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แนวทางการพัฒนางานกิจการนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
The development of student affairs of Faculty of Social Sciences and Humanities.
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย เรื่ องแนวทางการพั ฒ นางานกิ จ การนั ก ศึ ก ษา คณะสั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ยศาสตร์
มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจการนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน 2) เพื่อศึกษาวิธีการดําเนินงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็ น
รู ปธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ ของส่วนงาน ซึ่งเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ การ
สัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In – depth interview) จากกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึง่ นําข้ อมูลมา
วิเ คราะห์ โดยการจํ าแนกชนิ ด ข้ อมูล (Typological Analysis) และวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีการดําเนินงานกิจการนักศึกษาภายใต้ แผนกลยุทธ์
ของส่วนงาน ปี พ.ศ.2553 – 2557 ซึ่งมีความสอดคล้ องกับมาตรฐานคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ในประเด็น ส่ง เสริ มการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา กิ จกรรมทํ านุบํ ารุ งศิล ปวัฒนธรรมและ
สิ่ ง แวดล้ อม สํ าหรั บ การพัฒ นางานกิ จ การนัก ศึก ษาต้ อ งมี ค วามสอดคล้ องกับ การเปลี่ ย นแปลงของสัง คม
พันธะกิ จและค่านิ ยมหลักของมหาวิทยาลัย เพื่ อมุ่งให้ นักศึกษาเกิดคุณลักษณะบัณฑิ ตที่ พึงประสงค์ โดยใช้
แผนการปฏิ บัติก ารด้ านกิ จ การนัก ศึก ษา แผนกิ จกรรมประจํ าปี ผู้บ ริ หาร คณะกรรมการนัก ศึก ษา อาจารย์
ที่ปรึกษา เจ้ าหน้ าที่และระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในการผลักดันให้ การพัฒนางานกิจการนักศึกษา
เกิดความเป็ นรู ปธรรม

