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บทน�ำ
		
ความเป็นมา
		 นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดท�ำมาตรฐานกิจการนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็น
คูม่ อื และแนวทางการด�ำเนินงานกิจการนักศึกษา ส�ำหรับเป็นกรอบอ้างอิงในการด�ำเนินงาน เพือ่ พัฒนา
งานกิจการนักศึกษาในสมัยนัน้ และต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั เนือ่ งจากปัจจัยสนับสนุนด้านต่างๆ บริบท
ด้านอุดมศึกษา สถานการณ์และเป้าหมายการผลิตบัณฑิตได้เปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้ภารกิจด้านกิจการ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีขอบข่ายการด�ำเนินงานที่กว้างขวางและมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปมาก
จึงมีความจ�ำเป็นต้องทบทวนมาตรฐานกิจการนักศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
และสถานการณ์ของอุดมศึกษาในปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ ใช้เป็นกรอบอ้างอิงให้แก่สถาบันอุดมศึกษา
ในการด�ำเนินงานกิจการนักศึกษาต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 ๑. เพื่อศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของงานกิจการนักศึกษาในปัจจุบัน
		 ๒. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การ แนวปฏิ บั ติ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
		 ๓. เพื่อให้ได้แนวทางการด�ำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย นโยบายของประเทศ และความเปลี่ยนแปลงของโลก
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สรุปผลการศึกษาทบทวนมาตรฐานกิจการนักศึกษา

		
๑. สถานการณ์และสภาพปัญหาของงานกิจการนักศึกษาในปัจจุบัน
			 จากการประมวลและวิเคราะห์ภาพรวมการด�ำเนินงานกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยสังเคราะห์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการสัมมนาจากเวทีการประชุม
วิชาการด้านพัฒนานักศึกษาและพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ พบว่า

			 ๑.๑

ด้านการบริหารจัดการ

				 • เป้าหมายการด�ำเนินงานกิจการนักศึกษายังขาดการบูรณาการที่ชัดเจนกับ
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน ตลอดจนการบูรณาการ
ภารกิจ ที่สอดคล้องกันในด้านการพัฒนานักศึกษากับฝ่ายวิชาการ
				 • โครงสร้างการด�ำเนินงานกิจการนักศึกษา ขาดการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับยุคสมัยอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ยังเป็นไปในลักษณะแยกส่วนการด�ำเนินงาน
				 • หน่วยงานด้านกิจการนักศึกษายังมีการจัดท�ำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการไม่มากนัก ท�ำให้ขาดข้อมูลสนับสนุนทัง้ ในด้านการก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
				 • บุคลากรปฏิบตั งิ านด้านกิจการนักศึกษา ยังขาดทักษะจ�ำเป็นและทักษะอนาคต
ที่จะน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
				 • ยังขาดการก�ำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาพึงได้รับจากการด�ำเนินงาน
กิจการนักศึกษาในภาพรวม
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			 ๑.๒

ด้านการด�ำเนินงานบริการนักศึกษา

				 • ในภาพรวมมุ่งเน้นไปในด้านการจัดบริการแก่นักศึกษาในเรื่องที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนมากกว่าการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษา
				 • การด�ำเนินงานยังขาดการวิเคราะห์ความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษา การจัดเก็บ
ข้อมูลการมาใช้บริการ และการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของนักศึกษาในภาพรวม เพื่อน�ำมาใช้
เป็นฐานข้อมูลในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ ท�ำให้
ยากที่จะสรุปให้เห็นถึงความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
				 • การด�ำเนินงานด้านวินยั นักศึกษา ส่วนใหญ่จะเน้นไปทีก่ ารพัฒนาระเบียบปฏิบตั ิ
การติดตามภาวะการกระท�ำผิด การสอบสวน การลงโทษ นักศึกษาผู้กระท�ำผิด มากกว่าจะเน้น
การแสวงหาวิธีการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะด้านวินัยที่
พึงประสงค์

		 ๑.๓

ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

				 • มีความเข้าใจว่าการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คือ การส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ทำ� กิจกรรม จึงขาดการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะด้านแก่นกั ศึกษา เช่น ด้านบุคลิกภาพ
ด้านภาวะผู้น�ำ เป็นต้น
				 • การสร้ า งโอกาสหรื อ จั ด หาเวที เ พื่ อ สนั บ สนุ น การแสดงออกทางศั ก ยภาพ
นักศึกษา ยังมีการจัดท�ำแผนเพื่อการสนับสนุนไม่มากนัก
				 • การวางยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษานอกชั้ น เรี ย น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังขาดความชัดเจน จึงอาจจะกระทบการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
โดยพึ่งพาการด�ำเนินการจากฝ่ายวิชาการในการจัดการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว

		 ๑.๔

ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

				 พบว่า ในภาพรวมยังมีการด�ำเนินการในด้านนี้ไม่มากนัก จึงมีจ�ำนวนสถาบันที่ให้
ความส�ำคัญในเรื่องนี้เพียงไม่กี่แห่ง และภารกิจการด�ำเนินงานยังขาดความชัดเจน

กรอบแนวทางการดำ�เนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา

9

		
๒. แนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติการด�ำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
			 ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดที่พึงน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย
				 ๑) แนวคิดจาก “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐” ซึ่งรัฐบาลได้จัดท�ำขึ้น
				 ๒) แนวคิดการส่งเสริม “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” สู่นักศึกษา
				 ๓) แนวคิ ด จากผลการสั ม มนาด้ า นพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ทั้ ง การประชุ ม ระดั บ ชาติ แ ละ
ระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ความเป็นผู้น�ำ
เพื่อการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างจิตส�ำนึกประชาธิปไตย การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
การเสริมสร้างงานกิจการนักศึกษาเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษา

		
๓. ร่างมาตรฐานกิจการนักศึกษาฉบับใหม่
			 จากการศึกษาทบทวนมีขอ้ เสนอว่า สาระส�ำคัญของมาตรฐานกิจการนักศึกษา ควรก�ำหนด
แนวปฏิบัติในการด�ำเนินงานกิจการนักศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นสากลและบริบทของ
การจัดการศึกษา เพือ่ ใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการด�ำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
โดยควรจะต้องมีการปรับปรุง ๔ ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่
			 ๑) ปรับเป้าหมายการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป
			 ๒) ปรั บ ขอบข่ า ยภารกิ จ การด� ำ เนิ น งานของงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ทิศทางการด�ำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต
			 ๓) ควรมี “ผลลัพธ์ที่คาดหวัง” (Learning Outcome) ในงานและการด�ำเนินงาน
			 ๔) ควรชี้ให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาในแต่ละภารกิจ
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๔. ข้อเสนอแนวทางการน�ำมาตรฐานกิจการนักศึกษาไปใช้
			 เนื่องจากบริบทของสถาบันอุดมศึกษามีความแตกต่างกัน ทั้งประเภท ขนาด จ�ำนวน
นักศึกษา การน�ำมาตรฐานกิจการนักศึกษาไปใช้ในทุกภารกิจจึงเป็นไปได้ยาก จึงควรเปิดโอกาส
ให้สถาบันอุดมศึกษาเลือกแนวทางในการด�ำเนินงาน โดยวิธีการจัดแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้
			 ๑) ระดับพื้นฐาน (Requirement) หมายถึง หน่วยงานกิจการนักศึกษาของสถาบันควร
ด�ำเนินการครบถ้วนตามภารกิจพื้นฐานที่ก�ำหนด
			 ๒) ระดับก้าวหน้า (Progressive) หมายถึง หน่วยงานกิจการนักศึกษาของสถาบัน
ควรด�ำเนินการเมื่อเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในสถาบัน
			 ๓) ระดับเชิงรุก (Proactive) หมายถึง หน่วยงานกิจการนักศึกษาของสถาบันต้องการ
ยกระดับการด�ำเนินงานสู่ความเป็นสากล
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ทั้งนี้ การด�ำเนินงานในแต่ละระดับ ควรประกอบด้วยภารกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระดับพื้นฐาน
(Requirement)

ครอบคลุมภารกิจดังต่อไปนี้
๑. ภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑ บริการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
๑.๒ บริการด้านแนะแนวและให้ค�ำปรึกษา
๑.๓ บริการด้านการวางตัวบุคคล
๑.๔ บริการด้านศาสนกิจในสถาบัน
๑.๕ บริการด้านสุขภาพและสุขภาวะ
๒. ภารกิจด้านการเสริมสร้างลักษณะนิสัยนักศึกษา
๓. ภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริม เติมเต็ม
ศักยภาพนักศึกษา
๔. ภารกิจด้านการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดค่านิยมที่ดี

ระดับก้าวหน้า
(Progressive)

