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สรุปผลการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของกลุ่มกิจการนักศึกษา
ปี งบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ประเด็น:พัฒนาการมีอตั ลักษณ์ ของนักศึกษาวศม.
เป้ าหมาย:
รู ปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ สร้ างอัตลักษณ์ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
ภายหลังจากกลุ่มกิจการนักศึกษาทาการปรับโครงสร้างการบริ หารงานใหม่ ได้มีการร่ วมกันจัดทา
แผนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มกิจการนักศึกษา ออกมาเป็ น 2 ประเด็นใหญ่ๆ ตาม
มุมมองที่เรากาลังร่ วมกันดาเนินการอยู่ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการบริ หารกลุ่มงานให้เป็ นไปตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ โดยประเด็นแรกพูดคุยกันถึง รู ปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ สร้ างอัตลักษณ์
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เนื่องจาก ดิฉนั นางศิราณี อิ่มน้ าขาว รองฯกลุ่มกิจการนักศึกษา
และอาจารย์ที่ร่วมเป็ นกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ วทิ ยาลัย รับทราบมาว่าในปี การศึกษานี้ สบช.มีแผน
ยุทธศาสตร์ เด่นเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวกับกลุ่มกิจการนักศึกษาคือ บัณฑิตของวิทยาลัยต้องมีอตั ลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่ ง
ปั จจุบนั การดาเนิ นงานแม้จะมีการทากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรมากมาย แต่ยงั ไม่สามารถตอบถึงอัตลักษณ์เด่น
ของนักศึกษาหรื อบัณฑิตที่แท้จริ งได้ เมื่อกลุ่มกิจการนักศึกษารวมตัวกันใหม่จึงคิดว่าทุกคนมาแลกเปลี่ยน
กันเรื่ องรู ปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างอัตลักษณ์นกั ศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคาม จึง
ได้ร่วมกันจัดทาแผนดังนี้
การบ่ งชี้ความรู้
ซึ่งเป็ นกระบวนการเตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่ วมกันในการมีส่วนร่ วมที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อหาวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์นกั ศึกษาให้มีความโดดเด่น โดยทางกลุ่มคิดว่า
วิธีการสู่ ความสาเร็จ ต้องประกอบด้วยคณะกรรมการบริ หารกลุ่มกิจการนักศึกษาต้องนาประเด็นที่ตอ้ งการ
ศึกษา เพื่อหา Gap ของกระบวนการและประเด็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดอัตลักษณ์ของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยทาการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ ที่ดี เด่นแล้วของนักศึกษา
ณ สภาพปัจจุบนั และต้องสารวจความคิดเห็น การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนเพื่อสะท้อนมุมมองให้ชดั เจน
ตามสภาพจริ ง
มีตวั ชี้วดั คือจานวนของอัตลักษณ์ที่แต่ละกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมแสดงความคิดเห็น
หรื อเสนอแนะเป้ าหมาย ให้เกิดลักษณะของอัตลักษณ์ที่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
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การสร้ างและแสวงหาความรู้
การสร้างและแสวงหาคามรู้ภายใน

ทาโดยคณะกรรมการบริ หารกลุ่มกิจการนักศึกษาประชุมวาง

แผนการดาเนินการสร้าง/พัฒนาอัตลักษณ์นกั ศึกษาและนาเสนอในที่ประชุมกลุ่มกิจการนักศึกษา นอกจากนี้
ยังใช้วธิ ี การส่ งข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางสื่ ออิเลคโทรนิก
เรี ยนรู้วธิ ีการสร้างอัตลักษณ์

