กิจการนักศึกษา
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กิจการนักศึกษา
(Student Affairs)

 ปรัชญำกำรศึกษำ
กิจการนักศึกษา ขึ้นอยูก่ บั ปรัชญาการศึกษา เมื่อปรัชญาการศึกษาเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย ความคิด หลักการ และการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาก็เปลี่ยนไปด้วย
การจัดการศึกษาในปั จจุบนั ได้รับอิทธิพลจาก ปรัชญำกำรศึกษำแบบพิพฒ
ั นำกำร
(progressive education) ซึ่ งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในทุกด้าน หรื อพัฒนา
คนทั้งตัว (developed as a whole person) ทั้งทางด้านร่ างกาย สุ ขภาพอนามัย ด้านจิตใจ
ด้านสติปัญญา ด้านสังคม และด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์
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 หลักกำรเด่ น ๆ ของกำรศึกษำแบบพิพฒ
ั นำกำร (progressive education)
คือ
- การเรี ยนรู ้เกิดจากการกระทา (learning by doing) ผ่านการทดลองต่าง ๆ
(experimental learning) เป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป
้ ฏิบตั ิ ผูก้ ระทา (active
learning)

- เน้นการเรี ยนรู ้โดยการแก้ปัญหา (problem solving) การคิด การวิเคราะห์

(critical thinking)

- เน้นการทางานเป็ นกลุ่ม (group work) เพื่อพัฒนาความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน
ให้มีผลงานของกลุ่ม และเป็ นการพัฒนาทักษะทางสังคม (social skills) ไม่เน้นการเรี ยนรู ้
โดยการถ่ายทอดความรู ้ความจาและการเรี ยนจากตารา แต่เน้นการเรี ยนรู ้จากหลายแหล่ง และ
จากประสบการณ์ (experiential learning)
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- เน้นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (life-long learning) ปลูกฝังทักษะ
การเรี ยนการศึกษาค้นคว้า การเห็นคุณค่าในความรู ้
Of all human creation, knowledge is the best.

- เน้นการประเมินผลการเรี ยนโดยดูผลงานและโครงการที่ผเู ้ รี ยน

เสนอ (outcome based evaluation)
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 กำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ
มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาโดยองค์รวม หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกด้าน (holistic
development) ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วนสาคัญ คือ
- การศึกษาทัว่ ไป (general education)
- การศึกษาวิชาเฉพาะ (specialized education)
- กิจการนักศึกษา (student affairs)

ทั้ง 3 ส่ วนนี้ จะต้องจัดให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งตัว
(developed a person as a whole)

5

องค์ ประกอบของการพัฒนานักศึกษาโดยองค์ รวม
ด้ ำนวิชำกำร
(academic affairs)
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ด้ ำนกิจกำรนักศึกษำ
(student affairs)

วิชาการศึกษาทัว่ ไป
(general education)

วิชาเฉพาะหรื อวิชาเอก
(specialized education)

การบริ การและกิจกรรมนักศึกษา
(services and activities)

ความเป็ นผูร้ อบรู ้
(well-rounded)

การศึกษาวิชาชีพ
(professional training)

การบริ การทางสุ ขภาพและอนามัย
(physical - mental health )

ความรักในความรู ้
(appreciation of knowledge)

การฝึ กทักษะปฏิบตั ิ
(practical skills)

การบริ การทางด้านความมัน่ ปลอดภัย
(security and safety)

ทักษะและความรับผิดชอบทางสังคม (social
skills and responsibilities)

เนื้อหาสาระหลักสู ตรวิชาชีพ
(curriculum content)

การแนะแนวและการให้คาปรึ กษา
(guidance and counseling)

ทักษะทางปัญญา
(intellectual skills)

วิธีการศึกษาค้นคว้า
(learning methodology)

องค์การนักศึกษา- สภานักศึกษา
(government and council)

คุณธรรมและจริ ยธรรม
(moral and ethical person)

จรรยาบรรณของวิชาชีพ
(professional ethics)

กิจกรรมและชุมนุม
(student activities and club)

ความซาบซึ้ งในศิลปะ วัฒนธรรม
(appreciation of arts and culture)

เทคโนโลยีที่ใช้ในวิชาชีพ
(technological application)

การบริ การสังคม
(social services)

 ด้ ำนวิชำกำร (academic affairs)