ครอบคลุมระดับพื้นฐานและเพิ่มเติมภารกิจ ดังต่อไปนี้
๑. ภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๑ บริการด้านที่พักอาศัย
๑.๒ บริการนักศึกษานานาชาติ
๑.๓ บริการนักศึกษาพิการ
๒. ภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

ระดับเชิงรุก
(Proactive)
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ครอบคลุมทุกด้านและพัฒนาจนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
๑. ใช้ภาษาอังกฤษในการด�ำเนินการทุกภารกิจ
๒. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ เช่น
• โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ
• The first Year Student Development Program
• Student Activities Exchange Program
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กรอบแนวทางการด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานหลัก
		
วัตถุประสงค์
		 สถาบันอุดมศึกษาต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาให้ชดั เจน และประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนั้น งานทุกงานในฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ
แต่ละงานให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง

ภารกิจ
		 ภารกิจหลักของฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย
		 (๑) จัดบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา รวมถึง การเสริมสร้างทักษะ
ด้านสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและการด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพในอนาคต ทัง้ นี้ การจัดบริการนักศึกษาต้องครอบคลุมถึงการให้บริการแก่นกั ศึกษา
ที่มีความบกพร่องทางกายด้วย
		 (๒) ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับตัว การเข้าใจตนเอง
การเลือกอาชีพ พัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้
เทคโนโลยี บุคลิกภาพ และภาวะผู้น�ำ
กรอบแนวทางการดำ�เนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
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		 (๓) ศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการศึกษาและการพัฒนา
นักศึกษา
		 (๔) ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

การบริหาร
		 ๑. การจัดการองค์กร
			 ฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องจัดสายการบังคับบัญชาภายในองค์กรกิจการนักศึกษา รวมทั้ง
งานแต่ละงานให้ชัดเจน โดยต้องก�ำหนดนโยบาย วิธีการด�ำเนินงาน และหน้าที่รับผิดชอบของ
บุคลากรแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

		 ๒. บุคลากร
			 (๑) ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกิจการนักศึกษา
				 สถาบันอุดมศึกษาต้องแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดฝ่ายกิจการนักศึกษาขึน้ เพือ่ รับผิดชอบงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และควรจะต้องมีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้
ปัญหาและความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนปัญหาการด�ำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา
ได้รับการแก้ไขจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกิจการ
นักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และมีประสบการณ์ในด้านงาน
กิจการนักศึกษา ต้องจัดกระบวนการบริหารงานภายในฝ่ายกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เช่น
การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การด�ำเนินงานและการสั่งการ การประสานงาน
การรายงาน และงบประมาณ
			 (๒) ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงาน
				 ผู้บริหารระดับกอง ระดับฝ่าย หรือระดับงาน ต้องเป็นผู้ที่ท�ำงานประจ�ำเต็มเวลา
และเป็นผูม้ คี วามรู้ มีประสบการณ์ในงานทีร่ บั ผิดชอบและมีความสามารถในการบริหารงาน หน่วยงาน
ทุกฝ่ายหรือทุกงานต้องมีบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงาน บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงานและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยาและนักแนะแนว ต้องเป็นผู้ที่
ส�ำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงาน ส�ำหรับบุคลากรภายนอกฝ่ายกิจการนักศึกษาที่มา
ช่วยสนับสนุนงานฝ่ายกิจการนักศึกษา เช่น อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
หอพักนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้และทักษะ
ในการท�ำงานและสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 (๓) การบริหารงานบุคคล
				 ผู้บริหารกิจการนักศึกษาทุกระดับ ต้องจัดระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
ในฝ่ายกิจการนักศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ ตัง้ แต่การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนา
การเสริมสร้างสมรรถนะและความเข้มแข็ง การรักษาบุคลากร ตลอดจนการให้พ้นจากหน้าที่

		 ๓. สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
			 ทุกฝ่ายหรือทุกงานต้องมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน เช่น ห้องท�ำงาน
ห้องประชุม สถานที่ติดต่อเพื่อขอใช้บริการ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และ
เครื่องใช้ส�ำนักงานที่จ�ำเป็นเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกบางอย่าง เช่น ห้องประชุมนั้นอาจจัดเป็นส่วนกลางให้ใช้ร่วมกันได้

		 ๔. งบประมาณ
			 ฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องมีงบประมาณประจ�ำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจ�ำเป็น เช่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการเดินทางของบุคลากร ค่าสมาชิกองค์กรวิชาชีพ สิ่งพิมพ์
ที่จ�ำเป็นและค่าจัดซื้อหรือซ่อมแซมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เป็นต้น นอกจากนั้น แต่ละฝ่ายหรือ
งานจ�ำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินงาน

		 ๕. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
			 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้ความคุม้ ครอง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลอย่างมาก ท�ำให้งานกิจการ
นักศึกษาหลายงาน เช่น งานด้านสุขภาวะและอนามัย งานหอพักนักศึกษา และงานกิจกรรมนักศึกษา
เป็นงานทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงต้องศึกษารัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย
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		 ๖. จรรยาบรรณ
			 งานกิจการนักศึกษาบางงาน เช่น งานสุขภาวะและอนามัย และงานแนะแนว เป็นวิชาชีพ
ที่มีจรรยาบรรณเป็นข้อก�ำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น จรรยาบรรณแพทย์
จรรยาบรรณนักแนะแนว เป็นต้น ทัง้ นี้ งานกิจการนักศึกษาอีกหลายงานทีก่ ารปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เช่น งานระเบียนนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา งานวินัย
นักศึกษา ดังนั้น บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
			 (๑) ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเรื่องส่วนตัวของนักศึกษากับผู้อื่น ยกเว้นในกรณีที่เป็นงาน
ทางวิชาการ เช่น การวิจัยซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องไม่ระบุชื่อ
และนามสกุลของนักศึกษา
			 (๒) ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาและไม่ท�ำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหาย
แก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม
			 (๓) ไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์บคุ คลหรือหน่วยงานใดให้นกั ศึกษาฟังในทางก่อให้เกิดผลเสียหาย
แก่นักศึกษาหรือความแตกร้าวแก่บุคลากรหรือหน่วยงานนั้น ๆ
			 (๔) ตระหนักในข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับการศึกษา ประสบการณ์ และความสามารถของตนเอง
หากนักศึกษามีปญ
ั หาทีเ่ กินความสามารถทีจ่ ะช่วยเหลือได้ ต้องส่งนักศึกษาไปรับบริการจากบุคลากร
ที่มีความสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้
			 (๕) การด�ำเนินงานกิจการนักศึกษาต้องค�ำนึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักธรรมาภิบาล หลักความเป็นธรรมและเท่าเทียม

		 ๗. การประเมินผล
			 สถาบันอุดมศึกษาต้องท�ำการวิจัยและการประเมินผลการด�ำเนินงานกิจการนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ ทัง้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและแต่ละงานเป็นประจ�ำ โดยวิธกี ารประเมินอาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโครงการ แต่ต้องใช้วิธีประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การเก็บข้อมูล
ต้องเก็บจากนักศึกษาและหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ผลการประเมินต้องน�ำไปใช้ปรับปรุงวิธกี ารด�ำเนินงาน
กิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กรอบแนวทางการด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการด�ำเนินงานตามภารกิจ
		
การด�ำเนินงานกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ควรครอบคลุมถึงภารกิจ ดังต่อไปนี้
		
๑. ภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความหมาย
		 งานกิจการนักศึกษาเป็นงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในสถาบัน
เพื่อสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจ�ำเป็น
เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อชีวิตการเรียนรู้ในสถาบัน

วัตถุประสงค์
		 ๑) เพื่ อ จั ด สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกที่ จ� ำ เป็ น และเพี ย งพอต่ อ การใช้ ชี วิ ต เพื่ อ การเรี ย นรู ้
ในสถาบัน
		 ๒) เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
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ขอบข่ายการด�ำเนินงาน
		 ๑) การจัดบริการด้านที่พักอาศัย
		 ๒) การจัดบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
		 ๓) การจัดบริการด้านแนะแนวและให้ค�ำปรึกษา
		 ๔) การจัดบริการด้านการวางตัวบุคคลด้านอาชีพ
		 ๕) การจัดบริการด้านศาสนกิจในสถาบัน
		 ๖) การจัดบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะ
		 ๗) การจัดบริการนักศึกษานานาชาติ