ส่ งทางE-Mail.และจัดทาการแลกเปลี่ยน

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในปั จจุบนั ที่นกั ศึกษามี

จากมุมมองของตัวแทนอาจารย์
ผลการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ในช่ วงเดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2553 เป็ นเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า
จากการศึกษา SWOT ของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาเดิมพบว่า จุดเด่นของนักศึกษาวิทยาลัยคือเป็ น
คนในพื้นที่และมีความสามารถด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาของวิทยาลัยได้รับการอบรม
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นกิจกรรมที่ทุกคนต้องเข้าร่ วมอยูแ่ ล้ว
เมื่อดิฉนั ได้มีโอกาสดีในการเข้าร่ วม
ประชุมการพัฒนาอัตลักษณ์บณั ฑิตของสบช.ที่อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา พอจับประเด็นที่นามา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ทีมได้ดงั นี้
สรุ ปประเด็นการพัฒนาอัตลักษณ์ นักศึกษาของสบช. ในมุมมองของแต่ ละกลุ่มพบว่ ามีการมองใน
ด้ านอัตลักษณ์ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากสบช.ในมุมมองทีเ่ หมือนและแตกต่ างกันเช่ น
กลุ่มศิษย์เก่า ต้องการให้บณั ฑิตมีจิตอาสา
มีภาวะผูน้ า สอดคล้องกับมุมมองของแหล่งฝึ ก
ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุ ข กลุ่มผูบ้ ริ หารและกลุ่มคณาจารย์ ต่างต้องการบัณฑิตที่มีจิตบริ การด้วยหัว
ใจความเป็ นมนุษย์ เช่นเดียวกับเพื่อนร่ วมอาชีพ แหล่งฝึ กที่ใช้คาว่า Caring นอกจากนี้ยงั ต้องสามารถ
ทางานในชุมชนได้ มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน
กลุ่มคณาจารย์ ต้องการให้บณั ฑิตสามารถบูรณาการศาสตร์ สาขาต่างๆ ใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เหมาะสมตรงกับความต้องการของชุมชน เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นบนพื้นฐานของความจริ ง
กลุ่มชุมชน ต้องการบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่ อสารที่ดี มีความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ
กลุ่มแหล่งฝึ ก ต้องการให้บณ
ั ฑิตมีความใฝ่ รู้ และทักษะเชิงวิชาชีพที่เน้นชุมชน มีพฤติกรรมการ
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีทกั ษะเชิงสังคม
กลุ่มผูใ้ ช้บณั ฑิต ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเชิงวิชาชีพมีความคิดอย่าง
เป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดบวกสร้างสรรค์ ส่ วนมุมมองนักศึกษา คิดว่าตนเองต้องมีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้มุ่งสู่ ความ
เชี่ยวชาญให้บริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์และสุ ดท้ายกลุ่มผูป้ กครอง
ต้องการให้บณั ฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษาจากสบช.มีทกั ษะการดารงชีวติ ที่ดี มีวนิ ยั ต่อตนเองและสังคม
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เมื่อทาการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของอาจารย์ในกลุ่มกิจการนักศึกษา พบว่า
อาจารย์สัมฤทธิ์ ขวัญโพน ผูด้ ูแลด้านระเบียบวินยั นักศึกษา เสนอแนะว่าใน ด้านการพัฒนาอัต
ลักษณ์ที่วทิ ยาลัยได้ดาเนินการมาแล้ว หลักใหญ่คือการพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม การมีจิตอาสา ซึ่ง
เห็นว่าต้องดาเนิ นการต่อเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเนื่องจากวิทยาลัยต้องการให้บุคลากรมีสุขภาพดี เห็น
ควรให้มีการส่ งเสริ มนักศึกษาให้เป็ น Healthy Idol
อาจารย์ ชนิสรา แสนยบุตร ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเรื่ องนี้วา่ จากการที่อาจารย์ได้ผา่ นไปเห็น website
