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คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

คํานาํ 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ออก “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ.2554” เพ่ือให้องค์กรนักศึกษา กศน. เป็นศูนย์กลางดําเนินงานและ 
จัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา กศน.  และเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษา กศน. หน่วยงาน  สถานศึกษา  
สังคมและชุมชน  ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือดูแลนักศึกษา กศน. ให้มีพัฒนาการเรียนรู้และเรียนจบการศึกษา 
ตามโครงสร้างของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วม 
ในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมของหน่วยงาน  สถานศึกษา  สังคมและชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างความ 
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน กศน. จึงได้จัดทํา “คู่มือการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.”  เพ่ือให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด  ได้นําไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน.  
ให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  ตรงกับความต้องการของนักศึกษา กศน. 
สถานศึกษาและชุมชน  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้
และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เพ่ือให้เป็นไปตาม 
“ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. 2554” 

สํานักงาน กศน. ขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกกับองค์กรนักศึกษา กศน. ในการบริหารองค์กรและการจัดกิจกรรม  เพ่ือให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ  ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติต่างๆ  โดยนิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด  พร้อมกับให้คําปรึกษาแนะนําการ
จัดทําแผนงานและโครงการ  การเงินและบัญชี  และการจัดกิจกรรมต่างๆ  

สํานักงาน กศน. ขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําคู่มือเล่มนี้
สําเร็จอย่างดีย่ิง  และหวังว่าผู้บริหารหน่วยงาน  สถานศึกษา  ครู กศน. และนักศึกษา กศน. จะได้นํา “คู่มือการ
ดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.” ฉบับน้ี  ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาหน่วยงาน  สถานศึกษา  สังคม 
และชุมชน ต่อไป 
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ตอนท่ี  1 
บทนํา 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)  

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
มีความสามารถในการสื่อสาร  คิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ   
มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  สามารถทํางานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร  และยึดมั่น 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงมีนโยบายให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษา กศน. จัดกิจกรรมต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  สถานศึกษาและชุมชน  โดยกําหนดให้ดําเนินการจัดต้ังองค์กรนักศึกษา กศน. เพ่ือ 
ทําหน้าที่ ด้านการบริหารงานและเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดกิจกรรมทั้งภายในสถานศึกษาและ 
นอกสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นงานที่สําคัญ  ซึ่งจะทําให้นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้ทั้งด้านการศึกษาและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน   
ให้ มี ความรั บผิ ดชอบต่อตนเองและสั งคม   และส่ ง เส ริมการปกครองในระบอบประชา ธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งจะทําให้นักศึกษามีความรู้และมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 
ตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
1. วัตถุประสงค์ขององค์กรนักศกึษา กศน. 

สํานักงาน กศน. หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. 
รวมกลุ่ม กันจัดเ พ่ือทํากิจกรรมร่วมกัน   ในรูปแบบองค์กรนักศึกษา กศน .  เ ป็นการเปิดโอกาสให้ 
นักศึกษา กศน.ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา มาดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ซึ่งจะเป็น 
การสร้างภาวะผู้ นํ าและผู้ ตามที่ ดี   สามารถทํ างานร่ วม กันโดยใ ช้รูปแบบวิถีทางประชา ธิปไตย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์ตาม “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยองค์กร
นักศึกษา กศน. พ.ศ. 2554”  ดังน้ี   

1.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง  ในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา กศน.  
1.2 เพ่ือเป็นสื่อกลาง  ในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา กศน.กับสถานศึกษาและชุมชน 
1.3 เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้มีพัฒนาการเรียนรู้ และจบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
1.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมของ 

สถานศึกษา  
1.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อสังคมและชุมชน  
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2. บทบาทหนา้ทีอ่งค์กรนักศึกษา กศน. มีดังน้ี 

2.1 จัดทําแผนงาน/โครงการขององค์กรนักศึกษา กศน. ประจาํปี  ให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ใน 
ข้อ 6  ของ “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. 2554”  
โดยความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและผู้บรหิารหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

2.2 ดําเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้ 
2.3 กําหนดขอ้บังคับหรือแนวปฏิบัติ  เก่ียวกับการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน.  

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
2.4 เป็นผู้แทนของนักศึกษา กศน. เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาและชุมชน 
2.5 รายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาทราบ  เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น 

3. ประเภทขององค์กรนักศึกษา กศน. 
องค์กรนักศึกษา กศน. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังน้ี 
3.1 องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช.  

เป็นองค์กรนักศึกษา กศน. ของนักศึกษา กศน.  ในหน่วยจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน.ที่ต้ัง
อยู่ในชุมชน หรือเรียกว่า “ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช .)” เพ่ือทําหน้าที่จัดกิจกรรมสําหรับ 
นักศึกษา กศน. ในศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของนักศึกษา กศน.ใน ศรช. 

3.2 องค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง  
เป็นองค์กรนักศึกษา กศน. ของนักศึกษา กศน.  ในหน่วยจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. 

ในตําบลหรือแขวง ที่เรียกว่า “กศน.ตําบลหรือแขวง”  เพ่ือทําหน้าที่จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา กศน. ใน 
กศน.ตําบลหรือแขวง  และชุมชน  ซึ่งอาจได้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของนักศึกษา กศน. ใน กศน.
ตําบลหรือแขวง (กรณีที่ไม่มี ศรช.)  หรือได้มาจากการเลือกต้ังโดยทางอ้อมจากประธานคณะกรรมการ
องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. ในตําบลหรือแขวงนั้น (กรณีที่มี ศรช.)   

3.3 องค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  
เป็นองค์กรนักศึกษา กศน. ของสถานศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  เพ่ือทําหน้าที่จัดกิจกรรม

สําหรับนักศึกษา กศน. ในระดับอําเภอหรือเขต  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มาจากการเลือกต้ัง 
โดยทางอ้อมจากประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง ในอําเภอหรือเขตน้ันๆ  

3.4 องค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน. 
3.4.1 องค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา (ขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน.)   

เป็นองค์กรนักศึกษา กศน. ของนักศึกษา กศน. ในสถานศึกษาข้ึนตรงต่อสํานักงาน กศน. 
เ พ่ือทําหน้าที่จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา  กศน .  ในสถานศึกษาข้ึนตรง และชุมชน   
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากนักศึกษา กศน.ในสถานศึกษานั้นๆ 
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3.4.2 องค์กรนักศึกษา กศน. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)   
เป็นองค์กรนักศึกษา กศน. ของนักศึกษา กศน. ในศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทย

บริเวณชายแดน (ศฝช.)  เพ่ือทําหน้าที่จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา กศน. ในศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน  และชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้มาจากการเลือกต้ัง 
โดยทางอ้อมจากประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ของหน่วยจัดของ ศฝช.  

3.5 องค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
เป็นองค์กรนักศึกษา กศน. ที่เกิดจากการรวมตัวของประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 

กศน . อําเภอหรือเขต  ประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน . สถานศึกษา(ขึ้นตรง 
ต่อสํานักงาน กศน.)  และประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)  เพ่ือทําหน้าที่จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา กศน. ในระดับจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร  หรือกิจกรรมโดยภาพรวมของสํานักงาน กศน. ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้มาจาก
การเลือกต้ังโดยทางอ้อม  จากประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  ประธาน
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษาขึ้นตรง  และหรือประธานคณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)  
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ตอนท่ี 2 
แนวทางการดําเนินงาน องค์กรนักศึกษา กศน. 

 
1. องค์กรนักศึกษา กศน. 

1.1 บทบาทหนา้ทีอ่งค์กรนักศึกษา กศน. 
องค์กรนักศึกษา กศน. ต้องดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ (ข้อ 6) และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 

(ข้อ 7) ของ  “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. 2554”  และ
ต้องจัดทําข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติ  เก่ียวกับการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา  กศน. ให้แล้วเสร็จภายใน 15 
วัน ภายหลังได้รับการแต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษา  

1.2 การบริหารองค์กรนักศึกษา กศน. 
การจัดต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน .  การได้มาซึ่งผู้แทนคณะกรรมการองค์กร 

นักศึกษา กศน. และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน  “คู่มือการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.”   ดังน้ี     

1.2.1 องค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง  มีผู้แทนคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช.  
ทุกแห่งๆละไม่น้อยกว่า 1 คน 

1.2.2 องค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  มีผู้แทนคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.   
ตําบลหรือแขวง  ทุกแห่งๆละไม่น้อยกว่า 1 คน 

1.2.3 องค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน. มีผู้แทนคณะกรรมการ 
นักศึกษา กศน.จากหน่วยจัด กศน.ในพ้ืนที่  ทุกแห่งๆละไม่น้อยกว่า 1 คน 

1.2.4 องค์กรนักศึกษา กศน. จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  มีผู้แทนคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
อําเภอหรือเขต หรือสถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน. ทุกแห่งๆละไม่น้อยกว่า 1 คน 

 

1.3  องค์ประกอบคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
1.3.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
1.3.2 ประธาน 
1.3.3 รองประธาน 
1.3.4 เลขานุการ (อาจมีผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม) 
1.3.5 กิจกรรมนักศึกษา 
1.3.6 การเงินและบัญชี 
1.3.7 ประชาสัมพันธ์ 
1.3.8 ปฏิคม 
1.3.9 อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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1.4  อํานาจหน้าทีค่ณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
1.4.1  คณะกรรมการที่ปรึกษา  และครูที่ปรึกษามหีน้าที่ 

1)  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
2)  กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมองค์กรนักศึกษา กศน. 
3)  ให้คําแนะนํา แก้ปัญหาการดําเนินงานกิจกรรมองค์กรนักศึกษา กศน. 
4)  ให้คําปรึกษา  จัดหา  สนับสนุนสื่อ  วัสดุอุปกรณ์  สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  

หรือเอกสารวิชาการ  ในการขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษา กศน. 
5) สําหรับครูที่ปรกึษานอกจากปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นแล้ว  ต้องทาํหน้าที่ประสานงาน 

ระหว่างองค์กรนักศึกษา กศน. ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา หน่วยงานองค์กร 
เครือข่าย  และบุคคลต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 

1.4.2 ประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
1) เป็นประธานในการบริหารงานขององค์กรนักศึกษา กศน. 
2) เป็นประธานของที่ประชุมในคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
3) ควบคุมการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. และกิจกรรมนักศึกษาร่วมกับ 

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 
4) เป็นตัวแทนขององค์กรนักศึกษา กศน. ในกิจกรรมต่างๆ 
5) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา และหน่วยงานองค์เครือข่าย   

เพ่ือแก้ปัญหาและประสานดําเนินการ  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบทบาท 
หน้าที่ขององค์กรนักศึกษา กศน. 

1.4.3 รองประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
1) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ในกรณีที่ประธาน 

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
1.4.4 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

1) จัดทําระเบียบวาระการประชุมและออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการองค์กร 
นักศึกษา กศน. 

2) จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
3) ควบคุมและรับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณขององค์กรนักศึกษา กศน.  
4) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานขององค์การนักศึกษา กศน. เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

องค์กรนักศึกษา กศน. และครูที่ปรึกษา เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
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6) ทําหน้าที่ธุรการอ่ืนของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. และอาจกําหนดให้ม ี
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ก็ได้ 

1.4.5 กรรมการผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
1) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการเลขานุการ  หรือกรรมการเลขานุการมอบหมาย 
2) ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการเลขานุการ ในกรณีที่กรรมการเลขานุการไม่อยู่หรือ 

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มอบหมาย 

1.4.6 กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
1) จัดทําโครงการเสนอต่อคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. เพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติ 

งานประจําปี เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
2) ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
3) รวบรวมข้อมูล จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการต่อหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
4) กรรมการฝ่ายกิจกรรมอาจแบ่งหน้าที่เป็นด้านต่างๆ หรือลักษณะกิจกรรมได้  ตามท่ี

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. กําหนด  
1.4.7 กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

1) ควบคุมการเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการองค์กร 
นักศึกษา กศน. 

2) จัดทํารายงานการเงิน บัญชีรายรับ รายจ่ายและงบดุลขององค์การนักศึกษา กศน.  
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. และครูที่ปรึกษา เพ่ือการพิจารณา 
และตรวจสอบ 

1.4.8 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
1) เผยแพร่การดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.และชมรม 
2) ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  

ผู้บริหารหน่วยงาน  สถานศึกษา  ครูที่ปรกึษา  ผู้นําชุมชน  หน่วยงานองคก์รเครือข่าย   
และบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1.4.9 กรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ดังน้ี  
1) จัดเตรียมการบุคลากร ให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรนักศึกษา กศน. 
2) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานด้านการต้อนรับ 

1.4.10 กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. เห็นสมควร 
โดยให้อํานาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ในการแต่งต้ังเป็นรายกรณี 
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1.5 สมาชิกขององค์กรนักศึกษา กศน. 
1.5.1 สมาชิกขององค์กรนักศึกษา กศน.  มี  2  ประเภท ดังน้ี 

1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษาในสังกัดสถานศึกษา กศน.  
2) สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ได้แก่  บุคคลซึ่งองค์กรนักศึกษา กศน. เห็นชอบเชิญให้เป็นสมาชิก 

เพ่ือเป็นเกียรติแก่องค์กรนักศึกษา กศน. หรือเป็นที่ปรึกษาขององค์กรนักศึกษา กศน.  
โดยได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษา 

1.5.2 สมาชิกขององค์กรนักศึกษา กศน. สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ 
1) สมาชิกสามัญ  สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อตาย หรือลาออก หรือพ้นจากสภาพนักศึกษา กศน. 
2) สมาชิกกิตติมศักด์ิ  สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ  ตาย  หรือลาออก  

1.5.3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกองค์กรนักศึกษา กศน. 
1) สมาชิกสามัญ   

- มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังหรือร่วมสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
- มีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครเข้ารับการเลือกต้ังหรือเข้ารับการสรรหา 

เป็นประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
- มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. 
- มีสิทธิที่จะเสนอข้อคิดเห็นใดๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและ 

เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การนักศึกษา กศน. 
- มีหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. และกิจกรรมต่างๆ 