		
๑.๑

การจัดบริการด้านที่พักอาศัย

				 เป้าหมายของบริการ
				 ภารกิจหลักของบริการหอพักนักศึกษา คือ การจัดที่พักอาศัย เพื่อช่วยให้นักศึกษา
มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ช่วยส่งเสริมการศึกษาและช่วยพัฒนานักศึกษา เพือ่ ให้บรรลุภารกิจ
ดังกล่าว เป้าหมายของบริการหอพักนักศึกษา ต้องมีดังต่อไปนี้
					 ๑)		 ให้บริการที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา
					 ๒) จัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษา
					 ๓) จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนานักศึกษา ทางด้านทักษะสังคม
โดยฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะการอยู่ร่วมกันที่ดี การเคารพสิทธิผู้อื่น การมีน�้ำใจ มีความสามัคคี
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
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				 ผลลัพธ์การเรียนรู้
					 ๑) นักศึกษามีความรู้สึกถึงการเป็นสมาชิกของหอพัก
					 ๒) นักศึกษาเกิดจิตส�ำนึกสาธารณะ เกิดส�ำนึกรับผิดชอบในการร่วมดูแลหอพัก
					 ๓) สามารถใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
				 แนวปฏิบัติที่ดี
				 เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของบริ ก ารดั ง กล่ า ว สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรมี แ นวปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
					 ๑)		 จัดที่พักอาศัยที่มีความสะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัย ในราคาที่ยุติธรรมให้
นักศึกษา
					 ๒) จัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ สนับสนุนการศึกษา เช่น จัดคอมพิวเตอร์ให้นกั ศึกษา
ใช้อย่างเพียงพอ จัดห้องบรรยายและห้องสอนทบทวนขนาดเล็ก จัดที่นั่งอ่านหนังสือ จัดบรรยากาศ
ภายในหอพักและบริเวณหอพักที่เอื้อต่อการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เช่น
การส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมสอนทบทวน เป็นต้น
					 ๓) จัดระบบที่ปรึกษาหอพักโดยให้มีที่ปรึกษาประจ�ำแต่ละหอพัก เพื่อจัดสภาพ
แวดล้อมและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการปกครองตนเอง การรู้จักอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การวางแผนและการด�ำเนินการตามแผน
การศึกษาและการประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณธรรม และการพัฒนาด้านร่างกาย เป็นต้น
					 ๔) สร้างค�ำขวัญ เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมร่วมส�ำหรับนักศึกษาในหอพัก
					 ๕) พัฒนาระเบียบวินัยนักศึกษาในหอพัก โดยระบุสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ข้อพึงปฏิบัติ ข้อพึงไม่ปฏิบัติ ให้ชัดเจน
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				 การบริหาร
					 ๑) การจัดองค์กร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
					 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
							 นอกจากทีไ่ ด้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บุคลากรของงานบริการหอพักนักศึกษา
ต้องประกอบด้วยบุคลากรประจ�ำสองฝ่าย คือ ฝ่ายจัดการหอพักนักศึกษาและฝ่ายที่ปรึกษาหอพัก
นักศึกษา บุคลากรฝ่ายจัดการหอพักนักศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการ
ด้านบริการ เช่น การจัดการหอพัก ประสบการณ์ในการสอนหรือให้คำ� ปรึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ท�ำการพัฒนาบุคลากรประจ�ำของบริการหอพักนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ
					 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)
							 นอกจากทีไ่ ด้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลัก ซึง่ เป็นสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในส�ำนักงานแล้ว
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริการหอพักนักศึกษา สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในหอพัก
นักศึกษาควรเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
								(๑) ขนาดของห้องพักและจ�ำนวนนักศึกษาทีพ่ กั อาศัยในห้องต้องมีความเหมาะสม
โดยต้องไม่จดั นักศึกษาให้อยูอ่ ย่างแออัด โดยทัว่ ไปควรมีพนื้ ฐานทีป่ ระมาณ ๗ ตารางเมตรต่อนักศึกษา
๑ คน
							 (๒) ห้องพักนักศึกษาต้องมีอากาศถ่ายเทดี
							 (๓) ต้องมีห้องน�้ำและห้องสุขาให้เพียงพอกับนักศึกษา
							 (๔) อุปกรณ์ประจ�ำห้องพัก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ที่นอน และตู้เสื้อผ้า
ต้องมีคุณภาพดีพอสมควร และมีจ�ำนวนเท่ากับจ�ำนวนนักศึกษาที่พักในห้อง
							 (๕) ต้องจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกประจ�ำหอพัก เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องพักผ่อน
ห้องอ่านหนังสือ ห้องให้คำ� ปรึกษา โทรทัศน์ โทรศัพท์ น�ำ้ ดืม่ ทีส่ ะอาด หนังสือพิมพ์รายวัน และอุปกรณ์
ซักรีด เป็นต้น ไว้บริการให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา
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							 (๖) อาคารหอพักและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในหอพักต้องได้รับการดูแลรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความสะดวก และเป็นระเบียบอยู่เสมอ
							 (๗) ห้องพักนักศึกษา ห้องน�้ำ บริเวณภายในและภายนอกหอพักต้องได้รับ
การดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ
					 ๔)		 การรักษาความปลอดภัย
							 ต้องจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในหอพักนักศึกษาให้มีความปลอดภัย
ทั้งบุคคลและทรัพย์สิน
					 ๕) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (ดูจากมาตรฐานหลัก)
							 นอกจากทีไ่ ด้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว ผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาและผูบ้ ริหาร
หอพักนักศึกษา ต้องด�ำเนินการเพื่อป้องกันปัญหาที่บริการหอพักนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบทาง
กฎหมาย ดังนี้
							 (๑) ปัญหาอันอาจเกิดจากทีพ่ กั อาศัยทีม่ ตี อ่ สวัสดิภาพหรือทรัพย์สนิ ของนักศึกษา
ผู้พักอาศัยในหอพัก
							 (๒) ปัญหาอันเกิดจากกฎ ระเบียบ หรือวิธีการด�ำเนินงาน และกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสวัสดิภาพของนักศึกษา ตลอดจนการละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

		
๑.๒

การจัดบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Services)

				 เป้าหมายของบริการ
				 มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทางด้านการเงิน ในหลากหลายรูปแบบ ตามความ
ต้องการและความจ�ำเป็น เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และสามารถเล่าเรียน
ได้จนส�ำเร็จการศึกษา
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				 ผลลัพธ์การเรียนรู้
					 ๑)		 นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของเงิน และใช้อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดผลต่อตนเอง
ในการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิต
					 ๒) นักศึกษาเกิดส�ำนึกทางด้านคุณธรรม ความรับผิดชอบในตน
				 ขอบข่ายการบริการ
					 ๑)		 บริการทุนการศึกษา
					 ๒) บริการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
					 ๓) บริการเงินให้กู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน
				 แนวปฏิบัติที่ดี
				 เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริการดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาควรมีแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
					 ๑) ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ และกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาของรัฐบาล
					 ๒) จัดบริการช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการเงิน ตามความต้องการและความจ�ำเป็น
ของนักศึกษา เช่น การจัดสรรทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การให้บริการกู้ยืมเงิน
ในกรณีฉุกเฉิน
					 ๓) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับทุน แหล่งเงินทุน และจ�ำนวนทุนที่ได้รับ เพื่อใช้จัดสรรทุนการศึกษา
ให้นักศึกษา
					 ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกู้เงินของนักศึกษาจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
					 ๕) จัดบริการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินในการศึกษา
เล่าเรียน
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					 ๖) จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่นักศึกษา
ที่ได้รับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในทุกประเภท
					 ๗) สอดแทรกคุณธรรมในการมาใช้บริการของนักศึกษาโดยก�ำหนดให้อยูใ่ นกระบวนการ
และขัน้ ตอนของการมาใช้บริการ เช่น วินยั ด้านการเข้าแถวคอย การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง ความรับผิดชอบ
ในการใช้คืนหรือใช้เงินที่ได้รับ ความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าของทุน
					 ๘) สรุปและประเมินผลการด�ำเนินงาน ทั้งวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของ
นักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารสถาบันพิจารณา
					 ๙) วางแนวทางแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนในระยะยาว
				 การบริหาร
					 ๑) การจัดองค์กร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
					 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
					 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดบุคลากรท�ำงาน
ประจ�ำเต็มเวลาให้มีจ�ำนวนเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ
					 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)
					 ๔) งบประมาณ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
					 ๕) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (ดูจากมาตรฐานหลัก)
					 นอกจากทีไ่ ด้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บุคลากรงานทุนการศึกษาต้องศึกษาระเบียบ
และวิธีการด�ำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลและปฏิบัติงานตามระเบียบ
และวิธีการด�ำเนินงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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๑.๓