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในส่ วนของกองกิจการนักศึกษาได้เห็นนโยบายการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา
ดังนี้
- สร้างความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าและขยายเครื อข่ายเพื่อพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าสู่ จุดหมายสาคัญ
และเป็ นความเป็ นเลิศด้านการเกษตรและศาสตร์ ต่าง ๆ
- สร้างความเป็ นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้เป็ นคนอดทน สู ้งาน มีคุณธรรม เป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่าง
ของสังคม มีจิตอาสา ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (มีความรู ้ มีทกั ษะการคิดมีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ มีทกั ษะการวิเคราะห์
และการสื่ อสาร และมีการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม) ซึ่ งคิดว่าเอามาใช้กบั วิทยาลัยได้ในมุมมองอาจารย์
คือในส่ วนนี้ เราต้องมาปรับให้เข้ากับคุณลักษณะนักศึกษาของเราที่เป็ นนักศึกษาพยาบาล
- สนับสนุนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยส่ วนรวม “เก่งหาทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา”
- พัฒนานักศึกษาเน้นเป็ นคนดีมีจริ ยธรรม คุณธรรม และร่ วมนาสังคม “เชื่อมัน่ ใน ความดี ยึดมัน่
ในความถูกต้อง และซื่ อสัตย์ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น”
และมีกลยุทธ์ในการดาเนินการดังนี้
1. ให้แนวทางแก่นกั ศึกษาในการจัดทาโครงการ
2. เน้นการปฏิบตั ิจริ ง
3. เน้นให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดทากิจกรรมนักศึกษาและวิทยาลัย ครบทั้ง 5 ประเภท
กิจกรรมวิชาการ/สนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
4. ส่ งเสริ มให้มีการแสดงออกถึงการเป็ นผูน้ า
5. ส่ งเสริ มด้านอาสาพัฒนา พร้อมทั้งบริ การวิชาการแก่สังคม
6. มีการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
7 .มีการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆทั้งด้านวิชาการและการปรับตัว
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8. สร้างเครื อข่าย/ค่ายคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
9. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึก เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า
10. จัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กนั ศิษย์เก่า
จากสิ่ งที่ได้อ่านมานั้นทาให้อาจารย์คิดว่าน่าจะนาแนวทางจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับบริ บทงานกิจการนักศึกษาของวศม. เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล ศรี
มหาสารคามให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น
อ.เศวนาได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าการ สร้างความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าและขยายเครื อข่ายเพื่อพัฒนาความ
เจริ ญก้าวหน้าสู่ จุดหมายสาคัญและเป็ นความเป็ นเลิศด้านการเกษตรและศาสตร์ ต่าง ๆของอ.ชนิสราที่
กล่าวถึงส่ วนใหญ่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์ แต่กลับมองใน
มุมมองของผูด้ ุแลงานศิษย์เก่าสัมพันธ์วา่ จากทั้งหมดที่กล่าวมาอยากให้มีความชัดเจนในส่ วนศิษย์เก่าที่ได้ผล
ประโยชน์ในส่ วนลดการอบรม การประชุมที่วทิ ยาลัยเราควรจัดสวัสดิการให้กบั ศิษย์เก่าให้เป็ นรู ปธรรมและ
ชัดเจน อาทิส่วนลดการลงทะเบียน ๑๐ % เป็ นต้น
อ.นงลักษณ์ คาสวาสดิ์ ได้ให้ขอ้ มูลว่าในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ได้ไปร่ วมโครงการค่ายคืน
ปั ญญาสู่ มาตุภูมิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่บา้ นแดงน้อย บรบือ