2) สมาชิกกิตติมศักด์ิ 
- มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. และ 

การจัดกิจกรรมต่างๆ 
- มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ  

1.6 การได้มาของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ได้มาจากการเลือกต้ังหรือสรรหาจากนักศึกษา โดยมีองค์ประกอบ

ตามข้อ  1 .3  สํ าหรับวิ ธีการเลือกต้ังหรือสรรหา   ใ ห้ เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ กํ าหนด 
ในคู่มอืการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ฉบับน้ี 

1.7 การจัดต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.   
ให้หน่วยงาน  สถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้เสร็จสิ้นภายใน  60  วัน   

นับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1.8 วาระในการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา  กศน.  
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา  กศน. ในสถานศึกษามีวาระการดําเนินงาน 1 ปี  ในระหว่างที่ 

ยังไม่มีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ชุดใหม่  ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ชุดเดิมปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าจะได้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ชุดใหม่ 

1.9 ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการองค์กรนักศึกษา  กศน. ว่างลงเม่ือยังไม่ครบวาระ   
ให้หน่วยงานหรือสถานศึกษา เลือกหรือสรรหากรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ที่มีอยู่เดิมแทนตําแหน่ง

ที่ว่างลง  และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งตามกําหนดเวลาที่เหลือ   
สําหรับวิธีการเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในคู่มือการดําเนินงานองค์กร

นักศึกษา กศน. ฉบับน้ี 
1.10 คุณสมบัติของนักศึกษา กศน. ที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

1.10.1 เป็นนักศึกษา กศน. สังกัดสถานศึกษาของสํานักงาน กศน. 
1.10.2 มีความประพฤติดี 
1.10.3 มีจิตอาสา  มีความเสียสละ 

1.11 การจัดทําทะเบียนและบัญชีทรัพย์สิน 
ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีรายละเอียด  การรับ – 

จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามท่ีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.กําหนด  และให้เสนอรายงานผู้บริหารหน่วยงาน/
สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และเมื่อสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้
รายงานผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา ภายใน 15 วัน  

1.12 สิทธิคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มีสิทธินําผลการปฏิบัติงานเพ่ือขอรับการเทียบค่าประสบการณ์

เป็นจํานวนช่ัวโมงของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)  ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  
 

ตัวอย่างโครงสร้างของคณะกรรการองค์กรนักศึกษา กศน. 
 

 

 
 

 
เลขานุการ  กิจกรรมนักศึกษา  การเงิน&บัญช ี  ประชาสัมพันธ์  ปฏิคม  อ่ืนๆ 
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ประธาน 
ท่ีปรึกษา 

รองประธาน 

ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. เป็นผู้กําหนดตามสภาพความจําเป็น  หรือความพร้อม 
ขององค์กรนักศึกษา กศน.  โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานหรือสถานศึกษา 
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2. การเลือกต้ังหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
การดําเนินงานเลือกต้ังหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ทุกประเภท  ผู้บริหาร

หน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.  ควรดําเนินการ  ดังน้ี 
1) ประชุม วางแผน และกําหนดรายละเอียดต่างๆ ในการเลือกต้ังหรือสรรหาประธานคณะกรรมการ 

องค์กรนักศึกษา กศน.  
2) ประชาสัมพันธ์  ให้นักศึกษา กศน. ได้รับทราบและเชิญชวนให้สมัครเขา้รับการเลือกต้ัง 
3) ดําเนินการคัดเลือกประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  ตามแผนที่กําหนดไว้ 

3.1. องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. 
 

 ครู ศรช. ร่วมกับ ครู ศรช. ร่วมกับ  ประธาน ครู ศรช.นํารายชือ่  คณะกรรมการองค์กร 
 องค์กรนักศึกษา  องค์กรนักศึกษา  องค์กร คณะกรรมการ  นักศึกษากศน. ศรช. 
 กศน.(เดิม) ส่งเสริม กศน.ดําเนินการ  นักศึกษา องค์กรนักศึกษา  ดําเนินการคัดเลือก 
 สนับสนุนให้ เลือกต้ังประธาน  กศน.ศรช. กศน. ศรช.เสนอ  ผู้แทนองค์กรนักศึกษา 
 นักศึกษา กศน. องค์กรนักศึกษา  เสนอชื่อ ต่อผู้อํานวยการ  ศรช. เพ่ือเข้าร่วมเป็น 
 สมัครเป็นประธาน กศน. ศรช.  คณะกรรมการ กศน.อําเภอ/เขต  คณะกรรมการองค์กร 
 องค์กรนักศึกษา    ให้ครู ศรช. แต่งต้ัง    นักศึกษา กศน. 
 กศน.ศรช.(ใหม่)          ตําบล/แขวง 
 

หมายเหตุ 
1. ให้ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหรือเขต แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. ภายใน 30 วัน  

นับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษานั้น 
2. จํานวนของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช.  จํานวน  5 – 9 คน  หรือตามความเหมาะสม 

3.2. องค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง 
3.2.1 กรณีมี ศรช. 

 

 หัวหน้า กศน. หัวหน้า กศน.   ประธานองค์กร หัวหน้า กศน. คณะกรรมการ 
 ตําบล/แขวง ตําบล/แขวง   นักศึกษา กศน. ตําบล/แขวง องค์กรนักศึกษา  
 ร่วมกับองค์กร ร่วมกับองค์กร   ตําบล/แขวง นํารายชื่อ กศน.ตําบล/แขวง 
 นักศึกษา กศน. (เดิม) นักศึกษา กศน.  ท่ีได้รับการ คณะกรรมการ ดําเนินการเลือก 
 ส่งเสริมสนับสนุน ดําเนินการเลือกต้ัง เลือกต้ัง  องค์กรนักศึกษา ผู้แทนองค์กรนักศึกษา 
 ให้มีการเลือกต้ัง ประธานองค์กร   เสนอชื่อ  กศน.ตําบล/แขวง กศน.ตําบล/แขวง 
 ประธานองค์กร นักศึกษา  กศน.  คณะกรรมการ เสนอต่อ เพ่ือเข้าร่วม เพ่ือเข้าร่วมเป็น 
 นักศึกษา กศน. จากประธาน  ต่อ หัวหน้า. ผู้อํานวยการ กศน. คณะกรรมการ 
 ตําบล/แขวง องค์กรนักศึกษา  กศน.ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขตแต่งต้ัง องค์กรนักศึกษา 
    กศน. ของ ศรช.          กศน.อําเภอ/เขต 
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3.2.2 กรณีไม่มี ศรช. 
 

 หัวหน้า กศน. หัวหน้า กศน.  ประธานองค์กร หัวหน้า กศน.  คณะกรรมการองค์กร 
 ตําบล/แขวง ตําบล/แขวง  นักศึกษา กศน. ตําบล/แขวง  นักศึกษา กศน. 
 ร่วมกับองค์กร ร่วมกับองค์กร  ตําบล/แขวง นํารายชื่อ  ตําบล/แขวงดําเนินการ 
 นักศึกษา กศน.(เดิม) นักศึกษา กศน.  ท่ีได้รับเลอืกต้ัง คณะกรรมการ  ดําเนินการเลือกผู้แทน 
 ส่งเสริมสนับสนุน ดําเนินการ  เสนอชื่อ องค์กรนักศึกษา องค์กรนักศึกษา กศน. 
 ให้นักศึกษา กศน. เลือกต้ังประธาน  คณะกรรมการ กศน.ตําบล/  ตําบล/แขวง เพ่ือเข้าร่วม 
 สมัครเป็นประธาน องค์กรนักศึกษา  ต่อ หัวหน้า กศน. แขวงเสนอต่อ  เป็นคณะกรรมการ 
 องค์กรนักศึกษา กศน. กศน. ตําบล/แขวง  ตําบล/แขวง ผู้อํานวยการ กศน. องค์กรนักศึกษา กศน. 
 ตําบล/แขวง(ใหม่)    อําเภอ/เขต แต่งต้ัง อําเภอ/เขต 
 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่ กศน.ตําบล/แขวง มี ศรช. ให้นักศึกษาของ กศน. ตําบล/แขวงน้ัน เลือกต้ังประธานนักศึกษา กศน. 

ตําบล/แขวงก่อน  เพ่ือร่วมเข้ารับการเลือกต้ังเป็นประธานองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบล/แขวง  ร่วมประธาน
องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. อ่ืนๆ 

2. ให้ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหรือเขต  แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตําบลหรือแขวง 
ภายใน 40 วัน นับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1  

3. จํานวนของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง จํานวน 5 – 9 คน หรือตามความเหมาะสม
ของจํานวน ศรช. ในพ้ืนที่  แต่จะต้องมีผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. ทุกแห่ง  อย่างน้อยแห่งละ 1 คน 

 

3.3. องค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต 
 

 ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต ประธานองค์กร   ผู้อํานวยการ กศน.  คณะกรรมการองค์กร 
 ร่วมกับองค์กรนักศึกษา กศน. นักศึกษา กศน.   อําเภอ/เขต แต่งต้ัง  นักศึกษา กศน.อําเภอ/เขต 
 (เดิม) ดําเนินการเลือกต้ัง อําเภอ/เขต เสนอชื่อ  คณะกรรมการ   ดําเนินการเลือกผู้แทน 
 ประธานองค์กรนักศึกษา  คณะกรรมการ ต่อ  องค์กรนักศกึษา  องค์กรนักศึกษา กศน. 
  กศน. อําเภอ/เขต (ใหม่)  ผู้อํานวยการ กศน.  กศน.อําเภอ/เขต  อําเภอ/เขต  เพ่ือเข้าร่วม 
 จากประธานองคก์ร อําเภอ/เขตแต่งต้ัง    เป็นคณะกรรมการองค์กร 
 นักศึกษา กศน.ตําบล/แขวง        นักศึกษา กศน.จงัหวัด/กทม. 
 

หมายเหตุ 
1. ให้ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหรือเขต  แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อําเภอหรือเขต  

ภายใน 50 วัน นับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1 
2. จํานวนของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต จํานวน  5 – 9 คน  หรือตามความเหมาะสม 

และจะต้องมีผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบล/แขวง ทุกแห่ง  อย่างน้อยแห่งละ 1 คน 
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3.4. องค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน. 

3.4.1 องค์กรนักศึกษา สถานศึกษาข้ึนตรง 
 

 ผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา   ประธานองค์กร  คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 
 ร่วมกับองค์กรนักศึกษา ร่วมกับองค์กร    นักศึกษา กศน.  กศน.สถานศึกษา ดําเนินการ 
 กศน.(เดิม) ส่งเสริม นักศึกษา กศน.    สถานศึกษา เสนอ เลือกผู้แทนองค์กรนักศึกษา 
 สนับสนุนให้นักศึกษา ดําเนินการเลือกต้ัง    รายชื่อคณะกรรมการ กสน. สถานศึกษาเพ่ือเข้าร่วม 
 กศน.ดําเนินการเลือกต้ัง ประธานองค์กร    ต่อผู้อํานวยการ  เป็นคณะกรรมการองค์กร 
 ประธานองค์กรนักศึกษา นักศึกษา กศน.  สถานศึกษา แต่งต้ัง นักศึกษา กศน.จงัหวัด/กทม. 
 กศน.สถานศึกษา (ใหม่)  สถานศึกษา      
 
 

หมายเหตุ 
1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา  ภายใน 50 วัน  

นับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1    
2. จํานวนของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา จํานวน 5 – 9 คน หรือตามความเหมาะสม 
 
3.4.2 องค์กรนักศึกษา กศน. ศนูย์ฝกึและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 

1) องค์กรนักศึกษา กศน. ของหน่วยจัด กศน.  ใน ศฝช. 
 

 ครู กศน.ประจําหน่วยจัด ครู กศน.ประจํา    ประธานองค์กร    คณะกรรมการองค์กร 
 ร่วมกับองค์กรนักศึกษา กศน. หน่วยจัด     นักศึกษา กศน. เสนอ    นักศึกษา กศน.ของ 
 (เดิม) ส่งเสริมสนับสนุนให้ ร่วมกับองค์กร    รายชื่อคณะกรรมการ   หน่วยจัดดําเนินการ 
 นักศึกษา กศน.ของหน่วยจัด นักศึกษา กศน.      องค์กรนักศึกษา กศน.    เลือกผู้แทนองค์กรนักศึกษา 
 สมัครเป็นประธาน ดําเนินการเลือกต้ัง   ต่อครู กศน.ประจํา   กศน. ของหน่วยจัด  เพ่ือ 
 องค์กรนักศึกษา กศน. ประธานองค์กร หน่วยจัด เพ่ือ   เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ของหน่วยจัด(ใหม่) นักศึกษา กศน นําเสนอผู้อํานวยการ  องค์กรนักศึกษา กศน. 
     ของหน่วยจัด สถานศึกษาแต่งต้ัง  ของ ศฝช. 

 

2) องค์กรนักศึกษา กศน.ของ ศฝช. 
 

 ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธานองค์กร     ผู้อํานวยการ   คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
 ศฝช. ร่วมกับองค์กร นักศึกษา กศน.ของ     สถานศึกษา  ของ ศฝช.ดําเนินการเลือกผู้แทน 
 นักศึกษา กศน. (เดิม) ศฝช.เสนอรายชื่อ      ศฝช. แต่งต้ัง  องค์กรนักศึกษา กศน.ศฝช.เพ่ือเข้า 
 ดําเนินการเลือกต้ังประธาน คณะกรรมการองค์กร   คณะกรรมการ  ร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กร 
 องค์กรนักศึกษา กศน.  นักศึกษา กศน.ต่อ      องค์กรนักศึกษา  นักศึกษา กศน.จงัหวัด   
 (ใหม่)จากประธานองค์กร ผู้อํานวยการสถานศึกษา   กศน.ของ ศฝช. (ควรเลือกผู้แทนท่ีอยู่ในจังหวัด 
 นักศึกษา กศน.ของหน่วยจัด ศฝช.เพ่ือแต่งต้ัง        เด่ียวกันกับจังหวัดท่ีต้ัง ศฝช.) 
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หมายเหตุ 

1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ศฝช. แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศฝช. ภายใน 50 วัน  
นับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1    

2. จํานวนของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศฝช. จํานวน  5 – 9 คน  หรือตามความเหมาะสม 
ตามจํานวนหน่วยจัด กศน. ของ ศฝช. ในพ้ืนที่ 

 

3.5 องค์กรนักศึกษา กศน. จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร(กทม.) 
 

