและจัด
กิจกรรมซึ่งมีข้ึนตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้   

   1. การเขียนแบบฟอร์ม จัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา   
   2. การตรวจความถูกต้องของการจัดท าโครงการ   
   3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิจารณาลงนามเห็นชอบ  
   4. น าเสนอผู้บริหารสถาบัน เพื่อขออนุมัติงบประมาณและจัดท าโครงการกิจกรรม   
 โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนต่างๆ ในการจัดท าโครงการ ดังนี้  
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1. การเขียนแบบฟอร์มการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา  

  นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการเขียนโครงการกิจกรรมตามแบบฟร์อมการจัดท า  โครงการ
กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือขออนุมัติจัดท าโครงการ ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆดังนี้  

   1. ชื่อโครงการ  

   ระบุชื่อโครงการที่จะจัดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ มักจะตั้งชื่อเพ่ือสื่อให้เข้าใจ
ได้ว่าเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับเรื่องใดเช่น โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 เป็นต้น  

   2. ชื่อเจ้าของโครงการ  

   ระบุว่าผู้จัดโครงการ เช่น สโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือจะระบุชื่อ
ชมรมหรือนักศึกษาตัวแทนคณะต่างๆ เป็นต้น ในโครงการสามารถร่วมกันจัดโครงการ ได้เช่น สโมสรนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกัน ชมรมพุทธศาสตร์  

   3. นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ให้ระบุชื่อนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดท าโครงการ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ประสานงานท างาน ระหว่างนักศึกษาในการจัดท ากิจกรรม รวมทั้งตรวจสอบความพร้อม รับผิดชอบการ
ด าเนินงานต่างๆ ในโครงการ  

   4. คณะท างานโครงการ   
   คณะท างานในโครงการ ประกอบด้วยประธานคณะท างานและคณะท างาน ซึ่งเป็นประธาน
คณะท างานจะมีหน้าที่มอบหมาย ประสานงานติดตามงานจากคณะท างาน รวมทั้งสรุปประเมินผลโครงการ 
ส่วนคณะท างานมีหน้าที่รับผิดชอบการท างานในแต่ละส่วนที่ได้รับมอบหมาย  

   5. อาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ   
   นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการจะติดต่อประสานงาน ขอให้คณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจัดท าโครงการ เพ่ือขอค าแนะน าปรึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ
แนวทางจัดท าโครงการ จึงให้ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว  

  6. สถานที่ปฏิบัติโครงการ   
   ก าหนดสถานที่ในการจัดท าโครงการกิจกรรม ซึ่งต้องสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของ
กิจกรรมและจ านวนคนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ให้ห้องเรียนส าหรับบรรยาย หรือใช้ห้องประชุมส าหรับ การจัดท า
สัมมนาหรือใช้สวนน้ าพัฒนาธาราส าหรับกิจกรรมดนตรีในสวน หากจัดกิจกรรม นอกสถานที่ ต้องมีการส ารวจ
ความเหมาะสม ความสะดวกในการเดินทางและค่าที่พักหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ภายใต้งบประมาณของโครงการ
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

   7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
   ก าหนดวันเดือนปี ที่จัดโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะและรายละเอียดโครงการ 
กิจกรรมที่ต้อง เช่นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างทีมงาน มักจัดนอกสถานที่ และก าหนดระยะเวลา
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มากกว่า 1 วัน หรือกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาเช่น โครงการพิธีวันวิสาขบูชา มักก าหนดวันจัดกิจกรรม ให้
บรรยายธรรมะ 1 - 2 ชั่วโมงระยะเวลาในการปฏิบัติการจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ เช่น ค่าจัดเลี้ยง ค่า
วิทยากรบรรยาย ค่าท่ีพัก ต้องก าหนดให้สอดคล้องเหมาะสม  

   8. ลักษณะการจัดโครงการ   
   โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษา 5ด้าน 3 D อย่างไร เกี่ยวข้องในด้าน
ใดบ้างให้ระบุชัดเจน  

   9. รูปแบบการจัดกิจกรรม   
   ระบุรายละเอียดการจัดกิจกรรม เช่น โครงการ พิธีไหว้ครู มีรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
การจัดพิธีไหว้ครู การประกวดพาน มอบโล่ เป็นต้น การก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนท าให้เห็น
แผนงาน และล าดับขั้นของการท างาน ท าให้การด าเนินงานต่อเนื่องและถูกต้องชัดเจนมีล าดับก่อนหลัง  

   10. เป้าหมายมาตรฐานอันพึงประสงค์ (ส าหรับประเมินผล)   
   ให้ก าหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรม ที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้สามารถประเมินผล
การจัดกิจกรรมได้อย่างชัดเจน เช่น การก าหนดจ านวนนักศึกษาคาดว่าเข้าร่วมงาน เป็นต้น  

   11. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
   ระบุว่าเมื่อจัดโครงการแล้วจะได้อะไร ควรก าหนดให้ชัดเจน เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับชื่อ
โครงการ หลักการ เหตุผลในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบมักจะก าหนดรายละเอียด 
เป็นข้อๆ อ่านได้ใจความสั้นๆ และกระชับ  

  12. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติโครงการ  
   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม มีค่าใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง (ควรก าหนดหมายเหตุ ให้ถัวเฉลี่ยได้
ทุกรายการ) งบประมาณค่าใช้จ่ายต้องก าหนดให้ถูกต้องตามกฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 โดยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
โครงการ ได้แก่  

 - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (150 บาท/วัน/คน)  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท/คน/วัน)  ถ้าประชุม(40 บาท/คน/วัน)    
  - ค่าท่ีพัก   
  - ค่าตกแต่งสถานที่   
  - ค่าเงินรางวัลตอบแทนวิทยากร (ตามสิทธ์มีเงื่อนไข ไม่เกิน 2,000.-  บาท)   
  - ค่าพิธีกร/วิทยากร ไม่เกิน  1,200.-  บาท (ถ้าเกินให้ขออนุมัติอธิการบดี)  
  - ค่าโล่และของที่ระลึก (ใช้ใบเสนอราคา)    
  - ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ (ใช้ใบเสนอราคา)  
  - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ใช้ใบเสนอราคา)   
  - ค่าเช่าเหมารถ ไป – กลับ (ใช้ใบเสนอราคา)   
  - ค่าจัดท าเสื้อในโครงการ (ใช้ใบเสนอราคาและจะต้องจัดท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อจาก
อธิการบดีก่อน)  
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   - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ต้องจัดท าจัดชื้อจัดจ้างก่อนและใช้ใบเสร็จรับเงิน เติมใช้เฉพาะปั๊ม ปตท .เท่านั้น 
ถ้าเป็นปั้มอ่ืนจะต้อง หมายเหตุ บอกเหตุผลที่ส าคัญว่าท าไมต้องเติม ปั๊มนี้ ด้วยความฉุกเฉินหรือไม่)     
  หมายเหตุ.-  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ขอให้พิจารณารายละเอียดตามระเบียบฯประกอบ (เนื่องจากมีเงื่อนไข
เพ่ิมเติมและมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษาจะตรวจสอบให้อีกครั้งก่อนเสนอขออนุมัติ
โครงการ  

  13. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติโครงการ   
    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดโครงการ   
   14. ก าหนดส่งผลการปฏิบัติโครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน   
   15.นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ  ลายเซ็นนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ   
   16. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  
   ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จะเรียนปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาในรายละเอียดของกิจกรรมและเขียนแบบฟอร์มการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติก ารจัด
กิจกรรมนักศึกษา และงบประมาณจากผู้บริหารสถาบัน โดยมีกลุ่มกิจการนักศึกษา ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้การ
จัดกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพในการ
ท างานและก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ของสถาบัน   

2. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มการจัดท าโครงการกิจกรรมนักศึกษา    
  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จะตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องเหมาะสมที่สอดคล้องกับรายละเอียด
โครงการและการใช้งบประมาณตามระเบียบราชการ ตัวอย่าง เช่น มีการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับจ านวน
คนที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายในหมวดต่างๆ ในโครงการที่ขออนุมัติถูกต้องตามระเบียบ เป็นต้น กรณี
ต้อง แก้ไขจะด าเนินการแจ้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป     

3. อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ พิจารณา/ลงนามเห็นชอบ  

  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จะน าโครงการที่ผ่ านการตรวจสอบแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษาประจ าปี) เพ่ือพิจาณา
รายละเอียดการจัดท าโครงการ และเมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว จะลงนามเห็นชอบการจัดท าโครงการ 
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จะน าโครงการที่ผ่านการลงนามแล้วส่งให้กลุ่มงานกิจการนักศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการขออนุมัติจัดท าโครงการและงบประมาณต่อไป   

4. เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ การจัดท าโครงการ/งบประมาณ  

    กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จะจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือแนบพร้อมแบบฟอร์มการจัดกิจกรรม 
โครงการนักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเสนอต่อผู้บริหารสถาบัน ตามสายบังคับบัญชา ได้แก่ การเสนอขอ
อนุมัติ รองอธิการฝ่ายวางแผน ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผ่านผู้อ านวยการกอง งานผู้บริหาร 
ผ่านผู้อ านวยการกองคลังและพัสดุ ในการพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติให้จัดท าโครงการและใช้งบประมาณ
ส าหรับค่าใช้จ่ายของโครงการดังกล่าว (ก าหนดให้ยื่นโครงการล่วงหน้าก่อนจัดโครงการอย่างน้อย 10 วัน) หาก
ผู้บริหารสถาบัน พิจาณาอนุมัติโดย ไม่มีการแก้ไข กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จะด าเนินการประสานงานไปยัง
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  เพื่อทราบและด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาต่อไป  
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     การเบิกจ่ายงบประมาณ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา แจ้งผลการอนุมัติโครงการไปยังคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  และเบิกจ่ายงบประมาณ ในการจัดท าโครงการให้นักศึกษา สิ่งส าคัญของ
จัดซื้อจัดจ้างก าหนดให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน (เต็มรูปแบบ) เท่านั้นเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายใช้เงิน หากจ าเป็นต้อง
ชื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน (ซึ่งต้องมีเหตุผลจ าเป็นอันควรเฉพาะกรณี เช่น ไม่สามารถหาชื้อจาก
ร้านค้าที่ออกใบเสร็จไม่ได้/เพ่ือประโยชน์กับทางราชการ) ให้ถ่ายเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ขายพร้อมเซ็นรับรองแนบประกอบหลักฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย ควบคู่กับใบส าคัญรับเงิน  เมื่อ
จัดกิจกรรมเสร็จแล้ว คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ต้องส่งหลักฐานการเงิน เพ่ือหักล้างเงินยืมทดรอง
ราชการภายใน 15 วัน (เวลาราชการ) การชื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการให้ซื้อ วันจันทร์ - วันศุกร์ ซึ่งกลุ่มงาน
กิจการนักศึกษาจะด าเนินการเบิกจ่ายหักล้างเงินยืมทดรองราชการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา จากกองคลังและ
พัสดุต่อไป     

   การสรุปผลประเมินโครงการ การประเมินผลโครงการ ต้องด าเนินการภายใน 30 วัน 
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จัดท าการประเมินโครงการ โดยสรุปผลการจัดกิจกรรมใน แบบฟอร์ม
ประเมินผลโครงการ พร้อมแนบภาพถ่ายโครงการอย่างน้อย 6 ภาพ และหลักฐานรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ พร้อมประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเพ่ือทราบ ส่งผล
การประเมินดังกล่าวที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมและคณะกรรมการที่ปรึกษา  
   การายงานผลการจัดการโครงการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและอาจารย์/ประชุมกรรมการระบบประกันคุณภาพชุดที่ 3 เป็นประจ า 1 ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาได้รายงานการจัดโครงการต่อที่ประชุม พร้อมทั้ง
รายงานอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการท างานและระดมสมองเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข และผลการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุม ซึ่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจะได้น าแนวทางและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมต่อไป 
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บทท่ี 5  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน  

 

5.1 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ด้วย SWOT Analysis   
  5.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม Swot Analysis กลุ่มงานกิจการนักศึกษาท าให้ทราบถึงจุด
แข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน     

  จุดแข็ง (Strengths)   

 1.สถาบันเห็นคุณค่าความส าคัญของการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน จึงสนับสนุนส่งเสริมให้
มีการจัดกิจกรรม ดังกล่าวโดยก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท ากิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ กลุ่มงาน
กิจการนักศึกษา กองงานผู้บริหาร      

  2.สถาบันก าหนดนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมนักศึกษาท่ีชัดเจนและมีล าดับขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด     
    3.สถาบันก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
งานกิจการนักศึกษาของสถาบันเป็นประจ าและต่อเนื่อง    
    4.บุคลากรที่รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันมีทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานสูง มีความแม่นย าในกฎระเบียบต่างๆ และมีมนุษยสัมพันธ์ในการด าเนินงานที่ดีกับบุคคลภายนอก 
    5.สถาบันมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยในด้านการจัดกิจกรรมได้แก่ สถานที่ ยานพาหนะ และ
อ่ืนๆ  
 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 

    1.ระยะเวลา 1 ปีส าหรับการบริหารงานค่อนข้างสั้นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้งานค่อนข้างมาก เมื่อมีความช านาญงาน เกิดประสบการณ์ความรู้แต่หมดเวลา
การบริหารท าให้สูญเสียความรู้ ที่ควรจะมีต่อยอดในความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ  
    2.นักศึกษาของสถาบันเป็นระดับบัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษามีการบรรลุเป้าหมาย
ส าหรับศึกษา ภาคปกติ ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาค่อนข้างจ ากัดในการมาเรียน และท างานที่อาจารย์
มอบหมายต้องมีการหากลยุทธ์ให้นักศึกษาภาพิเศษมีส่วนร่วมมากขึ้น  
    3.นักศึกษาจะให้ความสนใจกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน มากกว่ากิจกรรมวิชาการเช่น
กิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นต้น  
    4.การสร้างเครือข่ายกิจกรรมระหว่างนักศึกษาของสถาบัน ยังไม่สมบูรณ์ต้องมีการปรับปรุง
กลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าให้เห็นความส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากการประชาสัมพันธ์อย่างเดียวยัง
ไม่เข้าถึงนักศึกษาในระดับท่ีเห็นความส าคัญถึงการเข้าร่วมกิจกรรม  
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  โอกาส (Opportunities)  

  1.บุคลการมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงพร้อมในการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษาตามพันธกิจ  
  2.ผู้บริหารสถาบันให้การสนับสนุนและให้โอกาสในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
  3.สถาบันมีการจัดอบรมหน่วยงานต่างๆ ในสถาบันตลอดเวลาซึ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ในงานกิจการนักศึกษาเช่น อบรมภาษาอังกฤษ  
  4.ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีนโยบายให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้วย

กิจกรรมนักศึกษา จึงได้มีการก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาต่างๆ ซึ่งสถาบันได้ก าหนดยุทธศาสตร์
และแผนการด าเนินงานที่สนับสนุนนโยบายดังกล่าว  

   5.เทคโนโลยีพ้ืนฐานของสถาบันทันสมัย รวดเร็วท าให้ท างานสะดวกมากขึ้นมีสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์  

  6.ศิษย์เก่าของสถาบัน มีส่วนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน เช่น เงิน
สนับสนุน หรือยานพาหนะ  

อุปสรรค (Threats) 

  1.ข้อจ ากัดทางด้านความต้องการจัดกิจกรรมนักศึกษาในด้ านงบประมาณ สถาบันได้
สนับสนุนเงินงบประมาณให้ทุกปีโดยปีที่ผ่านมาสนับสนุนเป็นจ านวนเงิน 800,000 ซึ่งเป็นเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมนักศึกษาทุกปี แต่ในปีนี้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาและชมรมเห็นความส าคัญของการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ท าให้มีการยื่นโครงการเพื่อเสนอของบประมาณเพ่ิมขึ้น ประมาณ 50 %  

  2.ขาดการวางแผนอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาใน
การให้ความรู้ด้านการบริหารงานอย่างถูกต้อง ครอบคลุมและเหมาะสม  

   3.ขาดการประเมินประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
  4.เนื่องจากเป็นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ไม่มีการบังคับให้มีชั่วโมงกิจกรรม นักศึกษา

บางส่วนไม่เห็นคุณค่าความส าคัญของการท ากิจกรรรม ประกอบกับระดับบัณฑิตศึกษาจะใช้เวลาการเรียน
ค่อนข้างมาก ดังนั้นนักศึกษาบางส่วนจึงเห็นความส าคัญของการเรียนมากกว่าการจัดท ากิจกรรม   

 
    5.1.2 ได้น าโมเดลเดมม่ิง PDCA (Plan- Do- Check- Act) ในการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา  

  Plan (วางแผน) มีการก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานวิธีและขั้นตอนที่
จ าเป็นที่ใช้ในการด าเนินงาน มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามนโยบาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถาบัน เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน วางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
ท าให้มีการก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานหรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไปพร้อมกัน ท าให้การวางแผนมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในแผน
หรือไม่   