มหาสารคาม กับอ.ณัฐวุฒิ อ. ดิษฐพล และนักศึกษาปี ที่ ๒ รุ่ นที่ ๒๗ โดยนศ. เขาสร้างอาคารเรี ยนถาวรให้
โรงเรี ยน

นักศึกษาที่ไปร่ วมกิจกรรมเขียนแสดงความคิดเห็นมีความสุ ขมาก

ได้เรี ยนรู ้สภาพการณ์จริ ง

อาจารย์ที่ไปร่ วมด้วยใช้สภาพผูป้ ่ วยจริ งในการสอนทฤษฎีให้นกั ศึกษา นักศึกษาบอกว่ามีความรู ้และเข้าใจ
มากกว่าการเรี ยนในห้องเรี ยน สิ่ งต่างๆเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้จากสภาพการณ์จริ งจะช่วยในการ
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งของนักศึกษา

เชื่อมโยงสู่ การเป็ นผูม้ ีความคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยงและคิด

สร้างสรรค์ได้
อ.เรณุวฒ
ั น์ โคตรพัฒน์ หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ซึ่ งคร่ าหวอดในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา พัฒนาบุคลากรมาโดยตลอดจากการที่เป็ นวิทยากรอบรมผูน้ านักศึกษามาตลอด ให้ความคิดเห็นว่า
การจัดกิจกรรมที่นกั ศึกษาพยาบาลจะสร้างอัตลักษณ์น้ นั ควรจะสอดคล้องกับปณิ ธานของวิทยาลัยที่วา่
“ปัญญาเลิศ เทิดคุณธรรม นาคุณภาพ” และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่กาหนดคือ “คิดดี ทาดี และพูด
ดี ชีวมี ีสุข” ดังนั้นในกิจกรรมทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่
- กิจกรรมวิชาการ/สนับสนุนวิชาการ
กิจกรรมกีฬาและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
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- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
ดังนั้นวิทยาลัยจึงต้องมีอตั ลักษณ์เสี ยก่อนว่ามีอะไรบ้าง ซึ่ งกระบวนการนี้ ตอ้ งให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ร่ วมกันกาหนด และนามาชี้แจงนักศึกษาว่า อัตลักษณ์วทิ ยาลัยของเรามีกี่ตวั แต่ละตัวหมายความว่าอย่างไร
ซึ่ งจะเป็ นเป้ าหมายสาคัญในการนามาเป็ นเป้ าในการทากิจกรรมนักศึกษา
จึงควรเน้นให้นกั ศึกษา ได้รู้จกั การวางแผนที่ดีที่ดีเสี ยก่อน ซึ่ งวิทยาลัยพยาบาลศรี มหาสารคามได้
ทาเป็ นประจาอยูแ่ ล้วในกิจกรรมพัฒนาผูน้ านักศึกษา แต่คิดว่ายังไม่พอ ควรทากับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคน
ในชัว่ โมงกิจการนักศึกษา หรื อชัว่ โมงที่กาหนดขึ้น หรื อนอกเวลาที่นกั ศึกษาไปวางแผนได้เอง
ตัวช่วยที่จะใช้ในการวางแผนที่ดีคือ นักศึกษาจะต้องรู ้จกั และเข้าใจตัวชี้วดั การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา
หลังจากนั้นอาจใช้กระบวนการหลายๆ อย่างมาช่วยในการวางแผนที่ดี เช่น การเรี ยนรู ้การคิดเชิง
บวก จิตปัญญาศึกษา AIC เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู คอยเป็ นพี่เลี้ยง หรื อผู ้
อานวยความสะดวก
รู้จกั ฝึ กคิดวิเคราะห์ สรุ ปผลการดาเนินกิจกรรมที่ผา่ นมาว่ามีจุดบกพร่ องตรงไหน ก็มาเติมเต็ม
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนักศึกษาจึงเป็ นเจ้าของความคิดอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่ครู กิจการสั่ง
ดังนั้นรู ปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นของนักศึกษาจึงมีที่มา ๓ รู ปแบบคือ
๑. นักศึกษาคิดเอง ทาเอง
๒. ครู ร่วมกับนักศึกษาช่วยกันคิด ทาร่ วมกันในนามวิทยาลัย
๓. จากภายนอกวิทยาลัย มีสถาบันการศึกษาอื่น หรื อ หน่วยงานอื่นจัดขึ้นแล้วนักศึกษาไปร่ วม
การทาดี คือ การดาเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ นักศึกษาที่เป็ นสมาชิกชมรมต่างๆ และสโมสร
นักศึกษา ต้องมี Gantt’s chart ควบคุมกากับเรื่ องเวลาในการทากิจกรรมตลอดปี
การพูดดี เป็ นการพูดเพื่อการสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่วางแผน ได้ทา และประเมินผล อุปสรรค
ปั ญหาต่างๆ มีไว้เพื่อแก้ไขให้ดีข้ ึนในครั้งหน้าถ้าทาแบบนี้อีก ไม่ใช่หาคนผิด หาผูร้ ับผิดชอบ แต่เป็ นการหา
สาเหตุจะได้แก้ไขต้นเหตุ แล้วนาข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปวางแผนจัดกิจกรรมในปี ต่อไป
ถ้าเราดาเนินกิจกรรมได้ตามนี้ ชีวนี กั ศึกษาก็จะเป็ นสุ ข ครู ก็เป็ นสุ ข รวมทั้งผูร้ ับบริ การที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายการทาโครงการก็เป็ นสุ ขเช่นกัน
วงล้อของการพัฒนากิจกรรมก็จะเกิดขึ้นเป็ น PDCA อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการพัฒนานักศึกษา
พัฒนางานกิจกรรมต่อไป.
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ซึ่ งจากที่เราได้ทาการศึกษา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั พบว่าการพัฒนาอัตลักษณ์บณั ฑิต ไม่สามารถทา
ได้โดยกลุ่มกิจการนักศึกษาเพียงกลุ่มเดียว ที่สาคัญกลุ่มวิชาการถือเป็ นกลไกสาคัญอย่างยิง่ และยิง่ มาได้
คาตอบชัดเจนเมื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีอตั ลักษณ์ที่
โดดเด่น พบว่า การพัฒนาอัตลักษณ์ตอ้ งร่ วมมือกันของกลุ่มกิจการนักศึกษา กลุ่มวิชาการและกลุ่มงานอื่นๆ
เพื่อทากิจกรรมต่างๆร่ วมกัน โดยมีหลักการสาคัญคือ
1.กลุ่มวิชาการ

