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บทคัดย่อ 

การวิจัยเ ร่ืองแนวทางการพัฒนางานกิจการนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                           

มีวตัถปุระสงค์คือ 1) เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันากิจการนกัศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลยัและแผนกลยทุธ์ของสว่นงาน 2) เพ่ือศกึษาวิธีการดําเนินงานกิจการนกัศกึษาอย่างเป็น

รูปธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน ซึ่งเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้การ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In – depth interview) จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูสําคญั (Key Informants) ซึง่นําข้อมลูมา

วิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) และวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)                    

ผลการศึกษาพบว่า คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีการดําเนินงานกิจการนักศกึษาภายใต้แผนกลยุทธ์

ของส่วนงาน ปี พ.ศ.2553 – 2557 ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย ในประเด็น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม สําหรับการพัฒนางานกิจการนักศึกษาต้องมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม              

พันธะกิจและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยใช้

แผนการปฏิบัติการด้านกิจการนักศึกษา แผนกิจกรรมประจําปี ผู้ บริหาร คณะกรรมการนักศึกษา อาจารย์                 

ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีและระบบประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลยั ในการผลกัดนัให้การพฒันางานกิจการนกัศกึษา

เกิดความเป็นรูปธรรม 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research are to study the development of student affairs of the Faculty to 

follow the University policy and the Faculty strategy and to study the procedures of student affairs to 

follow the University policy and the Faculty strategy. The research is carry out by an In - Depth 

interview method from the key informants for the data. The data analysis by a Typological Analysis 

and Content Analysis method. The results show that the student affairs of the Faculty of Social 

Sciences and Humanities operates under the Faculty strategic plan (2010 - 2014) which is related to 

University's quality system in enhance student potentiality, preserving cultural heritages 

and environment. The student affairs developing must compatible social transformation, University 

mission and core values. To generated desirable attribute students need the active action plan, 

annual  
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activity plan, faculty board, faculty member, student advisor, student board and University's quality 

system. 
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คาํนํา 

บทความนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เร่ือง แนวทางการพฒันางานกิจการนกัศึกษา คณะสงัคมศาสตร์

และมนษุยศาสตร์ จดัทําขึน้เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้านงานกิจการนกัศกึษา คณะสงัคมศาสตร์

และมนษุยศาสตร์ ภายใต้ความเช่ือท่ีวา่ ความคิดเห็นท่ีได้จากการศกึษาดงักลา่ว จะก่อให้เกิดแนวทางการพฒันา

งานกิจการนักศึกษาของส่วนงานท่ีตอบสนองและตรงกับความต้องการของนักศึกษา รวมทัง้สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลยัและแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน และมีความพร้อมสําหรับการพฒันาส่วนงานในแง่การ

รองรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในอนาคต ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อดําเนินงานด้านบริหารกิจการนกัศึกษาของ

ส่วนงาน และการกําหนดประเด็นนโยบายการพัฒนาส่วนงาน ตลอดจนเป็นการตอบสนองกับวิสยัทัศน์ของ

มหาวิทยาลยั และยุทธศาสตร์การพัฒนาคนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบับท่ี 10 ตลอดจนเป็นการ

บริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพ่ือปรับตวัสูก่ารพฒันาการเป็นองค์กรท่ียัง้ยืน 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

การวิจยันี ้ดําเนินการศกึษาด้วยวิธีการเชิงคณุภาพ 4(Qualitative Research)4 โดยทําการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึ (In – depth interview) กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบังานกิจการนกัศกึษาของส่วนงาน ซึง่เป็นผู้ ให้ข้อมลูสําคญั 

(Key Informants) ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา

คุณภาพ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้ ประธานนักศึกษาของส่วนงาน และเจ้าหน้าท่ี