มหาวิทยาลัยยุคแรกๆ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปทางเหนือ จัดการศึกษาโดยเน้น
ศิลปะวิทยาการ (liberal arts education) เพื่อสร้างพลเมืองให้มีความรอบรู ้ รักในความรู ้
พัฒ นาทัก ษะทางปั ญ ญา ความสามารถในการคิ ด การวิ เ คราะห์ แ ละการแก้ปั ญ หา
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีภาวะความเป็ นผูน้ าสู ง ไม่เน้นวิชาชี พใดวิชาชีพหนึ่ ง
โดยเฉพาะ (professions) เช่น มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ ด (Oxford, England 1167)
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ (Cambridge, England 1209)
ในขณะที่ มหาวิทยาลัยในยุโรปทางใต้ เน้นวิชาชีพ (professions) โดยเฉพาะ
ด้านการแพทย์ (medicine) ด้านกฎหมาย (law) และเทววิทยา (theology) เช่น
มหาวิทยาลัยบอลอญญ่า อิตาลี (Bologna, Italy 1088) มหาวิทยาลัยสาลามังกา
(Salamanca, Spain 1218)
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หลังจากการตั้ง University of Virginia เมื่อปี ค.ศ. 1819 ซึ่ งเปิ ด
สาขาวิชาเฉพาะทาง (วิชาเอก) อย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดการศึกษาตามอย่าง
มหาวิทยาลัยเวอร์ จิเนี ย ทั้งนี้ เป็ นเพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมต้องการ
ผูส้ าเร็ จวิชาชีพเฉพาะต่างๆ เป็ นจานวนมาก ต่อมาระยะหนึ่งเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผูส้ าเร็ จ
การศึกษามีความรู ้ที่แคบ ขาดความรอบรู ้ และทักษะชี วิตที่สาคัญอื่นๆ การโต้เถียงมีความ
เผ็ดร้อนมากขึ้น (hot debate) ประธานาธิ บดีทรู แมน จึงได้ต้ งั คณะกรรมาธิ การการ
อุดมศึกษาขึ้นมา (Commission on Higher Education) เมื่อปี ค.ศ.
1947
คณะกรรมาธิการชุดนี้ จึงเสนอให้จดั การศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมีหลักสู ตรที่
ประกอบด้วย วิชาทางด้านศิลปวิทยาการ (liberal arts) และวิชาชีพ (profession) โดยเรี ยก
วิชาการส่ วนแรกว่า การศึกษาทัว่ ไป (general education) และส่ วนที่ 2 ว่า วิชาเฉพาะ
(specialized education) หรื อวิชาเอก (major subject)
8

 ด้ ำนกิจกำรนักศึกษำ (student affairs)
- ประวัติ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในยุคแรก จัดเป็ นสถาบันการศึกษาที่อยูป่ ระจา
(residential) มีอาจารย์ผส
ู ้ อนดูแลปกครองนักศึกษาแทนบิดามารดา (in loco parentis
in the place of parents)