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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คํานํา
บทความนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่ อง แนวทางการพัฒนางานกิจการนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ จัดทําขึ ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ านงานกิจการนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ภายใต้ ความเชื่อที่วา่ ความคิดเห็นที่ได้ จากการศึกษาดังกล่าว จะก่อให้ เกิดแนวทางการพัฒนา
งานกิ จ การนักศึกษาของส่วนงานที่ ต อบสนองและตรงกับความต้ องการของนัก ศึก ษา รวมทัง้ สอดคล้ อ งกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ ของส่วนงาน และมีความพร้ อมสําหรั บการพัฒนาส่วนงานในแง่การ
รองรั บนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในอนาคต ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อดําเนินงานด้ านบริ หารกิจการนักศึกษาของ
ส่วนงาน และการกํ าหนดประเด็นนโยบายการพัฒนาส่วนงาน ตลอดจนเป็ นการตอบสนองกับวิสยั ทัศน์ ของ
มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 ตลอดจนเป็ นการ
บริ หารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร เพื่อปรับตัวสูก่ ารพัฒนาการเป็ นองค์กรที่ยงยื
ั้ น
วิธีการศึกษาวิจัย
การวิจยั นี ้ ดําเนินการศึกษาด้ วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก (In – depth interview) กับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับงานกิจการนักศึกษาของส่วนงาน ซึง่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
(Key Informants) ได้ แก่ รองคณบดีฝ่ายบริ หารและพัฒนาระบบ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนา
คุณ ภาพ รองคณบดี ฝ่ ายสารสนเทศและการจัด การความรู้ ประธานนัก ศึก ษาของส่วนงาน และเจ้ าหน้ า ที่
เกี่ยวข้ อง ภายใต้ โจทย์การวิจยั ที่วา่ “แนวทางการพัฒนากิจการนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ที่สอดคล้ องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ ของส่วนงานเป็ นอย่างไร มีวิธีการดําเนินงานอย่างเป็ น
รู ปธรรมอย่างไร” ที่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ 1) เพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจการ
นักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ ของส่วนงาน
และ 2) เพื่อศึกษาวิธีการดําเนินงานกิจการนักศึกษาอย่างเป็ นรู ปธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนกล
ยุ ท ธ์ ข องส่ ว นงาน และทํ า การนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ม าวิ เ คราะห์ โ ดยการจํ า แนกชนิ ด ข้ อ มู ล
(Typological Analysis) และวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
ผู้วิจยั ได้ ทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อทําความเข้ าใจบริ บทต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
ดังกล่าวใน 3 ประเด็น ได้ แก่
1) แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้ วย การทําความเข้ าใจ นิยามความหมายและ
วัตถุประสงค์ ของงานกิ จ การนักศึกษา ขอบข่ายการดําเนิ นงานกิ จการนักศึกษา และรู ปแบบของงานกิ จการ
นักศึกษา สรุ ปได้ วา่
4
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- งานกิจการนักศึกษา หมายถึง “งานหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดบริ การให้ กับนักศึกษาอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทังทางร่
้
างกายและจิตใจ โดยมุง่ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ การใช้ ชีวิตใน