 ผู้อํานวยการ กศน.จังหวัดหรือกทม. ร่วมกับ   ประธานองค์กรนักศึกษา   ผู้อํานวยการ  กศน.  
 องค์กรนักศึกษา กศน.(เดิม) ดําเนินการ เลือกต้ัง   กศน.จังหวัดหรือกทม.   จังหวัดหรือกทม. 
 ประธานองค์กรนักศึกษา กศน. (ใหม่) จาก   เสนอชื่อคณะกรรมการ   แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 ประธานองค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต    องค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัด  องค์กรนักศึกษา กศน. 
 ประธานองค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา     หรือกทม. ต่อ ผู้อํานวยการ   จังหวัดหรือกทม. 
  ข้ึนตรง และหรือประธานองค์กรนักศึกษา กศน.  กศน. จังหวัดหรือกทม.    

ศฝช.    เพ่ือแต่งต้ัง 
 
หมายเหต ุ

1. สําหรับจังหวัดที่มีสถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานกังาน และ ศฝช.  ให้ประธานองค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา
ขึ้นตรง และประธานองค์กรนักศึกษา กศน. ศฝช. เข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน.จังหวดัหรอืกรุงเทพมหานคร  ด้วย 

2. ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ภายใน 60 วัน  นับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1 

3. จํานวนของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  จํานวน 5 – 9 คน  หรือตามความ
เหมาะสมของจํานวนสถานศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  และจะต้องมีผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. 
อําเภอหรือเขต  ผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.สถานศึกษาขึ้นตรง และหรือ ผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.ศฝช.  
ทุกแห่งอย่าง  น้อยแห่งละ 1 คน 

 
4. การพ้นตําแหน่งของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 
3.1 ออกตามวาระ   
3.2 ลาออก   
3.3 พ้นจากสภาพนักศึกษา กศน. 
3.4 กรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
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5. การเลือกต้ังหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. แทนตําแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการองค์กรนักศึกษา  กศน. ว่างลงเมื่อยังไม่ครบวาระ  ให้เลือกต้ังหรือสรรหา
แทนตําแหน่งที่ว่างลงภายใน 30 วัน  และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่  อยู่ในตําแหน่งตามกําหนดเวลา 
ที่เหลือ  สําหรับวิธีการเลือกต้ังหรือสรรหา  มีแนวทางในการดําเนินการดังน้ี 

5.1  กรณีมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง  เหลือมากกว่า  90  วัน   
5.1.1 องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช.  

1) กรณีกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. ว่างลง  ให้ประธานคณะกรรมการองค์กร 
นักศึกษา กศน. ศรช. เสนอช่ือนักศึกษา กศน. ให้ครูที่ปรึกษา  เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร  
กศน.อําเภอหรือเขต  เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการแทน ภายใน 7 วัน 

1) กรณีประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. ว่างลง ให้ รองประธาน
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน . ศรช . รักษาการ และดําเนินการเลือกต้ัง 
ประธานใหม่  โดยเลือกจากคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. ที่เหลืออยู่ 
ภายใน 30 วัน 

5.1.2 องค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง   
1) กรณีกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง ว่างลง  และเป็นผู้แทนของ

องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช.ใด  ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. น้ัน
สรรหาผู้แทนเพ่ือเป็นกรรมการแทน  และเสนอช่ือให้ครูที่ปรึกษา เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร 
กศน.อําเภอหรือเขต แต่งต้ังเป็นกรรมการแทน ภายใน 7 วัน 

2) กรณีประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง ว่างลง 
ให้รองประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง รักษาการ และ
ดําเนินการเลือกต้ังประธานใหม่ โดยเลือกจากคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
ตําบลหรือแขวง ที่เหลืออยู่  ภายใน 15 วัน 

5.1.3 องค์กรนักศึกษา ระดับอําเภอหรือเขต  
1) กรณีกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต ว่างลง  และเป็นผู้แทนขององค์กร

นักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวงใด  ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือ
แขวงน้ัน  สรรหาผู้แทนเพ่ือเป็นกรรมการแทน  และเสนอช่ือให้ครูที่ปรึกษา  
เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร กศน.อําเภอหรือเขต   แต่งต้ังเป็นกรรมการแทน ภายใน 7 วัน 

2)  กรณีประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน . อําเภอหรือเขต ว่างลง  
ให้รองประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต รักษาการ และ
ดําเนินการเลือกต้ังประธานใหม่ โดยเลือกจากคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
อําเภอหรือเขต ที่เหลืออยู่  ภายใน 15 วัน 
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5.1.4 องค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษาข้ึนตรงต่อสํานักงาน กศน. 
1) กรณีกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา(ขึ้นตรง) ว่างลง  ให้คณะกรรมการ

องค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษาน้ัน  สรรหาผู้แทนเพ่ือเป็นกรรมการแทน  และ
เสนอช่ือให้ครูที่ปรึกษา เพ่ือนําเสนอผู้บริหารสถานศึกษา แต่งต้ังเป็นกรรมการแทน  
ภายใน 7 วัน 

2) กรณีกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศฝช. ว่างลง  และเป็นผู้แทนขององค์กรนักศึกษา 
กศน. หน่วยจัดใด  ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.หน่วยจัดน้ันสรรหาผู้แทน
เพ่ือเป็นกรรมการแทน  และเสนอช่ือให้ครูที่ปรึกษา  เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร ศฝช. 
แต่งต้ังเป็นกรรมการแทน ภายใน 7 วัน 

3) กรณีประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา หรือ ศฝช.  ว่างลง  
ให้รองประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. รักษาการ และดําเนินการ
เลือกต้ังประธานใหม่ โดยเลือกจากคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา  สถานศึกษา หรือ 
ศฝช.  ที่เหลืออยู่ ภายใน 15 วัน 

5.1.5 องค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
1) กรณีกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ว่างลง  ให้ผู้บริหาร 

กศน. อําเภอหรือเขต หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ศฝช.น้ัน  ดําเนินการเลือกต้ัง
หรือสรรหาบุคคล เพ่ือเป็นกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ภายใน 7 วัน 

2) กรณีประธานกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ว่างลง 
ให้รองประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. รักษาการ และดําเนินการ
เลือกต้ังประธานใหม่ โดยเลือกจากคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร ที่เหลืออยู่ ภายใน 15 วัน 

5.2 กรณีมีระยะเวลาดํารงตําแหน่ง เหลือน้อยกว่า  90  วัน  
5.2.1 กรณีกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. คนใดคนหน่ึงหรือหลายคน  พ้นจากตําแหน่ง  แต่ยังมี

คณะกรรมการฯ  เหลือมากกว่า 2 ใน 3  ไม่ต้องสรรหาหรือเลือกต้ังกรรมการแทน 
5.2.2 กรณีกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. คนใดคนหน่ึงหรือหลายคน  พ้นจากตําแหน่ง  และ 

มีกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ดําเนินการสรรหากรรมการรักษาการ  ตามจํานวนที่
เหมาะสม  เพียงพอกับการบริหารองค์กรนักศึกษา กศน. โดยมีวิธีการดังน้ี 
1) กรณคีณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. กศน.ตําบลหรือแขวง กศน.อําเภอ 

หรือเขต  หรือสถานศึกษา  หรือ ศฝช. ว่างลง  ใหป้ระธานองค์กรนักศึกษา กศน. 
ในองคก์รนักศกึษา กศน. น้ันๆ  ประชุมร่วมกับครูทีป่รึกษา  พิจารณาและเสนอช่ือ
นักศึกษา กศน. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษา แต่งต้ังเป็นกรรมการแทน  โดยมีวาระ 
การดํารงตําแหน่งตามวาระเทา่ที่เหลอือยู่ 
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2) กรณีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ว่างลง  เมื่อเป็น

ผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  หรือสถานศึกษา  หรือ ศฝช.ใด   
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาน้ันๆ  ร่วมกับครูที่ปรึกษา  พิจารณาสรรหาผู้แทนจาก กศน. 
อําเภอหรือเขตหรือสถานศึกษา หรือ ศฝช. น้ัน  เพ่ือเป็นกรรมการแทน  โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งตามวาระเท่าที่เหลืออยู่ 

5.2.3 กรณีประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. พ้นจากตําแหน่ง   
กรณีเป็นประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช.  องค์กรนักศึกษา กศน.ตําบล
หรือแขวง  องค์กรนักศึกษา กศน.อําเภอหรือเขต  องค์กรนักศึกษา กศน.สถานศึกษา  องค์กร
นักศึกษา กศน. ศฝช. และองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ว่างลง   
ให้ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้บริหารสถานศึกษา  แต่งต้ังรองประธานคณะกรรมการองค์กร 
นักศึกษา กศน. ในองค์กรนักศึกษา กศน. น้ันๆ  ทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
องค์กรนักศึกษา กศน. แทน  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระเท่าที่เหลืออยู่ 

6. การจัดทําแผนและโครงการ 
การจัดทําแผนงานและโครงการขององค์กรนักศึกษา กศน. จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ขององค์กรนักศึกษา กศน.  ในด้านช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้มีพัฒนาการเรียนรู้ และจบการศึกษา 
ตามโครงสร้างของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ  การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและจัดกิจกรรมของหน่วยงาน
สถานศึกษา  สังคมและชุมชน  
7. การบริหาร งบประมาณ องค์กรนักศึกษา กศน. 

7.1 รายได้ขององค์กรนักศึกษา กศน.  อาจได้มากจาก 
7.1.1 จากการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. โดยได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
7.1.2 จากเงินบริจาคให้องค์กรนักศึกษา กศน. โดยได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
7.1.3 รายได้อ่ืนๆ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
7.1.4  ดอกผลของ (1.1) (1.2) (1.3)  
7.1.5 การถือเงินฝากขององค์กรนักศึกษา กศน. ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. เปิดบัญชี  

จํานวน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน  การถอนเงินในบัญชีต้องลงลายมือช่ือ 2 ใน 3 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

7.2 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรนักศึกษา กศน. 
7.2.1 ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. กําหนดข้อบังคับเก่ียวกับการเงินและบัญชีขององค์กร

นักศึกษา กศน. 
7.2.2 การเบิกจ่ายเงินบริจาค  ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
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7.2.3 การเบิกจ่ายที่เป็นรายได้จากการจัดกิจกรรม  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ 

ที่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. กําหนด และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 

7.2.4 เมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นลงทุกกิจกรรม ต้องรวบรวมหลักฐานการจ่ายเงิน รายงานให้ 
ครูที่ปรึกษาทราบและปิดประกาศเปิดเผยให้นักศึกษาทราบ ภายใน 30 วัน 

7.2.5 หากมีเงินงบประมาณเหลือเมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้ยกยอดเงินคงเหลือน้ันไปสมทบใน 
ภาคเรียนต่อไป 

7.3 รายได้ชมรม  
7.3.1 จากการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาชมรมและ 

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
7.3.2 จากเงินบริจาคให้ชมรมนักศึกษา 
7.3.3 รายได้อ่ืนๆ  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

7.4 การเบิกจ่ายเงินของชมรม 
7.4.1 ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จัดทําข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเงินและ 

บัญชีของชมรม 
7.4.2 การเบิกจ่ายเงินบริจาคต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
7.4.3 การเบิกจ่ายที่เป็นรายได้จากการจัดกิจกรรม  ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ 

ที่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. กําหนด 
7.5  การบริหารจัดการงบประมาณ 

ทั้งน้ีกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชีของชมรมนักศึกษา จะต้องจัดทําบัญชีรายละเอียด
ของรายรับ – จ่าย  ให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
เสนอคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. และครูที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

8. การประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  

8.1 กําหนดการประชุม 

8.1.1  ให้ประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

8.1.2 การประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้ครูที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย  และ 
ให้มีการบันทึกและรายงานการประชุมเสนอผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารหน่วยงาน 
ทราบด้วยทุกคร้ัง 

8.2 ประเภทของการประชุม  ม ี2 ประเภท คือ 
8.2.1 การประชุมสามัญ กําหนดใหม้ีการประชุมสามัญไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่วนกําหนด 

วันประชุม ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.   
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8.2.2 การประชุมวิสามัญ  ให้ดําเนินการได้ในกรณีดังต่อไปน้ี   
1) ครูที่ปรึกษา  เห็นสมควรให้เรียกประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหาที่สําคัญและเร่งด่วน  
2) คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จํานวน 1 ใน 3  ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้ประธานองค์กรนักศึกษา กศน. เรียกประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหาที่สําคัญและเร่งด่วน  
3) ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.  เห็นว่ามีความจําเป็นหรือเหตุอันสมควร  

9. ระเบียบวิธีการประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

9.1 การเรียกประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตามข้อ 8  ให้ประธานฯ แจ้งเป็นหนังสือให้
กรรมการทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนจะแจ้ง
กําหนดประชุมน้อยกว่าน้ันก็ได้  แต่ไม่ให้น้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงก่อนกําหนดเวลาประชุม  โดยให้ระบุ
เหตุจําเป็นเร่งด่วนในหนังสือน้ันด้วย 

9.2 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ 8.2 เว้นแต่เป็นการประชุม 
เร่งด่วน  จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการทราบในวันประชุมก็ได้ 

9.3 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการตรวจสอบรายช่ือกรรมการผู้มาประชุมที่ได้ลงช่ือไว้
ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ให้เลขานุการแจ้งให้ประธาน
ทราบ ถ้ากรรมการผู้ใดไม่ได้ลงช่ือไว้  แต่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุมครั้งน้ัน   
กรรมการผูใ้ดที่มาลงช่ือไว้แล้ว  แต่ไม่ได้เขา้ร่วมประชุม ไม่ให้นับเป็นองค์ประชุม  และให้ถือว่าขาด
ประชุม 