- ด้านการเรี ยน ความประพฤติ ระเบียบวินยั
- พัฒนาการ เมื่อปรัชญาการศึกษาเปลี่ยนไปเป็ นแบบพิพฒั นาการ
(progressive education) ความคิดทางกิจการนักศึกษาก็เปลี่ยนไปตามปรัชญา คือ
เน้นการพัฒนานักศึกษาทั้งตัว (as a whole) ซึ่ งถือเป็ นหัวใจของการจัดกิจการนักศึกษา
โดยเชื่อมโยงกับ สวัสดิภาพ สวัสดิการ และบริ การช่วยเหลืออื่นๆ
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- ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นกิจการนักศึกษา จึงเปลี่ยนจากอาจารย์ผสู ้ อน ซึ่ งเคยปกครองดุ
และนักศึกษา เป็ นบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา (student affairs personnel หรื อ student
affairs practitioner) ซึ่ งได้รับการศึกษาอบรมทางด้านนี้ โดยเฉพาะ จนกลายเป็ นวิชาชีพ
(professionals) บุคคลวิชาชีพนี้ จึงมีคุณลักษณะเด่นๆ คือ
1. มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในงานกิจการนักศึกษา
2. มุ่งมัน่ ให้งานกิจการนักศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั ศึกษาเกิดการพัฒนา
ทุกด้าน
3. มีความเข้าใจว่างานกิจการนักศึกษาจะประสบผลสาเร็ จ จะต้องทางานร่ วมกับ
หลายฝ่ าย ทั้งอาจารย์ ผูบ้ ริ หาร บุคลากร นักศึกษา และผูป้ กครอง
4. มีการประเมินงานเพื่อการปรับปรุ งพัฒนาอยูเ่ สมอ
5. ปรับปรุ งพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคลากร ที่มีความสามารถในวิชาชีพนี้
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ขอบเขตของงำนด้ ำนกิจกำรนักศึกษำ (Areas of Student Affairs)
หมายถึงการจัดบริ การความช่วยเหลือ ในการพัฒนานักศึกษาแบบครบวงจร
ตั้งแต่ก่อนเข้าเรี ยนจนกระทัง่ สาเร็ จการศึกษาออกไปเป็ นศิษย์เก่า ประกอบด้วยงานที่
สาคัญ 19 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การรับนักศึกษา (admission) หมายถึงการสื่ อสารทาความเข้าใจใน
มหาวิทยาลัย หลักสู ตรต่าง ๆ ตลอดจนการบริ การและการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
(recruitment) การลงทะเบียนเรี ยน (enrolment) และการสนับสนุนช่วยเหลือด้าน
การเงิน (financial aids)
2. การพัฒนาสมรรถภาพด้านการศึกษา (developmental education)
หมายถึงการพัฒนาทักษะด้านการเรี ยน อันจะนาไปสู่ ความสาเร็ จ เช่น ทักษะในการ
สื่ อสาร ด้านการพูด การอ่าน การเขียน การเสนอผลงาน และทักษะด้านการคิดคานวณ
ให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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3. การให้บริ การทางวิชาการ (academic services) หมายถึงการให้คาปรึ กษา
เกี่ยวกับหลักสู ตร รายวิชา การจัดบริ การสอนซ่อมเสริ มและการติว (remedial and tutoring)
การจดบันทึกคาบรรยาย (note taking) การเขียนงานทางวิชาการ (academic writing) การ
บริ หารจัดการเวลาในการเรี ยน (time management)
4. การแนะแนวและการให้คาปรึ กษา (guidance and counseling) หมายรวมถึง
การแนะแนว การให้คาปรึ กษาปั ญหาทางการเรี ยน ปั ญหาการปรับตัว ปั ญหาทางสุ ขภาพ
บริ การให้คาปรึ กษาด้านอาชีพ (career counseling) และปั ญหาที่จะขอรับความช่วยเหลือ
ด้านอื่น ๆ
5. การบริ การห้องพยาบาล การบริ การทางสุ ขภาพและสุ ขอนามัย

(health and

wellness)

6. การบริ การด้านความมัน่ คงปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
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(safety and security)

7. การให้บริ การด้านอาหาร
เดินเรี ยน

(on campus dining)

8. การให้บริ การด้านที่พกั (housing and residence) และบริ การนักศึกษา
(commuter students)

9. การบริ การนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ และนักศึกษานานาชาติ
(special and international students)

10. การกีฬาและสันทนาการ

(sport and recreation)

11. กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมถึงชุมนุม (creative activities and
student clubs)

12. กิจกรรมการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับชุมชน (community learning and
services)
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13. ศูนย์นกั ศึกษา (student union) หมายรวมถึงสถานที่ที่นกั ศึกษาใช้
พบปะสังสรรค์ ประชุม สัมมนา สานักงานองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา ที่ทางานฝ่ าย
กิจการนักศึกษา ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริ มสวย ธนาคารไปรษณี ย ์ และอื่น ๆ
14. องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชุมนุมต่าง ๆ
15. การฝึ กรักษาดินแดน
16. การให้บริ การสถานที่ทากิจกรรมทางศาสนา
17. การบริ การศิษย์เก่า – สมาคมศิษย์เก่า (alumni services and
association)

18. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริ การ บริ หารและจัดการกิจการนักศึกษา
19. การประเมินผลและการปรับปรุ งพัฒนางาน (evaluation and
research and development)
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กำรบริหำรงำนกิจกำรนักศึกษำ
ในระยะแรกมหาวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์ผูส้ อนปกครองดูแล
นักศึกษาแทนพ่อแม่ ผูป้ กครอง (in loco parentis) มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษา
ผูช้ ายเรี ยกหัวหน้าผูด้ ูแลว่า Dean of Men ส่ วนมหาวิทยาลัยที่มีนกั ศึกษาผูห้ ญิง
เรี ยกหัวหน้าผูด้ ูแลว่า Dean of Women ถ้าเป็ นมหาวิทยาลัยสหศึกษา (Co-ed)
เรี ยกหัวหน้าผูด้ ูแลว่า Dean of Students โดยมีอาจารย์ผสู ้ อนด้านต่างๆ มาเป็ น
ผูช้ ่วยงาน (staff)
ต่ อ มาเมื่ อ มหาวิ ท ยาลัย พัฒ นามากขึ้ นเป็ นแบบ comprehensive
universities การบริ หารงานด้านกิจการนักศึกษาเป็ นระบบมากขึ้น มีการสร้าง
หน่ ว ยงานย่อ ยๆ เพื่ อ ครอบคลุ ม การบริ ก าร การช่ ว ยเหลื อ และการพัฒ นา
นั ก ศึ ก ษา ผู ้บ ริ หารฝ่ ายกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจึ ง มี ต าแหน่ ง เป็ นรองอธิ ก ารบดี
บางมหาวิทยาลัยที่มีตาแหน่ง Provost ผูบ้ ริ หารด้านนี้ กเ็ ป็ นผูช้ ่วย Provost ฝ่ าย
กิจการนักศึกษา
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บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านกิจการนักศึกษา แบ่งออกเป็ นกลุ่มต่างๆ
ตามหน่ วยงานย่อยๆ เหล่านั้น โดยมี หัวหน้าหน่ วยงานและผูป้ ฏิ บตั ิการใน
หน่ ว ยงาน บุ ค ลากรทางด้า นนี้ ตั้ง แต่ ผูบ้ ริ ห ารและผูป้ ฏิ บ ัติ ก ารล้ว นได้รั บ
การศึกษาและการฝึ กอบรมด้านกิจการนักศึกษา (ในสหรัฐอเมริ กากาหนดให้
ได้รับปริ ญญาโทเป็ นขั้นต่า)
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กำรประเมินผลด้ ำนกิจกำรนักศึกษำ
เป็ นงานกิจการนักศึกษาที่ไม่ได้ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบและอย่างสม่าเสมอทั้ง ๆ ที่
งานด้า นการประเมิ น เป็ นส่ ว นชี้ บ อกถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความคุ ้ม ค่ า ในการแก้ไ ข
ปรับปรุ งให้ตรงจุดของปัญหา การดาเนิ นงานด้านกิจการนักศึกษาจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งผนวกการ
ประเมินผลให้เป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ ง โดยยึดถือเป้ าหมายของการประเมิ นว่ากิ จการนักศึกษา
เป็ นไปตามปรัชญาของกิ จการนักศึ กษา นั่นคื อ มุ่งเน้นพัฒนานักศึ กษาให้มีความเจริ ญงอกงาม
ทั้งตัวหรื อโดยองค์รวมเพียงใด วิธีการประเมินอาจจะใช้วิธีการเชิงระบบ (systems approach) ซึ่ ง
ประกอบด้วย
- ประเมินผลปัจจัยนาเข้า (input evaluation)
- ประเมินกระบวนการ (process evaluation)
- ประเมินผลที่เกิด (product/output evaluation)
- ประเมินผลรวมของ 19 ด้าน
- ประเมินผลแต่ละด้าน
เพื่ อ น ำผลกำรประเมิ น มำปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เ ป็ นวงจรของกำรท ำงำนด้ ำ นกิ จ กำร
นักศึกษำอย่ ำงต่ อเนื่อง
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สภำมหำวิทยำลัยกับนักศึกษำ
สภามหาวิท ยาลัย มี อ านาจหน้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลให้นัก ศึ ก ษาประสบผลส าเร็ จ ใน
การศึกษาเล่าเรี ยน เป็ นบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุ ณภาพ และคุ ณธรรมสู ง เป็ นกาลังคนที่ สาคัญของ
ประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยระหว่างที่ศึกษาเล่าเรี ยนอยู่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจึงควรได้รับ
บริ การ การช่วยเหลือ และการดูแลเอาใจใส่ ในด้านการศึกษาเล่าเรี ยนและด้านอื่นๆ เสมือนหนึ่ ง
เป็ นลูกหลานของมหาวิทยาลัย (ทั้งลูกและทั้งศิษย์) การพบปะสื่ อสารระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาเป็ นเครื่ องมือประการหนึ่ งที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายของการผลิตบัณฑิตให้มีลกั ษณะดังกล่าว
สภามหาวิทยาลัยจึงริ เริ่ มให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสเสนอความคิดในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดย
อาจจะรวมประเด็นในการเสนอดังนี้
1. เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็ นที่ศึกษาเล่าเรี ยน
2. สิ่ งต่าง ๆ ที่ประทับใจในมหาวิทยาลัย
3. สิ่ งที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยบริ การหรื อช่วยเหลือเพิ่มเติม
คณะแรกทีจะเข้าร่ วมประชุมกับสภามหาวิทยาลัยคือ ตัวแทนองค์การและสภานักศึกษา
ตามด้วยตัวแทนของผูน้ าสโมสรนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ครั้งละคณะ ตัวแทนของวิทยาเขตและศูนย์
การศึกษานอกที่ต้งั ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อ ๆ ไป
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ขอขอบคุณทุก ๆ ท่ ำน
ทีใ่ ห้ ควำมสนใจ เข้ ำร่ วมประชุมในครั้งนี้
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