กลุ่มกิจการนักศึกษา จัดทาระบบและกลไกในการบูรณาการการจัดกิจกรรมการ

เรี ยนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บณั ฑิต
2.การบุรณาการต้องทาร่ วมกับกลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ งานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
เมื่อประชุมกันหลายครั้งเข้า เราก็ได้มุมมองหลายเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ ที่ประชุมจึงเห็นควรทาแผน
แผนเรื่ องการสรุ ปความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของทุกส่ วนที่มีส่วนร่ วมหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย แล้วจึงนามา
สรุ ปให้เห็นในภาพรวมว่าภายในและภายนอกวิทยาลัยคิดอย่างไรและได้ใช้เวทีในการประชุมของศิษย์เก่า
โดยร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนกับศิษย์เก่า

ผูใ้ ช้บณั ฑิตในประเด็นอัตลักษณ์ที่ตอ้ งการซึ่ งจะบูรณาการกับการ

จัดกิจกรรมบริ การวิชาการสาหรับศิษย์เก่าโดยร่ วมกับกลุ่มงานบริ การวิชาการและชมรมศิษย์พร้อมบูรณา
การกับกิจการนักศึกษาในการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมเนื่ องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย ๒๓-๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจะได้อตั ลักษณ์ที่คาดหวังของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริ ง จากนั้นคงสรุ ปผล
ข้อเสนอแนะทุกส่ วนให้ที่ประชุมทราบและลงมติ ร่ วมกันในการกาหนดเลือกอัตลักษณ์ของนศ.วศม. ผลการ
สารวจอัตลักษณ์จากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

พบว่าสรุ ปประเด็นที่เป็ นอัตลักษณ์ที่คาดหวังจากแต่ละกลุ่มและ

นามาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัย สรุ ปประเด็นของอัตลักษณ์
๕ ข้อดังนี้
๑. จิตบริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์รวมมีความเอื้ออาทร
๒. มีคุณธรรม จริ ยธรรม
๓. เป็ นเลิศทางวิชาการ

๔. มีความสามารถด้านการสื่ อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี
๕. มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีทกั ษะเชิงสังคม

ได้ท้ งั หมด
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จากผลการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สามารถสรุ ปแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์บณั ฑิต วิทยาลัยพยาบาล
ศรี มหาสารคาม ดังนี้
๑.การดาเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาจากคุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาหรื อ
กิจกรรมเดิมมีอยูใ่ ห้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่จาเป็ นต้องเริ่ มต้นใหม่
๒.ต้องมีการกาหนดนโยบายด้านการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา ที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าและขยายเครื อข่ายเพื่อพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริ ง
๓.มุ่งให้นกั ศึกษามีความอดทน สู้งาน มีคุณธรรม เป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่างของสังคม มีจิตอาสา
ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๔.การที่จะให้บณั ฑิตมีอตั ลักษณ์ดา้ นจิตบริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์รวมมีความเอื้ออาทร
มีคุณธรรม จริ ยธรรมต้องให้การ สนับสนุนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ฝึ กให้มีความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ โดยมีกลยุทธ์ที่หลากหลาย
๕.การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต้องเกิดจากความสนใจที่จะเข้าร่ วมหรื อสร้างสรรค์กิจกรรมเอง
ในสภาพการเรี ยนรู ้ที่เป็ นสถานการณ์จริ งจะช่วยให้ทางานอย่างมีความสุ ข
๖.มุ่งสร้างการเรี ยนรู้จากสภาพการณ์จริ งจะช่วยในการเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งเชื่ อมโยงสู่ การเป็ น
ผูม้ ีความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ได้
๗.สาคัญที่สุดต้องมีระบบและกลไกที่เกิดจากการบูรณาการกับกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะวิชาการและ
บริ การวิชาการหรื องานวิจยั