เก่ียวข้อง ภายใต้โจทย์การวิจยัท่ีวา่ “แนวทางการพฒันากิจการนกัศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางของมหาวิทยาลยัและแผนกลยุทธ์ของส่วนงานเป็นอย่างไร มีวิธีการดําเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรมอย่างไร” ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครัง้นี ้คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากิจการ

นกัศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 

และ 2) เพ่ือศกึษาวิธีการดําเนินงานกิจการนกัศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลยัและแผนกล

ยุทธ์ของส่วนงาน และทําการนําข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดข้อมูล 

(Typological Analysis) และวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

ผู้ วิจยัได้ทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือทําความเข้าใจบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจัย

ดงักลา่วใน 3 ประเดน็ ได้แก่  

1) แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบังานกิจการนักศกึษา ประกอบด้วย การทําความเข้าใจ นิยามความหมายและ

วัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา ขอบข่ายการดําเนินงานกิจการนักศึกษา และรูปแบบของงานกิจการ

นกัศกึษา สรุปได้วา่  
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- งานกิจการนักศกึษา หมายถึง “งานหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศกึษาจัดบริการให้กับนกัศึกษาอย่าง

เป็นระบบ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัศกึษาทัง้ทางร่างกายและจิตใจ โดยมุง่สง่เสริมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตใน

สงัคม และการดแูลทางด้านสวสัดิภาพนกัศกึษา”  

- งานกิจการนกัศกึษา มีวตัถปุระสงค์จําแนกได้ ๒ ประการ ตามแนวคิดของสําเนา ขจรศิลป์ (2525: 3) 

กลา่วคือ ประการแรก เพ่ือช่วยให้นกัศกึษามีความพร้อมในการศกึษาเลา่เรียนและ ประการท่ีสอง เพ่ือช่วยพฒันา

นักศึกษาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทุกด้าน นอกจากนีง้านกิจการนักศึกษามีส่วนในการส่งเสริมภารกิจของ

สถาบนัการศึกษาในแง่ การพฒันาภารกิจด้านกิจการนกัศกึษา การพฒันานกัศกึษาและการพฒันาด้านบริหาร

การศกึษาภายในสถาบนั  

- ขอบข่ายงานกิจการนกัศกึษาสามารถสรุปออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้1.ด้านสง่เสริมการเรียนรู้ให้นกัศกึษามี

ความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน 2.ด้านให้คําปรึกษาและแนะแนวนักศึกษา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทัง้ทางด้าน

สว่นตวัและการเรียน อีกทัง้เป็นการช่วยให้นกัศกึษาใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ 3.ด้านพฒันาทกัษะและ

พรสวรรค์ของนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมความสามารถ ทักษะ ความสนใจ ตลอดจนการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน              

ทัง้ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ เพ่ือให้เป็นสมาชิกท่ีดีและมีคุณภาพในสังคม และ                

4.ด้านส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา เพ่ือจัดบริการสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษา                

ให้นกัศกึษาดําเนินชีวิตในสถาบนัการศกึษาอย่างสมบรูณ์ 

- รูปแบบการดําเนินงานกิจการนักศึกษาจะแตกต่างกันไปตามบทบาทของสถาบันการศึกษาและ

นโยบายหรือแนวทางการพฒันานกัศกึษาของแตล่ะสถาบนั 

2) แนวคิดด้านแนวทางการดําเนินงานกิจการนกัศกึษา ประกอบด้วย  

- กฎกระทรวงศกึษาธิการ วา่ด้วย การกําหนดความประพฤติของนกัเรียนและนกัศกึษา พ.ศ. 2548  

- กฎกระทรวงศกึษาธิการ วา่ด้วย การกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดั 

- ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นกัเรียน นกัศกึษา และผู้ปกครอง 

พ.ศ. 2548   

- ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วา่ด้วยการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีสง่เสริมความประพฤติ

นกัเรียนและนกัศกึษา พ.ศ. 2548 

 -  นโยบายด้านกิจการนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัมหิดล 

 -  แผนยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2552-2555 

 -  แผนยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2556-2559 

- แผนกลยทุธ์คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ปี 2553 – 2557 

3) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เป็นการศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบักิจการนักศึกษา การบริหารงานกิจการ

