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1.การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างและพัฒนานักบริหาร
กิจการนักศึกษา ให้มีสมรรถนะในการบริหารงานกิจการนักศึกษา สนองตอบ
ต่อทิศทางการพัฒนาบัณฑิตในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหารงานกิจการนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ 
 
2.เนื้อหาและหัวข้อวิชาของหลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาของ สกอ. กรอบแนวคิด
เพ่ือการด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา ชี้อนาคต 6 ลักษณะส าคัญที่ผู้น า
ของไทย ยุค 2020 การเป็นผู้บริหารที่ดี สรุปสาระส าคัญ APSSA 2016 
สรุปสาระส าคัญจากการสัมมนาด้านกิจการนักศึกษา เรื่อง พระพุทธศาสนา
กับการสร้างคนดีของสังคมสรุปประเด็นการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
Thailand 4.0 กับทิศทางการพัฒนานักศึกษา การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และการสัมมนาแสดงผลงานการศึกษา ของ 
นบน.๓ เรื่อง กิจการนักศึกษาในยุค 4.0 : Student Affairs 4.0 
 
3.ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม สามารถน าแนวคิด ความรู้ ความ
เข้าใจ สมรรถนะ การมีเครือข่ายความร่วมมือ ไปใช้ในการผลักดันทิศ
ท า ง ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  ต ล อ ด จ น ส า ม า ร ถ ว า ง ก ล ยุ ท ธ์ 
ในการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางการ
ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต การบริหารงานกิจการนักศึกษาในสถาบัน เกิดการปรับเปลี่ยนทั้ง
แนวคิดและการด าเนินงานที่เกื้อกูลและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งยังเกิดความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหารกิจการนักศึกษาระหว่างสถาบันอันจะน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน
ในอนาคต 
 
4.แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถ
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
“งานกิจการนักศึกษายุค 4.0” เป็นงานกิจการนักศึกษาแบบ “เชิงรุก”มอง
การบริหารงานและยกระดับแบบภาพรวมทั้งองค์กร (Global University) 
เข้าถึงเป้าหมาย ดูแลและแก้ปัญหาอย่างชัดเจนเชื่อมโยงทุกมิติ ทุกภาคส่วน
ในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนท างานร่วมกัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT) โดยมีการก าหนดภารกิจหลัก และภารกิจรองอย่างชัดเจน ส าหรับ 3 
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หน่วยงานหลักที่จะต้องเชื่อมโยงกับงานกิจการนักศึกษาในยุค 4.0 คือ งาน
วิชาการ งานวิจัย และงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ (Soft Skill) 
และบริการนักศึกษา (Quality of Life) ให้นักศึกษามีสุขภาวะที่ดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจคือการ “อยู่ดี มีสุข” ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้า
รับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สมรรถนะระดับโลกให้กับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
พ ล เ มื อ ง โ ล ก ใ น อ น า ค ต  (Preparing Future Scholars and 
professionals with Global Competence) 
 
จากแนวคิดดังกล่าว กลุ่มนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3 
(นบน.3) จึงได้แนวทางที่จะช่วยขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษา คือ “3I 
Model”และเป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับงานกิจการนักศึกษาสู่ยุค 
4.0 คือ “Inspiration” (สร้างแรงบันดาลใจ) “Innovation” (สร้างไทย
นวัตกรรม) “Integration” (สร้างธรรมแบบบูรณาการ) 
 
หลักการของ 3I Model เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัย “สร้างแรงบันดาลใจ” 
(Inspiration) ในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักศึกษา เช่น การสร้างแนวความคิด 
(Mindset) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Belief) ข้อมูล (Data) ค่านิยม 
(Value) ที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีลักษณะเชิงบวก โดยผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้การสนับสนุน (Support) 
อ านวยความสะดวก (Facilitate) สะท้อนปัญหา (Reflect) ส่งเสริมให้มีการ
ลงมือปฏิบัติจริ ง  (Do) และเสริมสร้ างศักยภาพ (Reinforce) ดั งนั้น
กระบวนการต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะถูก “บูรณาการ” ( integration) กับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น งานวิชาการ งานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
กระบวนการสร้ างแรงบันดาลใจ ( inspiration) และการบูรณาการ 
(integration) เป็นพลังส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ (Encourage) กระตุ้นให้
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งาน (Create) สามารถสร้างเครือข่าย 
(Networking) และความร่วมมือต่างๆ ได้ (Collaborate) ส่งผลให้นักศึกษา
สามารถต่อยอดหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้ก่อเกิดเป็น  “นวัตกรรม” 
(Innovation) โดยมีเป้าหมาย เพ่ือรับใช้และบริการสังคม ดังตัวอย่างของ
การด าเนินงานที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปของการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต
บริการสาธารณะ (Service Mind) หรือจิตอาสา (Volunteer) โดยเริ่มจาก
การสร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างความตระหนักในหน้าที่ ของตนเอง 
(Self-Realization) ขยายสู่ความสัมพันธ์รอบด้าน (Surrounding Relation) 
และเป้าหมาย คือ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
การมคีุณธรรมและจริยธรรม (Morality and Ethics) ของนักศึกษา เป็นต้น 
 