  Do (ปฏิบัติ/ท า) มีการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีซึ่งปฏิบัติไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ และ
ก่อนที่จะปฏิบัติงานใดๆ ให้ศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ของงานที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น ศึกษาการท างานจาก
กิจกรรมปีที่ผ่านมา และเพ่ิมเติมเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าแนวทางใหม่ๆ ด้วยตนเอง  แต่ถ้าเป็นกิจกรรมใหม่หรือ
กิจกรรมที่ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากอาจต้องจัดให้มีการประชุมหรือ ฝึกอบรมก่อนที่จะปฏิบัติจริง ซึ่งในการ
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ปฏิบัติงานควรด าเนินไปตามแผน วิธีการ และมีขั้นตอน ที่ได้ก าหนดไว้และต้องเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป เช่น สถาบันมีการจัดกิจกรรม
ตามแผนกิจกรรมนักศึกษา  

  Check (ตรวจสอบ) เพ่ือประเมินผลว่าได้ปฏิบัติงานตามแผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นใน
ระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน มีการประเมินผลทุกโครงการ เมื่อเสร็จ  
สิ้นการท ากิจกรรมทุกครั้ง ขั้นตอนนี้มีความส าคัญเนื่องจากในการด าเนินงานใดๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ 
ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างาน  
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหา จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกระท าควบคู่ไปกับการด าเนินงาน  
เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการด าเนินงานต่อไป  

   Act (การปรับปรุง) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ท าการตรวจสอบ
แล้วปรับปรุงอาจเป็นแก้ไขแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการ ท างานที่ต่างจากเดิม
เมื่อมีการด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้วางแผนมีความ
สมบูรณ์ และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ด้วย ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามี
การน าผลจากการวิพากษ์กิจกรรมมาใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม ท าให้มีการพัฒนาปรับปรุงงาน
ตลอดเวลา  

  5.1.3 วิพากษ์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

     บทสรุปการวิพากษ์การปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาจากการสัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีวราวุฒิ ค า
พานุช นายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 นายณัฏฐกร วัธโท นายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2559 และหม่อมหลวงกติกา สุขสวัสดิ์ นายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560  มี
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดังนี้  
   ผลการวิเคราะห์ด้านปริมาณงานของงานที่รับผิดชอบ  
     - จ านวนกิจกรรมที่สโมสรรับผิดชอบนั้นมีจ านวนมากเทียบกับเวลาที่มีในการเตรียม
งาน และเวลาที่ต้องใช้ ในการเรียนแล้วท าให้เวลาในการเตรียมตัวนั้นมีน้อย ท าให้บางครั้งงานที่ออกมา มี
คุณภาพไม่เป็นไปตามที่ เป้าหมายที่วางเอาไว้  
     - งานกิจกรรมบางงานเป็นงานที่นอกแผนงาน ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่อยงานอ่ืน จากสถาบัน จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งท าให้เกิดแรงกดดันในบางกรณีในการท างาน เพราะ
ไม่ได้เตรียมการมาก่อนในการด าเนินงาน 
  ผลการวิเคราะห์ด้านเวลาในการปฏิบัติงาน 
     - ในเวลาในการด ารงต าแหน่งมีระยะเวลาสั้น และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน 
ในช่วง 2- 3 เดือนแรก ใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างาน และเวลาที่เหลือแทบจะไม่ได้คิด
กิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์หรือในเชิงรุกเลย เพราะเวลาจะหมดไปกับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมประเพณี ที่ถูกวาง
เป็นตัวชี้วัดมาให้แต่ต้น ซึ่งท าให้กิจกรรมที่ผลิตออกมานั้นจึงเป็นเพียงกิจกรรมเดิมๆ เสียเป็นโดยส่วนใหญ่ 
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   ผลการวิเคราะห์ด้านความร่วมมือของคณะต่างๆ 
    - เนื่องจากเวลาของแต่ละคณะนั้น มีความแตกต่าง อีกทั้งภาระในการเรียนของแต่
ละคณะท าให้การท างานของสโมสรเป็นไปได้ด้วยความยากล าบากโดยเฉพาะการนัดหมายประชุม การตกลง
วันในการจัดกิจกรรมซึ่งท าให้กิจกรรมบางกิจกรรมนั้นบางคณะไม่สามารถเข้ามาร่วมได้   
     - การท ากิจกรรมร่วมกับคณะการประสานงานต้องมีความชัดเจนมากที่สุด การ
ประชุมกับคณะควรจะมีเป็นประจ า ซึ่งสโมสรนักศึกษา  ไม่ได้จัดประชุมร่วมระหว่างประธานคณะกับสโมสร
นักศึกษาเป็นประจ าและต่อเนื่องซึ่งท าให้การประสานงานระหว่างคณะและการขอความร่วมมือ จึงไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าท่ีควร   
   - ประธานคณะ หลายคนเองก็ยอมรับว่า ตนเองก็ไม่ได้มีอ านานใจการผลักดันคณะ
มากนัก เพราะทุกคนสนใจในเรื่องการเรียนและภารกิจส่วนตัวเป็นหลักจึงท าให้คณะเองก็ผลักดันคนในการร่วม
กิจกรรมได้ยากเช่นกัน 
  ผลการวิเคราะห์ด้านการท างานของกรรมการสโมสรนักศึกษา 
   - เรื่องคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ควรมีจ านวนที่มากขึ้นมากกว่าปัจจุบันที่
ก าหนดไว้เพียง 10 คน เสนอว่าควรมีประมาณ 17 คนโดยต าแหน่งทั้งนี้บังคับให้แต่ละทีมมีตัวแทน
คณะกรรมการจากทุกคณะเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วย (ไม่ใช่คณะกรรมการโดยต าแหน่งแต่เป็นคณะกรรมการ
หลักในการท างาน) เพ่ือเพ่ิมปริมาณคนในการท างานสโมสร เพราะจ านวนปริมาณงานมีจ านวนมาก 
   - งานด้านประชาสัมพันธ์ถือเป็นงานที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะงานสโมสร
นักศึกษา ควรให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการท างานจะช่วยท าให้งานกิจกรรมสโมสร มีความ
น่าสนใจ และเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน 
    - การท างานของคณะท างานต้องเสียสละ จึงควรคัดสรรบุคคลที่จะมาท างาน ให้เป็น
บุคคลทีมีจิตใจเพ่ือสาธารณะ มีความอดทนในการท างานและมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ไม่เช่นนั้นจะเกิดการถอนตัวในการท างานได้เนื่องจากการท างานสโมสร ต้องอาศัยการเสียสละสูง และท างาน
หนัก 
  ผลการวิเคราะห์ด้านการท างานของ ผู้บริหารสถาบัน / ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติงานด้าน
กิจการนักศึกษา / อาจารย์ที่ปรึกษา / เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
      - คณะผู้บริหารและผู้ช่วยอธิการบดี ให้ความส าคัญกับกิจกรรมนักศึกษาเสมอเห็นได้
จากการมาร่วมกิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาจัดขึ้น ซึ่งสโมสรเห็นว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าผู้บริหาร
ให้ความส าคัญกับกิจกรรมนักศึกษาเป็นอย่างมาก ท าให้การท างานนั้นใกล้ชิดกับผู้บริหารท าให้คณะท างานมี
ก าลังใจมากยิ่งขึ้น 
    - อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา บางครั้งเนื่องจากภารกิจของทั้งสองฝ่ายท าให้ 
สโมสรไม่ได้พูดคุยขอค าปรึกษา ทางอาจารย์ที่ปรึกษาเท่าที่ควรนัก ส่งผลให้กิจกรรมอาจจะออกมาไม่ได้
เท่าท่ีควร หรือท าให้เกิดช่องว่างระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับสโมสรนักศึกษา 
    - การท างาน ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ณ ปัจจุบันช่วยสนับสนุนการ
ท างานของสโมสรนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งการช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า หรือบางงานช่วยอุดรูรั่วในความ
รับผิดพลาดของสโมสรได้อย่างดี เจ้าหน้าที่มีหัวใจบริการ ค าพูดสุภาพ ท าให้การท างานระหว่างสโมสร
นักศึกษา และ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นั้นไหลรื่น ทีมงานสโมสรสบายใจในการท างานด้วย  
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  ผลการวิเคราะห์ด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
     - การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารที่อาจ
เข้าใจไม่ตรงกันบ้าง แต่ก็พูดคุยและท าความเข้าใจกันได้ด้วยดี 
    - บุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการท าให้กิจกรรมต่างๆ ประสบความส าเร็จอย่างราบรื่น
ไปได้ด้วยดี เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานมาเป็นอย่างดี 
  ผลการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรและงบประมาณ  
     - กิจกรรมหลายกิจกรรมขาดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายซึ่งทาง
สโมสรเห็นว่า เพ่ือความคล่องตัวสโมสรควรมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกทุกอย่างในการท างาน ไม่ต้อง
เสียเวลาในการติดต่อประสานงานให้เสียเวลาและไม่ต้องเสียงบประมาณในการจ่ายให้แก่ฝ่ายอ่ืนๆ โดยไม่
จ าเป็น 
   ผลการวิเคราะห์ด้านการท างานร่วมกับชมรมต่างๆ 
     - ชมรมจะต้องมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง มีการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจนต่อเนื่อง
ไมเ่ช่นนั้น ก็จะเกิดการขาดช่วงของชมรม  
      - การท างานร่วมระหว่างชมรมและสโมสรยังมีน้อยอยู่มาก ควรให้มีการจัดประชุม
กันเป็นประจ าเพ่ือกระตุ้นการท ากิจกรรมนักศึกษาให้เกิดขึ้นในสถาบัน  
 