9.4 เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มาประชุมไม่ครบ 
องค์ประชุมและพ้นกําหนดเวลานัดประชุมแล้วหน่ึงช่ัวโมง  ให้ประธานฯ สั่งเลื่อนการประชุม โดยให้
นําความในข้อ 9.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

9.5 การประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

9.6 วิธีการประชุม และการลงมติการประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  

9.6.1 การประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้ดําเนินการโดยเปิดเผย  เว้นแต่ที่ 

ประชุมจะมีมติให้ประชุมลับ 

9.6.2 การลงมติในการประชุมคณะกรรมการองค์การ  ให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
องค์กรนักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมประชุมเป็นเกณฑ์  ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงช้ีขาด 

9.6.3 ในการประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้กรรมการและเลขานุการ 
จดบันทึกการประชุม  เพ่ือจัดทํารายงานการประชุมทุกคร้ัง 
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9.6.4 ในการประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. อาจเชิญผู้แทนกลุ่มกิจกรรม/ชมรม/ 
นักศึกษา กศน. เข้าร่วมประชุม หรือช้ีแจงแสดงความคิดเห็น  เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิลงมติ 

9.7 การจัดระเบียบวาระการประชุมน้ัน โดยปกติให้จัดลําดับการพิจารณาก่อนหลังดังต่อไปนี้ 
(ตัวอย่างในภาคผนวก) 
9.7.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
9.7.2 รับรองรายงานการประชุม 
9.7.3 เรื่องสืบเน่ือง 
9.7.4 เรื่องเพ่ือทราบ 
9.7.5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
9.7.6 เรื่องอ่ืนๆ  

10. รายงานการประชุม (ตัวอย่างในภาคผนวก) 
10.1 การประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ทุกคราว ต้องมีการจัดทํารายงานการประชุม

เพ่ือให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมน้ันในการประชุมครั้งต่อไป  การแก้ไขถ้อยคํา 
ในรายงานการประชุม  ให้กระทําโดยมติของที่ประชุม 

10.2 รายงานการประชุมทุกคร้ัง  อย่างน้อยจะต้องมีรายช่ือกรรมการที่มาประชุม  ลาประชุม  และ 
ขาดประชุม  ผลการประชุมตามระเบียบวาระ  ผู้จดบันทึก  ฯลฯ  และให้ประธานลงนามรับรอง 
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ตอนท่ี 3  
การจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. 

 
หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรนักศึกษา กศน.  

จัดกิจกรรมได้ตามความต้องการของนักศึกษา กศน. สถานศึกษา  สังคมและชุมชน  หรือตามความเหมาะสม  
ดังน้ี  
กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. 

หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรนักศึกษา กศน. ในการจัดกิจกรรม
เพ่ือนักศึกษา  สถานศึกษา  สังคมและชุมชน โดยให้องค์กรนักศึกษา กศน. เป็นศูนย์กลางในการดําเนินงาน  และ
เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างนักศึกษา กศน. สถานศึกษาและชุมชน  ส่วนหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์ และอํานวยความสะดวกให้องค์กรนักศึกษา กศน. ให้
สามารถดําเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

หน่วยงานหรือสถานศึกษา กศน. อาจสนับสนุนให้องค์กรนักศึกษา กศน. จัดกิจกรรม ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย  โครงการ  หรือบทบาทภารกิจจากความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  เช่น กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี  เรียนดี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรม
รณรงค์ลดการติดเช้ือ HIV  เป็นต้น  โดยใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนจากนโยบาย  โครงการ  หรือ
บทบาทภารกิจน้ันๆ ในลักษณะองค์กรนักศึกษา กศน. เป็นผู้ดําเนินงาน  ส่วนหน่วยงานหรือสถานศึกษา กศน.  
เป็นรับผิดชอบในการเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ  โดยมีลักษณะงานและรูปแบบของการจัดกิจกรรม
องค์กรนักศึกษา กศน. ดังน้ี 
1. กิจกรรมช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้มีพัฒนาการเรียนรู้  และจบการศึกษาตามโครงสร้างของ

หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ   
เป็นกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษา กศน. จัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ในด้านการเรียนการรู้ 

ตามโครงสร้างของหลักสูตรสําหรับนักศึกษา กศน. ระดับต่างๆ  เพ่ือให้สามารถเรียนจบการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  พร้อมกับการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการศึกษา
ต่อ  การประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น  โดยองค์กรนักศึกษา กศน. เป็นผู้ดําเนินงาน
จัดกิจกรรม  การประสานงานกับนักศึกษา  การจัดสถานที่  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  ส่วนสถานศึกษา
เป็นผู้จ่ายค่าวิทยากร  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามระเบียบการเงิน  เป็นต้น   

1.1 กิจกรรมด้านวิชาการ  
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้มีทักษะด้านวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้ 

ให้สามารถเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ  โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา กศน. ใน
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น  การจัดการเรียนปรับพ้ืนฐาน  
สอนเสริม  กิจกรรม ICT  การบริการสื่อ  เป็นต้น  20 
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1.2 กิจกรรมด้านให้คําปรึกษาและแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักศึกษา กศน. ได้ให้คําปรึกษาและแนะนําช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ในเร่ืองของการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร  ระเบียบต่างๆ ของการเรียน  การลงทะเบียน  วิธีเรียน  การพบ
กลุ่ม  การขอจบหลักสูตร  ตลอดจนการใช้ชีวิตในช่วงการเป็นนักศึกษา  และแนะแนวศึกษาต่อ  โดยรุ่นพ่ีหรือ
นักศึกษาเก่า ที่มีประสบการณ์ตรงสู่นักศึกษารุ่นใหม่ เช่น การเย่ียมบ้านเพ่ือนนักศึกษา  กิจกรรมเพ่ือช่วยเพ่ือน
การจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า  งานชุมนุมศิษย์เก่า  เป็นต้น 

ส่วนการแนะแนวด้านอาชีพเพ่ือให้มีทักษะวิชาชีพ  เพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพในระหว่าง
การศึกษา ปลกูฝังจิตสํานึกมศีักยภาพในการทํางาน  การสร้างอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพอิสระ  มีวิธีคิดอย่างเป็น
ระบบ  สามารถนําประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  สามารถแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตได้   
2. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมของ

หน่วยงานและสถานศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่องค์กรนักศึกษา กศน. ร่วมมือกับหน่วยงานและสถานศึกษา กศน. จัดกิจกรรมต่างๆ  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน. เพ่ือพัฒนาระเบียบวินัย  และวัฒนธรรมอันดีงามในการอยู่ร่วมกัน 
ในสถานศึกษา  สังคมและชุมชน ได้อย่างปลอดภัย  และมีความสุข  โดยหน่วยงานหรือสถานศึกษา  ส่งเสริม
สนับสนุนให้องค์กรนักศึกษา กศน. มีส่วนร่วมในการดําเนินงานจัดกิจกรรม  การประสานงานกับนักศึกษา   
การจัดสถานที่  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  โดยใช้งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมลดผู้ติดเช้ือ HIV ฯลฯ  ส่วนสถานศึกษาเป็นรับผิดชอบด้าน
การเบิกจ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  เป็นต้น   

2.1 กิจกรรมสนับสนนุส่งเสริม ความประพฤติ  และระเบียบวินัยนักศึกษา  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษา กศน. ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา จัดกิจกรรม

หรือดําเนินงานส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษา  สังคมและชุมชน  เช่น   
การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและอบายมุข  การลดความขัดแย้งทะเลาะวิวาท  การประพฤติและปฏิบัติตน 
ที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย  เป็นต้น 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา  คุณธรรมจริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย 
เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการทํานุบํารุงศาสนา  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมที่ถูกต้อง  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  โดยมุ่งปลูกจิตสํานึกด้านหลักธรรมของศาสนา  การ
ทํานุบํารุงศาสนา  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย  เช่น  
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  แห่เทียนพรรษา  ลอยกระทง  การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  เป็นต้น 

2.3 กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา 

กศน. เพ่ือให้สามารถรู้จักการป้องกันตนเองทั้งชีวิต  ทรัพย์สิน  และการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ  เช่น  การรณรงค์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมกับภัยพิบัติ  การขับขี่ปลอดภัย  การสวมหมวกนิรภัย  กิจกรรมการเมาไม่ขับ  เป็นต้น 
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2.4 กิจกรรมกีฬา  นันทนาการ และการส่งเสริมสุขภาพ  
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเล่นกีฬา ออกกําลังกาย เพ่ือการ

ส่งเสริมสุขภาพ ความมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ ความสามัคคี ความเสียสละ  มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี และคุณภาพชีวิต  เช่น  การแข่งขันกีฬา  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ต่อต้านยาเสพติด  การให้
ความรู้ด้านเพศศึกษา  การช่วยเหลือผู้ติดเช้ือ HIV เป็นต้น  

2.5 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรม

ลดโลกร้อน  การรณรงค์ประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ  การใช้พลังงานทดแทน  การปลูกป่า  เป็นต้น 
2.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  และความเป็นพลเมืองดี 

เป็นกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เพ่ือความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมได้แก่ การรณรงค์สนับสนุนการเลือกต้ังและความเป็นพลเมือง เป็นต้น 

2.7 กิจกรรมสนับสนุนนโยบายของสํานักงาน กศน.  หน่วยงานและสถานศึกษา  
เป็นกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงาน กศน.  หน่วยงานและ 

สถานศึกษา เช่น  นโยบายสถานศึกษา 3 D  นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  อาสาสมัคร กศน.  
โครงการเทิดพระเกียรติ  โครงการรักการอ่าน  กิจกรรมลูกเสือ กศน.  อาสายุวกาชาด  เป็นต้น 
3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรนักศึกษา กศน. ร่วมมือกับ ศาสนาสถาน  องค์กรการกุศลหรือองค์กรเพ่ือ

สาธารณะประโยชน์ในชุมชนเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนและสังคม ซึ่งอาจจะได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรการกุศล  หรือองค์กรในชุมชนเพ่ือดําเนินการ 

3.1 กิจกรรมจิตอาสา  การบําเพ็ญประโยชน์  
เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน  โดยการนําความรู้ 

ทางวิชาการของนักศึกษา กศน. ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็นกิจกรรมท่ี
เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา กศน. ในการเรียนรู้ภูมิปัญญา ชาวบ้าน  รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ 
การทํางานและการใช้ชีวิตร่วมกันของนักศึกษาและชุมชน  เช่น  กิจกรรมอาสาสมัคร  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  การพัฒนาศาสนสถานและสาธารณะประโยชน์  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  
เป็นต้น 

3.2 กิจกรรมที่ส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
เป็นกิจกรรมทีเ่สริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาชุมชนและสังคม  เพ่ือที่จะช่วย

ส่งเสริมหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และสังคม  ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึน้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนและสังคม  เช่น  การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือวัด  มัสยิด  องค์กรในชุมชน
ในการจัดกิจกรรม  เป็นต้น 
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3.3 กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงาน  และองค์กรในชุมชน 
เป็นกิจกรรมทีร่่วมกับหน่วยงาน  หรือองค์กรเพ่ือการบริการชุมชนและสังคม  เช่น  อบต.  

อําเภอเคลื่อนที่  จังหวัดเคลือ่นที่  กิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภค  รณรงค์การเลือกต้ังร่วมกับ กกต.  องค์กรการกุศล  องค์กรอาสาสมัครในชุมชน  เป็นต้น 

3.4 กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมชุมชน 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรนักศึกษา กศน. ร่วมกับหน่วยงานหรือสถานศึกษา จัดกิจกรรม

หรือดําเนินงานส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. นําความรู้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น  กิจกรรม
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  กิจกรรมต้านโรคเอดส์และยาเสพติด  เป็นต้น 
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ตอนท่ี  4 

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 

หน่วยงานและสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ ในการสนับสนุน 
การดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน.  โดยสนับสนุนบุคลากร  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  และสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ  เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  ดังน้ี 
1. สํานักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที ่

1.1 กําหนดหลักการ  นโยบาย  และจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา กศน. องค์กร 
นักศึกษา กศน.  และกจิกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

1.2 จัดให้มีกลุม่งานและผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษา กศน.  
องค์กรนักศึกษา กศน.  และกจิกรรมที่เก่ียวข้อง 

1.3 จัดทําแนวปฏิบัติ  ระเบียบ  แนวทาง  คู่มือการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  และกจิกรรม 
ที่เก่ียวข้อง 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษา  ในการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา กศน.  
และองค์กรนักศึกษา กศน. ระดับต่างๆ   

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานองค์กรนักศึกษา กศน. และการจัด 
กิจกรรมต่างๆ  

1.6 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. ในภาพรวม 
1.7 ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. สํานักงาน กศน. จังหวัดหรอืกรุงเทพมหานคร  มีบทบาทหน้าที ่
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา กศน. และองค์กรนักศึกษา กศน.  
2.2 แต่งต้ังบุคลากรทําหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา กศน. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  และเป็น 

ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา กศน. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร   
2.3 จัดประชุมผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.อําเภอหรือเขต หรือผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.สถานศึกษา 
 ขึ้นตรง  ภายในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  เพ่ือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
2.5 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  เพ่ือปรึกษาหารือ 

ในการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดหรอืกรุงเทพมหานคร  ตามความเหมาะสมและความจําเป็น 
2.6 อํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์สํานักงาน วัสดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆ ในการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
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2.7 พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการนักศึกษา  ครูที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาขององค์กร
นักศึกษา กศน.ร่วมกับ กศน.อําเภอหรือเขต 

2.8 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ร่วมกับสถานศึกษา  ในด้านต่างๆ  เช่น
การจัดทําแผนงาน/โครงการ  การเงินและบัญชี  การทํางานเป็นทีม  ฯลฯ 

2.9 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. ในภาพรวมของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
2.10 นิเทศติดตาม  การดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. และรายงานให้สํานักงาน กศน. 

