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ค�าน�า

  แนวทำงกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นโดยส�ำนักส่งเสริม 

และพฒันำศกัยภำพนกัศกึษำ ส�ำนกังำนปลดักระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวัตกรรม 

(ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) เนื่องจำกมำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำที่สถำบันอุดมศึกษำ 

ใช้เป็นแนวปฏิบัติได้จัดพิมพ์และเผยแพร่มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นระยะกว่ำ ๒๐ ปีแล้ว ท�ำให้

เนื้อหำบำงส่วนไม่สอดรับกับสถำนกำรณ์และนโยบำยกำรพัฒนำนักศึกษำในปัจจุบัน

  ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ขอควำม

อนเุครำะห์ ดร.จริวฒัน์ วรีงักร ด�ำเนนิกำรศกึษำทบทวนมำตรฐำนกจิกำรนกัศกึษำ และเสนอแนวทำง

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจัดท�ำมำตรฐำน

กจิกำรนกัศกึษำ ส�ำนกังำนปลดักระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม จงึได้จดัให้

มีกำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำทบทวนมำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำ และได้จัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำร 

เร่ือง กำรปรับตัวสู่กำรพัฒนำนักศึกษำแบบองค์รวม เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 

เซน็จรูี ่พำร์ค กรงุเทพฯ เพือ่ระดมควำมเหน็จำกผูบ้รหิำรและบคุลำกรทีด่แูลงำนด้ำนกจิกำรนกัศึกษำ 

และได้น�ำข้อคิดเห็นจำกกำรประชุมมำปรับปรุง (ร่ำง) มำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒  

โดยก�ำหนดให้เป็น “กรอบแนวทำงกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำ” และหวังเป็น 

อย่ำงยิ่งว่ำ สถำบันอุดมศึกษำจะสำมำรถน�ำไปเป็นแนวปฏิบัติในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำงำนกิจกำร

นักศึกษำให้ได้มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคมต่อไป
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บทน�า

  ความเป็นมา

  นับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ทบวงมหำวิทยำลัยได้จัดท�ำมำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำขึ้น เพื่อเป็น 

คูม่อืและแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนกจิกำรนกัศึกษำ ส�ำหรบัเป็นกรอบอ้ำงองิในกำรด�ำเนนิงำน เพือ่พฒันำ

งำนกจิกำรนกัศกึษำในสมยันัน้และต่อเนือ่งมำจนถงึปัจจบุนั เนือ่งจำกปัจจัยสนบัสนนุด้ำนต่ำงๆ บรบิท

ด้ำนอดุมศกึษำ สถำนกำรณ์และเป้ำหมำยกำรผลติบณัฑิตได้เปล่ียนแปลงไป ท�ำให้ภำรกจิด้ำนกจิกำร

นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำมีขอบข่ำยกำรด�ำเนินงำนที่กว้ำงขวำงและมีรูปแบบที่เปล่ียนไปมำก 

จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องทบทวนมำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับบริบท  

และสถำนกำรณ์ของอดุมศกึษำในปัจจบุนัและอนำคต เพือ่ใช้เป็นกรอบอ้ำงองิให้แก่สถำบนัอดุมศกึษำ

ในกำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

  ๑. เพื่อศึกษำสถำนกำรณ์และสภำพปัญหำของงำนกิจกำรนักศึกษำในปัจจุบัน

  ๒. เพื่อศึกษำแนวคิด หลักกำร แนวปฏิบัติกำรด�ำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำทั้งใน 

ประเทศไทยและต่ำงประเทศ

  ๓. เพื่อให้ได้แนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของกำรจัด 

กำรศึกษำที่หลำกหลำย นโยบำยของประเทศ และควำมเปลี่ยนแปลงของโลก 
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  สรุปผลการศึกษาทบทวนมาตรฐานกิจการนักศึกษา

  ๑.	 สถานการณ์และสภาพปัญหาของงานกิจการนักศึกษาในปัจจุบัน

   จำกกำรประมวลและวเิครำะห์ภำพรวมกำรด�ำเนนิงำนกจิกำรนกัศกึษำของสถำบนัอดุมศกึษำ 

ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยสังเครำะห์จำกงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผลกำรสัมมนำจำกเวทีกำรประชุม

วิชำกำรด้ำนพัฒนำนักศึกษำและพัฒนำบัณฑิตอุดมคติ พบว่ำ 

   ๑.๑	 	 ด้านการบริหารจัดการ

    • เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำยังขำดกำรบูรณำกำรที่ชัดเจนกับ 

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสถำบัน ตลอดจนกำรบูรณำกำร 

ภำรกิจ ที่สอดคล้องกันในด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำกับฝ่ำยวิชำกำร

    •  โครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ ขำดกำรปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เกิด 

ควำมเหมำะสมกับยุคสมัยอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ยังเป็นไปในลักษณะแยกส่วนกำรด�ำเนินงำน

    • หน่วยงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำยังมีกำรจัดท�ำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน

กำรบรหิำรจดักำรไม่มำกนกั ท�ำให้ขำดข้อมลูสนบัสนนุทัง้ในด้ำนกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรตดัสินใจ 

ของผู้บริหำร

    • บคุลำกรปฏบิตังิำนด้ำนกิจกำรนกัศกึษำ ยงัขำดทกัษะจ�ำเป็นและทกัษะอนำคต 

ที่จะน�ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมยุ่งยำกและซับซ้อน

    • ยังขำดกำรก�ำหนดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่นักศึกษำพึงได้รับจำกกำรด�ำเนินงำน

กิจกำรนักศึกษำในภำพรวม
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   ๑.๒			 ด้านการด�าเนินงานบริการนักศึกษา

    • ในภำพรวมมุ่งเน้นไปในด้ำนกำรจัดบริกำรแก่นักศึกษำในเรื่องที่ส่งผลต่อ 

ควำมพร้อมในกำรศึกษำเล่ำเรียนมำกกว่ำกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตโดยรวมของนักศึกษำ 

    • กำรด�ำเนนิงำนยงัขำดกำรวเิครำะห์ควำมต้องกำรจ�ำเป็นของนกัศกึษำ กำรจดัเกบ็

ข้อมูลกำรมำใช้บริกำร และกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้บริกำรของนักศึกษำในภำพรวม เพื่อน�ำมำใช้

เป็นฐำนข้อมูลในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ เพื่อให้สอดคล้องเหมำะสมกับควำมต้องกำร ท�ำให้

ยำกที่จะสรุปให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำน

    • กำรด�ำเนนิงำนด้ำนวนิยันกัศกึษำ ส่วนใหญ่จะเน้นไปทีก่ำรพฒันำระเบยีบปฏบิตัิ 

กำรติดตำมภำวะกำรกระท�ำผิด กำรสอบสวน กำรลงโทษ นักศึกษำผู้กระท�ำผิด มำกกว่ำจะเน้น 

กำรแสวงหำวิธีกำรเสริมสร้ำงลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือคุณลักษณะด้ำนวินัยที่ 

พึงประสงค์

   ๑.๓	 	 ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	

    • มีควำมเข้ำใจว่ำกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ คือ กำรส่งเสริมให้นักศึกษำ 

ได้ท�ำกจิกรรม จงึขำดกำรจดักจิกรรมเพือ่พฒันำคณุลกัษณะเฉพำะด้ำนแก่นกัศึกษำ เช่น ด้ำนบคุลิกภำพ 

ด้ำนภำวะผู้น�ำ เป็นต้น 

    • กำรสร้ำงโอกำสหรือจัดหำเวทีเพื่อสนับสนุนกำรแสดงออกทำงศักยภำพ 

นักศึกษำ ยังมีกำรจัดท�ำแผนเพื่อกำรสนับสนุนไม่มำกนัก 

    • กำรวำงยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำนักศึกษำนอกชั้นเรียน เพื่อสนับสนุนกำร 

เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังขำดควำมชัดเจน จึงอำจจะกระทบกำรพัฒนำนักศึกษำแบบองค์รวม 

โดยพึ่งพำกำรด�ำเนินกำรจำกฝ่ำยวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำในชั้นเรียนเพียงอย่ำงเดียว

   ๑.๔	 	 ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

    พบว่ำ ในภำพรวมยังมีกำรด�ำเนินกำรในด้ำนน้ีไม่มำกนัก จึงมีจ�ำนวนสถำบันที่ให ้

ควำมส�ำคัญในเรื่องนี้เพียงไม่กี่แห่ง และภำรกิจกำรด�ำเนินงำนยังขำดควำมชัดเจน

9กรอบแนวทางการดำาเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา



  ๒.	 แนวคิด	หลักการ	แนวปฏิบัติการด�าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา 
	 	 	 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

   ผลกำรศึกษำพบว่ำ แนวคิดที่พึงน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วย

    ๑)  แนวคิดจำก “ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐” ซึ่งรัฐบำลได้จัดท�ำขึ้น

    ๒)  แนวคิดกำรส่งเสริม “ค่ำนิยมไทย ๑๒ ประกำร” สู่นักศึกษำ

    ๓)  แนวคิดจำกผลกำรสัมมนำด้ำนพัฒนำนักศึกษำ ทั้งกำรประชุมระดับชำติและ 

ระดับนำนำชำติ มุ ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ควำมเป็นผู้น�ำ 

เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง กำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกประชำธิปไตย กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

กำรเสริมสร้ำงงำนกิจกำรนักศึกษำเพื่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่มุ ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 

กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำเพื่อกำรพัฒนำนักศึกษำ 

  ๓.	 ร่างมาตรฐานกิจการนักศึกษาฉบับใหม่

   จำกกำรศกึษำทบทวนมข้ีอเสนอว่ำ สำระส�ำคญัของมำตรฐำนกจิกำรนักศกึษำ ควรก�ำหนด

แนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นสำกลและบริบทของ 

กำรจดักำรศกึษำ เพือ่ใช้เป็นกรอบอ้ำงอิงในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกจิกำรนกัศกึษำของสถำบนัอดุมศกึษำ 

โดยควรจะต้องมีกำรปรับปรุง ๔ ประเด็นส�ำคัญ ได้แก่

   ๑) ปรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำนักศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

   ๒) ปรับขอบข่ำยภำรกิจกำรด�ำเนินงำนของงำนกิจกำรนักศึกษำให้สอดคล้องกับ 

ทิศทำงกำรด�ำเนินงำนในปัจจุบันและอนำคต

   ๓) ควรมี “ผลลัพธ์ที่คำดหวัง” (Learning Outcome) ในงำนและกำรด�ำเนินงำน

   ๔)  ควรชี้ให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดีในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำในแต่ละภำรกิจ
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  ๔.		ข้อเสนอแนวทางการน�ามาตรฐานกิจการนักศึกษาไปใช้

   เนื่องจำกบริบทของสถำบันอุดมศึกษำมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งประเภท ขนำด จ�ำนวน

นักศึกษำ กำรน�ำมำตรฐำนกิจกำรนักศึกษำไปใช้ในทุกภำรกิจจึงเป็นไปได้ยำก จึงควรเปิดโอกำส 

ให้สถำบันอุดมศึกษำเลือกแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน โดยวิธีกำรจัดแบ่งออกเป็นระดับต่ำง ๆ ดังนี้

   ๑) ระดับพื้นฐำน (Requirement) หมำยถึง หน่วยงำนกิจกำรนักศึกษำของสถำบันควร

ด�ำเนินกำรครบถ้วนตำมภำรกิจพื้นฐำนที่ก�ำหนด

   ๒) ระดับก้ำวหน้ำ (Progressive) หมำยถึง หน่วยงำนกิจกำรนักศึกษำของสถำบัน 

ควรด�ำเนินกำรเมื่อเปิดรับนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำมำศึกษำในสถำบัน

   ๓) ระดับเชิงรุก (Proactive) หมำยถึง หน่วยงำนกิจกำรนักศึกษำของสถำบันต้องกำร 

ยกระดับกำรด�ำเนินงำนสู่ควำมเป็นสำกล
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ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนในแต่ละระดับ ควรประกอบด้วยภำรกิจต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

ระดับพื้นฐาน
(Requirement)

ระดับก้าวหน้า
(Progressive)

ระดับเชิงรุก
(Proactive)