 5.1.4 วิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคการด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบัน  
   จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคการด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบันโดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมของสถาบัน และ
การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พบปัญหาอุปสรรคการด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณในประเด็น 
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง การยืมเงินทดรองราชการ สโมสรนักศึกษาไม่ทราบข้อปฏิบัติบางรายการ เช่น ไม่ได้
ก าหนดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างในรายโครงการ ท าให้การเบิก-จ่ายประมาณมีข้อบกพร่อง และไม่ทราบถึง
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ พ.ศ. 2551  และระเบียบสถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2537 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2537  
และการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติในด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณในประเด็น ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
การยืมเงินทดรองราชการ ท าให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษาปฏิบัติงานมีความล่าช้าต้องแก้ไข
รายละเอียดงบประมาณในโครงการให้ถูกต้องถึงจะท าเรื่องอนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบัน  
  จากการศึกษาหนังสือส านักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2559 ท าให้ทราบถึงข้อควรปรับปรุงจากการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1. การควบคุมภายใน มีข้อบกพร่อง คือปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในไม่ครบถ้วน
เพียงพอและเหมาะสม ข้อเสนอแนะโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในตามที่สถาบันก าหนดทั้ง 7 ด้าน ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
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   2. การจัดซื้อ-จัดจ้าง มีข้อบกพร่อง คือ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่เป็นไปตาม
แผน การจัดหาวัสดุบางรายการ ไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบ เช่น การจ้างถ่ายเอกสาร กรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นคนคนเดียวกับผู้จัดซื้อจัดจ้าง ข้อเสนอแนะการจัดหาพัสดุทุกรายการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนด การจัดหาวัสดุกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องไม่เป็นคนคนเดียวกับผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการพัสดุเงินรายได้ พ.ศ. 2551 
  3. การควบคุมพัสดุ มีข้อบกพร่อง คือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี จัดส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีให้กองคลังและพัสดุล่าช้าไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด บันทึกบัญชีวัสดุไม่เป็น
ปัจจุบัน บันทึกบัญชีครุภัณฑ์/วัสดุ ที่มีราคาไม่เกิน 5,000 บาท ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งาน
เกิน 1 ปีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ข้อเสนอแนะจัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีส่งให้กองคลังและ
พัสดุให้ทันเวลาตามที่ระเบียบก าหนด จัดท าบันทึกบัญชีวัสดุให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกทะเบียนครุภัณฑ์
รายการวัสดุ ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท 
ให้ครบถ้วนทุกรายการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค(กวพ.) 0408.4/ว.129 
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549  
  4. เงินทดรองราชการ มีข้อบกพร่อง คือการรวบรวมใบส าคัญหรือหลักฐานการจ่ายส่งเบิกเงิน
ที่กองคลังและพัสดุ เพ่ือคืนเงินทดรองล่าช้าเป็นสาเหตุให้มีเงินส าหรับทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไม่เพียงพอ 
บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน จ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้าง จาก
บริษัท/ห้างร้าน ซึ่งเป็นรายการที่ไม่จ าเป็นเร่งด่วน และจ านวนเงินสูง ท าให้ไม่ได้ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ส่งเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ที่หน่วยงานยืมไปจากสถาบันล่าช้า ข้อเสนอแนะติดตามเร่งรัดให้ผู้ยืมเงิน
ส่งใบส าคัญและเงินเหลือจ่ายชดใช้เงินยืมให้ทันภายในเวลาที่ระเบียบก าหนด และก ากับดูแลให้ผู้รับผิดชอบรีบ
ด าเนินการรวบรวมใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายต่างๆ ส่งเบิกเงินที่กองคลังและพัสดุเพ่ือคืนเงินทดรอง
ราชการโดยเร็ว จะได้มีเงินทดรองราชการไว้ส าหรับใช้จ่ายหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกทะเบียนคุม
เงินทดรองให้ถูกต้องตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัท ห้าง/ร้าน รายการที่ไม่จ าเป็นเ ร่งด่วน และ
จ านวนเงินสูง ควรส่งเบิกจากกองคลังและพัสดุจ่ายให้เจ้าหนี้โดยตรงจะได้ด าเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ครบถ้วน และมีเงินทดรองราชการคงเหลือไว้ใช้กับรายการที่จ าเป็น และส่งคืนเงินทดรองราชการประจ าปีให้
ทันภายในเวลาที่ระเบียบก าหนด ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2537 ข้อ 15  
   5. การบริหารลูกหนี้ มีข้อบกพร่อง คือ การส่งใช้เงินยืมส่วนใหญ่ล่าช้าไม่ทันภายในเวลาที่
ระเบียบก าหนด ข้อเสนอแนะด าเนินการติดตามเร่งรัดให้ผู้ยืมส่งหลักฐานใบส าคัญหรือเงินลดลงเหลือส่งใช้เงิน
ยืมให้ครบถ้วนและทันภายในเวลาที่ระเบียบก าหนด  
   6. การเงินและบัญชี มีข้อบกพร่อง คือ เงินงบประมาณที่เบิกจากคลังส าหรับจ่ายผ่านส่วน
ราชการ บางรายการด าเนินการจ่ายไม่ทันภายใน 15 วัน บันทึกบัญชีไม่ทันเป็นปัจจุบัน ข้อมูลในระบบ GFMIS 
และ MIS บางรายการไม่ตรงกัน การจัดท ารายงานเงินส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามระเบียบก าหนด การ
เบิก-จ่ายเงิน บางรายการไม่ได้อนุมัติจากผู้มีอ านาจ หลักฐานการจ่ายบางรายการมีการแก้ไขโดยใช้เทปลบ
ค าผิด ไม่ขีดฆ่า และผู้รับเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อก ากับ ข้อเสนอแนะเงินงบประมาณที่เบิกจากคลังด าเนินการ
จ่ายให้ทันภายใน 15 วันท าการ นับจากวันรับเงินจากคลัง บันทึกบัญชีให้ทันเป็นปัจจุบันทุกรายการ การจัดท า
รายงานการเงินประเภทต่างๆ ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางและกระทรวงต้นสังกัดให้ทัน
ภายในเวลาที่ระเบียบก าหนด และการเบิก-จ่ายเงิน ให้มีเอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
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ครบถ้วนทุกรายการ การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้ทุกแห่งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 31  
     7. การจัดท ารายงานฐานะการเงิน มีข้อบกพร่อง คือ บางหน่วยงานไม่ได้จัดท ารายงาน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเสนออธิการบดีเพ่ือรายงานให้สถาบันทราบ ข้อเสนอแนะให้จัดท ารายงาน
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเสนออธิการบดีเพ่ือรายงานให้สถาบันทราบ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2557 ข้อ 31  
     8. แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ ข้อเสนอแนะ การยืมเงิน โดยพิจารณาให้ยืมเท่าที่
จ าเป็น ไม่ให้ยืมล่วงหน้าก่อนมีกิจกรรมเป็นเวลานาน ผู้ยืมไม่ค้างช าระหนี้เงินยืมสัญญายืมเงินทุกแหล่งเงิน ผู้
ยืมต้องได้รับอนุมัติโครงการ/อนุมัติเดินทางไปราชการ หรือได้รับอนุมัติให้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ห้าม
ยืมเพ่ือเบิกจ่ายในงบลงทุน ผู้ยืมส่งสัญญายืมเงิน จ านวน 2 ฉบับ ในการยืมเงินในแต่ละครั้ง พร้อมเอกสาร
ประกอบเช่น หนังสืออนุมัติด าเนินการ หนังสืออนุมัติเดินทางไปราชการ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
ฝึกอบรมและประมาณการค่าใช้จ่ายมายังกองคลังและพัสดุ ข้อเสนอแนะ การส่งใช้เงินยืม โดยการยืมเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้ยืมส่งเอกสารหลักฐานการจ่าย/เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน 15 วันนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึง การยืมเงินปฏิบัติราชการอ่ืน เช่น ฝึกอบรม จัดงาน การประชุม การจัดซื้อวัสดุ 
ฯลฯ ให้ผู้ยืมส่งเอกสารหลักฐานการจ่าย/เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน การยืมเงิน
งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ให้ผู้ยืมส่งเอกสารหลักฐานการจ่าย/เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน ทุกสิ้นเดือนหากมีลูกหนี้ค้างเกินก าหนดเวลา กองคลังและพัสดุ จะทวง
ถามด้วยวาจา และจัดท าบันทึกแจ้งทวงถามเป็นรายบุคคล หากยังไม่ส่งใช้เงินยืมเกิน 30 วันนับจากวันที่ครบ
ก าหนด กองคลังและพัสดุจะด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน (ขออนุมัติจากอธิการบดีหักเงินเดือน
เพ่ือส่งคืนเงินยืม) ต่อไป  
            9. ขอสังเกตจากการศึกษาพบว่า การเสนอแผนกิจกรรมขอตั้งงบประมาณปีถัดไป โดยใช้แผน
กิจกรรมในปีทีแ่ล้วในการจัดท าของบประมาณ ซึ่งเป็นเพราะช่วงระยะเวลาการได้มาของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาในการจัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณถัดไป กล่าวคือ การขอ
งบประมาณในปีถัดไปจะต้องใช้แผนงบประมาณในปีนั้น จัดท าค าขอพิจารณางบประมาณ แต่คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมยังมิได้แต่งตั้งเป็นทางการ จึงไม่สามารถก าหนดส่งแผนกิจกรรม/
งบประมาณที่ใช้จ่ายได้นั้น ซึ่งในปัจจุบันการจัดท าค าของบประมาณส่งในช่วง เดือน เมษายน-พฤษภาคม เป็น
ประจ าทุกปี ไปยังกองแผนงาน ของสถาบัน ซึ่งมิได้ใช้ข้อมูลแผนกิจกรรม/งบประมาณในปีถัดไปมาจัดท าค าขอ
งบประมาณ โดยในทางปฏิบัติใช้ข้อมูลแผนกิจกรรม/งบประมาณ ปีงบประมาณเดิมในปีนั้นในการจัดท าค าขอ
งบประมาณ จึงท าให้ไม่ทราบแผนกิจกรรมที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและชมรมที่ก าหนดแผนกิจกรรม/
งบประมาณในปีนั้นได้ ยังจะเห็นได้ว่าใช้แผนกิจกรรมนักศึกษา ปี 2561 เป็นข้อมู ลในการจัดท าค าขอ
งบประมาณปี 2562 โดยไม่ใช้แผนกิจกรรมปีงบประมาณ 2562 ในการเสนอพิจารณางบประมาณ และไม่ได้
ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ    
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  สรุปจะเห็นได้ว่าการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันจะมีปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการงบประมาณโดยมีข้อจ ากัด ข้อปฏิบัติ ซึ่งการด าเนินงานควรยึดแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ทาง
สถาบันได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมในการใช้งบประมาณมีความโปร่งใส จากการศึกษาพบแนว
ปฏิบัติที่ส าคัญจากกองคลังและพัสดุ และส านักงานตรวจสอบภายใน ได้แจ้งข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติ อาทิ การจัดซื้อ-จัดจ้าง การยืมเงินทดรองราชการ เป็นต้น   
 