5.ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการน าความรู้ และทักษะที่
ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  อาจเกิดปัญหาเรื่องการบูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่างงานกิจการนักศึกษา กับหน่วยงานหลัก อ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยด้วยนโยบายในการบริหารจัดการและการก าหนดภารกิจหลัก
และภารกิจรองในการท างาน ส่งผลให้ความร่วมมือภายในองค์กรอาจไม่
เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ การบูรณาการความร่วมมือในองค์กรนั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญ เป็นพลังที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ท าให้ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัยสามารถก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
 
6.ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมให้สามารถ
น าความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล 
ภายใต้แนวคิด “งานกิจการนักศึกษา 4.0” “3I Model” “กิจการ
นักศึกษาเชิงรุก” และ “อยู่ดี มีสุข” นั้น มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุน
ดังนี้ 
 
6.1.มหาวิทยาลัยควรจัดตั้ง หน่วยงานหรือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะนักศึกษา 
“Wellness Center” และควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์กลางบริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและพัฒนา
ศักยภาพบุคคลแบบองค์รวม ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทันต่อยุคสมัย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรใน
องค์กร เพ่ือให้มีความสุขสมบูรณ์พร้อมทั้ง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา ตลอดจนความพร้อมในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางสังคม มุ่งให้บริการในเชิงรุกโดยเน้นให้ความส าคัญไปที่การ
ส่งเสริม ป้องกัน ไม่น้อยไปกว่าการรับมือแก้ไขปัญหา เยี่ยวยารักษาเพียง
อย่างเดียว  ทั้งนี้ควรมีนักจิตวิทยาให้การปรึกษานักกิจกรรมบ าบัดด้านต่างๆ 
เช่น นักนันทนาการบ าบัด นักจิตวิทยาบ าบัด หรือนักกิจกรรมบ าบัด 
สายตรงที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะประจ าการพร้อม
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และควรมีจิตแพทย์เข้ามาให้บริการอย่างน้อย
สัปดาห์ละหนึ่งครั้งตลอดจนเป็นที่ปรึกษาและเป็นเครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งต่อนักศึกษาหรือบุคลากรในกรณีที่มีความต้องการการรักษาเฉพาะ
ทาง  รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ให้ มี ค ว ามทั น สมั ย แล ะมี ค ว าม ส อดคล้ อ มกั บ สภ า พปั ญห า แ ล ะ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งยังสามารถส่งเสริมศักยภาพและพัฒนา
นักศึกษาในมิติต่างๆ ที่มีความหลากหลายทางด้านปัจจัยในการด ารงชีวิต 
ศูนย์สุขภาวะที่มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนได้จัดตั้งขึ้น อาทิเช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
โครงการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มหาวิทยาลัยที่เข้า
ศึกษาดูงาน ได้แก่ Beijing Normal University Peking University และ 
Tsinghua University เป็นต้น 



 
6.2 มหาวิทยาลัยควรพัฒนา ศูนย์บริการนักศึกษา “One Stop Service” 
ให้เป็นศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรในจุดเดียว โดยบูรณาการ
หน่วยงานให้บริการหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกัน หรือกระจายอ านาจให้
หน่วยงานหนึ่งท าหน้าที่ในการให้บริการ ในรูปแบบการให้บริการแบบครบ
วงจร สร้างความเชื่อม่ัน ความเป็นหนึ่งเดียว ท าให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์
ที่ ดี  ห น่ ว ย ง า น ที่ ส า ม า ร ถ บู ร ณ า ก า ร ไ ด้  เ ช่ น  ง า น ท ะ เ บี ย น 
งานกิจการนักศึกษา งานการเงิน งานบัณฑิตศึกษา ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและบัณฑิตในมิติเชิงคุณภาพ 
พัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาเ พ่ือมุ่ งสู่ความเป็นเลิศทางด้าน 
การบริการ เพ่ือให้นักศึกษาและบัณฑิตได้รับความสะดวกสบาย มีความสุข
ในการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งยังสามารถรับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
การบริการ ผ่านการด าเนินงานและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วยฐานข้อมูล
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  
 