ครอบคลุมภำรกิจดังต่อไปนี้

๑. ภำรกิจด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต

    ๑.๑ บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

    ๑.๒ บริกำรด้ำนแนะแนวและให้ค�ำปรึกษำ

    ๑.๓ บริกำรด้ำนกำรวำงตัวบุคคล

    ๑.๔ บริกำรด้ำนศำสนกิจในสถำบัน

    ๑.๕ บริกำรด้ำนสุขภำพและสุขภำวะ

๒. ภำรกิจด้ำนกำรเสริมสร้ำงลักษณะนิสัยนักศึกษำ

๓. ภำรกิจด้ำนกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริม เติมเต็ม  

 ศักยภำพนักศึกษำ

๔. ภำรกิจด้ำนกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อให้เกิดค่ำนิยมที่ดี

ครอบคลุมระดับพื้นฐำนและเพิ่มเติมภำรกิจ ดังต่อไปนี้

๑. ภำรกิจด้ำนพัฒนำคุณภำพชีวิต

    ๑.๑ บริกำรด้ำนที่พักอำศัย

    ๑.๒ บริกำรนักศึกษำนำนำชำติ

    ๑.๓ บริกำรนักศึกษำพิกำร

๒. ภำรกิจด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์

ครอบคลุมทุกด้ำนและพัฒนำจนเทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกล

๑. ใช้ภำษำอังกฤษในกำรด�ำเนินกำรทุกภำรกิจ

๒. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนำคุณลักษณะเฉพำะ เช่น 

 • โครงกำรพัฒนำควำมเป็นผู้น�ำ 

 • The first Year Student Development Program

 • Student Activities Exchange Program
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  วัตถุประสงค์

  สถำบันอุดมศกึษำต้องก�ำหนดวัตถปุระสงค์ของฝ่ำยกิจกำรนกัศึกษำให้ชัดเจน และประชำสัมพนัธ์ 

ให้ทรำบโดยทั่วกัน นอกจำกน้ัน งำนทุกงำนในฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำต้องก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ 

แต่ละงำนให้ชัดเจน มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่มุ่งหวัง

	 	 ภารกิจ

  ภำรกิจหลักของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย

  (๑) จัดบริกำรต่ำง ๆ เพื่อช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตนักศึกษำ รวมถึง กำรเสริมสร้ำงทักษะ 

ด้ำนสังคมให้กับนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำมีควำมพร้อมในกำรศึกษำเล่ำเรียนและกำรด�ำเนินชีวิต 

ได้อย่ำงมคีณุภำพในอนำคต ทัง้นี ้กำรจดับรกิำรนกัศกึษำต้องครอบคลมุถงึกำรให้บรกิำรแก่นกัศึกษำ 

ที่มีควำมบกพร่องทำงกำยด้วย

  (๒)  ส่งเสริมพัฒนำกำรของนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรปรับตัว กำรเข้ำใจตนเอง  

กำรเลือกอำชีพ พัฒนำด้ำนสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย คุณธรรม จริยธรรม ทักษะกำรใช้

เทคโนโลยี บุคลิกภำพ และภำวะผู้น�ำ

กรอบแนวทางการด�าเนินการ
ตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา

ส่วนที่	๑ มาตรฐานหลัก
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  (๓) ศึกษำและจัดสภำพแวดล้อมของสถำบันอุดมศึกษำให้เอื้อต่อกำรศึกษำและกำรพัฒนำ

นักศึกษำ 

  (๔) ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ

	 	 การบริหาร

  ๑.	 การจัดการองค์กร

   ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำต้องจัดสำยกำรบังคับบัญชำภำยในองค์กรกิจกำรนักศึกษำ รวมทั้ง

งำนแต่ละงำนให้ชัดเจน โดยต้องก�ำหนดนโยบำย วิธีกำรด�ำเนินงำน และหน้ำที่รับผิดชอบของ 

บุคลำกรแต่ละต�ำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน

  ๒.	 บุคลากร

   (๑) ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกิจการนักศึกษา

    สถำบันอดุมศกึษำต้องแต่งต้ังผู้บริหำรสงูสดุฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำขึน้ เพ่ือรบัผดิชอบงำน 

ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ และควรจะต้องมีต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำรระดับสูงของสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อให้ 

ปัญหำและควำมต้องกำรของนักศึกษำ ตลอดจนปัญหำกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

ได้รับกำรแก้ไขจำกที่ประชุมผู้บริหำรระดับสูงของสถำบันอุดมศึกษำ ผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยกิจกำร 

นักศึกษำต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน และมีประสบกำรณ์ในด้ำนงำน 

กิจกำรนักศึกษำ ต้องจัดกระบวนกำรบริหำรงำนภำยในฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เช่น 

กำรวำงแผน กำรจัดองค์กำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรด�ำเนินงำนและกำรสั่งกำร กำรประสำนงำน 

กำรรำยงำน และงบประมำณ

   (๒) ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงาน

    ผู้บริหำรระดับกอง ระดับฝ่ำย หรือระดับงำน ต้องเป็นผู้ท่ีท�ำงำนประจ�ำเต็มเวลำ 

และเป็นผูม้คีวำมรู ้มปีระสบกำรณ์ในงำนท่ีรบัผดิชอบและมคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำน หน่วยงำน 

ทุกฝ่ำยหรือทุกงำนต้องมีบุคลำกรเพียงพอกับปริมำณงำน บุคลำกรต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

ในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำนและสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
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บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำชีพ เช่น แพทย์ พยำบำล นักจิตวิทยำและนักแนะแนว ต้องเป็นผู้ที ่

ส�ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำชีพ ที่ปฏิบัติงำน ส�ำหรับบุคลำกรภำยนอกฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำที่มำ 

ช่วยสนับสนุนงำนฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ เช่น อำจำรย์ที่ปรึกษำกิจกรรมนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

หอพักนักศึกษำ ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำต้องจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้มีควำมรู้และทักษะ 

ในกำรท�ำงำนและสำมำรถช่วยเหลือนักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   (๓) การบริหารงานบุคคล 

    ผู้บริหำรกิจกำรนักศึกษำทุกระดับ ต้องจัดระบบและกลไกกำรบริหำรงำนบุคคล 

ในฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำให้มปีระสทิธภิำพ ตัง้แต่กำรวำงแผน กำรสรรหำและกำรคดัเลอืก กำรพฒันำ 

กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและควำมเข้มแข็ง กำรรักษำบุคลำกร ตลอดจนกำรให้พ้นจำกหน้ำที่

  ๓.	 สิ่งอ�านวยความสะดวก

   ทกุฝ่ำยหรอืทกุงำนต้องมสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวกทีจ่�ำเป็นในกำรปฏบิตังิำน เช่น ห้องท�ำงำน 

ห้องประชุม สถำนที่ติดต่อเพื่อขอใช้บริกำร ตู้เก็บเอกสำร เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และ 

เครื่องใช้ส�ำนักงำนที่จ�ำเป็นเพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่ิงอ�ำนวย 

ควำมสะดวกบำงอย่ำง เช่น ห้องประชุมนั้นอำจจัดเป็นส่วนกลำงให้ใช้ร่วมกันได้

  ๔.	 งบประมาณ

   ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำต้องมีงบประมำณประจ�ำปี เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยที่มีควำมจ�ำเป็น เช่น 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรเดินทำงของบุคลำกร ค่ำสมำชิกองค์กรวิชำชีพ ส่ิงพิมพ์ 

ที่จ�ำเป็นและค่ำจัดซ้ือหรือซ่อมแซมส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก เป็นต้น นอกจำกนั้น แต่ละฝ่ำยหรือ 

งำนจ�ำเป็นต้องได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน 

  ๕.	 ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

   รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช ๒๕๖๐ เป็นรฐัธรรมนูญทีใ่ห้ควำมคุม้ครอง 

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคลอย่ำงมำก ท�ำให้งำนกิจกำร 

นกัศกึษำหลำยงำน เช่น งำนด้ำนสขุภำวะและอนำมยั งำนหอพกันกัศกึษำ และงำนกจิกรรมนกัศกึษำ 

เป็นงำนทีต้่องมคีวำมรบัผดิชอบทำงกฎหมำย บคุลำกรฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำจงึต้องศกึษำรฐัธรรมนญู 

และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับกฎหมำย 
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  ๖.	 จรรยาบรรณ

   งำนกิจกำรนกัศกึษำบำงงำน เช่น งำนสขุภำวะและอนำมยั และงำนแนะแนว เป็นวิชำชพี 

ที่มีจรรยำบรรณเป็นข้อก�ำหนดให้ผู้ประกอบวิชำชีพต้องปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น จรรยำบรรณแพทย์ 

จรรยำบรรณนกัแนะแนว เป็นต้น ทัง้นี ้งำนกจิกำรนกัศกึษำอกีหลำยงำนทีก่ำรปฏบิตังิำนของบคุลำกร 

ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษำ เช่น งำนระเบียนนักศึกษำ งำนหอพักนักศึกษำ งำนวินัย 

นักศึกษำ ดังนั้น บุคลำกรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำทุกคนต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ดังต่อไปนี้

   (๑) ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเรื่องส่วนตัวของนักศึกษำกับผู้อื่น ยกเว้นในกรณีที่เป็นงำน 

ทำงวิชำกำร เช่น กำรวิจัยซึ่งต้องได้รับอนุญำตจำกนักศึกษำเป็นลำยลักษณ์อักษรและต้องไม่ระบุชื่อ 

และนำมสกุลของนักศึกษำ

   (๒)  ค�ำนึงถึงสวัสดิภำพของนักศึกษำและไม่ท�ำกำรใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหำย  

แก่นักศึกษำอย่ำงไม่เป็นธรรม

   (๓)  ไม่วพิำกษ์วจิำรณ์บคุคลหรอืหน่วยงำนใดให้นกัศึกษำฟังในทำงก่อให้เกดิผลเสยีหำย 

แก่นักศึกษำหรือควำมแตกร้ำวแก่บุคลำกรหรือหน่วยงำนนั้น ๆ

   (๔)  ตระหนกัในข้อจ�ำกดัเก่ียวกบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถของตนเอง 

หำกนกัศกึษำมปัีญหำทีเ่กนิควำมสำมำรถทีจ่ะช่วยเหลอืได้ ต้องส่งนกัศกึษำไปรบับรกิำรจำกบคุลำกร 

ที่มีควำมสำมำรถช่วยเหลือนักศึกษำได้

   (๕)  กำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำต้องค�ำนึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน กำรเคำรพ 

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ หลักธรรมำภิบำล หลักควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียม

  ๗. การประเมินผล

   สถำบันอุดมศึกษำต้องท�ำกำรวิจัยและกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำ 

อย่ำงเป็นระบบ ทัง้ฝ่ำยกิจกำรนกัศกึษำและแต่ละงำนเป็นประจ�ำ โดยวธิกีำรประเมนิอำจแตกต่ำงกนั 

ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโครงกำร แต่ต้องใช้วิธีประเมินท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ กำรเก็บข้อมูล 

ต้องเกบ็จำกนักศกึษำและหรอืผูท่ี้เกีย่วข้อง ทัง้นี ้ ผลกำรประเมนิต้องน�ำไปใช้ปรับปรงุวธีิกำรด�ำเนนิงำน 

กิจกำรนักศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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  กำรด�ำเนินงำนกิจกำรนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ควรครอบคลุมถึงภำรกิจ ดังต่อไปนี้

  ๑.	ภารกิจด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

  ความหมาย

  งำนกิจกำรนักศึกษำเป็นงำนท่ีมีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนักศึกษำในสถำบัน 

เพ่ือสร้ำงให้นักศึกษำมีควำมพร้อมในกำรศึกษำเล่ำเรียน และมีส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกจ�ำเป็น 

เพื่อสนับสนุนและตอบสนองต่อชีวิตกำรเรียนรู้ในสถำบัน

	 	 วัตถุประสงค์

  ๑) เพ่ือจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีจ�ำเป็นและเพียงพอต่อกำรใช้ชีวิตเพื่อกำรเรียนรู ้ 

ในสถำบัน 

  ๒)  เพื่อให้นักศึกษำมีควำมพร้อมในกำรศึกษำเล่ำเรียน 

กรอบแนวทางการด�าเนินการ
ตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา

ส่วนที่	๒ มาตรฐานการด�าเนินงานตามภารกิจ
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	 	 ขอบข่ายการด�าเนินงาน

