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คดานดา

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ด�ำเนินกำรประชุมสัมมนำเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี  
ในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ 
ให้ข้อมูลควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรส�ำหรับนิสิต 
นักศึกษำในระดับอุดมศึกษำให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ  
และเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ 
ของสถำบัน เพื่อส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำด�ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

 ในกำรนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้จัดท�ำหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำร 
จัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรด�ำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ 
ให้มีควำมเป็นเอกภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนกำรก�ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำควำม 
ร่วมมือด้ำนกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำให้สอดรับกับพันธกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 
และทิศทำงกำรพัฒนำสังคมและประเทศอย่ำงยั่งยืน

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี 
ในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ 
กำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรส�ำหรับนิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
ต่อไป

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
 ตุลำคม 2561

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ3



สารบัญ

สรุปผลการดดาเนินงานการประชุมสัมมนา
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ค�าน�า  3

สรุปความเป็นมาโดยย่อ 6

สรุปภาพรวมงานประชุม 7

ก�าหนดการประชุมสัมมนา 8

ค�ากล่าวรายงาน 11

ค�ากล่าวเปิดการประชุมสัมมนา 13

สรุปประเด็นส�าคัญจากการประชุมสัมมนา 15

การจัดแสดงนิทรรศการโดยสถาบันอุดมศึกษา 79

สรุปผลการประเมินการจัดประชุมสัมมนา 91

ภาคผนวก 99

 1. โครงกำรประชุมสัมมนำเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำร 100
  และบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ 

 2. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ 103

 3. รำยชื่อวิทยำกรและประวัติย่อ 110

 4. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย 125

 5. ภำพข่ำวกำรประชุมสัมมนำเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำร 126
  และบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ

 6. ภำพถ่ำยงำนประชุมสัมมนำฯ 127



แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา



สรุปความเป็นมาโดยย่อ

 เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดให้มีกำรจัดกำรศึกษำอบรมให้เกิด “ควำมรู้คู่คุณธรรม” และ 
มุ่งจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์” ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ในฐำนะหน่วยงำนกลำงที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มุ ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่ม ี
คุณภำพ ตอบแทนสังคมและประเทศชำติ จึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตนักศึกษำ 
และงำนด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภำพและ 
สมรรถนะในกำรแข่งขนัทัง้ตลำดแรงงำนในประเทศและต่ำงประเทศได้ รวมทัง้กำรส่งเสรมิและสนบัสนนุ 
กำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มีควำมสมบูรณ์พร้อม ส�ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ สำมำรถประกอบอำชีพรับใช้สังคม 
และประเทศชำติ และด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

 เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและเจตจ�ำนงดังกล่ำว เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได ้
อนุมตัใิห้ส�ำนกัส่งเสรมิและพฒันำศกัยภำพนกัศกึษำด�ำเนนิกำรจดักำรประชมุสมัมนำเรือ่ง แนวปฏบิตัทิีด่ี 
ในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้ข้อมูลควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำร 
นักศึกษำให้แก่ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 2. เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูบ้รหิำรสถำบนัอดุมศกึษำได้แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบกำรณ์ด้ำนกำรพฒันำ 
ระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบัน

 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถำบนัอดุมศกึษำในสงักดัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำมกีำรจดัระบบ 
สวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

 4. เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำร 
นักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ

 โดยในกำรประชุมดังกล่ำว ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้เรียนเชิญผู้บริหำรสถำบัน 
อุดมศึกษำ ผู้บริหำรกิจกำรนิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบงำนด้ำนสวัสดิกำรและบริกำร 
นักศึกษำ จำกสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ�ำนวนประมำณ  
300 คน มำเข้ำร่วมกำรประชุมฯ โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (นำยสุภัทร จ�ำปำทอง) 
ให้เกียรติเป็นประธำนเปิดกำรประชุมฯ และเรียนเชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง มำบรรยำยและให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรให้แก ่
นิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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สรุปภาพรวมงานประชุม

 กำรประชมุสมัมนำเรือ่ง แนวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรจดัระบบสวสัดกิำรและบรกิำรนกัศกึษำของสถำบนั 
อุดมศึกษำ ซี่งรับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนโดยส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้จัดขึ้นเป็นระยะเวลำ 2 วัน ระหว่ำงวันที่ 12 - 13 กุมภำพันธ์ 2561  
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ซี ดี โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร โดยแบ่งกิจกรรม 
กำรจัดประชุมสัมมนำเป็น 2 รูปแบบ คือ กำรอภิปรำยและกำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี 
ในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรให้แก่นิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งได้รับเกียรติจำก 
วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำยังได้จัดให้มีกำรแสดงนิทรรศกำร โดยได้รับควำมอนุเครำะห์จำกสถำบันอุดมศึกษำจ�ำนวน  
5 แห่ง ได้แก่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
มหำวิทยำลัยรังสิต และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มำร่วมกันน�ำเสนอกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
สวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เข้ำร่วม 
กำรประชุม รวมท้ังยังได้รับควำมร่วมมือจำกกองทุนกำรออมแห่งชำติมำจัดนิทรรศกำรเพื่อน�ำเสนอ 
และประชำสัมพันธ์โครงกำรเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรเงินและกำรออมส�ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร 
ในสถำบันอุดมศึกษำอีกด้วย 

 ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำว ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ผู้บริหำร 
กิจกำรนิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนด้ำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำจำกสถำบัน 
อุดมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และวิทยำกร รวมจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 293 คน ได้แก่

 • ผู้บริหำรกิจกำรนิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำน จ�ำนวน 245 คน
  ด้ำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำ (113 สถำบัน)
  ในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

 • ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ�ำนวน 18 คน

 • วิทยำกร จ�ำนวน 16 คน

 • ผู้ร่วมจัดนิทรรศกำร จ�ำนวน 14 คน

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ7



วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสำร และรับประทำนอำหำรว่ำง 

09.30 - 10.00 น. พิธีเปิด
  • กล่ำวรำยงำน โดย ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
   (นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์)
  • กล่ำวเปิด โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   (ดร.สุภัทร จ�าปาทอง)

10.00 - 11.00 น. ประธำนเยี่ยมชมนิทรรศกำรเกี่ยวกับกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ 
  ในระดับอุดมศึกษำ 

10.00 - 12.00 น. กำรอภิปรำยหัวข้อ “การจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบัน 
  อุดมศึกษา” 

   โดย  1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ 
     (มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์)
     2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล 
     (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์)
     3. ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติรำชกิจ
     (มหำวิทยำลัยรังสิต)
     4. นำยวิรัช โหตระไวศยะ
     (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี)

  ด�ำเนินรำยกำรโดย
    นำงสำวปิยำณี วิริยำนนท์ (ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ สกอ.)

กดาหนดการประชุมสัมมนา

เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ซี ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 8



12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 - 13.50 น กำรบรรยำย เรื่อง “พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558” 
  โดย นำยพงศ์เทพ พนำกุลวิจิตร
    (ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
    กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์)

13.50 - 14.50 น. กำรบรรยำย เรื่อง “การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” 

  โดย 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ 
     (รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี) 
    2. นำยฉลอง แขวงอินทร์ 
     (รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

14.50 - 15.00 น รับประทำนอำหำรว่ำง 

15.00 - 15.50 น. กำรบรรยำย เรื่อง “โครงการทุนการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และ 
  หน่วยงานต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

  โดย  นำงนวรัตน์ ศิริ 
    (รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ
    ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ)

15.50 - 16.40 น. กำรบรรยำย เรื่อง “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” และ “กองทุนการออม 
  แห่งชาติ” 

  โดย  1. นำงสำวดวงแข ตันติตยำพงษ์ 
     (รองผู้จัดกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ)
    2. นำงสำวจำรุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
     (เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกองทุนกำรออมแห่งชำติ)

18.00 - 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ต่อ >>

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ9



วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

08.30 - 09.30 น. กำรบรรยำย เรื่อง “การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการและ 
  การเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร”

  โดย 1. พันเอกนิวัตินคร มัคเจริญ 
     (ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรสัสดี กรมกำรสรรพก�ำลังกลำโหม)
     2. นำงนวรัตน์ ศิริ 
     (รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ
      ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ)

09.30 - 10.20 น. กำรบรรยำย เรื่อง “การให้บริการแนะแนวและให้ค�าปรึกษาส�าหรับนักศึกษา 
  ในสถาบันอุดมศึกษา (Counseling Center)”

  โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 
     (รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต)

10.20 - 10.30 น. รับประทำนอำหำรว่ำง

10.30 - 11.20 น. กำรบรรยำย เรื่อง “การให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท�างาน 
  และการพัฒนาอาชีพ (Career Center)”

  โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริยำ ณ นคร 
    (ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์)

11.20 - 12.10 น. กำรบรรยำย เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาวะนิสิตนักศึกษา”

  โดย นำงสำวอุบล สำธิตะกร
    (ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย)

12.10 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 - 14.00 น. กำรบรรยำย เรือ่ง “ศนูย์บรกิารนกัศกึษาพกิาร (DSS Center) และการสนับสนุน 
  เงินอุดหนุนทางการศึกษาส�าหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและ 
  ปริญญาตรี”

  โดย นำงอินทิรำ วงษ์นิกร 
    (นกัวชิำกำรศกึษำช�ำนำญกำร กลุม่ส่งเสรมิกำรเรยีนรูป้ระสบกำรณ์กบัชุมชน 
     ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ)

14.00 - 14.30 น. เปิดให้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 10



เรียน ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 (ดร.สุภัทร จดาปาทอง)

 ผมในนำมของคณะผู้จัดกำรประชุม ตลอดจนผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทุกคน ขอขอบคุณท่ำน 

เลขำธิกำร คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่ได้กรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีเปิด 

กำรประชุมสัมมนำ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบัน 

อุดมศึกษำในวันนี้

 กำรประชุมสัมมนำฯ ในวันน้ี เป็นกิจกรรมภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรและ 

สวัสดิกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต ซึ่งส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ริเริ่มด�ำเนินกำรขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ 

กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีก่�ำหนดให้มกีำรจดักำรศกึษำ 

อบรมให้เกิด “ควำมรู้คู่คุณธรรม” และมุ่งจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำบัณฑิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”  

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในฐำนะหน่วยงำนกลำงที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับอุดมศึกษำที่มุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ ตอบแทนสังคมและประเทศชำติ ได้ให้ควำมส�ำคัญ 

กับกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตนักศึกษำและงำนด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ มีคุณภำพและสมรรถนะในกำรแข่งขันทั้งตลำดแรงงำนในประเทศและต่ำงประเทศได้ 

ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง 
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษา
โดย  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

(นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 10.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ซี ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

คดากล่าวรายงาน

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ 

ในสถำบันอุดมศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสมบูรณ์พร้อม ส�ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ  

สำมำรถประกอบอำชีพรับใช้สังคมและประเทศชำติ และด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนั้น 

เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนในกำรพฒันำศกัยภำพนสิตินกัศกึษำและงำนด้ำนกจิกำรนสิตินกัศกึษำเป็นไปอย่ำง 

มีประสิทธิภำพ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้จัดกำรประชุมสัมมนำเรื่อง แนวปฏิบัติที่ด ี

ในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นกำร 

ประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำร 

ส�ำหรับนิสิตนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำให้แก่ผู ้บริหำรและบุคลำกรด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำใน 

สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ดังกล่ำวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของ 

สถำบัน และสำมำรถน�ำข้อมูลและควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไปพัฒนำระบบ

สวสัดกิำรและบรกิำรนกัศกึษำของสถำบนัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ได้มำตรฐำน และสนบัสนนุกำรเรยีนรู ้

ของนักศึกษำ 

 ผู้เข้ำร่วมในกำรประชุมครั้งนี้  ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ผู้บริหำรกิจกำร 

นิสิตนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนด้ำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำ  

ในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ�ำนวนประมำณ 300 คน โดยแบ่งกิจกรรมกำรจัด 

ประชุมสัมมนำเป็น 2 รูปแบบ คือ กำรอภิปรำยและกำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี 

ในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรให้แก่นิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งได้รับเกียรติจำก 

วิทยำกรผู ้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอดุมศกึษำยงัได้จดัให้มกีำรแสดงนทิรรศกำร โดยได้รบัควำมอนเุครำะห์จำกสถำบนัอดุมศกึษำจ�ำนวน 

5 แห่ง ได้แก่ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล มหำวทิยำลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุี  

มหำวิทยำลัยรังสิต และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มำร่วมกันน�ำเสนอกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู ้ประสบกำรณ์ให้แก่ 

ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมอีกด้วย

 บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว ผมใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ดร.สุภัทร จ�ำปำทอง ได้กรุณำกล่ำวเปิดกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบ 

สวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำในล�ำดับต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ
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เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการ
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

โดย  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ดร.สุภัทร จ�าปาทอง)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 - 10.00 น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ซี ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 

เรียน ท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน

 ผมมีควำมยินดีที่ได้มำเป็นส่วนร่วมในกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบ 

สวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ ในวันนี้

 ท่ำนครับ สถำบันอุดมศึกษำและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็นหน่วยงำนที่เป็น 

พำร์ตเนอร์กนั สถำนศกึษำเป็นผูด้�ำเนนิกำรในกำรดแูลจดักำรศกึษำให้นกัศกึษำเพือ่พฒันำให้เป็นบณัฑติ 

ที่มีคุณภำพในอนำคต แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในกระบวนกำรพัฒนำนักศึกษำนั้นก็คือ Campus Life ต่ำงๆ  

ที่นักศึกษำจะต้องได้ในช่วง 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปีท่ีเค้ำอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำของท่ำน กำรดูแลเรื่อง 

ระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และกำรบริกำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ และ 

อย่ำงมีคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงเป็นเรื่องส�ำคัญครับ ผมเชื่อว่ำทุกท่ำนรู้ดีว่ำเรื่องของกำรให้บริกำร 

เริ่มต้นตั้งแต่ ท่ำนที่เป็นอำจำรย์ ในกำรให้ค�ำปรึกษำ ท่ำนอำจจะเป็นสำยงำนที่ต้องสนับสนุนเรื่อง 

สวัสดิกำร สวัสดิภำพของนักศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรบริกำรเรื่องควำมเป็นอยู่ หอพัก เรื่องของ 

พลำนำมัย รวมทั้งกำรกีฬำ อำจจะรวมไปถึง กำรดูแลเรื่องกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ  

รวมไปถงึนกัศกึษำปี 1 ถงึปี 3 ทีจ่ะต้องดแูลเรือ่งกำรผ่อนผันกำรเข้ำรบัรำชกำรทหำรหรอืกำรเข้ำศกึษำ 

เป็นนักศึกษำวิชำทหำร กำรบริกำรอื่นๆ ที่เห็นมำกขึ้นในช่วง 15 ปีที่ผ่ำนมำ คือกำรให้บริกำรนักศึกษำ 

พิกำรหรือผู้ด้อยโอกำส ภำระงำนต่ำงๆ เหล่ำน้ี ดูเหมือนเป็นหัวข้อย่อยๆ แต่เมื่อรวมเป็นแพ็คใหญ ่

ทั้งหมดนั้น เป็นภำระงำนส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ส่ิงต่ำงๆ น้ี ถ้ำขำดตกบกพร่องไป  

คดากล่าวเปิดการประชุมสัมมนา

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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กำรด�ำเนนิกำรในกำรจดักำรศกึษำของสำยวชิำกำรกค็งไม่ง่ำยนกั เพรำะภำระงำนกจ็ะตกกบัสำยวชิำกำร 

เช่นเดียวกัน องค์ประกอบต่ำงๆ เหล่ำน้ี จะเป็นส่วนส�ำคัญท่ีจะผลักดันบัณฑิตให้สำมำรถรับกำรศึกษำ 

ได้อย่ำงไม่ต้องห่วงใยหรือมีข้อกังวลใดๆ 

 กำรจัดสัมมนำแนวปฏิบัติท่ีดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำในสองวันนี้ ส�ำหรับ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำถือว่ำเป็น Platform ที่ส�ำคัญ เป็นพื้นที่ที่ท่ำนสำมำรถจะใช ้

แนวปฏิบัติอื่นๆ ของเพื่อนไปปรับใช้ ถึงแม้ว่ำผมจะทรำบดีว่ำ สถำนภำพของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง 

จะไม่เหมือนกัน ไม่ว่ำจะเป็นมหำวิทยำลัยในก�ำกับ มหำวิทยำลัยรัฐเดิม หรือเป็นมหำวิทยำลัยเอกชน 

แต่ว่ำ Guideline ต่ำงๆ เหล่ำน้ี ท่ำนสำมำรถจะน�ำไปพูดคุย ปรับใช้กับลักษณะงำน นอกจำกจะน�ำ 

ไปเป็น Guideline แล้ว ท่ำนอำจจะสำมำรถน�ำไปพัฒนำเป็นแนวปฎิบัติให้กับสถำนศึกษำของท่ำน 

ในกำรให้บริกำรดูแลนักศึกษำ

 ท่ำนครับ สองวนันี ้ ผมเชือ่ว่ำ ท่ำนวทิยำกรคงจะมำน�ำเสนอสิง่ทีไ่ด้ท�ำมำ มทีัง้สิง่ทีเ่ป็นแนวปฏบิตั ิ

ทีด่แีละเชือ่ว่ำจะเป็นสิง่ทีผ่มอยำกเรยีกว่ำ เป็นภำระหรอืธรุกิจทีไ่ม่ก่อให้เกดิรำยได้ คอืเป็นสิง่ทีถ่กูมองว่ำ 

ไม่น่ำท�ำแต่ก็เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ท่ำนก็จะได้แชร์ได้รู้ไปพร้อมกันกับหลำยๆ คน ถือเป็นเวทีส�ำคัญเวทีหนึ่ง 

ส�ำหรับกำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของเรำ

 บัดนี้ ได้เวลำอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดกำรประชุมสัมมนำเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบ 

สวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ ณ บัดนี้ 

ขอบคุณครับ
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 1. ผู้ร่วมอภิปรำย ได้แก่ 

  › ผู้แทนจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ คือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล 
   (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์)

  › ผู้แทนจำกสถำบันอุดมศึกษำเอกชน คือ ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติรำชกิจ (มหำวิทยำลัยรังสิต)

  › ผู้แทนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ คือ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ (มหำวิทยำลัย 
    รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์)

  › ผู้แทนจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล คือ นำยวิรัช โหตระไวศยะ (มหำวิทยำลัย 
   เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี)

 2. ด�ำเนนิรำยกำรโดย นำงสำวปิยำณ ีวริยิำนนท์ (ผูอ้�ำนวยกำรกลุม่งำนประชำสมัพนัธ์ ส�ำนกังำน 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ) 

 3. สรุปประเด็นส�ำคัญจำกกำรอภิปรำย 

  } นโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการและบริการสดาหรับนิสิตนักศึกษาของ 
สถาบันอุดมศึกษา 

   ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2557 ได้ก�ำหนดให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
มีสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยประจ�ำท้องถ่ิน ซ่ึงในส่วนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน 
พระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรส�ำหรับนักศึกษำของสถำบัน ได้แก่

   • กำรให้บรกิำรในเรือ่งหอพกัในสถำบนัทกุแห่ง ในส่วนของจ�ำนวนและปรมิำณของห้องพกั 
    จะขึน้อยูก่บัปรมิำณนกัศกึษำของแต่ละแห่งซึง่จะแตกต่ำงกนัออกไป ซึง่ส่วนมำกนกัศึกษำ 
    ที่เข้ำพักจะเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 1

   • ทุนกำรศึกษำหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งทุนต่อเน่ือง ทุนรำยปี ทุนครั้งครำว รวมทั้งทุน 
    กำรศึกษำจำกรัฐบำล (กยศ. กรอ.) 

   • มีฝ่ำยแนะแนวส�ำหรับนักศึกษำใหม่ ในส่วนกำรให้ค�ำปรึกษำเรื่องต่ำงๆ ทั้งปัญหำด้ำน 
    กำรเรียน รวมไปถึงปัญหำส่วนตัว

สรุปประเด็นสดาคัญจากการประชุมสัมมนา

... การอภิปรายหัวข้อ ...

“การจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา”

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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   • กำรให้บริกำรเรื่องสุขภำพ มีห้องออกก�ำลังกำยและเครื่องออกก�ำลังกำย มีสระว่ำยน�้ำ 
    มีกำรสอนเต้นแอโรบิค 

   • กำรฝึกวชิำทหหำรส�ำหรบันกัศกึษำทีส่นใจ รวมไปถงึกำรผ่อนผนักำรเข้ำรบัรำชกำรทหำร

   • โรงอำหำร รวมไปถงึโรงแรมในสถำบนั ส�ำหรบัให้บรกิำรแก่ผูป้กครองทีม่ำเยีย่มนกัศกึษำ

   • ห้องสมุดท่ีทันสมัย โดยยกระดับเป็น Electronic Library มีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
    แบบไร้สำย

   • มกีำรจดักำรศกึษำโปรแกรมส�ำหรบักำรเรยีนวชิำภำษำองักฤษเพิม่เตมิส�ำหรบักำรพฒันำ 
    ทักษะของตนเอง นอกจำกโปรแกรมส�ำหรับกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษแล้วทำงสถำบัน 
    ก็ยังมีศูนย์ภำษำต่ำงๆ ส�ำหรับนักศึกษำท่ีสนใจในภำษำต่ำงประเทศ และโครงกำร 
    แลกเปลี่ยนนักศึกษำกับต่ำงประเทศ

   • มีกำรสหกิจศึกษำส�ำหรับส่งเสริมกำรทำงด้ำนอำชีพ กำรได้ลงมือท�ำงำน ส่งเสริมด้ำน 
    อำชีพที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนมำ กำรปฏิบัติงำนจริง เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับ 
    กำรท�ำงำนในอนำคต

  } ประเภทสวัสดิการทางการศึกษาและบริการสดาหรับนิสิตนักศึกษาที่สถาบัน 
ดดาเนินการในปัจจุบัน / ประสบการณ์ของผู้ร่วมอภิปรายในการบริหารการดดาเนินงานด้าน
สวัสดิการและบริการสดาหรับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

  ประเภทสวัสดิกำรทำงกำรศึกษำและบริกำรส�ำหรับนิสิตนักศึกษำที่สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
ด�ำเนินกำรในปัจจุบันก็จะมีบทบำทหน้ำที่คล้ำยๆ กันทุกแห่ง โดยสวัสดิกำรและบริกำรหลักๆ ที่จัดให้แก ่
นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้แก่ 

   • เรื่องของกิจกรรมนักศึกษำ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุน 
    กำรศกึษำ รวมไปถึงเรือ่งจติอำสำ ซ่ึงเป็นกำรปฏบิตัด้ิวยควำมเตม็ใจไม่ใช่กำรบงัคบัให้ท�ำ

   • เรือ่งกำรบรกิำรทีเ่กีย่วข้องกบัหอพกั โรงอำหำร กำรเดนิทำง ซึง่กำรให้บรกิำรในส่วนนีน้ัน้ 
    กำรไม่แสวงหำก�ำไรจำกกำรให้บริกำรเป็นเรื่องที่ส�ำคัญและควรน�ำมำพิจำรณำเป็น 
    อันดับแรกนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหำอย่ำงมำก

   • เรื่องวินัยนักศึกษำ คือหำกนักศึกษำท�ำผิด เช่น กำรทุจริตสอบ เรำต้องมีแนวทำง 
    ในกำรบริหำรจัดกำรควำมผิดนั้นด้วยวิธีกำรอย่ำงไร

   • สวัสดิกำรฝึกงำน ศึกษำต่อ กำรฝึกให้นักศึกษำคิดเป็น เรียนรู้เป็น และรับผิดชอบ 
    ตัวเองได้

  สุดท้ำยแล้วเป้ำหมำยของฝ่ำยกิจกำรหรือบริกำรนักศึกษำก็คือ กำรที่อยำกให้นักศึกษำ 
คิดเป็น เรียนรู้เป็น รับผิดชอบตัวเองได้ และกำรช่วยกันดูแลคุณภำพชีวิตช่วยเหลือส่วนรวม ให้ค�ำนึงถึง 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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  } ปัจจัยสดาคัญและปัญหาอุปสรรคในการดดาเนินงานด้านการจัดระบบสวัสดิการและ 
บริการสดาหรับนิสิตนักศึกษา

   ส�ำหรับสถำบันอุดมศึกษำเอกชน โดยเฉพำะมหำวิทยำลัยรังสิต มองว่ำกำรสร้ำงควำม 
สัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน กำรสร้ำงจิตอำสำแก่ชุมชนเป็นเรื่องส�ำคัญ ปรัชญำด้ำนสวัสดิกำร 
และบริกำรนักศึกษำมีอยู่ข้อเดียวคือ สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษำ และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียกับกำรด�ำเนินงำน กำรจัดบริกำรเพื่อพัฒนำเยำวชนให้มีควำมพร้อมในกำรเป็นพลเมืองที่ดี  
เมื่อเยำวชนได้เข้ำมำศึกษำในสถำนศึกษำจะต้องมีควำมสุข สนุก มีควำมสะดวก และปลอดภัย 
ในกำรเรียน ซึ่งในส่วนนี้ มหำวิทยำลัยจะมีกำรด�ำเนินกำรที่เหมือนกับที่สถำบันอื่นๆ คือ มีกำรให้บริกำร 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับหอพัก โรงอำหำร ห้องสมุด กำรตั้งคลีนิคกำรเรียนรู้นอกหลักสูตร 
นอกจำกบริกำรพื้นฐำนดังกล่ำวแล้ว มหำวิทยำลัยยังได้มีกำรสร้ำงนักศึกษำชมรมอัจฉริยะที่อยู่ภำยใต้ 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ ซึ่งเป็นกำรรวมกลุ่มนักศึกษำโดยกำรให้ทุนและให้นักศึกษำมำท�ำงำนร่วมกันเป็น 
สหวิทยำกำร 

   ในส่วนของปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนนั้น ปัญหำที่ส�ำคัญของสถำบันอุดมศึกษำ 
เอกชน คือ กำรมีทรัพยำกรที่จ�ำกัด แต่ถูกคำดหวังไว้สูง

  } แนวทาง / ทิศทางในการพัฒนาการดดาเนินงานด้านสวัสดิการและบริการนิสิต 
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต

   กำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรและบริกำรนิสิตนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรังสิต 
จะเน้นกำรปฏิรูปงำนและหน้ำที่ต่ำงๆ ของแต่ละฝ่ำยในสถำบัน ในส่วนของกำรแก้ไขปัญหำข้อจ�ำกัด  
ด้ำนทรัพยำกรของสถำบันเอกชน จะเน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยในสถำบันเอกชนด้วยกันให้มีควำมเข้มแข็ง  
รวมทั้งร่วมสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันอุดมศึกษำอื่นๆ ส่วนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรีได้มี 
กำรน�ำระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำมำใช้ร่วมกับเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อให้เข้ำถึงนักศึกษำและช่วยในกำรแก้ไข 
ปัญหำให้แก่นักศึกษำ

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ17



 พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ 22 เมษำยน 2558 
มีผลใช้บังคับ วันที่ 20 สิงหำคม 2558 (มีผลใช้บังคับ พ้นก�ำหนด 120 วัน นับแต่วันประกำศ)  
ประกอบด้วย 104 มำตรำ 7 หมวด 1 บทเฉพำะกำล สำระส�ำคัญของกฎหมำยฉบับดังกล่ำว มีดังนี้

 } ลักษณะหอพักมี 2 แบบ ได้แก่

  1. หอพักสถำนศึกษำ คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจกำรหอพักเป็นสถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำ 
ในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ (สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์กำรเรียน 
วิทยำลัย สถำบัน มหำวิทยำลัยหน่วยงำนกำรศึกษำหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอ�ำนำจ 
หน้ำที่หรือมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ)

  2. หอพักเอกชน คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจกำรหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถำนศึกษำ

 } ประเภทหอพัก มี 2 ประเภท คือ หอพักชำยและหอพักหญิง

 } รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

  1. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

  2. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

  3. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

 } รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีอ�ำนำจ

  1. แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และ

  2. ออกกฎกระทรวง ก�ำหนดค่ำธรรมเนียม ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม 

  3. ออกประกำศก�ำหนดแบบบัตรประจ�ำตัวนำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

... การบรรยาย เรื่อง ...

“พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558”

โดย  นายพงศ์เทพ พนากุลวิจิตร
(ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
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 } พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

  1. ปลัดเทศบำล รองปลัดเทศบำล ผู้อ�ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม หัวหน้ำส�ำนักปลัดและ 
หัวหน้ำฝ่ำยและหัวหน้ำงำนที่รับผิดชอบภำรกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยหอพัก ส�ำหรับในเขตเทศบำล

  2. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ผู ้อ�ำนวยกำร  
กองสวสัดกิำรสงัคม หวัหน้ำส�ำนกัปลดั และหวัหน้ำฝ่ำยและหวัหน้ำงำนทีร่บัผิดชอบภำรกจิตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยหอพักส�ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

  3. ปลัดกรุงเทพมหำนคร รองปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำสังคมและ 
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำสังคม ในเขตกรุงเทพมหำนคร ส�ำหรับผู้อ�ำนวยกำรเขต ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร 
เขต หัวหน้ำฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำล และหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรในพื้นที่เขต 
ของตน

  4. ปลัดเมืองพัทยำ รองปลัดเมืองพัทยำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำสังคม ผู้อ�ำนวยกำร 
ส่วนสงเครำะห์และสวัสดิกำรสังคม และหัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม ส�ำหรับในเขตเมืองพัทยำ

 } คดานิยาม

  “หอพัก” หมำยควำมว่ำ สถำนท่ีท่ีรับผู้พักตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำพักอำศัยโดยมีกำรเรียก 
เก็บค่ำเช่ำ

  “ผู้พัก” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ในระดับไม่สูงกว่ำปริญญำตรี  
และมีอำยุไม่เกินยี่สิบห้ำปี 

  “หอพักสถานศึกษา” หมำยควำมว่ำ หอพักที่ผู้ประกอบกิจกำรหอพักเป็นสถำนศึกษำ

  “หอพักเอกชน” หมำยควำมว่ำ หอพักที่ผู้ประกอบกิจกำรหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซ่ึงไม่ใช่ 
สถำนศึกษำ

  “สถานศึกษา” หมำยควำมว่ำ โรงเรียน วิทยำลัย สถำบัน มหำวิทยำลัยที่จัดกำรศึกษำ  
ในระบบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ ท้ังนี้ ไม่หมำยควำมรวมถึงสถำบันหรือมหำวิทยำลัย 
ของรัฐ ที่จัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ

  “ผู้ประกอบกิจการหอพัก” หมำยควำมว่ำ ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักตำม 
พระรำชบัญญัตินี้

  “ผู้จัดการหอพัก” หมำยควำมว่ำ ผู้มีหน้ำที่ควบคุมดูแลหอพักสถำนศึกษำหรือหอพักเอกชน 
ตำมพระรำชบัญญัตินี้

  “เงินประกัน” หมำยควำมว่ำ เงินท่ีผู ้พักวำงไว้กับผู้ประกอบกิจกำรหอพักเพื่อประกัน 
ควำมเสียหำยที่ผู้พักก่อให้เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบกิจกำรหอพัก จัดไว้ให้ผู้พักใช้สอย

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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  “นายทะเบียน” หมำยควำมว่ำ 

   1) นำยกเทศมนตรี ส�ำหรับในเขตเทศบำล

   2)  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล ส�ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

   3)  ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครส�ำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร

   4) นำยกเมืองพัทยำ ส�ำหรับในเขตเมืองพัทยำ

   5) ผู้บริหำรท้องถิ่นหรือหัวหน้ำคณะผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
    ที่มีกฎหมำยจัดตั้งส�ำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

  “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

 } คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ประกอบด้วย

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ รองประธำน

ปลัดกระทรวงกำรคลัง กรรมกำร

ปลัดกระทรวงมหำดไทย  กรรมกำร

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  กรรมกำร

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กรรมกำร

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  กรรมกำร

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กรรมกำร

ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ  กรรมกำร

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งตั้ง จ�ำนวนสี่คน กรรมกำร

อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กรรมกำรและเลขำนุกำร

ข้ำรำชกำรที่อธิบดีกรมกิจกำรเด็กและเยำวชนแต่งตั้งในกรม ผู้ช่วยเลขำนุกำร
กิจกำรเด็กและเยำวชนไม่เกินสองคน 

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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 } อดานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก (มาตรา 15)

  1)  เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบำยแผนงำน มำตรกำร 
    และกำรจัดระเบียบหอพัก

  2)  เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีแก่หอพัก ที่ได้รับ 
   กำรประกำศเกียรติคุณตำมพระรำชบัญญัตินี้

  3) เสนอควำมเหน็ต่อรฐัมนตรใีนกำรออกกฎกระทรวงก�ำหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรประกำศ 
   เกียรติคุณหอพัก และกำรให้กำรสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณ 
   รวมทั้ง กำรออกกฎกระทรวงอื่นเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

  4) ออกประกำศก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพัก

  5) ติดตำม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้ และเสนอแนวทำง 
   ในกำรแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัตินี้

  6) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรือตำมที ่
   คณะรัฐมนตรีมอบหมำย

 } คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ประกอบด้วย

 ปลัดกรุงเทพมหานคร  ประธานกรรมการ 

ผู้แทนส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ รองประธำน
มนุษย์ 

ผู้แทนส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง กรรมกำร

ผู้แทนส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรรมกำร

ผู้แทนส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  กรรมกำร

ผู้แทนกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  กรรมกำร

ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  กรรมกำร

ผู้แทนกองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล  กรรมกำร

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรโยธำ  กรรมกำร

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรศึกษำ  กรรมกำร

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักอนำมัย กรรมกำร

ต่อ >>

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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 } คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด

 ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 

ปลัดจังหวัด รองประธำน

พัฒนำกำรจังหวัด กรรมกำร

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรรมกำร

โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด กรรมกำร

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในจังหวัด กรรมกำร
ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจ�ำนวนหนึ่งคน 

นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด  กรรมกำร

ผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัด กรรมกำร

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจำกผู้เชี่ยวชำญ กรรมกำร
ซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำ จิตวิทยำ กฎหมำย และกิจกำรเด็ก
และเยำวชน ด้ำนละหนึ่งคน 

ท้องถิ่นจังหวัด กรรมกำรและเลขำนุกำร

ข้ำรำชกำรที่ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งในส�ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ท้องถิ่นจังหวัดไม่เกินสองคน 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปลัดกรุงเทพมหำนครแต่งตั้ง จำกผู้เชี่ยวชำญ กรรมกำร
ซึ่งมีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรศึกษำ จิตวิทยำ กฎหมำย และกิจกำรเด็ก
และเยำวชน ด้ำนละหนึ่งคน

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำสังคม กรรมกำรและเลขำนุกำร

ข้ำรำชกำรที่ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำสังคมแต่งตั้งในส�ำนัก ผู้ช่วยเลขำนุกำร
พัฒนำสังคมไม่เกินสองคน 

<< ต่อ

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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 } อดานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และหอพัก 
  จังหวัด (มาตรา 26)

  1) เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 15 (1) (2) และ (3)

  2)  เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรออกประกำศก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหอพัก

  3)  ติดตำม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้และเสนอแนวทำง 
   ในกำรแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมกำร

  4)  ด�ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

 } หอพักสถานศึกษา

  สถำนศึกษำจะประกอบกิจกำรหอพัก ต้องได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียน และหอพัก 
สถำนศึกษำ ได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรหอพัก (มำตรำ 27 และมำตรำ 29) 
หอพักสถำนศึกษำ ประกอบด้วย (มำตรำ 28)

  1)  ชื่อและประเภทของหอพัก

  2)  สถำนที่ตั้ง สิ่งแวดล้อม และสุขลักษณะของหอพัก

  3)  ห้องนอน ห้องน�้ำ และห้องส้วม

  4)  สถำนทีส่�ำหรบัรบัประทำนอำหำรหรอืต้อนรบัผู้เยีย่มเยยีน และส่ิงอ�ำนวย ควำมสะดวกอืน่ 
   ส�ำหรับผู้พัก

  5)  ระบบสำธำรณูปโภคและระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย

  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำส้ินผลเม่ือผู้ประกอบกิจกำรหอพักถูกเพิกถอน 
ใบอนุญำตให้จัดตั้งสถำนศึกษำหรือเลิกกิจกำร (มำตรำ 32)

 } หอพักเอกชน

  กำรประกอบกิจกำรหอพักเอกชนต้องได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียน (มำตรำ 33) หอพัก 
เอกชน ประกอบด้วย (มำตรำ 34)

  1) ชื่อและประเภทของหอพัก 

  2) จ�ำนวนห้องพัก 

  3) สถำนที่ตั้ง 

  4) สิ่งแวดล้อม

  5) สุขลักษณะของหอพัก ห้องนอน ห้องน�้ำ และห้องส้วม

  6) สถำนที่ส�ำหรับรับประทำนอำหำร หรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน
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  7) สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกอื่นส�ำหรับผู้พัก 

  8) ระบบสำธำรณูปโภค

  9) ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย

  ผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1) ต้องมีภูมิล�ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร 

  2) มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์ 

  3) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติ 
   เสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุด 
   ให้จ�ำคุก เว้นแต่กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

  4) ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำถึงที่สุด ว่ำเป็นผู้กระท�ำผิดในควำมผิดเกี่ยวกับเพศตำมประมวล 
   กฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็ก ควำมผิดตำมกฎหมำย 
   ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร 
   ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน หรือ 
   ควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด หรือ

  5) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักในระยะเวลำห้ำปี ก่อนวันขอรับ 
   ใบอนุญำต (มำตรำ 35)

  หอพักเอกชน ให้รับผู้พักได้เฉพำะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำที่ไม่สูงกว่ำ 
ปริญญำตรี เว้นแต่ขึ้นทะเบียนไว้กับสถำนศึกษำให้รับผู้พักซ่ึงอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ด้วย 
(มำตรำ 36)

  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน ต้องมีอำยุห้ำปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญำต กำรขอ 
ต่ออำยุใบอนุญำต - ยื่นค�ำขอต่อนำยทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ เมื่อได้ยื่นค�ำขอแล้ว ให้ถือว่ำ  
ผูย้ืน่ค�ำขออยูใ่นฐำนะผูร้บัใบอนญุำตจนกว่ำจะมคี�ำสัง่ถงึทีส่ดุไม่อนญุำตให้ต่ออำยใุบอนญุำต (มำตรำ 37)

  กำรโอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพักเอกชน ต้องได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน ในกรณ ี
ที่โอนใบอนุญำตให้แก่สถำนศึกษำ ให้นำยทะเบียนเปลี่ยนใบอนุญำตของหอพักเอกชนเป็นใบอนุญำต 
ประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำ (มำตรำ 38)

  กรณีที่ผู้ประกอบกิจกำรหอพักเอกชนถึงแก่ควำมตำย และทำยำทมีควำมประสงค์จะประกอบ 
กิจกำรหอพักต่อไป ให้ยื่นค�ำขอต่อนำยทะเบียนเพื่อขอรับโอนใบอนุญำตภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้ประกอบกิจกำรหอพักถึงแก่ควำมตำย (มำตรำ 39)
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  หอพักเอกชนท่ีได้รับกำรประกำศเกียรติคุณจำกคณะกรรมกำรอำจได้รับสิทธิประโยชน์และ 
กำรสนับสนุน ดังนี้ (มำตรำ 41)

  1) สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษจำกกำรประกอบกิจกำร 
   หอพักโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำตำมประมวลรัษฎำกร

  2) ลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ภำษีป้ำย หรือภำษีอื่นใดในท�ำนองเดียวกัน 
    ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นก�ำหนด

  3) กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินหรือวัสดุอุปกรณ์

  4) กำรสนับสนุนด้ำนอื่นๆ ตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

 } ผู้จัดการหอพัก

  ผู ้ประกอบกิจกำรหอพัก ต้องจัดให้มีผู ้จัดกำรหอพักเป็นผู้มีหน้ำที่ควบคุม ดูแลหอพัก  
ผู้จัดกำรหอพักหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนของหอพักหญิงต้องเป็นหญิง (มำตรำ 48)

  ผู้จัดกำรหอพักสถำนศึกษำ ต้องได้รับแต่งตั้งจำกสถำนศึกษำ ผู้ประกอบกิจกำรหอพักต้องแจ้ง 
ให้นำยทะเบียนทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรหอพัก (มำตรำ 49)

  ผู้จัดกำรหอพักเอกชนต้องได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียน (มำตรำ 50)

  คุณสมบัติของผู้จัดกำรหอพัก (มำตรำ 51)

  1) ต้องมีสัญชำติไทย และ

  2) อำยุไม่ต�่ำกว่ำสำมสิบปีบริบูรณ์ และ

  3) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือ

  4) ไม่เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้นแต่กระท�ำโดยประมำทหรือ 
   ควำมผิดลหุโทษ

  5) ไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำถึงที่สุด ว่ำเป็นผู้กระท�ำผิดในควำมผิดเกี่ยวกับเพศตำมประมวล 
   กฎหมำยอำญำ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็ก ควำมผิดตำมกฎหมำย 
   ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
   กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน หรือ 
   ควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด 

  6) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตผู้จัดกำรหอพักในระยะเวลำห้ำปี ก่อนวันขอรับใบอนุญำต
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 } หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพัก

  1) ผู ้ประกอบกิจกำรหอพักต้องจัดให้มีกำรประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่ำงกำย และ 
   ทรพัย์สนิของผูพ้กัตำมหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ 
    (มำตรำ 57)

  2) ผู้ประกอบกิจกำรหอพักสถำนศึกษำท่ีรับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต้อง 
   จัดให้มีอำหำรที่ถูกอนำมัยและเพียงพอส�ำหรับผู้พักอย่ำงน้อยวันละสองมื้อ (มำตรำ 58)

  3) ผู้ประกอบกิจกำรหอพัก ต้องจัดให้มีระเบียบประจ�ำหอพักปิดประกำศไว้ โดยเปิดเผย 
   และเห็นได้ง่ำยภำยในหอพัก (มำตรำ 59)

 } หน้าที่ของผู้จัดการหอพัก (มาตรา 64)

  1)  ดูแลไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พักเข้ำไปในห้องพัก เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกผู้จัดกำรหอพัก

  2) ดูแลไม่ให้มีกำรเล่นกำรพนัน เสพสุรำ หรือยำเสพติดในหอพัก

  3) ดแูลไม่ให้มกีำรกระท�ำกำรอนัควรเชือ่ได้ว่ำมกีำรสมคบกนัหรอืร่วมกนักระท�ำกำรอนัมชิอบ 
   ด้วยกฎหมำย

  4) ดูแลไม่ให้ผู้พักก่อควำมร�ำคำญแก่ผู้พักอื่นหรือผู้ที่อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงกับหอพัก

  5) ให้ควำมช่วยเหลือและแจ้งให้บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของผู้พักทรำบโดยทันที ในกรณ ี
   ที่ปรำกฏว่ำผู้พักได้รับอันตรำยเพรำะเจ็บป่วยหรือเหตุอื่นใด

  6) แจ้งให้บดิำมำรดำหรอืผูป้กครองของผูพ้กัทรำบในกรณทีีผู้่พกัไปพกัทีอ่ืน่โดยไม่แจ้งให้ทรำบ

  7) แจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบในกรณีที่มีพฤติกรรมตำม (2) หรือ (3)

 } นายทะเบียน

  นำยทะเบยีนมอี�ำนำจเพกิถอนใบอนญุำตประกอบกจิกำรหอพกัได้เมือ่ปรำกฏต่อนำยทะเบยีน 
ว่ำหอพักไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ หรือผู้ประกอบกิจกำรหอพักขำดคุณสมบัติ (มำตรำ 65)

  ก่อนมคี�ำสัง่เพกิถอนใบอนญุำตประกอบกจิกำรหอพกั ให้นำยทะเบยีนมหีนงัสือแจ้ง ผูป้ระกอบ
กิจกำรหอพักด�ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด (มำตรำ 66)

 } หน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 70)

  1) เข้ำไปในหอพักเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

  2) เข้ำไปในสถำนที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรประกอบกิจกำร 
   หอพักโดยไม่ได้รับใบอนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้
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  3)  เรียกผู้ประกอบกิจกำรหอพัก ผู้จัดกำรหอพัก หรือบุคคลที่ท�ำงำนในหอพัก มำให้ถ้อยค�ำ 
   หรือช้ีแจงหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับ 
   กำรจัดกำรหอพัก

   ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำม (1) และ (2) ต้องเข้ำไปในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขึ้นถึง 
พระอำทิตย์ตกและต้องไม่กระท�ำกำรอันเป็นกำรรบกวนหรือก่อให้เกิดควำมร�ำคำญแก่ผู้พักหรือผู้ซ่ึง 
อำศัยอยู่ในสถำนที่นั้น

   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม (3) นำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจขอให้เจ้ำหน้ำที ่
ต�ำรวจในท้องที่ที่สถำนที่นั้นตั้งอยู่ไปร่วมตรวจสอบได้

 } บทกดาหนดโทษ (มาตรา 76-94)

  มีก�ำหนดทั้งโทษจ�ำคุก โทษปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

  1) เป็นกำรกระท�ำควำมผิดในเรื่อง ใช้ค�ำว่ำ “หอพัก” โดยไม่ได้รับอนุญำต หอพัก ไม่แบ่ง 
   ประเภทชำย-หญิง

  2) มีกำรเรียกเก็บเงินล่วงหน้ำหรือเงินประกันภัยเกินอัตรำที่ก�ำหนด

  3) กำรดัดแปลงหอพักโดยไม่ได้รับอนุญำต

  4) ไม่มีใบอนุญำตให้เป็นผู้จัดกำรหอพัก

  5) ขัดขวำงหรือไม่ปฏิบัติตำมค�ำสั่งของนำยทะเบียน

  6) ไม่คืนค่ำเช่ำล่วงหน้ำหรือเงินประกันให้แก่ผู้พักตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

  7) ไม่แสดงใบอนุญำตผู้ประกอบกำรหอพักในหอพัก

  8) กรณีใบอนุญำตสูญหำย ไม่แจ้งต่อนำยทะเบียน

  9) กำรเปลี่ยนชื่อหอพักโดยไม่ได้แจ้งนำยทะเบียน

  10) กรณีผู้จัดกำรหอพักไม่อยู่และไม่แจ้งให้นำยทะเบียนทรำบ 

 } อัตราโทษ 

  1) จ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 1 แสนบำท

  2) กรณีปรับเป็นรำยวัน วันละ 1 หมื่นบำท หำกยังฝ่ำฝืนอยู่ ปรับสูงสุด 3 แสนบำท

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 หอพักมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี เกิดจำกกำรลงทุนร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและ 
เอกชน แต่กำรดูแลและกำรจัดกำรจะอยู่ภำยใต้ภำครัฐ โดยกำรแต่งตั้งให้มีผู้บริหำรจัดกำรหอพัก 
ซึ่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรีมีนโยบำยในกำรจัดกำรหอพัก เพื่อรองรับนักศึกษำที่มี 
ภูมิล�ำเนำเดิมอยู่ในต่ำงจังหวัด และปริมณฑล ตลอดจนนักศึกษำจำกกรุงเทพฯ ที่มีปัญหำด้ำนกำรเรียน 
และกำรปรับตัวในด้ำนต่ำงๆ โดยมีกำรจัดหอพักให้เป็นลักษณะศูนย์กำรศึกษำและพักอำศัยคือ  
จัดหอพักให้เป็นแหล่งพัฒนำนิสัยให้เกิดควำมงอกงำมทำงด้ำนกำรเรียนรู้ทั้งชีวิตและวิชำกำร เพื่อก่อ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำนักศึกษำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็น 
สถำบันอุดมศึกษำชั้นน�ำของประเทศ

 หอพักสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี สำมำรถรองรับนักศึกษำเข้ำพักอำศัย 
ภำยในหอพักได้ประมำณ 2,000 คน มีลักษณะเป็นอำคำรสูง 4 ชั้น จ�ำนวน 5 อำคำร ห้องพักพื้นที่  
32 ตร.ม / ห้อง แยกเป็นอำคำรหอพักหญิงจ�ำนวน 4 อำคำร รับนักศึกษำหญิงเข้ำอยู่ได้ประมำณ 
1,500 คน อำคำรหอพักชำยจ�ำนวน 1 อำคำร รับนักศึกษำชำยเข้ำอยู่ได้ประมำณ 500 คน

 } บริการและสวัสดิการของหอพักนักศึกษา

  • เตียง พร้อมที่นอน โต๊ะเขียนหนังสือ เก้ำอี้ ตู้เก็บเสื้อผ้ำ

   • ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) ร้ำนอำหำร และ ร้ำนอำหำรทำนเล่น

  • ร้ำนถ่ำยเอกสำร ห้องทบทวนบทเรียน 

  • เครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญ, ร้ำนซักรีด

... การบรรยาย เรื่อง ...

“การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”
 โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

(รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
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  • โรงอำหำร สะอำด รำคำถูก และถูกหลักอนำมัย

  • อำคำรหอพัก เจ้ำหน้ำที่จรำจร และรักษำควำมปลอดภัย ประจ�ำทุกอำคำร

  • รถรำงบริกำรฟรีรอบมหำวิทยำลัย เริ่มตั้งแต่ 6.00 - 22.00 น.

  • กล้องวงจรปิดทุกอำคำร

  • จักรยำน ofo บริกำรฟรี

  • มีบริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย 

  • ที่นั่งพักผ่อน

 } อัตราค่าหอพัก 

  • เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 24 ชั่วโมง และให้บริกำรรถพยำบำลฉุกเฉิน

ประเภทห้องพัก ราคา
ต่อปี

เฉลี่ย
ต่อเดือน

เทอม 1 เทอม 2 จ่ายทั้งปี
(รับส่วนลด 1 เดือน)

VIP ปรับอำกำศ 
2 คน 27,700 2,600 14,500 13,200 25,100

(โทรทัศน์, ตู้เย็น) 

 2 คน 25,700 2,400 13,500 12,200 23,300

ปรับอำกำศ  3 คน 17,700 1,600 9,500 8,200 16,100

 4 คน 13,700 1,200 7,500 6,200 12,500

 2 คน 20,700 1,900 11,000 9,700 18,800

พัดลม 3 คน 14,700 1,300 8,000 6,700 13,400

 4 คน 11,200 950 6,250 4,950 10,250

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 กำรสร้ำงหอพักของมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีแนวคิดในกำรสร้ำงบรรยำกำศ 
กำรอยู่หอพักให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้และพักผ่อนอย่ำงมีควำมสุข นักศึกษำอยู่ร่วมกันอย่ำงอบอุ่น มีควำม 
เอื้ออำทรต่อกัน มีควำมซื่อสัตย์ มีวินัย เพื่อให้หอพักเป็นแหล่งบ่มเพำะคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็น 
“สุภำพบุรุษและสุภำพสตรี” ภำยใต้ระบบกำรดูแลด้วยควำมเอำใจใส่ ทั้งสวัสดิกำร สวัสดิภำพ  
ควำมปลอดภัย และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร

 ลักษณะของหอพักของมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มี 2 แบบ ได้แก่ 

 1. หอพักของมหาวิทยาลัย 6 อาคาร 

  } หอพัก อาคาร 1 และ 2 ห้องพัดลม เตียงสองชั้น พัก 4 คน / ห้อง ห้องน�้ารวม

   • ฟรีค่ำน�้ำ และฟรีค่ำไฟฟ้ำ 50 หน่วยแรก

   • มีโต๊ะเก้ำอี้อ่ำนหนังสือ ตู้เสื้อผ้ำ ให้ทุกคน

   • บริกำรส่วนกลำง ห้องอ่ำนหนังสือ พื้นที่รีดผ้ำ ตู้เย็น ตู้น�้ำร้อน-เย็น ไวไฟ เครื่องซักผ้ำ 
    หยอดเหรียญ ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนอำหำร ร้ำนเสริมสวย ร้ำนซักรีด ฯลฯ

   • กล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำคำร รอบอำคำร

   • พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 24 ชั่วโมง

  } หอพัก อาคาร 3 ห้องพัดลม เตียงเดี่ยว พัก 3 คน / ห้อง ห้องน�้าในตัว

   • ค่ำน�้ำ และค่ำไฟฟ้ำ ตำมใช้จริง

   • มีโต๊ะเก้ำอี้อ่ำนหนังสือ ตู้เสื้อผ้ำ ให้ทุกคน

   • บริกำรส่วนกลำง ห้องอ่ำนหนังสือ พื้นที่รีดผ้ำ ตู้เย็น ตู้น�้ำร้อน-เย็น ไวไฟ เครื่องซักผ้ำ 
    หยอดเหรียญ ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนอำหำร ร้ำนเสริมสวย ร้ำนซักรีด ฯลฯ

   • กล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำคำร รอบอำคำร

   • พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 24 ชั่วโมง

... การบรรยาย เรื่อง ...

“การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา”

โดย  นายฉลอง แขวงอินทร์
(รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
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  } หอพัก อาคาร 5, 6 และ 9 ห้องแอร์ เตียงเดี่ยว พัก 3-4 คน / ห้อง ห้องน�้าในตัว

   • ค่ำน�้ำเหมำจ่ำย และค่ำไฟฟ้ำตำมใช้จริง

   • มีโต๊ะเก้ำอี้อ่ำนหนังสือ ตู้เสื้อผ้ำ ให้ทุกคน

   • บริกำรส่วนกลำง ห้องอ่ำนหนังสือ พื้นที่รีดผ้ำ ตู้เย็น ตู้น�้ำร้อน-เย็น ไวไฟ เครื่องซักผ้ำ 
    หยอดเหรียญ ร้ำนสะดวกซื้อ ร้ำนอำหำร ร้ำนซักรีด ฯลฯ

   • กล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำคำร รอบอำคำร

   • พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 24 ชั่วโมง

 2. หอพักเอกชน (หอพักพันธมิตร 11 แห่ง เป็นหอพักติดดำว 5 แห่ง) หอพักเอกชนเหล่ำนี ้
จะต้องผ่ำนหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก�ำหนด จึงจะได้กำรรับรองเป็นหอพักพันธมิตรหรือหอพักติดดำว

  นอกจำกบริกำรด้ำนหอพักแล้ว มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังมีกำรจัดสวัสดิกำร 
บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และสวัสดิภำพ ในรูปแบบต่ำงๆ ให้แก่นักศึกษำของสถำบัน ได้แก่

  • โรงอำหำรใต้หอพกั ร้ำนอำหำรในมหำวทิยำลัยทกุร้ำนใช้ภำชนะชำนอ้อยแทนโฟมมำนำน 
   หลำยปีแล้ว แต่ยังมีนักศึกษำจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังซื้ออำหำรบรรจุภำชนะโฟมจำกภำยนอก 
   มำรบัประทำนในหอพกั ซ่ึงเป็นอนัตรำยต่อตนเองโดยตรง และสร้ำงภำระให้กบัสิง่แวดล้อม 
    จึงมีมำตรกำรห้ำมน�ำภำชนะโฟมเข้ำหอพัก เป็นกำรดูแลสุขภำพนักศึกษำแทนผู้ปกครอง

  • ห้องอ่ำนหนังสือ / ห้องติวหนังสือส่วนกลำง 

  • เครื่องซักผ้ำหยอดเหรียญ ตู้เติมเงิน ตู้น�้ำหยอดเหรียญ ตู้รับจดหมำย

  • จุดทิ้งขยะ / คัดแยก

  • ร้ำนซักรีด ร้ำนเสริมสวย

  • ตู้ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน

  • รปภ. 24 ชั่วโมง

  • กล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่

  • ลงทุนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำคุณภำพสูง เช่น หลอดไฟ LED เครื่องปรับอำกำศ INVERTER 
    เพื่อช่วยชำติประหยัดพลังงำน และช่วยแบ่งเบำภำระผู้ปกครอง

  • จักรยำน มีให้บริกำรจ�ำนวน 600 คัน รถไฟฟ้ำหรือรถรำง

  • พื้นที่ออกก�ำลังกำยและกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ

  • กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ลดกำรใช้จักรยำนยนต์

  • กิจกรรมจัดระเบียบสังคมในชุมชนใกล้หอพัก

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 ทนุกำรศกึษำทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรดแูลของของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำจะแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ทุนกำรศึกษำที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณของรัฐ และทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำน 
ภำคเอกชนและหน่วยงำนอื่น

 ทุนกำรศึกษำที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบประมำณของรัฐ ได้แก่

 1. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

  } ระยะที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2550 - 2564 

   ลักษณะทุน : ทุนกำรศึกษำต่อเนื่องจนส�ำเร็จกำรศึกษำ ตำมระยะเวลำของหลักสูตร 

   ผู้รับทุน : ผู้รับทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรีที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
หรือส�ำเร็จกำรศึกษำระดับชั้นประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง

   เงินทุนการศึกษา : เดิมได้รับทุนจ�ำนวน 30,000 บำทต่อปี และได้มีกำรปรับเงินทุน 
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 ให้เป็นจ�ำนวน 55,000 บำทต่อปี 

  } ระยะท่ี 2 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ด�ำเนินกำรโครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ระยะ 
ที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2560 - 2577 (จ�ำนวนทั้งสิ้น 10 รุ่น) ซึ่งในระยะแรก ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 
จะไม่มีนักเรียนในระดับอุดมศึกษำเน่ืองจำกในปีกำรศึกษำ 2560 จะรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
เข้ำศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย และผู้รับทุนจะเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำใน 
ปีกำรศึกษำ 2563 

  การด�าเนินการ

  • ร่วมเสนอโครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ (ปีละ 
   600 ทุน จ�ำนวน 10 ปี)

  • จัดสรรทุนโดยให้เงินทุนคนละจ�ำนวน 55,000 บำท ต่อปีกำรศึกษำ โดยกำรโอนเงินทุน 
   กำรศึกษำผ่ำนสถำบันอุดมศึกษำ

... การบรรยาย เรื่อง ...

“โครงการทุนการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธ ิ
และหน่วยงานต่างๆ ของสดานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  

โดย  นางนวรัตน์ ศิริ
(รักษาการผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 

ส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)
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  • จัดปัจฉิมนิเทศโครงกำรแนะแนวอำชีพและสร้ำงเครือข่ำยนักศึกษำทุน

  • ติดตำมประเมินผลนักเรียนทุนและสถำบันอุดมศึกษำ

 2. โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มด�ำเนินกำร 
ในปี พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  } ระยะที่ 1 (ปีกำรศึกษำ 2550-2554) 

   • รับสมัครนักเรียนทุนที่ไม่สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำได้ ซึ่งกลุ่ม 
    ของนักเรียนจะต้องเป็นเด็กท่ีอำศัยอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ 5 จังหวัด 
    ชำยแดนภำคใต้

   • ได้รับเงินทุนกำรศึกษำเป็นค่ำครองชีพเป็นเงินจ�ำนวน 40,000 บำท ต่อปีกำรศึกษำ

   • รุ่นละ 500 ทุน

   • กำรด�ำเนินกำรรับสมัครจะให้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เป็นผู้ดูแล และประสำน 
    ขอควำมอนุเครำะห์ที่นั่งกำรศึกษำ พร้อมทุนค่ำเล่ำเรียน จำกสถำบันอุดมศึกษำต่ำงๆ

  } ระยะที่ 2 (ปีกำรศึกษำ 2555-2558) จะแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

   กลุ่มท่ี 1 นักเรียนทุนท่ีไม่สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำได้ ทำงสถำบัน 
อุดมศึกษำจะอนุเครำะห์ที่นั่งกำรศึกษำ พร้อมทุนค่ำเล่ำเรียน ในส่วนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำจะให้ทุนค่ำครองชีพ จ�ำนวน 125 ทุน

   กลุ่มท่ี 2  นักเรียนทุนท่ีสำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำได้ โดยเน้น 
สำขำวิชำที่ขำดเคลน หรือสำขำที่เป็นควำมต้องกำรของพื้นที่ โดยนักเรียนทุนจะได้รับค่ำครองชีพ 
จ�ำนวน 125 ทุน จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

   ซึ่งในระยะที่ 2 ได้รับทุนเพียง 250 ทุนต่อปี และด�ำเนินกำรเสร็จสิ้นในปี 2558

  } ระยะที่ 3 (ปีกำรศกึษำ 2559-2563) ซ่ึงอยูใ่นช่วงก�ำลงัด�ำเนนิกำรในปีที ่2 และด�ำเนนิกำร 
ตำมระยะที่ 2 คือแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ในระยะที่ 3 ได้รับเงินทุนเพิ่มเป็นจ�ำนวน 500 ทุน จึงแบ่งเป็น 
กลุ่มละ 250 ทุน และในปีกำรศึกษำ 2560 อยู่ในระหว่ำงกำรรับสมัครนักเรียนทุนกลุ่มที่ 2 

  การด�าเนินงาน

  • ด�ำเนินกำรรับสมัคร คัดเลือก และสอบสัมภำษณ์ผู้สมัครรับทุนโครงกำรทุนอุดมศึกษำ 
   เพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

  • จัดโครงกำรประชุมชี้แจงแลติดตำมประเมินผลโครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ 
   จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ของสถำบันอุดมศึกษำในภำคกลำง

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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  • จดัโครงกำรปัจฉมินเิทศเพือ่เตรยีมควำมพร้อมเข้ำสูอ้ำชพีในพืน้ที ่และสร้ำงเครอืข่ำยผูร้บั 
   ทุนโครงกำรทุนอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส�ำหรับนักศึกษำทุนฯ

  • จัดสัมนำเร่ือง “กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ : ทำงเลือกและเส้นทำงอำชีพของเยำวชน 
   ชำยแดนใต้ในยุค Thailand 4.0”

 3. โครงการ 1 อดาเภอ 1 ทุน (สดาหรับผู้รับทุนที่ศึกษาต่อในประเทศ)

  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษำท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลกำรเรียนดี 
มีควำมประพฤติดี ให้ได้รับโอกำสเล่ำเรียนจนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตร ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
เพื่อที่จะออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป ทั้งนี้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้รับ 
มอบหมำยให้ดูแลนักเรียนทุนที่ศึกษำต่อในประเทศ

  การด�าเนนิงาน ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ จะดแูลเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยนกัเรยีนทนุ 
ที่ศึกษำต่อในประเทศ และขอยุติกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งในแต่ละรุ่นมีจ�ำนวนนักศึกษำ ดังนี้

   รุ่นที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2547 จ�ำนวน 355 คน

   รุ่นที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2549  จ�ำนวน 288 คน

   รุ่นที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2555  จ�ำนวน 194 คน

   รุ่นที่ 4  ปีกำรศึกษำ 2556 และปีกำรศึกษำ 2557  จ�ำนวน 340 คน

  ปัจจบุนัมเีดก็ รุน่ที ่3-4 ทีศ่กึษำอยูท่ัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่ในส่วนทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอดุมศกึษำดแูลนัน้จะเป็นเดก็ทีศ่กึษำต่อในประเทศหรอืเดก็ทนุทีข่อยตุกิำรศกึษำจำกต่ำงประเทศและ
ขอเข้ำมำศึกษำต่อในประเทศ ซึ่งมีนักเรียนทุนบำงส่วนได้ส�ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว 

  ผลสัมฤทธิ์ของกำรด�ำเนินโครงกำร

   1. แก้ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ

   2. ยกระดับคุณภำพชีวิตของครอบครัวที่มีรำยได้น้อย

   3. พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ เป็นก�ำลังพลให้กำรพัฒนำประเทศในอนำคต 

   4. เข้ำถงึกำรศกึษำทีม่คีณุภำพส�ำหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวำมสำมำรถแต่ขำดโอกำสทำงกำรศกึษำ

   5. สร้ำงโอกำสกำรท�ำงำนเพื่อรับใช้ประเทศ

 4. โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวรัชกำลที่ 9 มีพระรำชด�ำริให้ ประธำนองคมนตรีและ 
คณะองคมนตรี ด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได ้
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พระรำชทำนเงินส่วนพระองค์ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือสถำนศึกษำ โดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยำกจน แต่ม ี
ควำมประพฤติดีให้ได้รับทุนพระรำชทำน ได้มีโอกำสทำงกำรศึกษำจนประกอบอำชีพได้ และสร้ำง 
ควำมพร้อมด้ำนกำยภำพให้แก่โรงเรียน สร้ำงจิตส�ำนึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้ง 
พระรำชทำนชื่อโครงกำรน้ีว่ำ “โครงกำร กองทุนกำรศึกษำ” และในปี พ.ศ. 2558 มีนักเรียนทุนที่จบ 
กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ ในปี พ.ศ. 2559 

  ส�ำนักงำนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำได้เห็นว่ำเพื่อเป็นกำรผ่อนพระรำชภำระให้บรรเทำลง 
จงึได้มกีำรขอควำมร่วมมอืจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ จดัท�ำโครงกำรเสนอคณะรฐัมนตรี  
เพื่อพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ

  คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมเม่ือวันท่ี 26 มกรำคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำด�ำเนินงำนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และผูกพัน 
งบประมำณตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2573 เพือ่เป็นเงนิทนุกำรศกึษำส�ำหรบันกัเรยีนทนุโครงกำร 
ที่เข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ

  การด�าเนินงาน

  • สนับสนุนเงินทุนกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559 และปีกำรศึกษำ 2560 ส�ำหรับ 
   ผู้ที่ได้รับทุนรุ่นแรกที่เข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2559 จ�ำนวน 11 คน 
   และรุ่นที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 จ�ำนวน 19 คน

  • ด�ำเนนิกำรจดัแนะแนวกำรศกึษำต่อระดบัอดุมศกึษำ ให้กบันกัเรยีนทนุในโครงกำรกองทนุ 
   กำรศึกษำท่ีศึกษำในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ และนักศึกษำที่ก�ำลัง 
   ศึกษำในระดับ ปวส. ที่จะเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี ในปีกำรศึกษำ 2560 รวมทั้ง 
   ครูแนะแนวในโรงเรียนที่มีนักเรียนทุนศึกษำอยู่

  ผลการด�าเนินงาน (ในรอบปีงบประมำณ 2560)

  • จัดแนะแนวกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำและปฐมนิเทศผู ้รับทุนโครงกำรกองทุน  
   กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ให้กับนักเรียนทุนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำที่ก�ำลังศึกษำ 
   ในระดับมัธยมศึกษำ ปีที่ 5-6 หรือเทียบเท่ำ และนักเรียนทุนฯ ที่จะเข้ำศึกษำต่อระดับ 
   ปริญญำตรี ในปีกำรศึกษำ 2560 รวมทั้งครูแนะแนวในโรงเรียนที่มีนักเรียนทุนเรียนอยู่

  • ด�ำเนินกำรประชุมชี้แจงและติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทุนกำรศึกษำส�ำหรับนิสิต 
   นักศึกษำฯ ของสถำบันอุดมศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร ณ มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต 
    จังหวัดภำคกลำง ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
   วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 5. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับ 
อุดมศึกษา

  คณะรัฐมนตรี ในครำวประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 มีมติเห็นชอบให้ด�ำเนินกำร 
โครงกำรสำนฝันกำรกฬีำสูร่ะบบกำรศกึษำจงัหวดัชำยแดนใต้ใน 5 ปีกำรศกึษำ (ปีกำรศกึษำ 2561-2565) 

  วตัถปุระสงค์ : เพือ่สนบัสนนุทนุกำรศกึษำให้แก่นกัเรยีนในโครงกำรสำนฝันกำรกฬีำ สู่ระบบ 
กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้ศึกษำต่อจนส�ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดบัปรญิญำตร ียกระดบักำรศกึษำของเยำวชนทีม่ภีมูลิ�ำเนำในพืน้ทีเ่ขตพฒันำพเิศษเฉพำะกจิ 5 จงัหวดั 
ชำยแดนภำคใต้ ให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ เพื่อก่อให้เกิดควำมสันติสุขอย่ำงยั่งยืน 

  การด�าเนินงาน : 

   • จดัสรรเงนิทนุค่ำครองชพีให้แก่ผูร้บัทนุฯ ทกุภำคกำรศึกษำตำมระยะเวลำของหลักสูตร

   • เงินทุนกำรศึกษำ จ�ำนวน 55,000 บำท ต่อปีกำรศึกษำ

   • ระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน : ปีกำรศึกษำ 2561 - ปีกำรศึกษำ 2565

  ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ได้แก่

   1) ทุนกำรศึกษำมูลนิธิกำรศึกษำเชล 100 ปี

   2) ทุนกำรศึกษำหอกำรค้ำญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

   3) ทุนกำรศึกษำมูลนิธิทำคำฮำชิ

   4) ทุนกำรศึกษำบริษัท น�้ำมันปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด 

   5) ทุนกำรศึกษำมูลนิสมเด็จพระสังฆรำช (วำสนมหำเถระ)

   6) ทุนกำรศึกษำเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

   7) ทุนกำรศึกษำกองทุนบริษัท คำโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

   8) โครงกำร 7 สีช่วยชำวบ้ำนสำนฝันกำรศึกษำ “ระดับอุดมศึกษำ”

   9) ทุนมูลนิธิ นิวัติไกรฤกษ์

   10) ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชนในพระบรมรำชูปถัมภ์

  ทุนการศึกษาในความดูแลของส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

   1) ทุนกำรศึกษำหม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล

   2) ทุนกำรศึกษำหะยีอำดัม และนำงละม่อม

   3) ทุนกำรศึกษำนำงสำวละออ หลิมเซ่งท่ำย

   4) ทุนกำรศึกษำขุนวรเทพีพลำรักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม)

   5) ทุนกำรศึกษำนำงละเอียด ช�ำนำญอนุสำสน์

   6) ทุนกำรศึกษำนำงพิศ สังข์ศิลปเวช
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 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำเป็นองค์กรหลักที่ให้โอกำสทำงกำรศึกษำด้วยทุนหมุนเวียน 
อย่ำงยั่งยืน ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกรำคม 
พ.ศ. 2560

 } กองทุนมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกำรให้เงินกู้ยืม เพื่อกำร
ศึกษำในลักษณะต่ำงๆ ดังต่อไปนี

  1. เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

  2. เงินกู ้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำม 
ต้องกำรหลัก ซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก�ำลังคน และมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ 

  3. เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำขำดแคลน หรือ 
สำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

  4. เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่เรียนดีเพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศ

  กำรให้กู้ยืมในปี พ.ศ. 2561 กองทุนสนับสนุนส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
ใน 2 ลักษณะ คือ นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ และสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก 
ของกำรผลิตก�ำลังคนและมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ

 } ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561

  1. ระเบยีบคณะกรรมกำรกองทนุฯ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรทีส่ถำนศกึษำ 
จะเข้ำร่วมด�ำเนินงำนกับกองทุน พ.ศ. 2560

  2. ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนฯ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้เงิน 
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและกำรช�ำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2560

  3. ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนฯ เรื่อง ก�ำหนดลักษณะของเงินกู ้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
ขอบเขตกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประเภทวิชำ สถำนศึกษำหรือระดับชั้นกำรศึกษำและหลักสูตรที่จะ 
ให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561

... การบรรยาย เรื่อง ...

“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

โดย  นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
(รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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  4. ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินฯ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของนักเรียน 
หรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

  5. ประกำศคณะกรรมกำรกองทุนเงินฯ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของนักเรียน 
หรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำท่ีเป็นควำมต้องกำรหลักซ่ึงมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก�ำลังคนและ 
มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.2560

  6. ประกำศกองทุนเงินฯ เรื่อง ก�ำหนดกำรให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำประจ�ำ 
ปีกำรศึกษำ 2561

 } หน้าที่ของผู ้กู ้ยืม คือผู ้กู ้ยืมเงินมีหน้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมสัญญำกู ้ยืมเงินโดยเคร่งครัด  
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช�ำระเงินคืนกองทุน โดยผู้กู ้ยืมเงินมีหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้

  1. ให้ควำมยินยอมในขณะท�ำสัญญำกู้ยืมเงิน เพื่อให้ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำม 
มำตรำ 41(1) แห่งประมวลรัษฎำกร หักเงินได้พึงประเมินของตนตำมจ�ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ 
เพื่อช�ำระเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำคืนกองทุน

  2. แจ้งสถำนะกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนที่ตนท�ำงำนด้วย

  3. ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตน 
เพื่อด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 51

  4. ยินยอมให้กองทุนเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น รวมทั้ง 
ยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช�ำระเงินคืนกองทุน

 } สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่ง 
ที่เกี่ยวกับกองทุนที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนในวันท�ำสัญญำนี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปใน 
ภำยหน้ำ ให้ถือว่ำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งต่ำงๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ด้วย

 } การชดาระเงินคืนกองทุน 

  เมื่อผู้กู้ยืมเงินส�ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว มีหน้ำที่ต้องช�ำระเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
ที่ได้รับไปตำมสัญญำกู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ตำมจ�ำนวน ระยะเวลำ และวิธีกำรที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ

  คณะกรรมกำรจะก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดที่คิด ณ วันท�ำสัญญำ ต้องไม่เกิน 
อัตรำร้อยละเจ็ดจุดห้ำต่อปี และห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น

  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดกำรช�ำระเงินคืนกองทุนคณะกรรมกำรจะก�ำหนดให้ ผู้กู้ยืมเงิน 
ต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้ำต่อเดือนก็ได้
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 } กองทุนมีอดานาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมทั้งภาครัฐและเอกชน

  1. ขอข้อมลูส่วนบคุคลของผูกู้ย้มืเงนิจำกหน่วยงำนหรอืองค์กรทัง้ภำครฐัและเอกชนหรอืบคุคล
ใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว

  2. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช�ำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วย
งำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตำมที่ร้องขอ

  3. ด�ำเนนิกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรก�ำหนดตำมมำตรำ 19 (14) กำรด�ำเนนิกำร
ตำม (1) และ (2) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

 } องค์กรนายจ้าง หมำยถึง บุคคลธรรมดำ คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน 
มีหน้ำที่คือ 

  1. หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู ้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำง [เฉพำะมำตรำ 40 (1) 
แห่งประมวลรัษฎำกร ได้แก่ เงินเดือน / ค่ำจ้ำงตำมกำรจ้ำงแรงงำน] 

  2. โดยน�ำส่งกรมสรรพำกรภำยในก�ำหนดระยะเวลำกำรน�ำส่งภำษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ำย

  * นำยจ้ำงจะด�ำเนินกำรหักเงินเดือนได้ต่อเม่ือกองทุนได้แจ้งต่อนำยจ้ำงอย่ำงเป็นทำงกำร 
เท่ำนั้น

 } ลดาดับการหักเงิน

  1. หักภำษี ณ ที่จ่ำย

  2. กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร / กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ / กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน / 
ประกันสังคม

  3. เงินกู้ยืมกองทุน

 } การลดหนี้ วันที่นำยจ้ำงได้มีกำรหักเงินเดือนตำมจ�ำนวนที่ได้หัก

 } หน้าที่ของกรมสรรพากร กรมสรรพำกรจะน�ำส่งเงินให้กองทุนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรก�ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 

  หำกนำยจ้ำงไม่ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 51 ไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักแต่ไม่น�ำส่ง หรือน�ำส่ง 
แต่ไม่ครบจ�ำนวนท่ีกองทุนแจ้ง หักแต่น�ำส่งเกินก�ำหนดระยะเวลำ นำยจ้ำงจะต้องรับผิดชอบโดยกำร 
ชดใช้เงินที่ต้องน�ำส่งในส่วนของผู้กู้ยืม ต้องจ่ำยเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ�ำนวนเงิน 
ที่นำยจ้ำง ยังไม่ได้น�ำส่งหรือตำมจ�ำนวนที่ยังขำดไป 

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ39



 } ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
  วธิกีาร และเงือ่นไขในการทีส่ถานศกึษาจะเข้าร่วมดดาเนินงานกองทนุ พ.ศ. 2560

ให้ใช้บงัคบักบักำรด�ำเนนิงำนกองทนุ ตัง้แต่ปีกำรศกึษำ 2561 เป็นต้นไป

1. สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ โดย
 (ก) ต้องเปิดกำรเรียนกำรสอนมำแล้ว อย่ำงน้อย 1 ปีกำรศึกษำ 
 (ข) หลักสูตร/สำขำวิชำที่เปิดกำรเรียนกำรสอนที่นักเรียนหรือ 
  นักศึกษำจะขอกู้ยืมเงินกองทุนได้ ต้องได้มำตรฐำนตำมที ่
  กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนดในกรณีที่เป็นหลักสูตร/สำขำวิชำ 
  ท่ีจะต้องได้รบักำรรบัรองจำกองค์กรวชิำชพีใด คณะอนกุรรมกำร 
  อำจประกำศก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ 
  หลักเกณฑ์ขององค์กรวิชำชีพนั้นๆ ด้วยก็ได้
 (ค) ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
  จำกหน่วยงำนที่ก�ำหนดไว้ตำมตำรำงแนบท้ำยระเบียบนี ้
  ซึ่งผลกำรรับรองและประเมินคุณภำพดังกล่ำวต้องเป็นปัจจุบัน 
2. มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนกองทุน ในเรื่องดังนี้
 (ก) สถำนศึกษำมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลย ี
  สำรสนเทศที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบ e-studentloan 
  ของกองทุนอย่ำงเพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำนกองทุน 
  ทั้งนี้ ตำมสภำวะของสถำนศึกษำแต่ละท้องที่ 
 (ข) สถำนศึกษำมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำม 
  สำมำรถในกำรด�ำเนินงำนและบริหำรกองทุนได้อย่ำงถูกต้อง 
  และมีประสิทธิภำพ

สถำนศึกษำที่ประสงค์จะเริ่มด�ำเนินงำนกับกองทุนในปีกำรศึกษำใด 
ต้องยื่นค�ำขอก่อนสิ้นเดือนกันยำยนของปีก่อนหน้ำวันเริ่มต้น 
ปีกำรศึกษำนั้น 

ส�ำหรับในปีกำรศึกษำ 2561 สถำนศึกษำที่ประสงค์จะเริ่มด�ำเนินงำน 
กับกองทุน ให้ยื่นค�ำขอภำยในวันที่ 30 ธันวำคม 2560 

ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้สถำนศึกษำเข้ำร่วม 
ด�ำเนินงำนกับกองทุน ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที ่
ได้รับค�ำขอพร้อมด้วยเอกสำรหรือหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 

ระเบียบ รายละเอียด

ข้อ 2 กำรใช้บังคับ 

ข้อ 4 คุณลักษณะของ 
สถำนศึกษำที่จะเข้ำร่วม 
ด�ำเนินงำนกับกองทุน

ข้อ 5  และข้อ 15 กำรยื่น 
ค�ำขอเข้ำร่วมด�ำเนินงำน 
กับกองทุน

ข้อ 7  ผู้พิจำรณำให้ควำม 
เห็นชอบให้สถำนศึกษำ  
เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกับกองทุน

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 40



ระเบียบ รายละเอียด

ข้อ 8  สถำนศึกษำที่เข้ำร่วม 
ด�ำเนินงำนกับกองทุนตำม 
พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให ้
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำพ.ศ. 2541 
และเข้ำร่วมโครงกำรเงินกู้เพื่อ 
กำรศึกษำที่ผูกพันกับรำยได ้
ในอนำคต (กรอ.) ตำมระเบียบ 
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร 
บริหำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2549 และฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติมอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี ้
ใช้บังคับ

ข้อ 10 กำรท�ำบันทึกข้อตกลง 
กับกองทุน

ข้อ 11 สถำนศึกษำไม่ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และในบันทึกข้อตกลง

ข้อ 12 สถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
ด�ำเนินงำนกับกองทุนรำยใด 
ต่อมำภำยหลังไม่มีคุณลักษณะ
ตำมที่ก�ำหนด

ข้อ 13 สถำนศึกษำที่ถูก 
เพิกถอน ตำมข้อ 11 และ 12

ให้ถือว่ำได้ยื่นค�ำขอและได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกับ 
กองทุนตำมระเบียบนี้ เว้นแต่สถำนศึกษำที่ถูกเพิกถอนกำรมอบอ�ำนำจ  
หรือสถำนศึกษำที่ไม่ได้ส่งคืนเงินที่ได้รับเพื่อเป็นเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งมิได้ใช้ให้แก่กองทุน ให้ถือว่ำเป็นสถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบให ้
เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกับกองทุนตำมระเบียบนี้จ�ำกัดเฉพำะกำรด�ำเนินกำร
ให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำเลื่อนชั้นปีเท่ำนั้น

สถำนศึกษำต้องท�ำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเริ่ม 
ด�ำเนินงำนกำรให้กู้ยืมได้

ให้ผู้จัดกำรโดยควำมควำมเห็นชอบของคณะอนุกรรมกำรก�ำกับและ 
ประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกับกองทุนด�ำเนินกำร 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำง ดังนี้
 (1) เตือนเป็นหนังสือให้ปรับปรุงแก้ไข
  (2) ระงับกำรให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษำรำยใหม่ในคณะ 
  หรือสำขำวิชำที่จัดกำรศึกษำไม่ได้คุณภำพ 
  (3) เพิกถอนกำรเข้ำร่วมด�ำเนินงำนกับกองทุน
 (4) ด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้จัดกำรโดยควำมควำมเห็นชอบของคณะอนุกรรมกำรก�ำกับและ 
ประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด�ำเนินงำนกับกองทุน สั่งระงับกำรให ้
กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษำรำยใหม่และที่เปลี่ยนระดับใน 
คณะหรือสำขำวิชำ ที่ไม่มีคุณลักษณะตำมที่ก�ำหนด หรือเพิกถอน 
กำรเข้ำร่วมด�ำเนินงำนกับกองทุนของสถำนศึกษำนั้น

สำมำรถด�ำเนินกำรให้กู้ยืมได้เฉพำะผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำเลื่อนชั้นปีเท่ำนั้น

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ41



ภำคเรียนที่ 1

1. ผู้ขอกู้ยืมเงินรำยใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่ำนล่วงหน้ำ (Pre-register) 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2561
 โดยยังไม่ต้องระบุสถำนศึกษำ (ส�ำหรับผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำไม่ต้อง
 ด�ำเนินกำรขั้นตอนนี้) 

2. ผู้ขอกู้ยืมยื่นแบบค�ำขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ e-Studentloan 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2561

3. สถำนศึกษำบันทึกกรอบวงเงิน ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ไม่เกิน 31 ส.ค. 2561
 ให้กู้ยืมเงินสถำนศึกษำตรวจสอบสัญญำกู้ยืมเงินและ/หรือยืนยัน
 แบบลงทะเบียนเรียน

4. สถำนศึกษำส่งเอกสำรสัญญำกู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 30 ก.ย. 2561
 ให้ผู้บริหำรและจัดกำรเงินให้กู้ยืม 

ขั้นตอน

 } ระเบยีบคณะกรรมการกองทนุเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชดาระเงินคืนกองทุน 
   พ.ศ. 2560

 } ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กดาหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน 
  เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจดาปีการศึกษา 2561

 • ส�าหรับสถานศึกษาทั่วไป

ในปีกำรศึกษำ 2561 กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ 
ด้วยกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำใน 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

 (1) เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลน 
  ทุนทรัพย์ 

 (2) เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำใน 
  สำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลักซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิต 
  ก�ำลังคนและมีควำมจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ กำรให้เงิน 
  กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

ระเบียบ

ก�าหนดเวลา

รายละเอียด

หมวด 1 กำรให้กู้ยืมเงิน
เพื่อกำรศึกษำ ข้อ 6
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ขั้นตอน

ขั้นตอน

 • ส�าหรับสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ก�าหนดเวลา

ก�าหนดเวลา

ภำคเรียนที่ 2  

1. ผูกู้ย้มืเงนิยืน่แบบค�ำยนืยนักำรขอกูย้มืเงนิผ่ำนระบบ e-Studentloan 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 2561

2. สถำนศึกษำตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2561

3. สถำนศกึษำส่งเอกสำรแบบลงทะเบยีนเรยีนให้ผูบ้รหิำรและจดักำรเงนิ ไม่เกิน 31 ม.ค. 2562
 ให้กู้ยืม 

ภำคเรียนที่ 3*  

1. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบค�ำยืนยันกำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ e-Studentloan 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2562

2. สถำนศึกษำตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 31 มี.ค. 2562

3. สถำนศึกษำส่งเอกสำรแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหำรและจัดกำรเงิน ไม่เกิน 30 เม.ย. 2562
 ให้กู้ยืม 

ภำคเรียนที่ 1  

1. ผู้ขอกู้ยืมเงินรำยใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่ำนล่วงหน้ำ (Pre-register)  1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2561
 โดยยังไม่ต้องระบุสถำนศึกษำ (ส�ำหรับผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำไม่ต้อง
 ด�ำเนินกำร ขั้นตอนนี้) 

2. ผู้ขอกู้ยืมเงินยื่นแบบค�ำขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ e-Studentloan 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2561

3. สถำนศึกษำบันทึกกรอบวงเงิน ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก ไม่เกิน 31 ต.ค. 2561
 ให้กู้ยืมเงิน สถำนศึกษำตรวจสอบสัญญำกู้ยืมเงินและ/หรือยืนยัน
 แบบลงทะเบียนเรียน 

4. สถำนศึกษำส่งเอกสำรสัญญำกู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 30 พ.ย. 2561
 ให้ผู้บริหำรและจัดกำรเงินให้กู้ยืม 

ต่อ >>

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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ภำคเรียนที่ 2  

1. ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบค�ำยืนยันกำรขอกู้ยืมเงินผ่ำนระบบ e-Studentloan 1 พ.ย. 2561 - 31 ม.ค.
   2562

2. สถำนศึกษำตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 28 ก.พ. 2562

3. สถำนศึกษำส่งเอกสำรแบบลงทะเบียนเรียนให้ผู้บริหำรและจัดกำร ไม่เกิน 31 มี.ค. 2562
 เงินให้กู้ยืม 

ภำคเรียนที่ 3 *  

1. ผูกู้ย้มืเงนิยืน่แบบค�ำยนืยนักำรขอกูย้มืเงนิผ่ำนระบบ e-Studentloan 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562

2. สถำนศึกษำตรวจสอบและยืนยันแบบลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 30 มิ.ย. 2562

3. สถำนศกึษำส่งเอกสำรแบบลงทะเบยีนเรยีนให้ผูบ้รหิำรและจดักำรเงนิ ไม่เกิน 31 ก.ค. 2562
 ให้กู้ยืม

ขั้นตอน ก�าหนดเวลา

<< ต่อ
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 กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

 กองทุนบ�ำนำญส�ำหรับทุกคนที่มีอำชีพอิสระให้ได้มีหลักประกันควำมม่ันคงให้ชีวิตยำมเกษียณ 
ของตนเองมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำชนมีกำรออมเงิน โดยมี กอช. เป็นหลักประกันกำรจ่ำยบ�ำนำญ 
และให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิก

	 } คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก

  1.  มีสัญชำติไทย

  2.  อำยุ 15-60 ปี

  3.  ไม่เป็นผู้ประกันตนตำมกฎหมำยประกันสังคม

  4.  เป็นผู้ประกันตนมำตรำ 40 (1) สำมำรถสมัครได้

  5.  ไม่เป็นข้ำรำชกำร หรือสมำชิก กบข.