3. สถานศึกษาข้ึนตรง  สาํนักงาน กศน.  
หมายถึง  สถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน. ที่จัดการศึกษา กศน. ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา

ทางไกล  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทย
บริเวณชายแดน (ศฝช.)  ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 
3.1 แต่งต้ังบุคลากรทําหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา กศน.  
3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา หรือ ศฝช. 
3.3 แต่งต้ังครูที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา กศน.  เพ่ือให้คําปรึกษา ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงาน

ขององค์กรนักศึกษา กศน.  
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน.  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
3.5 อํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่  อุปกรณ์สํานักงาน วัสดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืนๆ  ในการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
3.6 พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการนักศึกษา  และครูที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา กศน.  
3.7 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ของสถานศึกษา ในด้านต่างๆ  เช่น  

การจัดทําแผนงาน/โครงการ  การเงินและบัญชี  การทํางานเป็นทีม  ฯลฯ 
3.8 อนุมัติแผนงานและโครงการขององค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
3.9 ให้คําปรึกษาแนะนํา  ดูแลด้านการเงิน-บัญชี งบประมาณ  การจัดทําแผนงาน/โครงการ  การบริหาร

โครงการและการจัดกิจกรรม  ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือข้อบังคับ 
3.10 สนับสนุนให้องค์กรนักศึกษา กศน. ของสถานศึกษา  ร่วมกิจกรรมกับองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือ

กรุงเทพมหานคร 
3.11 สนับสนุนให้นักศึกษา กศน. ในหน่วยจัดรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษา กศน. ของหน่วยจัดและ

คัดเลือกผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ของสถานศึกษา 
3.1.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาพันธ์องค์กรนักศึกษา กศน.  
3.13 นิเทศติดตาม  การดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. และรายงานให้สํานักงาน กศน. 
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4. ศูนย์ กศน.อําเภอหรือเขต มีบทบาทหนา้ที ่
4.1 แต่งต้ังบุคลากรทําหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา กศน. 
4.2 แต่งต้ังคณะกรรมการองคก์รนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  องค์กรนักศกึษา กศน. ตําบลหรือแขวง  

หรือ องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช.  
4.3 แต่งต้ังครูที่ปรกึษาองคก์รนักศึกษา กศน. ระดับอําเภอหรือเขต องค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรอืแขวง  

และองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. เพ่ือให้คําปรึกษา ประสานงาน  และสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
กับนักศึกษา  สถานศึกษา  สังคมและชุมชน 

4.5 อํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการดําเนินงาน
ขององค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ 

4.6 อนุมัติแผนงานและโครงการขององค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  องค์กรนักศึกษา กศน. 
ตําบลหรือแขวง  องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. และการจัดกิจกรรมต่างๆ 

4.8 ให้คําปรึกษาแนะนํา  ดูแลด้านการเงิน-บัญชี  งบประมาณ  ของการบริหารโครงการและการจัด
กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. ระดับอําเภอหรือเขต  ตําบลหรือแขวง และ ศรช. ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับ 

4.9 พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับกิจการนักศึกษา  และครูที่ปรึกษาขององค์กรนักศึกษา 
กศน. ร่วมกับสาํนักงาน กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

4.10 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน .  ร่วมกับสํานักงาน กศน .จังหวัด 
หรือกรุงเทพมหานคร ในด้านต่างๆ  เช่น การจัดทําแผนงาน/โครงการ  การเงินและบัญชี  การ 
ออกข้อกําหนดหรือระเบียบปฏิบัติ การทํางานเป็นทีม  ฯลฯ 

4.11 สนับสนุนให้องค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  ร่วมกิจกรรมกับองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร 

4.10 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. ทุกระดับ 
4.12 นิเทศ  ติดตาม  การดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. ทุกระดับ และรายงานให้สํานักงาน กศน.

จังหวัด 
5.  กศน.ตําบลหรอืแขวง  มีบทบาทหน้าที ่

5.1 ดําเนินการเลือกต้ังหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ระดับ ศรช. ในกรณีที่ตําบลหรือแขวง
น้ันมี ศรช. ทีม่มีากกว่า 1 แห่ง  โดยความเห็นชอบจาก กศน.อําเภอหรือเขต 

5.2 ดําเนินการเลือกต้ังหรือสรรหาผู้แทนองค์กรนักศึกษา ระดับ ศรช. เพ่ือเป็นคณะกรรมองค์กรนักศึกษา 
กศน.ตําบลหรือแขวง ร่วมกับ กศน.อําเภอหรือเขต   
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5.3 ดําเนินการเลือกต้ังหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตําบลหรือแขวง ในกรณีที่ตําบล

หรือแขวงนั้น มี กศน.ตําบลหรือแขวง  เพียงแห่งเดียว  โดยความเห็นชอบจาก กศน.อําเภอหรือเขต   
5.4 ดําเนินการเลือกต้ังหรือสรรหาผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง เพ่ือเป็นคณะกรรมการ

องค์กรนักศึกษา กศน.อําเภอหรือเขต โดยความเห็นชอบจาก กศน.อําเภอหรือเขต 
5.5 อํานวยความสะดวกด้านสถานที่  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการดําเนินงานของ

องค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
5.6 ให้คําปรึกษา แนะนํา  การดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน.ตําบลหรือแขวง และ ศรช.  และ 

การจัดกิจกรรมต่างๆ  
5.7 ประสานงาน สง่เสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององคก์รนักศึกษา กศน. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
5.8 นิเทศ  ติดตาม  การดําเนินงานขององค์กรนักศกึษา กศน.ศรช. และรายงานให้ กศน.อําเภอหรือเขต 

6. หน่วยงานองคก์รเครือข่าย  มีบทบาทหน้าที่ 
หมายถึง  หน่วยงานภาครัฐและหรือภาคเอกชนอ่ืนๆ  ที่รว่มดําเนินงานจัดการศึกษาและหรือจัด

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา กศน.   มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี 
6.1 ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ตามบทบาทภารกิจที่ได้ตกลงบันทึกความร่วมมือ 
6.2 ใหส้นับสนุนด้านสถานที ่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ในการดําเนินงานขององค์กร

นักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
6.3 ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและบุคลากรในการดําเนินงานและจัดกิจกรรม 
6.4 ให้คําปรึกษา  แนะนํา  การดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. และการจัดกิจกรรมต่างๆ  
6.5 ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. ในส่วนที่ให้การสนับสนุน 
 
 

 
หมายเหตุ 

ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา  ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา กศน. ทุกแห่ง  สํารวจ
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ทุกระดับว่า  จะมีคณะกรรมการฯ ท่านใดสําเร็จการศึกษาและสิ้นสภาพ
การเป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  เพ่ือดําเนินการสรรหาหรือแต่งต้ังทดแทน  ให้เพียงพอและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ก่อนที่จะมีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ชุดใหม่ 
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ตัวอย่างเอกสารและแบบฟอร์ม 

ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานองค์กรนักศกึษา กศน. 
 
1. แบบใบสมคัรสมาชิกองค์กรนักศึกษา กศน. 
2. แบบใบสมคัร รับเลือกต้ัง/สรรหาเป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
3. แบบสรุปผลการเลือกต้ัง/สรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
5. หนังสือประสานงานและขอความอนุเคราะห์  
6. หนังสือเชิญประชุม 
7. ระเบียบวาระการประชุม 
8. รายงานการประชุม 
9. แบบการเขียนโครงการ 

10. องค์ประกอบของรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  
11. แผนการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  
12. สมุดคู่ฝาก  บัญชีธนาคาร  
13. บัญชีรับ - จ่ายเงิน 
14. แบบบัตรประจําตัวสมาชิกองค์กรนักศึกษา กศน. 
15. ข้อบังคับ(แนวปฏิบัติ)องค์กรนักศึกษา กศน.  
16. กรอบการบริหารงานองค์กรนักศึกษา กศน.  
17. วิธีการเขียนโครงการและจัดทํารายงาน 
18. แนวทางการจัดทํารายงานโครงการหรือกิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 
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ใบสมัครสมาชกิ 

องค์กรนักศึกษา กศน. ....................................... 
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................จังหวัด ................... 

---------------------------------- 
 
ช่ือ..........................................................นามสกุล...........................................................ระดับ....................... 
รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................................……………..…..ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ 
........................................................................................................................................................................ 
มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกองค์กรนักศึกษา กศน ………………………………………………….. 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด ............................................ 
ด้วยความสมัครใจ  โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังน้ี 

(     )  รูปถ่าย  ขนาด  1  น้ิว   จํานวน  2  รูป  
(     )  สําเนาบัตรประชาชน และบัตรประจําตัวนักศึกษา  จํานวน  1   ชุด 

 
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อปฏิบัติของสมาชิกองค์กรนักศึกษา กศน. ทุกประการ 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้สมัคร 

                                                        (........................................................) 
                                             วันที่........เดือน ............................... พ.ศ. ................ 

 
 
 
 
 
 
      

ความเห็นของครูท่ีปรึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
(    )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(    )  ขาดคุณสมบัติ ด้าน  .................................................. 

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

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจสอบ 
                  (....................................) 
           ตําแหน่ง..................................................... 

(    )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัติ เพราะ......................................................... 
        .................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ............................................. 
                        (....................................) 
               ตําแหน่ง............................................ 

 
ภาพถ่าย   

 

สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 
เลขท่ีสมาชิก......../........... 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 
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ใบสมัคร รับการเลือกต้ัง/สรรหา 
เป็นคณะกรรมการองค์กรนกัศึกษา กศน. 

 
ช่ือ.................................................................นามสกุล.................................................ระดับ................................ 
สถานศึกษา.................................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา...................................... 
สมาชิกองค์กรนักศึกษา กศน. ....................................................เลขที่ ........../................. 
มีความประสงค์  สมัครเป็นคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

(     )  องค์กรนักศึกษา กศน.ศรช. …………………………………………………………… 
(     )  องค์กรนักศึกษา กศน.ตําบล/แขวง………………………………………………….. 
(     )  องค์กรนักศึกษา กศน. สถานศึกษา(หรือ ศฝช.).……………………………….. 

 
ข้าพเจ้าทราบและยินดีปฏิบัติตามแนวทางการเลือกต้ังหรือสรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

และมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ  พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกองค์กรนักศึกษา กศน.........................
จํานวน  1  ชุด 
 
 

       ลงช่ือ..........................................................ผู้สมัคร 
                                                   (........................................................) 
                                           วันที่........เดือน ............................... พ.ศ. ................ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของครูท่ีปรึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
(    )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(    )  ขาดคุณสมบัติ ด้าน.................................................... 

 .................................................................................. 
 
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบ 

               (..........................................) 
         ตําแหน่ง........................................ 

(    )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................................... 
        .................................................................................. 

 
ลงชื่อ............................................ 

                       (....................................) 
               ตําแหน่ง........................................ 

หมายเลข 
................. 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(........................................) 
ครู กศน.ตาํบล/แขวง................ 
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แบบสรปุผลการเลือกต้ัง/สรรหา 

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. …………………………………….  
 

กศน.ตําบล/แขวง............................................. 
จังหวัด............................................................. 

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ............ 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการเลอืกต้ัง / สรรหา คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน………………………. 

เรียน  ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต....................... 

ด้วย  กศน.ตําบล/แขวง.....................................ได้ดําเนินการเลือกต้ัง/สรรหา คณะกรรมการ
องค์กรนักศึกษา กศน. .......................................................... ปีการศึกษา...................มีผลสรุป  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. ประกอบด้วย 
1.1 ประธาน  ได้แก่................................................................ นักศึกษาระดับ.......... 
1.2 รองประธาน ได้แก่........................................................... นักศึกษาระดับ.......... 
1.3 เลขานุการ ได้แก่ .............................................................. นักศึกษาระดับ.......... 
1.4 ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่..................................................... นักศึกษาระดับ........... 
1.5 กิจกรรมนักศึกษา ได้แก่.................................................. นักศึกษาระดับ........... 
1.6 การเงินและบัญชี ได้แก่ .................................................... นักศึกษาระดับ........... 
1.7 ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ....................................................... นักศึกษาระดับ........... 
1.8 ปฏิคม ได้แก่..................................................................... นักศึกษาระดับ........... 
1.9 ตําแหน่ง........... ได้แก่..................................................... นักศึกษาระดับ........... 

2.  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน. เสนอ ประกอบด้วย 

2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน.................................. ช่ือ............................................ 
2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน.................................. ช่ือ............................................ 

3. ครูที่ปรึกษา ช่ือ............................................................. ตําแหน่ง.................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตําบล/
แขวง .......................................................ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

 
 

คําสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต............................ 
ที่................/..................... 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.เภอ/เขต............. 
ประจําปีการศึกษา.............. 

 
อาศัยอํานาจ  ตามระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.

พ.ศ. 2554  ประกาศ ณ วันที่ 18  มีนาคม  2554  ข้อ 11 กําหนดให้จัดต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 
กศน.  ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน  นับจากการเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1 โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหาร
หน่วยงานการศึกษา  เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 

ดังน้ันจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ดังต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อําเภอ/เขต..............................................................มี

หน้าที่ในการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา กศน. ในระดับอําเภอหรือเขต และชุมชน  และมีบทบาทหน้าที่ตาม
ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 

1.1 คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา  กศน.อําเภอ/เขต ประกอบด้วย 
1.1.1 ประธานกรรมการได้แก่............................ จาก กศน.ตําบล/แขวง.............. 
1.1.2 รองประธาน ได้แก่.................................... จาก กศน.ตําบล/แขวง.............. 
1.1.3 เลขานุการ ได้แก่ ....................................... จาก กศน.ตําบล/แขวง.............. 
1.1.4 ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แก่............................... จาก กศน.ตําบล/แขวง............. 
1.1.5 กิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่............................ จาก กศน.ตําบล/แขวง............. 
1.1.6 การเงินและบัญชี ได้แก่ ............................ จาก กศน.ตําบล/แขวง.............. 
1.1.7 ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ............................... จาก กศน.ตําบล/แขวง.............. 
1.1.8 ปฏิคม ได้แก่ ............................................. จาก กศน.ตําบล/แขวง.............. 
1.1.9 กรรมการด้าน……….. ได้แก่ .................... จาก กศน.ตําบล/แขวง.............. 

ฯลฯ 
1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

องค์กรนักศึกษา กศน.อําเภอ/เขต ประกอบด้วย 
1.2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน......................... ช่ือ............................................ 
1.2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน......................... ช่ือ............................................ 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 
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1.3 ครูที่ปรึกษา 
1.3.1 ช่ือ............................................................ ตําแหน่ง................................... 

