ระบบและกลไกลในการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลไก

ระบบการพัฒนานักศึกษา
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : เร่งรัดผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำควำมรู้ มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
และวิชำชีพโดยมุ่งเน้นในสำขำวิชำที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีสุขภำวะที่ดี

สภำมหำวิทยำลัย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพบัณฑิต
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย
: กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชำกำร วิชำชีพ และอัต
ลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม กำรดำรงอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
สภำฯ/กกสน./กบ.กนศ

กลยุทธ์ย่อยด้านกิจการนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1:ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 2: สร้ำงทักษะชีวิตและเตรียม
ควำมพร้อมสู่กำรทำงำน

กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริม กำรมีสุข
ภำวะที่ดี

การแต่งตั้งคณะทางาน :
กำรให้บริกำรนักศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เพื่อจัดทำแผนกำรจัดบริกำรและ
สวัสดิกำรแก่นักศึกษำ และแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ โดยนักศึกษำมีส่วนร่วม

Plan

Do

Check

Act
Outcome

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ
2.ปฏิทินกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ
3.แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
4.กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.คู่มือกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ
6.คู่มือกำรงำนบริกำรนักศึกษำ
7.คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา :
1.กิจกรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF)
2.กิจกรรมตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ.
3.กิจกรรมกำรให้คำปรึกษำวิชำกำร กำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพ
4.กิจกรรมกำรมีงำนทำระหว่ำงเรียน และกำรมีงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
5.กิจกรรมกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
6.กิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ
7.กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ

การติดตาม ประเมินผล :
1.กำรจัดกิจกรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF)
2.กำรกิจกรรมตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ.
3.กำรให้คำปรึกษำวิชำกำร กำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพ
4.กำรมีงำนทำระหว่ำงเรียน และกำรมีงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
5.กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
6.กำรจัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ
7.กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำ
8.กำรจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ

การนาผลการประเมินไปปรับปรุง :
1.กำรจัดกิจกรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF)
2.กำรจัดกิจกรรมตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ.
3.กำรให้คำปรึกษำวิชำกำร กำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพ
4.กำรมีงำนทำระหว่ำงเรียน และกำรมีงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
5.กำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
6.กำรจัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ
7.กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
8.กำรจัดทำแผนจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ

1.อัตลักษณ์นักศึกษา : ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
2.บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

1.แบบฟอร์มต่ำงๆ
2.บุคลำกร สถำนที่ งบประมำณ และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก
3.ช่องทำงกำรให้คำปรึกษำ
4.แฟ้มประวัติ แบบบันทึกรำยกำร

1.แบบประเมินสำรวจควำมคิดเห็น หรือควำม
ถึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม หรือมำ
รับบริกำร
2.กำรสังเกตพฤติกรรม
1.สรุปผลประเมินสำรวจควำมคิดเห็น หรือควำม
พึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม หรือมำ
รับบริกำรและผลกำรสังเกตพฤติกรรม รำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรนักศึกษำ
2.นำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
กำรบริกำรและกำรจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปโดย
ทำเป็น แผนปรับปรุง
กำรดำเนินงำน Improvement Plan

1.กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF)
2. ตัวบ่งชี้ของ สกอ.
3.ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย

ระบบการบริการและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
กำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ มีระบบในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวคิดทฤษฎีระบบ
ประกอบด้วย Input
process
output โดยระบบเป็นกำรแสดงถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกิจกำร
นักศึกษำ ได้แก่ งำนด้ำนกำรบริกำรนักศึกษำและกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำระดั บปริญญำตรี เพื่อพัฒนำนักศึกษำให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย โดยระบบกำรบริกำรและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ประกอบด้วย

Input

Process

Output

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

การจัดบริการและการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามวงจร คุณภาพ
PDCA

อัตลักษณ์นักศึกษาและ
การเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

1.Input หรือ ปัจจัยนำเข้ำ คือ นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
2. Process หรือ กระบวนกำร คือ กำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ ได้แก่ กำรบริกำรนักศึกษำ และกำร
จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำระดับปริญญำตรี ได้ดำเนินกำรภำยใต้วงจรคุณภำพ PDCA (Deming Cycle)
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.1 P = Plan คือ กำรวำงแผนกำรจัดบริกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรพัฒนำนักศึกษำ โดยเริ่ม
จำกกำรแต่งตั้งคณะทำงำน เช่น คณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2557คณะกรรมกำร
บริหำรกิจกำรนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะทำงำนกำรให้คำปรึกษำ เพื่อประชุมร่วมกันจัดทำแผนกำร
จัดบริกำรและสวัสดิกำรแก่นักศึกษำ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ และจัดทำปฏิทินกิจกรรมต่ำงๆ โดย
นักศึกษำมีส่วนร่วม
2.2 D = Do คือ ปฏิบัตงิ ำนตำมแผนที่กำหนดไว้ โดยกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ มีดังนี้
1) กิจกรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) ได้แก่
-กิจกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมด้ำนควำมรู้
กิจกรรมด้ำนทักษะทำงปัญญำ
กิจกรรมด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
กิจกรรมด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กองพัฒนานักศึกษา

2) กิจกรรมตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยมหำวิทยำลัย
กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือ รักษำสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม

-

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3) กิจกรรมกำรให้คำปรึกษำด้ำนวิชำกำร กำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพ
4) กิจกรรมกำรมีงำนทำระหว่ำงเรียน และกำรมีงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
5) กิจกรรมกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
6) กิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ
7) กิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
2.3 Check = C คือ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรมตำมแผนพัฒนำนักศึกษำ และตำม
โครงกำรต่ำงๆ โดยกำรติดตำมผลและประเมินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร และนำผลไปประเมินแผนใน
ภำพรวม ได้แก่
1) กำรจัดกิจกรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF)
2) กำรจัดกิจกรรมตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
3) กำรให้คำปรึกษำวิชำกำร กำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพ
4) กำรมีงำนระหว่ำงเรียน และกำรมีงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
5) กำรจัดกิจกรรมกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
6) กำรจัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ
7) กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำ
8) แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
2.4 Act = A คือ นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงครั้งต่อไปในกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) กำรจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
2) กำรจัดกิจกรรมตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF)
3) กำรจัดกิจกรรมตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
4) กำรจัดกิจกรรมกำรให้คำปรึกษำวิชำกำร กำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพ
5) กำรจัดกิจกรรมกำรมีงำนทำระหว่ำงเรียน และกำรมีงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
6) กำรจัดกิจกรรมกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ
7) กำรจัดกิจกรรมพัฒนำศิษย์เก่ำ
8) กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำ
3. Output หรือ ผลผลิตที่ได้รับ คือ นักศึกษำที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำจะเป็นนักศึกษำตำมอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัยคือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย ดังนี้
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 มีควำมรอบรู้และเชี่ยวชำญในวิชำชีพ
3.3 คิดเป็นทำเป็น
3.4 มีควำมรับผิดชอบ
3.5 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม
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กลไกการบริการนักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
กลไกในกำรขับเคลื่อนระบบบริกำรและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำระดับปริญญำตรี ประกอบด้วย
1.สภำมหำวิทยำลัยได้กำหนดนโยบำยและมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีกำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ในกำร
ดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำ จึงเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัย
2.กำรแต่งตั้งคณะทำงำนกำรให้บริกำรนักศึกษำและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำเพื่อจัดทำแผนกำรบริกำร
และสวัสดิกำรแก่นักศึกษำและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ โดยนักศึกษำมีส่วนร่วม มีกลไกดังนี้
2.1 มหำวิทยำลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำงๆ เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผน
จัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำปีกำรศึกษำ 255 คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ คณะทำงำน
กำรให้คำ ปรึกษำ เพื่อประชุมร่วมกันจัดทำแผนกำรบริกำรแก่นักศึกษำ และแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
จัดทำปฏิทินกิจกรรมต่ำงๆ
2.2 มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำน
กิจกำรนักศึกษำ
2.3 มีกำรจัดทำปฏิทินกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติกำร
2.4 มีกฎระเบียบที่ให้นักศึกษำถือปฏิบัติเพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนักศึกษำบรรลุเป้ำหมำย
2.5 มีคู่มือกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำ ช่วยให้นักศึกษำ คณำจำรย์ เข้ำใจขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรม
หรือโครงกำรต่ำงๆ และดำเนินกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงถูกต้อง บรรลุเป้ำหมำย
2.6 มีคู่มือกำรบริกำรนักศึกษำ ช่วยให้นักศึกษำ คณำจำรย์ เข้ำใจขั้นตอนกำรให้บริกำรต่ำงๆ และ
สำมำรถมำขอรับบริกำรได้อย่ำงถูกต้อง
2.7 มีคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ช่วยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้คำปรึกษำได้
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

3. ในจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ เป็นกำรจัดกิจกรรมทั้งด้ำนบริกำรและด้ำนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำมีกลไก
ที่ทำให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำบรรลุเป้ำหมำยมีดังนี้
3.1 มีบุคลำกร อำคำรสถำนที่ งบประมำณ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่ช่วยสนับสนุน ใน
กำรจัดกิจกรรม และกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ
3.2 มีช่องทำงกำรให้คำปรึกษำ ได้แก่ ทำง เว็บไซด์ ตำรำงให้คำปรึกษำ และกำรให้คำปรึกษำเป็น
รำยบุคคล เพื่อให้นักศึกษำเข้ำมำใช้บริกำรได้ตำมควำมสะดวก
3.3 มีแฟ้มประวัติ แบบบันทึกรำยกำร เป็นกลไกในกำรบันทึกข้อมูลของนักศึกษำ เพื่อกำร
ติดตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำ
3.4 มีแบบฟอร์มต่ำงๆ ในกำรขอใช้บริกำรเพื่อลดควำมยุ่งยำกในกำรให้บริกำร นักศึกษำสำมำรถ
กรอกแบบฟอร์มและยื่นต่อเจ้ำหน้ำเพื่อรับบริกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่นักศึกษำต้องกำรได้ทันที
4.มีแบบฟอร์มประเมินสำรวจควำมคิดเห็น หรือควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มำขอรับบริกำรของหรือมำเข้ำ
ร่วมกิจกรรม และกำรสังเกตพฤติกรรม ซึ่งเป็นกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร หรือตำม
แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
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5. มีกำรนำผลประเมินสำรวจควำมคิดเห็น หรือควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม หรือมำรับ
บริกำร และผลกำรสังเกตพฤติกรรมรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรนักศึกษำซึ่งเป็นคณะ
กรรมกำรประเมินแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ และนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรดำเนินงำนในครั้งต่อไป
โดยจัดทำเป็น Improvement Plan
6.มีกลไกที่ขับเคลื่อนให้นักศึกษำ เป็นผู้มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย คือ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) ตัวบ่งชี้กำรประกันคุณคุณภำพของ สกอ. และยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
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