  ๑) กำรจัดบริกำรด้ำนที่พักอำศัย

  ๒) กำรจัดบริกำรเพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

  ๓) กำรจัดบริกำรด้ำนแนะแนวและให้ค�ำปรึกษำ

  ๔) กำรจัดบริกำรด้ำนกำรวำงตัวบุคคลด้ำนอำชีพ

  ๕) กำรจัดบริกำรด้ำนศำสนกิจในสถำบัน

  ๖) กำรจัดบริกำรด้ำนสุขภำพและสุขภำวะ

  ๗) กำรจัดบริกำรนักศึกษำนำนำชำติ

  ๑.๑ การจัดบริการด้านที่พักอาศัย

    เป้าหมายของบริการ

    ภำรกิจหลักของบริกำรหอพักนักศึกษำ คือ กำรจัดที่พักอำศัย เพื่อช่วยให้นักศึกษำ 

มคีวำมพร้อมในกำรศกึษำเล่ำเรยีน ช่วยส่งเสรมิกำรศกึษำและช่วยพัฒนำนกัศกึษำ เพือ่ให้บรรลภุำรกจิ

ดังกล่ำว เป้ำหมำยของบริกำรหอพักนักศึกษำ ต้องมีดังต่อไปนี้

     ๑)  ให้บริกำรที่พักอำศัยที่มีควำมสะอำด สะดวก สบำย และปลอดภัยแก่นักศึกษำ

     ๒)  จัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำของ

นักศึกษำ

     ๓)  จัดสภำพแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนำนักศึกษำ ทำงด้ำนทักษะสังคม 

โดยฝึกให้นักศึกษำเกิดทักษะกำรอยู่ร่วมกันที่ดี กำรเคำรพสิทธิผู้อื่น กำรมีน�้ำใจ มีควำมสำมัคคี 

มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้

     ๑)  นักศึกษำมีควำมรู้สึกถึงกำรเป็นสมำชิกของหอพัก

     ๒)  นักศึกษำเกิดจิตส�ำนึกสำธำรณะ เกิดส�ำนึกรับผิดชอบในกำรร่วมดูแลหอพัก

     ๓)  สำมำรถใช้ชีวิตในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข

    แนวปฏิบัติที่ดี

    เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริกำรดังกล่ำว สถำบันอุดมศึกษำควรมีแนวปฏิบัต ิ

ดังต่อไปนี้

     ๑)  จัดที่พักอำศัยที่มีควำมสะอำด สะดวกสบำย และปลอดภัย ในรำคำที่ยุติธรรมให้

นักศึกษำ

     ๒)  จดัสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพือ่สนบัสนนุกำรศกึษำ เช่น จดัคอมพวิเตอร์ให้นกัศกึษำ

ใช้อย่ำงเพียงพอ จัดห้องบรรยำยและห้องสอนทบทวนขนำดเล็ก จัดที่นั่งอ่ำนหนังสือ จัดบรรยำกำศ

ภำยในหอพักและบริเวณหอพักที่เอื้อต่อกำรศึกษำ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ เช่น 

กำรส่งเสริมให้นักศึกษำจัดกิจกรรมสอนทบทวน เป็นต้น

     ๓)  จัดระบบที่ปรึกษำหอพักโดยให้มีที่ปรึกษำประจ�ำแต่ละหอพัก เพ่ือจัดสภำพ

แวดล้อมและกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรพัฒนำกำรปกครองตนเอง กำรรู้จักอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่น กำรพัฒนำทักษะกำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรวำงแผนและกำรด�ำเนินกำรตำมแผน 

กำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ กำรพัฒนำคุณธรรม และกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย เป็นต้น

     ๔)  สร้ำงค�ำขวัญ เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมร่วมส�ำหรับนักศึกษำในหอพัก

     ๕)  พัฒนำระเบียบวินัยนักศึกษำในหอพัก โดยระบุสิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ  

ข้อพึงปฏิบัติ ข้อพึงไม่ปฏิบัติ ให้ชัดเจน
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    การบริหาร

     ๑)  กำรจัดองค์กร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

     ๒)  บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

       นอกจำกทีไ่ด้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลกัแล้ว บคุลำกรของงำนบรกิำรหอพกันกัศกึษำ

ต้องประกอบด้วยบุคลำกรประจ�ำสองฝ่ำย คือ ฝ่ำยจัดกำรหอพักนักศึกษำและฝ่ำยที่ปรึกษำหอพัก

นักศึกษำ บุคลำกรฝ่ำยจัดกำรหอพักนักศึกษำต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำร

ด้ำนบรกิำร เช่น กำรจดักำรหอพกั ประสบกำรณ์ในกำรสอนหรือให้ค�ำปรกึษำ สถำบนัอดุมศกึษำต้อง

ท�ำกำรพัฒนำบุคลำกรประจ�ำของบริกำรหอพักนักศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

อยู่เสมอ

     ๓)  สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

       นอกจำกทีไ่ด้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลกั ซ่ึงเป็นส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในส�ำนกังำนแล้ว 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริกำรหอพักนักศึกษำ ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในหอพัก

นักศึกษำควรเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

        (๑)  ขนำดของห้องพกัและจ�ำนวนนกัศกึษำทีพ่กัอำศยัในห้องต้องมคีวำมเหมำะสม 

โดยต้องไม่จดันักศกึษำให้อยูอ่ย่ำงแออดั โดยทัว่ไปควรมพ้ืีนฐำนทีป่ระมำณ ๗ ตำรำงเมตรต่อนกัศึกษำ 

๑ คน

       (๒) ห้องพักนักศึกษำต้องมีอำกำศถ่ำยเทดี

       (๓)  ต้องมีห้องน�้ำและห้องสุขำให้เพียงพอกับนักศึกษำ

       (๔)  อุปกรณ์ประจ�ำห้องพัก เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ เตียงนอน ที่นอน และตู้เส้ือผ้ำ  

ต้องมีคุณภำพดีพอสมควร และมีจ�ำนวนเท่ำกับจ�ำนวนนักศึกษำที่พักในห้อง

       (๕)  ต้องจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกประจ�ำหอพัก เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องพักผ่อน  

ห้องอ่ำนหนงัสอื ห้องให้ค�ำปรกึษำ โทรทศัน์ โทรศพัท์ น�ำ้ดืม่ทีส่ะอำด หนงัสอืพมิพ์รำยวนั และอปุกรณ์

ซักรีด เป็นต้น ไว้บริกำรให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของนักศึกษำ
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       (๖)  อำคำรหอพักและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในหอพักต้องได้รับกำรดูแลรักษำ

ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี มีควำมสะดวก และเป็นระเบียบอยู่เสมอ

       (๗)  ห้องพักนักศึกษำ ห้องน�้ำ บริเวณภำยในและภำยนอกหอพักต้องได้รับ 

กำรดูแลให้สะอำดอยู่เสมอ

     ๔)  กำรรักษำควำมปลอดภัย

       ต้องจัดระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในหอพักนักศึกษำให้มีควำมปลอดภัย 

ทั้งบุคคลและทรัพย์สิน

     ๕)  ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

       นอกจำกทีไ่ด้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว ผู้บรหิำรสถำบนัอุดมศกึษำและผู้บรหิำร

หอพักนักศึกษำ ต้องด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันปัญหำที่บริกำรหอพักนักศึกษำจะต้องรับผิดชอบทำง

กฎหมำย ดังนี้

       (๑)  ปัญหำอนัอำจเกดิจำกทีพ่กัอำศยัท่ีมต่ีอสวสัดภิำพหรอืทรัพย์สินของนกัศกึษำ

ผู้พักอำศัยในหอพัก 

       (๒)  ปัญหำอันเกิดจำกกฎ ระเบียบ หรือวิธีกำรด�ำเนินงำน และกิจกรรมที่อำจ 

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและสวัสดิภำพของนักศึกษำ ตลอดจนกำรละเมิดศักดิ์ศรี 

ควำมเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภำพของนักศึกษำ

  ๑.๒	 การจัดบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	(Financial	Services)

    เป้าหมายของบริการ

    มุ่งให้ควำมช่วยเหลือแก่นักศึกษำทำงด้ำนกำรเงิน ในหลำกหลำยรูปแบบ ตำมควำม

ต้องกำรและควำมจ�ำเป็น เพื่อให้นักศึกษำมีควำมพร้อมในกำรศึกษำเล่ำเรียน และสำมำรถเล่ำเรียน

ได้จนส�ำเร็จกำรศึกษำ
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    ผลลัพธ์การเรียนรู้

     ๑)  นักศึกษำตระหนักถึงคุณค่ำของเงิน และใช้อย่ำงคุ้มค่ำ ก่อให้เกิดผลต่อตนเอง 

ในกำรศึกษำเล่ำเรียน และกำรใช้ชีวิต

     ๒)  นักศึกษำเกิดส�ำนึกทำงด้ำนคุณธรรม ควำมรับผิดชอบในตน

    ขอบข่ายการบริการ

     ๑)  บริกำรทุนกำรศึกษำ

     ๒)  บริกำรเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

     ๓)  บริกำรเงินให้กู้ยืมในกรณีฉุกเฉิน

    แนวปฏิบัติที่ดี

    เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยของบรกิำรดงักล่ำว สถำบนัอดุมศึกษำควรมแีนวปฏิบติั ดงัต่อไปนี้

     ๑)  ให้ข้อมูลแก่นักศึกษำและคณำจำรย์ที่เกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

ประเภทต่ำง ๆ และกองทุนเงินให้กู้เพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล

     ๒)  จดับรกิำรช่วยเหลอืนกัศกึษำทำงด้ำนกำรเงนิ ตำมควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็น

ของนักศึกษำ เช่น กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กำรให้บริกำรกู้ยืมเงิน

ในกรณีฉุกเฉิน

     ๓)  ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันอุดมศึกษำ 

เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับทุน แหล่งเงินทุน และจ�ำนวนทุนที่ได้รับ เพื่อใช้จัดสรรทุนกำรศึกษำ

ให้นักศึกษำ

     ๔)  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรกู้เงินของนักศึกษำจำกกองทุนเงินให ้

กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำล และคณะกรรมกำรพิจำรณำทุนกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ

     ๕)  จัดบริกำรให้ค�ำปรึกษำแก่นักศึกษำที่ประสบปัญหำทำงกำรเงินในกำรศึกษำ 

เล่ำเรียน
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     ๖)  จัดกิจกรรมเพื่อให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคลแก่นักศึกษำ 

ที่ได้รับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในทุกประเภท

     ๗)  สอดแทรกคณุธรรมในกำรมำใช้บริกำรของนกัศึกษำโดยก�ำหนดให้อยูใ่นกระบวนกำร

และข้ันตอนของกำรมำใช้บรกิำร เช่น วนิยัด้ำนกำรเข้ำแถวคอย กำรให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ ควำมรบัผดิชอบ 

ในกำรใช้คืนหรือใช้เงินที่ได้รับ ควำมกตัญญูกตเวทีต่อเจ้ำของทุน

     ๘)  สรุปและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน ทั้งวิเครำะห์แนวโน้มควำมต้องกำรของ

นักศึกษำเพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหำรสถำบันพิจำรณำ

     ๙)  วำงแนวทำงแสวงหำแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนในระยะยำว

    การบริหาร

     ๑)  กำรจัดองค์กร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

     ๒)  บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

     นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว สถำบันอุดมศึกษำต้องจัดบุคลำกรท�ำงำน

ประจ�ำเต็มเวลำให้มีจ�ำนวนเหมำะสมกับภำระงำนที่รับผิดชอบ

     ๓)  สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

     ๔)  งบประมำณ (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

     ๕)  ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

     นอกจำกทีไ่ด้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลกัแล้ว บคุลำกรงำนทนุกำรศึกษำต้องศึกษำระเบยีบ

และวิธีกำรด�ำเนินงำนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำลและปฏิบัติงำนตำมระเบียบ

และวิธีกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
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  ๑.๓	 การจัดบริการด้านแนะแนวและให้ค�าปรึกษา

  เป้าหมายของบริการ 

  ภำรกิจหลักของบริกำรแนะแนว คือ กำรช่วยให้นักศึกษำก�ำหนดและบรรลุเป้ำหมำย  

ด้ำนอำชีพ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนส่วนตัวและสังคม โดยเป้ำหมำยของบริกำรแนะแนวต้องเพื่อให ้