นกัศกึษา และการพฒันากิจการนกัศกึษาในรูปแบบตา่งๆ  

 
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1066  

 ผู้ วิจัยมุ่งนําเสนอประเด็นผลการศึกษาเพ่ือตอบโจทย์ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แนวทางการพัฒนากิจการ

นกัศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางของมหาวิทยาลยัและแผนกลยุทธ์ของ

สว่นงานเป็นอย่างไร มีวิธีการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร พร้อมการอภิปรายผลการศกึษา ซึง่พบวา่ 

1. การดาํเนินงานกิจการนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การในปี              

พ.ศ. 2554 โดยกําหนดให้งานบริหารการศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบการให้บริการด้านการศึกษาทัง้ในระดับ

บณัฑิตศกึษาของส่วนงานและงานระดบัปริญญาตรีของส่วนงานและมหาวิทยาลยั รวมทัง้ควบคมุดแูลงานด้าน

กิจการนักศึกษา ประกอบด้วย 1) งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ

นกัศึกษาด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและจิตใจ 2) งานด้านให้คําปรึกษาและแนะแนวนักศกึษา คือ 

การจดักิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการแนะแนวทางการดําเนินชีวิตและการปรับตวัในสถานศกึษาทัง้ด้าน

การเรียนและด้านสังคม รวมทัง้ระบบพ่ีเลีย้งและอาจารย์ท่ีปรึกษา และ 3) งานด้านส่งเสริมสวัสดิการและ     

สวัสดิภาพนักศึกษา โดยดําเนินการร่วมกับกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การรักษาพยาบาล 

ทนุการศกึษา เป็นต้น  

ภาระงานของงานด้านกิจการนกัศึกษาดงักล่าวมีการดําเนินการภายใต้การกํากับดแูลของ รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพฒันาคณุภาพ ซึง่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละหลกัสตูร เจ้าหน้าท่ี

พ่ีเลีย้งประจําหลักสูตรต่างๆ เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาและประธานนักศึกษาของส่วนงาน               

มีการดําเนินงานให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2553 – 2557 

(ระยะ 5 ปี) (คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 2552: 1 - 17) ในประเด็นยุทธศาสตร์การเพ่ิมพลงัองค์กรและ

การจดัการศกึษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และขบัเคลื่อนด้วยการอาศยักลยุทธ์การสร้างเสริมวฒันธรรมและค่านิยม

ขององค์กรและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมถึงมีการบูรณาการระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ร่วมกัน 

ตลอดจนมีการดําเนินการให้เช่ือมโยงกับพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ

ดําเนินการทัง้หมดสอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2552 – 2555 และระบบคณุภาพภายใน

ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

ในปีงบประมาณ 2554 - 2556 งานด้านกิจการนกัศึกษา มีการดําเนินการในรูปโครงการและกิจกรรม

ตา่งๆ ตามแผนปฏิบติัการประจําปี ประกอบด้วย 
 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2554 ปีงบประมาณ 2555 

โครงการด้านกิจกรรมนกัศกึษา จํานวน 9 โครงการ จํานวน 8 โครงการ 

โครงการด้านทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมพิเศษ จํานวน 10 โครงการ จํานวน 11 โครงการ 
 

นอกจากนีย้ังมีการประสานงานและให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษา ซึ่งการ

ดําเนินงานและโครงการทัง้หมดดังกล่าวท่ีผ่านมา มีความครอบคลุมในภารกิจหน้าท่ีของงานด้านกิจการ

นักศึกษาตามโครงสร้างองค์กร และตอบสนองการให้บริการนักศึกษาทัง้ด้านการพัฒนานักศึกษา การให้

คําปรึกษาและแนะแนวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัและในการเรียน รวมทัง้ด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพของ

นกัศกึษาอย่างเหมาะสม 
 

2. แนวทางการพัฒนากิจการนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
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การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีการดําเนินการตามท่ี

กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีการประเมินผลการดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งวดัตามผลการประเมินผลการ

ดําเนินงานและผลการประเมินคณุภาพตามองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของ สกอ. ในปีการศกึษา 2553 และ 2554 

(มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555) โดยมีความคาบเก่ียวระหวา่งปีงบประมาณ 2554 – 2555 ปรากฏดงันี ้
 

องค์ประกอบและตวัชีว้ดั  ปีการศกึษา 2553 ปีการศกึษา 2554 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑติ    

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑติ 4 = ด ี 5 = ดีมาก 

2.8 ระดบัความสําเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรมท่ีจดัให้นกัศกึษา 4 = ด ี 5 = ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและการบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 5 = ดีมาก 3 = พอใช้ 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศกึษา 5 = ดีมาก 4 = ดี 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม   

6.1 ระบบและกลไกการบํารุงศลิปวฒันธรรม 5 = ดีมาก 5 = ดีมาก 

ข้อมลูจากเอกสารประกอบการประชมุคณบดี ครัง้ท่ี 19/2555 วนัท่ี 24 ตลุาคม 2555 ระเบียบวาระท่ี 6.2 
 

จากผลการประเมินผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวชีว้ัดของ 

สกอ. ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 ตามข้อมลูข้างต้น พบว่า ถึงแม้การดําเนินงานด้านกิจการนกัศึกษาและ

งานท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่จะมีระดบัการดําเนินการท่ีดีจนถึงระดบัดีมาก แต่ทว่าองค์ประกอบท่ี 3 ด้านกิจกรรม

นกัศกึษา ในตวัชีว้ดัท่ี 3.1 และ 3.2 พบว่า ระดบัผลการดําเนินการมีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรง

กบัการดําเนินงานด้านกิจการนกัศกึษา ในด้านการให้คําปรึกษาและการบริการด้านข้อมลูข่าวสาร รวมทัง้ด้าน

การพัฒนานักศึกษา จึงจําเป็นต้องมีการทบทวนและพัฒนากระบวนการดําเนินงานดังกล่าว ทัง้แนวคิดและ

วิธีการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

อีกทัง้สภาพความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ท่ีมีการเปิด

หลกัสตูรระดบัปริญญาบณัฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (หลกัสตูร 4 ปี) ซึง่ท่ีผ่านมานกัศกึษาของส่วนงานส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรต่อเน่ือง จึงทําให้ส่วนงานต้องให้ความสําคัญกับการ

พฒันางานด้านกิจการนกัศกึษาให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัการดําเนินงานของสว่นงาน 

นอกจากนีป้ระเด็นทางยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนงานได้ทําการวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของคณะ

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในกระบวนการจดัทําแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2553 – 2557 (คณะสงัคมศาสตร์และ

มนษุยศาสตร์, 2552: 7 - 12) พบวา่ ถงึแม้สว่นงานให้ความสําคญัและเอาใจใสต่อ่ความสําเร็จของนกัศกึษา โดย

มีการจดักิจกรรมสําคญัด้านการพฒันาบุคลิกภาพ และงานด้านสวสัดิการการของนกัศกึษา แต่ทวา่ส่วนงานยัง

ขาดการสง่เสริมประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบังานกิจการนกัศกึษาอีกหลายด้าน เช่น กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ กิจกรรม

สร้างความสมัพนัธ์ภายในองค์การและเครือข่ายศิษย์เก่า และกิจกรรมด้านการมีสว่นร่วมกบัชมุชนและสงัคม เป็น

ต้น ซึง่เป็นประเดน็ท่ีสามารถตอ่ยอดสูก่ารพฒันาได้  

 จากการเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลสําคญั (Key Informants) ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา

ระบบ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
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ประธานนักศึกษาของส่วนงาน และเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง และได้ทําการการจําแนกชนิดข้อมูล (Typological 

Analysis) และวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) สามารถสรุปแนวทางการพฒันากิจการนกัศกึษาได้ดงันี ้

 แนวคิดการพฒันา พบวา่ การพฒันางานด้านกิจการนกัศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ต้องให้ความสําคัญและดําเนินการภายใต้ฐานแนวคิดการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลยัมหิดล คือ “เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสุข” (มหาวิทยาลยัมหิดล, 2555: 7 - 12) สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์หลกัของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2556 – 2559 ในปัจจุบัน ซึง่กระบวนการสร้าง

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ มีองค์ประกอบท่ีสําคญั 3 ประการ ได้แก่  

ประการแรก คือ การพัฒนานักศึกษาจากค่านิยมหลกัของมหาวิทยาลยั (Mahidol Core Values) 

กล่าวคือ มหาวิทยาลยัมหิดลได้จดัทําค่านิยมหลกัของมหาวิทยาลยั ซึ่งสงัเคราะห์จากอตัลกัษณ์และพันธะกิจ

ขององค์การ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

ค่านิยม 7 หลกั3 ประการและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 23 ประการ โดยมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ.2552 – 2555 (มหาวิทยาลยัมหิดล, 2554) 6ยุทธศาสตร์ท่ี 2 6การ 6สร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ จากประเด็น 6กลยุทธ์การ 6ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามค่านิยมและ

วฒันธรรมองค์กร 

6 ประการท่ีสอง คือ การพัฒนานักศึกษา 6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) ท่ีกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of 

Learning) ประกอบด้วยคณุวฒิุ 5 ด้าน3 ได้แก่ ด้านคณุธรรม/จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้าน

ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการวิเคระห์เชิงตวัเลข กาสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพของนักศึกษาหรือบัณฑิต ท่ีผ่านกระบวนการขัด

เกลาและบ่มเพาะจากมหาวิทยาลยั ตามนโยบายด้านการศกึษาของชาติและสํานกังานการอดุมศกึษาแห่งชาติ 

 ประการสดุท้าย คือ การพฒันานกัศกึษาตามแนวคิด ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st  Century Skills)3           

ซึง่ประกอบด้วยสาระสําคญั 2 ประการ ได้แก่ ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม และทกัษะการใช้ชีวิตและการ

ทํางาน ซึง่ วิจารณ์ พาณิช (2555: 1 - 14) ได้กลา่วถงึความสําคญัของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซึง่จะเป็นแนวคิด

และแนวทางการพฒันาการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และการจดัการให้บริการความรู้ให้กบันักศกึษา มีความรู้

และทกัษะเท่าทนักบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก  

  

 

      

  3แผนภมูิแสดงกระบวนการสร้างคณุลกัษณะของบณัฑติท่ีพงึประสงค์  

ท่ีมา: กองกิจการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัมหดิล 
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 นอกจากแนวคิดด้านการพฒันางานด้านกิจการนกัศกึษา ตามกระบวนการพฒันาท่ีกล่าวมา การพฒันา

งานด้านกิจการนักศึกษาจําเป็นต้องคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสงัคมและอตัลกัษณ์ รวมทัง้พันธะกิจของ

สว่นงาน ซึง่สามารถสรุปออกเป็นประเดน็สําหรับการพฒันาดงันี ้

 1) การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาความเป็นสากล การ

ติดตอ่สื่อสารข้ามวฒันธรรมและทกัษะทางภาษาตา่งประเทศให้กบันกัศกึษา  

 2) ระบบทะเบียนกิจกรรมของมหาวิทยาลยั (Activity Transcript) ซึง่เป็นภารกิจการบนัทกึข้อมลูการเข้า

ร่วมกิจกรรมสําหรับนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี ท่ีเป็นผลผลิตใหม่ของส่วนงาน ดงันีค้ณะสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์จําเป็นต้องวางแผนรองรับกับภารกิจดงักล่าว โดยต้องสร้างการประสานงานร่วมกับพ่ีเลีย้งและ