ฯลฯ 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ................. 
 
 
 

(........................................) 
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

หนังสือประสานงานและขอความอนุเคราะห์      34 
 
ที่ ............../255…      องค์กรนักศึกษา กศน.อําเภอ/เขต.......... 

จังหวัด................................................ 
รหัสไปรษณีย์ 

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ............ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์............................................................................... 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ/...........................................................................     จํานวน  1  ชุด 

ด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด…………………….. 
จะดําเนินการจัดกิจกรรม.................................................…………………………………………………… 
เพ่ือ……......................................................................................................................................................... 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย   จาก กศน. ตําบล/แขวง ในสังกัด  ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จาํนวน……คน  โดยกําหนดจัดกิจกรรม 
ในระหว่างวันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ...............    ณ................................................…………….. 
เพ่ือให้การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดังน้ี 

1. ............................................................................................................................ 
2. ............................................................................................................................ 

ทั้งน้ีได้มอบหมายให้…………………………………………………ตําแหน่ง......................................................................... 
เป็นผู้ประสานงาน  หวังว่าคงได้รับความกรุณาจากท่านด้วยดี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(............................................) 

ประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 
กศน.อําเภอ/เขต................................. 

 
ประธานหรือฝ่ายเลขานุการ 
โทร............................... 
โทรสาร............................ 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 
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หนังสือเชญิประชุม 

 
ที่ ............../255..        องค์กรนักศึกษา กศน.  ........................ 
        จังหวัด................................................... 

วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. .............      

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ........................  จํานวน 1 ชุด 

ด้วยคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. .............................................  จะดําเนินการประชุม  
(   ) สามัญ  (   ) วิสามัญ  เพ่ือพิจารณาปัญหาที่สําคญัและเร่งด่วน  ในวันที่.... เดือน......................พ.ศ. ........ 
เวลา.................น.  ณ.  ........................................................................  ตามระเบียบวาระการประชุมดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าประชุม  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(............................................) 

ประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน................................... 
 

 
 
 
 
ประธานหรือฝ่ายเลขานุการ 
โทร............................... 
โทรสาร............................ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 
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ระเบยีบวาระการประชุม 

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. .................................................. 
ครั้งที่............/255.. 

วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..............    ณ.  (สถานที่)............................................ 
------------------------------------ 

 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1 ................................................................................................................. 
เรื่องที่ 2 ................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่............../255..  
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่......../255..  
เรื่องที่ 1  ................................................................................................................. 
เรื่องที่ 2  .................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพ่ือทราบ 
เรื่องที่ 1  รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. 
เรื่องที่ 2 ................................................................................................................. 
เรื่องที่ 3 .................................................................................................................. 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

เรื่องที่ 1 ................................................................................................................... 
เรื่องที่ 2 .................................................................................................................. 
เรื่องที่ 3 .................................................................................................................. 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)........................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

37 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ......................................... 
ครั้งที่............/255.. 

วันที่.............เดือน.....................พ.ศ...............  ณ.  (สถานที่)............................................ 
------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
2. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
3. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
4. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
5. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
6. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
7. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
8. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 
2. ....................................................................ตําแหน่ง……………………………………. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ............................................................................................................ 
2............................................................................................................. 

 
เริ่มประชุมเวลา.......................................น. โดยมี............................................................................................. 
เป็นประธานการประชุม  ได้กล่าวต้อนรับและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เรื่องที่ 1 ........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 
 เรื่องที่ 2 ....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

38 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่……../255.. 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่…......../255.. 

เรื่องที่ 1 ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 

เรื่องที่ 2 ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม......................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพ่ือทราบ 

เรื่องที่ 1 รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. 
........................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 

เรื่องที่ 2 ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

เรื่องที่ 1 ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 

เรื่องที่ 2 ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 

เรื่องที่ 3 ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี).................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................... 
 
ปิดประชุมเวลา..........................น. 
 

 
ลงช่ือ.......................................................... ผู้จัดทํารายงานการการประชุม 

  (......................................................) 
 
 

ลงช่ือ.......................................................... ผู้ทาน 
(.......................................................) 

 
 

ลงช่ือ....................................................... ผู้ตรวจ 
(......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

แบบการเขียนโครงการ        40 
 

1. ช่ือโครงการ........................................................................................................................... 
2. หลักการและเหตุผล 

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

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 ....................................................................................................................................................... 
3.2 ....................................................................................................................................................... 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 ........................................................................................................................................................ 
4.2 ........................................................................................................................................................ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
................................................................................................................................................................... 

6. วิธีการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ 
      
      

7. งบประมาณ 
.................................................................................................................................................................. 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 เชิงปริมาณ...................................................................................................................................... 
8.2 เชิงคุณภาพ..................................................................................................................................... 

9. การประเมินผล 
 
ลงช่ือ.......................................ผู้เสนอโครงการ          ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (.....................................)   (.........................................) 
ประธานองค์กรนักศึกษา กศน.……………….       ครูที่ปรึกษา 
  

ลงช่ือ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (.......................................) 

ผู้อํานวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา ………………. 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

41 
องค์ประกอบของรายงานผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม 
 

ส่วนที่ 1   บทนํา  ประกอบด้วย 
1.1   ปก 
1.2  คํานํา 
1.3  สารบัญ 
1.4  หลักการและเหตุผล 
1.5  วัตถุประสงค์ 
1.6  เป้าหมาย 

ส่วนที่ 2  ผลการดําเนนิงานโครงการ 
2.1   วิธีการดําเนินโครงการ และกจิกรรม 
2.2  ผลที่ได้จากการดําเนินกิจกรรม 

2.2.1 เชิงปริมาณ 
2.2.2  เชิงคุณภาพ 

2.3  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.4  สรุปผลความพึงพอใจ 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการดําเนนิงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
3.1 สรุปผล 
3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
3.3 ข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  
4.1 โครงการ 
4.2 บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
4.3 ภาพถ่ายการดําเนินงาน /กิจกรรม 

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

 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

แผนการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.                                                                    42 
องค์กรนักศึกษา กศน. . .......................................................จังหวัด.....................................ปีการศกึษา................................................. 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอ          ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบ           ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติ 
       (......................................................)                              (.....................................................)                                 (....................................................) 
ประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน............  ครูที่ปรึกษา                            ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา  

 
 
สมุดคูฝ่าก  บญัชีธนาคาร                         43 

คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน................................................... จังหวัด........................................................... 
เลขที่บัญชี......................................ประเภท...................................... 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

ธนาคาร....................................................สาขา.................................................... 
 

เดือน......พ.ศ. ........ วันที่ รายการ จํานวนฝาก จํานวนถอน ลายมือชื่อ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

บัญชีรบั - จ่ายเงิน                 44 
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ............................................จังหวัด........................................................... 

รายรับ                   รายจ่าย 
เดือน พ.ศ. วันที่ รายการรับ บาท ส.ต. เดือน พ.ศ. วันที่ รายการจ่าย บาท ส.ต. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

45 
 
 
 

             บตัรประจําตวัสมาชิก 
รูปถ่าย       องค์กรนักศึกษา กศน……………………….. 

         
     ช่ือ...........................นามสกุล......................... 

………………………… 
       ลายมือชื่อ      

          ลงชื่อ..............................................ผู้ออกบัตร 
                      ตําแหน่ง......................................... 
 

ด้านหน้า 
 
 
 

บัตรประจําตัวสมาชิกองค์กรนักศึกษา กศน…………… 
เลขที่....../255.. 

 
ชื่อสถานศึกษา............................................................................. 
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต................................. 

จังหวัด.................................................. 
วันออกบัตร......./............/........ บัตรหมดอายุ......./............/........ 

 
ด้านหลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

46 
 

ข้อบังคับ(แนวปฏิบัติ)เก่ียวกับ..................................................... 
องค์กรนักศึกษา กศน.................................. 

ที่....../255... 
..................................... 

 เพ่ือให้การบริหารงาน และการจัดกิจกรรมองค์กรนักศึกษา กศน. ......................................เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7  แห่งระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่ า ด้วยองค์กร นักศึกษา  กศน .  พ .ศ .  2554  จึ ง ไ ด้ออกข้อ กําหนด  (หรือแนวปฏิ บั ติ )  เ ก่ี ยว กับ
.......................................................ขององค์กรนักศึกษา กศน............................................... ไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 ข้อ 2......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 ข้อ 3........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 ข้อ 4......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ข้อ 5  ให้ใช้ข้อกําหนด (หรือแนวปฏิบัติ) น้ี  เมื่อคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ได้ลงมติเห็นชอบ 
และประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ลงนามแล้ว 

ประกาศ ณ วันที่............เดือน........................................พ.ศ. ................. 

   
    ลงช่ือ.................................................... 
            (.................................................) 
   ประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 
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กรอบการบริหารงานองค์กรนักศึกษา กศน. 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีองค์กรนักศึกษา 
กศน.ในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
สํานักงาน กศน. 

ต้ังแต่ 
เปิดภาคเรียนที่ 1 

บุคลากร ในสังกัด
สํานักงาน กศน. 

 

2. จัดและสนับสนุนให้จัดการเลือกต้ัง/สรรหา
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  

ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดของ
คณะกรรมการ 
องค์กรนักศึกษา กศน.  
แต่ละประเภท 

ผู้บริหารหน่วยงาน/
สถานศึกษา  ครู กศน. 
คณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน. 

 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 
กศน. 

ภายใน60 วัน นับแต่
เปิดภาคเรียนที่ 1 

ผู้บริหารหน่วยงาน/
สถานศึกษา 

 

4. จัดทําแผนปฏิบัติงานองค์กรนักศึกษา กศน. ภายใน 15 วัน 
นับต้ังแต่วันได้รับการ
แต่งต้ัง 

คณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน. 

 

5. จัดทําระเบียบ ข้อบังคับองค์กรนักศึกษา 
กศน.ในหน่วยจัด กศน. และสถานศึกษา
สังกัดสํานักงาน กศน. 

ภายในภาคเรียนที่ 1 คณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน. 

 

6. ประสานงานจัดกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา ครูที่ปรึกษา/ประธาน
คณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน. 

 

7. นิเทศ ติดตามผล ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา ผู้บริหารหน่วยงาน/
สถานศึกษา 

 

8. จัดแสดงผลงานต่อสาธารณะชน อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

คณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน. 

 

9. เสนอผลงานประเมินเป็นค่ากิจกรรม กพช. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการองค์กร
นักศึกษา กศน. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 
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วิธีการเขียนโครงการและจัดทํารายงาน 
 

1. ความหมายของโครงการ  
โครงการ (Project) หมายถึง กระบวนการทํางานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมี 

การดําเนินการเป็นไปตามลําดับ โดยการดําเนินงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยจะมีการ กําหนด
ระยะเวลาและงบประมาณที่จํากัด  ในการดําเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ โครงการมี
หน้าที่ทําการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ต้ังไว้  
2. ความสําคัญของโครงการ  

โครงการเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นเป็นขั้นตอนและมีแผนปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังน้ัน 
โครงการจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของแผนการดําเนินงานของทุกหน่วยงาน การวางแผนโครงการ  
มีกระบวนการและขั้นตอน เช่นเดียวกับการวางแผนโดยทั่วไปคือ ประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์ การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาถึงอุปสรรค ปัญหา ค้นหาโอกาส เลือกแนวทางการปฏิบัติ 
ที่เป็นไปได้ หรือวิถีทางที่ดีที่สุดและกระบวนการสุดท้าย คือการ ตรวจสอบ ทบทวน และการประเมินผล
โครงการ ดังนั้นโครงการจึงมีความสําคัญต่อการวางแผนการ ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี  

2.1  ช่วยช้ีให้เห็นถึงปัญหา และภูมิหลังของการทํางาน  
2.2  ช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3  ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน โดยบุคคลที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาร่วมกัน  
2.4  ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้อย่างพอเพียง เหมาะสมกับสภาพปฏิบัติจริง เพราะมีรายละเอียด 

การใช้ทรัพยากรท่ีชัดเจน  
2.5  ช่วยให้แผนงานมีความเป็นไปได้สูงเพราะมีผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจในการดําเนินงาน  
2.6  ช่วยลดความขัดแย้ง และขจัดความซ้ําซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพราะแต่ละ 

หน่วยงานมีโครงการที่ได้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
ในหน่วยงาน  

2.7  สร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงาน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความรับผิดชอบ  
ร่วมกันตามความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่  

2.8 สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน และสร้างความมั่นใจในการดําเนินงานให้กับผู้มีหน้าที่  
รับผิดชอบ  

2.9  สามารถควบคุมการทํางานได้สะดวก ไม่ซ้ําซ้อน เพราะงานได้แยกออกเป็นส่วนตาม ลักษณะเฉพาะ 
ของงาน  
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3.  ลักษณะเฉพาะของการเขียนโครงการ  
การเขียนโครงการจะมีลักษณะที่แตกต่างจากการเขียนงานประเภทอ่ืน ๆ ดังน้ี  
3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน ทั้งน้ีการเขียนโครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์ที่ สอดคล้อง 

กับความเป็นมาของโครงการ มีความเป็นไปได้ที่ชัดเจน  
3.2  มีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานที่ชัดเจน เช่นเป้าหมายของโครงการประกอบด้วย เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เป็นต้น  
3.3  มีการกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน ทั้งน้ีหากไม่กําหนดจะทําให้โครงการ ดําเนินการ

ไปเรื่อย ๆ ก็ไม่สามารถประเมินผลได้สําเร็จ  
3.4  โครงการทุกโครงการมีเป้าหมายในการพัฒนา เช่น เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการผลิตและการ ให้บริการ

เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพของแผนงาน และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพโดยปรับปรุงวิธีการท่ีมีอยู่ให้
เหมาะสม  

4.  รูปแบบการเขียนโครงการ  
รูปแบบการเขียนโครงการที่ดี  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี  
4.1 ช่ือโครงการ ระบุช่ือโครงการให้มีความชัดเจน รัดกุม และเฉพาะเจาะจง เข้าใจง่ายแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  

หรือผู้ปฏิบัติงานโครงการ ช่ือโครงการจะบอกให้ทราบว่าจะทําสิ่งใด หรือเสนอข้ึนเพ่ือทําอะไร และ 
แสดงถึงลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  