  6.  ไม่เป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

  7.  มีอำชีพอิสระ ไม่มีนำยจ้ำง หรือ ไม่มีอำชีพ

 ตวัอย่ำงอำชีพทีส่มคัร กอช. ได้ เช่น เกษตรกร ค้ำขำย แม่บ้ำน เจ้ำของร้ำน ฟรแีลนซ์ ขบัรถรบัจ้ำง 
แท็กซี่มอเตอร์ไซค์ รับจ้ำง นักเรียน นิสิตนักศึกษำ

	 } ประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง

  1. เงินสมทบจำกรัฐบำลในแต่ละปีที่ออม (มกรำคม-ธันวำคม)

   อำยุ 15 - 30 ปี  รัฐสมทบให้ครึ่งนึงของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 
       600 บำท

   อำยุ >30 - 50 ปี  รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 
      960 บำท

   อำยุ >50 - 60 ปี  รัฐสมทบให้เท่ำกันกับเงินออมแต่ละครั้งโดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน  
      1,200 บำท

... การบรรยาย เรื่อง ...

“กองทุนการออมแห่งชาติ”  

โดย  นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
(เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ)

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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  2. ดอกผลจำกกำรลงทุน ท่ีรัฐบำลค�้ำประกันผลตอบแทนไม่ต�่ำกว่ำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำ 
12 เดือน ของ 7 ธนำคำร

  3. โอกำสได้รับบ�ำนำญทุกเดือนตลอดชีวิต

	 } วิธีการสมัครสมาชิก

  1. สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอ�ำนำจให้ผู้อื่นด�ำเนินกำรแทน

  2. แสดงบัตรประชำชนของผู้สมัคร (กรณีมอบอ�ำนำจต้องแนบส�ำเนำบัตรประชำชนของ 
ผู้มอบอ�ำนำจ 2 ชุด และของผู้รับมอบอ�ำนำจ 1 ชุด)

  3. ไม่ต้องเปิดบัญชีธนำคำร

  4. ส่งเงินออมงวดแรก ขั้นต�่ำ 50 บำท

	 } สมัครสมาชิกได้ที่ ธนาคาร 4 แห่งด้วยกัน คือ ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรออมสิน ธนำคำร 
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ และธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 

 กอช. สำยด่วนเงินออม โทรศัพท์ : 0 2017-0789
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 	 } การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร 

  หลักเกณฑ์กำรขอเปิด - ปิดสถำนศึกษำวิชำทหำร

  • พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร พ.ศ. 2503

  • ระเบียบ นรด. ว่ำด้วยกำรเปิด-ปิดสถำนศึกษำวิชำทหำร พ.ศ. 2555

  • หนังสือ กห. ที่ กห.0201 / 15479 ลง 19 ก.ค. 09 เรื่องกำรขอเปิดท�ำกำรฝึกวิชำทหำร 
   ให้กับส�ำนักศึกษำต่ำงๆ 

  • หนังสือ กห. ที่ กห.0201 / 5685 ลง 9 มี.ค. 24 เรื่อง กำรขอเปิดกำรฝึกวิชำทหำร

  • ค�ำสั่ง สป. (เฉพำะ) ที่ 344 / 60 ลง 8 มิ.ย. 60 เรื่อง มอบอ�ำนำจหน้ำที่ให้ รอง ปล.กห.  
   และ หน.นขต. ปฎิบัติรำชกำร

 	 } ลดาดับขั้นตอนการขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

... การบรรยาย เรื่อง ...

“การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจดาการ 
และการเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร”

โดย  พันเอกนิวัตินคร มัคเจริญ
(ผู้อ�านวยการกองการสัสดี กรมการสรรพก�าลังกลาโหม)

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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 } รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 

  หมวด 4 หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย มำตรำ 40 บุคคล มีหน้ำที่

  (2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษำเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชำติ และสำธำรณสมบัติของ 
แผ่นดิน รวมทั้งให้ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

  (4) รับรำชกำรทหำร ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ

 } พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

มำตรำ 7 ชำยที่มีสัญชำติเป็นไทยตำมกฎหมำย มีหน้ำที่รับรำชกำรทหำร ด้วยตนเองทุกคน

 } การยกเว้นการมาตรวจเลอืกเข้ารบัราชการทหารกองประจดาการ ระบใุนพระรำชบญัญตัิ 
รับรำชกำรทหำร พ.ศ. 2497 ดังนี้

(1) พระภิกษุ สำมเณร และนักบวชในพระพุทธศำสนำ แห่งนิกำยจีน

 หรือญวณ ซึ่งเป็นนักธรรม ตำมที่ กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง

(2) นักบวชศำสนำอื่นซึ่งมีหน้ำที่ประจ�ำในกิจของศำสนำฯ

(3)  บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกวิชาทหาร (นศท.(รด.))

(4)  นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหำร

(5)  ครูซึ่งประจ�ำท�ำกำรสอนหนังสือหรือวิชำกำรต่ำงๆ ที่อยู่ในควำม
 ควบคุมของกระทรวงศึกษำธิกำร ทบวง กรมฯ

(6)  นักศึกษำของศูนย์กลำงอบรมกำรศึกษำผู้ใหญ่ (กระทรวงรับรอง)

(7)  นักศึกษำของศูนย์ฝึกกำรบินพลเรือน ของกระทรวงคมนำคม

(8)  บุคคลซึ่งได้สัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ

(9)  บุคคลซึ่งได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุด ให้จ�ำคุกครั้งเดียว
 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือ เคยได้รับ โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุด
  หลำยครั้ง รวมกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (กำรออกใบส�ำคัญ ตำม (2) 
 (5) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ตำมกฎกระทรวง)

มาตรา 13 มาตรา 14

(1) พระภิกษุที่มีสมณศักดิ ์
 หรือที่เป็นเปรียญและ
 นักบวชในพระพุทธศำสนำ
 แห่งนิกำย จีน หรือญวน 
 ที่มีสมณศักดิ์

(2) คนพิกำรทุพพลภำพ 
 ซึ่งไม่สำมำรถเป็นทหำรได้

(3) บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะ
 เป็นทหำรได้ เฉพำะ 
 บำงพื้นที่ ตำมที่ก�ำหนด 
 ในกฎกระทรวง (กฎ...
 ที่ 55) 
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 } ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกฯ สดาหรับนักศึกษาวิชาทหาร

 } ขั้นตอนการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกฯ สดาหรับครู

 } หลักฐานสดาหรับการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกฯ สดาหรับครู

  1. ใบส�ำคัญ (แบบ สด.9)   

  2. หมำยเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำร (แบบ สด.35) 

  3. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน   

  4. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน   

  5. ส�ำเนำค�ำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

  6. ส�ำเนำใบอนุญำตประกอบอำชีพครู

  7. ตำรำงสอน

  8. หนังสือรับรองของสถำนศึกษำ

  9. บัญชีรำยชื่อผู้ขอยกเว้น

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ
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 } การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจดาการ ระบุในพระรำชบัญญัติ 
รับรำชกำรทหำร พ.ศ. 2497 ดังนี้

ได้รับกำรผ่อนผันกำรเรียกมำตรวจเลือกเฉพำะครำวจำกรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย คือ

(2) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษำวิชำ ณ ต่ำงประเทศตำมที่ก�ำหนดใน 
 กฎกระทรวง 

 • นักเรียนที่อยู ่ในควำมปกครองทั้งฝ่ำยวิชำกำรและควำม 
  ประพฤติของผู้ดูแล นักเรียนไทยส�ำหรับประเทศนั้นๆ

 • นักเรียนที่ได้รับอนุญำตจำกกระทรวง มหำดไทย (ทุนส่วนตัว 
  และไม่ได้อยู่ใน ควำมปกครองดูแลของส�ำนักงำน ก.พ.)

*ไม่ต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกฯ*

(1) บุคคลซึ่งหำเลี้ยงดูบิดำหรือ 
 มำรดำ

(2) บุคคลซึ่งจ�ำเป็นต้องหำเลี้ยง 
 ดูบุตร

(3) บุคคลซึ่งอยู ่ระหว่ำงกำร 
 ศึกษำตำมที่ก�ำหนดในกฎ 
 กระทรวง

*ต้องไปแสดงตัวในวันตรวจ
เลือก*

มาตรา 27 (2) มาตรา 29

 } หลักฐานประกอบการขอผ่อนผัน การเรียกมาตรวจเลือกฯ เพื่อลาศึกษาต่อ

  1. หนังสือรับรองสถำนศึกษำ

  2. หนังสือรับรองจำกสถำนเอกอัครรำชทูต / สถำนกงสุลใหญ่

  3. ใบส�ำคัญ (สด.9)

  4. หมำยเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.35)

  5. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส�ำเนำบัตรประชำชน

 } การผ่อนผันฯ ให้กับแพทย์ทุนรัฐบาล
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  } หลักเกณฑ์การผ่อนผันให้กับแพทย์ทุนรัฐบาล มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. ให้กระทรวงต้นสังกัดท่ีแพทย์ผู ้น้ันรับรำชกำรอยู่จัดท�ำบัญชีรำยชื่อเฉพำะแพทย์ที่จบ 
กำรศึกษำแล้ว และจะต้องรับรำชกำรชดใช้ทุนแก่ทำงรำชกำร (เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี) ส่งต่อ 
กระทรวงกลำโหมเป็นปีๆ ก่อนวันตรวจเลือกไม่น้อยกว่ำ 30 วัน

  2. ถ้ำคนใดถูกเรียกเข้ำรับกำรตรวจเลือกแล้วถูกเข้ำเป็นทหำรกองประจ�ำกำรก็ให้กระทรวง 
ต้นสังกัดที่แพทย์ผู้นั้นรับรำชกำรอยู่แจ้งรำยชื่อให้ กห. ทรำบ เพื่อจะได้ด�ำเนินกำร ดังนี้

   2.1 ผู้ที่ส�ำเร็จกำรฝึกจำก รด. ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เมื่อขึ้นทะเบียนกองประจ�ำกำรแล้ว 
ให้ลำพักรอกำรปลด โดยขออนุมัติต่อ รมว.กห. เพื่อให้ไปรับรำชกำรชดใช้ทุนแก่ทำงรำชกำรตำมส่วน 
รำชกำรต้นสังกัด

   2.2 ผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรฝึกจำก รด. เมื่อเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำรแล้ว ให้ท�ำกำร 
ฝึกวิชำทหำรตำมหลักสูตรเบ้ืองต้นเป็นเวลำ 8 สัปดำห์ก่อน แล้วจึงให้ลำพักรอกำรปลดโดยขออนุมัต ิ
ต่อ รมว.กห. เพื่อให้ไปรับรำชกำรตำมส่วนรำชกำรต้นสังกัด

  } หลักเกณฑ์การผ่อนผันให้กับนักกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. ให้ต้นสงักดัจดัท�ำบญัชรีำยชือ่นกักฬีำ, ผูเ้ข้ำแข่งขนั ส่งต่อกระทรวงกลำโหมเป็นปีๆ ภำยใน 
เดือนกุมภำพันธ์ของปีตรวจเลือก

  2. ถ้ำคนใดถูกเรียกเข้ำรับกำรตรวจเลือกแล้วถูกเข้ำเป็นทหำรกองประจ�ำกำรก็ให้ต้นสังกัด 
แจ้งรำยชื่อให้ สป. ทรำบ ภำยใน 20 เมษำยน ของปีตรวจเลือกเพื่อด�ำเนินกำร ดังนี้

   2.1 หน่วยทหำรต้นสังกัดออกบัตรอนุญำตลำแบบ 2 ให้รับไป และถือไว้เป็นหลักฐำน

   2.2 เวลำที่ลำไปเก็บตัวฝึกซ้อมกำรแข่งขัน ไม่คิดเป็นเวลำรับรำชกำรในกองประจ�ำกำร

   2.3 หน่วยทหำรต้นสังกัดระงับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและเบี้ยเล้ียง หรือค่ำตอบแทนใดๆ  
ในระหว่ำงที่ได้รับอนุญำตให้ลำไปเก็บตัวฝึกซ้อมกำรแข่งขัน

   2.4 เมื่อเก็บตัวฝึกซ้อมกำรแข่งขันเสร็จแล้ว หรือจบภำรกิจก่อนก�ำหนดที่อนุมัติไว้ ให้กลับ
เข้ำรับรำชกำรเป็นทหำรกองประจ�ำกำรตำมสังกัดเดิมโดยเร็วที่สุด

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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  } ขั้นตอนการผ่อนผันให้กับนักกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  } ทหารกองประจดาการลาศึกษาต่อ 

  • หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

   1. สอบเข้ำศึกษำในสถำนศึกษำแห่งใหม่

   2. ไม่ได้ขอยกเว้นหรือผ่อนผันตำมกฎหมำย เนื่องจำกมีเหตุสุดวิสัย

   3. นักศึกษำภำคสมทบไม่มีสิทธิได้รับกำรผ่อนผัน

   4. กรณทีีไ่ม่ใช่ควำมผดิของนกัศกึษำ และเป็นเหตใุห้นกัศกึษำไม่ได้รบัสทิธยิกเว้นหรอืผ่อนผนั 

  • หลักเกณฑ์ปี 30 ที่ รมว.กห. อนุมัติ

   1. รอฟังผลกำรสอบ

   2. เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำรศึกษำส่งรำยชื่อผิดพลำดหรือตกหล่น

   3. เรื่องที่สถำนศึกษำขอยกเว้นหรือผ่อนผันไปยัง ผวจ.หำยระหว่ำงส่งเอกสำร

   4. เงื่อนไข อำยุ 26 ปีบริบูรณ์ ให้ศึกษำเฉพำะสำขำวิชำที่ขออนุมัติไว้เท่ำนั้น
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  } ขั้นตอนการขอผ่อนผันของทหารกองประจดาการลาศึกษาต่อ

  } โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 37, 74, 75, 76

  • โรคควำมผิดปกติทำงตำ • โรคควำมผิดปกติของหู

  • โรคของหัวใจและหลอดเลือด • โรคเลือดและอวัยวะสร้ำงเลือด

  • โรคของระบบหำยใจ • โรคของระบบปัสสำวะ

  • โรคควำมผิดปกติลงกระดูก ข้อ และกล้ำมเนื้อ • โรคของต่อมไร้ท่อและภำวะผิดปกติ

  • โรคติดเชื้อ  ของเมตำบอริซึ่ม

  • โรคทำงประสำทวิทยำ • โรคทำงจิตเวช

  • โรคอื่นๆ

  } ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกดาเนิด (Gender Identity Disorder)

  1. ท�ำกำรแปลงเพศแล้ว

  2. ปรับเปลี่ยนร่ำงกำยให้เป็นสภำพของเพศหญิง แต่ยังไม่แปลงเพศ

  3. ไม่ได้แปลงเพศ และไม่ได้ปรบัเปลีย่นร่ำงกำย ต้องไปเข้ำรบักำรตรวจที ่รพ. ในสงักดัสถำบนั 
   กัลยำณ์รำชนครินทร์ทั่วประเทศ 

  } การตรวจร่างกายของทหารกองเกินที่เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกดาเนิด

  • สถำบันกัลยำณ์รำชนครินทร์ กรมสุขภำพจิต

  • โรงพยำบำลหรือสถำบันทำงกำรแพทย์ของรัฐ โดยแพทย์ทำงจิตเวชเป็นผู้วินิจฉัย

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ53



 การด�าเนินงานด้านทหารในสถาบันอุดมศึกษา ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

  1. กำรผ่อนผันและกำรขยำยเวลำผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำรเพื่อลำ 
ศึกษำต่อของนิสิต นักศึกษำ 

  2. กำรขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรให้แก่ครู-อำจำรย์ 

  3. กำรขอเปิดสถำนวิชำทหำรของสถำบันอุดมศึกษำและโรงเรียนสำธิตในสังกัด 

 นิสิตนักศึกษำที่ไม่ได้รับสิทธิ์กำรผ่อนผันกำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร เมื่อไปตรวจเลือก 
เข้ำรับรำชกำรทหำร และถูกเข้ำกองประจ�ำกำร จะมีสิทธ์ิได้รับกำรผ่อนผันให้ลำศึกษำต่อได้ต้องเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกลำโหมก�ำหนด

 } หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจดาการเพื่อลา 
ศึกษาต่อ

  1. ผู้ที่สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำแห่งใหม่ แต่อยู่ระหว่ำงรอฟังผลกำร 
สอบเข้ำศึกษำต่อ ต้องไปเข้ำรับกำรตรวจเลือกและถูกคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร 
จะต้องมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้

   • ส�ำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก (สด.43)

   • ส�ำเนำหมำยนัดเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.40)

   • ส�ำเนำประกำศรับสมัครสอบคัดเลือก ที่ระบุวันเดือนปี ที่ประกำศรับสมัครที่ชัดเจน

   • ส�ำเนำใบสมัครสอบคัดเลือก

   • ส�ำเนำประกำศผลกำรสอบคัดเลือก ที่ระบุวันเดือนปี ที่ประกำศผลกำรสอบที่ชัดเจน

   • หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน ฉบับจริงและเป็นปัจจุบัน

   • ส�ำเนำบัตรประชำชน 

   • ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  * เอกสำรหลักฐำนให้จัดท�ำจ�ำนวน 2 ชุด และเอกสำรที่เป็นส�ำเนำให้รับรองส�ำเนำถูกต้องทุกชุด

... การบรรยาย เรื่อง ...

“การดดาเนินงานด้านทหารในสถาบันอุดมศึกษา”  

โดย  นางนวรัตน์ ศิริ
(รักษาการผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 

ส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)
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  2. ผู้ที่ไม่ได้ขอยกเว้นหรือขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกตำมกฎหมำย เนื่องจำกมีเหตุสุดวิสัย  
เพรำะประสบอบุตัเิหตหุรอืป่วย ซึง่ไม่สำมำรถมำศกึษำได้ในช่วงเวลำทีส่ถำนศึกษำประกำศให้น�ำหลักฐำน 
มำแสดงเพือ่ขอผ่อนผนักำรตรวจเลอืกเป็นเหตใุห้นกัศกึษำต้องไปตรวจเลือกและถคูดัเลอืกเข้ำรบัรำชกำร 
ทหำรกองประจ�ำกำร จะต้องมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้

   • ส�ำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก (สด.43)

   • ส�ำเนำหมำยนัดเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.40)

   • ใบรับรองแพทย์ (ซ่ึงรับรองว่ำนักศึกษำป่วยจริง และต้องรับรองวันป่วยเต็มห้วงเวลำที ่
    สถำนศึกษำประกำศ)

   • ส�ำเนำประกำศให้นักศึกษำยื่นเอกสำร หลักฐำนกำรขอผ่อนผันฯของสถำนศึกษำ ระบุ 
    วันเดือนปี ที่ให้ยื่นเอกสำร

   • หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน ฉบับจริงและเป็นปัจจุบัน

   • ส�ำเนำบัตรประชำชน 

   • ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  * เอกสำรหลักฐำนให้จัดท�ำจ�ำนวน 2 ชุด และเอกสำรที่เป็นส�ำเนำให้รับรองส�ำเนำถูกต้องทุกชุด

  3. กรณีที่ไม่ใช่ควำมผิดของนักศึกษำ และเป็นเหตุให้นักศึกษำไม่ได้รับสิทธิกำรผ่อนผัน  
กำรตรวจเลือก เช่น

   3.1 เจ้ำหน้ำท่ีของสถำบันส่งรำยช่ือเพื่อขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกผิดพลำดหรือ ตกหล่น 
จะต้องมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้

     • ส�ำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก (สด.43)

     • ส�ำเนำหมำยนัดเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.40)

     • ส�ำเนำใบค�ำร้องขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกของนักศึกษำที่ยื่นต่อสถำนศึกษำ และ 
      สถำนศึกษำรับค�ำร้องไว้แล้วตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยระเบียบ 
      งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2536

     • หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน ฉบับจริงและเป็นปัจจุบัน

     • ส�ำเนำบัตรประชำชน 

     • ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  * เอกสำรหลักฐำนให้จัดท�ำจ�ำนวน 2 ชุด และเอกสำรที่เป็นส�ำเนำให้รับรองส�ำเนำถูกต้องทุกชุด

  3.2 สถำนศึกษำขอผ่อนผันกำรตรวจเลือก โดยจัดส่งเอกสำรหลักฐำนของนักศึกษำ ไปยัง 
จังหวัดภูมิล�ำเนำทหำรของนักศึกษำแล้วหำยในระหว่ำงกำรส่งเอกสำร หรือส่งภำยหลังเสร็จสิ้นกำร 
ตรวจเลือกแล้วเป็นเหตุให้นักศึกษำจะต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือกและถูกคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำร 
กองประจ�ำกำร จะต้องมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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     • ส�ำเนำใบรับรองผลกำรตรวจเลือก (สด.43)

     • ส�ำเนำหมำยนัดเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.40)

     • ส�ำเนำใบค�ำร้องขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกของนักศึกษำ

     • สำรบัญรับเรื่องขอผ่อนผันกำรตรวจเลือกของนักศึกษำที่มีกำรลงทะเบียนและ 
      วันที่รับเรื่อง

     • ส�ำเนำบัญชีรำยชื่อนักศึกษำผู้มีสิทธิได้รับกำรผ่อนผันกำรตรวจเลือก (ม.29(3))  
      ที่ส่งไปยังจังหวัดภูมิล�ำเนำทหำร

     • ส�ำเนำหลักฐำนที่แสดงว่ำได้มีกำรส่งหนังสือขอผ่อนผันไปยังจังหวัดภูมิล�ำเนำ 
      ทหำรจริง

     • หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน ฉบับจริงและเป็นปัจจุบัน

     • ส�ำเนำบัตรประชำชน และส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  * เอกสำรหลักฐำนให้จัดท�ำจ�ำนวน 2 ชุด และเอกสำรที่เป็นส�ำเนำให้รับรองส�ำเนำถูกต้องทุกชุด

  } การขยายเวลาผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร กองประจดาการเพื่อลาศึกษาต่อ

  นสิติ นกัศกึษำทีไ่ด้รบักำรผ่อนผนักำรเข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำรเพื่อลำศกึษำต่อแล้ว 
หำกไม่ส�ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำท่ีขอผ่อนผันไว้ให้ขยำยเวลำผ่อนผันได้เฉพำะหลักสูตร สำขำวิชำ 
ในสถำนศึกษำที่ก�ำลังศึกษำอยู่เท่ำนั้น และจะต้องมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้

   • บัตรอนุญำตลำ แบบ 2

   • หนังสือรับรองกำรเป็นนักศึกษำของสถำบัน ฉบับจริงและเป็นปัจจุบัน

   • ส�ำเนำหนังสืออนุมัติผ่อนผันฯ เพื่อลำศึกษำต่อ

   • ส�ำเนำบัตรประชำชน และส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  * เอกสำรหลักฐำนให้จัดท�ำจ�ำนวน 2 ชุด และเอกสำรที่เป็นส�ำเนำให้รับรองส�ำเนำถูกต้องทุกชุด

  } การยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองประจดาการให้แก่ ครู อาจารย์ ในสถาบัน 
อุดมศึกษา

  ครู อำจำรย์ ซึง่ประจ�ำท�ำกำรสอนหนงัสอื หรอืวชิำกำรต่ำงๆ ทีอ่ยูใ่นควำมควบคมุของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเข้ำรับกำรตรวจเลือก โดยต้องเป็นไปตำม 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงกลำโหม ดังนี้

  1. เป็นครูประจ�ำท�ำกำรสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 คนเป็นปกติ

  2. มีเวลำสอนสัปดำห์ละไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง ในสถำนศึกษำระดับสูงกว่ำมัธยมศึกษำ โดย 
จะต้องมีเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้

   2.1 บัญชีรำยชื่อครู อำจำรย์ที่ขอยกเว้นตำมมำตรำ 14 (5)
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   2.2 ส�ำเนำใบส�ำคัญ (สด.9)

   2.3 ส�ำเนำหมำยเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำร (สด.35)

   2.4 หนังสือรับรองกำรเป็นครู อำจำรย์ ของสถำบัน ฉบับจริงและเป็นปัจจุบัน

   2.5 ส�ำเนำสัญญำจ้ำง (ถ้ำมี)

   2.6 ส�ำเนำบัตรประชำชน และส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

   2.7 ส�ำเนำบัตรประชำชน 

   2.8 ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

  * เอกสำรหลักฐำนให้จัดท�ำจ�ำนวน 2 ชุด และเอกสำรที่เป็นส�ำเนำให้รับรองส�ำเนำถูกต้องทุกชุด

  } การขอเปิด-ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

  สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมสำมำรถท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำรได้ตำมที ่
หน่วยงำนของกระทรวงกลำโหมก�ำหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ โดยสถำนศึกษำที่ต้องกำร 
เปิดเป็นสถำนศึกษำวิชำทหำร ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. เปิดสอนในภำคกลำงวันตำมปกติ หรือภำคค�่ำ

  2. สอนตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยขึ้นไป

  3. สถำนศึกษำที่ทำงรำชกำร องค์กำรของรัฐบำล หรือรัฐวิสำหกิจจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผู้ส�ำเร็จ 
กำรศึกษำตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยขึ้นไปมีหลักสูตรกำรศึกษำตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

  4. สถำนศึกษำของเอกชนท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรอนุญำตให้เปิดท�ำกำรสอน โดยรับผู้ส�ำเร็จ 
กำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นหรือเทียบเท่ำขึ้นไป มีหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดยเป็นหลักสูตร 
ที่กระทรวงศึกษำรับรอง

  5. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าของทางราชการ หรือเอกชนที่อยู่ในความ 
ควบคมุของกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่มหีลกัสตูรการศกึษาระดบัอนปุรญิญา หรอืประกาศนยีบตัรเทยีบเท่า
อนปุรญิญาขึน้ไป และกระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง สามารถขอเปิดสถานศกึษาวชิาทหารได้ถงึชัน้ปีที ่5

  หลักฐำนกำรขอเปิดสถำนศึกษำวิชำทหำร

   • ส�ำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษำธิกำรที่อนุญำตให้สถำนศึกษำเปิดท�ำกำรสอน

   • ส�ำเนำหนังสือรับรองวิทยะฐำนะของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรหรือส่วน 
    รำชกำรออกให้

   • ส�ำเนำระเบียบกำรรับสมัครนักศึกษำ (ในปีที่ขอเปิด)

   • ส�ำเนำหลักสูตรกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

   • แผนผังที่ตั้งสถำนศึกษำโดยสังเขป

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ
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   • แบบค�ำร้องขอเปิดสถำนศึกษำวิชำทหำร (ภำคผนวก ก)

   • แบบหนังสือรับรองของสถำบันอุดมศึกษำ (ภำคผนวก ข)

   • บันทึกข้อตกลงของสถำนศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรศูนย์ฝึกนักศึกษำวิชำทหำรแข็งขัน 
    สถำนศึกษำร่วมใจ มุ่งไปสู่มำตรฐำนเดียวกัน (ภำคผนวก ค)

  * เอกสำรหลักฐำนให้จัดท�ำจ�ำนวน 3 ชุด และเอกสำรที่เป็นส�ำเนำให้รับรองส�ำเนำถูกต้องทุกชุด

  } การปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

  หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดนจะพิจำรณำประกำศปิดสถำนศึกษำวิชำทหำรในกรณี ดังนี้