อาจารย์ท่ีปรึกษาประจําหลกัสตูร องค์การนกัศกึษา ชมรมและกองกิจการนกัศกึษา 

 3) การสร้างความร่วมมือกบัชมุชนและรับผิดชอบตอ่ชมุชนโดยรอบ ซึง่ตรงกบัปณิธานและวิสยัทศัน์ของ

ส่วนงาน ท่ีมุ่งสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และการบูรณาการความรู้สู่สากล โดยการจดักิจกรรมต่างๆ จําเป็นต้อง

เน้นการบริการความรู้และคุณประโยชน์ต่างๆ ท่ีเอือ้ต่อชุมชน ท่ีเน้นคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรอบ

มหาวิทยาลยั 

 4) การพฒันาองค์การนกัศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ซึง่ยงัไม่ครอบคลมุถึงนกัศกึษา

ในระดบัปริญญาตรีของส่วนงาน และยังขาดข้อบังคบัของคณะกรรมการนักศกึษาท่ีเป็นรูปธรรม รวมถึงการมี

สว่นร่วมกบัองค์การนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั  

 5) การสร้างโครงสร้างการให้บริการด้านสวสัดิการและสวสัดิภาพนกัศกึษา รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารท่ีจําเป็นให้กับนักศึกษา ซึ่งเดิมส่วนงานให้บริการเฉพาะกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย

กระบวนการบริหารจดัการอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและบณัฑิตวิทยาลยัเป็นหลกั แต่ทว่ายงัขาดความ

ครอบคลุมถึงนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในปัจจุบัน จําเป็นต้องสร้างระบบการประสานงานกับกองกิจการ

นกัศกึษาหรือองค์การนกัศกึษา รวมทัง้ระบบหรือกลไกการให้บริการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 6) การพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรพ่ีเลีย้งและอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งจะทําให้เกิดระบบพ่ีเลีย้งกับ

นกัศกึษาทกุระดบัอย่างครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถให้บริการด้านคําปรึกษาและการแนะแนวตาม

ความต้องการและพร้อมตอ่การให้บริการ 

 7) การสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์ของนักศึกษา โดยการพัฒนาความสมัพันธ์ของเครือข่ายศิษย์เก่า 

การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งศิษย์ปัจจุบนักบัส่วนงานและบุคลากรขององค์การ รวมทัง้การสร้างความสมัพนัธ์

ระหวา่งนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาและนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

 การดําเนินการพฒันาตามแนวคิดการสร้างคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น 

ถือเป็นหลักการและแนวคิดสําหรับการสร้างสรรค์การพัฒนานักศึกษา และประเด็นการพัฒนาทัง้ 7 ประการ           

ถือเป็นประเดน็ท่ีควรให้ความสําคญัในการพฒันากิจการนกัศกึษาด้วยวิธีการตา่งๆ ซึง่สามารถดําเนินการภายใต้

กิจกรรม โครงการ แผนงานหรือแผนการดําเนินการ รวมทัง้กลไกในการบริหารจัดการ โดนถือเป็นเคร่ืองมือ

สําหรับการดําเนินงานให้ตรงกบัความต้องการสําหรับการพัฒนา ท่ีครอบคลุมภารกิจด้านกิจการนกัศึกษาของ

องค์การ    
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3. วิธีการดาํเนินงานกจิการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์

ของส่วนงาน 

 การพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานกิจการ

นกัศึกษา ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า การบริหารงานกิจการนักศึกษา จําเป็นต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ของส่วนงานและนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยมีการดําเนินการภายใต้ระบบคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลยั (MUQD) ตามมาตรฐานคุณภาพท่ี 2 ซึ่งเป็นระบบการควบคุมการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับงาน

ด้านกิจการนกัศกึษาให้เกิดคณุภาพและตอบสนองตอ่แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  