บรรลุภำรกิจดังกล่ำว มีดังต่อไปนี้

  ๑) ให้บริกำรปรึกษำที่มีคุณภำพดีทั้งกำรปรึกษำเป็นรำยบุคคล และเป็นกลุ่ม แก่นักศึกษำ 

ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนส่วนตัว และสังคม

  ๒)  ช่วยให้นักศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพและแผนกำรศึกษำได้

  ๓)  ช่วยให้นักศกึษำได้ท�ำงำนทีต่รงกบัควำมถนดั ควำมสำมำรถ และควำมสนใจของนกัศึกษำได้

  ๔)  ช่วยเหลือให้นักศึกษำที่มีควำมพิกำร ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนและกำรใช้ชีวิต

  ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ๑)  นักศึกษำได้แนวคิด มีควำมมั่นใจในกำรดูแลและแก้ปัญหำส่วนบุคคล

  ๒)  นักศึกษำได้หลักคิด มุมมอง ในด้ำนกำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ

  ๓)  นักศึกษำเรียนรู้และเข้ำใจตนเอง และสำมำรถวำงแผนชีวิตในกำรศึกษำ กำรศึกษำต่อ 

ในระดับที่สูงขึ้น และกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงสอดคล้องกับบริบทของตน

  ๔)  นักศึกษำเกิดควำมตระหนักในตน และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

  ๕)  นักศึกษำได้เรียนรู้แนวคิดคุณธรรมในกำรพัฒนำตน เช่น กำรพึ่งตนเอง

  แนวปฏิบัติที่ดี

  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริกำรดังกล่ำว บริกำรแนะแนวต้องจัดบริกำรต่ำง ๆ ให้นักศึกษำ 

ดังต่อไปนี้

  ๑)  ควรสร้ำงแนวทำงในกำรท�ำควำมรูจ้กันกัศกึษำเป็นรำยบคุคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลคุณลักษณะ 

นักศึกษำและควำมต้องกำรในกำรมำใช้บริกำร
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  ๒)  บริกำรปรึกษำเป็นรำยบุคคล ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนส่วนตัวและสังคม

  ๓)  บริกำรปรึกษำเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือนักศึกษำให้สำมำรถแก้ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ  

กำรพัฒนำอำชีพ และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ

  ๔)  บริกำรห้องสมุดอำชีพที่มีข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ เช่น อำชีพต่ำง ๆ ภำวะและแนวโน้มของ 

ตลำดแรงงำน แหล่งฝึกอำชีพ สถำนที่ประกอบอำชีพ ต�ำแหน่งงำนที่ว่ำง ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับ 

สถำนศึกษำระดับต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

  ๕)  บรกิำรทดสอบด้วยแบบทดสอบคณุภำพด ีเช่น แบบส�ำรวจเกีย่วกับบคุลิกภำพ ควำมสนใจ

ในอำชีพ ควำมถนัด

  ๖)  บริกำรจัดหำงำน ทั้งกำรจัดหำงำนระหว่ำงเรียนให้แก่นักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำอยู่ และ 

บัณฑิต

  ๗)  สร้ำงช่องทำงในกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยผ่ำนเครือข่ำยโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เข้ำถึง 

นักศึกษำให้ได้มำกที่สุด

  ๘)  พัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมเท่ำทันในข้อมูลข่ำวสำร และสร้ำง 

ควำมสนใจในกำรมำใช้บริกำรของนักศึกษำ

  ๙)  สร้ำงกิจกรรมในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Counselor Training Program)

  ๑๐) สร้ำงกจิกรรมเพือ่สร้ำงคุณค่ำในตนเองให้แก่นกัศกึษำ (Self Enhancement Program)  

เช่น กิจกรรมฝึกสมำธิ กิจกรรมฝึกทักษะกำรผ่อนคลำยด้วยตนเอง

  ๑๑)  ควรด�ำเนินกำรสรุปข้อมูลกำรใช้บริกำรของนักศึกษำ และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 

รวมทั้ง วิเครำะห์แนวโน้มปัญหำด้ำนสุขภำพจิตของนักศึกษำให้ผู้บริหำรทรำบ

  การบริหาร

  ๑)  กำรจัดองค์กำร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๒)  บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)
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  นอกจำกทีไ่ด้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลกัแล้ว บคุลำกรผูท้�ำหน้ำทีใ่ห้กำรปรกึษำต้องเป็นผูท้ีส่�ำเรจ็ 

กำรศึกษำด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำหรือจิตวิทยำกำรแนะแนว ส�ำหรับนักแนะแนวผู้ท�ำหน้ำที่ให้บริกำร 

ทดสอบแก่นักศึกษำ ต้องเป็นผู้ท่ีมีควำมรู้เก่ียวกับแบบทดสอบหรือแบบส�ำรวจที่ใช้เป็นอย่ำงดี 

และสำมำรถแปลผลกำรทดสอบได้อย่ำงถูกต้อง ท้ังน้ี กำรก�ำหนดสัดส่วนจ�ำนวนของผู้ให้ค�ำปรึกษำ 

ควรใช้สัดส่วนจ�ำนวนนักศึกษำ ๑๐,๐๐๐ คน ต่อผู้ให้ค�ำปรึกษำ ๑ คน

  ๓)  สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับบริกำร แนะแนว

ต้องมีดังต่อไปนี้

   (๑) ห้องท�ำงำนของนกัแนะแนวท่ีท�ำหน้ำทีใ่ห้กำรปรกึษำต้องเป็นห้องทีเ่ป็นสดัส่วนเฉพำะ  

สำมำรถเก็บเสียงให้อยู่ภำยในห้องได้ ที่ประตูห้องต้องมีกระจกโปร่งใสให้คนภำยนอกห้องสำมำรถ

มองเห็นในห้องได้

   (๒)  ต้องมีห้องให้กำรปรึกษำแบบกลุ่ม อย่ำงน้อย ๑ ห้อง

  ๔)  งบประมำณ (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๕)  ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๖)  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนและชุมชน (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว บริกำรแนะแนวต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ

หน่วยงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

   (๑) บริกำรแนะแนวโดยบริกำรให้ค�ำปรึกษำต้องร่วมมือประสำนงำนกับคณะกรรมกำร 

อำจำรย์ที่ปรึกษำของคณะวิชำต่ำง ๆ เพื่อให้อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถติดต่อขอควำมร่วมมือจำก 

นักแนะแนวเกี่ยวกับปัญหำของนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ หรือสำมำรถส่งต่อนักศึกษำให้นักแนะแนว  

เมื่อพิจำรณำเห็นว่ำ นักศึกษำควรได้รับควำมช่วยเหลือจำกนักแนะแนวโดยตรง

   (๒) บริกำรแนะแนวโดยบริกำรให้ค�ำปรึกษำต้องประสำนควำมร่วมมือกับแผนกจิตเวช 

ของสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อให้สำมำรถส่งต่อนักศึกษำที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตที่มีควำมจ�ำเป็นต้อง 

รับกำรรักษำโดยจิตแพทย์ ในกรณีที่สถำบันอุดมศึกษำไม่มีแผนกจิตเวช นักแนะแนวต้องประสำน 

ควำมร่วมมือกับสถำบันหรือโรงพยำบำลใกล้เคียง
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   (๓)  บริกำรแนะแนวโดยบริกำรจัดหำงำนต้องติดต่อกับองค์กรนักศึกษำ บริษัท และ 

สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ เป็นประจ�ำ เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือนักศึกษำและบัณฑิตให้เข้ำท�ำงำน 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

   (๔)  บริกำรแนะแนวโดยบริกำรจัดหำงำนควรติดต่อกับนักศึกษำ บัณฑิต และอำจำรย ์

เป็นประจ�ำ เพื่อให้นักศึกษำและบัณฑิตได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับต�ำแหน่งงำนที่ว่ำงจำกสถำนที่ต่ำง ๆ 

ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันอุดมศึกษำ

   (๕) บริกำรแนะแนวติดต่อกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นประจ�ำเพื่อให้สำมำรถหำข้อมูล 

ที่ถูกต้องและทันสมัยมำให้บริกำรแก่นักศึกษำและอำจำรย์

  ๑.๔	 การจัดบริการด้านวางตัวบุคคลทางด้านอาชีพ	(Placement	Service)

  เป้าหมายของบริการ 

  ๑)  สร้ำงโอกำสให้นักศึกษำได้แสวงหำควำมสนใจ ควำมถนัดบนเส้นทำงกำรประกอบอำชีพ

  ๒)  เพื่อให้ค�ำปรึกษำทำงด้ำนอำชีพแก่นักศึกษำ

  ๓)  เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนอำชีพ ตลำดแรงงำน และข่ำวกำรรับสมัครงำนของ

หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน

  ๔)  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนตลำดแรงงำนกับสถำนประกอบกำร

  ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ๑)  นักศึกษำค้นพบควำมสนใจในเส้นทำงอำชีพของตน

  ๒)  นักศึกษำสำมำรถวำงแผนกำรเรียนรู้ เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบอำชีพ

  ๓)  นักศึกษำสำมำรถมองเห็นลู่ทำงกำรเตรียมตนเองเพื่อกำรหำงำนท�ำภำยหลังจำกส�ำเร็จ

กำรศึกษำ
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  แนวปฏิบัติที่ด ี

  ๑) สร้ำงโอกำสให้นักศึกษำได้พบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นกำรมีงำนท�ำกับสถำน

ประกอบกำรโดยตรง

  ๒)  จัดมุมควำมรู้เพื่อให้นักศึกษำเท่ำทันข้อมูลข่ำวสำรด้ำนตลำดแรงงำน

  ๓)  วิเครำะห์แนวโน้มและทิศทำงกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท�ำของนักศึกษำที่ส�ำเร็จ

กำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนชีวิตในกำรประกอบอำชีพ

  ๔) จัดท�ำข้อมูลข่ำวสำรออนไลน์ด้ำนตลำดแรงงำนและกำรมีงำนท�ำเพื่อกำรเข้ำถึงข้อมูล

ข่ำวสำรของนักศึกษำ

  ๕)  สร้ำงเครอืข่ำยกับสถำนประกอบกำรเพือ่ควำมร่วมมือด้ำนข้อมลูข่ำวสำรและกำรรบัสมคัร

บัณฑิตเข้ำท�ำงำน

  ๖) จัดบริกำรหำงำนท�ำให้แก่นักศึกษำระหว่ำงศึกษำในสถำบัน เพื่อเป็นแหล่งประสบกำรณ์ 

หรือหำรำยได้พิเศษ

  ๗)  จัดมหกรรมจัดหำงำน (Job Fair) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษำมีโอกำสได้พบปะกับ 

สถำนประกอบกำรโดยตรง เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และสร้ำงโอกำสในกำรพิจำรณำเลือก 

สถำนประกอบกำรที่สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดทำงอำชีพของตน 

  ๘)  จัดท�ำข้อมูลเชิงวิเครำะห์ ประมวลสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนและกำรมีงำนท�ำของ 

บัณฑิตเสนอต่อสถำบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนของ 

ฝ่ำยวิชำกำร

  การบริหาร

  ๑)  กำรจัดองค์กำร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๒)  บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๓)  สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)
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  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับบริกำร จัดวำงตัว

บุคคลทำงด้ำนอำชีพ ควรต้องมี

   (๑) ห้องรบัรองส�ำหรบักำรต้อนรบัผูป้ระกอบกำรทีม่ำอ�ำนวยควำมสะดวกหรอืให้ควำมรู้

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษำ

   (๒) โทรศัพท์เพื่อกำรประสำนงำน

  ๔) งบประมำณ (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๕)  ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๖)  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนและชุมชน (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว บริกำรจัดวำงตัวบุคคลทำงด้ำนอำชีพ ต้องสร้ำง

ควำมสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้

   (๑)  บริกำรจัดวำงตัวบุคคลด้ำนอำชีพ ต้องติดต่อกับองค์กรนักศึกษำ หรือบริษัทและ 

สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ ในชุมชนเป็นประจ�ำ เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือนักศึกษำและบัณฑิตให้ 