การจัดบริการด้านแนะแนวและให้ค�ำปรึกษา

		 เป้าหมายของบริการ
		 ภารกิจหลักของบริการแนะแนว คือ การช่วยให้นักศึกษาก�ำหนดและบรรลุเป้าหมาย
ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านส่วนตัวและสังคม โดยเป้าหมายของบริการแนะแนวต้องเพื่อให้
บรรลุภารกิจดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
		 ๑) ให้บริการปรึกษาที่มีคุณภาพดีทั้งการปรึกษาเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม แก่นักศึกษา
ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว และสังคม
		 ๒) ช่วยให้นักศึกษาสามารถวางแผนการประกอบอาชีพและแผนการศึกษาได้
		 ๓) ช่วยให้นกั ศึกษาได้ทำ� งานทีต่ รงกับความถนัด ความสามารถ และความสนใจของนักศึกษาได้
		 ๔) ช่วยเหลือให้นักศึกษาที่มีความพิการ ประสบความส�ำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต
		 ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 ๑) นักศึกษาได้แนวคิด มีความมั่นใจในการดูแลและแก้ปัญหาส่วนบุคคล
		 ๒) นักศึกษาได้หลักคิด มุมมอง ในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ
		 ๓) นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจตนเอง และสามารถวางแผนชีวิตในการศึกษา การศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของตน
		 ๔) นักศึกษาเกิดความตระหนักในตน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
		 ๕) นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดคุณธรรมในการพัฒนาตน เช่น การพึ่งตนเอง
		 แนวปฏิบัติที่ดี
		 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริการดังกล่าว บริการแนะแนวต้องจัดบริการต่าง ๆ ให้นักศึกษา
ดังต่อไปนี้
		 ๑) ควรสร้างแนวทางในการท�ำความรูจ้ กั นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลคุณลักษณะ
นักศึกษาและความต้องการในการมาใช้บริการ
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		 ๒) บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
		 ๓) บริการปรึกษาเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถแก้ปัญหาด้านการศึกษา
การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
		 ๔) บริการห้องสมุดอาชีพที่มีข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น อาชีพต่าง ๆ ภาวะและแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน แหล่งฝึกอาชีพ สถานที่ประกอบอาชีพ ต�ำแหน่งงานที่ว่าง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
		 ๕) บริการทดสอบด้วยแบบทดสอบคุณภาพดี เช่น แบบส�ำรวจเกีย่ วกับบุคลิกภาพ ความสนใจ
ในอาชีพ ความถนัด
		 ๖) บริการจัดหางาน ทั้งการจัดหางานระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ และ
บัณฑิต
		 ๗) สร้างช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เข้าถึง
นักศึกษาให้ได้มากที่สุด
		 ๘) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเท่าทันในข้อมูลข่าวสาร และสร้าง
ความสนใจในการมาใช้บริการของนักศึกษา
		 ๙) สร้างกิจกรรมในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Counselor Training Program)
		 ๑๐)สร้างกิจกรรมเพือ่ สร้างคุณค่าในตนเองให้แก่นกั ศึกษา (Self Enhancement Program)
เช่น กิจกรรมฝึกสมาธิ กิจกรรมฝึกทักษะการผ่อนคลายด้วยตนเอง
		 ๑๑) ควรด�ำเนินการสรุปข้อมูลการใช้บริการของนักศึกษา และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
รวมทั้ง วิเคราะห์แนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาให้ผู้บริหารทราบ
		 การบริหาร
		 ๑) การจัดองค์การ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
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		 นอกจากทีไ่ ด้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บุคลากรผูท้ ำ� หน้าทีใ่ ห้การปรึกษาต้องเป็นผูท้ สี่ ำ� เร็จ
การศึกษาด้านการให้ค�ำปรึกษาหรือจิตวิทยาการแนะแนว ส�ำหรับนักแนะแนวผู้ท�ำหน้าที่ให้บริการ
ทดสอบแก่นักศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับแบบทดสอบหรือแบบส�ำรวจที่ใช้เป็นอย่างดี
และสามารถแปลผลการทดสอบได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การก�ำหนดสัดส่วนจ�ำนวนของผู้ให้ค�ำปรึกษา
ควรใช้สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษา ๑๐,๐๐๐ คน ต่อผู้ให้ค�ำปรึกษา ๑ คน
		 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับบริการ แนะแนว
ต้องมีดังต่อไปนี้
			 (๑) ห้องท�ำงานของนักแนะแนวทีท่ ำ� หน้าทีใ่ ห้การปรึกษาต้องเป็นห้องทีเ่ ป็นสัดส่วนเฉพาะ
สามารถเก็บเสียงให้อยู่ภายในห้องได้ ที่ประตูห้องต้องมีกระจกโปร่งใสให้คนภายนอกห้องสามารถ
มองเห็นในห้องได้
			 (๒) ต้องมีห้องให้การปรึกษาแบบกลุ่ม อย่างน้อย ๑ ห้อง
		 ๔) งบประมาณ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๕) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๖) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บริการแนะแนวต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
			 (๑) บริการแนะแนวโดยบริการให้ค�ำปรึกษาต้องร่วมมือประสานงานกับคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวิชาต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อขอความร่วมมือจาก
นักแนะแนวเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ หรือสามารถส่งต่อนักศึกษาให้นักแนะแนว
เมื่อพิจารณาเห็นว่า นักศึกษาควรได้รับความช่วยเหลือจากนักแนะแนวโดยตรง
			 (๒) บริการแนะแนวโดยบริการให้ค�ำปรึกษาต้องประสานความร่วมมือกับแผนกจิตเวช
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถส่งต่อนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มีความจ�ำเป็นต้อง
รับการรักษาโดยจิตแพทย์ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีแผนกจิตเวช นักแนะแนวต้องประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันหรือโรงพยาบาลใกล้เคียง
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			 (๓) บริการแนะแนวโดยบริการจัดหางานต้องติดต่อกับองค์กรนักศึกษา บริษัท และ
สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นประจ�ำ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักศึกษาและบัณฑิตให้เข้าท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 (๔) บริการแนะแนวโดยบริการจัดหางานควรติดต่อกับนักศึกษา บัณฑิต และอาจารย์
เป็นประจ�ำ เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตได้รับข่าวสารเกี่ยวกับต�ำแหน่งงานที่ว่างจากสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
			 (๕) บริการแนะแนวติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจ�ำเพื่อให้สามารถหาข้อมูล
ที่ถูกต้องและทันสมัยมาให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์

		
๑.๔

การจัดบริการด้านวางตัวบุคคลทางด้านอาชีพ (Placement Service)

		 เป้าหมายของบริการ
		 ๑) สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสวงหาความสนใจ ความถนัดบนเส้นทางการประกอบอาชีพ
		 ๒) เพื่อให้ค�ำปรึกษาทางด้านอาชีพแก่นักศึกษา
		 ๓) เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารทางด้านอาชีพ ตลาดแรงงาน และข่าวการรับสมัครงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
		 ๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านตลาดแรงงานกับสถานประกอบการ
		 ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 ๑) นักศึกษาค้นพบความสนใจในเส้นทางอาชีพของตน
		 ๒) นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ
		 ๓) นักศึกษาสามารถมองเห็นลู่ทางการเตรียมตนเองเพื่อการหางานท�ำภายหลังจากส�ำเร็จ
การศึกษา
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		 แนวปฏิบัติที่ดี
		 ๑) สร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการมีงานท�ำกับสถาน
ประกอบการโดยตรง
		 ๒) จัดมุมความรู้เพื่อให้นักศึกษาเท่าทันข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน
		 ๓) วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการประกอบอาชีพและการมีงานท�ำของนักศึกษาที่ส�ำเร็จ
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนชีวิตในการประกอบอาชีพ
		 ๔) จัดท�ำข้อมูลข่าวสารออนไลน์ด้านตลาดแรงงานและการมีงานท�ำเพื่อการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของนักศึกษา
		 ๕) สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพือ่ ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและการรับสมัคร
บัณฑิตเข้าท�ำงาน
		 ๖) จัดบริการหางานท�ำให้แก่นักศึกษาระหว่างศึกษาในสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์
หรือหารายได้พิเศษ
		 ๗) จัดมหกรรมจัดหางาน (Job Fair) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้พบปะกับ
สถานประกอบการโดยตรง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างโอกาสในการพิจารณาเลือก
สถานประกอบการที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดทางอาชีพของตน
		 ๘) จัดท�ำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประมวลสถานการณ์ตลาดแรงงานและการมีงานท�ำของ
บัณฑิตเสนอต่อสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
ฝ่ายวิชาการ
		 การบริหาร
		 ๑) การจัดองค์การ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)
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		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับบริการ จัดวางตัว
บุคคลทางด้านอาชีพ ควรต้องมี
			 (๑) ห้องรับรองส�ำหรับการต้อนรับผูป้ ระกอบการทีม่ าอ�ำนวยความสะดวกหรือให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา
			 (๒) โทรศัพท์เพื่อการประสานงาน
		 ๔) งบประมาณ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๕) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๖) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บริการจัดวางตัวบุคคลทางด้านอาชีพ ต้องสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
			 (๑) บริการจัดวางตัวบุคคลด้านอาชีพ ต้องติดต่อกับองค์กรนักศึกษา หรือบริษัทและ
สถานประกอบการต่าง ๆ ในชุมชนเป็นประจ�ำ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักศึกษาและบัณฑิตให้
เข้าท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 (๒) บริการจัดวางตัวบุคคลด้านอาชีพติดต่อกับนักศึกษา บัณฑิต และอาจารย์ เป็นประจ�ำ
เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับต�ำแหน่งงานที่ว่างจากสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
			 (๓) บริการจัดวางตัวบุคคลด้านอาชีพต้องติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจ�ำเพื่อให้
สามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมาบริการให้แก่นักศึกษาและอาจารย์
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๑.๕