สังคม และการดูแลทางด้ านสวัสดิภาพนักศึกษา”
- งานกิจการนักศึกษา มีวตั ถุประสงค์จําแนกได้ ๒ ประการ ตามแนวคิดของสําเนา ขจรศิลป์ (2525: 3)
กล่าวคือ ประการแรก เพื่อช่วยให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมในการศึกษาเล่าเรี ยนและ ประการที่สอง เพื่อช่วยพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาให้ เป็ นคนที่ ส มบู ร ณ์ ทุ ก ด้ า น นอกจากนี ง้ านกิ จ การนั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นในการส่ ง เสริ ม ภารกิ จ ของ
สถาบันการศึกษาในแง่ การพัฒนาภารกิจด้ านกิจการนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาด้ านบริ หาร
การศึกษาภายในสถาบัน
- ขอบข่ายงานกิจการนักศึกษาสามารถสรุ ปออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้ 1.ด้ านส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ นกั ศึกษามี
ความพร้ อมในการศึกษาเล่าเรี ยน 2.ด้ านให้ คําปรึ กษาและแนะแนวนักศึกษา เพื่ อช่วยแก้ ปัญหาทัง้ ทางด้ าน
ส่วนตัวและการเรี ยน อีกทังเป็
้ นการช่วยให้ นกั ศึกษาใช้ ชีวิตร่ วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 3.ด้ านพัฒนาทักษะและ
พรสวรรค์ของนักศึกษา เพื่ อส่งเสริ มความสามารถ ทักษะ ความสนใจ ตลอดจนการพัฒนานักศึกษาทุกด้ าน
ทัง้ ทางด้ านสติปัญญา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิ ตใจ เพื่ อให้ เป็ นสมาชิ กที่ ดีและมีคุณภาพในสังคม และ
4.ด้ านส่งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึก ษา เพื่ อจัดบริ การสวัสดิการและดูแลสวัสดิภ าพของนักศึกษา
ให้ นกั ศึกษาดําเนินชีวิตในสถาบันการศึกษาอย่างสมบูรณ์
- รู ป แบบการดํ าเนิ น งานกิ จ การนัก ศึก ษาจะแตกต่างกันไปตามบทบาทของสถาบัน การศึก ษาและ
นโยบายหรื อแนวทางการพัฒนานักศึกษาของแต่ละสถาบัน
2) แนวคิดด้ านแนวทางการดําเนินงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้ วย
- กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วย การกําหนดความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
- กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วย การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด
- ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้ คําปรึกษาและฝึ กอบรมแก่นกั เรี ยน นักศึกษา และผู้ปกครอง
พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้ วยการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มความประพฤติ
นักเรี ยนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
นโยบายด้ านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
- แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552-2555
- แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559
- แผนกลยุทธ์คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปี 2553 – 2557
3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกิจการนักศึกษา การบริ หารงานกิจการ
นักศึกษา และการพัฒนากิจการนักศึกษาในรู ปแบบต่างๆ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
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ผู้วิจัยมุ่งนําเสนอประเด็นผลการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ คือ แนวทางการพัฒนากิจการ
นักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ ของ
ส่วนงานเป็ นอย่างไร มีวิธีการดําเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างไร พร้ อมการอภิปรายผลการศึกษา ซึง่ พบว่า

1. การดําเนินงานกิจการนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
คณะสัง คมศาสตร์ แ ละมนุษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ด ล ได้ มีการปรั บ ปรุ งโครงสร้ างองค์ ก ารในปี
พ.ศ. 2554 โดยกํ าหนดให้ งานบริ ห ารการศึกษามี ห น้ าที่ รั บผิ ดชอบการให้ บ ริ ก ารด้ านการศึก ษาทัง้ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาของส่วนงานและงานระดับปริ ญญาตรี ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย รวมทังควบคุ
้
มดูแลงานด้ าน
กิ จ การนัก ศึกษา ประกอบด้ วย 1) งานด้ านกิ จกรรมพัฒ นานัก ศึก ษา คือ การจัด กิ จ กรรมพัฒ นาทัก ษะของ
นักศึกษาด้ านสติปัญญา ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ 2) งานด้ านให้ คําปรึ กษาและแนะแนวนักศึกษา คือ
การจัดกิจกรรมหรื อโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการแนะแนวทางการดําเนินชีวิตและการปรับตัวในสถานศึกษาทังด้
้ าน
การเรี ยนและด้ านสังคม รวมทัง้ ระบบพี่ เ ลีย้ งและอาจารย์ ที่ ปรึ กษา และ 3) งานด้ านส่ง เสริ มสวัส ดิก ารและ
สวัส ดิภ าพนัก ศึก ษา โดยดํ าเนิ นการร่ วมกับ กองกิ จ การนักศึก ษาของมหาวิ ทยาลัย เช่ น การรั ก ษาพยาบาล
ทุนการศึกษา เป็ นต้ น
ภาระงานของงานด้ านกิจการนักศึกษาดังกล่าวมีการดําเนินการภายใต้ การกํากับดูแลของ รองคณบดี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ซึง่ ได้ รับความร่ วมมือจากอาจารย์ที่ปรึ กษาในแต่ละหลักสูตร เจ้ าหน้ าที่
พี่ เ ลี ย้ งประจํ าหลัก สูต รต่างๆ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ดูแ ลงานด้ านกิ จ การนัก ศึก ษาและประธานนัก ศึก ษาของส่วนงาน
มีการดําเนิ นงานให้ สอดคล้ องตามแผนกลยุทธ์ ของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2553 – 2557
(ระยะ 5 ปี ) (คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 2552: 1 - 17) ในประเด็นยุทธศาสตร์ การเพิ่มพลังองค์กรและ
การจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนด้ วยการอาศัยกลยุทธ์ การสร้ างเสริ มวัฒนธรรมและค่านิยม
ขององค์กรและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมถึงมีการบูรณาการระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ อื่นๆ ร่ วมกัน
ตลอดจนมีการดําเนิ นการให้ เชื่อมโยงกับพันธกิจด้ านการทํ านุบํารุ งศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งการ
ดําเนินการทังหมดสอดรั
้
บกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 – 2555 และระบบคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี งบประมาณ 2554 - 2556 งานด้ านกิจการนักศึกษา มีการดําเนินการในรู ปโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ประกอบด้ วย
ประเภทโครงการ/กิจกรรม
โครงการด้ านกิจกรรมนักศึกษา
โครงการด้ านทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อมและกิจกรรมพิเศษ

ปี งบประมาณ 2554
จํานวน 9 โครงการ
จํานวน 10 โครงการ

ปี งบประมาณ 2555
จํานวน 8 โครงการ
จํานวน 11 โครงการ

นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารประสานงานและให้ บ ริ ก ารด้ า นสวัส ดิ ก ารและสวัส ดิ ภ าพแก่ นัก ศึก ษา ซึ่ง การ
ดํ าเนิ น งานและโครงการทัง้ หมดดัง กล่า วที่ ผ่ า นมา มี ค วามครอบคลุม ในภารกิ จ หน้ าที่ ข องงานด้ านกิ จ การ
นัก ศึก ษาตามโครงสร้ างองค์ ก ร และตอบสนองการให้ บ ริ ก ารนัก ศึก ษาทัง้ ด้ านการพัฒ นานัก ศึก ษา การให้
คําปรึ กษาและแนะแนวในการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัยและในการเรี ยน รวมทัง้ ด้ านการส่งเสริ มสวัสดิภาพของ
นักศึกษาอย่างเหมาะสม

2. แนวทางการพัฒนากิจการนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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การดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีการดําเนินการตามที่
กล่าวมาข้ างต้ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการประเมินผลการดําเนินการที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งวัดตามผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวชี ้วัดของ สกอ. ในปี การศึกษา 2553 และ 2554
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) โดยมีความคาบเกี่ยวระหว่างปี งบประมาณ 2554 – 2555 ปรากฏดังนี ้
องค์ประกอบและตัวชี ้วัด
ปี การศึกษา 2553
ปี การศึกษา 2554
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
4 = ดี
5 = ดีมาก
2.8 ระดับความสําเร็ จของการเสริ มสร้ างคุณธรรมและจริ ยธรรมที่จดั ให้ นกั ศึกษา
4 = ดี
5 = ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
5 = ดีมาก
3 = พอใช้
3.1 ระบบและกลไกการให้ คําปรึกษาและการบริ การด้ านข้ อมูลข่าวสาร
5 = ดีมาก
4 = ดี
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
5 = ดีมาก
5 = ดีมาก
ข้ อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมคณบดี ครัง้ ที่ 19/2555 วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ระเบียบวาระที่ 6.2

จากผลการประเมินผลการดําเนิ นงานและผลการประเมินคุณภาพตามองค์ ประกอบและตัวชีว้ ัดของ
สกอ. ในปี การศึกษา 2553 และ 2554 ตามข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า ถึงแม้ การดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาและ
งานที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่จะมีระดับการดําเนินการที่ดีจนถึงระดับดีมาก แต่ทว่าองค์ประกอบที่ 3 ด้ านกิจกรรม
นักศึกษา ในตัวชี ้วัดที่ 3.1 และ 3.2 พบว่า ระดับผลการดําเนินการมีแนวโน้ มลดลง ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องโดยตรง
กับการดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษา ในด้ านการให้ คําปรึ กษาและการบริ การด้ านข้ อมูลข่าวสาร รวมทังด้
้ าน
การพัฒนานักศึกษา จึงจําเป็ นต้ องมีการทบทวนและพัฒนากระบวนการดําเนิ นงานดังกล่าว ทัง้ แนวคิดและ
วิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม
อีกทัง้ สภาพความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่ มีการเปิ ด
หลักสูตรระดับปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (หลักสูตร 4 ปี ) ซึง่ ที่ผ่านมานักศึกษาของส่วนงานส่วนใหญ่
เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาและนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่ อง จึงทํ าให้ ส่วนงานต้ องให้ ความสําคัญกับการ
พัฒนางานด้ านกิจการนักศึกษาให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับการดําเนินงานของส่วนงาน
นอกจากนี ป้ ระเด็น ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนงานได้ ทําการวิเ คราะห์ สถานภาพและบทบาทของคณะ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2553 – 2557 (คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ , 2552: 7 - 12) พบว่า ถึงแม้ สว่ นงานให้ ความสําคัญและเอาใจใส่ตอ่ ความสําเร็ จของนักศึกษา โดย
มีการจัดกิจกรรมสําคัญด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ และงานด้ านสวัสดิการการของนักศึกษา แต่ทว่าส่วนงานยัง
ขาดการส่งเสริ มประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับงานกิจการนักศึกษาอีกหลายด้ าน เช่น กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ กิจกรรม
สร้ างความสัมพันธ์ภายในองค์การและเครื อข่ายศิษย์เก่า และกิจกรรมด้ านการมีสว่ นร่ วมกับชุมชนและสังคม เป็ น
ต้ น ซึง่ เป็ นประเด็นที่สามารถต่อยอดสูก่ ารพัฒนาได้
จากการเก็บข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ได้ แก่ รองคณบดีฝ่ายบริ หารและพัฒนา
ระบบ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้
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ประธานนักศึก ษาของส่วนงาน และเจ้ าหน้ าที่ เ กี่ ย วข้ อง และได้ ทํ าการการจํ าแนกชนิ ด ข้ อมูล (Typological
Analysis) และวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) สามารถสรุ ปแนวทางการพัฒนากิจการนักศึกษาได้ ดงั นี ้
แนวคิดการพัฒนา พบว่า การพัฒนางานด้ านกิจการนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ต้ อ งให้ ค วามสํ าคัญ และดํ าเนิ น การภายใต้ ฐ านแนวคิ ด การสร้ างคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป็ นคนดี มีปัญญา นําพาสุข” (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555: 7 - 12) สอดคล้ องกับ
เป้าประสงค์หลักของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556 – 2559 ในปั จจุบัน ซึง่ กระบวนการสร้ าง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ได้ แก่
ประการแรก คือ การพัฒนานักศึกษาจากค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย (Mahidol Core Values)
กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ จดั ทําค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งสังเคราะห์จากอัตลักษณ์ และพันธะกิจ
ขององค์ การ เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์ การ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย
ค่านิยม 7 หลัก3 ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 23 ประการ โดยมีความสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 – 2555 (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การ สร้ างองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ และความเป็ นเลิศทางวิชาการ จากประเด็น กลยุทธ์ การ ผลิตบัณฑิ ตที่ มีคุณลักษณะตามค่านิ ยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
ประการที่สอง คือ การพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) ที่กําหนดมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ (Domains of
Learning) ประกอบด้ วยคุณวุฒิ 5 ด้ าน3 ได้ แก่ ด้ านคุณธรรม/จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้ านทักษะการวิเคระห์เชิงตัวเลข กาสื่อสารและการ
ใช้ เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพของนักศึกษาหรื อบัณฑิต ที่ผ่านกระบวนการขัด
เกลาและบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย ตามนโยบายด้ านการศึกษาของชาติและสํานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประการสุดท้ าย คือ การพัฒนานักศึกษาตามแนวคิด ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)3
ซึง่ ประกอบด้ วยสาระสําคัญ 2 ประการ ได้ แก่ ทักษะด้ านการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม และทักษะการใช้ ชีวิตและการ
ทํางาน ซึง่ วิจารณ์ พาณิช (2555: 1 - 14) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ จะเป็ นแนวคิด
และแนวทางการพัฒนาการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ และการจัดการให้ บริ การความรู้ ให้ กบั นักศึกษา มีความรู้
และทักษะเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
6

6

6

6

6

6

6

3

แผนภูมิแสดงกระบวนการสร้ างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
ที่มา: กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