เข้ำท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

   (๒) บรกิำรจดัวำงตวับคุคลด้ำนอำชีพติดต่อกบันกัศกึษำ บณัฑติ และอำจำรย์ เป็นประจ�ำ

เพื่อให้นักศึกษำและบัณฑิตได้รับข่ำวสำรท่ีเก่ียวกับต�ำแหน่งงำนท่ีว่ำงจำกสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยใน

และภำยนอกสถำบันอุดมศึกษำ

   (๓) บริกำรจัดวำงตัวบุคคลด้ำนอำชีพต้องติดต่อกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นประจ�ำเพื่อให้

สำมำรถหำข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยมำบริกำรให้แก่นักศึกษำและอำจำรย์
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  ๑.๕	 การจัดบริการด้านศาสนกิจในสถาบัน

  เป้าหมายการบริการ

  ๑) เพื่อสร้ำงโอกำสให้นักศึกษำได้ปฏิบัติศำสนกิจตำมหลักควำมเชื่อทำงศำสนำ

  ๒)  เพื่อให้นักศึกษำได้รับควำมสุข สงบทำงจิตใจ เสมือนมีที่พึ่งทำงใจ

  ๓)  เพื่อให้นักศึกษำได้จัดกิจกรรมตำมประเพณีและวันส�ำคัญทำงศำสนำ

  ๔)  เพื่อสร้ำงโอกำสให้นักศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรมของศำสนำเพื่อเสริมสร้ำง 

ควำมเข้ำใจ ควำมคิดและมุมมองทำงศำสนำ

  ๕)  สร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงศำสนิกต่ำงศำสนำ 

  ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ๑) เกิดควำมเจริญเติบโตทำงจิตวิญญำณของนักศึกษำ

  ๒)  น�ำหลักศำสนธรรมมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อควำมส�ำเร็จทำงกำรศึกษำ

  ๓)  นักศึกษำเกิดควำมสุขสงบทำงจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

  แนวปฏิบัติที่ดี

  ๑)  จัดสถำนท่ีส�ำหรับปฏิบัติศำสนกิจและกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันของแต่ละศำสนำ เน้น 

ศำสนำส�ำคัญในประเทศไทย 

  ๒)  เปิดโอกำสให้นักศึกษำศำสนิกเดียวกันได้ท�ำกิจกรรมตำมประเพณีและวันส�ำคัญทำง 

ศำสนำร่วมกัน

  ๓)  มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงคนต่ำงศำสนิก
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  การบริหาร

  ๑) กำรจัดองค์กำร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๒)  บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๓)  สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๑.๖	 การจัดบริการด้านสุขภาพและสุขภาวะ

  เป้าหมายของบริการ

  ๑)  ให้บริกำรปัจจุบันพยำบำลและบริกำรตรวจรักษำโรคที่มีคุณภำพดีแก่นักศึกษำของ 

สถำบันอุดมศึกษำ รวมทั้งให้บริกำรด้ำนเภสัชกรรมที่จ�ำเป็นแก่นักศึกษำ ตลอดจนบริกำรจิตเวชที่มี 

คุณภำพให้แก่นักศึกษำ

  ๒)  ให้บริกำรสถำนท่ีส�ำหรับออกก�ำลังกำยแก่นักศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพให้ม ี

ควำมแข็งแรง

  ๓)  จัดบริกำรสถำนท่ีเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษำและจัดกิจกรรมเพื่อ 

ควำมผ่อนคลำยจำกกำรเรียน

  ๔)  สร้ำงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบโปรแกรมสร้ำงเสริมสุขภำพหรือกิจกรรมท่ีมุ่ง 

พัฒนำสุขภำพเฉพำะด้ำนแก่นักศึกษำ

  ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ๑)  นักศึกษำเกิดควำมรู้เท่ำทันและวำงแนวทำงป้องกันตนเองจำกสถำนกำรณ์โรคระบำด

  ๒)  นกัศึกษำได้เรยีนรู้สขุภำวะของตน และวำงแนวทำงในกำรป้องกนัและพัฒนำด้ำนสขุภำพ 

ของตน

  ๓)  นักศึกษำมีควำมตระหนักและให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับภำวะสุขภำพของตนเอง

  ๔)  นักศึกษำออกก�ำลังกำยจนเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน
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  แนวปฏิบัติที่ดี

  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริกำรดังกล่ำว จึงควรจัดกิจกรรมและบริกำรแก่นักศึกษำ 

ดังต่อไปนี้

  ๑) จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพนักศึกษำใหม่เมื่อรับเข้ำเป็นนักศึกษำ

  ๒)  จัดให้มีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคให้แก่นักศึกษำเมื่อเกิดโรคระบำด

  ๓)  จัดบริกำรให้กำรปรึกษำแก่นักศึกษำเกี่ยวกับกำรสุขภำพและสุขภำวะ

  ๔)  ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือดูแลตนเองเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลพื้นฐำนและ 

กำรส่งเสริมสุขภำพแก่นักศึกษำ

  ๕)  สร้ำงกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิกำรใช้ชวีติทีส่ร้ำงเสรมิสขุภำพ (Healthy Life style Activities)

  ๖)  ให้บริกำรปัจจุบันพยำบำล และบริกำรตรวจรักษำโรคแก่นักศึกษำ มีกำรจัดเตรียม 

ควำมพร้อมในกำรส่งต่อผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำ พร้อมทั้งมีกำรประสำนงำนกับสถำนพยำบำลใน 

พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งบริกำรเภสัชกรรมและบริกำรด้ำนจิตเวชแก่นักศึกษำ

  ๗)  ให้บริกำรสถำนที่และอุปกรณ์กีฬำเพื่อกำรออกก�ำลังกำยแก่นักศึกษำ

  ๘)  ให้บริกำรฟิตเนสแก่นักศึกษำ

  การบริหาร

  ๑)  กำรจัดองค์กำร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๒)  บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๓)  สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับบริกำรอนำมัย 

ต้องมีดังต่อไปนี้

   (๑) ห้องตรวจโรคทีเ่ป็นสดัส่วนมดิชิด ตดิเครือ่งปรบัอำกำศ และมสีิง่อ�ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรตรวจโรคที่จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอ

   (๒) ห้องปัจจุบันพยำบำลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอ
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   (๓)  ห้องเภสัชกรรมพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นอย่ำงเพียงพอ

   (๔)  รถพยำบำลหรือรถขนย้ำยผู้ป่วยส่งต่อโรงพยำบำล

   (๕)  สถำนที่บริกำรยืม คืน อุปกรณ์กีฬำ

   (๖)  สถำนที่ให้บริกำรอุปกรณ์ออกก�ำลังกำย (Fitness)

   (๗)  สถำนที่นันทนำกำร

  ๔) งบประมำณ (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกท่ีได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว บริกำรอนำมัยต้องจัดท�ำงบประมำณไว้เป็น 

ค่ำตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงซึ่งท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำหมุนเวียนกันมำ เพื่อให้บริกำร 

มีคุณภำพมำตรฐำน

  ๕)  ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว บุคลำกรของบริกำรอนำมัยโดยเฉพำะแพทย์ 

ทันตแพทย์ และพยำบำล ต้องมีควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยสูง จึงต้องปฏิบัติงำนด้วยควำม

ระมัดระวังและศึกษำกำรตัดสินคดีที่มีกำรฟ้องร้องเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลอยู่เสมอ

  ๖)  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนและชุมชน (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว บริกำรอนำมัยต้องท�ำควำมร่วมมือประสำนงำน

กับโรงพยำบำลและหน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในชุมชน เพื่อขอควำมช่วยเหลือด้ำนบุคลำกร 

หรือกำรส่งบุคคลของสถำบันอุดมศึกษำไปขอรับบริกำร

  ๑.๗	 การจัดบริการนักศึกษานานาชาติ

  เป้าหมายของบริการ

  ภำรกิจหลักของบริกำรนักศึกษำนำนำชำติ คือ กำรช่วยเหลือนักศึกษำต่ำงชำติให้ปรับตัว 

เข้ำกับสภำพแวดล้อมของสถำบันอุดมศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้บรรลุภำรกิจ

ดังกล่ำว เป้ำหมำยของบริกำรนักศึกษำนำนำชำติต้องมีดังต่อไปนี้
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  ๑)  ให้บริกำรปรึกษำที่มีคุณภำพดี ทั้งกำรปรึกษำเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่มแก่นักศึกษำ 

ต่ำงชำติ ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนส่วนตัวและสังคม

  ๒)  ช่วยให้นักศึกษำต่ำงชำติอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำหรือชุมชนอย่ำงมีควำมสุข

  ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ๑) นักศึกษำต่ำงชำติสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมของสถำบัน และสำมำรถ 

สร้ำงจุดเริ่มต้นทำงกำรศึกษำ

  ๒)  นกัศกึษำเข้ำใจบรบิททำงกำรศกึษำและสำมำรถศกึษำเรยีนรูใ้นสถำบนัได้อย่ำงมคีวำมสขุ

  แนวปฏิบัติที่ดี

  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของบริกำรดังกล่ำว บริกำรนักศึกษำนำนำชำติต้องจัดบริกำรต่ำง ๆ 

ให้นักศึกษำต่ำงชำติดังต่อไปนี้

  ๑)  บริกำรปรึกษำนักศึกษำนำนำชำติ ท้ังเป็นรำยบุคคลและเป็นกลุ่ม ทำงด้ำนกำรศึกษำ 

 ด้ำนอำชีพ ด้ำนส่วนตัวและสังคม

  ๒)  บริกำรติดต่อประสำนงำนกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ สถำนทูตหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ 

เพื่อให้ควำมสะดวกแก่นักศึกษำต่ำงชำติ เช่น กำรต่ออำยุหนังสือเดินทำง และกำรตรวจลงตรำ 

รวมทั้งสัญญำต่ำง ๆ เป็นต้น

  ๓)  บริกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำนำนำชำติที่ประสบภำวะปัญหำทำงกำรเงิน

  ๔)  จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษำต่ำงชำติ

  ๕)  บริกำรติดต่อประสำนงำนกับชุมชน เพื่อให้นักศึกษำต่ำงชำติได้มีโอกำสพบปะกับบุคคล 

ในชุมชนเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้มำกยิ่งขึ้น

  ๖)  สร้ำงโอกำสกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำกับชมรมกิจกรรมนักศึกษำในสถำบัน และ 

จัดให้มีกิจกรรมกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงนักศึกษำไทยกับนักศึกษำต่ำงชำติ เช่น International  

Food Fair, Cultural Exchange Activities เป็นต้น
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  การบริหาร

  ๑)  กำรจัดองค์กร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกท่ีได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว กำรจัดองค์กรของบริกำรนักศึกษำนำนำชำตินั้น 

ย่อมขึน้อยูกั่บสถำบนัอดุมศกึษำ และจ�ำนวนนกัศกึษำต่ำงชำตใินสถำบนัแต่ละแห่ง สถำบนัอดุมศกึษำ 

ที่มีนโยบำยรับนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำเป็นจ�ำนวนมำก และมีนักศึกษำต่ำงชำติเกิน ๕๐๐ คน 

อำจจัดองค์กรของบริกำรนักศึกษำนำนำชำติเป็นองค์กรระดับ “งำน” คือ เป็นหน่ึงในฝ่ำยกิจกำร 

นักศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำท่ีมีนักศึกษำนำนำชำติ ๕๐ - ๕๐๐ คน อำจจัดองค์กรของบริกำร 

นกัศึกษำนำนำชำตเิป็นองค์กรระดับ “หน่วย” คือ เป็นหน่วยหนึง่ในงำนแนะแนว สถำบนัอดุมศกึษำ 

ที่มีนักศึกษำต่ำงชำติต�่ำกว่ำ ๕๐ คน อำจมอบให้อำจำรย์แนะแนวหรือนักแนะแนวที่เหมำะสม 

เป็นผู้จัดบริกำรให้นักศึกษำต่ำงชำติ

  ๒) บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกทีไ่ด้กล่ำวไว้แล้วในมำตรฐำนหลกัแล้ว อำจำรย์แนะแนวหรอืนกัแนะแนว ทีท่�ำหน้ำที่ 

ให้บริกำรนักศึกษำต่ำงชำติ ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศและวัฒนธรรมของชำติต่ำง ๆ 