  1. ขำดคุณลักษณะของสถำบันอุดมศึกษำตำมข้อ 1.1 ในกำรขอเปิดสถำนศึกษำวิชำทหำร

  2. ไม่ให้ควำมร่วมมอืในกำรฝึกวชิำทหำรตำมค�ำรบัรองทีใ่ห้ไว้ หรอืไม่ปฏิบตัติำมบนัทกึข้อตกลง

  3. มีเจตนำมุ่งหำผลประโยชน์จำกกำรฝึกวิชำทหำร

  4. มีเจตนำที่จะปกปิดหรือช่วยเหลือนักศึกษำท่ีขำดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติให้สมัครเข้ำ 
เป็นนักศึกษำวิชำทหำร

  5. กระทรวงต้นสังกัด หรือองค์กำรรัฐวิสำหกิจที่รับผิดชอบสั่งปิดสถำนศึกษำนั้นๆ 

  6. สถำนศึกษำขอปิดกำรฝึกวิชำทหำร

  7. ไม่มีนักศึกษำวิชำทหำรทุกชั้นปี

  8. นักศึกษำวิชำทหำรส่วนใหญ่ของสถำนศึกษำวิชำทหำรกระท�ำกำรอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิด 
ควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อหน่วยบัญชำกำรก�ำลังส�ำรอง กองทัพ หรือประเทศชำติ
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 } ศูนย์ให้คดาปรึกษามหาวิทยาลัย (UNIVERSITY COUNSELING CENTER)

  สถำบันอุดมศึกษำมีหน้ำท่ีผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อออกไปรับใช้สังคม ดังนั้น 
จะต้องพัฒนำนิสิตนักศึกษำให้มีควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงจะสำมำรถ 
ออกไปด�ำรงชีวิตได้อย่ำงประสบควำมส�ำเร็จ นอกจำกกำรเรียนกำรสอนที่มหำวิทยำลัยจะต้องบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยังมีควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำนิสิตนักศึกษำ 
ให้สำมำรถด�ำรงชีวิตในมหำวิทยำลัยได้เป็นอย่ำงดีด้วย

  มหำวิทยำลัยในประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นต้นแบบของกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
ได้เปิดให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำแก่นิสิตนักศึกษำมำเป็นเวลำมำกกว่ำ 80 ปี โดยเริ่มต้นจำกจิตแพทย ์
ที่ปฏิบัติงำนในบริกำรด้ำนสุขภำพของนักศึกษำ นับว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรให้ค�ำปรึกษำ ในต้นปี  
ค.ศ. 1930 ได้มีควำมเคลื่อนไหวท่ีส�ำคัญ คือ กำรให้ค�ำปรึกษำควรจะอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ให ้
ค�ำปรึกษำ (Counselor) หรือนักจิตวิทยำ ซ่ึงมองว่ำปัญหำของนักศึกษำสืบเนื่องมำจำกพัฒนำกำร 
ของนักศึกษำ และบุคลำกรเหล่ำนี้จะได้รับกำรฝึกฝนในโปรแกรมด้ำนกิจกำรนักศึกษำ หรือในภำควิชำ 
จติวทิยำ หลงัจำกนัน้ได้มกีำรพฒันำศำสตร์ด้ำนนี ้ ท�ำให้เกดิสำขำจติวทิยำกำรให้ค�ำปรกึษำ (Counseling 
Psychology) ซึ่งท�ำให้นักจิตวิทยำจะต้องให้ค�ำปรึกษำทั้งเรื่องกำรปรับตัวทั่วๆ ไป และกำรให้ค�ำปรึกษำ
ในเรื่องที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น นอกจำกน้ียังเพิ่มกำรให้บริกำรที่มีควำมหลำหลำยในมหำวิทยำลัย 
อีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น กำรให้บริกำรด้ำนคลินิค กำรฝึกปฏิบัติของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ รวมทั้ง 
กำรฝึกงำนของนักศึกษำปริญญำเอกด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำ จิตวิทยำคลินิค และสังคมสงเครำะห์ เป็นต้น

  ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัย (UNIVERSITY COUNSELING CENTER : UCC) ได้ม ี
กำรเปลี่ยนแปลงซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพจิตและควำมเจริญเติบโตของบุคคล 
ในวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่อแนวคิดด้ำนกำรให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำจนถึงปัจจุบัน 

  • ในระหว่ำงปี พ.ศ. 1940 บทบำทของผู้ให้ค�ำปรึกษำด้ำนคลินิคได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถ 
ที่จะช่วยเหลือนักศึกษำที่มีควำมต้องกำรพิเศษ หลังจำกสงครำมโลกครั้งที่ 2 ผู้ให้ค�ำปรึกษำได้มีบทบำท 
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้บริกำรแนะแนวอำชีพส�ำหรับทหำรผ่ำนศึก ซึ่งนับได้ว่ำ 
เป็นควำมเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

... การบรรยาย เรื่อง ...

“การให้บริการแนะแนวและให้คดาปรึกษาสดาหรับนักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา (Counseling Center)”

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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  • ในระหว่ำงปี ค.ศ. 1950 ถึง 1970 ได้มีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงมำกยิ่งขึ้น กล่ำวคือ ได้ขยำย 
กำรให้บริกำรกำรปรึกษำให้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ ซ่ึงท�ำให้ผู้ให้ค�ำปรึกษำจะต้องปรับ 
มุมมองเสียใหม่ว่ำ ผู้รับบริกำรไม่ใช่เฉพำะนักศึกษำเท่ำนั้น แต่เป็นบุคลำกรในมหำวิทยำลัยทุกคน

  • ในปี ค.ศ. 1980 ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัยได้เผชิญกับกำรเพิ่มจ�ำนวนของนักศึกษำ 
ที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตรุนแรงมำกขึ้น เช่น ควำมรุนแรงทำงเพศ กำรฆ่ำตัวตำย และควำมผิดปกต ิ
ด้ำนกำรรับประทำนอำหำร เป็นต้น ซึ่งท�ำให้มีกำรเรียกร้องที่จะให้มีกำรให้กำรศึกษำและกำรปรึกษำ 
เกี่ยวกับประเด็นเหล่ำนี้

  • ตั้งแต่ ค.ศ. 1990 จนถึงช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่ 21 ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัยได้ 
ปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตที่รุนแรง แต่อย่ำงไร 
ก็ตำม ช่วงนี้ได้มีปัญหำเรื่องงบประมำณ ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำสูงขึ้น โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่ง จ�ำนวนครั้งในกำรให้บริกำรจะลดลง

 } บทบาทหน้าที่ของศูนย์ให้คดาปรึกษามหาวิทยาลัย

  ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่มำกขึ้นกว่ำในช่วงเริ่มต้น ซ่ึงให้ 
บริกำรด้ำนสุขภำพจิตส�ำหรับนักศึกษำเท่ำนั้น ในปัจจุบันนี้ได้มีกำรจัดโปรแกรมทำงกำรศึกษำ และ 
กำรให้กำรปรึกษำส�ำหรับชุมชนของมหำวิทยำลัย กำรให้ควำมช่วยเหลือทั้งกำรป้องกันและกำรรักษำ 
Stone and Archer (1990) ได้เขียนบทควำมเรื่อง College and University Counseling Center  
of the 1990s : Challenges and limits. The Counseling Psychologist. โดยรำยงำนกำรส�ำรวจ 
ควำมคิดเห็นของผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัยและผู้อ�ำนวยกำรกำรฝึกอบรม และสรุป 
บทบำทหน้ำที่ 6 ประกำรของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัย ดังนี้

  บทบำทที่ 1 บริกำรด้ำนคลินิค (Clinical Services) ผลจำกกำรส�ำรวจพบว่ำ นักจิตวิทยำ 
ของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัย เชื่อว่ำ นักศึกษำได้น�ำเสนอปัญหำในระหว่ำงกำรรับค�ำปรึกษำว่ำ 
เป็นปัญหำที่รุนแรงมำกกว่ำระยะท่ีผ่ำนมำ ดังน้ัน จึงควรให้กำรช่วยเหลือที่คล้ำยกับคลินิคชุมชน 
ปัญหำต่ำงๆ ที่รุนแรงมำกขึ้น ได้แก่ ปัญหำด้ำนยำเสพติด กำรดื่มสุรำ ควำมผิดปกติด้ำนกำรรับประทำน 
ควำมรุนแรงทำงเพศ กำรผิดปกติทำงอำรมณ์ และกำรฆ่ำตัวตำย ซึ่งเหตุผลที่ท�ำให้นักศึกษำน�ำเสนอ 
ปัญหำต่ำงๆ นั้น มีควำมหลำกหลำย

  บทบำทที่ 2  กำรขยำยกำรให้บริกำรและกำรปรึกษำ (Outreach and Consultation)  
นอกจำกกำรให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำส�ำหรับนักศึกษำแล้ว ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัยมีบทบำท 
หน้ำที่เพิ่มเติมมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรขยำยกำรให้บริหำร ซึ่งออกมำในรูปแบบต่ำงๆ โปรแกรม 
ต่ำงๆ กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้สื่อ รวมท้ังควำมพยำยำมต่ำงๆ ที่จะให้กำรศึกษำทำงจิตวิทยำ  
ส�ำหรับกำรปรึกษำที่เพิ่มข้ึนมำน้ัน จะเป็นกิจกรรมท่ีจัดให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ที่ให้ข้อแนะน�ำ 
และควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ โดยอำศัยหลักกำรทำงด้ำนจิตวิทยำ เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรช่วยเหลือ 
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ตำมหลกัวชิำกำรมำกยิง่ขึน้ นอกจำกนีย้งัสำมำรถจดัโปรแกรมต่ำงๆ ให้กบันกัศกึษำเพิม่ขึน้ นอกส�ำนกังำน 
ของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัย

  บทบำทที่ 3 กำรฝึกอบรมส�ำหรับบัณฑิตศึกษำ (Graduate Training) รูปแบบกำรฝึกอบรม 
ส�ำหรับโปรแกรมจิตวิทยำกำรให้ค�ำปรึกษำส�ำหรับบัณฑิตศึกษำ เริ่มต้นเมื่อประมำณปลำยปี ค.ศ. 1940 
และในปี ค.ศ. 1979 สมำคมจติวทิยำแห่งสหรฐัอเมรกิำ (APA) ได้ก�ำหนดมำตรฐำนกำรรบัรอง ซึง่ก�ำหนด 
ให้มีกำรฝึกงำนของบัณฑิตศึกษำ เพื่อจะได้รับปริญญำเอกด้ำนจิตวิทยำ The Association of 
Counseling Center Training Agencies (ACCTA) ได้จัดตั้งขึ้นมำในปี ค.ศ. 1978 และให้ควำมสนใจ 
เกี่ยวกับกำรฝึกอบรมในศูนย์ให้ค�ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย ทั้งระดับชำติและระดับรัฐ ปัจจุบันนี ้
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ฝึกอบรมของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัยเป็ยสมำชิกของ ACCTA ในปี ค.ศ. 2007 
มีนักศึกษำปริญญำเอก 3,430 คน ที่เข้ำฝึกงำนในสถำนที่ฝึกงำน 640 แห่ง ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมก็จะ 
แสวงหำงำนท�ำในศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัย ซ่ีงมีกำรแข่งขันสูงมำก บุคคลเหล่ำนี้มีควำมจ�ำเป็นที่ 
จะต้องได้รับกำรฝึกเพื่อให้สำมำรถท�ำงำนกับปัญหำต่ำงๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัย 
และสำมำรถที่จะวินิจฉัยและให้กำรรักษำปัญหำที่รุนแรงด้วย

  บทบำทที่ 4  พัฒนำบุคลำกร (Staff Development) เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของ 
นักศึกษำในมหำวิทยำลัย และควำมยุ่งยำกของปัญหำต่ำงๆ ที่นักศึกษำต้องกำรค�ำปรึกษำ ดังนั้นจึงมี 
ควำมจ�ำเป็นที่นักจิตวิทยำในศูนย์ให้ค�ำปรึกษำของมหำวิทยำลัยจะต้องติดตำมควำมเปล่ียนแปลงต่ำงๆ 
ในสำขำจติวทิยำซีง่เป็นวชิำชีพชัน้สงู ศนูย์ให้ค�ำปรกึษำมหำวทิยำลยัจะต้องประเมนิควำมต้องกำรทีช่ดัเจน 
ของนักศึกษำและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรปฏิบัติทำงวิชำชีพ ซึ่งควรจะได้รับกำรปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรใหม่ๆ ดังนั้น ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัย มีควำมจ�ำเป็น 
ที่จะต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเก่ียวกับโปรแกรมต่ำงๆ ส�ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรในศูนย์ นอกเหนือจำก 
ควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนคลินิคแล้ว ส่ิงที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ นักจิตวิทยำมี 
ควำมจ�ำเป็นทีจ่ะให้ควำมสนใจในด้ำนควำมพงึพอใจในอำชพีของตนเองด้วย ปัจจบุนันีศ้นูย์ให้ค�ำปรกึษำ 
ของมหำวิทยำลัยเป็นทำงเลือกที่ได้รับควำมนิยมมำกส�ำหรับผู้ที่ส�ำเร็จปริญญำเอกด้ำนจิตวิทยำ

  บทบำทที่ 5  กำรบริหำร (Administration) ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัยอำจจะจัดรูปแบบ 
ได้ 6 ด้ำน ดังนี้ 1) ศูนย์ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 2) ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำส�ำหรับนักศึกษำและพนักงำน  
3) ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำบริกำรด้ำนสุขภำพ 4) บริกำรให้ค�ำปรึกษำที่มีสัญญำเฉพำะ 5) ศูนย์ให้กำรปรึกษำ 
ส�ำหรับกำรพัฒนำชุมชนละองค์กร และ 6) ศูนย์ส่งเสริมบริกำรกำรให้ค�ำปรึกษำที่หลำกหลำยและ 
กำรพัฒนำชุมชน ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำจะใช้วิธีใดในกำรบริหำรจัดกำรงำนดังกล่ำวแล้ว มักจะขึ้นอยู่กับ 
ขนำด สถำนที่ รูปแบบงบประมำณ หรือปรัชญำของมหำวิทยำลัย รูปแบบขององค์กรใดองค์กรหน่ึง 
ไม่ได้แปรควำมหมำยว่ำจะดีกว่ำของท่ีอื่น ดังน้ัน ข้อเสนอแนะของควำมอยู่รอดของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ 
มหำวิทยำลัยควรจะให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย รูปแบบของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ 
มหำวิทยำลัยที่ได้รับควำมนิยมมักจะเป็นกำรให้บริกำรกำรให้ค�ำปรึกษำที่กว้ำงขวำงและหลำกหลำย 
ทำงวัฒนธรรม รวมทั้งกำรพัฒนำชุมชนด้วย ซึ่งจะให้บริกำรต่ำงๆ เช่น 
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  1) กำรให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำท่ีหลำกหลำย (กำรให้ค�ำปรึกษำรำยบุคคล คู่สมรส อำชีพ  
   และกลุ่ม)

  2) กำรให้ค�ำปรึกษำพิเศษส�ำหรับปัญหำท่ีรุนแรงมำก (กำรรับประทำนอำหำรที่ผิดปกติ  
   สุรำและยำเสพติด และควำมรุนแรงทำงเพศ) 

  3) บริกำรในภำวะวิกฤต (รวมถึงกำรช่วยเหลือหลังจำกกำรให้ค�ำปรึกษำ) 

  4) บริกำรปรึกษำและกำรให้ควำมช่วยเหลือนอกส�ำนักงำน (ส�ำหรับนักศึกษำเป็นกลุ่ม 
    บุคลำกร และอำจำรย์ 

  5) กำรฝึกอบรมและกำรนิเทศกำรฝึกปฏิบัติของบัณฑิตศึกษำด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำ

  6) กำรท�ำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภำระรับผิดชอบด้ำนให้บริกำร 

  7) กำรดูแลด้ำนจิตเวช 

  8) งำนกำรพัฒนำชุมชนซ่ึงเก่ียวข้องกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย และหน่วยงำน 
   ชุมชนในท้องถิ่น

  บทบำทที่ 6 ทิศทำงในอนำคต (Future Directions) กำรให้ค�ำปรึกษำส�ำหรับนักศึกษำ 
ในมหำวิทยำลัยได้เปลี่ยนแปลงมำตลอดเวลำมำกกว่ำ 80 ปี พันธกิจปัจจุบันของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำของ 
มหำวิทยำลัยจัดเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรที่สมบูรณ์ ที่ให้บริกำรให้ค�ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล คู่สมรส 
และกลุม่ทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหำต่ำงๆ ตำมช่วงพฒันำกำร และปัญหำทีสั่บสนยุง่ยำกและรนุแรง นอกจำกนี ้
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำมหำวิทยำลัยยังขยำยกำรให้บริกำรและให้บริกำรกำรปรึกษำ ฝึกอบรมและนิเทศ 
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรท�ำวิจัยเพื่อประเมินโครงกำร และช่วยพัฒนำรูปแบบ 
และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับจุตวิทยำกำรให้ค�ำปรึกษำ ควำมพยำยำมในอนำคตจะต้องด�ำเนินกำร 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บริกำรท่ีดียิ่งขึ้นส�ำหรับนักศึกษำ และนอกจำกนี้นักจิตวิทยำในศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ 
สำมำรถท�ำกำรวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพในขณะที่มีควำมต้องกำรกำรให้บริกำรมำกยิ่งขึ้น

 } ศูนย์ให้คดาปรึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

  มหำวิทยำลัยในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน มีควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
เป็นอย่ำงดี ท�ำให้มหำวิทยำลัยจัดโครงสร้ำงขององค์กรที่ชี้ให้เห็นว่ำ มีหน่วยงำนที่หลำกหลำย ทั้งด้ำน 
วิชำกำร ด้ำนกำรวิจัย ด้ำนบริกำรชุมชน รวมทั้งด้ำนศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยจึงมีกระบวนกำร 
บริหำรจัดกำรงำนในด้ำนเหล่ำนั้นอย่ำงชัดเจน

  ส�ำหรับงำนด้ำนกำรช่วยเหลือนักศึกษำนั้น ได้รับกำรยอมรับว่ำ เป็นภำรกิจที่ส�ำคัญเช่นเดียว 
กับภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นมำรับผิดชอบ จึงมีบทบำทหน้ำที่  
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ที่ส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินกำรให้ประสบควำมส�ำเร็จ ตลอดจนมีผลงำนที่เป็นรูปธรรมอย่ำงเด่นชัด จึงจะได้ 
ชื่อว่ำ มหำวิทยำลัยได้ปฏิบัติหน้ำท่ีครบสมบูรณ์ ในสภำพควำมเป็นจริง อำจพบว่ำ มหำวิทยำลัย 
แต่ละแห่งให้ควำมส�ำคัญในด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำแตกต่ำงกันไป แม้แต่จะมีโครงสร้ำงของ 
องค์กรที่ชัดเจนก็ตำม แต่ในทำงปฏิบัติมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งก็สำมำรถปฏิบัติงำนได้ไม่เท่ำเทียมกัน 
ผลทีต่ำมมำคอื นกัศกึษำขำดโอกำสทีส่�ำคญัทีจ่ะได้รบัควำมช่วยเหลอืเมือ่มคีวำมจ�ำเป็น นกัศกึษำบำงคน 
จึงเผชิญวิกฤตและท�ำให้ปลิดชีวิตของตนเอง

  ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย มีควำมจ�ำเป็นจริงหรือ ในสำยตำของผู้บริหำรระดับสูง 
ของมหำวิทยำลัย ค�ำถำมน้ีจะสะท้อนค�ำตอบจำกควำมเอำใจใส่ที่จะดูแลควำมทุกข์สุขของนักศึกษำ  
อย่ำงแท้จริง ไม่ใช่เพียงแต่ค�ำพูดอันไพเรำะในวันปฐมนิเทศเท่ำนั้น ค�ำตอบจะได้จำกกิจกรรมต่ำงๆ  
ที่เกิดขึ้นในศูนย์ให้ค�ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย

  ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ หมำยถึง หน่วยงำนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมำ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำในด้ำน 
ต่ำงๆ เช่น ปัญหำส่วนตัว ปัญหำด้ำนกำรเรียน ปัญหำด้ำนกำรคบเพื่อน ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ปัญหำ 
ด้ำนบุคลิกภำพ ปัญหำด้ำนควำมสัมพันธ์กับอำจำรย์ เป็นต้น ปัญหำเหล่ำนี้อำจมีระดับควำมรุนแรง 
แตกต่ำงกันไปในแต่ละคน ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย จะสำมำรถให้บริกำรนักศึกษำได้ด ี
มำกน้อยเพียงใด น่ำจะมีองค์ประกอบหลำยๆ ด้ำน ดังต่อไปนี้ 

  องค์ประกอบที่ 1  ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส�ำคัญของกำรจัดตั้งศูนย์ให ้
ค�ำปรึกษำ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย

  องค์ประกอบที่ 2  กำรจดัสรรงบประมำณเพือ่ใช้ในกจิกำรของศนูย์ให้ค�ำปรกึษำอย่ำงเพยีงพอ 
ในแต่ละปีกำรศึกษำ ทั้งนี้เพื่อให้มีควำมคล่องตัวในกำรจัดกิจกรรมและกำรให้บริกำรต่ำงๆ

  องค์ประกอบที่ 3  สถำนท่ีของศูนย์บริกำรให้ค�ำปรึกษำ จะต้องออกแบบให้มีควำมเหมำะสม 
มีส่วนที่เป็นส�ำนักงำน มีพื้นที่ในกำรท�ำกิจกรรม มีห้องให้ค�ำปรึกษำรำยบุคคล ห้องให้ค�ำปรึกษำกลุ่ม 
ห้องจัดนิทรรศกำร ห้องสมุดอำชีพ เป็นต้น

  องค์ประกอบที่ 4  วัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ จะต้องเพียงพอต่อกำรให้บริกำร เช่น  
คอมพวิเตอร์ในกำรบนัทกึข้อมลู แบบทดสอบด้ำนต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรวนิจิฉยัปัญหำของนกัศกึษำ โปรแกรม 
กำรพัฒนำนักศึกษำ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่อกำรให้บริกำร รวมทั้งโต๊ะเก้ำอี้ที่เหมำะสมกับ 
กำรใช้งำนด้ำนบริกำร เป็นต้น

  องค์ประกอบที่ 5  นักแนะแนว ผู ้ให้ค�ำปรึกษำ นักจิตวิทยำ ซ่ึงเป็นบุคลำกรหลักของ 
กำรให้บริกำร จะต้องมีครบถ้วน นอกจำกจะมีควำมรู้ในระดับสูงแล้ว บุคลำกรเหล่ำนี้จะต้องได้รับ 
กำรพัฒนำอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
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  องค์ประกอบที่ 6  บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุน มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ให้ 
ค�ำปรึกษำ เพรำะจะแบ่งเบำภำระด้ำนงำนธุรกำรออกจำกบุคลำกรหลักที่ให้บริกำร ดังนั้น จะต้องม ี
อัตรำรองรับที่เพียงพอ

  องค์ประกอบที่ 7  กำรประชำสัมพันธ์ เพื่อก ่อให้เกิดกำรประสำนงำน ควำมร่วมมือ  
กำรสนับสนุน ก่อให้เกิดควำมส�ำเร็จในกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงดี

  องค์ประกอบที่ 8  กำรใช้โซเชียลมีเดียในด้ำนกำรบริกำร เพื่อเป็นทำงเลือกของกำรให้บริกำร 
อีกทำงหนึ่ง และเป็นกำรประหยัดเวลำ / เงิน ของนักศึกษำที่มีภำรกิจต่ำงๆ มำกมำย ดังนั้นจึงม ี
ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกำรให้บริกำร

  องค์ประกอบที่ 9  ขวัญและก�ำลังใจของผู้ปฏิบัติงำนในศูนย์ให้ค�ำปรึกษำของมหำวิทยำลัย 
ที่ปฏิบติงำนด้วยควำมเครียดเพรำะอยู่กับปัญหำตลอดเวลำ บรรยำกำศอันเคร่งเครียดจะท�ำให้ภำวะ 
สุขภำพจิตเสื่อม ผู้บริหำรควรให้ควำมใส่ใจกับบุคลำกรเหล่ำนี้มำกเพียงพอ

  องค์ประกอบที่ 10 ผู้บริหำรควรให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้ศูนย์ให้ค�ำปรึกษำของ 
มหำวิทยำลัยด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน บำงครั้งพบว่ำเมื่อเปลี่ยนผู้บริหำรใหม่ งำนด้ำนนี้ 
อำจถูกทอดทิ้ง เพรำะไม่เห็นควำมส�ำคัญ
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 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและกำรเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมำนั้น เป็นสิ่งที่ท�ำให้กำรด�ำเนิน 
ชีวิตของมนุษย์มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็นสภำพอำกำศเปลี่ยนแปลงไป ข้อจ�ำกัด 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำนทดแทน วิวัฒนำกำรด้ำนหุ่นยนต์ เทรนด์ เศรษฐกิจ วิธีกำรติดต่อ 
สื่อสำรและกำรส่งข้อมูลที่ได้มีกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรท�ำงำนให้เร็วมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี ้
ยังรวมไปถึงเรื่องของประชำกรที่มีอำยุเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย

 ปัจจุบันมีข่ำวสำรเกี่ยวกับอำชีพในด้ำนต่ำงๆ มีทั้งอำชีพที่เสียงต่อกำรตกงำน อำชีพที่เกิดขึ้น 
มำใหม่ รวมไปถึงอำชีพที่จะหำยไป

 อำชีพที่เสี่ยงตกงำนสูงสุด 10 อันดับแรกได้แก่ พนักงำนขำยโทรศัพท์ ผู้รับท�ำแบบฟอร์มภำษี  
ผู้ประเมินควำมเสียหำยให้กับบริษัทประกัน กรรมกำรตัดสินกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เสมียน 
ทนำย พนักงำนร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ คนงำนในไร่นำ เลขำนุกำรและ 
ธุรกำร พนักงำนส่งของและเอกสำร

 กิจกรรมที่มำแรงในยุคนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่ำเหล่ำ Start Up หรือกำรท�ำธุรกิจของตนเองนั้นเป็นที่ 
นิยมกันมำก วัยรุ่นหลำยคนมีฝันใหญ่อยำกประสบควำมส�ำเร็จตั้งแต่อำยุยังน้อย เป็นอำยุน้อยร้อยล้ำน 
ต่ำงกเ็ข้ำมำลองเชงิท�ำธรุกจิ Start Up และแน่นอนทีส่ดุว่ำเทรนด์ของ Start Up เพิง่จะเริม่ต้นเท่ำนัน้เอง 

 } กลุ่มอาชีพเสี่ยงจากเทคโนโลยี 4.0 

  1. พนักงำนขำยหน้ำร้ำน, พนักงำนขำยตรง ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วย อี-คอมเมิร์ช

  2. พนักงำนโรงแรม จะถูกแทนที่ด้วยระบบคอมอัจฉริยะ

  3. พนกังำนทีเ่กีย่วข้องกบัสถำบนักำรเงนิจะถกูแทนทีด้่วย ATM, E-Banking และ Prompt Pay

  4. แรงงำนในหลำยอุตสำหกรรม จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ

  5. แรงงำนในภำคโลจิสติกส์ จะถูกแทนที่ด้วยรถยกสินค้ำแบบอัตโนมัติไร้คนขับ และหุ่นยนต์ 
   คัดแยก บรรจุ และจัดเรียงสินค้ำ

  6. บุรุษพยำบำลดูแลคนสูงวัย หรือผู้ป่วย จะถูกหุ่นยนต์เข้ำมำแทนที่

  7. คนขับรถยนต์และรถบรรทุก จะถูกทดแทนด้วยรถยนต์ไร้คนขับ

  8. เคำน์เตอร์เซอร์วิสขำยตั๋วต่ำงๆ จะถูกแทนที่ด้วย loT และ E-Money

... การบรรยาย เรื่อง ... 