การจัดบริการด้านศาสนกิจในสถาบัน

เป้าหมายการบริการ
		 ๑) เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักความเชื่อทางศาสนา
		 ๒) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสุข สงบทางจิตใจ เสมือนมีที่พึ่งทางใจ
		 ๓) เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมตามประเพณีและวันส�ำคัญทางศาสนา
		 ๔) เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรมของศาสนาเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ความคิดและมุมมองทางศาสนา
		 ๕) สร้างความเข้าใจระหว่างศาสนิกต่างศาสนา
		 ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 ๑) เกิดความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของนักศึกษา
		 ๒) น�ำหลักศาสนธรรมมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อความส�ำเร็จทางการศึกษา
		 ๓) นักศึกษาเกิดความสุขสงบทางจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
		 แนวปฏิบัติที่ดี
		 ๑) จัดสถานที่ส�ำหรับปฏิบัติศาสนกิจและการท�ำกิจกรรมร่วมกันของแต่ละศาสนา เน้น
ศาสนาส�ำคัญในประเทศไทย
		 ๒) เปิดโอกาสให้นักศึกษาศาสนิกเดียวกันได้ท�ำกิจกรรมตามประเพณีและวันส�ำคัญทาง
ศาสนาร่วมกัน
		 ๓) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนต่างศาสนิก
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		 การบริหาร
		 ๑) การจัดองค์การ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)

๑.๖

การจัดบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะ

		 เป้าหมายของบริการ
		 ๑) ให้บริการปัจจุบันพยาบาลและบริการตรวจรักษาโรคที่มีคุณภาพดีแก่นักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งให้บริการด้านเภสัชกรรมที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษา ตลอดจนบริการจิตเวชที่มี
คุณภาพให้แก่นักศึกษา
		 ๒) ให้ บ ริ ก ารสถานที่ ส� ำ หรั บ ออกก� ำ ลั ง กายแก่ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้ มี
ความแข็งแรง
		 ๓) จัดบริการสถานที่เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อ
ความผ่อนคลายจากการเรียน
		 ๔) สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพหรือกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนาสุขภาพเฉพาะด้านแก่นักศึกษา
		 ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 ๑) นักศึกษาเกิดความรู้เท่าทันและวางแนวทางป้องกันตนเองจากสถานการณ์โรคระบาด
		 ๒) นักศึกษาได้เรียนรูส้ ขุ ภาวะของตน และวางแนวทางในการป้องกันและพัฒนาด้านสุขภาพ
ของตน
		 ๓) นักศึกษามีความตระหนักและให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเอง
		 ๔) นักศึกษาออกก�ำลังกายจนเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน

กรอบแนวทางการดำ�เนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา

35

		 แนวปฏิบัติที่ดี
		 เพื่ อให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายของบริก ารดังกล่าว จึงควรจั ด กิ จ กรรมและบริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา
ดังต่อไปนี้
		 ๑) จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่เมื่อรับเข้าเป็นนักศึกษา
		 ๒) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่นักศึกษาเมื่อเกิดโรคระบาด
		 ๓) จัดบริการให้การปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสุขภาพและสุขภาวะ
		 ๔) ให้ ค วามรู ้ เ กี่ยวกับ การช่ว ยเหลือดูแ ลตนเองเกี่ ย วกั บการปฐมพยาบาลพื้ น ฐานและ
การส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษา
		 ๕) สร้างกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการใช้ชวี ติ ทีส่ ร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Life style Activities)
		 ๖) ให้บริการปัจจุบันพยาบาล และบริการตรวจรักษาโรคแก่นักศึกษา มีการจัดเตรียม
ความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา พร้อมทั้งมีการประสานงานกับสถานพยาบาลใน
พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งบริการเภสัชกรรมและบริการด้านจิตเวชแก่นักศึกษา
		 ๗) ให้บริการสถานที่และอุปกรณ์กีฬาเพื่อการออกก�ำลังกายแก่นักศึกษา
		 ๘) ให้บริการฟิตเนสแก่นักศึกษา
		 การบริหาร
		 ๑) การจัดองค์การ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับบริการอนามัย
ต้องมีดังต่อไปนี้
			 (๑) ห้องตรวจโรคทีเ่ ป็นสัดส่วนมิดชิด ติดเครือ่ งปรับอากาศ และมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการตรวจโรคที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอ
			 (๒) ห้องปัจจุบันพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอ
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			 (๓) ห้องเภสัชกรรมพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นอย่างเพียงพอ
			 (๔) รถพยาบาลหรือรถขนย้ายผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล
			 (๕) สถานที่บริการยืม คืน อุปกรณ์กีฬา
			 (๖) สถานที่ให้บริการอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย (Fitness)
			 (๗) สถานที่นันทนาการ
		 ๔) งบประมาณ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บริการอนามัยต้องจัดท�ำงบประมาณไว้เป็น
ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหมุนเวียนกันมา เพื่อให้บริการ
มีคุณภาพมาตรฐาน
		 ๕) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บุคลากรของบริการอนามัยโดยเฉพาะแพทย์
ทันตแพทย์ และพยาบาล ต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายสูง จึงต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังและศึกษาการตัดสินคดีที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอยู่เสมอ
		 ๖) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บริการอนามัยต้องท�ำความร่วมมือประสานงาน
กับโรงพยาบาลและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน เพื่อขอความช่วยเหลือด้านบุคลากร
หรือการส่งบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาไปขอรับบริการ

		
๑.๗

การจัดบริการนักศึกษานานาชาติ

		 เป้าหมายของบริการ
		 ภารกิจหลักของบริการนักศึกษานานาชาติ คือ การช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติให้ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาและบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา เพื่อให้บรรลุภารกิจ
ดังกล่าว เป้าหมายของบริการนักศึกษานานาชาติต้องมีดังต่อไปนี้
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		 ๑) ให้บริการปรึกษาที่มีคุณภาพดี ทั้งการปรึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแก่นักศึกษา
ต่างชาติ ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
		 ๒) ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือชุมชนอย่างมีความสุข
		 ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 ๑) นักศึกษาต่างชาติสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสถาบัน และสามารถ
สร้างจุดเริ่มต้นทางการศึกษา
		 ๒) นักศึกษาเข้าใจบริบททางการศึกษาและสามารถศึกษาเรียนรูใ้ นสถาบันได้อย่างมีความสุข
		 แนวปฏิบัติที่ดี
		 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริการดังกล่าว บริการนักศึกษานานาชาติต้องจัดบริการต่าง ๆ
ให้นักศึกษาต่างชาติดังต่อไปนี้
		 ๑) บริการปรึกษานักศึกษานานาชาติ ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ทางด้านการศึกษา
ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
		 ๒) บริการติดต่อประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตหรือหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้ความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติ เช่น การต่ออายุหนังสือเดินทาง และการตรวจลงตรา
รวมทั้งสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
		 ๓) บริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติที่ประสบภาวะปัญหาทางการเงิน
		 ๔) จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาต่างชาติ
		 ๕) บริการติดต่อประสานงานกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสพบปะกับบุคคล
ในชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้มากยิ่งขึ้น
		 ๖) สร้างโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษากับชมรมกิจกรรมนักศึกษาในสถาบัน และ
จัดให้มีกิจกรรมการท�ำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ เช่น International
Food Fair, Cultural Exchange Activities เป็นต้น
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การบริหาร
		 ๑) การจัดองค์กร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว การจัดองค์กรของบริการนักศึกษานานาชาตินั้น
ย่อมขึน้ อยูก่ บั สถาบันอุดมศึกษา และจ�ำนวนนักศึกษาต่างชาติในสถาบันแต่ละแห่ง สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีนโยบายรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก และมีนักศึกษาต่างชาติเกิน ๕๐๐ คน
อาจจัดองค์กรของบริการนักศึกษานานาชาติเป็นองค์กรระดับ “งาน” คือ เป็นหนึ่งในฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษานานาชาติ ๕๐ - ๕๐๐ คน อาจจัดองค์กรของบริการ
นักศึกษานานาชาติเป็นองค์กรระดับ “หน่วย” คือ เป็นหน่วยหนึง่ ในงานแนะแนว สถาบันอุดมศึกษา
ที่มีนักศึกษาต่างชาติต�่ำกว่า ๕๐ คน อาจมอบให้อาจารย์แนะแนวหรือนักแนะแนวที่เหมาะสม
เป็นผู้จัดบริการให้นักศึกษาต่างชาติ
		 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในมาตรฐานหลักแล้ว อาจารย์แนะแนวหรือนักแนะแนว ทีท่ ำ� หน้าที่
ให้บริการนักศึกษาต่างชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ
ที่มีนักศึกษาอยู่ในสถาบัน
		 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว บริการนักศึกษานานาชาติต้องติดต่อกับบุคคล
ในชุมชน เพื่อหาครอบครัวที่สนใจและมีความพร้อมที่จะติดต่อกับนักศึกษานานาชาติ ส�ำหรับ
นักศึกษานานาชาติที่ต้องการติดต่อสัมพันธ์กับครอบครัวคนไทย
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๒. ภารกิจด้านการเสริมสร้างลักษณะนิสัย
ความหมาย