ที่มีนักศึกษำอยู่ในสถำบัน

  ๓) สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกท่ีได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว บริกำรนักศึกษำนำนำชำติต้องติดต่อกับบุคคล 

ในชุมชน เพื่อหำครอบครัวท่ีสนใจและมีควำมพร้อมที่จะติดต่อกับนักศึกษำนำนำชำติ ส�ำหรับ 

นักศึกษำนำนำชำติที่ต้องกำรติดต่อสัมพันธ์กับครอบครัวคนไทย
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  ๒.	ภารกิจด้านการเสริมสร้างลักษณะนิสัย

	 	 ความหมาย

  ๑)  กำรเสริมสร้ำงลักษณะนิสัย หรือ กำรเสริมสร้ำงวินัยนักศึกษำ มีนิยำมควำมหมำย 

ดังต่อไปนี้

   (๑) กำรก�ำหนดแบบประพฤติในกำรอยู่ร่วมกันของนักศึกษำในสถำบัน เช่น กำรเคำรพ

ควำมเป็นมนุษย์ซ่ึงกันและกัน กำรเคำรพกติกำสถำบัน กำรไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น กำรรู้จักใช้สิทธ ิ

และหน้ำที่ในสถำบัน กำรรู้กำละเทศะ

   (๒)  กำรมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สถำบัน ส่วนรวม ประเทศชำติ 

   (๓)  ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติหรือไม่ประพฤติปฏิบัติ

  ๒)  กำรพัฒนำลักษณะนิสัยหรือวินัยนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ มีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 

   (๑)  กำรสร้ำงให้นักศึกษำมีแบบประพฤติท่ีเหมำะสมต่อกำรอยู่ร่วมกันที่ดีกับผู้อ่ืน 

ในสังคมมหำวิทยำลัย

   (๒)  กำรให้นักศึกษำเรียนรู้กำรปฏิบัติตนภำยใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

ที่สถำบันก�ำหนด ตลอดจน กฎหมำยบ้ำนเมือง

   (๓)  กำรพัฒนำให้นักศึกษำได้เรียนรู้กำลเทศะหรือกำรแสดงออกตำมบทบำทที่เหมำะสม 

ในสถำนะต่ำง ๆ

   (๔)  กำรเรียนรู้ทักษะในกำรควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ประพฤติปฏิบัติ

   (๕)  กำรแสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

  เป้าหมายของงาน

  เป้ำหมำยของงำนวินัยนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ มีดังต่อไปนี้

  ๑) เพื่อพัฒนำ เผยแพร่ ตีควำม กฎ ระเบียบ และให้นักศึกษำปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของ

สถำบันอุดมศึกษำ

  ๒)  เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของนักศึกษำตำมกฎหมำย
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  ๓)  เพื่อให้สำมำรถระงับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของนักศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

  ๔)  เพ่ือรักษำและส่งเสริมให้นักศึกษำร่วมกันสร้ำงบรรยำกำศของกำรเรียนกำรสอนและ 

กำรพัฒนำนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ

  ๕)  เพื่อเสริมสร้ำงให้นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบตนเอง มีวินัยในตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี  

และมีส่วนร่วมเสริมสร้ำงและจรรโลงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

	 	 ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ๑) นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติตนได้ภำยใต้ระเบียบ ข้อบังคับของสถำบัน

  ๒) นักศึกษำเกิดวินัยในตนเองในกำรประพฤติปฏิบัติภำยใต้ระเบียบข้อบังคับของสถำบัน

  ๓)  นักศึกษำรู้จักใช้สิทธิและหน้ำที่ และไม่ปฏิบัติตนละเมิดสิทธิของผู้อื่น

  ๔)  นักศึกษำสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี ภำยใต้สภำพแวดล้อมของสถำบัน

  แนวปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินงาน	

  แนวปฏิบัติที่ดีในกำรเสริมสร้ำงวินัยนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ

  ๑) ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำวินัยนักศึกษำ โดยพิจำรณำจำกปรัชญำของสถำบันและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถำบัน

  ๒) ก�ำหนดค่ำนิยมร่วมของนักศึกษำในสถำบัน (Core Value) ซึ่งค่ำนิยมร่วมควรเป็น 

กำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงนักศึกษำกับสถำบัน ควรก�ำหนดบทบำทของอำจำรย์และบุคลำกร 

ในสถำบันที่พึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อนักศึกษำในสถำบัน

  ๓)  ควรก�ำหนดบทบำทของนักศึกษำในกำรประพฤติ ปฏิบัติตนในสถำบัน เพื่อสร้ำง 

ควำมรับผิดชอบและควำมตระหนักให้แก่นักศึกษำต่อตนเองและสถำบัน

  ๔)  พัฒนำระบบและกลไกกำรด�ำเนินงำนวินัยนักศึกษำโดยใช้แนวคิดกำรบริหำรจัดกำร 

แบบองค์รวม ด้วยกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสำนควำมร่วมมือ 

ทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติ

  ๕)  ก�ำหนดกลไกกำรด�ำเนินงำนท่ีครอบคลุมกลไกกำรด�ำเนินงำนด้ำนหลักสูตรผ่ำนทำง 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
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  ๖)  ร่วมมือกับฝ่ำยวิชำกำรในกำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอนเพื่อแสวงหำรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนที่มีส่วนสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ของนักศึกษำ

  ๗)  ก�ำหนดบทบำทอำจำรย์ผู้สอนด้ำนแนวทำงกำรปฏิบัติตนด้ำนกำรสอนและกำรใช้ชีวิต 

ในสถำบัน เพื่อสร้ำงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของอำจำรย์

  ๘)  ก�ำหนดบทบำทอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อออกแบบกำรปฎิบัติภำรกิจในฐำนะผู้แทนของ

สถำบันในกำรดูแลนักศึกษำรำยบุคคล

  ๙) ก�ำหนดบทบำทงำนกิจกำรนักศึกษำ เพื่อออกแบบกำรปฏิบัติภำรกิจของงำนกิจกำร

นักศึกษำเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของนักศึกษำ

  ๑๐) ก�ำหนดบทบำทหน่วยงำนในสถำบัน เพื่อออกแบบกำรปฏิบัติภำรกิจในส่วนของ 

กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำวินัยนักศึกษำ

  ๑๑) สร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำร่วมสนับสนุนกำรส่งเสริมวินัยนักศึกษำ 

  ๑๒)  ทบทวนระเบียบปฏิบัติทำงด้ำนวินัยนักศึกษำเป็นระยะ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม 

กับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน

  ๑๓) สร้ำงบทบำทกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำได้ร่วมคิด ร่วมพิจำรณำ 

ร่วมด�ำเนินงำน ร่วมแก้ไขปัญหำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมขับเคลื่อนในกำรด�ำเนินงำน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

กำรด�ำเนินงำนวินัยนักศึกษำ

  ๑๔)  สร้ำงรูปแบบกำรด�ำเนนิงำนวนิยันกัศกึษำทีค่รอบคลมุถงึแนวทำงเชงิป้องกันกำรกระท�ำ 

ผิดวินัยของนักศึกษำ จัดกิจกรรมเพื่อควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง

  ๑๕)  สร้ำงแนวทำงส่งเสริมวินัยนักศึกษำในสถำบัน เพื่อชี้ชวน ชักน�ำ ให้นักศึกษำได้ให ้

ควำมสนใจในเรื่องกำรประพฤติ ปฏิบัติที่เหมำะสมกับควำมเป็นนักศึกษำ 

  ๑๖)  สร้ำงกิจกรรมท่ีท�ำให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรปฏิบัติของนักศึกษำ หรือท�ำให้นักศึกษำ 

มีควำมเชื่อมั่นในกำรประพฤติปฏิบัติของตน เช่น สร้ำงแรงจูงใจแก่นักศึกษำ เผยแพร่กำรปฏิบัติดี  

ปฏิบัติชอบของนักศึกษำ ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ของสถำบัน 

  ๑๗)  จัดท�ำเอกสำรเผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับทำงด้ำนวินัยนักศึกษำ เพื่อให้เกิดกำรรับรู ้

ร่วมกันผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีหลำกหลำย ทั้งนี้ ควรให้ครอบคลุมถึง กฎ ระเบียบ กำรลงโทษ  

วิธีกำรร้องทุกข์ วิธีกำรพิจำรณำควำมผิดและวิธีกำรพิจำรณำโทษที่ยุติธรรมและรวดเร็ว ตลอดจน  

วิธีกำรอุทธรณ์
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  ๓.	ภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	เพื่อเสริม	เติมเต็ม	
	 	 	 ศักยภาพนักศึกษา

	 	 ความหมาย

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมำยถึง กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำนอกชั้นเรียน ที่มีเป้ำหมำยโดยตรง 

ต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะ เฉพำะด้ำนแก่นักศึกษำ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ท้ังน้ี กิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปตำมควำมสนใจและสมัครใจของนักศึกษำ 

โดยไม่มีคะแนนเข้ำมำเกี่ยวข้อง

	 	 วัตถุประสงค์

  จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เพื่อเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นอกเหนือ 

ไปจำกประสบกำรณ์ท่ีได้รับจำกในช้ันเรียน หรือพัฒนำคุณลักษณะที่กำรจัดกำรศึกษำในชั้นเรียน 

ไม่สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเต็มท่ี เช่น กิจกรรมนักศึกษำ กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพและภำวะผู้น�ำ 

กิจกรรมพัฒนำจิตใจและคุณธรรม กิจกรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน 

เป็นต้น

	 	 ขอบข่ายการด�าเนินงาน

  ๑)  กิจกรรมนักศึกษำ

  ๒)  กิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ

  ๓.๑	 กิจกรรมนักศึกษา

  ความหมาย

  กิจกรรมนักศึกษำ คือ กิจกรรมที่สถำบันเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้แสดงออกซึ่งควำมคิด 

ควำมเชือ่ ควำมสำมำรถ ควำมถนัดของตนในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงในด้ำนต่ำง ๆ  ได้แก่ กฬีำ บ�ำเพญ็ประโยชน์  

ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม วิชำกำร เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่ำวอำจจะด�ำเนินกำรในรูปของชมรม 

กิจกรรมที่ได้รับอนุญำตจำกสถำบัน โดยสถำบันจัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำเพื่อให้ค�ำแนะน�ำและ 

อ�ำนวยควำมสะดวก หรือ กิจกรรมที่นักศึกษำรวมตัวกันจัดกิจกรรมโดยได้รับอนุญำตจำกสถำบัน 

ทั้งนี้ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำไม่มีกำรให้คะแนนหรือเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนแต่อย่ำงใด
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  เป้าหมายของงาน

  ภำรกิจหลักของงำนกิจกรรมนักศึกษำ คือ กำรส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษำจัดกิจกรรม 

นักศึกษำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อให้บรรลุภำรกิจหลักดังกล่ำว 

เป้ำหมำยของงำนกิจกรรมนักศึกษำ คือ กำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำร่วมกันจัดกิจกรรมที่มี 

ปริมำณเพียงพอกับควำมต้องกำรของนักศึกษำและมีคุณภำพ

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง

  ๑) นักศึกษำรู้จักและเข้ำใจควำมเป็นตนเอง ทรำบจุดแข็ง จุดอ่อน จุดควรพัฒนำ ประเด็น 

ควำมสนใจของตนเอง

  ๒)  เกิดทักษะกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และนิสัยคุณภำพ

  ๓) เรียนรู้และเข้ำใจควำมเป็นผู้น�ำ ทั้งในด้ำนกำรเป็นผู้น�ำและผู้ตำม

  ๔)  เข้ำใจและเกิดทักษะกำรท�ำงำนแบบร่วมมือร่วมใจ

  ๕)  เข้ำใจและตระหนักถึง ควำมเสียสละ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ควำมมีน�้ำใจ

  แนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีมุ่งหวัง สถำบันอุดมศึกษำควรมีแนวปฏิบัต ิ

ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ ดังนี้

  ๑)  สถำบนัควรก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรส่งเสริมกจิกรรมนกัศกึษำเพือ่ให้เกดิกำรรบัรู ้

โดยทัว่กนั ซึง่นโยบำยดงักล่ำวควรสร้ำงโอกำสให้นกัศกึษำได้มโีอกำสด�ำเนนิกิจกรรมทีส่อดคล้องกบั 