“การให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดางาน
และการพัฒนาอาชีพ (Career Center)”

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 } 10 อาชีพมาแรงในปี 2561

  1. แพทย์ (แพทย์ผิวหนังศัลยแพทย์) 

  2. โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟแวร์และนักพัฒนำ นักวิเครำะห์ข้อมูล

  3. นักกำรตลำดออนไลน์ รวมทั้งรีวิวเวอร์ เน็ตไอดอล

  4. นักกำรเงิน นักออกแบบวิเครำะห์ระบบด้ำนไอที / ให้ค�ำปรึกษำด้ำนระบบไอที

  5. กรำฟฟิคดีไซน์ นักวิทยำศำสตร์ด้ำนอำหำร

  6. นักวิทยำศำสตร์ด้ำนควำมงำม (คิดค้นเครื่องส�ำอำง หรือครีม เป็นต้น) อำชีพที่เกี่ยวกับ 
   กำรท่องเที่ยว

  7. ผู้ประกอบธุรกิจ (สตำท์อัพ, ผู้ประกอบกำร e-commerce เป็นต้น)

  8. อำชีพในวงกำรบันเทิง (ดำรำ / นักแสดง / นักร้อง) สถำปนิก มัณฑนำกร

  9. ครูสอนพิเศษ / ติวเตอร์ อำชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และกำรขนส่ง

  10. นักบัญชี

 } สิ่งจดาเป็นสดาหรับบัณฑิตในยุค 21st Century 

  กำรฝึกพฒันำทกัษะ Skill and Personality กำรเขียน Resume เทคนคิกำรสมัภำษณ์อย่ำงไร 
ให้ได้งำน กำรวิเครำะห์และเรียนรู้หน่วยงำน กำรให้ค�ำปรึกษำ ให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรท�ำงำนแก่นักศึกษำ  
ฝึกทักษะกำรเรียนรู้และวิธีแก้ไขปัญหำ ฝึกควำมเข้มแข็งด้ำนจิตใจต่อกำรใช้ชีวิตในสังคม วิธีคิดบวก

  กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท�ำงำนส�ำหรับบัณฑิตของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้ควำม 
ส�ำคัญตั้งแต่เริ่มเข้ำสู่ระบบอุดมศึกษำ โดยมีแนวคิดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร Genneral 
Education ให้แก่นักศึกษำของสถำบันในลักษณะ 3 Pillars of Genneral Education for All  
Undergraduate Students ซึ่งประกอบด้วย Global Mindset, Soft Skills, และ Spirit of 
Thammasat
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  ข้อเสนอแนะ กรณีนักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่ประสบควำมส�ำเร็จ ในกำรเป็น 
ผู้ประกอบกำร Thammasat Power Start up จัดตั้งชุมนุม สนับสนุน ส่งเสริมกำรท�ำ Start up 
ให้กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จัดท�ำ Data Center / work on campus@Thammasat 
จัดตั้งศูนย์ Recruitment Center มหกรรมงำน Job fair

  ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้มีกำรจัดแหล่งกำรเรียนรู้ และมีเป้ำหมำย 
หลำยๆ ด้ำน นกัศกึษำ เน้นบรกิำรทีส่ะดวกและรวดเรว็ อำจำรย์ / บคุลำกร ให้กำรสนบัสนนุในด้ำนต่ำงๆ 
มีกิจกรรมช่วยเหลือด้ำนต่ำงๆ อีกทั้งยังมีกำรเน้นทักษะด้ำนกำรเรียนรู้เพื่อให้อำจำรย์หรือบุคลำกร  
ได้น�ำควำมรู้ไปใช้ส�ำหรับกำรสอนนักศึกษำมหำวิทยำลัย

 } ข้อมูลการมีงานทดาของบัณฑิตธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา
Govern-
ment

Employee

State 
Enterprise 
Employee

FreelanceEmployee
Entrepre-

neur

Inter. 
Agency 

Employee

 2558 13.92% 2.99% 68.33% 6.82% 7.06% 0.68%

 2559 14.06% 1.62% 72.72% 4.66% 5.20% 1.73%

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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  ทำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้มีกำรส่งเสริม กำรแนะแนวทำงเลือกทำงอำชีพ โดยมีสถำนที่ 
(ห้องบริกำร) ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษำด้ำนอำชีพโดยตรง 

 } กิจกรรมการให้บริการทางอาชีพ 6 ลักษณะการประสบความสดาเร็จ ตามแบบ 
   GREATS

   G  Global Mindset  ทันโลก ทันสังคม

   R  Responsibility  ส�ำนึกรับผิดชอบอย่ำงยั่งยืน

   E  Eloquence  สื่อสำรสร้ำงสรรค์ และทรงพลัง

   A  Aesthetic Appreciation  มีสุนทรียะในหัวใจ

   T  Team Leader  เป็นผู้น�ำ ท�ำงำนเป็นทีม

   S  Spirit of Thammasat  มีจิตวิญญำณธรรมศำสตร์
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  นอกจำกนี้ ทำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ยังได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงอำชีพต่ำงๆ 
โดยในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ มีกำรส่งแสริมจัดกำรเรียนรู้ สอนเทคนิคกำรสมัครงำน กำรเสริมบุคลิกภำพ 
ตัวอย่ำงเช่น

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 ในปี 2550 มีกำรเก็บข้อมูลในส่วนของเด็กท่ีก�ำลังเข้ำศึกษำในปีที่ 1 เพื่อส�ำรวจว่ำนักศึกษำนั้น 
มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิตหรือไม่จึงได้มีกำรส�ำรวจในเชิงรุก จำกผลส�ำรวจมีเด็กหลำยรำยที่ควรเฝ้ำระวัง 
สิ่งที่ทำงส�ำนักบริหำรกิจกำรนิสิตท�ำคือ ส่งเรื่องไปยังคณะของนิสิตเพื่อเฝ้ำระวังและติดตำม ต่อมำ 
เกิดปัญหำนิสิตที่ป่วยมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นและมีปัญหำซับซ้อนมำกขึ้น รวมทั้งนักศึกษำที่ท�ำร้ำยตนเอง 
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น จำกปัญหำท่ีเกิดข้ึนจึงมีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรจัดกำรแบบเป็นระบบ เป็นขั้นตอน 
ที่ชัดเจน และมีนโยบำยให้มีหน่วยบริกำรที่ใหญ่ขึ้น รวมไปถึงกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนใหม่ 

 ในระหว่ำงปี 2552 - 2556 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยได้ศึกษำข้อมูลงำนวิจัยเกี่ยวกับปัญหำ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกและอเมริกำ ในขณะเดียวกัน ก็ได้ท�ำกำรส�ำรวจนักศึกษำในสถำบันเกี่ยวกับ 
กำรท�ำควำมรู้จักหน่วยงำนให้ค�ำปรึกษำ และพบว่ำมีนักศึกษำที่ป่วยจ�ำนวนมำกไม่รู้จักหน่วยส่งเสริม 
สุขภำวะนิสิต จึงได้มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ควำมรู้เกี่ยวกับหน่วยงำน จึงท�ำให้ในปีถัดๆ ไป 
มีจ�ำนวนนิสิตที่เข้ำมำใช้บริกำรหน่วยส่งเสริมสุขภำวะนิสิตมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น 

 } สถิติการสดารวจเด็กที่มาใช้บริการห้องให้คดาปรึกษา

... การบรรยาย เรื่อง ...

“การส่งเสริมสุขภาวะนิสิตนักศึกษา” 

โดย  นางสาวอุบล สาธิตะกร
(ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 70



 กำรให้ค�ำปรกึษำเป็นพนัธกจิหนึง่ของหน่วยส่งเสรมิสขุภำวะนสิติ ภำยใต้กำรดแูลของรองอธกิำรบด ี
ด้ำนกิจกำรนิสิต เดิมให้ค�ำปรึกษำแก่นิสิตและบุคลำกร แต่ปัจจุบันให้ค�ำปรึกษำแต่นักศึกษำเนื่องจำก 
มีนักศึกษำที่มีปัญหำเป็นจ�ำนวนมำก จึงมีกำรปรับโครงสร้ำงให้หน่วยส่งเสริมสุขภำวะนิสิต เป็นหนึ่ง 
ในโครงสร้ำงของส�ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต

 } การดดาเนินงานของหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ได้แก่ 

  • มีกำรทดสอบกำรท�ำงำนในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งตรวจสอบสถำนกำรณ์อย่ำงสม�่ำเสมอ 
   ตัวอย่ำงเช่น หำกมีนิสิตก�ำลังจะกระโดดตึก หรือท�ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง โดยมีเจ้ำหน้ำที่ 
   รักษำควำมปลอดภัยคอยรำยงำน และประสำนไปยังหน่วยให้ค�ำปรึกษำเพื่อส่งจิตแพทย ์
   ไปเจรจำ 

  • กำรพูดคุยให้ค�ำปรึกษำและฝึกอบรมทักษะ 

  • กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ71



  • Fcebook ส�ำหรับไว้ตอบค�ำถำมและให้ค�ำปรึกษำ 

  • กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดเสวนำ

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 72



 1 กำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำโดยนักจิตวิทยำและจิตแพทย์ 772 2,029

 2 บริกำรแบบทดสอบทำงด้ำนจิตวิทยำส�ำหรับนิสิตปี 1 3,952 3,952

 3 กรณีเหตุวิกฤตที่น�ำส่งหน่วยส่งเสริมสุขภำวะนิสิต 10 15

 4 กิจกรรมส่งเสริมสุขภำวะและพัฒนำศักยภำพนิสิต 1,167 35

 5 กำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่อำจำรย์ที่ปรึกษำและบุคลำกร 377 12

 6 กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  1,203 8

 7 กำรศึกษำดูงำน  145 8

 8 กำรให้ควำมอนุเครำะห์เป็นแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพส�ำหรับนิสิตนักศึกษำ 4 2

 9 หน่วยงำนที่ขอควำมอนุเครำะห์สถำนที่ 140 3

 10 กำรรับบริกำรวำรสำรส่งเสริมสุขภำวะ  - 374

 11 นิสิตที่เข้ำมำใช้บริกำรพื้นที่  - 2,887

 12 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงสำยสัมพันธ์อำจำรย์-ศิษย์ 458 11

 13 กำรรับบริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนจิตวิทยำทำงเฟสบุ๊ค 8,882 8,266

    (กดไลค์) (อ่ำนเพจ)

   รวมทั้งสิ้น 18,259 17,602

 } สิ่งที่ทดาให้หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตประสบความสดาเร็จ  ได้แก่

  • บุคลำกรต้องมีควำมเป็นมืออำชีพ มีคุณสมบัติคือ มีวุฒิภำวะ มีสุขภำพจิตที่ดี และมีควำมรู ้
    ควำมอดทน 

  • โครงสร้ำงที่ดี ผู้บริหำรต้องให้ควำมส�ำคัญ และเห็นควำมส�ำคัญของหน่วยส่งเสริมสุขภำวะ 
   นิสิต

  • งบประมำณ ยุทธศำสตร์ กำรน�ำบุคลำกรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ล�าดับ
คน ครั้ง

บริการ
จ�านวน

 } สรุปสถิติผู้ใช้บริการหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ปีการศึกษา 2559

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ73



 } กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดดาเนินงาน  ได้แก่

  1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

  2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  3. พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551

   มำตรำ 5 คนพิกำรมีสิทธิทำงกำรศึกษำ ดังนี้

    (1) ได้รับกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรจนตลอดชีวิต

    (2) เลือกบริกำรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ระบบและรูปแบบกำรศึกษำโดยค�ำนึงถึง 
     ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ และควำมถนัด

    (3) ได้รบักำรศกึษำทีม่มีำตรฐำนและประกนัคณุภำพกำรศกึษำ รวมทัง้กำรจดัหลกัสตูร 
     กระบวนกำรเรียนรู้ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ที่เหมำะสม

  4. ประกำศ / ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร

   • ระเบยีบคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรจดักำรศกึษำส�ำหรบัคนพกิำร ว่ำด้วยกำรจดักำรศกึษำ 
    ระดับอุดมศึกษำส�ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2552

   • ให้สถำบันอุดมศึกษำท่ีรับคนพิกำรเข้ำศึกษำมีสิทธิได ้รับค่ำเล ่ำเรียน ค่ำบ�ำรุง 
    ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอื่นจำกส�ำนักงำนตำมจ�ำนวนเงินที่ต้องเรียกเก็บจำกนิสิต 
     นักศึกษำพิกำร 

   • ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร เรื่อง ก�ำหนด 
    หลักเกณฑ์ อัตรำ และรำยกำรที่ให้กำรอุดหนุนทำงกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำรในระดับ 
    อุดมศึกษำ (ฉบับใหม่ ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2560)

... การบรรยาย เรื่อง ...

“ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) และการสนับสนุน
เงินอุดหนุนทางการศึกษาสดาหรับนิสิตนักศึกษาพิการ 

ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี”  

โดย  นางอินทิรา วงษ์นิกร
(นักวิชาการศึกษาช�านาญการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน 

ส�านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา)

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 74



 } หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

  ❏ คุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุน 

   1) เป็นสถำบันอุดมศึกษำที่รับคนพิกำรซึ่งมีบัตรประจ�ำตัวคนพิกำร เข้ำศึกษำในหลักสูตร 
    ที่ไม่สูงกว่ำระดับปริญญำตรี และยังไม่เคยส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี มำก่อน

   2) มีนิสิต นักศึกษำพิกำรที่ไม่ย้ำยสำขำวิชำ หรือสถำบันอุดมศึกษำเกินกว่ำสองครั้ง 

   3) กำรเปิดกำรเรียนกำรสอนมำแล้ว อย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ

   4) หลักสูตร สำขำวิชำที่เปิดสอนต้องมีมำตรฐำนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำหนด และ 
    ต้องผ่ำนกำรรับทรำบหลักสูตรจำกส�ำนักงำนฯ

   5) มีบุคลำกรและระบบสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษำพิกำรศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงมีคุณภำพ

   6) กรณีที่นักศึกษำพิกำรเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรีพร้อมกันตั้งแต่สองสถำบันขึ้นไป  
    ให้สถำบันที่ขอรับกำรอุดหนุนก่อน มีสิทธิได้รับกำรอุดหนุนเพียงแห่งเดียว

  ❏ รายการที่ให้การอุดหนุน

   ค่ำเล่ำเรียน ค่ำบ�ำรุง ค่ำธรรมเนียม ตำมรำยกำรที่ปรำกฏในระเบียบ ข้อบังคับหรือ 
ประกำศของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่ง (อัตรำที่จ่ำยจริงไม่เกินขอบเขตที่ก�ำหนด)

  
กลุ่มสาขา

 อัตราค่าใช้จ่าย
   บาท / ราย / ปี

สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร ์ 60,000

1. สำขำที่ขำดแคลนและ หรือเป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  50,000
 ได้แก่ บัญชี เศรษฐศำสตร์ สำรสนเทศ นิติศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ
 วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ครุศำสตร์อุตสำหกรรม โลจิสติกส์
 ธุรกิจอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมบริกำร และธุรกิจกำรบิน

2. สำขำอื่นๆ นอกจำก 1. 

ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 70,000

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 70,000

เกษตรศาสตร ์ 70,000

สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร ์ 90,000

แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร ์ 200,000

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ75



  ❏ แนวทางด�าเนนิงานเกีย่วกบัการสนบัสนนุเงนิอดุหนนุทางการศกึษาส�าหรบันสิตินกัศกึษา 
   พิการของสถาบันอุดมศึกษา

   1. ให้สภำสถำบันออกนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรรับนักศึกษำพิกำร ในสัดส่วนหรือ 
จ�ำนวนที่เหมำะสมเพื่อประกำศใช้ทุกปีกำรศึกษำ และส่ง สกอ. ภำยในเวลำที่ก�ำหนด

   2. ส่งประมำณกำรจ�ำนวนเงิน และจ�ำนวนรับเข้ำศึกษำให้ สกอ. ภำยในเดือนกันยำยน 
ของทุกปี “กำรรับเข้ำต้องค�ำนึงถึงควำมพร้อมของสถำบัน และต้องไม่เกินตำมที่ระบุในเอกสำร 
หลักสูตร (มคอ. 2) หรือสภำสถำบันอนุมัติ”

   3. จัดตั้งหน่วยบริกำร / ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำรในสถำบัน

   4. หลักสูตร / สำขำวิชำที่นักศึกษำพิกำรเรียน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ 
อุดมศึกษำ (CHE QA) ต้องผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ท้ังกำรจัดกำรศึกษำในที่ตั้ง และนอกสถำนที่ตั้ง และ 
ส�ำนักงำนฯ ต้องรับทรำบกำรเปิดหลักสูตร

  ❏ วิธีการขอรับเงินอุดหนุน

   1. ให้สถำบันอุดมศึกษำยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกนักศึกษำพิกำรโดยตรง และ 
ให้ขอรับกำรอุดหนุนมำยังส�ำนักงำนฯ ภำยในระยะเวลำที่ส�ำนักงำนฯ ก�ำหนด “กรณีเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
ต้องส่งเบิกภำยในเวลำที่ก�ำหนด หำกล่วงเลยเวลำ สถำบันต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเอง สกอ. 
จะเบิกย้อนหลังให้เพียง 1 ภำคกำรศึกษำ”

   2. รวบรวมแบบแสดงควำมจ�ำนง และเอกสำรหลักฐำน ส่ง สกอ.

     2.1 รำยงำนผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติฯ และจ�ำนวนเงินที่ขอรับตำมจ่ำยจริง 

     2.2 ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวคนพิกำร พร้อมรับรองส�ำเนำถูกต้อง

     2.3 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบลงทะเบียน หรือใบแจ้งกำรช�ำระเงิน 

    2.4 ประกำศสภำสถำบัน เรื่อง นโยบำยกำรรับนักศึกษำพิกำร ประจ�ำปีกำรศึกษำ

     2.5 ประกำศ / ระเบียบมหำวิทยำลัยเก่ียวกับกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ 
     ประจ�ำปีกำรศึกษำ

     2.6 เอกสำรหลักฐำนกำรรับทรำบหลักสูตร

     2.7 เอกสำรผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

     * (เอกสำรให้ผู้บริหำรลงนำมรับรองทุกแผ่น)

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 76



   3. ส�ำนักงำนฯ พิจำรณำและตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 

     • ครบถ้วน อนุมัติและโอนเงินให้สถำบันอุดมศึกษำ

     • ไม่ครบถ้วน ส่งคืน เพื่อปรับปรุงให้มีควำมสมบูรณ์

   4. สถำบันในก�ำกับ จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ส�ำนักงำนฯ

 } ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Services Center : DSS 
  Center)

  ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร (DSS Center) มีบทบำทดังต่อไปนี้

   1) จัดบริกำร สื่อ สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกตำมแต่ละประเภทควำมพิกำร อย่ำงสมเหต ุ
    สมผล 

   2) ช่วยเหลือนักศึกษำให้สำมำรถเข้ำถึงโปรแกรมกำรศึกษำ กิจกรรม และสิ่งอ�ำนวย 
    ควำมสะดวกที่มหำวิทยำลัยมีอยู่

   3) ประสำนควำมร่วมมือกับอำจำรย์ผู้สอน เจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อนของ 
    นักศึกษำพิกำร 

   4) เสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับคนพิกำรและกำรอยู่ร่วมกันในมหำวิทยำลัย ฯลฯ

  ปัจจุบันมีศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำรในสถำบันอุดมศึกษำ จ�ำนวน 40 แห่ง ดังนี้

   • ภาคเหนือ (10 ศูนย์) ได้แก่ 

    มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่ มหำวทิยำลยันเรศวร มหำวทิยำลยั 
    รำชภัฏเชียงรำย มหำวิทยำลัยพะเยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง มหำวิทยำลัย 
    แม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลยัรำชภัฏพิบูลสงครำม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก�ำแพงเพชร และ 
    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (วข. ภำคพำยัพ)

   • ภาคตะวันออก (2 ศูนย์) ได้แก่ 

    มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี และมหำวิทยำลัยบูรพำ

   • ภาคใต้ (2 ศูนย์) ได้แก่ 

    มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10 ศูนย์) ได้แก่ 

    มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
    มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัย 
    รำชภฏัสกลนคร มหำวทิยำลยัรำชภฏัร้อยเอด็ มหำวทิยำลยัรำชภฏับรุรีมัย์ มหำวทิยำลยั 
    รำชภัฏศรีสะเกษ และมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

   • ภาคกลาง (15 ศูนย์) ได้แก่

    มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต มหำวิทยำลัย 
    เกษตรศำสตร์ (บำงเขน) มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยั 
    สุโขทัยธรรมำธิรำช มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ก�ำแพงแสน) มหำวิทยำลัย 
    รังสติ มหำวทิยำลยัรำชภฏับ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ มหำวทิยำลัยรตันบณัฑติ มหำวทิยำลัย 
    เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
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การจัดแสดงนิทรรศการโดยสถาบันอุดมศึกษา

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย •
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และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย •
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• มหาวิทยาลัยมหิดล •
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• มหาวิทยาลัยมหิดล •
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• มหาวิทยาลัยมหิดล •
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• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี•
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• มหาวิทยาลัยรังสิต •
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• มหาวิทยาลัยรังสิต •
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• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์•
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• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์•
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• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์•
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 ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรประชุมสัมมนำเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและ 
บริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำครั้งน้ี ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำได้จัดท�ำ 
แบบสอบถำมเพื่อส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ ในระหว่ำงวันที่ 12 - 13 
กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ซี ดี โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร 
ดังกล่ำว โดยศึกษำควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรจัดประชุมสัมมนำฯ ต่อประเด็นด้ำนรูปแบบ ระยะ 
เวลำ สถำนที่จัดกิจกรรม เจ้ำหน้ำที่ หัวข้อกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม และวิทยำกร โดย 
ประเมินผลจำกแบบสอบถำมที่ได้รับทั้งหมดจ�ำนวน 108 ฉบับ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ผลการประเมินข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1.1  จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามเพศ

 เพศ จ�านวน (คน) ร้อยละ

 ชำย 49 45.37

 หญิง 59 54.63

 รวม 108 100.0

สรุปผลการประเมินการจัดประชุมสัมมนา

 จำกตำรำงที่ 1.1 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ�ำแนกตำมเพศ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วม 
กำรประชุมสัมมนำฯ เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 45 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55 

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 จำกตำรำงที ่1.2 จ�ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมจ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง พบว่ำ ผู้เข้ำร่วม 
กำรประชุมเชิงสัมมนำฯ ที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
มำกที่สุด ซึ่งได้แก่ นักวิชำกำรศึกษำ, นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ, นักจิตวิทยำ, พยำบำล และ 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 46 จ�ำนวน 42 คน รองลงมำ คือ ผู้บริหำรฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
นักศึกษำ ได้แก่ รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้อ�ำนวยกำร คิดเป็นร้อยละ 29 จ�ำนวน 27 คน  
และหัวหน้ำงำน/ฝ่ำย/แผนกในหน่วยงำนด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 13 จ�ำนวน 12 คน 
ตำมล�ำดับ

ตารางที่ 1.3 จ�านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามสังกัด

ตารางที่ 1.2 จ�านวนและร้อยละของต�าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม

 ต�าแหน่ง จ�านวน (คน) ร้อยละ

 ผู้บริหำรฝ่ำยกิจกำรนิสิตนักศึกษำ (ได้แก่ รองอธิกำรบดี  27 29.35
 ผู้ช่วยอธิกำรบดี และผู้อ�ำนวยกำร) 

 หัวหน้ำงำน/ฝ่ำย/แผนก   12 13.04

 ครู/อำจำรย์  11 11.96

 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรนิสิตนักศึกษำ (ได้แก่ นักวิชำกำรศึกษำ
 นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ นักจิตวิทยำ พยำบำล  42 45.65
 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) 

  รวม 92 100.00

 สังกัด จ�านวน (คน) ร้อยละ

 สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 31 29.52

 สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 29 27.62

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 25 23.81

 มหำวิทยำลัยรำชมงคล 8 7.62

 วิทยำลัยชุมชน 12 11.43

 รวม 105 100.00
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 2. ผลการประเมินความพงึพอใจต่อการจดัประชมุสมัมนาเรือ่ง แนวปฏิบตัทิีด่ใีน 
  การจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม

ตารางที่ 2  จ�านวนและร้อยละของความพึงพอใจต่อประเด็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ 
 ประชุมสัมมนาฯ

 จำกตำรำงที่ 1.3 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ�ำแนกตำมสังกัด พบว่ำ ผู้เข้ำร่วม 
กำรประชมุเชงิสมัมนำฯ ทีต่อบแบบสอบถำมจ�ำนวน 31 คน หรอืร้อยละ 30 อยูใ่นสงักดัสถำบนัอดุมศกึษำ 
ของรัฐ รองลงมำคือ สังกัดสถำบันอุดมศึกษำเอกชน คิดเป็นร้อยละ 28 จ�ำนวน 29 คน และสังกัด 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ คิดเป็นร้อยละ 24 จ�ำนวน 25 คน ตำมล�ำดับ

1. รูปแบบกำรจัดประชุมฯ

2. ระยะเวลำในกำรจัดงำน (2 วัน)

3. สถำนที่จัดงำน

 (โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ กทม.)

 3.1 ห้องประชุม

 3.2 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยใน

  โรงแรม

 3.3 อำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม

 3.4 ควำมสะดวกในกำรเดินทำง

4. กำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำร

5. กำรดูแลประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

21

 (19.4)

25

(23.1)

31

(28.7)

27

(25.0)

26

(24.1)

21

(19.4)

10

(9.3)

21

(19.4)

75

(69.4)

68

(63.0)

64

(59.3)

61

(56.5)

52

(48.1)

39

(36.1)

57

(52.8)

60

(55.6)

12

(11.1)

13

(12.0)

10

(9.3)

16

(14.8)

27

(25.0)

37

(34.3)

38

(35.2)

25

(23.1)

0

2

(1.9)

3

(2.8)

4

(3.7)

3

(2.8)

8

(7.4)

2

(1.9)

2

(1.9)

0

0

0

0

0

3

(2.8)

1

(0.9)

0

108

(100.0)

108

(100.0)

108

(100.0)

108

(100.0)

108

(100.0)

108

(100.0)

108

(100.0)

108

(100.0)

ประเด็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

รวม
ระดับความพึงพอใจ
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ประเด็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

รวม
ระดับความพึงพอใจ

6. หัวข้อกำรประชุมเป็นประโยชน์ และ

 น่ำสนใจ

 6.1 กำรอภิปรำยหัวข้อ “กำรจัด 

  ระบบสวัสดิกำรและบริกำร 

  นักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ”

 6.2 กำรบรรยำย เรื่อง “พระรำช 

  บัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558”

 6.3 กำรบรรยำย เรื่อง “กำรบริหำร 

  จัดกำรหอพักนักศึกษำในสถำบัน 

  อุดมศึกษำ”

 6.4 กำรบรรยำย เรื่อง “โครงกำรทุน 

  กำรศึกษำทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน  

  มูลนิธิ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของ 

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 

  อุดมศึกษำ”

 6.5 กำรบรรยำย เรื่อง “กองทุนเงิน

  ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ”

 6.6 กำรบรรยำย เรื่อง “กำรผ่อนผัน 

  กำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกอง 

  ประจ�ำกำรและกำรเปิดสถำน 

  ศึกษำวิชำทหำร”

 6.7 กำรบรรยำย เรือ่ง “กำรให้บรกิำร 

  แนะแนวและให้ค�ำปรึกษำส�ำหรับ 

  นักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ  

  (Counseling Center)”

 6.8 กำรบรรยำย เรือ่ง “กำรให้บรกิำร 

  ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ 

  กำรท�ำงำนและกำรพัฒนำอำชีพ  

  (Career Center)”

41

(38.0)

18

(16.8)

21

(19.6)

15

(14.2)

17

(16.0)

17

(16.8)

26

(25.7)

25

(24.8)

60

(55.6)

67

(62.6)

72

(67.3)

70

(66.0)

68

(64.2)

68

(67.3)

63

(62.4)

65

(64.4)

6

(5.6)

19

(17.8)

14

(13.1)

18

(17.0)

21

(19.8)

15

(14.9)

11

(10.9)

10

(9.9)

1

(0.9)

2

(1.9)

0

3

(2.8)

0

0

1

(1.0)

1

(1.0)

0

1

(0.9)

0

0

0

1

(1.0)

0

0

108

(100.0)

107

(100.0)

107

(100.0)

 106

(100.0)

106

(100.0)

101

(100.0)

101

(100.0)

101

(100.0)

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 94



 จำกตำรำงที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของควำมพึงพอใจต่อรูปแบบ ระยะเวลำ สถำนที่จัดงำน  
กำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำร เจ้ำหน้ำที่ หัวข้อกำรประชุม เอกสำรประกอบ และวิทยำกร พบว่ำ  
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรจัดกำรประชุมฯ 
ในระดับมำกถึงมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 จ�ำนวน 91 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำม 
พึงพอใจในระดับมำกต่อทุกประเด็น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง รูปแบบกำรจัดประชุมฯ เอกสำรประกอบ 
กำรประชุม และระยะเวลำในกำรจัดงำน คิดเป็นร้อยละ 69.4, 63.4 และ 63.0 ตำมล�ำดับ และมำกกว่ำ 
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในระดับมำกต่อประเด็นอื่น คือ วิทยำกร (ร้อยละ 
59.4) สถำนที่จัดงำน (ห้องประชุม ร้อยละ 59.3 และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยในโรงแรม ร้อยละ 
56.5) กำรดูแลประสำนงำนของเจ้ำหน้ำท่ี (ร้อยละ 55.6) และกำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำร (ร้อยละ  
52.8) ส�ำหรับประเด็นหัวข้อกำรประชุมเป็นประโยชน์และน่ำสนใจ พบว่ำ หัวข้อกำรประชุมที่ได้รับ 
ควำมพึงพอใจจำกผู้ตอบแบบสอบถำมสูงสุด คือ กำรอภิปรำยหัวข้อ “กำรจัดระบบสวัสดิกำรและ 
บริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ” ซึ่งได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ตอบแบบสอบถำมในระดับมำก 
ถึงมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.5 จ�ำนวน 101 คน รองลงมำ คือ กำรบรรยำย เรื่อง “กำรส่งเสริม 
สุขภำวะนิสิตนักศึกษำ” คิดเป็นร้อยละ 92.1 และกำรบรรยำย เรื่อง “ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร (DSS 
Center) และกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส�ำหรับนิสิตนักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำ 
และปริญญำตรี” คิดเป็นร้อยละ 90.1 ตำมล�ำดับ