5.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน   
 
 5.2.1 ด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
 การเรียนรู้และพัฒนากระบวนการท างานเป็นสิ่งส าคัญ การถ่ายทอดความรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ ได้
อย่างรวดเร็วขึ้น และกิจกรรมที่จัดท าปีละครั้งจัดให้มีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในวิดิทัศน์และน ามาใช้ใน
การศึกษาการจัดกิจกรรมในปีถัดไป เช่น กิจกรรมพิธีไหว้ครู   
    1. จัดกระบวนการท างานให้เป็นระบบ มีการประชุมวางแผนการท างานที่ชัดเจนจะท าให้
ทราบจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน     
   2. จัดท าคู่มือประกอบการท างานและมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน   
   3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการต่างๆ และเพ่ือพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น    
   4. มีการถ่ายทอดเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นต่อรุ่น ควรมีการแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษารุ่น
เดิมให้เป็นกรรมการของคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้ความคิดเห็นในการจัดท ากิจกรรมแก่ 
คณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรรม เพ่ือให้ความคิดเห็นในการจัดท ากิจกรรมแก่ คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาเนื่องจากมีประสบการณ์และความช านาญในการท างานกิจกรรมนักศึกษาผ่านมาแล้ว 1 ปี 
  
     5.2.2 ด้านเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรม  
 
  ด้วยปัจจุบันภาระงานด้านงบประมาณของสถาบันมีจ านวนมากและมีความซับซ้อนมากขึ้น 
สถาบันก็น าแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่มาใช้เพ่ือการด าเนินงานของภาครัฐ  ให้มีประสิทธิภาพ
และการน าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(ระบบ e-GP) เข้ามาใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังในสถาบัน 
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของภาครัฐส่งผลให้แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเบิก-จ่ายมีความเข้มงวดมากขึ้นเพ่ือให้ 
การเบิก-จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินสอดคล้องตามระเบียบสถาบัน จะ
ส่งผลให้กลุ่มงานกิจการนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชมรม สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ลด
ข้อผิดพลาดจะท าให้การท างานมีธรรมาภิบาลโดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการพัฒนางานได้ดังต่อไป      
  1. กองคลังและพัสดุควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเบิก-จ่ายงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือรับทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
มีข้อจ ากัด ข้อควรระวัง อย่างไรบ้างในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  
  2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้ารับอบรมเชิง
ปฏิบัติการในเรื่อง การเบิก-จ่ายงบประมาณประจ าปี  
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  3. ผู้บังคับบัญชาก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิก-จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดและติดตามแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่เสมอ  
  4. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
  5. เจ้าหน้าที่ผู้ที่ เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างควรให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานจริง และควรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันตามแผน หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดให้ชี้แจงเหตุผลและขออนุมัติปรับแผนเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จะได้เป็นไปตามแผน และเป็นไปตามนโยบายของสถาบัน  
  6. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาจัดท าโครงการในแต่ละครั้ง
ควรให้จัดท าแผนการจัดซื้อ-จัดจ้างทุกรายการเพ่ือให้การเบิก-จ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  
  7. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดให้ผู้ยืมเงินส่งใบส าคัญและเงินเหลือจ่ายชดใช้เงินยืม
ให้ทันภายในเวลาที่ระเบียบก าหนด 
  8. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องก ากับดูแลให้ผู้รับผิดชอบรีบด าเนินการรวบรวมใบส าคัญและ
หลักฐานการจ่ายต่างๆ ส่งเบิกเงินที่กองคลังและพัสดุเ พ่ือคืนเงินทดรองราชการโดยเร็ว จะได้มีเงินทดรอง
ราชการไว้ส าหรับใช้จ่ายหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. การเบิก-จ่ายเงิน ให้มีเอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้ครบถ้วนทุกรายการ 
  10.กองคลังและพัสดุเวียนแจ้งประกาศสถาบันเรื่อง ใหม่ๆ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบ
เสมอเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไปทางเดียวกัน   
      11. กระบวนการขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ควรน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมตามแผนกิจกรรมนักศึกษา เข้าที่ประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ พิจารณาแผนกิจกรรมนักศึกษาว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
หรือไม่ มีควรปรับปรุงในโครงการใดบ้าง จากนั้นก็ก าหนดแผนกิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป โดยก าหนด
กิจกรรมที่ส าคัญไว้ในแผน เพ่ือที่จะได้ร่างแผนกิจกรรมนักศึกษาของปีงบประมาณถัดไป น าไปใช้ในการจัดท า
ค าของบประมาณปีถัดไป จึงจะท าให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทราบถึงโครงการ/กิจกรรมล่วงหน้าได้และ
การจัดสรรงบประมาณเกิดความคุ้มค่า      
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๔) ฉบับที่ ๓ (๒๕๓๙) ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๖)  

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เสียใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๙ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
   ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร

นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๒๒  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๒๔ และ
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์(ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๕๒๖ และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
   ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
   “สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

“สโมสร” หมายถึง สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
“โครงการ” หมายถึง โครงการท่ีมีการผลิตบัณฑิต 

   ข้อ ๕ บรรดาแบบธรรมเนียมการปฏิบัติท่ีมีมาแต่เดิม และข้อบังคับหรือระเบียบ
อื่นใดท่ีมีก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืน ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด ๒ 
ชื่อและวัตถุประสงค์ของสโมสร 

 
   ข้อ ๗ ให้สถาบันจัดตั้งสโมสรนักศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันของนักศึกษาและเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับสถาบันในการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
   ข้อ ๘ สโมสรนี้ชื่อว่า “สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มีชื่อ
ย่อว่า “ส.สพบ.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Student Union of the National Institute 
of Development Administration” มีชื่อย่อว่า “SUNIDA” 
    ข้อ ๙ เครื่องหมายสโมสรนักศึกษาเป็นรูปวงกลมล้อมรอบดวงประทีปเปลวสีแดง
แปดแฉกด้ามของดวงประทีปเป็นสีประจ าคณะต่างๆโดยมีชื่อของสโมสรนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รอบวงกลมด้านใน เครื่องหมายสโมสรจะปักด้วยไหมหรือดิ้นส าหรับ
ประดับเสื้อกีฬาสมาชิก หรือท าเครื่องหมายประดับอย่างอื่น โดยขยายส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกันก็
ย่อมท าได้ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของสโมสร 