		 ๑) การเสริมสร้างลักษณะนิสัย หรือ การเสริมสร้างวินัยนักศึกษา มีนิยามความหมาย
ดังต่อไปนี้
			 (๑) การกําหนดแบบประพฤติในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในสถาบัน เช่น การเคารพ
ความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน การเคารพกติกาสถาบัน การไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การรู้จักใช้สิทธิ
และหน้าที่ในสถาบัน การรู้กาละเทศะ
			 (๒) การมีสํานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สถาบัน ส่วนรวม ประเทศชาติ
			 (๓) ความสามารถในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติหรือไม่ประพฤติปฏิบัติ
		 ๒) การพัฒนาลักษณะนิสัยหรือวินัยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความหมายดังต่อไปนี้
			 (๑) การสร้างให้นักศึกษามีแบบประพฤติที่เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันที่ดีกับผู้อื่น
ในสังคมมหาวิทยาลัย
			 (๒) การให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตนภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่สถาบันกําหนด ตลอดจน กฎหมายบ้านเมือง
			 (๓) การพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กาลเทศะหรือการแสดงออกตามบทบาทที่เหมาะสม
ในสถานะต่าง ๆ
			 (๔) การเรียนรู้ทักษะในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ประพฤติปฏิบัติ
			 (๕) การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
		 เป้าหมายของงาน
		 เป้าหมายของงานวินัยนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้
		 ๑) เพื่อพัฒนา เผยแพร่ ตีความ กฎ ระเบียบ และให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
สถาบันอุดมศึกษา
		 ๒) เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาตามกฎหมาย
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		 ๓) เพื่อให้สามารถระงับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๔) เพื่อรักษาและส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
		 ๕) เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบตนเอง มีวินัยในตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี
และมีส่วนร่วมเสริมสร้างและจรรโลงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 ๑) นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
		 ๒) นักศึกษาเกิดวินัยในตนเองในการประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน
		 ๓) นักศึกษารู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ และไม่ปฏิบัติตนละเมิดสิทธิของผู้อื่น
		 ๔) นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี ภายใต้สภาพแวดล้อมของสถาบัน
		 แนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินงาน
		 แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
		 ๑) ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาจากปรัชญาของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน
		 ๒) ก�ำหนดค่านิยมร่วมของนักศึกษาในสถาบัน (Core Value) ซึ่งค่านิยมร่วมควรเป็น
การพิจารณาร่วมกันระหว่างนักศึกษากับสถาบัน ควรก�ำหนดบทบาทของอาจารย์และบุคลากร
ในสถาบันที่พึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาในสถาบัน
		 ๓) ควรก� ำ หนดบทบาทของนั ก ศึ ก ษาในการประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นในสถาบั น เพื่ อ สร้ า ง
ความรับผิดชอบและความตระหนักให้แก่นักศึกษาต่อตนเองและสถาบัน
		 ๔) พัฒนาระบบและกลไกการด�ำเนินงานวินัยนักศึกษาโดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการ
แบบองค์รวม ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือ
ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
		 ๕) ก�ำหนดกลไกการด�ำเนินงานที่ครอบคลุมกลไกการด�ำเนินงานด้านหลักสูตรผ่านทาง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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		 ๖) ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการในการออกแบบระบบการเรียนการสอนเพื่อแสวงหารูปแบบ
การเรียนการสอนที่มีส่วนสนับสนุนการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
		 ๗) ก�ำหนดบทบาทอาจารย์ผู้สอนด้านแนวทางการปฏิบัติตนด้านการสอนและการใช้ชีวิต
ในสถาบัน เพื่อสร้างการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
		 ๘) ก�ำหนดบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อออกแบบการปฎิบัติภารกิจในฐานะผู้แทนของ
สถาบันในการดูแลนักศึกษารายบุคคล
		 ๙) ก�ำหนดบทบาทงานกิจการนักศึกษา เพื่อออกแบบการปฏิบัติภารกิจของงานกิจการ
นักศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา
		 ๑๐) ก� ำหนดบทบาทหน่ว ยงานในสถาบัน เพื่อออกแบบการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ในส่ ว นของ
การสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาวินัยนักศึกษา
		 ๑๑) สร้างเครือข่ายนักศึกษาร่วมสนับสนุนการส่งเสริมวินัยนักศึกษา
		 ๑๒) ทบทวนระเบียบปฏิบัติทางด้านวินัยนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
		 ๑๓) สร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมพิจารณา
ร่วมด�ำเนินงาน ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมขับเคลื่อนในการด�ำเนินงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การด�ำเนินงานวินัยนักศึกษา
		 ๑๔) สร้างรูปแบบการด�ำเนินงานวินยั นักศึกษาทีค่ รอบคลุมถึงแนวทางเชิงป้องกันการกระท�ำ
ผิดวินัยของนักศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อความร่วมมือกับผู้ปกครอง
		 ๑๕) สร้างแนวทางส่งเสริมวินัยนักศึกษาในสถาบัน เพื่อชี้ชวน ชักน�ำ ให้นักศึกษาได้ให้
ความสนใจในเรื่องการประพฤติ ปฏิบัติที่เหมาะสมกับความเป็นนักศึกษา
		 ๑๖) สร้างกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติของนักศึกษา หรือท�ำให้นักศึกษา
มีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตน เช่น สร้างแรงจูงใจแก่นักศึกษา เผยแพร่การปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบของนักศึกษา ผ่านสื่อต่าง ๆ ของสถาบัน
		 ๑๗) จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านวินัยนักศึกษา เพื่อให้เกิดการรับรู้
ร่วมกันผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งนี้ ควรให้ครอบคลุมถึง กฎ ระเบียบ การลงโทษ
วิธีการร้องทุกข์ วิธีการพิจารณาความผิดและวิธีการพิจารณาโทษที่ยุติธรรมและรวดเร็ว ตลอดจน
วิธีการอุทธรณ์
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๓. ภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริม เติมเต็ม
ศักยภาพนักศึกษา
ความหมาย
		 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน ที่มีเป้าหมายโดยตรง
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะ เฉพาะด้านแก่นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามความสนใจและสมัครใจของนักศึกษา
โดยไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
		 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกเหนือ
ไปจากประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียน หรือพัฒนาคุณลักษณะที่การจัดการศึกษาในชั้นเรียน
ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เช่น กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น�ำ
กิจกรรมพัฒนาจิตใจและคุณธรรม กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาของสถาบัน
เป็นต้น

ขอบข่ายการด�ำเนินงาน
		 ๑) กิจกรรมนักศึกษา
		 ๒) กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