4.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. 
ชมรม เป็นต้น และระบุช่ือผู้รับผิดชอบพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพ่ือใช้ในติดต่อสื่อสาร  

4.3  ครูที่ปรึกษา ระบุรายช่ือครูที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา กศน. ชมรม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
4.4  ประเภทของโครงการหรือกิจกรรม ระบุว่าเป็นโครงการใหม่หรือโครงการที่เคยดําเนินการมาแล้ว  

และระบุประเภทกิจกรรม   
4.1 หลักการและเหตุผล หรืออาจเรียกว่าความเป็นมา หรือภูมิหลังของโครงการ ระบุถึงปัญหาหรือ 

ความจําเป็นที่ต้องจัดโครงการ โดยระบุว่าเกิดปัญหาอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อใด มีสาเหตุจากอะไร  
นอกจากน้ีจะต้องบอกความจําเป็นที่ต้องจัดทําโครงการว่า ถ้าไม่ทําจะเกิดผลเสียหายอย่างไร และถ้า
ทําจะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้อย่างไร  นอกจากน้ีสามารถเพ่ิมความสอดคล้องของโครงการกับ
แผนงานต่างๆ หรือโครงการจะช่วยเอ้ือต่อแผนงานให้ประสบความสําเร็จ และหากมีการประเมิน
โครงการมาก่อนแล้วก็ควรนําผลมาเขียนเพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักในการจัดทําโครงการด้วย การเขียน
หลักการและเหตุผลไม่ควรยาวหรือ สั้นเกินไป โดยเฉพาะการเขียนวกไปวนมาจนทําให้เข้าใจยาก 
การเขียนค่อนข้างสั้นจะทําให้ขาดข้อมูล สําคัญๆ การเขียนหลักการและเหตุผลมักเขียนเป็นความ
เรียง ไม่นิยมเขียนเป็นข้อๆ  
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4.2 วัตถุประสงค์ ระบุจุดมุ่งหมายในการจัดโครงการให้ชัดเจน รัดกุม และสามารถปฏิบัติได้จริงและ 
ครอบคลุมเหตุผล ซึ่งแสดงถึงการลดหรือขจัดปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการเพ่ิมขึ้น โดยจัดลําดับ  
เป็นข้อๆ เพ่ือความเข้าใจง่ายและชัดเจนไม่จําเป็นต้องเขียนวัตถุประสงค์หลายข้อ เพราะจํานวนของ 
วัตถุประสงค์ไม่ได้แสดงถึงความมีคุณภาพของโครงการ บางครั้งเขียนเกินจริง และเมื่อประเมิน
โครงการแล้ว ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จได้  

4.7  กลุ่มเป้าหมาย ระบุจํานวนผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการ คณะกรรมการดําเนินงาน  
4.8  สถานที่ดําเนินการ และ ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ สถานที่ดําเนินการ ระบุให้ ชัดเจนว่าจะใช้

สถานที่ใดในการจัดกิจกรรมตามโครงการ สําหรับระยะเวลาดําเนินโครงการให้ระบุวัน เดือน ปี  
ที่ดําเนินงานโครงการหรือวันเดือนปีที่จัดโครงการ  

4.9 วิธีการดําเนินงาน ระบุลําดับขั้นตอนการทํางาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดในโครงการ 
วิธีการดําเนินการมักจําแนกเป็นกิจกรรมย่อยๆ โดยแสดงให้เห็นชัดเจน ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการว่ามีกิจกรรมใดที่ต้องทํา ทําเมื่อใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ และจะทําอย่างไร ตลอดจน
แสดงวัน เดือน ปี ในการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม ทั้งน้ีการเขียนวิธีการดําเนินงานน้ันควรเขียน
ขั้นตอนการ ดําเนินงานตามกระบวนการ P-D-C-A ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน เช่น การ
ประชุมวางแผน การ รวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสาร การเขียนโครงการ การเสนอขออนุมัติ
โครงการ การเตรียมงาน เป็นต้นขั้น  

4.10 งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้ ระบุจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการให้ชัดเจน 
ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเป็นข้อ ๆ  
ประมาณการค่าใช้จ่ายมีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี  
1) ระบุจํานวนเงิน และปัจจัยอ่ืนๆที่จําเป็นต่อการดําเนินการ  
2) งบประมาณต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

-  ค่าตอบแทน   
ค่าตอบแทนวิทยากร (..… คน x .... บาท x.…ชม)   =………. บาท  

-  ค่าใช้สอย  
ค่าเบ้ียเลี้ยง  (......คน x .... บาท x ....วัน)   =………. บาท  
ค่าที่พัก   (......คน x .... บาท x ....วัน)   =………. บาท  
ค่าพาหนะ  (......คน x .... บาท)    =………. บาท  
ค่าอาหาร  (......คน x .... บาท x ....มื้อ)   =………. บาท  
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (......คน x ....บาท x ....มื้อ)  =………. บาท  

- ค่าวัสดุ        =………. บาท  
รวมทั้งหมด…….…………………………..บาท 

(ตัวอักษร………………………………………………………..) 
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4.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุประโยชน์หรือความสําเร็จที่จะได้รับจากการดําเนินงานโครงการซึ่งเป็น 
การคาดคะเนผลที่จะได้รับเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงการ ทั้งน้ีผลที่คาดว่าจะได้รับต้องเป็นไป  
ในทางที่ดี ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

4.12 การประเมินผลโครงการ ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะประเมินโดยวิธีใด อาจเขียนเป็นข้อๆ หรือ
เขียนรวมกันก็ได้ เช่น จากการสังเกต จากการตอบแบบสอบถาม จากรูปภาพ เป็นต้นและการ
ประเมินควรระบุว่าใครเป็นผู้ประเมิน เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เย่ียมชมโครงการ ฯ  

4.13 คํารับรองจากครูที่ปรึกษาและเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรม  พร้อมลงนามของครูที่ปรึกษา  เพ่ือเสนอ
ให้ผู้บริหารหน่วยงานหรือสถานศึกษาอนุมติโครงการหรือกิจกรรม 

ข้อควรระวังในการเขียนโครงการ  
ผู้จัดทําโครงการหรือผู้เขียนโครงการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่จะดําเนินการ รวมท้ัง ต้องมีความรู้

และเข้าใจในเรื่องการเขียนโครงการโดยเฉพาะการใช้ถ้อยคํา สํานวนภาษาเพราะโครงการจะ บรรลุเป้าหมาย หรือ
ประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับการใช้ถ้อยคําภาษาเป็นสําคัญ ถ้าใช้ถ้อยคําภาษาถูกต้อง ชัดเจน สละสลวย ย่อมสื่อ
ความหมายได้ง่าย และรวดเร็ว ดังน้ันผู้เขียนโครงการต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยคําที่มี ลักษณะ ดังต่อไปน้ี  

-  ใช้ภาษาถูกต้อง ตรงตามความหมาย และเขียนให้ถูกต้องทั้งตัวอักษร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฯลฯ 
-  ใช้ภาษากะทักรัด คือกระชับ รัดกุม ประหยัดถ้อยคํา แต่ได้ใจความสมบูรณ์  
-  ใช้ภาษาให้ชัดเจน ถ้อยคําที่มีความหมายตรงไปตรงมา ทําให้ผู้รับสารเข้าใจได้ทันที่  
-  ใช้ภาษาเหมาะสม คือเหมาะสมกับเน้ือความ และกาลเทศะ  
-  ใช้ภาษาสุภาพ คือภาษาเขียน เป็นภาษาที่มีแบบแผน ไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนโครงการ  

5. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลโครงการ  
วัตถุประสงค์การติดตามหรือประเมินผลโครงการเพ่ือ  
5.1 การติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ  
5.2 การติดตามการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณหรือไม่  
5.3 เมื่อเกิดปัญหา จะมีกระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงานเพ่ือให้ความสําเร็จของโครงการเป็นไป 
 ตามเป้าหมายได้อย่างไร  
5.2 เพ่ือหาแนวทางหรือแผนการป้องกัน ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงที่ต้องตระหนักระหว่าง 
 ดําเนินโครงการ 

แนวทางหรือวิธีการประเมินผลโครงการ  
การประเมินผลโครงการ เป็นกระบวนการดําเนินการตามโครงการซึ่งต้องระบุวิธีการประเมินผลโครงการ 

ที่ชัดเจนว่าจะประเมินด้วยวิธีใด การประเมินโครงการจะถูกต้องหรือไม่น้ัน  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ คือ  
1 ความชัดเจนของโครงการ  
2 ความเป็นรูปธรรมของโครงการหรือกิจกรรม  
3 ผลลัพธ์ของโครงการ  
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แนวทางการจัดทํารายงานโครงการหรือกิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการหรหือกิจกรรม  ที่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดในโครงการเรียบร้อยแล้ว 
จะต้องจัดทํารายงานผลโครงการหรือกิจกรรมเสนอหน่วยงานหรือสถานศึกษา  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม และผลการดําเนินโครงการเป็นอย่างไร รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
โดยยึดหลักการเขียนที่ทําให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้รวดเร็วและกระจ่างชัดมากที่สุด และสามารถ นําไปใช้ประโยชน์ 
ในการดําเนินงานคร้ังต่อไป  
รูปแบบการเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม  

การเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม ประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังน้ี  
ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย  

1  ปก ปกด้านหน้าประกอบด้วย  
1.1  ช่ือเรื่องหรือช่ือโครงการ ให้เขียนช่ือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ  
1.2  ช่ือผู้รับผิดชอบดําเนินโครงการเช่น องค์กรนักศึกษาหรือชมรม  

2 คํานํา 
3 สารบัญ 
4 หลักการและเหตุผล หรือความเป็นมาของโครงการ  ให้นําหลักการและเหตุผลที่เขียนเพ่ือเสนอ 

ขออนุมัติโครงการและได้รับการอนุมัติโครงการแล้วมาใส่  
5 วัตถุประสงค์โครงการ ให้เขียนจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  
6 ขอบเขตของโครงการ เขียนสรุปจากโครงการท่ีได้รับอนุมัติซึ่งประกอบด้วย  

6.1 เป้าหมายของโครงการ เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวนช้ินงาน เป็นต้น  
6.2 สถานที่ดําเนินโครงการ สถานที่ ที่ดําเนินโครงการจริง  
6.3 วัน เวลา ดําเนินงาน ตามโครงการ  
6.4 ผลที่คาดว่าจะได้ที่ได้รับ   

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินโครงการ  
รายละเอียดในการเขียนรายงานผลการดําเนินโครงการน้ัน ให้เขียนผลจากการดําเนินกิจกรรมหรือ 

โครงการจริง ซึ่งประกอบด้วย  
1 วิธีการดําเนินโครงการและกิจกรรม  ซึ่งเป็นวิธีการดําเนินโครงการและกิจกรรม  
2 ผลที่ได้จากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม  ให้บรรยายถึงผลท่ีได้จากการดําเนินโครงการ 

หรือกิจกรรมทั้ง  
- เชิงปริมาณ เช่น ผู้เข้าร่วมโครงการ....จํานวนคน, ผลงานที่ได้ จํานวน..........ช้ิน  
- เชิงคุณภาพ เช่น ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหา โดยมีผลสัมฤทธ์ิ 

ของการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ...............  
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3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ระบุแหล่งงบประมาณและค่าใช้จ่าย 
4 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม โดยหา  

ค่าเฉล่ียหรือร้อยละของความพึงพอใจ และการรวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม 
โครงการ  

ส่วนที่ 3 สรุปผลการดําเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
การเขียนสรุปผลและข้อเสนอแนะโครงการหรือกิจกรรม มีแนวทางการเขียนดังน้ี  
1 สรุปผลตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งหมายถึง การเขียนบรรยายเกี่ยวกับเป้าหมายว่าจากการ 

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมน้ันเป็นไปตามที่กําหนดหรือไม่ เช่น ผู้ผ่านการอบรม จํานวน...คน 
จํานวน ผลงาน ......ช้ิน ,ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และเข้าใจกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ............ 