ยทุธศำสตร์ชำติ เช่น กิจกรรมในวนัส�ำคญัของชำต ิกจิกรรมเพือ่เทิดพระเกียรตสิถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ 

เป็นต้น และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถำบัน

  ๒)  สร้ำงแนวทำงกำรรับรู ้นโยบำยและท�ำควำมเข้ำใจ เพื่อให้กำรด�ำเนินกิจกรรมของ 

นักศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสอดคล้องกัน

  ๓)  จัดท�ำกติกำในรูปของระเบียบ ข้อบังคับในกำรด�ำเนินกิจกรรมนักศึกษำ โดยให้นักศึกษำ 

มีส่วนร่วมในข้อบังคับดังกล่ำว
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  ๔) สถำบันอุดมศึกษำต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำเกิดกำรรวมตัวกันในรูปขององค์กร

กิจกรรมนักศึกษำ ตำมควำมสนใจ ตำมกิจกรรมประเภทต่ำง ๆ ดังนี้

   (๑) กิจกรรมส่วนกลำง ได้แก่ องค์กำรนักศึกษำ หรือสโมสรนักศึกษำ

   (๒) กิจกรรมวิชำกำร ได้แก่ ชมรม หรือชุมนุมทำงวิชำกำร เช่น ชมรมภำษำอังกฤษ 

และชมรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

   (๓)  กิจกรรมกีฬำ ได้แก่ ชมรมกีฬำต่ำง ๆ เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมกรีฑำ เป็นต้น

   (๔) กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ชมรมศิลปวัฒนธรรม เช่น ชมรมดนตรีไทย  

และชมรมอีสำน เป็นต้น

   (๕) กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ชมรมกิจกรรมเพื่อกำรช่วยเหลือสังคม เช่น 

ชมรมค่ำยอำสำพัฒนำ ชมมรมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ชมรมด้ำนจิตอำสำ เป็นต้น

   (๖)  กจิกรรมนนัทนำกำร ได้แก่ กจิกรรมเพือ่ควำมสนกุสนำนเพลดิเพลนิ เช่น กำรสงัสรรค์  

กำรออกก�ำลังกำย กำรเล่นกีฬำเพื่อสุขภำพและกำรเล่นกีฬำเฮฮำ เป็นต้น

  ๕) จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินกิจกรรม ทั้งในด้ำนทักษะกำรคิด ทักษะ

กำรท�ำงำน ทักษะกำรจัดกำร แก่นักศึกษำก่อนกำรด�ำเนินกิจกรรม เช่น Club Leader Camp

  ๖) จัดให้มีกิจกรรมแนะน�ำองค์กรกิจกรรมนักศึกษำในสถำบัน เช่น Student Club Fair

  ๗) สถำบันอุดมศึกษำพึงออกแบบแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ฝึกกำรเรียนรู้ และท�ำ 

ควำมเข้ำใจต่อกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เพื่อให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้วิถีกำรปกครอง 

แบบประชำธิปไตยที่ถูกต้องผ่ำนกิจกรรมนักศึกษำ

  ๘) สถำบนัอดุมศึกษำควรชีน้�ำเพ่ือให้เกดิกำรปรบัเปล่ียนรปูแบบกำรด�ำเนนิกจิกรรมท่ีสะท้อน 

ให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมสร้ำงสรรค์เชิงคุณค่ำและเกิดมูลค่ำ กำรด�ำเนินงำนที ่

สะท้อนลงทุนต�่ำแต่ประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนสูง (Low Cost but High Effective)

  ๙) สถำบันอุดมศึกษำควรสร้ำงโอกำสให้นักศึกษำเกิดกำรรวมตัวกันเพื่อท�ำกิจกรรมร่วมกัน 

เพื่อให้นักศึกษำในภำพรวมของสถำบันได้มีโอกำสในกำรแสดงออกมำกขึ้น
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  ๑๐) สถำบันอุดมศึกษำควรแสวงหำโอกำสและจัดหำเวทีเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกำสให ้

นักศึกษำได้ท�ำกิจกรรม ทั้งในสถำบันและนอกสถำบัน

  ๑๑) สถำบันอุดมศึกษำควรสนับสนุนให้นักศึกษำมีกิจกรรมในเชิงเครือข่ำยนอกสถำบัน 

เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยำยวิสัยทัศน์ให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษำ 

  ๑๒) จัดหำเครือข่ำยจำกหน่วยงำนภำยนอก เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกรรมของนักศึกษำ  

ทั้งกำรสนับสนุนควำมรู้ กำรสนับสนุนงบประมำณหรือแหล่งปฏิบัติงำน 

  ๑๓) ควรออกแบบกิจกรรมให้นักศึกษำให้ควำมส�ำคัญต่อกำรวำงแผนและกำรประเมินผล 

แบบมีส่วนร่วม มีกำรส่งมอบงำนระหว่ำงรุ่นสู่รุ่น

  ๑๔) จัดให้มีกำรประกวดโครงกำร/กิจกรรมคุณภำพ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้

  ๑๕) มีกิจกรรมเพื่อน�ำเสนอภำพรวมกำรด�ำเนินงำนให้ผู้บริหำรและนักศึกษำทั่วไปรับทรำบ 

และสร้ำงแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้นักศึกษำ

  การบริหาร

  ๑) กำรจัดองค์กำร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๒) บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว สถำบันอุดมศึกษำต้องท�ำกำรฝึกอบรม 

คณะกรรมกำรองค์กรกิจกรรมนักศึกษำทุกองค์กรให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษำ กำรจัด 

กจิกรรมนักศึกษำ ระเบียบกำรเงิน และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ

  ๓) สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลัก ซ่ึงเป็นสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในส�ำนักงำนแล้ว  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของงำนกิจกรรมนักศึกษำ ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกที่สถำบัน 

อดุมศกึษำ ต้องจัดเพิ่มขึ้นเพื่อกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษำมีดังต่อไปนี้

   (๑) อำคำรหรือสถำนท่ีซ่ึงใช้เป็นท่ีท�ำกำรสโมสรหรือชมรมกิจกรรมให้เพียงพอกับ 

จ�ำนวนองค์กรกิจกรรมนักศึกษำของสถำบัน

   (๒)  อำคำรหรือสถำนที่จัดกิจกรรมนักศึกษำ
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   (๓)  อำคำรกีฬำ สนำมกีฬำ และศูนย์สมรรถภำพทำงกำย (Fitness Center)

   (๔)  อุปกรณ์กีฬำท่ีเพียงพอต่อกำรออกก�ำลังกำยและกำรฝึกซ้อมกีฬำของนักศึกษำ 

รวมทั้ง อุปกรณ์กีฬำเพื่อสุขภำพและนันทนำกำร

   (๕)  รถยนต์หรอืสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกอืน่ ๆ ของสถำบันอดุมศกึษำทีอ่นญุำตให้นกัศึกษำ 

ใช้เพื่อกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำได้เมื่อนักศึกษำมีควำมจ�ำเป็น

  ๔) งบประมำณ (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกท่ีได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว สถำบันอุดมศึกษำต้องด�ำเนินกำรเกี่ยวกับ 

งบประมำณที่ใช้จัดกิจกรรมของนักศึกษำ ดังนี้

   (๑)  ก�ำหนดกฎ ระเบยีบของสถำบันอดุมศกึษำในกำรน�ำเงนิบ�ำรงุกฬีำทีส่ถำบนัอดุมศกึษำ 

เก็บจำกนักศึกษำ มำจัดสรรเป็นงบประมำณเพื่อกำรกีฬำของนักศึกษำ

   (๒)  ก�ำหนดกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับกำรหำรำยได้ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษำ กำรจัดสรร 

งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรเก็บรักษำเงินขององค์กรกิจกรรมนักศึกษำ

  ๕) ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกท่ีได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำและผู้บริหำรงำน 

กิจกรรมนักศึกษำต้องก�ำหนดกฎ ระเบียบ พร้อมทั้ง มำตรกำรในกำรป้องกันปัญหำและอุบัติเหตุ 

ทีอ่ำจเกดิจำกกำรจดักจิกรรมของนกัศกึษำ เช่น ปัญหำกำรล่วงละเมดิสทิธิและเสรีภำพของนกัศกึษำ 

ปีท่ี ๑ จำกกำรจดักจิกรรมกำรประชมุเชยีร์และกำรต้อนรบัน้องใหม่ของนกัศกึษำรุน่พี ่ หรอือบุตัเิหตุ 

ที่อำจเกิดจำกกำรเดินทำงและกำรจัดกิจกรรมภำยนอกวิทยำเขต

  ๖) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนและชุมชน (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกท่ีได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว ผู ้บริหำรกิจกรรมนักศึกษำต้องด�ำเนินกำร 

ดังต่อไปนี้

   (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมนักศึกษำทุกประเภท 

ทุกรำยกำรให้นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง

   (๒)  แสวงหำอำจำรย์และบุคลำกรด้ำนอื่นของสถำบันอุดมศึกษำ มำท�ำหน้ำที่อำจำรย์ 

ที่ปรึกษำองค์กรกิจกรรมนักศึกษำ หรือผู้ฝึกสอนกิจกรรมนักศึกษำ
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   (๓) ร่วมกับองค์กรกิจกรรมนักศึกษำเพื่อแสวงหำบุคคลซ่ึงเป็นทรัพยำกรของชุมชน 

ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเก่ียวกับกิจกรรมประเภทต่ำง ๆ มำท�ำหน้ำที่ผู้ฝึกสอนกิจกรรมนักศึกษำ 

หรือวิทยำกรในกำรจัดสัมมนำ

   (๔)  ร่วมมือกับองค์กรกิจกรรมนักศึกษำเพื่อแสวงหำหน่วยงำนทั้งภำครัฐบำลและ 

ภำคเอกชนที่สำมำรถให้กำรสนับสนุนงบประมำณหรือวัสดุที่ใช้จัดกิจกรรมนักศึกษำ

  ๗) กำรประเมินผล (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  นอกจำกที่ได้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลักแล้ว ผู้บริหำรกิจกรรมนักศึกษำต้องส่งเสริมสนับสนุน 

ให้มีกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำของแต่ละองค์กรกิจกรรมนักศึกษำเป็นประจ�ำ หัวข้อ 

กำรประเมินนั้นอำจรวมถึงควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ  

คุณภำพของกิจกรรมนักศึกษำ ตลอดจนปัญหำในกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ

  ๓.๒	 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

  ความหมาย

  กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำนอกช้ันเรียนท่ีจัดข้ึนเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพนักศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ 

เพื่อเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีพัฒนำกำรรอบด้ำนของควำมเป็น 

มนุษย์ ทั้งนี้ กำรเข้ำร่วมของนักศึกษำให้เป็นไปตำมควำมชอบ ควำมสนใจ โดยไม่มีคะแนนเข้ำมำ

เกี่ยวข้อง

  เป้าหมายของการด�าเนินงาน

  เป้ำหมำยของกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีดังต่อไปนี้

  ๑) กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษำรู้จักและเข้ำใจตนเอง ตลอดจนเกิด 

ควำมตระหนักว่ำ กำรเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ควรได้รับกำรพัฒนำรอบด้ำน ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ  

สังคม สติปัญญำ บุคลิกภำพ และพัฒนำภำวะสู่ควำมเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มำกขึ้น

  ๒)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรจะต้องเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำร 

ท�ำงำนเป็นหมู่คณะ ควำมสำมำรถในกำรแสดงและแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เรียนรู้ที่จะเข้ำใจ 

และยอมรับผู้อื่น พัฒนำควำมเป็นผู้น�ำและฝึกหัดกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ ฝึกกำรคิดและตัดสินใจ 

อย่ำงมีเหตุผล 
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  ๓) กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรช่วยให้นักศึกษำสำมำรถปรับตัวกับกำรเรียนกำรสอนและ 

สิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ในสถำบัน นอกจำกน้ัน อำจเป็นหนทำงในกำรช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียด 

จำกกำรศึกษำเล่ำเรียนได้ด้วย

  ๔)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรพัฒนำนักศึกษำให้มีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมประพฤติที่ดีงำม 

มีควำมเป็นไทยและภำคภูมิใจในควำมมีเอกลักษณ์ของชำติ ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน 

ประพฤติตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์เป็นที่ต้องกำรของสังคม

  ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ๑) นกัศกึษำสำมำรถปรบัตวัและบรหิำรจัดกำรตนเองได้ในช่วงเปล่ียนผ่ำนสู่กำรเป็นนกัศึกษำ 

ในสถำบันอุดมศึกษำ

  ๒)  นักศึกษำมองเห็นเส้นทำงอำชีพที่ตนศึกษำ และวำงแผนพัฒนำตนเองเพื่อสร้ำงโอกำส 

ในกำรประกอบอำชีพในอนำคต

  ๓)  นักศึกษำมีทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรสำมำรถสร้ำงงำนด้วยตนเองได้ในอนำคต

  ๔)  นักศึกษำมีบุคลิกภำพและภำวะผู้น�ำที่สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรท�ำงำน

  ๕)  นักศึกษำมีทักษะกำรหำงำนท่ีเพียงพอ และมีควำมม่ันใจในกำรหำงำนท�ำ ภำยหลัง 

จำกส�ำเร็จกำรศึกษำ

  แนวปฏิบัติที่ดี

  ๑) ควรมีกำรจัดท�ำแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถำบันจะจัดให้แก่นักศึกษำโดยนักศึกษำ 

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำแผนดังกล่ำว

  ๒)  จัดตั้งหน่วยงำนรับผิดชอบในคุณลักษณะจ�ำเป็นที่ควรเสริมสร้ำงให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษำ 

เช่น บุคลิกภำพและภำวะผู้น�ำ

  ๓)  สื่อสำรให้นักศึกษำได้ทรำบผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย

  ๔)  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงกำรปรับตัวส�ำหรับนักศึกษำใหม่ เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถ 

ในกำรปรับตัวและพร้อมศึกษำเล่ำเรียนและใช้ชีวิตในสถำบันในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น 

กำรปฐมนิเทศ กิจกรรมเสริมทักษะกำรเรียนรู้และกำรใช้ชีวิต กำรจัดตั้งศูนย์เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ 

และค�ำปรึกษำแก่นักศึกษำใหม่ เป็นต้น
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  ๕)  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนบุคลิกภำพและภำวะผู้น�ำภำยใต้รูปแบบ 

ที่หลำกหลำย จัดหำเวทีและโอกำสเพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสฝึกทักษะภำวะผู้น�ำอย่ำงต่อเนื่อง  

พร้อมทั้งสำมำรถประเมินควำมเป็นผู้น�ำของตนเอง

  ๖)  จัดให้มีกิจกรรมเตรียมพร้อมกำรเป็นผู้เรียนในระดับอุดมศึกษำ

  ๗)  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงบุคลิกภำพนักศึกษำ ทั้งกำรน�ำเสนอ มำรยำทสังคม  

กำรเคลื่อนไหว กำรแต่งกำยที่เหมำะสม กำรพัฒนำลักษณะท่ำทำง เพื่อสร้ำงควำมม่ันใจในกำร 

ประกอบอำชีพและกำรด�ำรงตนในสังคม

  ๘)  จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้ำงจิตอำสำและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภำยในและ 

ภำยนอกสถำบัน

  ๙)  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมเป็นไทย ควำมภูมิใจในสถำบันและภูมิใจไทย

  ๑๐) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์

และนวัตกรรมกำรคิดผลิตภัณฑ์บนพื้นฐำนกำรพึ่งพำตนเอง

  ๑๑)  จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำเพื่อน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต

  ๑๒)  สร้ำงระบบประเมินเพื่อติดตำมผลควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของนักศึกษำชั้นปีที่ ๑ 

ในภำพรวมและกำรรำยงำนผล (Feedback) สู่ผู้บริหำร เพื่อประเมินควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำน

  ๑๓)  สร้ำงกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษำได้ฝึกควำมคิดสร้ำงสรรค์และสร้ำงนวัตกรรม 

ในรูปแบบของ Challenge Program

  ๑๔)  วำงแนวทำงประเมินผลกำรพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบัน เพื่อศึกษำ 

กำรบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เพื่อเสนอสถำบันทรำบ เพื่อผู้บริหำรสถำบันสำมำรถน�ำผลวิเครำะห ์

มำใช้ในกำรวำงกลยุทธ์เพื่อกำรด�ำเนินงำนต่อไป
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  ๔.		ภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

	 	 ความหมาย

  กำรสร้ำงกิจกรรมเพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และสถำบัน เพื่อ 

เสริมสร้ำงควำมผูกพันของศิษย์เก่ำต่อสถำบัน ตลอดจนส่งเสริม ประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

สถำบันอุดมศึกษำ

	 	 เป้าหมายของการด�าเนินงาน

  งำนศษิย์เก่ำสมัพนัธ์เป็นภำรกจิส�ำคญัท่ีสถำบนัอดุมศึกษำต้องจดัขึน้เพือ่ให้บรกิำรแก่นกัศึกษำ 

เพื่อให้บรรลุภำรกิจดังกล่ำว เป้ำหมำยของงำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้

  ๑)  สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงศิษย์เก่ำกับสถำบัน

  ๒)  สร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงศิษย์เก่ำกับนักศึกษำปัจจุบัน

	 	 ผลลัพธ์การเรียนรู้

  ๑)  นักศึกษำของสถำบันเกิดจิตส�ำนึกกตัญญูต่อสถำบัน

  ๒)  นักศึกษำเกิดควำมภูมิใจในสถำบันและบัณฑิตศิษย์เก่ำของสถำบัน

  ๓)  นักศึกษำเกิดแรงบันดำลใจที่จะสนับสนุนภำรกิจสถำบันเมื่อตนส�ำเร็จกำรศึกษำ 

  ๔)  นักศึกษำปัจจุบันมีสัมพันธภำพที่ดีและมีควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกศิษย์เก่ำ
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	 	 แนวปฏิบัติที่ดี

  เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว งำนศิษย์เก่ำสมัพนัธ์ต้องจดับรกิำรและกจิกรรมต่ำง ๆ  ดงัต่อไปนี้

  ๑) จัดตั้งหรือก�ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบเพื่อจัดกำรงำนด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์

  ๒)  สถำบันพึงมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรด�ำเนินงำน

  ๓)  ก�ำหนดแนวทำงเพื่อสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำง ศิษย์เก่ำ กับ สถำบัน เช่น 

   (๑) สร้ำงโอกำสกำรเข้ำมำมีส่วนช่วยในกิจกำรของสถำบัน

   (๒)  สร้ำงโอกำสกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถำบัน

   (๓)  สร้ำงบรรยำกำศกำรระลึกถึงสถำบันในทุกมิติ

  ๔)  ก�ำหนดแนวทำงสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงศิษย์เก่ำกับศิษย์ปัจจุบัน เช่น ศิษย์เก่ำควร 

เข้ำไปช่วยในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ กำรเป็นที่ปรึกษำทำงอำชีพ ตลอดจนเข้ำไปมีส่วนร่วมกับ 

กิจกรรมนักศึกษำ ตลอดจนให้กำรสนับสนุนในกำรหำงำน กำรพัฒนำงำนให้มีควำมเป็นมืออำชีพ 

อีกทั้งให้ค�ำแนะน�ำเสมือนเป็นพี่เลี้ยงดูแล

  ๕)  ควรจัดท�ำเอกสำรเพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรรับรู้ข่ำวสำรและเช่ือมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำ 

กับสถำบัน และศิษย์เก่ำกับนักศึกษำปัจจุบัน

  ๖)  ควรก�ำหนดแนวทำงในกำรเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ำ และสร้ำงกำรรับรู้แก่นักศึกษำปัจจุบัน

  ๗)  จัดท�ำฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรสืบค้น

  ๘)  ควรก�ำหนดแนวทำงให้นักศึกษำปัจจุบันได้มีโอกำสพบศิษย์เก่ำในโอกำสต่ำง ๆ เช่น  

กำรมำเป็นวิทยำกร กำรแนะแนวอำชีพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ เป็นต้น

	 	 การบริหาร  

  ๑) กำรจัดองค์กำร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก) ควรมีหน่วยงำนรับผิดชอบด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์

  ๒)  บุคลำกร (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)

  ๓)  สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก (ดูจำกมำตรฐำนหลัก)
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  นอกจำกทีไ่ด้กล่ำวไว้ในมำตรฐำนหลกัแล้ว สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบัภำรกจิด้ำนศิษย์เก่ำ 

สัมพันธ์ต้องมีดังต่อไปนี้

  (๑) ระบบข้อมูลสำรสนเทศศิษย์เก่ำ

  (๒) ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงศิษย์เก่ำกับสถำบัน เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ้คส์ สื่อออนไลน์

  ๕. ภารกิจด้านการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดค่านิยมที่ดี

	 	 ความหมาย

  กำรสร้ำงแรงจูงใจ คือ กระบวนกำรวำงแนวทำงในกำรเสริมพลังใจทำงบวก เพ่ือกระตุ้นให้

นักศึกษำเกิดควำมตระหนักและเช่ือม่ันในกำรท�ำควำมดี สำมำรถโน้มน้ำวใจตนเองให้มีค่ำนิยม 

และลงมือกระท�ำตำมค่ำนิยมดังกล่ำว

	 	 เป้าหมายของการด�าเนินงาน

  กำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อให้นักศึกษำเกิดค่ำนิยมที่ดีนั้น มีเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้

  ๑)  เพื่อสร้ำงกิจกรรมกระตุ ้นให้นักศึกษำเกิดควำมตระหนัก เกิดแรงบันดำลใจในกำร 

ประพฤติปฏิบัติตนบนเส้นทำงที่ดีงำม

  ๒)  เพื่อสร้ำงหลักยึด หลักคิดแก่นักศึกษำในกำรประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน

  ๓)  เพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำเกี่ยวกับคุณค่ำและผลดีงำมที่จะเกิดขึ้นแก่

นักศึกษำ

	 	 ผลลัพธ์การเรียนรู้

  นักศึกษำมีควำมมั่นใจในกำรประพฤติปฏิบัติตน และเกิดแรงบันดำลใจที่จะประพฤติปฏิบัติ

อย่ำงต่อเนื่อง
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	 	 แนวปฏิบัติที่ดี

  ๑)  สถำบันควรก�ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนในกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมที่ดีให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษำ

  ๒)  สร้ำง “กฎเกียรติยศ” นักศึกษำ หรือชื่ออื่นที่มีควำมหมำยใกล้เคียง เพื่อเป็นกรอบ 

ควำมประพฤติจ�ำเป็นซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถำบัน และสื่อสำรให้นักศึกษำทรำบ

  ๓)  วำงแนวทำงสร้ำง “แรงจูงใจ” เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมเช่ือม่ัน และเกิดกำรประพฤติ 

ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรสร้ำงเกณฑ์เพื่อสะท้อนพฤติกรรมควำมดีท่ีพึงประสงค์ ทั้งในระดับ 

บุคคล และระดับองค์กร เช่น

   (๑) ระดับบุคคล ควรสร้ำงเกณฑ์นักศึกษำที่มีควำมประพฤติดี เช่น

      • นักศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรด�ำรงชีวิตแบบพอเพียง

      •  นักศึกษำที่มีควำมประพฤติดี (ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย ไม่เคยถูกลงโทษด้ำน 

ทุจริตกำรสอบ ด�ำรงตนภำยใต้กรอบระเบียบวินัยของมหำวิทยำลัย มีผลงำนด้ำนจิตอำสำ)

   (๒) ระดบัองค์กร หรอื ระดบักลุม่นกัศกึษำ ซึง่มผีลงำนดเีด่นด้ำนกจิกรรมทีมุ่ง่รบัผิดชอบ 

ต่อสังคม หรือกิจกรรมจิตอำสำที่น�ำศำสตร์พระรำชำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินโครงกำร 

  ๔) สร้ำงโอกำสให้นักศึกษำใหม่ได้เรียนรู้นักศึกษำต้นแบบ เพื่อให้เกิดก�ำลังใจและเกิด 

แนวคิดที่จะฟันฝ่ำอุปสรรคในช่วงเวลำของกำรปรับตัวในสถำบัน โดยจัดหำนักศึกษำต้นแบบ ซ่ึงได้ 

ผ่ำนประสบกำรณ์ที่ยุ่งยำกมำแล้ว มำถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้นักศึกษำใหม่ฟัง
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