1068

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

นอกจากแนวคิดด้ านการพัฒนางานด้ านกิจการนักศึกษา ตามกระบวนการพัฒนาที่กล่าวมา การพัฒนา
งานด้ านกิจการนักศึกษาจําเป็ นต้ องคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมและอัตลักษณ์ รวมทัง้ พันธะกิจของ
ส่วนงาน ซึง่ สามารถสรุ ปออกเป็ นประเด็นสําหรับการพัฒนาดังนี ้
1) การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน จํ าเป็ นต้ องให้ ความสําคัญกับการพัฒนาความเป็ นสากล การ
ติดต่อสื่อสารข้ ามวัฒนธรรมและทักษะทางภาษาต่างประเทศให้ กบั นักศึกษา
2) ระบบทะเบียนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (Activity Transcript) ซึง่ เป็ นภารกิจการบันทึกข้ อมูลการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมสําหรั บนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ที่ เป็ นผลผลิตใหม่ของส่วนงาน ดังนีค้ ณะสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ จําเป็ นต้ องวางแผนรองรั บกับภารกิ จดังกล่าว โดยต้ องสร้ างการประสานงานร่ วมกับพี่เลีย้ งและ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําหลักสูตร องค์การนักศึกษา ชมรมและกองกิจการนักศึกษา
3) การสร้ างความร่ วมมือกับชุมชนและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ ซึง่ ตรงกับปณิธานและวิสยั ทัศน์ของ
ส่วนงาน ที่ม่งุ สร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และการบูรณาการความรู้ สู่สากล โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ จําเป็ นต้ อง
เน้ นการบริ การความรู้ และคุณประโยชน์ ต่างๆ ที่เอื ้อต่อชุมชน ที่เน้ นคํานึงถึงความรั บผิดชอบต่อสังคมโดยรอบ
มหาวิทยาลัย
4) การพัฒนาองค์การนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมถึงนักศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี ของส่วนงาน และยังขาดข้ อบังคับของคณะกรรมการนักศึกษาที่เป็ นรู ปธรรม รวมถึงการมี
ส่วนร่ วมกับองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5) การสร้ างโครงสร้ างการให้ บริ การด้ านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์
ข่ า วสารที่ จํ า เป็ นให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ง เดิ ม ส่ ว นงานให้ บริ ก ารเฉพาะกับ นั ก ศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดย
กระบวนการบริ หารจัดการอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานและบัณฑิตวิทยาลัยเป็ นหลัก แต่ทว่ายังขาดความ
ครอบคลุมถึงนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในปั จจุบัน จํ าเป็ นต้ องสร้ างระบบการประสานงานกับกองกิ จการ
นักศึกษาหรื อองค์การนักศึกษา รวมทังระบบหรื
้
อกลไกการให้ บริ การต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6) การพัฒนาความร่ วมมือของบุคลากรพี่เลี ้ยงและอาจารย์ ที่ปรึ กษา ซึ่งจะทําให้ เกิดระบบพี่เลี ้ยงกับ
นักศึกษาทุกระดับอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถให้ บริ การด้ านคําปรึกษาและการแนะแนวตาม
ความต้ องการและพร้ อมต่อการให้ บริ การ
7) การสร้ างเครื อข่ายความสัมพันธ์ ของนักศึกษา โดยการพัฒนาความสัมพันธ์ ของเครื อข่ายศิษย์ เก่า
การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบนั กับส่วนงานและบุคลากรขององค์การ รวมทังการสร้
้
างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การดําเนินการพัฒนาตามแนวคิดการสร้ างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น
ถือเป็ นหลักการและแนวคิดสําหรั บการสร้ างสรรค์ การพัฒนานักศึกษา และประเด็นการพัฒนาทัง้ 7 ประการ
ถือเป็ นประเด็นที่ควรให้ ความสําคัญในการพัฒนากิจการนักศึกษาด้ วยวิธีการต่างๆ ซึง่ สามารถดําเนินการภายใต้
กิจกรรม โครงการ แผนงานหรื อแผนการดําเนิ นการ รวมทัง้ กลไกในการบริ หารจัดการ โดนถื อเป็ นเครื่ องมือ
สําหรั บการดําเนินงานให้ ตรงกับความต้ องการสําหรั บการพัฒนา ที่ครอบคลุมภารกิจด้ านกิจการนักศึกษาของ
องค์การ
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3. วิธีการดําเนินงานกิจการนักศึกษาอย่ างเป็ นรู ปธรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์
ของส่ วนงาน
การพัฒนางานด้ านกิจการนักศึกษาจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการบริ หารงานกิจการ