		
๓.๑

กิจกรรมนักศึกษา

		 ความหมาย
		 กิจกรรมนักศึกษา คือ กิจกรรมที่สถาบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิด
ความเชือ่ ความสามารถ ความถนัดของตนในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กีฬา บําเพ็ญประโยชน์
ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม วิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอาจจะดําเนินการในรูปของชมรม
กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน โดยสถาบันจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําและ
อํานวยความสะดวก หรือ กิจกรรมที่นักศึกษารวมตัวกันจัดกิจกรรมโดยได้รับอนุญาตจากสถาบัน
ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาไม่มีการให้คะแนนหรือเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนแต่อย่างใด
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		 เป้าหมายของงาน
		 ภารกิจหลักของงานกิจกรรมนักศึกษา คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจหลักดังกล่าว
เป้าหมายของงานกิจกรรมนักศึกษา คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมที่มี
ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและมีคุณภาพ
		 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
		 ๑) นักศึกษารู้จักและเข้าใจความเป็นตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน จุดควรพัฒนา ประเด็น
ความสนใจของตนเอง
		 ๒) เกิดทักษะการท�ำงานอย่างเป็นระบบ และนิสัยคุณภาพ
		 ๓) เรียนรู้และเข้าใจความเป็นผู้น�ำ ทั้งในด้านการเป็นผู้น�ำและผู้ตาม
		 ๔) เข้าใจและเกิดทักษะการท�ำงานแบบร่วมมือร่วมใจ
		 ๕) เข้าใจและตระหนักถึง ความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความมีน�้ำใจ
		 แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
		 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง สถาบันอุดมศึกษาควรมีแนวปฏิบัติ
ในการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้
		 ๑) สถาบันควรก�ำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ ให้เกิดการรับรู้
โดยทัว่ กัน ซึง่ นโยบายดังกล่าวควรสร้างโอกาสให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสด�ำเนินกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น กิจกรรมในวันส�ำคัญของชาติ กิจกรรมเพือ่ เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
เป็นต้น และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน
		 ๒) สร้างแนวทางการรับรู้นโยบายและท�ำความเข้าใจ เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมของ
นักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกัน
		 ๓) จัดท�ำกติกาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับในการด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษา โดยให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในข้อบังคับดังกล่าว
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		 ๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการรวมตัวกันในรูปขององค์กร
กิจกรรมนักศึกษา ตามความสนใจ ตามกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ดังนี้
			 (๑) กิจกรรมส่วนกลาง ได้แก่ องค์การนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
			 (๒) กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ ชมรม หรือชุมนุมทางวิชาการ เช่น ชมรมภาษาอังกฤษ
และชมรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
			 (๓) กิจกรรมกีฬา ได้แก่ ชมรมกีฬาต่าง ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมกรีฑา เป็นต้น
			 (๔) กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ชมรมศิลปวัฒนธรรม เช่น ชมรมดนตรีไทย
และชมรมอีสาน เป็นต้น
			 (๕) กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ชมรมกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือสังคม เช่น
ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ชมมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชมรมด้านจิตอาสา เป็นต้น
			 (๖) กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมเพือ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น การสังสรรค์
การออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเฮฮา เป็นต้น
		 ๕) จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินกิจกรรม ทั้งในด้านทักษะการคิด ทักษะ
การท�ำงาน ทักษะการจัดการ แก่นักศึกษาก่อนการด�ำเนินกิจกรรม เช่น Club Leader Camp
		 ๖) จัดให้มีกิจกรรมแนะน�ำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาในสถาบัน เช่น Student Club Fair
		 ๗) สถาบันอุดมศึกษาพึงออกแบบแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมที่ฝึกการเรียนรู้ และท�ำ
ความเข้าใจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วิถีการปกครอง
แบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมนักศึกษา
		 ๘) สถาบันอุดมศึกษาควรชีน้ ำ� เพือ่ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมทีส่ ะท้อน
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงคุณค่าและเกิดมูลค่า การด�ำเนินงานที่
สะท้อนลงทุนต�่ำแต่ประสิทธิผลการด�ำเนินงานสูง (Low Cost but High Effective)
		 ๙) สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างโอกาสให้นักศึกษาเกิดการรวมตัวกันเพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้นักศึกษาในภาพรวมของสถาบันได้มีโอกาสในการแสดงออกมากขึ้น
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		 ๑๐) สถาบันอุดมศึกษาควรแสวงหาโอกาสและจัดหาเวทีเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ท�ำกิจกรรม ทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน
		 ๑๑) สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมในเชิงเครือข่ายนอกสถาบัน
เพื่อสร้างความร่วมมือและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา
		 ๑๒) จัดหาเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษา
ทั้งการสนับสนุนความรู้ การสนับสนุนงบประมาณหรือแหล่งปฏิบัติงาน
		 ๑๓) ควรออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษาให้ความส�ำคัญต่อการวางแผนและการประเมินผล
แบบมีส่วนร่วม มีการส่งมอบงานระหว่างรุ่นสู่รุ่น
		 ๑๔) จัดให้มีการประกวดโครงการ/กิจกรรมคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
		 ๑๕) มีกิจกรรมเพื่อน�ำเสนอภาพรวมการด�ำเนินงานให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปรับทราบ
และสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมให้นักศึกษา
		 การบริหาร
		 ๑) การจัดองค์การ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นมาตรฐานหลั ก แล้ ว สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งท� ำ การฝึ ก อบรม
คณะกรรมการองค์กรกิจกรรมนักศึกษาทุกองค์กรให้มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา การจัด
กิจกรรมนักศึกษา ระเบียบการเงิน และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา
		 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลัก ซึ่งเป็นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในส�ำนักงานแล้ว
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานกิจกรรมนักศึกษา สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่สถาบัน
อุดมศึกษา ต้องจัดเพิ่มขึ้นเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามีดังต่อไปนี้
			 (๑) อาคารหรือสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ท�ำการสโมสรหรือชมรมกิจกรรมให้เพียงพอกับ
จ�ำนวนองค์กรกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน
			 (๒) อาคารหรือสถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
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			 (๓) อาคารกีฬา สนามกีฬา และศูนย์สมรรถภาพทางกาย (Fitness Center)
			 (๔) อุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอต่อการออกก�ำลังกายและการฝึกซ้อมกีฬาของนักศึกษา
รวมทั้ง อุปกรณ์กีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
			 (๕) รถยนต์หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทีอ่ นุญาตให้นกั ศึกษา
ใช้เพื่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้เมื่อนักศึกษามีความจ�ำเป็น
		 ๔) งบประมาณ (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องด�ำเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณที่ใช้จัดกิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้
			 (๑) ก�ำหนดกฎ ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาในการน�ำเงินบ�ำรุงกีฬาทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
เก็บจากนักศึกษา มาจัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อการกีฬาของนักศึกษา
			 (๒) ก�ำหนดกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการหารายได้ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา การจัดสรร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเก็บรักษาเงินขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา
		 ๕) ความรับผิดชอบตามกฎหมาย (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารงาน
กิจกรรมนักศึกษาต้องก�ำหนดกฎ ระเบียบ พร้อมทั้ง มาตรการในการป้องกันปัญหาและอุบัติเหตุ
ทีอ่ าจเกิดจากการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เช่น ปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา
ปีที่ ๑ จากการจัดกิจกรรมการประชุมเชียร์และการต้อนรับน้องใหม่ของนักศึกษารุน่ พี่ หรืออุบตั เิ หตุ
ที่อาจเกิดจากการเดินทางและการจัดกิจกรรมภายนอกวิทยาเขต
		 ๖) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว ผู้บริหารกิจกรรมนักศึกษาต้องด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
			 (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภท
ทุกรายการให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาได้ทราบอย่างทั่วถึง
			 (๒) แสวงหาอาจารย์และบุคลากรด้านอื่นของสถาบันอุดมศึกษา มาท�ำหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนักศึกษา หรือผู้ฝึกสอนกิจกรรมนักศึกษา
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			 (๓) ร่วมกับองค์กรกิจกรรมนักศึกษาเพื่อแสวงหาบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชน
ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับกิจกรรมประเภทต่าง ๆ มาท�ำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกิจกรรมนักศึกษา
หรือวิทยากรในการจัดสัมมนา
			 (๔) ร่ ว มมื อกับ องค์ก รกิจกรรมนัก ศึก ษาเพื่อแสวงหาหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐบาลและ
ภาคเอกชนที่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุที่ใช้จัดกิจกรรมนักศึกษา
		 ๗) การประเมินผล (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว ผู้บริหารกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละองค์กรกิจกรรมนักศึกษาเป็นประจ�ำ หัวข้อ
การประเมินนั้นอาจรวมถึงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
คุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนปัญหาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