ข้อ ๑๐ สโมสรนักศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา 

(๒) เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
(๓) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในด้านวิชาการ ประสบการณ์

วิชาชีพแก่ นักศึกษา 
    (๔) เพื่อปลูกฝังและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
เอกลักษณ์อันดีงามของชาติ 
    (๕) เพ่ือส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ 
    (๖) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 
    (๗) เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบัน 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมดูแลกิจกรรมของสโมสร 

 
   ข้อ ๑๑ ให้รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี ท่ีอธิการบดีมอบหมายมีอ านาจและ
หน้าท่ีเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
    (๑) เป็นผู้ประสานงานระหว่างสถาบันกับสโมสรนักศึกษา 
    (๒) ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ 
    (๓) รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชมรม 
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    (๔) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษา
และชมรม 
    (๕) ให้ความเห็นชอบในการด าเนินกิจกรรมของสโมสรและชมรมก่อนเสนอ
อธิการบดีเพื่ออนุมัติ 
    (๖) เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชมรม 
   ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีแต่งตั้งอาจารย์หรือข้าราชการประจ าของสถาบันเป็นท่ี
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาประจ าคณะ/โครงการละ ๑ คน โดยการเสนอชื่อของนักศึกษาแต่ละ
คณะ/โครงการ ตามความเห็นชอบของคณบดี/ผู้อ านวยการโครงการ ท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษา
ชมรมละ ๑ คน โดยการเสนอของสโมสรนักศึกษาชมรม แล้วแต่กรณี และให้ท่ีปรึกษากิจกรรม
นักศึกษาประจ าคณะ/โครงการมีวาระ ๑ ปีงบประมาณ ส่วนท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาสโมสร
นักศึกษา ชมรมมีวาระเช่นเดียวกับวาระของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชมรมชุดนั้นๆ 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษากิจการนักศึกษาจากท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษาประจ าคณะ/
โครงการ และท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษา ชมรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๘ คน โดยมีรองอธิการบดี หรือ
ผู้ช่วยอธิการบดี ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน และรองประธาน ผู้อ านวยการกองกิจกรรม
นักศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษาและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขนุการ และให้มี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้อีกไม่เกิน ๓ คน และให้กรรมการท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษาอยู่
ในวาระ ๑ ปีตามปีงบประมาณ ในกรณีท่ีเป็นรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี ท่ีอธิการบดี
มอบหมาย ท่ีปรึกษากิจกรรม นักศึกษาประจ าคณะ/โครงการ ผู้อ านวยการกองกองกิจกรรม
นักศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ และกรรมการ และผู้ช่วยเลขนุการ 
ส่วนกรรมการท่ีเป็นท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรมมีวาระ ๑ ปี ตามวาระของคนในการเป็นท่ี
ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และชมรมนั้นๆ ในกรณีท่ียังไม่มีการแต่งตั้งท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
ประจ าคณะ/โครงการท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาและชมรม และคณะกรรมการท่ีปรึกษากิจการ
นักศึกษา เมื่อครบก าหนดระยะเวลาแล้วให้ท่ีปรึกษาเดิมด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีค าสั่ง
แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะท่ีปรึกษาดังกล่าวใหม่ 
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หมวด ๔ 
สมาชิกสโมสร 

 
   ข้อ ๑๓ นักศึกษาสถาบันทุกคนเป็นสมาชิกสโมสร และสมาชิกสโมสรแบ่งออกเป็น 
๒ ประเภท คือ 
     (๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่นักศึกษาสามัญของสถาบัน 
    (๒) สมาชิกสามัญ ได้แก่นักศึกษาสมทบของสถาบัน 

ข้อ ๑๔ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกภาพเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) หมดสภาพการเป็นนักศึกษาสามัญหรือนักศึกษาสมทบแล้วแต่กรณี 

    ข้อ ๑๕ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสโมสร
จัดขึ้น และมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสโมสร 
สมาชิกสามัญเท่านั้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและกิจกรรมอื่นๆของ
สโมสร 
   ข้อ ๑๖ สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีหน้าท่ีท่ีจะต้องช าระค่าบ ารุงสโมสรตาม
อัตราและภายในเวลาท่ีสถาบันก าหนด 
 

หมวด ๕ 
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร 

 
   ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายก เลขานุการ 
เหรัญญิก ปฏิคม ประธานฝ่ายวิชาการ ประธานฝ่ายกีฬา ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่าย
สวัสดิการ และผู้แทนนักศึกษาคณะ/โครงการต่างๆ ท่ีมีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
คณะ/โครงการละ ๑ คน 
 
   ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

     (๑) พิจารณาและวางแผนการด าเนินงานของสโมสรให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้ 

     (๒) พิจารณาจัดท าและรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสรให้
เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาโดยส่วนรวม 
     (๓) วางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ภายในสโมสรท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน 
     (๔) รับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกิจการของสโมสร 
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          (๕) เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการต่างๆ ต่อฝ่ายบริหารของ
สถาบัน 

   (๖) พิจารณาการขอจัดตั้งหน่วยงานในสโมสรหรือชมรมต่างๆ เพ่ือเสนอต่อ
ฝ่ายบริหารของสถาบัน 
   ข้อ ๑๙ นายกสโมสรมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
    (๑) เป็นประธานของที่ประชุมกรรมการบริหาร 
    (๒) เสนอแผนงานการด าเนินงานของสโมสรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ดังระบุไว้ในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้ 
    (๓) ควบคุมดูแลการด าเนินงานของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ให้เราวางไว ้
    (๔) เป็นตัวแทนของสโมสรในการประสานงานร่วมกับสถาบันและหน่วยงาน
ภายนอกอ านาจและหน้าท่ีใดซึ่งเป็นของประธานนักศึกษา องค์การนักศึกษา ตามระเบียบข้อบังคับ
ของสถาบันให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของนายกสโมสรด้วย  
   ข้อ ๒๐ อุปนายกสโมสรมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกสโมสรนักศึกษาในกรณีท่ีนายกไม่อยู่ หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

(๒) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีนายกสโมสรหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
ข้อ ๒๑ เหรัญญิกมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดเตรียมงบประมาณต่างๆ ของสโมสรเพื่อเสนอสถาบันอนุมัติ 
(๒) รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารใบส าคัญในการขออนุมัติเบิกจ่าย 
(๓) ท าบัญชีรายรับ- รายจ่ายในกิจกรรมท่ีด าเนินการไปแล้ว 
(๔) ท ารายงานฐานะทางการเงินของสโมสรประจ าภาคการศึกษา 

ข้อ ๒๒ เลขนุการสโมสรมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเตรียมการประชุมของคณะกรรมการบริหารและจดบันทึกรายงาน

การประชุม 
(๒) รับ- ส่งและโต้ตอบหนังสือของสโมสร 
(๓) เก็บรักษาเอกสาร สิ่งพิมพ์ รายงานการประชุม ตลอดจนหนังสือ

โต้ตอบต่างๆให้อยู่ในสภาพท่ีเป็นระเบียบ 
(๔) ควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของสโมสร 

ข้อ ๒๓ ปฏิคมมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าหน้าท่ีติดต่อประสานงานระหว่างสโมสรกับบุคคลภายนอกท้ังใน

และนอกสถาบัน 
(๒) รับผิดชอบในการจัดงานต่างๆของสโมสร 
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(๓) หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
   ข้อ ๒๔ ประธานฝ่ายกีฬามีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
    (๑) ประสานงานกับชมรมกีฬาภายในสถาบัน 
    (๒) จัดการแข่งขันกีฬาภายในและนอกสถาบัน 

(๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สโมสรเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา 
    (๔) หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  

ข้อ ๒๕ ประธานฝ่ายวิชาการมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
    (๑) รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการของสโมสร 
    (๒) หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
   ข้อ ๒๖ ประธานฝ่ายสวัสดิการมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบและดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษา 
(๒) ประสานงานด้านสวัสดิการกับหน่วยงานอื่น 

    (๓) หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
   ข้อ ๒๗ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
    (๑) รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ของสโมสร 
    (๒) ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น 
    (๓) หน้าท่ีอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ข้อ ๒๘ ผู้แทนนักศึกษาอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
     (๑) เป็นผู้แทนนักศึกษาของคณะ/โครงการท่ีสังกัดอยู่ในสโมสร 

(๒) พิจารณาให้ค าแนะน าและช่วยด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
    (๓) ด าเนินการต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาในคณะ/โครงการท่ี
สังกัดเมื่อได้รับมอบหมายจากสถาบันหรือสโมสร 
 