นักศึกษา ซึ่งจากการเก็บข้ อมูลพบว่า การบริ หารงานกิจการนักศึกษา จําเป็ นต้ องคํานึงถึงความสอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์ ของส่วนงานและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการภายใต้ ระบบคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย (MUQD) ตามมาตรฐานคุณภาพที่ 2 ซึ่งเป็ นระบบการควบคุมการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ด้ านกิจการนักศึกษาให้ เกิดคุณภาพและตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
ทัง้ นี ้ จํ า เป็ นต้ อ งให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การสร้ างแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกิ จ การนัก ศึก ษาและแผนการ
ดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาของส่วนงานให้ ครอบคลุมกับภารกิจด้ านการพัฒนานักศึกษา การให้ คําปรึ กษา
และการแนะแนว รวมทัง้ การส่งเสริ มและสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการของนักศึกษา ที่ มีตัวชี ว้ ัด (KPI)
ความสําเร็ จของการดําเนินงานโครงการต่างๆ เป็ นรู ปธรรมและสามารถประเมินผลได้ และครอบคลุม โดยอาศัย
แนวคิดการสร้ างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป็ นคนดี มีปัญญา นําพาสุข”
และประเด็นการพัฒนาทัง้ 7 ประการ ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นฐานในการจัดทํายุทธศาสตร์ ด้านกิจการนักศึกษา
และแผนการดําเนินการหรื อแผนกิจกรรมประจําปี
จากแนวทางการพัฒนาที่อภิปรายข้ างต้ นนัน้ มีการเริ่ มดําเนินการโดยงานบริ หารการศึกษาที่ดแู ลงาน
ด้ านกิจการนักศึกษามีการระดมความคิดเห็นระหว่างรองคณบดีฝ่ายบริ หารและพัฒนาระบบ รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ประธานนักศึกษา ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนอาจารย์ที่ปรึ กษาและเจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ ยวข้ อง จัดทํ าแผนกิ จกรรมนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมโครงการและ
กิจกรรมกับนักศึกษาของส่วนงาน ทังในระดั
้
บบัณฑิตศึกษาและระดับปริ ญญาตรี
โดยสาระสําคัญของแผนกิจกรรมนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จัดทําขึ ้นเพื่อรองรับ
ภารกิ จด้ านกิจการนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ที่ส่วนงานกําลังเปิ ดให้ บริ การในปี การศึกษา 2555 และเป็ น
ต้ นแบบของรายการกิจกรรมที่สว่ นงานสามารถบันทึกจํานวนชัว่ โมงในการเข้ าร่ วมในระบบทะเบียนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย (Activity Transcript) ได้ ในการจัดทํามีการคํานึงถึงแนวคิดและประเด็นสําหรับการพัฒนาที่กล่าว
มา ซึ่งอาศัยกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองงานด้ านการพัฒนานักศึกษา การให้ คําปรึ กษาและการแนะ
แนว รวมทัง้ การส่งเสริ มและสนับสนุนสวัสดิภาพและสวัสดิการของนักศึกษา จํานวน 13 โครงการ และมีการ
นํามาบรรจุในแผนการปฏิบัติงานประจําปี 2555 ในบางโครงการ และได้ นําดําเนิ นการรองรั บนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในปี การศึกษาที่ผ่านมา
นอกจากการจัดทําแผนกิจกรรมนักศึกษาที่กล่าวมาแล้ วนัน้ กระบวนการดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษา
ในระดับต่างๆ ถือว่ามีผลสําคัญต่อการสร้ างการพัฒนากลไกและกระบวนการดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษา
โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ให้ ความสําคัญกับกระบวนการคุณภาพตามวงจร PDCA
(Deming Cycle) สําหรับการดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาในทุกระดับ ตังแต่
้ การวางแผนการดําเนินงานจนถึง
การสรุ ปและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งการใช้ วงจรคุณภาพดังกล่าวได้ ถูกนํามาใช้ เป็ นหลักการทํางานของ
คณะกรรมการนักศึกษา และเจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลงานด้ านกิจการนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินโครงการ
และกิ จ กรรมต่า งๆ ซึ่ง ปั จ จุ บัน ส่ วนงานมี ก ารผลัก ดัน ให้ ก ารดํ า เนิ น งานด้ านกิ จ การนัก ศึก ษาสอดคล้ อ งกับ