ประเด็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

รวม
ระดับความพึงพอใจ

 6.9 กำรบรรยำย เรื่อง “กำรส่งเสริม 

  สุขภำวะนิสิตนักศึกษำ”

 6.10 กำรบรรยำย เรื่อง “ศูนย์บริกำร 

  นักศึกษำพิกำร (DSS Center)  

  และกำรสนับสนุนเงินอุดหนุน 

  ทำงกำรศึกษำส�ำหรับนิสิต 

  นักศึกษำพิกำรในระดับ 

  อนุปริญญำและปริญญำตรี”

7. เอกสำรประกอบกำรประชุม

8. วิทยำกร

9. ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำร 

 จัดกำรประชุมฯ

34

(33.7)

17

(16.8)

21

(20.8)

32

(31.7)

20

(19.8)

59

(58.4)

74

(73.3)

64

(63.4)

60

(59.4)

71

(70.3)

7

(6.9)

8

(7.9)

15

(14.9)

8

(7.9)

9

(8.9)

0

1

(1.0)

1

(1.0)

0

1

(1.0)

1

(1.0)

1

(1.0)

0

1

(1.0)

0

101

(100.0)

101

(100.0)

101

(100.0)

101

(100.0)

101

(100.0)
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 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม

 3.1 หัวข้อ/ประเด็นเก่ียวกับระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำที่ผู้ตอบ 
แบบสอบถำมอยำกให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำด�ำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำในครั้งต่อไป 
ได้แก่หัวข้อหรือประเด็นดังต่อไปนี้

  } กำรบริหำรของส่วนงำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร 
    เนื่องจำกเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็น หำกผู้บริหำรเข้ำใจในกำรจัดสวัสดิกำรมำกขึ้นจะได ้
   เอือ้ต่อกำรท�ำงำนของบคุลำกรฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำนีด้้วย รวมทัง้ควรมกีรณศีกึษำสถำบนั 
   กำรศึกษำที่ยังท�ำงำนไม่ตรงหรือมีปัญหำอุปสรรคในแต่ละงำน ในกำรประสำนงำนกับ 
   หน่วยงำนต่ำงๆ หรือกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

  } ระบบกำรบรกิำรนกัศกึษำหรอืกจิกำรนกัศกึษำในยคุ 4.0 และกำรปรบัตวัของสถำนศกึษำ 
   ให้เข้ำกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป

  } กำรพัฒนำรูปแบบหรือโครงสร้ำงกองกิจกำรนิสิตในยุค 4.0

  } หลักจิตวิทยำส�ำหรับกำรจัดสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำให้เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ใน 
   ยุคนั้นๆ

  } สวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล กองทุนในกำรดูแลนักศึกษำเมื่อประสบผลปัญหำ 
   สุขภำพหรือปัญหำอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อกำรศึกษำ ซึ่งอำจส่งผลให้นักศึกษำไม่ส�ำเร็จ 
   กำรศึกษำ

  } กำรจัดบริกำรแนะแนวให้ค�ำปรึกษำส�ำหรับนักศึกษำในมหำวิทยำลัยและกำรส่งเสริม 
   สุขภำวะจิตนิสิตนักศึกษำ และเน้นกำรฝึกปฏิบัติหรือยกตัวอย่ำงประกอบ

  } ระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ 

  } กำรบริกำรดูแลนักศึกษำที่เป็นนักกีฬำ

 3.2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกผู้ตอบแบบสอบถำม สรุปเป็นประเด็นส�ำคัญได้ 
ดังนี้

  3.2.1 ด้ำนสถำนที่จัดประชุม

    • ควรจัดอบรมในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกมีปัญหำเรื่องกำร 
     เดินทำง
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    • ควรมีกำรจัดที่พักให้ผู ้เข้ำประชุมเน่ืองจำกเดินทำงมำไกล และมหำวิทยำลัย 
     บำงแห่งขำดงบประมำณและสถำนที่จัดประชุมอยู่ใจกลำงเมือง ท�ำให้ที่พักรำคำ 
     ค่อนข้ำงแพง 

  3.2.2 ด้ำนรูปแบบกำรจัดประชุม

    • ควรมีกำรจัดประชุมสัมมนำแบบนี้ทุกๆ ปี หรือจัดเป็นประจ�ำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ 
     และตระหนักถึงควำมส�ำคัญของงำน และถ้ำเป็นไปได้ ควรเพิ่มจ�ำนวนผู้เข้ำร่วม 
     ให้ครบทุกประเด็นเนื้องำน 

    • อยำกให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเชิญผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมรับรู ้
     ข้อมูลเพื่อผู้ปฏิบัติงำนจะได้ด�ำเนินงำนตำมนโยบำย รวมทั้งสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
     ทั้งหมดจำกโครงกำร

    • กำรประชุมครั้งน้ีจัดได้ดี มีเน้ือหำครบถ้วนสมบูรณ์ดี แต่ควรกระชับเนื้อหำมำเป็น  
     1 วัน เพื่อให้สะดวกต่อกำรเดินทำง หรืออำจจัดเป็นหมวดหมู่วำระได้ เช่น วำระ 
     เกี่ยวกับสุขภำพจิต วำระเกี่ยวกับทหำร จะได้เต็มที่กับแต่ละวำระ 

    • ควรจัดให้ผู้เข้ำร่วมได้มีส่วนร่วมมำกกว่ำน้ี น่ังฟังเฉยๆ แล้วง่วง ควรแยกกลุ่ม 
     เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นหรือรับทรำบวิธีกำรหรือแลกเปลี่ยนควำมคิดในกลุ่มคน 
     ท�ำงำน

  3.2.3 ด้ำนหัวข้อกำรประชุมและวิทยำกร

    • กำรประชุมสัมมนำในครั้งนี้ มีหัวข้อกำรบรรยำยที่เป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำไปใช้ใน 
     กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร หัวข้อสัมมนำครอบคลุมงำนสวัสดิกำรและบริกำร 
     แต่เน่ืองจำกมีหัวข้อเยอะ ท�ำให้ไม่สำมำรถยังไม่ลงรำยละเอียดลึกเท่ำที่ควร 
     ในแต่ละหัวข้อ อยำกให้มีกำรขยำยเวลำ หรือจัดสัมมนำโดยแยกเป็นเรื่องๆ เช่น 
     งำนวินัย งำนบริกำร งำนสวัสดิกำร ฯลฯ 

    • เวลำบรรยำยในแต่ละหัวข้อน้อยเกินไป กำรบรรยำยต่ำงๆ ยังไม่สำมำรถให้แนว 
     ปฏิบัติที่ดี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

    • เนื่องจำกเวลำจ�ำกัด และหัวข้ออบรมเยอะ ควรแบ่งหัวข้ออบรมครั้งละ 1-2 เรื่อง 
     พร้อมแนวปฏิบัติท่ีดี รวมท้ังอยำกให้จัดในรูปแบบเชิงปฏิบัติกำรหรือมีกำรระดม 
     สมองท่ีอำจจะท�ำให้ได้ทิศทำงกำรจัดสวัสดิกำรนักศึกษำแต่ละเรื่องในภำพรวม 
     ที่ทุกมหำวิทยำลัยสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรท�ำงำนและน�ำมำแลกเปล่ียนกัน 
     เป็นประจ�ำทุกปี

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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    • อยำกให้วิทยำกรบรรยำยตรงประเด็นไปเลยเพรำะมีเวลำค่อนข้ำงจ�ำกัด และ 
     มีหลำยหัวข้อ วิทยำกรมีควำมรู้และถ่ำยทอดได้ดีมำกแต่อยำกให้กระชับเวลำ 
     ตรงประเด็น ควรมีกำรเจำะลึกในหัวเรื่องแต่ละเรื่องเพิ่มขึ้น วิทยำกรบำงท่ำนมี 
     กำรเล่ำเรื่องถึงปัญหำหรือประสบกำรณ์ที่พบเห็นของนักศึกษำ ท�ำให้ผู้เข้ำร่วม 
     ไม่เบ่ือในกำรอบรม ท�ำให้มีประสบกำรณ์และได้ควำมรู้เพิ่มขึ้น สำมำรถน�ำข้อคิด 
     ในบำงเรื่องที่วิทยำกรแนะน�ำไปปรับใช้ในองค์กรได้

  3.2.4 ด้ำนสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ

    • อยำกให้มีกำรจัดสรรทุนให้กับสถำบันเอกชนเหมือนกับสถำบันของรัฐบำล  
     ซึ่งท�ำให้นักศึกษำที่เรียนในสถำบันเอกชนไม่สำมำรถเข้ำสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ
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ภาคผนวก

Ü โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบ 
 สวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

Ü รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

Ü รายชื่อวิทยากรและประวัติย่อ

Ü เอกสารประกอบการบรรยาย

Ü ภาพข่าวการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบ 
 สวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

Ü ภาพถ่ายงานประชุมสัมมนาฯ



 1. หลักการและเหตุผล

  เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดให้มีกำรจัดกำรศึกษำอบรมให้เกิด “ควำมรู้คู่คุณธรรม” 
และมุง่จดักำรศกึษำเพือ่พัฒนำบณัฑติให้เป็น “มนษุย์ทีส่มบรูณ์” ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ 
ในฐำนะหน่วยงำนกลำงทีร่บัผดิชอบกำรจดักำรศกึษำระดบัอดุมศึกษำทีมุ่ง่เน้นกำรผลิตบณัฑิตทีม่คุีณภำพ 
ตอบแทนสังคมและประเทศชำติ จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตนักศึกษำและงำน 
ด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำ เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภำพและสมรรถนะ 
ในกำรแข่งขันทั้งตลำดแรงงำนในประเทศและต่ำงประเทศได้ รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรด�ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษำได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มีควำมสมบูรณ์พร้อม ส�ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภำพ สำมำรถประกอบอำชีพรับใช้สังคม 
และประเทศชำติ และด�ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

  ดังนั้น ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงเห็นควรก�ำหนดให้มีกำรประชุมสัมมนำ 
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อเป็นกำร 
ประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำร 
ส�ำหรับนิสิตนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรด้ำนกิจกำรนิสิตนักศึกษำในสถำบัน 
อุดมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำดังกล่ำวได ้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบัน และ 
สำมำรถน�ำข้อมลูและควำมรูค้วำมเข้ำใจทีไ่ด้รบัจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไปพฒันำระบบสวสัดกิำรและ 
บริกำรนักศึกษำของสถำบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ

 2. วัตถุประสงค์

  2.1 เพื่อให้ข้อมูลควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในกำรจัดระบบสวัสดิกำรและ 
   บริกำรนักศึกษำให้แก่ผู ้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
   กำรอุดมศึกษำ 
  2.2 เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำน 
   กำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบัน

1. โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบ 
 สวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   มีกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และ 
   สนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
  2.4 เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำร 
   นักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ

 3. เป้าหมายของโครงการฯ จ�ำนวนประมำณ 300 คน ซึ่งประกอบด้วย

  3.1 ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ วิทยำกรจำก 
   หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 30 คน
  3.2 ผูแ้ทนผูบ้รหิำรสถำบนัอดุมศกึษำและผูบ้รหิำรกจิกำรนสิิตนกัศกึษำจำกสถำบนัอดุมศกึษำ 
    ในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 156 แห่งๆ ละ 2 คน รวมจ�ำนวน 
   ประมำณ 270 คน

 4. การดดาเนินการโครงการฯ 

  4.1 บรรยำย/อภิปรำยให้ข้อมูลควำมรู้เก่ียวกับกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ 
   ของสถำบันอุดมศึกษำ
   (1) กำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ
   (2) กำรบริหำรจัดกำรหอพักนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 
   (3) ทุนกำรศึกษำและระบบสนับสนุนทำงกำรเงินส�ำหรับนิสิตนักศึกษำที่ศึกษำใน 
    สถำบันอุดมศึกษำ 
    • โครงกำรทุนกำรศึกษำท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน มูลนิธิ และหน่วยงำนต่ำงๆ ของ 
     ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
    • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
   (4) ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร (DSS Center) และกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทำง 
    กำรศึกษำส�ำหรับนิสิตนักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำและปริญญำตรี
   (5) กำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำรเพื่อลำศึกษำต่อของนิสิต 
    นักศึกษำและกำรเปิดสถำนวิชำทหำร 
   (6) บรกิำรแนะแนวและให้ค�ำปรกึษำส�ำหรบันกัศึกษำในสถำบนัอดุมศึกษำ (Counseling 
     Center) 
   (7) บริกำรด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท�ำงำนและกำรพัฒนำอำชีพ (Career 
     Center) 
   (8) บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย (Health Care)

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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  4.2 นิทรรศกำรเก่ียวกับกำรจัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำในระดับอุดมศึกษำ  
   (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสถำบันอุดมศึกษำ)
  4.3 ซักถำม/ตอบปัญหำ

 5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

  กลุ่มพัฒนำระบบสวสัดกิำรและบรกิำรนักศึกษำ ส�ำนกัส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 6. ระยะเวลาการดดาเนินการ

  ระหว่ำงวันที่ 12 - 13 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพมหำนคร

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  7.1 ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำได้รับทรำบข้อมูลและควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัต ิ
   ทีด่ใีนกำรจดัระบบสวสัดกิำรและบรกิำรนกัศกึษำของสถำบนัอดุมศกึษำในประเทศไทย 
   มำกขึ้น
  7.2 ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และน�ำควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
   ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไปพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำของ 
   สถำบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
   มำกขึ้น
  7.3 นิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้สำมำรถส�ำเร็จ 
   กำรศึกษำเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ 
  7.4 ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และหน่วยงำนที่ 
   เกี่ยวข้องได้รับทรำบปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำร 
   และบริกำรนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ
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}  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สดานักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา

 1. ดร.สุภัทร จ�าปาทอง
  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
 2. นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
 3. นางสาวปวีณา แสงสังข์
  นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
 4. นางสาวมาลินี รัตนนันทพัฒน์
  นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
 5. นางสุภาภรณ์ ดอกแก้วดี
  นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร 
 6. นางสาวพัชรา อุดมผล
  นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
 7. นางสาวอัมพาพันธุ์ กรุณกิจ
  นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร
 8. นายวัชรพล วงษ์ไทย
  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร
 9. นายจรัส เล็กเกาะทวด
  เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำช�ำนำญกำร
 10. นางสาววีนัส แก้วประเสริฐ
  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร
 11. นางสาวอินทิรา บัวลอย
  นำยช่ำงภำพปฏิบัติงำน
 12. นางสาวณัฐปภัสร์ เขียวเกลี้ยง
  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรฯ
 13. นางสาววิมลพรรณ ก้อนธิงาม
  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรฯ
 14. นางสาวปิ่นทิพย์ บุตรแก้ว
  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรฯ
 15. นายสุริยา เปไธสง 
  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรฯ
 16. นางสาวพีรนันท์ อุดมกิจธนกุล
  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรฯ
 17. ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยา สารข้าว
  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรฯ
 18. นายภาคิน ด�าภูผา 
  เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนโครงกำรฯ

}  วิทยากร

 1. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ ์
  ประธำนที่ปรึกษำอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
  ในพระบรมรำชูปถัมภ์

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมฯ

 2. ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
  รกัษำกำรแทนในต�ำแหน่งรองอธิกำรบดีฝ่ำยบรหิำรและควำมยัง่ยนื 
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 3. ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต
 4. นายวิรัช โหตระไวศยะ
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
 5. นางสาวปิยาณี วิริยานนท์  
  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ 
  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
 6. นายพงศ์เทพ พนากุลวิจิตร
  ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
 7. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ 
  รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
 8. นายฉลอง แขวงอินทร ์ 
  รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 9. นางนวรัตน์ ศิริ
  รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบสวสัดกิำรและบรกิำรนกัศกึษำ
   ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
 10. นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์  
  รองผู้จัดกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
 11. นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ
  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกองทุนกำรออมแห่งชำติ
 12. พันเอกนิวัตินคร มัคเจริญ
  ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรสัสดี กรมกำรสรรพก�ำลังกลำโหม
 13. รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
 14. ผศ.ดร.ปาริยา ณ นคร
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 15. นางสาวอุบล สาธิตะกร 
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 16. นางอินทิรา วงษ์นิกร
  นกัวชิำกำรศกึษำช�ำนำญกำร ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ

}  ผู้ร่วมจัดนิทรรศการ

 1. นางสาวจิตติมา บุญดีเจริญ
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล
 2. นางสาวธันยธรณ์ สุ่มอุดม 
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยมหิดล
 3. นางสาวกนกกร ชูแก้ว
  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต
 4. นางสาวนงนุช เดชจบ
  พยำบำลประจ�ำส�ำนักงำนสวัสดิกำรสุขภำพ มหำวิทยำลัยรังสิต

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 5. นางสาวศนิ พงษ์สุระนันท์
  เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำส�ำนักงำนสวัสดิกำรสุขภำพ มหำวิทยำลัยรังสิต
 6. นายปณิธิ เลิศวศินกุล
  เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ 
  ส�ำนักบริหำรกิจกำรนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 7. นายนพรุจ ปุญรัตนสุนทร
  เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ (แนะแนว) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 8. นายอธิษ ภิยโยดิลกชัย
  นักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
 9. นายกฤษดา รัตนมาลัย
  นักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
 10. นายจิรภัทร ทาสิงห์ทอง
  นักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
 11. นายพงษ์ทร ติสันเทียะ
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 12. นางสาววลาสินี จิตต์ใส
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
13. นางวิลาวัลย์ เจริญภาพ
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 14. นางสาวจุฑามาศ ลือมอญ
  นักศึกษำฝึกงำน กองทุนกำรออมแห่งชำติ

}  ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / ในกดากับ

 1. นางกนกวรรณ นิลพงษ ์
  นักวิชำกำรศึกษำ 
  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
 2. นางรัตนา รัตนายน
  พยำบำลวิชำชีพ
  สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
 3. ผศ. ชุติพร จิโรจน์กุล
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยสวัสดิกำรนักศึกษำ 
  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 4. นายคมกริช ชนะศรี
  ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 5. นางสาวนิมิตา ปาละวงศ์
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
 6. ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ปาริโชต ิ
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
 7. นางพัทยา หวานแก้ว
  พยำบำล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
 8. นางสาวพูนศรี วิภูศิริคุปต์
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
 9. นายประพจน์ จันทร์สมาน
  นักวิชำกำรศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
 10. นายไชยพศ ศรีใหม่
  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย

 11. นายมนัส นิลสวัสดิ ์
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 12. นายประวิทย์ โสมีชัย 
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 13. นางปภาภร ดลประสิทธิ ์
  ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
 14. นางนฤมล มนาปี
  ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
 15. นางสุมาลี คงสว่าง
  หัวหน้ำงำนแนะแนวจัดหำงำนและทุนกำรศึกษำ
  มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
 16. นางเรณู ค�าแพ 
  หัวหน้ำศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
 17. รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน ์
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
 18. นางชูใจ ช่วยช ู
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
 19. พระมหาราชัน จิตตปาโล 
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
 20. พระมหาประยูร โชติวโร 
  ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรนิสิต
  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
 21. นางณภัค ไข่ลือนาม 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล
 22. นายธีรศักดิ์ สรรพศิร ิ
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล
 23. นางทิพย์วิมล กิตติวราพล 
  ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
   มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
 24. นายชัยวัฒน์ สมรส 
  นักวิชำกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
 25. นางดวงสมร ทวีสุข 
  หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนิสิต มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 26. นางสาวศุภวรรณ ตัณฑิกุล 
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 27. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน 
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนิสิต
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำธนบุรี
 28. นายสมพร น้อยยาโน 
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
 29. นางสุจิตรา ไข่มุก 
  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรสุขภำพและอนำมัย
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
 30. นายภิญโญ ยิ่งชัชวาลชัย 
  ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรหอพักนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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 31. ดร.ศุภพร สุวรรณภักด ี
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ สถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ
 32. นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธพันธุ ์
  นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันดนตรีกัลยำณิวัฒนำ
 33. นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร ์
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัยบูรพำ
 34. นายธนเดช วัฒนไชย 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
 35. รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร ์
  รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยทักษิณ
 36. นายมัฆวัต วิไลลักษณ ์
  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณ
 37. นางสาวนงนุช คงสุวรรณ 
  นักวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ
 38. นางวันทนารมณ์ กรีโส 
  นักวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ
 39. นายค�ารบ คชภักด ี
  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
 40. นางพิชญา แก้วมณ ี
  นักวิชำชีพ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
 41. นางสาวจิราพร คงแก้ว 
  นักวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
 42. นางสาวเบญจวรรณ ชูอินทร ์
  นักวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
 43. นางสาวณัฐกฤตา ศรีใหม ่
  นักวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
 44. นางสาวกชฎากร แสงอรุณ 
  นักวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง
 45. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย รักกลาง 
  หัวหน้ำส่วนกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
 46. นายสรณะ ศรีตะชัย 
  หัวหน้ำงำนบริกำรและพัฒนำนักศึกษำหอพัก 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
 47. นางสาวศิริกุล บุญรักษา 
  หัวหน้ำงำนบริกำรและให้ค�ำปรึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 48. นายภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 49. นางพรอ�าพัน ประกายสันต ิ
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 50. รศ.นายแพทย์อ�านาจ อยู่สุข 
  รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ และ
  กิจกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 51. รศ.นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ 
  ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 52. นางอัจฉรา ศรีพลากิจ 
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 53. ผศ.ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล 
  รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์

 54. นางสาวกาญจนา สุภีร์ค�า 
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
 55. นางนภาภัช เกิดโภคทรัพย ์
  นักวิชำกำรศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 56. นายประสาท จูมพล 
  หัวหน้ำหน่วยหอพัก จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 57. นายศรีล สุวรรณแสง 
  นักวิชำกำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 58. นายณัฐชาต โชติขจรไทย 
  เจ้ำหน้ำที่บริกำรกำรศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 59. นายวุฒิชัย ไชยรินค�า 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต มหำวิทยำลัยพะเยำ
 60. นายธานัท ฟูแสง 
  หัวหน้ำงำนบริกำรและสวัสดิกำรนิสิต มหำวิทยำลัยพะเยำ
 61. นายสุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ ์
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
 62. นางสาวดวงเดือน ยะนา 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
 63. นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
 64. ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย 
  อำจำรย์ประจ�ำคณะแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
  วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
 65. นางสาวชลดา แสงนาค  
  นกัจติวทิยำ วทิยำลยัวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ รำชวทิยำลยัจฬุำภรณ์
 66. นายนิพนธ์ สายโย 
  นักฟิสิกส์และกำรแพทย์ วิทยำลัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
  รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์
 67. นายวสัน จันทร์มั่น 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
 68. นางสาววรินดา สกุลลิ่ม 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
 69. นายศศิวิมล ใจซื่อ 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
 70. นางสาววทันยา ดูงาม 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
 71. นางสาวกนกวรรณ ไชยลาภ
  พยำบำล มหำวิทยำลัยศิลปำกร
 72. นายปรัชญา จันทร์ทิพย์วารี  
  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
 73. นายธนวัฒน์ แผนสมบูรณ ์
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
 74. นายสุรพงษ์ โพธิ์ขาว 
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
 75. นายกฤตย์ บุญชนะวิวัฒน ์
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
 76. นางสาวนภาวีร์ บุญจันทร ์
  นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 77. นายอ�านาจ วงษ์สมิง 
  นักวชิำกำรศกึษำช�ำนำญกำรพเิศษ มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช
 78. นางรุ่งนภา รินค�า 
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 79. นางสาวกชสร จินดารัตน ์
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 80. นางสกุณา เชาวพ้อง 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 81. นางสาวอัจฉราพร ศิวิลัย 
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 82. นางสาวณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 83. นางพรธิดา บุญยะโรจน ์
  หัวหน้ำงำนบริกำรสวัสดิกำรนิสิต มหำวิทยำลัยนเรศวร
 84. นางกมลทิพย์ กมลวรเดช 
  หัวหน้ำงำนจัดกำรหอพักนิสิต มหำวิทยำลัยนเรศวร
 85. รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช 
  ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
 86. นายฤทธินนท์ นามศักดิ ์
  หัวหน้ำงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

}  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 1. นายอรุณ แป้นคง 
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
 2. นางสาวชิดชนก เจริญศิลป ์
  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร (งำนรักษำดินแดง) มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
 3. นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ  
  เจ้ำหน้ำท่ีกองทนุเงนิให้กู้ยมืเพือ่กำรศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัภเูกต็
 4. นางสาวรจเรจ หนูอยู่ไพร  
  เจ้ำหน้ำท่ีกองทนุเงนิให้กู้ยมืเพือ่กำรศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัภเูกต็
 5. นายพลวัฒน์ สงวนนาม  
  เจ้ำหน้ำที่วินัยนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
 6. นายธนกรณ์ ชัยธวัช  
  เจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรงำนท่ัวไป (งำนหอพกั) มหำวทิยำลยัรำชภฏัภเูกต็
 7. ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล  
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนกัศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัพบิลูสงครำม
 8. นายอ�าพน กลีบปาน  
  ผูอ้�ำนวยกำรกองพฒันำนกัศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัพบิลูสงครำม
 9. นางศรีไพร วงษ์วาน  
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
 10. นางวรรณิศา เปียศิริ  
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
 11. นายวันชัย ภัทรกุลปกรณ ์
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
 12. นางสาวเสาวลักษณ์ แสงแก้ว  
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
 13. ว่าที่เรือโท ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ 
  รองอธกิำรบดีฝ่ำยกจิกำรนกัศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัร�ำไพพรรณี

 14. นายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ  
  รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี
 15. ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏล�ำปำง
 16. นายกิตติรัตน์ บุญล�่า  
  เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนครศรอียธุยำ
 17. นางสาวกาญจนา จินตนา  
  เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนครศรอียธุยำ
 18. นายอนิวัตติ์ ปริยาสิริวรกุล 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
 19. นางสาวอมรรัตน์ ศรีลา  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
 20. นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ  
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
 21. นางสาวลัดดา อินทราพงษ ์
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
 22. นายไพโรจน์ พรเจริญ 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
 23. นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว 
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
 24. นางสาวรุจิรา ดอนอุดม  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
 25. นางสาวอรอุมา เข็มอนุสุข 
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
 26. นางจันทร์ที อัตพุฒ  
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
 27. นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ  
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
 28. นายพิพัฒน์ ปิยะพงศ์เดชา 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
 29. ผศ.ดร.พรทิพา ด�าเนิน 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์
 30. นางสาวโสรยา วรนุช  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก�ำแพงเพชร
 31. นายสยาม กันหาลิลา  
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
 32. นางสาวปราณี พุฒพวง  
  รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำงำนสวัสดิกำร
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
 33. นายภานุรุจ ทันสุทธิ์  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
 34. นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ่มพันธ์  
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
 35. นางสาวอัญชัน พระนอน  
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
 36. นางสาวอัมรัตน์ อินทร์ศักดิ์
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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 37. นางสาวนันทิยา ไตรทศกุล
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
 38. นายศักดา ศิริพันธุ์
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
 39. ว่าที่ ร.ต.อนุชิต พงศ์พหรหม 
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
 40. นางรุจิเรศ รุ่งสว่าง  
  หัวหน้ำส่งเสริมสวัสดิภำพและสวัสดิกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
 41. นางสุชีวี ประดับสุข  
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
 42. นางตุลยดา ยะโสธร  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
 43. นางสาวจิรภา คงเขียว  
  รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
 44. นางสาวจิราภรณ์ กวดขัน  
  อำจำรย์ประจ�ำกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
 45. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล  
  ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
  ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 46. นางสาวกัลยา นันท์ส�าเภา  
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 47. นางสาวสุนิสา คงทอง  
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 48. ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล  
  อำจำรย์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์
 49. นางตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ
 50. นางสาวอารีย์ มหานิล  
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
 51. นางสาววัฒนา วงค์ษาบุตร 
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
 52. ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม  
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
 53. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ  
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
 54. นายวันชัย ตาเสน 
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง

}  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชมงคล

 1. นายส�าราญ ขวัญยืน  
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
 2. นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์  
  ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ

 3. นายบุญสม ครึกครืน  
  รักษำกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
 4. นางสาวเมธินี บุญทับ 
  นักวิชำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
 5. นางสาวศศิธร พุ่มพฤกษ ์
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
 6. นางธิดารัตน์ โสดา  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
 7. นายไพรัช เถื่อนประดิษฎ ์
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
 8. นางเกษร พลอยโพธิ์  
  นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
 9. นางกัญจนา สุนทรวัฒน์  
  นักวิชำกำรศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์
 10. นางประดิษฐา นาครักษา  
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
 11. นางสาวสโรชา หัตถกรรม  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
 12. นางสาวนุสรา หนูกลัด  
  ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
 13. นายอังกูร กิตติวรกาล  
  หัวหน้ำงำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
 14. นางสาวสมพร อินบุญเชิด  
  นักวิชำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
 15. นางสาวสุพรรณี ศรีรงค์  
  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

}  ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 1. ผศ.กุลธนี ศิริรักษ์  
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร วิทยำลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 2. นายวิสุทธิ์ ไพเราะ  
  หัวหน้ำแผนกกิจกรรม มหำวิทยำลัยสยำม
 3. ดร.ประวิทย์ ใจห้าว 
  หัวหน้ำแผนกพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยสยำม
 4. นางสาวอุไรวรรณ โหเจริญ 
  ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์พัฒนำบุคลิกภำพ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
 5. นายกฤษณนันท์ เครือวรรณ ์
  อำจำรย์แผนกให้ค�ำปรึกษำทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
  มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
 6. นายชัย พร้อมพรชัย
  ผู้จัดกำรอำคำรหอพัก มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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 7. นางชิดชนก สิทธารถศักดิ ์
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 8. นางจันทร์พร สุริวงค์กล่อม 
  หัวหน้ำแผนกทุนและบริกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 9. นางสาวลภัสรดา แขวงอินทร ์
  หัวหน้ำแผนกหอพักนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 10. นางสาวกรรวี กลับอ�าไพ 
  อำจำรย์ประจ�ำส�ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ
  วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
 11. รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศร ี
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล
 12. ว่าที่ร้อยโทไมตรี ดาวรสิน 
  นักกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีจิตรลดำ
 13. นายอนุเทพ หน่อบุญโยง 
  นักกำรศึกษำ วิทยำลัยเทคโนโลยีจิตรลดำ
 14. นางสุภาณี ประชุมชน 
  ผู้จัดกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 15. นายธีรพงษ์ มณีโชต ิ
  รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกิจกำรนักศึกษำ
  สถำบันรัชต์ภำคย์
 16. นำยอชิตพล ฉัตรวรำกร 
  ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต
 17. นางสาวกนกกร ชูแก้ว 
  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต
 18. นางชนทัต ซิ่วมณ ี
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยทองสุข
 19. นางสราภา ตันเจริญ 
  หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร วิทยำลัยทองสุข
 20. นางณัฐกนก เจริญกิตต ิ
  เจ้ำหน้ำที่ วิทยำลัยทองสุข
 21. ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและกิจกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ
 22. ดร.อมรรัตน์ วรรณะ 
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ
 23. นางสาวรัตนาภรณ์ สังวาลย ์
  หัวหน้ำงำนหอพัก มหำวิทยำลัยเกริก
 24. นางสาวซูนียะห์ มะแอ 
  หัวหน้ำงำนบริกำรกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกริก
 25. นายไพศาล ลีมอปาแล 
  หัวหน้ำแผนกทุนกำรศึกษำและสวัสดิกำร
  มหำวิทยำลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 26. นางรวิวรรณ เล่ห์จันพงษ ์
  เจ้ำหน้ำที่แผนกทุนกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยอิสเทิร์นเอเชีย
 27. ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร 
  รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต

 28. นางสุขตา เกิดภู ่
  รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต
 29. นางรสสุคนธ์ ทวีทรัพย ์
  อำจำรย์ มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
 30. นางเนาวรัตน์ สัตนาโค 
  อำจำรย์ มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
 31. นายสิทธิพงษ์ เปรมประพันธ ์
  หัวหน้ำแผนกบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
 32. นายธีระ วาจาดี
  อำจำรย์ประจ�ำแผนกบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
 33. อาจารย์ทฤฒมน เพียผ่าน
  อำจำรย์ประจ�ำ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
 34. นายปริวัตร สิงห์แก้ว
  อำจำรย์ประจ�ำ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
 35. อาจารย์อรวรรณ อุทัยรัตน์
  อำจำรย์ประจ�ำ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 36. อาจารย์กาญจนา ปทุมบาล
  อำจำรย์ประจ�ำ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
 37. นางนฤมล ช่องชนิล
  หัวหน้ำศูนย์พัฒนำนักศึกษำ วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
 38. นางสาวณนิตา ทิศเพลิน
  พนักงำน วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
 39. อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน
  อำจำรย์ประจ�ำ คณะพยำบำลศำสตร์ วิทยำลัยเซนต์หลุยส์
 40. นางสาวจุฑามาศ นาคน�้า
  อำจำรย์ประจ�ำ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม
 41. นายสังคม แก้วสว่าง
  อำจำรย์ประจ�ำ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม
 42. นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
  รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยแสงธรรม
 43. นางสาวกัญวสุ ศรีไทย 
  หัวหน้ำงำนธุรกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยแสงธรรม
 44. นางสาวมัทนา เอมคล้า
  ผู้จัดกำรฝ่ำย สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
 45. นางสาวมัณฑนา บุญพิมพ์
  เจ้ำหน้ำที่อำวุโส สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
 46. นางสาวพิชญาวี เปรมรุ่งเจตน์
  เจ้ำหน้ำที่อำวุโส สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
 47. นางพัทธนันท์ มณเฑียรทอง
  เจ้ำหน้ำที่ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
 48. นายศักดิ์ชัย คนใหญ่
  เจ้ำหน้ำที่ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
 49. นางโสภิณ ทวีพงศากร
  ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยคริสเตียน
 50. นางสาวสุนันทา สุจิรารัตน์
  หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกรรมนักศึกษำและหอพัก
  มหำวิทยำลัยคริสเตียน
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 51. นางสาวชิดชนก แตงอ่อน
  เจ้ำหน้ำที่งำนสวัสดิกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยชินวัตร
 52. นายมงคล ม่วงพันธุ์
  เจ้ำหน้ำที่งำนหอพักนักศึกษำ มหำวิทยำลัยชินวัตร
 53. นางสาววิภาวรรณ กระดาษทอง
  ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก
 54. นายธิรัตน์ สมพันธ ์
  Student Activity Coordinator
  มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก
 55. อาจารย์สุภาพร ชินสมพล
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยนครรำชสีมำ
 56. อาจารย์เขมกัญญา กล่อมจอหอ
  เจ้ำหน้ำที่งำนปฐมพยำบำล วิทยำลัยนครรำชสีมำ
 57. นายประทีป จันทร์รังษ ี
  อำจำรย์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 58. นายจีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
   สถำบันเทคโนโลยียำนยนต์มหำชัย
 59. นายวีระพล นวลภักดี
  หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรและสุขภำพอนำมัย
  สถำบันเทคโนโลยียำนยนต์มหำชัย
 60. นางสาวสุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย
 61. นำงสำวสิรินำถ งำมประเสริฐ
  หัวหน้ำงำนกองทุน วิทยำลัยบัณฑิตเอเซีย
 62. นางมาลีรัตน์ สาผิว
  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรนักศึกษำ
  มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
 63. ดร.ศรัณย์ สายฟ้า
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
 64. นายน�าพล แฉ่งพานิช
  ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
 65. นางวิกานดา เจียมสุข
  ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ให้ค�ำปรึกษำ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
 66. นางสาวณชนม์ ประยูรวงศ์
  อำจำรย์ประจ�ำหอพัก มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์
 67. นายอชิระ ดวงหอม
  งำนสวัสดิกำรนิสิต มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์
 68. นางสาวกัณยากร วงษ์ศรี
  หัวหน้ำแผนกบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ
  สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 69. นายชนินทร์ ชาติ
  เจ้ำหน้ำที่กิจกำรนักศึกษำ
  สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

}  ผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชน

 1. นางสาวปารดา ศราธพันธุ์
  นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ สถำบันวิทยำลัยชุมชน
 2. นายณัฐวุฒิ โพธิทักษิณ
  รองผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนตรำด 
 3. นางเปรมจิต มอร์ซิง
  รองผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนตำก
 4. นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
  ผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนสระแก้ว
 5. นางสาวฐิติมา มีช้าง
  ครูช�ำนำญกำร วิทยำลัยชุมชนสระแก้ว
 6. นางเกษร ปะลาวัน
  รองผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนสตูล
 7. นายอิศรา จันทิมางกูร 
  ครู วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 8. นายกล้าณรงค์ วงศ์สุวรรณ
  นักวิชำกำรศึกษำ วิทยำลัยชุมชนน่ำน
 9. นายอ�านาจ เขียวมงคล 
  เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำและหลักสูตร
  วิทยำลัยชุมชนน่ำน
 10. นายวิวัตน์ชัย พิมพ์หอม
  หัวหน้ำงำนกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยชุมชนพังงำ
 11. นางศศิประภา มุขอาษา
  หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยชุมชนหนองบัวล�ำภู
 12. นางสาวกัญจน์รัชต์ วิวาสุข 
  ครูช�ำนำญกำร วิทยำลัยชุมชนยโสธร
 13. นายสุทธิศักดิ์ น�้าทิพย์
  รองผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี
 14. นางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ
  นักวิชำกำรศึกษำ วิทยำลัยชุมชนยะลำ
 15. นายยุทธนา พรหมณี
  ผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส
 16. นายสาคร ปานจีน
  หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยชุมชนนรำธิวำส
 17. นายณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน
  หัวหน้ำงำนกิจกำรนักศึกษำ วิทยำลัยชุมชนสมุทรสำคร
 18. นายพิพัฒน์พงษ์ หงษ์สัมฤทธิ ์
  รองผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนสงขลำ
 19. นายวิชัย ชวนรักษาสัตย ์
  ครูช�ำนำญกำร วิทยำลัยชุมชนพิจิตร
 20. ดร.สุภาวดี อิสณพงษ ์
  รองผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนบุรีรัมย์
 21. นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย
  ผู้อ�ำนวยกำร วิทยำลัยชุมชนแพร่

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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การอภิปรายหัวข้อ

การจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } ประธำนที่ปรึกษำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
และที่ปรึกษำที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี  สำขำภำษำอังกฤษ วิทยำลัยกำรศึกษำพระนคร
 } ปริญญำโท  สำขำกำรอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 } ปริญญำเอก  สำขำหลักสูตรและกำรสอน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3. ประสบการณ์ท�างาน
 } พ.ศ. 2538 - 2541 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
     วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 } พ.ศ. 2548 - 2552 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
     ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 } พ.ศ. 2552 - 2560 อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
     รำชูปถัมภ์
 } ปัจจุบัน   กรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี

3. รายชื่อวิทยากรและประวัติย่อ
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การจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } รกัษำกำรแทนในต�ำแหน่งรองอธกิำรบดีฝ่ำยควำมยัง่ยนืและบรหิำรศนูย์รงัสติ มหำวทิยำลยั 
  ธรรมศำสตร์

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 } ปริญญำโท  ด้ำนกฎหมำยมหำชน University of Gottingen ประเทศเยอรมนี
 } ปริญญำเอก  ด้ำนกฎหมำยมหำชน University of Gottingen ประเทศเยอรมนี

3. ประสบการณ์ท�างาน 
 } อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำกฎหมำยมหำชน คณะนิติศำสตร์
 } ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำ
 } รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำ
 } กรรมกำรสภำวิจัยแห่งชำติ สำขำนิติศำสตร์

4. ประสบการณ์อื่นๆ
 } ประธำนคณะกรรมกำรจัดระเบียบหอพัก กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง 
  ของมนุษย์ 
 } ประธำนคณะท�ำงำนแก้ปัญหำร้ำนเหล้ำรอบสถำนศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
  กำรอุดมศึกษำ 
 } รองประธำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรศกึษำเพือ่ควำมเป็นพลเมอืง กระทรวงศกึษำธกิำร
 } ประธำนคณะท�ำงำนกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษำ 
  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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การอภิปรายหัวข้อ

การจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

โดย... ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } อำจำรย์ประจ�ำคณะนิเทศศำสตร์ และรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัย 
  รังสิต

2. วุฒิการศึกษา
 } ปริญญำตรี  นศ.บ. (กำรประชำสัมพันธ์) มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
 } ปริญญำโท  • MPA. (Public Administration) Kentucky State University
    ประเทศสหรัฐอเมริกำ
    • MLA. (Public Relation) Oklahoma City University 
    ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 } ปริญญำเอก  Ed.D. (Administrative and Policy Study) University of Pittsburgh 
    ประเทศสหรัฐอเมริกำ (โดยรับทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรังสิต)

3. ต�าแหน่งที่ส�าคัญในอดีตถึงปัจจุบัน
 } พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำกำรประชำสัมพันธ์ วิทยำลัยนิเทศศำสตร์ 
 } พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรังสิต

4. ประสบการณ์/งานบริการสังคม
 } ประธำนอนุกรรมกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่ง 
  ประเทศไทย (สสอท.)
 } รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน 
  คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
 } รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิสิริวัฒนำเชสเชียร์ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
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การอภิปรายหัวข้อ

การจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

โดย... นายวิรัช โหตระไวศยะ

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี วทบ. (เคมี) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 } ปริญญำโท  วทม. (กำรสอนเคมี) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

3. ประสบการณ์ท�างาน
 } พ.ศ. 2543 - 2547  ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรกองบริกำร 
 } พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรกองประชำสัมพันธ์
 } พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน  ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรสถำนวีทิยกุระจำยเสยีง FM 89.5 MHz  
     มทร. ธัญบุรี 
 } พ.ศ. 2551 - 2554  ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยอธิกำรบดี 
 } พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิกำรบดี

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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การบรรยาย เรื่อง

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

โดย... นายพงศ์เทพ พนากุลวิจิตร

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงพัฒนำสังคมและ 
  ควำมมั่นคงของมนุษย์

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

3. ประสบการณ์/ความช�านาญพิเศษ
 อนุกรรมกำรยกร่ำงกฎหมำย ได้แก่
 } พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 } พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551
 } พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. 2550
 } พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ 
  พ.ศ. 2558
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การบรรยาย เรื่อง

การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำเทเวศน์
 } ปริญญำโท  สำขำวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 } ปริญญำเอก Doctor of Philosophy Magadh University สำธำรณรัฐอินเดีย

3. ประสบการณ์ท�างาน
 } ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง 
 } ผู้อ�ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
 } รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 } ที่ปรึกษำศูนย์ประสำนงำนโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด�ำริ 
 } ผู้ประนีประนอมประจ�ำศำลจังหวัดธัญบุรี 
 } ผู้ช่วยด�ำเนินงำนสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

4. ความเชี่ยวชาญ/งานวิจัยที่สนใจ
 } กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
 } งำนวิจัยยุทธภัณฑ์ทำงทหำร

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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การบรรยาย เรื่อง

การบริหารจัดการหอพักนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

โดย... นายฉลอง แขวงอินทร์

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี สำขำพลศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 } ปริญญำโท สำขำพลศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

3. ต�าแหน่งที่ส�าคัญในอดีตถึงปัจจุบัน 
 } พ.ศ. 2544 - 2550 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำนักศึกษำ 
     มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 } พ.ศ. 2551 - 2553  ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 } พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4. ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 } พ.ศ. 2551  อบรมหลักสูตรผู ้บริหำรมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนและช่วยวิชำกำร  
   รุ่นที่ 12 (นบก.) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
 } พ.ศ. 2555  อบรมหลักสูตรกำรจัดกำรควำมขัดแย้งด้ำนนโยบำยสำธำรณะโดยสันติวิธ ี
    รุ่นที่ 8 สถำบันพระปกเกล้ำ
 } พ.ศ. 2558  อบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกิจกำรนักศึกษำ รุ่นที่ 1 ส�ำนักงำน 
   คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
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การบรรยาย เรื่อง

โครงการทุนการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และ 
หน่วยงานต่างๆ ของสดานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โดย... นางนวรัตน์ ศิริ

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
รักษำกำรในต�ำแหน่งนักวิชกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ

กลุ่มพัฒนำระบบสวัสดิกำรและบริกำรนักศึกษำ ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

328 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2039 5572   โทรสำร 0 2039 5652-3

การบรรยาย เรื่อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โดย... นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
รองผู้จัดกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 
เลขที่ 89 อำคำร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดำภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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การบรรยาย เรื่อง

กองทุนการออมแห่งชาติ

โดย... นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกองทุนกำรออมแห่งชำติ

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี สำขำ International Relations Kiev State University ประเทศยูเครน 
 } ปริญญำโท สำขำ International Relations Kiev State University ประเทศยูเครน 

3. ต�าแหน่งที่ส�าคัญในอดีตถึงปัจจุบัน
 } พ.ศ. 2014 - 2016 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั หลักทรพัย์จดักำรกองทนุเอเชยี เวลท์  
   จ�ำกัด
 } พ.ศ. 2004 - 2014 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลัส  
   จ�ำกัด

4. ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 } เป็นผู้ให้ควำมรู้กับนักลงทุนทั่วไป รวมทั้งนักศึกษำ ประชำชนที่สนใจกำรออมและ 
  วำงแผนกำรลงทุนส�ำหรับปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
 } มีควำมรู้ด้ำนกำรวำงแผนทำงกำรเงิน เป็นผู้แนะน�ำนักลงทุน 
 } เป็นกรรมกำรสอบคุณวุฒิวิชำชีพนักวำงแผนกำรเงิน (Certified Financial Planner - 
  CFP) แห่งประเทศไทย
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การบรรยาย เรื่อง

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจดาการ
และการเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร

โดย... พันเอกนิวัตินคร มัคเจริญ

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรสัสดี กรมกำรสรรพก�ำลังกลำโหม

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

3. ต�าแหน่งที่ส�าคัญในอดีตถึงปัจจุบัน 
 } พ.ศ. 2531 ผู้ช่วยสัสดีเขตบำงรัก
 } พ.ศ. 2538  ผู้ช่วยสัสดีเขตดอนเมือง
 } พ.ศ. 2546  หัวหน้ำแผนกสัสดี หน่วยบัญชำกำรก�ำลังส�ำรอง (หน่วยบัญชำกำรรักษำ 
   ดินแดน)
 } พ.ศ. 2552 รองผู้อ�ำนวยกำรกองกำรสัสดี กรมกำรสรรพก�ำลังกลำโหม
 } พ.ศ. 2559 ผู้อ�ำนวยกำรกองกำรสัสดี กรมกำรสรรพก�ำลังกลำโหม

4. ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 } งำนด้ำนกำรสัสดี (กำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร)
 } พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน เลขำนุกำรมูลนิธิขุนวิวรณ์สุขวิทยำ และนำงวิวรณ์สุขวิทยำ

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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การบรรยาย เรื่อง

การให้บริการแนะแนวและให้คดาปรึกษาสดาหรับนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (Counseling Center)

โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต 
 } คณบดีคณะจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต

2. วุฒิการศึกษา
 } ปริญญำตรี  สำขำภำษำอังกฤษ วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำมหำสำรคำม 
 } ปริญญำโท  สำขำกำรแนะแนว วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำประสำนมิตร 
 } ปริญญำเอก สำขำ Higher Education University of North Texas ประเทศ 
   สหรัฐอเมริกำ

3. ต�าแหน่งที่ส�าคัญในอดีตถึงปัจจุบัน
 เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหำรที่ส�ำคัญในมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ คณบดีคณะ 
 ศึกษำศำสตร์ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร และหัวหน้ำภำควิชำกำรแนะแนวและจิตวิทยำกำรศึกษำ

4. ความเชี่ยวชาญ/ผลงานวิจัย
 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตรปริญญำโท สำขำจิตวิทยำกำรแนะแนว  
 ประธำนควบคุมปริญญำนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญำโท และปริญญำเอก ผู้ก่อตั้งโครงกำร 
 ปริญญำเอกสำขำจิตวิทยำกำร ให้ค�ำปรึกษำ และเปิดสอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
 มีผลงำนด้ำนวิชำกำรและงำนวิจัยมำกมำย ได้แก่ 
 } กิจกรรมกลุ่มในโรงเรียน ส�ำนักพิมพ์พัฒนำศึกษำ กรุงเทพ (2546) 
 } จิตวิทยำกำรท�ำงำนร่วมกัน ส�ำนักพิมพ์ธนธัชกำรพิมพ์ กรุงเทพ (2546) 
 } ทฤษฎีกำรให้ค�ำปรึกษำ ส�ำนักพิมพ์พัฒนำคุณภำพวิชำกำร กรุงเทพ (2531)
 } กำรแนะแนวเบื้องต้น ส�ำนักพิมพ์ไทยวัฒนำพำนิช กรุงเทพ (2529) 
 } บริกำรสนเทศ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ (2521) 
 } กำรศึกษำและพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยำวชนไทย (2547)
 } กำรสร้ำงแบบวัดควำมฉลำดทำงอำรมณ์ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำ (2545)
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การบรรยาย เรื่อง

การส่งเสริมสุขภาวะนิสิตนักศึกษา

โดย... นางสาวอุบล สาธิตะกร

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกิจกำรนิสิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี  ครุศำสตรบัณฑิต (จิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว)
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 } ปริญญำโท  ครุศำสตรมหำบัณฑิต (จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว)
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3. ประสบการณ์การท�างาน/ประวัติการท�างาน
 } เป็นนักจิตวิทยำให้กำรปรึกษำแก่นิสิตและคณำจำรย์
 } เป็นผูจ้ดัท�ำหลกัสตูรทำงด้ำนจติวทิยำพร้อมอบรมให้ควำมรูท้ำงด้ำนจติวทิยำแก่คณำจำรย์ 
  และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย เช่น หลักสูตรเทคนิคกำรกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 
  ส�ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ หลักสูตรควำมเช่ือม่ันและกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม  
  หลักสูตรมนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ
 } เป็นผู้จัดท�ำโครงสร้ำงพร้อมแผนงำนของหน่วยส่งเสริมสุขภำวะนิสิต 
 } เป็นผูร้เิริม่จดัท�ำกระบวนกำรปฏบิตักิำรมำตรฐำน (Standard Operating Procedure : 
   SOP) กำรให้ควำมช่วยเหลือนิสิตในภำวะวิกฤติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 } เป็นอำจำรย์พิเศษสอนระดับปริญญำโทวิชำเทคนิคกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำกำรปรึกษำ 
   สำขำวชิำสขุภำพจติ ภำควชิำจติเวชศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
 } เป็นวิทยำกรอบรมทำงด้ำนจิตวิทยำในหัวข้อต่ำงๆ เช่น เทคนิคกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำ 
   กำรท�ำงำนเป็นทีม กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ฯลฯ ให้แก่สถำบันกำรศึกษำและ 
  หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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การบรรยาย เรื่อง

การให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการทดางาน
และการพัฒนาอาชีพ (Career Center)

โดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริยา ณ นคร

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2. วุฒิการศึกษา 
 } ปริญญำตรี  สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
   ลำดกระบัง
 } ปริญญำโท  สำขำเทคโนโลยีชีวภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล
 } ปริญญำเอก  สำขำ Biochemistry University of Muenster ประเทศเยอรมนี 

3. ต�าแหน่งที่ส�าคัญในอดีตถึงปัจจุบัน 
 } ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำ 
 } ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม

4. ความเชี่ยวชาญ/งานวิจัยที่สนใจ
 } Active Learning, Problem based Learning
 } Nano biotechnology, Biophysic, สำรสกัดสมุนไพร
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การบรรยาย เรื่อง

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) และการสนับสนุน
เงินอุดหนุนทางการศึกษาสดาหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี

โดย... นางอินทิรา วงษ์นิกร

1. ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
 } นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร กลุ่มส่งเสริมกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์กับชุมชน ส�ำนัก 
  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ

2. วุฒิการศึกษา
 } ปริญญำตรี  สำขำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
 } ปริญญำโท  สำขำกำรจัดกำรกำรสื่อสำรภำครัฐและเอกชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3. ต�าแหน่งที่ส�าคัญในอดีตถึงปัจจุบัน
 } 2553 - 2555 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ส�ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวง 
  เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 } 2556 - ปัจจุบัน นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

4. ประสบการณ์ท�างาน/ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 } เจ้ำหน้ำท่ีติดตำมและประสำนข้อมูลชี้แจงผลกำรปฏิบัติงำนประกอบกำรอภิปรำย 
  ไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (นำยจุต ิ
  ไกรฤกษ์)
 } ผู้ช่วยฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท�ำงำนกลั่นกรองข้อมูลเอกสำรเกี่ยวกับสัญญำด�ำเนินกิจกำร 
  ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ
 } เจ้ำหน้ำท่ีประสำนและติดตำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
  กำรสื่อสำร (น.อ.อนุดิษฐ์ นำครทรรพ) ในกำรลงพื้นที่และประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร 
   ระหว่ำงวันที่ 29-30 ก.ค. 2555 ณ จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์
 } กรรมกำรและผู ้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติ  
  60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

ต่อ >>

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
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 } กรรมกำรและผู ้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติ  
  60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
 } กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนกำรจัดงำนดนตรีไทย 
  อุดมศึกษำ
 } กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนกำรจัดงำน 
  ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ 
 } คณะท�ำงำนและผู ้ช่วยเลขำนุกำรคณะท�ำงำนจัดสรรงบประมำณโครงกำรพัฒนำ 
  กำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ
 } คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท�ำงำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ 
  กำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ
 } คณะท�ำงำนและผูช่้วยเลขำนกุำรคณะท�ำงำนเฉพำะกจิเพือ่จดัท�ำโครงกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ
  60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
 } คณะท�ำงำนและผูช่้วยเลขำนกุำรคณะท�ำงำนพจิำรณำโครงกำรวจิยัด้ำนกำรจดักำรศกึษำ 
  ส�ำหรับคนพิกำรในระดับอุดมศึกษำ
 } คณะท�ำงำนเพื่อพัฒนำองค์กำรตำมพันธกิจของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
   (Flag Ship)
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4. เอกสารประกอบการบรรยาย

 1. หนังสือทุนกำรศึกษำส�ำหรับนิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ

 2. คู่มือกำรขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร และกำรขอเปิดเป็นสถำนศึกษำ
วิชำทหำรของสถำบันอุดมศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 3. พระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

 4. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย

  ✒ กำรบรรยำย เรือ่ง “พระรำชบญัญตัหิอพกั พ.ศ. 2558” โดย นำยพงศ์เทพ พนำกลุวจิติร 

  ✒ กำรบรรยำย เรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรหอพักนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ”
   โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ และนำยฉลอง แขวงอินทร์

  ✒ กำรบรรยำย เรื่อง “โครงกำรทุนกำรศึกษำทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน มูลนิธิ และ 
   หน่วยงำนต่ำงๆ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ” โดย นำงนวรัตน์ ศิริ 

  ✒ กำรบรรยำย เรื่อง “วำงแผนเกษียณสุขกับ กอช.” โดย นำงสำวจำรุลักษณ์ เรืองสุวรรณ 

  ✒ กำรบรรยำย เรื่อง “กำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำรและกำรเปิด 
   สถำนศึกษำวิชำทหำร” โดย พันเอกนิวัตินคร มัคเจริญ และนำงนวรัตน์ ศิริ 

  ✒ กำรบรรยำย เรื่อง “กำรให้บริกำรแนะแนวและให้ค�ำปรึกษำส�ำหรับนักศึกษำในสถำบัน 
   อุดมศึกษำ (Counseling Center)” โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล 

  ✒ กำรบรรยำย เรื่อง “กำรให้บริกำรด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท�ำงำนและ 
   กำรพัฒนำอำชีพ (Career Center)” โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริยำ ณ นคร 

 	 ✒ กำรบรรยำย เรื่อง “กำรส่งเสริมสุขภำวะนิสิตนักศึกษำ” โดย นำงสำวอุบล สำธิตะกร 

  ✒ กำรบรรยำย เรื่อง “ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร (DSS Center) และกำรสนับสนุน 
   เงินอุดหนุนทำงกำรศึกษำส�ำหรับนิสิตนักศึกษำพิกำรในระดับอนุปริญญำและ 
   ปริญญำตรี” โดย นำงอินทิรำ วงษ์นิกร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาได้ที่ :

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ125



5. ภาพข่าวการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบ 
 สวัสดิการและบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 126



6. ภาพถ่ายงานประชุมสัมมนาฯ

แนวปฏิบัติที่ด ี ในการจัดระบบสวัสดิการ

และบริการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ127



ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 128