 ทัง้นี ้จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการสร้างแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการนักศึกษาและแผนการ

ดําเนินงานด้านกิจการนกัศกึษาของส่วนงานให้ครอบคลมุกบัภารกิจด้านการพฒันานกัศกึษา การให้คําปรึกษา

และการแนะแนว รวมทัง้การส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการของนักศึกษา ท่ีมีตัวชีว้ัด (KPI) 

ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการต่างๆ เป็นรูปธรรมและสามารถประเมินผลได้และครอบคลมุ โดยอาศยั

แนวคิดการสร้างคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ของมหาวิทยาลยัมหิดล คือ “เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสขุ” 

และประเด็นการพัฒนาทัง้ 7 ประการ ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นฐานในการจดัทํายุทธศาสตร์ด้านกิจการนกัศึกษา

และแผนการดําเนินการหรือแผนกิจกรรมประจําปี  

 จากแนวทางการพัฒนาท่ีอภิปรายข้างต้นนัน้ มีการเร่ิมดําเนินการโดยงานบริหารการศึกษาท่ีดแูลงาน

ด้านกิจการนักศึกษามีการระดมความคิดเห็นระหว่างรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ รองคณบดีฝ่าย

กิจการนกัศกึษาและพฒันาคณุภาพ ประธานนกัศกึษา ผู้แทนนกัศกึษา ผู้แทนอาจารย์ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง จัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมโครงการและ

กิจกรรมกบันกัศกึษาของสว่นงาน ทัง้ในระดบับณัฑิตศกึษาและระดบัปริญญาตรี  

 โดยสาระสําคญัของแผนกิจกรรมนกัศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จดัทําขึน้เพ่ือรองรับ

ภารกิจด้านกิจการนักศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีส่วนงานกําลังเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2555 และเป็น

ต้นแบบของรายการกิจกรรมท่ีสว่นงานสามารถบนัทึกจํานวนชัว่โมงในการเข้าร่วมในระบบทะเบียนกิจกรรมของ

มหาวิทยาลยั (Activity Transcript) ได้ ในการจดัทํามีการคํานึงถึงแนวคิดและประเด็นสําหรับการพฒันาท่ีกล่าว

มา ซึ่งอาศยักิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือตอบสนองงานด้านการพฒันานกัศกึษา การให้คําปรึกษาและการแนะ

แนว รวมทัง้การส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิภาพและสวสัดิการของนักศึกษา จํานวน 13 โครงการ และมีการ

นํามาบรรจุในแผนการปฏิบัติงานประจําปี 2555 ในบางโครงการ และได้นําดําเนินการรองรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในปีการศกึษาท่ีผ่านมา 

 นอกจากการจดัทําแผนกิจกรรมนกัศกึษาท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ กระบวนการดําเนินงานด้านกิจการนกัศกึษา

ในระดบัต่างๆ ถือว่ามีผลสําคญัต่อการสร้างการพฒันากลไกและกระบวนการดําเนินงานด้านกิจการนักศกึษา 

โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพฒันาคณุภาพ ให้ความสําคญักบักระบวนการคณุภาพตามวงจร PDCA 

(Deming Cycle) สําหรับการดําเนินงานด้านกิจการนกัศกึษาในทกุระดบั ตัง้แตก่ารวางแผนการดําเนินงานจนถึง

การสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งการใช้วงจรคุณภาพดงักล่าวได้ถูกนํามาใช้เป็นหลกัการทํางานของ

คณะกรรมการนักศกึษา และเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลงานด้านกิจการนักศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดําเนินโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันส่วนงานมีการผลักดันให้การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาสอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน และบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพ โดยสามารถแสดงผลผลิตและ

ผลลพัธ์ในการดําเนินการ เพ่ือวดัความสําเร็จของโครงการนัน้ รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

เพ่ือเป็นข้อเสนอสําหรับการปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานและรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ 