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ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ ของส่วนงาน และบริ หารจัดการด้ วยวงจรคุณภาพ โดยสามารถแสดงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ในการดําเนินการ เพื่อวัดความสําเร็ จของโครงการนัน้ รวมทังการติ
้
ดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
เพื่อเป็ นข้ อเสนอสําหรับการปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนินงานและรู ปแบบกิจกรรมหรื อโครงการ
การปรับปรุ งระบบโครงสร้ างการประสานงานและให้ บริ การด้ านสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา
ของส่วนงาน เป็ นกลไกที่ได้ รับการพัฒนาการดําเนินงาน โดยมีการประสานการส่งเจ้ าหน้ าที่ของส่วนงานทํางาน
ร่ วมกับ กองกิ จ การนัก ศึก ษา และองค์ ก ารนัก ศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ในการร่ วมเป็ นกรรมการด้ านกิ จ การ
นัก ศึก ษาของมหาวิ ท ยาลัย ในกิ จ กรรมต่างๆ และพัฒ นาระบบแบบฟอร์ ม เอกสารต่างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การ
ให้ บริ การด้ านสวัสดิภาพและสวัสดิการนักศึกษา โดยมีการศึกษาดูงานกับส่วนงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
จากการดําเนินการพัฒนาที่ผ่านมา การพัฒนางานด้ านกิจการนักศึกษาที่จําเป็ นในอนาคตของส่วนงาน
ยังคงต้ องผลักดันให้ เกิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ด้านกิจการนักศึกษาของส่วนงาน โดยนโยบายของรองคณบดี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ได้ ให้ ความสําคัญกับการดําเนินการดังกล่าว โดยมีแนวทางในการสร้ าง
ยุทธ์ศาสตร์ กิจการนักศึกษา ผ่านโครงการสัมมนานักศึกษา ในปี งบประมาณ 2556 ที่จะเป็ นการระดมสมองและ
ความร่ วมมือระหว่างผู้บริ หารในส่วนงาน คณะกรรมการนักศึกษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา บุคลากรที่เป็ นพี่เลี ้ยงและ
เจ้ าหน้ า ที่ ด้ า นงานกิ จ การนัก ศึก ษา เพื่ อ ยกร่ า งแผนยุท ธศาสตร์ ด้ านกิ จ การนัก ศึก ษาและข้ อ บัง คับ สโมสร
คณะกรรมการนักศึกษาของส่วนงาน อันเป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนาที่เป็ นรู ปธรรมและครอบคลุมภารกิจของ
งานด้ านกิจการนักศึกษา
สรุ ป
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีการดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ แผนกล
ยุทธ์ ของส่วนงานและระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ถึงแม้ การดําเนิ นงานดังกล่าวมีผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่ดี แต่ยงั มีประเด็นที่สามารถพัฒนางานด้ านกิจการนักศึกษาได้ ซึ่งแนวทางการพัฒนา
งานด้ านกิ จ การนัก ศึก ษาจํ าเป็ นต้ องอาศัย ฐานแนวคิ ด การสร้ างคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ที่ พึง ประสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป็ นคนดี มีปัญญา นําพาสุข” โดยมีองค์ประกอบด้ วย ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
(Mahidol Core Value) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education, TQF: HEd) และแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยคํานึงถึงประเด็น
การพัฒนาด้ านต่างๆ
นอกจากนี ้ต้ องมีการดําเนินการพัฒนาในแง่การบริ หารจัดการงานด้ านกิจการนักศึกษา โดยเน้ นการแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านกิจการนักศึกษาหรื อแผนการดําเนินงานด้ านกิจการนักศึกษา และการดําเนินการภายใต้ วงจร
คุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ซึง่ ปั จจุบนั ส่วนงานสามารถสร้ างแผนกิจกรรมนักศึกษาที่สามารถเป็ นแนวทาง
สําหรั บการพัฒนางานด้ านกิจการนักศึกษาของส่วนงาน ให้ เป็ นไปตามภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมุง่ ดําเนินการสร้ างยุทธ์ ศาสตร์ กิจการนักศึกษา ผ่านโครงการสัมมนานักศึกษา ในปี งบประมาณ 2556 จาก
การระดมสมองและความร่ วมมือระหว่างผู้บริ หารในส่วนงาน คณะกรรมการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร
ที่ เ ป็ นพี่ เ ลี ย้ งและเจ้ าหน้ าที่ ด้ านงานกิ จ การนัก ศึก ษา อัน เป็ นแนวทางสํ าหรั บ การพัฒ นาที่ เ ป็ นรู ป ธรรมและ
ครอบคลุมภารกิจของงานด้ านกิจการนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
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