หมวด ๖ 
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 

 
ข้อ ๒๙ ผู้แทนนักศึกษาได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษาใหม่คณะ/

โครงการนั้นๆ 
   ข้อ ๓๐ คณะกรรมการบริหารทุกต าแหน่ง ยกเว้นผู้แทนคณะ/โครงการได้มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษาท้ังสถาบันเลือกตั้งเป็นกลุ่มผู้สมัคร โดยระบุชื่อผู้สมัครแต่ละ
ต าแหน่งและชื่อกลุ่มและให้ท าให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีอธิการบดีจะ
ก าหนด 
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ข้อ ๓๑ การด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการเลือกตั้งและก าหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ 
    (๑) วัน เวลา และสถานท่ีเลือกตั้ง 
    (๒) การสมัครรับเลือกตั้ง 
    (๓) การตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

(๔) วิธีด าเนินการเลือกตั้ง 
 

หมวด ๗ 
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

 
   ข้อ ๓๒ ผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
    (๑) ต้องเป็นสมาชิกสามัญของสโมสร 

(๒) ต้องไม่เป็นนักศึกษาท่ีได้รับวิทยาทัณฑ์ในขณะท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
            (๓) ต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเสียหายจนถูกสั่งหรือเคยถูกสั่งพัก

การศึกษา 
    (๔) ต้องไม่ลาพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
    (๕) ต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารมากกว่า ๑ ต าแหน่งในวาระ
เดียวกัน 

หมวด ๘ 
การด ารงต าแหน่ง 

 
   ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งเสนอรายชื่อผู้ ท่ีได้รับเลือกตั้งต่อ
สถาบันเพ่ือประกอบการแต่งตั้ง 
   ข้อ ๓๔ คณะกรรมการบริหารจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๑ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันแรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อนจนถึงวันสุดท้ายก่อนวันขึ้นภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาถัดไปการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันก่อนวันสิ้นภาค
การศึกษา ๒ คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องมอบงานในความรับผิดชอบของตนให้แก่คณะ
กรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนสิ้นสุดวาระของตน 
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หมวด ๙ 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 
ข้อ ๓๕ ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารต้องพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังนี้ 

(๑) ครบก าหนดออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับนี้ 

   (๕) ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดในคณะกรรมการบริหารไม่
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริหารจ านวน ๓ ใน ๔ ของคณะกรรมการ
บริหารท้ังหมดมีสิทธิเสนอให้สถาบันพิจารณาถอดถอนออกจากต าแหน่งได้  
 

หมวด ๑๐ 
การเลือกตั้งซ่อม 

 
   ข้อ ๓๖ ถ้าต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระให้
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการต าแหน่งท่ีว่างขึ้นมาแทนภายใน ๓๐ วัน เว้นแต่วาระการด ารง
ต าแหน่งจะสิ้นสุดลงเหลือไม่เกิน ๖๐ วัน ให้คณะกรรมการบริหารเลือกผู้ ท่ีเห็นสมควรเข้า
รักษาการแทนโดยความเห็นชอบของสถาบันให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารท่ี
เลือกมาแทนเริ่มตั้งแต่วันท่ีสถาบันประกาศแต่งตั้งและสิ้นสุดลงตามวาระของกรรมการบริหารในปี
นั้น 
 

หมวด ๑๑ 
ชมรม 

 
  ข้อ ๓๗ นอกจากกิจกรรมส่วนรวมของสโมสรนักศึกษาแล้ว สโมสรเป็นผู้เสนอ

จัดตั้งชมรมต่างๆ ตามความหมายเหมาะสมและความจ าเป็น ท้ังนี้ จะต้องมีการประเมินผล และ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละชมรมเป็นประจ าทุกปี ชมรมแต่ละชมรมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 
๓๐ คน 
   ข้อ ๓๘ การจัดแต่งหรือเลิกชมรมให้ท าได้โดยค าสั่งของอธิการบดี 
   ข้อ ๓๙ให้มีคณะกรรมการของชมรมประกอบด้วย ประธาน รองประธาน 
เลขานุการ และกรรมการ อื่นๆ อีกไม่เกิน ๓ คน เพื่อด าเนินกิจกรรมของชมรม 



(76) 

 

   ข้อ ๔๐ กรรมการของชมรมได้มาโดยการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกชมรม และ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้ อธิการบดีจะประกาศแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการดังกล่าว 
   ข้อ ๔๑ คณะกรรมการของชมรมมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
    (๑) ก าหนดแผนงาน งบประมาณรายรับรายจ่าย และกิจกรรมท่ีจะกระท า
ในรอบปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่ออนุมัติ 

    (๒) พิจารณาการกระท าของสมาชิกท่ีฝ่าฝืนระเบียบหรือน าความเสื่อมเสีย
มาสู่ชมรมและตัดสินสิทธิการใช้ประโยชน์จากบริการของชมรม หรือปลดออกจากการเป็นสมาชิก
ของชมรม 
    (๓) วางระเบียบเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของชมรม 
    (๔) ก าหนดค่าบ ารุงสมชิกชมรม 
   ข้อ ๔๒ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรมภายนอกแผนงานท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
๔๑ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและอธิการบดีการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ภายนอกสถาบันของชมรมให้กระท าในนามสโมสรนักศึกษา ห้ามด าเนินการโดยเอกเทศ 
   ข้อ ๔๓ กรรมการชมรมอยู่ในต าแหน่งและมีวาระเช่นเดียวกับกรรมการบริหารใน
ข้อ ๓๔ ถ้าต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระให้ชมรมด าเนินการเลือกตั้งซ่อมภายใน 
๑๕ วัน และ กรรมการชมรมผู้ได้รับการเลือกตั้งนั้นให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับเวลาของผู้ท่ีตนแทน 
กรรมการชมรมพ้นจากต าแหน่งในกรณีเดียวกันกับกรรมการบริหารในข้อ ๓๕ 
 

หมวด ๑๒ 
การประชุม 

 
   ข้อ ๔๔ การประชุมครั้งแรกของกรรมการบริหารให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม การประชุมครั้งต่อไปนายกสโมสรเป็นผู้เรียก
ประชุม ในกรณีท่ีนายกสโมสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้อุปนายกสโมสร เป็นผู้เรียกประชุม 
และถ้าอุปนายกสโมสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุม 
   ข้อ ๔๕ ให้นายกสโมสรนักศึกษาเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้านายกสโมสรไม่เข้า
ประชุมให้อุปนายกสโมสรท าหน้าท่ีแทน และถ้าอุปนายกสโมสรไม่ได้เข้าประชุมให้ท่ีประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม โดยใช้เสียงข้างมาก 
 
   ข้อ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารอาจจะเชิญ
ประธานชมรมมาร่วมประชุมด้วยก็ได้  



(77) 

 

   ข้อ ๔๗ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร อธิการบดีอาจจะส่งผู้แทนไปร่วม
ประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ และในฐานะตัวแทนของสถาบันได้ 
   ข้อ ๔๘ การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งมีหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด 
   ข้อ ๔๙ การประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม รองอธิการบดี หรือ
ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม การประชุมครั้งต่อไปประธานชมรมเป็น
ผู้เรียกประชุมถ้าประธานชมรมไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม   
   ข้อ ๕๐ ประธานชมรมเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานไม่เข้าประชุมให้รอง
ประธานเป็นประธานในท่ีประชุม 
   ข้อ ๕๑ จ านวนกรรมการชมรมท่ีจะประกอบเป็นองค์ประชุม การออกเสียงชี้ขาด
และการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมให้น าความในข้อ ๔๖ และ ๔๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ข้อ ๕๒ ในการประชุมคณะกรรมการชมรม อธิการบดีอาจจะส่งผู้แทนไปเข้าร่วม
ประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์และในฐานะตัวแทนของสถาบันได้ 
 

หมวด ๑๓ 
การเงิน 

 
ข้อ ๕๓ สโมสรนักศึกษาและชมรมมีรายได้จาก 

    (๑) เงินอุดหนุนของสถาบัน 
(๒) เงินค่าบ ารุงของสมาชิก 
(๓) เงินรายได้อื่นๆ เงินรายได้ท้ังหมดให้เก็บรักษาไว้ท่ีฝ่ายคลังของสถาบัน 