		
๓.๒

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

		 ความหมาย
		 กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียนที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
เพื่อเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีพัฒนาการรอบด้านของความเป็น
มนุษย์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมของนักศึกษาให้เป็นไปตามความชอบ ความสนใจ โดยไม่มีคะแนนเข้ามา
เกี่ยวข้อง
		 เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
		 เป้าหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีดังต่อไปนี้
		 ๑) กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนเกิด
ความตระหนักว่า การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ควรได้รับการพัฒนารอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และพัฒนาภาวะสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากขึ้น
		 ๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการ
ทํางานเป็นหมู่คณะ ความสามารถในการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ที่จะเข้าใจ
และยอมรับผู้อื่น พัฒนาความเป็นผู้นําและฝึกหัดการทํางานอย่างเป็นระบบ ฝึกการคิดและตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล
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		 ๓) กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนและ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในสถาบัน นอกจากนั้น อาจเป็นหนทางในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด
จากการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วย
		 ๔) กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม
มีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณ์ของชาติ ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
ประพฤติตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์เป็นที่ต้องการของสังคม
		 ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 ๑) นักศึกษาสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้ในช่วงเปลีย่ นผ่านสูก่ ารเป็นนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
		 ๒) นักศึกษามองเห็นเส้นทางอาชีพที่ตนศึกษา และวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
		 ๓) นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างงานด้วยตนเองได้ในอนาคต
		 ๔) นักศึกษามีบุคลิกภาพและภาวะผู้น�ำที่สามารถน�ำไปใช้ในการท�ำงาน
		 ๕) นักศึกษามีทักษะการหางานที่เพียงพอ และมีความมั่นใจในการหางานท�ำ ภายหลัง
จากส�ำเร็จการศึกษา
		 แนวปฏิบัติที่ดี
		 ๑) ควรมีการจัดท�ำแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถาบันจะจัดให้แก่นักศึกษาโดยนักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนดังกล่าว
		 ๒) จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในคุณลักษณะจ�ำเป็นที่ควรเสริมสร้างให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา
เช่น บุคลิกภาพและภาวะผู้น�ำ
		 ๓) สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย
		 ๔) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวส�ำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความสามารถ
ในการปรั บ ตั ว และพร้ อ มศึ ก ษาเล่ า เรี ย นและใช้ ชี วิ ต ในสถาบั น ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช่ น
การปฐมนิเทศ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิต การจัดตั้งศูนย์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
และค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ เป็นต้น
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		 ๕) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้น�ำภายใต้รูปแบบ
ที่หลากหลาย จัดหาเวทีและโอกาสเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะภาวะผู้น�ำอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งสามารถประเมินความเป็นผู้น�ำของตนเอง
		 ๖) จัดให้มีกิจกรรมเตรียมพร้อมการเป็นผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
		 ๗) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพนักศึกษา ทั้งการน�ำเสนอ มารยาทสังคม
การเคลื่อนไหว การแต่งกายที่เหมาะสม การพัฒนาลักษณะท่าทาง เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ประกอบอาชีพและการด�ำรงตนในสังคม
		 ๘) จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งจิ ต อาสาและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกสถาบัน
		 ๙) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นไทย ความภูมิใจในสถาบันและภูมิใจไทย
		 ๑๐) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมการคิดผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง
		 ๑๑) จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อน�ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต
		 ๑๒) สร้างระบบประเมินเพื่อติดตามผลความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ในภาพรวมและการรายงานผล (Feedback) สู่ผู้บริหาร เพื่อประเมินความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
		 ๑๓) สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม
ในรูปแบบของ Challenge Program
		 ๑๔) วางแนวทางประเมิ น ผลการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในภาพรวมของสถาบั น เพื่ อ ศึ ก ษา
การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเสนอสถาบันทราบ เพื่อผู้บริหารสถาบันสามารถน�ำผลวิเคราะห์
มาใช้ในการวางกลยุทธ์เพื่อการด�ำเนินงานต่อไป
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๔. ภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
ความหมาย
		 การสร้างกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสถาบัน เพื่อ
เสริมสร้างความผูกพันของศิษย์เก่าต่อสถาบัน ตลอดจนส่งเสริม ประสานความร่วมมือในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
		 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์เป็นภารกิจส�ำคัญทีส่ ถาบันอุดมศึกษาต้องจัดขึน้ เพือ่ ให้บริการแก่นกั ศึกษา
เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว เป้าหมายของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้
		 ๑) สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน
		 ๒) สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน

ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 ๑) นักศึกษาของสถาบันเกิดจิตส�ำนึกกตัญญูต่อสถาบัน
		 ๒) นักศึกษาเกิดความภูมิใจในสถาบันและบัณฑิตศิษย์เก่าของสถาบัน
		 ๓) นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจที่จะสนับสนุนภารกิจสถาบันเมื่อตนส�ำเร็จการศึกษา
		 ๔) นักศึกษาปัจจุบันมีสัมพันธภาพที่ดีและมีความพึงพอใจในกิจกรรมจากศิษย์เก่า
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		 เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ตอ้ งจัดบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
		 ๑) จัดตั้งหรือก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อจัดการงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
		 ๒) สถาบันพึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการด�ำเนินงาน
		 ๓) ก�ำหนดแนวทางเพื่อสร้างความผูกพันระหว่าง ศิษย์เก่า กับ สถาบัน เช่น
			 (๑) สร้างโอกาสการเข้ามามีส่วนช่วยในกิจการของสถาบัน
			 (๒) สร้างโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบัน
			 (๓) สร้างบรรยากาศการระลึกถึงสถาบันในทุกมิติ
		 ๔) ก�ำหนดแนวทางสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน เช่น ศิษย์เก่าควร
เข้าไปช่วยในการพัฒนาทักษะอาชีพ การเป็นที่ปรึกษาทางอาชีพ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนในการหางาน การพัฒนางานให้มีความเป็นมืออาชีพ
อีกทั้งให้ค�ำแนะน�ำเสมือนเป็นพี่เลี้ยงดูแล
		 ๕) ควรจัดท�ำเอกสารเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับรู้ข่าวสารและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
กับสถาบัน และศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน
		 ๖) ควรก�ำหนดแนวทางในการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า และสร้างการรับรู้แก่นักศึกษาปัจจุบัน
		 ๗) จัดท�ำฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อสร้างโอกาสในการสืบค้น
		 ๘) ควรก�ำหนดแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบันได้มีโอกาสพบศิษย์เก่าในโอกาสต่าง ๆ เช่น
การมาเป็นวิทยากร การแนะแนวอาชีพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น

การบริหาร		
		 ๑) การจัดองค์การ (ดูจากมาตรฐานหลัก) ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
		 ๒) บุคลากร (ดูจากมาตรฐานหลัก)
		 ๓) สิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ดูจากมาตรฐานหลัก)
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		 นอกจากทีไ่ ด้กล่าวไว้ในมาตรฐานหลักแล้ว สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับภารกิจด้านศิษย์เก่า
สัมพันธ์ต้องมีดังต่อไปนี้
		 (๑) ระบบข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า
		 (๒) ช่องทางการสื่อสารระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ้คส์ สื่อออนไลน์

		
๕. ภารกิจด้านการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดค่านิยมที่ดี
ความหมาย
		 การสร้างแรงจูงใจ คือ กระบวนการวางแนวทางในการเสริมพลังใจทางบวก เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความตระหนักและเชื่อมั่นในการท�ำความดี สามารถโน้มน้าวใจตนเองให้มีค่านิยม
และลงมือกระท�ำตามค่านิยมดังกล่าว

เป้าหมายของการด�ำเนินงาน
		 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักศึกษาเกิดค่านิยมที่ดีนั้น มีเป้าหมายในการด�ำเนินงาน ดังนี้
		 ๑) เพื่อสร้างกิจกรรมกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก เกิดแรงบันดาลใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตนบนเส้นทางที่ดีงาม
		 ๒) เพื่อสร้างหลักยึด หลักคิดแก่นักศึกษาในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
		 ๓) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและผลดีงามที่จะเกิดขึ้นแก่
นักศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้
		 นักศึกษามีความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติตน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะประพฤติปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง
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		 ๑) สถาบันควรก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา
		 ๒) สร้าง “กฎเกียรติยศ” นักศึกษา หรือชื่ออื่นที่มีความหมายใกล้เคียง เพื่อเป็นกรอบ
ความประพฤติจ�ำเป็นซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาบัน และสื่อสารให้นักศึกษาทราบ
		 ๓) วางแนวทางสร้าง “แรงจูงใจ” เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อมั่น และเกิดการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเกณฑ์เพื่อสะท้อนพฤติกรรมความดีที่พึงประสงค์ ทั้งในระดับ
บุคคล และระดับองค์กร เช่น
			 (๑) ระดับบุคคล ควรสร้างเกณฑ์นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เช่น
						 • นักศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านการด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง
						 • นักศึกษาที่มีความประพฤติดี (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่เคยถูกลงโทษด้าน
ทุจริตการสอบ ด�ำรงตนภายใต้กรอบระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย มีผลงานด้านจิตอาสา)
			 (๒) ระดับองค์กร หรือ ระดับกลุม่ นักศึกษา ซึง่ มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมทีม่ งุ่ รับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือกิจกรรมจิตอาสาที่น�ำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการ
		 ๔) สร้างโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้นักศึกษาต้นแบบ เพื่อให้เกิดก�ำลังใจและเกิด
แนวคิดที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงเวลาของการปรับตัวในสถาบัน โดยจัดหานักศึกษาต้นแบบ ซึ่งได้
ผ่านประสบการณ์ที่ยุ่งยากมาแล้ว มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักศึกษาใหม่ฟัง
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