 การปรับปรุงระบบโครงสร้างการประสานงานและให้บริการด้านสวสัดิการและสวสัดิภาพของนกัศกึษา

ของสว่นงาน เป็นกลไกท่ีได้รับการพฒันาการดําเนินงาน โดยมีการประสานการส่งเจ้าหน้าท่ีของส่วนงานทํางาน

ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการร่วมเป็นกรรมการด้านกิจการ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาระบบแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการด้านสวสัดิภาพและสวสัดิการนกัศกึษา โดยมีการศกึษาดงูานกบัสว่นงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลยั 

 จากการดําเนินการพฒันาท่ีผ่านมา การพฒันางานด้านกิจการนกัศกึษาท่ีจําเป็นในอนาคตของส่วนงาน 

ยงัคงต้องผลกัดนัให้เกิดการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ด้านกิจการนกัศกึษาของส่วนงาน โดยนโยบายของรองคณบดี

ฝ่ายกิจการนกัศกึษาและพฒันาคณุภาพ ได้ให้ความสําคญักบัการดําเนินการดงักล่าว โดยมีแนวทางในการสร้าง

ยทุธ์ศาสตร์กิจการนกัศกึษา ผ่านโครงการสมัมนานกัศกึษา ในปีงบประมาณ 2556 ท่ีจะเป็นการระดมสมองและ

ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารในส่วนงาน คณะกรรมการนักศกึษา อาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากรท่ีเป็นพ่ีเลีย้งและ

เจ้าหน้าท่ีด้านงานกิจการนักศึกษา เพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจการนักศึกษาและข้อบังคับสโมสร

คณะกรรมการนกัศกึษาของสว่นงาน อนัเป็นแนวทางสําหรับการพฒันาท่ีเป็นรูปธรรมและครอบคลมุภารกิจของ

งานด้านกิจการนกัศกึษา 

 

สรุป 

 คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มีการดําเนินงานด้านกิจการนกัศกึษาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้แผนกล

ยุทธ์ของส่วนงานและระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ถึงแม้การดําเนินงานดังกล่าวมีผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีดี แต่ยงัมีประเด็นท่ีสามารถพฒันางานด้านกิจการนกัศึกษาได้ ซึ่งแนวทางการพฒันา

งานด้านกิจการนักศึกษาจําเป็นต้องอาศัยฐานแนวคิดการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

มหาวิทยาลยัมหิดล คือ “เป็นคนดี มีปัญญา นําพาสขุ” โดยมีองค์ประกอบด้วย ค่านิยมหลกัของมหาวิทยาลยั 

(Mahidol Core Value) กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education, TQF: HEd) และแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st  Century Skills) โดยคํานงึถึงประเด็น

การพฒันาด้านตา่งๆ 

 นอกจากนีต้้องมีการดําเนินการพฒันาในแง่การบริหารจดัการงานด้านกิจการนกัศกึษา โดยเน้นการแผน

ยุทธศาสตร์ด้านกิจการนักศกึษาหรือแผนการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา และการดําเนินการภายใต้วงจร

คณุภาพ PDCA (Deming Cycle) ซึง่ปัจจบุนัสว่นงานสามารถสร้างแผนกิจกรรมนกัศกึษาท่ีสามารถเป็นแนวทาง

สําหรับการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาของส่วนงาน ให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

และมุง่ดําเนินการสร้างยุทธ์ศาสตร์กิจการนกัศกึษา ผ่านโครงการสมัมนานกัศกึษา ในปีงบประมาณ 2556 จาก

การระดมสมองและความร่วมมือระหวา่งผู้บริหารในสว่นงาน คณะกรรมการนกัศกึษา อาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากร

ท่ีเป็นพ่ีเลีย้งและเจ้าหน้าท่ีด้านงานกิจการนักศึกษา อันเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรมและ

ครอบคลมุภารกิจของงานด้านกิจการนกัศกึษาของคณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
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