รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555

สานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นสานักกิจการนักศึกษา
ประกอบด้วย
1. ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้งให้ดาเนินการตั้งแต่วันที่ 12
มกราคม 2531 ในนามมหาวิทยาลัยโยนก โดยมีวัตถุประสงค์ที่ มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถนาความรู้
ไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยโยนกได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ อันได้แก่ การเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต
และการเปลี่ยนอธิการบดี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทาให้เกิดการเปลี่ย นวิสัย ทัศน์ใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางความรู้
และภูมิปัญญาแผ่นดิน” ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการใหม่ เพื่อก้าวสู่ทศวรรษแห่งการเปลี่ย นแปลง การดาเนินกิจกรรม
ก็เช่นเดียวกันได้มีการปรับเปลี่ย นกรอบการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ คิดเป็น ทาเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสานึกต่อสิ่งสาธารณะ
และในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” โดย
มีการบริหารจัดการลักษณะรูปแบบธุรกิจการศึกษา ภายใต้ บริษัทเนชั่นยู ที่มีความเชื่อมั่นว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์
นั้นขึ้นอยู่กับปัญญา องค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน ระหว่างมวลมนุษยชาติ ดังปรัชญาที่ว่า
“ปัญญาพัฒนาชีวิต”
สานักกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการจัดตั้งขี้นพร้อมกับ การได้รับอนุญาตจัดตั้งให้
ดาเนินการ มหาวิทยาลัยโยนก โดยมีอาจารย์ประวัติ วีระศิริ ดารงตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์
ดร.เฉลิมชัย มนูเสวต เป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 จนถึง ปีการศึกษา 2544 ได้
มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการบริหาร มีการแต่งตั้ง อาจารย์สุพจน์ สุขกลัด ดารงตาแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึง ปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2547 ได้มีการแต่งตั้ง อาจารย์ธวัชชัย
แสนชมภู ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2547 จนถึ ง ปี ก ารศึ ก ษา 2552
ในปีก ารศี กษา 2552 ถึ งปีก ารศึ กษา 2553 อาจารย์ ดร.วั นชาติ นภาศรี ได้รับ การแต่ง ตั้งให้ดารงต าแหน่ง ผู้ช่ว ย
อธิการบดีฝ่ ายกิจการนั กศึกษา และปีการศึก ษา 2554 ได้มี การแต่งตั้ง อาจารย์บุ ญรักษา ปั ญญายืน ดารงตาแหน่ ง
รักษาการผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา เพื่อควบคุมดูแลงานกิจการนักศึกษา จนถึงปีการศึกษา 2555
จากสถานการณ์ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการดาเนินชีวิตที่จะต้องดารงชีพอยู่ต่อสภาวะดังกล่าวดังนั้นมหาวิทยาลัย เนชั่น ได้ตระหนักถึง การที่จะทาให้
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่ดีขึ้นในอนาคตภายหน้าที่สาเร็จการศึกษาแล้ว นั้น จึงได้กาหนดแนวทางกระบวนการในการ
ดาเนินการจั ดการเรีย นการสอน ที่ จะผลิต บัณฑิ ตที่มี ทักษะที่ จาเป็นในทศวรรศข้ างหน้า โดยเน้ นวิธี การ ในรูป แบบ
“การเรียนกับมืออาชีพ” โดยมีการกาหนดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการผลิตบัณฑิต ดังนี้

เอกลักษณ์


อัตลักษณ์ :


เรียนกับมืออาชีพ
บัณฑิตจิตอาสา
3 ทักษะ
ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill)
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 ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill)
 ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill)
ซึ่งในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าวนั้น จาเป็นที่จะต้องมีการจัดการเรีย นการสอนที่หลากหลาย
ครอบคลุมในทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะด้านการใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และทักษะการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ซึ่งทักษะด้านการใช้ชีวิต ประสบการณ์ใ นการปฏิบัติงาน และทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่นนั้น จาเป็นที่จะต้อง
เรีย นรู้ ได้จากการด าเนิน การฝึก ปฏิบัติ ใ นสถานการณ์จริง โดยผ่านกิ จกรรมที่ทางมหาวิท ยาลัย และสโมสรนั กศึกษา
สาขาวิชา ชมรม ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษานั้น ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเรีย นรู้
อย่างหนึ่งของการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ แต่ที่ผ่านมาการดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาไม่สามารถบรรลุผลตามนโยบาย
ได้ดีเท่าที่ควร
2. ปรัชญา และพันธกิจ
ปรัชญา (Vision)
เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนาให้นักศึกษา มีคุณลักษณะ ตามเอกลักษณ์ บัณฑิตจิตอาสา และอัตลักษณ์
ในทักษะ 3 ประการ 3 Skill ได้แ ก่ ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill)
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication Skill)
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในมหาวิทยาลัยฯ
และนอกมหาวิทยาลัยฯ
2. ให้บริการความต้องการจาเป็นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. ให้บริการด้านความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางด้านงานกิจการนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล

2. จานวนบุคลากรในหน่วยงาน
สานักกิจการนักศึกษา มีบุคลากรจานวน 5 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
1. นายธวัชชัย แสนชมภู ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา *ปริญญาโท
-สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สาขาการจัดการธุรกิจ MBA
มหาวิทยาลัยโยนก
2. นางสาวนฤมล โนชัย
เจ้าหน้าที่กิจกรรมนักศึกษา
*ปริญญาตรี
-สาขาวิชาการท่องเที่ยว

อายุงาน
18 ปี

2 ปี
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3.

นางกรรณิการ์ ไฮเซอร์

เจ้าหน้าที่หอพัก

4.

นางรัชณี พิศบุญ

เจ้าหน้าที่ศิลปวัฒนธรรม

5.

นายวีรศักดิ์ ของเดิม

เจ้าหน้าที่ศิลปวัฒนธรรม
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มหาวิทยาลัยโยนก
*ปริญญาตรี
-สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*ปริญญาโท
-สาขาบริหารธุรกิจ MBA
มหาวิทยาลัยเนชั่น
*ปริญญาตรี
-สาขาการจัดการ วิทยาลัยโยนก
*ปริญญาตรี
-สาขาศิลปไทย

13 ปี

16 ปี
6 เดือน
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1. โครงสร้างการบริหารงาน
นายธวัชชัย แสนชมภู
(ผู้อานวยการสานักกิจการนักศึกษา)

นางสาวนฤมล โนชัย
(เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา)
-งานสารบรรณและธุรการ
-งานพัสดุครุภัณฑ์
-งานงบประมาณ
-งานกิจกรรมนักศึกษา
-งานประกันคุณภาพสโมสรนักศึกษา
-งานอุบัติเหตุ
-งานให้คาปรึกษา

นางสาวกรรณิการ์ ไฮเซอร์
(เจ้าหน้าที่หอพัก)
-งานหอพักนักศึกษา

นางรัชณี พิศบุญ
(เจ้าหน้าที่งานศิลปวัฒนธรรม)

นายวีรศักดิ์ ของเดิม
(เจ้าหน้าที่งานศิลปวัฒนธรรม)

-งานสหกิจศึกษา
-งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
และงานผ่อนผันทหาร
-งานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักฯ
-งานให้คาปรึกษา

-งานและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
-สอนดนตรีพื้นเมือง
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