   ข้อ ๕๔ ให้ชมรมเสนอแผนงานและงบประมาณในรอบปีต่อสโมสรนักศึกษาภายใน 
๑ เดือน นับแต่วันท่ีเริ่มต้นของภาคการศึกษา ๑ และให้สโมสรนักศึกษารวบรวมเสนอแผนงาน
และงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมท้ังสิ้นในรอบปีต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติภายใน ๒ เดือนนับ
แต่วันท่ีเริ่มต้นของภาคการศึกษา ๑ การเสนองบประมาณให้เสนอในรูปงบประมาณตามโครงการ
หรือแผนงานของกิจกรรมแต่ละอย่าง 
   ข้อ ๕๕ การเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาและชมรมในโครงการหรือแผนงานใด
จะท าได้ต่อเมื่อมีปรากฏอยู่ในงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากสถาบันแล้วเท่านั้นการเบิกจ่ายเพื่อ
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีมิได้ปรากฏอยู่ในงบประมาณของสโมสรนักศึกษา และการเปลี่ยนแปลงรายการใช้
จ่ายใดๆ จากที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณให้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาขออนุมัติอธิการบดี 
   ข้อ ๕๖ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเงินของสโมสรนักศึกษาและชมรมให้นายกสโมสร
หรือประธานชมรมแล้วแต่กรณีเสนอเรื่องให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายอนุมัติ 
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   ข้อ ๕๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีการเงินของสโมสรนักศึกษาและชมรม
ต่างๆ ทุกปีการศึกษา 

หมวด ๑๔ 
วินัยของกรรมการและสมาชิก 

 
   ข้อ ๕๘ กรรมการบริหาร กรรมการชมรม สมาชิกสโมสร และสมาชิกชมรมผู้ใดฝ่า
ฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือประพฤติปฏิบัติในทางท่ีไม่สมควรจนอาจท าให้เกิด
ความเสียหายและเสื่อมเสียแก่สถาบันสโมสรนักศึกษา และชมรม ให้คณะกรรมการบริหารเสนอ
อธิการบดี โดยผ่านรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย เพื่อด าเนินการตั้ง
กรรมการสอบสวนตามความในข้อ ๑๘ วรรคสอง แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 
 
  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  
                (ลงนาม) จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
        (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
                   นายกสภาสถาบัน   
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๐๙ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงตรา
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร

นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“คณะ” หมายถึง คณะหรือหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าและมีการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
“คณบดี” หมายถึง คณบดีหรือต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานที่เทียบเท่าและมีการเรียนการ

สอนตั้งแต่ระดับปริญญาโทข้ึนไป 
“สโมสร” หมายถึง สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
“คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ 
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาสามัญและนักศึกษาสมทบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร

นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายก ๒ ต าแหน่ง 

เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม ประธานฝ่ายกีฬา ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ และผู้แทน
นักศึกษาคณะละ ๒ คน โดยเป็นผู้แทนนักศึกษาภาคปกติ ๑ คน และภาคพิเศษ ๑ คน” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๙ ผู้แทนนักศึกษาได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษาภาคปกติหรือภาคพิเศษใน
คณะนั้นๆ และท าการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารตามข้อ ๓๐ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการเลือกตั้งที่อธิการบดีก าหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๔ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๓๔ คณะกรรมการบริหารจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๑ ปี โดยเริ่มในวันแรกและสิ้นสุดตาม
ปีงบประมาณ 

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่ไม่ใช่ผู้แทนคณะให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
กรกฎาคม 

คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องมอบงานในความรับผิดชอบของตนให้แก่คณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่ก่อนสิ้นสุดวาระของตน” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๕ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ ผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารต้องพ้นจากต าแหน่งในกรณีดังนี้ 
(๑) ครบก าหนดออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๒ แห่งข้อบังคับนี้ 
(๕) ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดในคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นนายก

สโมสรไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
(๖) เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๖ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๖ ถ้าต าแหน่งผู้แทนว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระให้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ
ต าแหน่งที่ว่างขึ้นมาแทนภายใน ๓๐ วัน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งจะสิ้นสุดลงเหลือไม่เกิน ๖๐ วัน ให้
คณะกรรมการบริหารเลือกผู้ที่เห็นสมควรเข้ารักษาการแทนโดยความเห็นชอบของสถาบัน 

ถ้าต าแหน่งกรรมการบริหาร ยกเว้น นายกสโมสร หรือผู้แทนคณะว่างลงก่อนครบก าหนดออก
ตามวาระให้นายกสโมสรเลือกผู้ที่เห็นสมควรเข้ารับต าแหน่งแทนโดยความเห็นชอบของสถาบัน 

ถ้านายกสโมสรพ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระเกินกว่า ๑๘๐ วัน ให้เลือกตั้งซ่อม
กรรมการบริหารทั้งชุด ยกเว้นผู้แทนคณะเว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งจะสิ้นสุดลงเหลือไม่เกิน ๑๘๐ วัน ให้
คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งแทนโดยความเห็นชอบของ
สถาบัน” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ 

“ข้อ ๔๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาจจะเชิญปรานชมรมมาร่วมประชุมด้วยก็ได้ 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๓๔ ด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่เข้ารับต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ 
              (ลงนาม) จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
            (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
                                                                                         นายกสภาสถาบัน  
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2539 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา 

สถาบันบัณฑิต พ.ศ.2532 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒบรหิารศาสตร์ พ.ศ.2509 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2539  

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร

นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2532 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่2)พ.ศ. 2534 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 29 ผู้แทนนักศึกษาได้มาจากประธานนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษจากคณะนั้นๆ โดย
ต าแหน่ง 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 34 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2532 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 6 แห่งข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 34 คณะกรรมการบริหารจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 
ตามปฏิทินการศึกษาและสิ้นสุดในวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1 ในปีการศึกษาถัดไป 

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษาที่ 
1 และผู้มีสิทธิลงเลือกตั้งจะต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องมอบงานในความรับผิดชอบของตนให้แก่คณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่ก่อนสิ้นวาระของตน 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 35 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2532 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย ข้อ 8 แห่งข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 36 ถ้าต าแหน่งผู้แทนนักศึกษาว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะด าเนินการ
แต่งตั้งผู้แทนนักศึกษาท่ีว่างข้ึนมาแทนภายใน 30 วัน 

ถ้าต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ยกเว้น นายก
สโมสรนักศึกษา ให้นายกสโมสรนักศึกษาเลือกผู้ที่เห็นสมควรเข้ารับต าแหน่งแทนโดยความเห็นชอบของ
สถาบัน 
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ถ้านายกสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระเกินกว่า 180 วัน ให้
เลือกตั้งซ่อมกรรมการบริหารทั้งชุด ยกเว้น ผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งจะ
สิ้นสุดลงเหลือไม่เกิน 180 วัน ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่ง
แทนโดยความเห็นชอบของสถาบัน 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2538 ด ารงต าแหน่งต่อไป

จนกว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่เข้ารับต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ 
 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 
 (ลงนาม) มีชัย วีระไวทยะ 
 (นายมีชัย วีระไวทยะ) 
 นายกสภาสถาบัน 
 
ส าเนาถูกต้อง 
(นางศิวพร สาริสุด) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2540 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2532 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงตรา
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2540  

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 34 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร

นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2532 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่3)พ.ศ. 2539 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 34 คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ 1 ปีโดยเริ่มในวันแรก
และสิ้นสุดตามปีงบประมาณ 

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
กันยายน 

คณะกรรมการบริหารชุดเดิมจะต้องมอบงานในความรับผิดชอบของตนให้แก่คณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่ ก่อนสิ้นสุดวาระของตน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 39 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2532 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 39 ให้มีคณะกรรมการของชมรมประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการและ
กรรมการอื่นๆ อีกไมน่้อยกว่า 3 คน เพ่ือด าเนินกิจกรรมของชมรม 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2539 ด ารงต าแหน่งต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่เข้ารับต าแหน่งตามข้อบังคับนี้  
 
 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 
 
 (ลงนาม)  มีชัย วีระไวทยะ 
 (นายมีชัย วีระไวทยะ) 
 นายกสภาสถาบัน  
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ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ฉบับที ่๕) 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร

นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ 

พ.ศ.๒๕๐๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๓ ประกอบกับมติสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ๆ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สภา
สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียก “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖” 

ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๖ แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย

สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๕ แห่งข้อบังคับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๓๙ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๓๖ ถ้าต าแหน่งผู้แทนนักศึกษาว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะ
ด าเนินการแต่งตั้งผู้แทนนักศึกษาที่ว่างขึ้นมาแทนภายใน ๓๐ วัน 

ถ้าต าแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาว่างลงก่อนครบก าหนดออกตามวาระ
ยกเว้นนายกสโมสรนักศึกษา ให้นายกสโมสรนักศึกษาเลือกผู้ที่เห็นสมควรเข้ารับต าแหน่งแทนโดยความ
เห็นชอบของสถาบัน 

ถ้านายกสโมสรนักศึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้อุป
นายกคนท่ี ๑ เข้ารับต าแหน่งแทนนายกสโมสรนักศึกษา ให้อุปนายกคนที่ ๒ รับต าแหน่งแทนอุปนายกคนที่ ๑ 
และให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเลือกผู้ที่เห็นสมควรเข้ารับต าแหน่งแทนอุปนายกคนที่ ๒ 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 รองศาสตราจารย์  
 (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
 นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