6.3 มหาวิทยาลัยควรจัดตั้ง ศูนย์จิตอาสา “Volunteer Center” เพ่ือ
บริการให้ค าปรึกษาการท ากิจกรรมด้านอาสาสมัครและประสานงาน
เครือข่ายการท างานกิจกรรมจิตอาสา ส่งเสริมกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ ผ่านการท ากิจกรรมในรูปแบบ
อาสาสมัคร โดยเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ อุทิศก าลังความสามารถและเวลาอันมีค่าของตนเองให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตส านึกสาธารณะ แนะน ากิจกรรมจิตอาสาที่
เหมาะสมตรงกับความสนใจ และความสามารถ บริการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ การเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครและหน่วยงาน 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนประสบการณ์หลังการจัดกิจกรรมจิต
อาสาผ่านภารกิจจิตอาสาในด้านต่างๆ ด้วยการบูรณาการน าความรู้จากคณะ
ทั้ง 9 คณะที่มีอยู่ในปัจจุบันมาย่อยเป็นกิจกรรมจิตอาสาด้านต่างๆ เช่น กู้ภัย
และฟ้ืนฟูจากภัยพิบัติ หัตถกรรมและงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย ศาสนาและ
ปฏิบัติธรรม ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ อาหารและ
โภชนาการ สิ่งแวดล้อม ก่อสร้าง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การประสานงานและ
บริหารจัดการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน สตรี  ผู้สู งอายุ  ครอบครัว 
ผู้พิการ บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ เป็นต้น 
 
6.4 มหาวิทยาลัยควรเปิดรายวิชาที่สามารถพัฒนานักศึกษาเตรียมพร้อมสู่
การเป็นพลเมืองโลก (Globalization) ผ่านกระบวนการเรียนการสอน 
เช่ น  การคิ ด เชิ ง วิ พากษ์  ( Critical Thinking) การสร้ า งองค์ ความรู้  
(Constructivism) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experimental Instruction) การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (Integration) การเน้นกระบวนการคิด (Thinking Skills) 
การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) ฯลฯ โดยอาจเปิดเป็นรายวิชา



ศึกษาทั่วไป อาจก าหนดรายวิชาที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาปี 1 หรือเฉพาะชั้น
ปี หรือนักศึกษาทุกชั้นปีสามารถลงทะเบียนได้ เช่น วิชาการใช้ชีวิตในโลก
สากล วิชาศาสตร์ของพระราชา วิชาการรักษาพลังงาน วิชาชนบทที่ยั่งยืน 
เป็นต้น เกณฑ์ผ่านเป็นเกณฑ์การเข้าร่วม หรืออาจก าหนดเป็นเกรดก็ได้ 
 
6.5 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและเปิดรายวิชาที่ทันสมัยต่อปัจจุบัน หรือ
อาจเปิดเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือคณะ
ดิจิทัลมีเดีย โดยมีสาขาวิชาหรือรายวิชาต่างๆ อาทิเช่น ดิจิทัลอาร์ต 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
และเกม การออกแบบกราฟฟิก การบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัล การออกแบบ
สื่อสารออนไลน์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือรองรับนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(Digital University) และเตรียมทักษะความพร้อมให้นักศึกษาสามารถก้าว
เข้าสู่ประชาคมโลก (Globalization) ในศตวรรษที่  21 และน าพาให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านดิจิทัล (Digital 
University) ในอนาคตอันใกล้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง  นักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น ๓ 

วันที่ 17 กรฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
-------------------------------------- 

 
คุณเอ้ือ  นางประดิษฐา   นาครักษา 

คุณอ านวย นางสาวสโรชา   หัตถกรรม   

คุณประสาน นางกรองจิตต์         มูฮัมหมัด 

  นางสาววันทนา   ครุฑจันทร์  

คุณกิจ  ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา                 เล่งไพบูลย์ 

คุณลิขิต  นายธีรนัย                              ดีฤทธิ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    ภาพประกอบการบันทึกเล่าเรื่อง 
                      นักบริหารระดับสงูด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                               การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 
                                              After  Action Review (AAR) 
 
 

1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  คืออะไร  
     เพื่อให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้มีความรู้ในเรื่อง  แนวคิดและยุทธศาสตร์การบริหารงานและพัฒนา 
     ด้านกิจการนักศึกษา ตามกรอบแนวคิดเพื่อการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา ของ สกอ. 
 
2. สิ่งท่ีบรรลุเป้าหมายคืออะไร  เพราะอะไร 
     บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  มีความเข้าใจในแนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
     กับงานกิจการนักศึกษา  
 
3. ส่ิงท่ีไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร  เพราะอะไร 
                     - 
 
4. สิ่งท่ีเกินความคาดหวัง คืออะไร 
     บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สามารถน าไปถ่ายทอดให้กับผู้แทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสภา 
     นักศึกษา ได้ 
 
5. คิดจะกลับไปท าอะไรต่อ 
                     - 