2 สรุปผลความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ให้บรรยายเป็นภาพรวมและหากสรุปผลจากแบบสอบถาม 
ให้แปลผลและนําเสนอเป็นตารางพร้อมอธิบาย  

3 ข้อเสนอแนะ ให้ดําเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการหรือจากการ 
ประเมินโครงการรวมท้ังผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้โครงการที่จะทําต่อไปประสบ 
ความสําเร็จและขยายผลการดําเนินงานต่อไป  

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย  
1 โครงการ 
2 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ  
3 รูปภาพกิจกรรมที่ดําเนินโครงการ  
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ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรให้สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการ
ให้ความช่วยเหลือดูแลนักศึกษา  โดยเป็นกลไกที่จะทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสํานักงาน กศน. 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  การช่วยเหลือกิจกรรมของ
สถานศึกษา  สังคมและชุมชน  อันสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ออกระเบียบ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.  พ.ศ. ๒๕๕๔  ไว้ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา 
กศน. พ.ศ. ๒๕๕๔” 
  ข้อ ๒ ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดที่กําหนดไว้แลว้ก่อนระเบียบน้ี 
มีผลใช้บังคับหรือขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
  ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี  
   “องค์กรนักศึกษา กศน.” หมายความว่า องค์กรนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. องค์กร
นักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง  และให้หมายความรวมถึงองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

“นักศึกษา กศน.” หมายความว่า นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
   “องค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า องค์กรนักศึกษา 
กศน. ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. ระดับอําเภอหรือเขต  หรือผู้แทนขององค์กรนักศึกษา 
กศน. ของสถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน.  ภายในจังหวัดน้ันๆ หรือในกรุงเทพมหานคร 
 

/สํานักงาน... 
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   “สํานักงาน กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า  สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  หรือ  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
   “กศน.อําเภอหรือเขต” หมายความว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ หรือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  
   “กศน.ตําบลหรือแขวง” หมายความว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล หรือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแขวง  ในสังกัด กศน.อําเภอหรือเขต  
   “ศรช.” หมายความว่า ศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน  
   “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ หรือผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาอ่ืน  ในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
   “ครูที่ปรึกษา” หมายความว่า ข้าราชการครูหรือบุคลากรหรือพนักงานราชการ ที่
สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา กศน. 
  ข้อ ๕ องค์กรนักศึกษา กศน. ให้ใช้ช่ือดังน้ี 
 ๕.๑ องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช.  ให้ใช้ช่ือว่า “องค์กรนักศึกษา กศน. ศรช............” 
ตามช่ือศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดต้ัง  
 ๕.๒ องค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง ให้ใช้ช่ือว่า “องค์กรนักศึกษา กศน.
ตําบล.............” ตามช่ือของตําบลท่ีต้ัง หรือ “องค์กรนักศึกษา กศน.แขวง.........” ตามช่ือของแขวงที่ต้ัง  
 ๕.๓ องค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต ให้ใช้ช่ือว่า “องค์กรนักศึกษา กศน.
อําเภอ..........” ตามช่ือของอําเภอที่ต้ัง หรือ “องค์กรนักศึกษาเขต.............” ตามช่ือของเขตที่ต้ัง  
 ๕.๔ องค์กรนักศึกษา กศน. ของสถานศึกษาข้ึนตรงต่อสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ใช้ช่ือว่า “องค์กรนักศึกษา กศน. .........” ตามช่ือของสถานศึกษาที่
จัดต้ัง  
 ๕.๕ องค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้ใช้ช่ือว่า “องค์กรนักศึกษา 
กศน.จังหวัด ...........” ตามช่ือของจังหวัดที่ต้ัง หรือ “องค์กรนักศึกษา กศน.กรุงเทพมหานคร”  
  ข้อ ๖ องค์กรนักศึกษา กศน. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี  
 ๖.๑ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา กศน.  
 ๖.๒ เพ่ือเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา กศน. 
กับสถานศึกษาและชุมชน 

/๖.๓ เพ่ือช่วย... 
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 ๖.๓ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้มีพัฒนาการเรียนรู้ และจบการศึกษาตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพ 
 ๖.๔ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานและจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา  
 ๖.๕ เพ่ือส่งเสริมให้นักศกึษา กศน. มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้ารว่มกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน  
 ข้อ ๗ องค์กรนักศึกษา กศน. มีบทบาทหน้าที่ดังน้ี  
 ๗.๑ จัดทําแผนงานโครงการขององค์กรนักศึกษา กศน. ประจําปีให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ใน ข้อ ๖  โดยความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๗.๒ ดําเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนดไว้  
 ๗.๓ กําหนดขอ้บังคับ หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา 
กศน. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.  
 ๗.๔ เป็นผู้แทนของนักศึกษา กศน. เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม 
ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา  
 ๗.๕ รายงานผลการดําเนินงานให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาทราบ เมื่อ
ดําเนินงานจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๘ คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ประกอบด้วย 
 ๘.๑ ประธาน 
 ๘.๒ รองประธาน 
 ๘.๓ กรรมการ (อาจแบ่งเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม)  
 ๘.๔ เลขานุการ (อาจมีผู้ช่วยเลขานุการ ได้ตามความเหมาะสม)  
 ๘.๕ กรรมการด้านการเงินและบัญชี  
 ๘.๖ กรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.  
  ๘.๖.๑ องค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้มีผู้แทนองค์กร
นักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขตหรือสถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน. ทุกแห่งๆละไม่น้อยกว่า ๑ คน 
  ๘.๖.๒ องค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต มีผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. 
ตําบลหรือแขวง ทุกแห่งๆละไม่น้อยกว่า ๑ คน 
 ๘.๖.๓ องค์กรนักศึกษา กศน. ตําบลหรือแขวง มีผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน. 
ศรช. ทุกแห่งๆละไม่น้อยกว่า ๑ คน 
 ๘.๗ ตําแหน่งอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. เห็นสมควร 

 
/การได้มา... 
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  การได้มาและจํานวนของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในคู่มือการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ที่สํานักงาน กศน. กําหนด  
  ข้อ ๙ สมาชิกขององค์กรนักศึกษา กศน. ม ี๒ ประเภท ดังน้ี  
 ๙.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษา กศน. ในสถานศึกษา กศน. 
 ๙.๒ สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ บุคคลซึ่งองค์กรนักศึกษา กศน. เห็นชอบเชิญให้เป็น
สมาชิกเพ่ือเป็นเกียรติแก่องค์กรนักศึกษา กศน. หรือเป็นที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา กศน. 
  ข้อ ๑๐ การสิน้สุดสมาชิกภาพของสมาชิกขององค์กรนักศึกษา กศน.  
   ๑๐.๑ สมาชิกสามัญ สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือพ้นจากสภาพการ
เป็นนักศึกษา กศน.  
   ๑๐.๒ สมาชิกกิตติมศักด์ิ สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ ตาย หรือลาออก 
  ข้อ ๑๑ ให้ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน 
นับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ ๑  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา  เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ในสังกัดหน่วยงานนั้นๆ และ
ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อําเภอหรือเขต  เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. อําเภอหรือเขต  
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ตําบลหรือแขวง  และคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ศรช. 
  ในกรณีองค์กรนักศึกษา กศน. ใดที่หมดวาระหลังจาก ๖๐ วัน ของการเปิดเรียนภาคท่ี ๑  
ไปแล้ว  ให้ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังจากที่องค์กร
นักศึกษา กศน. น้ันหมดวาระ  
  ข้อ ๑๒ คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มีวาระการดําเนินงาน ๑ ปี  ในระหว่างที่ยังไม่
มีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ชุดใหม่ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าจะได้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ชุดใหม่ 
  ข้อ ๑๓ ในกรณีที่คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ตําแหน่งใดว่างลง  เมื่อยังไม่ครบวาระ ให้
ดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเช่นเดียวกันกับการดําเนินการสรรหาในข้อ ๘ วรรคสอง ส่วนการ
แต่งต้ังให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งตามกําหนดเวลาที่เหลือ เว้นแต่วาระการ
ดํารงตําแหน่งเหลือ ไม่ถึง ๙๐ วัน จะไม่ดําเนินการสรรหาก็ได้  
  ข้อ ๑๔ คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. พ้นจากตําแหน่งเมื่อ  
 ๑๔.๑ ตาย 
 ๑๔.๒ ลาออก 
 ๑๔.๓ พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา กศน.  
 ๑๔.๔ ออกตามวาระ 
 ๑๔.๕ กรรมการองค์กรนักศกึษา กศน. ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ มีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

.../ข้อ ๑๕... 
 
 
 
 

58 
 



คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

  ข้อ ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ต้องมีครูที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม
ด้วย และต้องจัดทํารายงานการประชุมเพ่ือเสนอผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาเพ่ือทราบทุกครั้ง 
  ข้อ ๑๖ กําหนดการประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.กําหนด   
  ในกรณีมีปัญหาสําคัญและเร่งด่วน ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาหรือ
ครูที่ปรึกษาหรือประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. สามารถเชิญคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 
กศน. ประชุมได้  
  ข้อ ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. จํานวนองค์ประชุมต้องมี
คณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด  การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากในที่ประชุม  
หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. มีสิทธินําผลการปฏิบัติงานขอรับการเทียบค่า
ประสบการณ์เป็นจํานวนช่ัวโมงของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ได้ตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  
  ข้อ ๑๙ สํานักงาน กศน. มีหน้าที่ดังน้ี  
   ๑๙.๑ จัดทําประกาศ และคู่มือการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. 
   ๑๙.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ดําเนินงานเกี่ยวกับ
องค์กรนักศึกษา กศน.  
   ๑๙.๓ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
   ๑๙.๔ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน.  
  ข้อ ๒๐ สํานักงาน กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดังน้ี   
   ๒๐.๑ ส่งเสริมสนับสนุนงานกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. ร่วมกับหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด  
   ๒๐.๒ ให้คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ให้การดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในคู่มือการดําเนินงาน
องค์กรนักศึกษา กศน.ที่สํานักงาน กศน.กําหนด  
   ๒๐.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร 
   ๒๐.๔ พัฒนาบุคลากรและสื่อเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับองค์กรนักศึกษา 
กศน. 
   ๒๐.๕ นิเทศ ติดตามผล ประเมินผล 
   ๒๐.๖ สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานสํานักงาน กศน. 
   ๒๐.๗ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. 

/ข้อ ๒๑... 
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  ข้อ ๒๑ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. มีหน้าที่ดังน้ี  
   ๒๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  
   ๒๑.๒ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. 
   ๒๑.๓ นิเทศ ติดตามผล ประเมินผล  
   ๒๑.๔ สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานให้สํานักงาน กศน.จังหวัด สําหรับ
สถานศึกษาขึ้นตรงต่อสํานักงาน กศน.  ให้รายงานสํานักงาน กศน.  
  ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน. ที่ได้รับแต่งต้ังอยู่แล้วก่อนระเบียบน้ีมีผล
บังคับใช้  ให้คงเป็นกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดวาระ  
  ข้อ ๒๓ ให้เลขาธิการ กศน. เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจกําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี  
 
   ประกาศ ณ วันที่                    มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔  
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คําสั่งสํานักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ที่             / ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคู่มือการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน 

________________________ 
 

ตามที่สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีโยบาย 
ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อเพ่ือนนักศึกษา กศน.   สถานศึกษาและชุมชน  โดยกําหนดให้ดําเนินการจัดต้ังองค์กรนักศึกษา กศน.  และ
ชมรมนักศึกษา กศน.  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการทํางานร่วมกัน   
มีคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรนักศึกษา กศน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์  จึงขอแต่งต้ังคณะทํางาน  ดังน้ี 

๑. เลขาธิการ  กศน. ที่ปรึกษา 
๒. นายวัชรินทร์  จําปี ประธานคณะทํางาน 
๓. นางกนกพรรณ  สุวรรณพิทักษ์     รองประธานคณะทํางาน 
๔. นายวรวิทย์  กิตติคุณศิริ คณะทํางาน 
๕. นายศุภัชณัฎฐ์  หลักเมือง คณะทํางาน 
๖. นายศิลป์ชัย  ศรีธัญญา คณะทํางาน 
๗. นายอาส  พ้นเหตุ คณะทํางาน 
๘. นางโสภาวรรณ  อัมพันศิริรตัน์ คณะทํางาน 
๙. นายอุชุ  เช้ือบ่อคา คณะทํางาน 
๑๐. นางสาวลลินทิพย์  ศุภพฤกษ ์   คณะทํางาน 
๑๑. นายเจริญศักด์ิ  ดีแสน คณะทํางาน 
๑๒. นายชูศักด์ิ  ร้อยพิลา คณะทํางาน 
๑๓. นายเด่นศักด์ิ  พันธ์ุศรี คณะทํางาน 
๑๔. นางนลิน  เรืองบุตร คณะทํางาน 
๑๕. นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณ ี คณะทํางาน 
๑๖. นางสร้อยทิพย์  อุจวาท ี คณะทํางาน 
๑๗. นางสาวนันทยา  มากเจริญ คณะทํางาน 

 
/๑๘.นางสาวจินตนา… 
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๑๘. นางสาวลวิตรา  กองจินดา  คณะทํางาน 
๑๙. นายประเสริฐ  ม่วงศรี   คณะทํางาน 
๒๐. นายสมบัติ  ซอหะซัน คณะทํางานและเลขานุการ 
๒๑. นางผกาพรรณ  วงศ์เจริญรัตน์ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นางสาวชนัญชิดา  ดอนดง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นายวรัตม์  ศรีเทพ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะทํางานมีหน้าที่ดังน้ี 
๑. พัฒนาคู่มือการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ให้สอดคล้องกับประกาศสํานักงาน

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง องค์กรนักศึกษา กศน.   
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน กศน.ดําเนินงาน 

องค์กรนักศึกษา กศน.   
๓. ติดตามผลการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ของสถานศึกษาและสรุปรายงาน 

  ทั้งน้ี   ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่          มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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รายชื่อคณะทาํงานพัฒนาคูมื่อการดําเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. 
--------------------- 

ที่ปรึกษา  
นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
นายวัชรินทร์  จําปี รองเลขาธิการ กศน. 

คณะทาํงาน 
นายวัชรินทร์  จําปี รองเลขาธิการ กศน. 
นางกนกพรรณ  สุวรรณพิทกัษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นายวรวิทย์  กิตติคุณศิริ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี 
นายศิลป์ชัย  ศรีธัญญา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี 
นายอาส  พ้นเหตุ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดน 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นางโสภาวรรณ  อัมพันศิริรตัน์ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ 
นายศุภัชณัฎฐ์  หลักเมือง ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นายอุชุ  เช้ือบ่อคา ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
นางสาวลลินทิพย์  ศุภพฤกษ ์   ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 
นายเจริญศักด์ิ  ดีแสน ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
นายชูศักด์ิ  ร้อยพิลา ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร 
นายเด่นศักด์ิ  พันธ์ุศรี ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
นางนลิน  เรอืงบุตร ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์มณ ี ผู้อํานวยการ กศน. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
นางสาวจินตนา  ด้วงชอุ่ม หัวหน้า.กศน. แขวงลุมพินี  กศน.เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
นางสาวลวิตรา  กองจินดา  หัวหน้า.กศน. ตําบลดาวเรือง  กศน.อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
นางสาวนันทยา  มากเจริญ คร ูกศน.  กศน.อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
นายประเสริฐ  ม่วงศรี   ครู ศรช.  กศน.เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 
นางสร้อยทิพย์  อุจวาท ี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นายสมบัติ  ซอหะซัน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นางผกาพรรณ  วงศ์เจริญรัตน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นางชงโค  สุรเวทวงศ์ภาส นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นางสาวชนัญชิดา  ดอนดง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นายวรัตม์  ศรเีทพ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นางสาวจิตรลดา  โคตรโนนกรอก  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
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คู่มือการดาํเนินงานองคก์รนกัศึกษา กศน. 

ผู้รับผิดชอบ 
นางกนกพรรณ  สุวรรณพิทกัษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นายสมบัติ  ซอหะซัน กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นางผกาพรรณ  วงศ์เจริญรัตน์ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 
นายวรัตม์  ศรเีทพ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ 