เพื่อมุ่งพัฒนากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย

ยึดหลักคิดดี ทาดี พูดดีและทาให้ต่อเนื่องโดยใช้วงจรคุณภาพ
๘.ต้องทาให้ครบทุกชั้นปี ทาอย่างต่อเนื่ องและทุกส่ วนมีส่วนร่ วม
อาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาจึงนาต้องนาแนวทางเหล่านี้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมตามแผนในการจัดทากิจกรรมโครงการเชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยมุ่งเน้น
ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์และวิเคราะห์กิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อ
พัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษาต่อไปร่ วมกับกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานอื่นๆเช่นโครงการเชิงยุทธศาสตร์
ในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์และจิตวิญญาณในการให้บริ การสุ ขภาพของบัณฑิตพยาบาล
และ
โครรงการของงานประจากลุ่มกิจการนักศึกษาที่เป็ นความรับผิดชอบของอาจารย์กลุ่มกิจการนักศึกษาและ
กลุ่มวิชาการร่ วมกันจัดทาขึ้นเช่น
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แนวทางที่ ๑.การดาเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ตอ้ งทาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาจากคุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษาหรื อกิจกรรมเดิมมีอยูใ่ ห้เกิดการพัฒนาเพิม่ ขึ้น ไม่จาเป็ นต้องเริ่ มต้นใหม่
สามารถนาไปเป็ น
แนวทางโดยการนาแผนงานโครงการที่ทาในปี การศึกษา ๒๕๕๓ มาใช้ทาต่อและให้เกิดความต่อเนื่องเช่น
โครงการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมนักศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพกับพันธกิจ
วิทยาลัยฯ
ผนวกกับโครงการของกลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาที่เน้นด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั
นักศึกษา การคิดดี พูดดี ทาดี มีจิตอาสา เป็ นต้น
แนวทางที่ ๒.ต้องมีการกาหนดนโยบายด้านการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา ที่เกิดจากการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ศิษย์เก่าและขยายเครื อข่ายเพื่อพัฒนาให้เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างแท้จริ ง ซึ่งได้จากผล
การสารวจ
กลุ่มกิจการนักศึกษาได้จดั กิจกรรมให้สอดคล้องโดยดึงศักยภาพของศิษย์เก่ามาแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ประสบการณ์กบั รุ่ นน้องในกิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ นักศึกษา
แนวทางที่ ๓.มุ่งให้นกั ศึกษามีความอดทน สู ้งาน มีคุณธรรม เป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่างของสังคม มี
จิตอาสา ตลอดจนส่ งเสริ มกิจกรรมที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
แนวทางที่ ๔.การที่จะให้บณั ฑิตมีอตั ลักษณ์ดา้ นจิตบริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์รวมมีความเอื้อ
อาทรมีคุณธรรม จริ ยธรรมต้องให้การ สนับสนุนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ฝึ กให้มีความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ โดยมีกลยุทธ์ที่หลากหลาย
แนวทางที่ ๕. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต้องเกิดจากความสนใจที่จะเข้าร่ วมหรื อสร้างสรรค์
กิจกรรมเอง ในสภาพการเรี ยนรู ้ที่เป็ นสถานการณ์จริ งจะช่วยให้ทางานอย่างมีความสุ ข ในการบูรณาการใน
กิจกรรมของชมรมแต่ละชมรมและของสโมสรนักศึกษาที่เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้พฒั นางานขึ้นมาเอง
แนวทางที่๖.มุ่งสร้างการเรี ยนรู ้จากสภาพการณ์จริ งจะช่วยในการเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
เชื่อมโยงสู่ การเป็ นผูม้ ีความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ได้ ในกิจกรรมโครงการผลิตงานวิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์ในโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ที่กลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษารับผิดชอบร่ วมกัน
แนวทางที่๗.สาคัญที่สุดต้องมีระบบและกลไกที่เกิดจากการบูรณาการกับกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะ
วิชาการและบริ การวิชาการหรื องานวิจยั เพื่อมุ่งพัฒนากิจกรรมเสริ มหลักสู ตรกับกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน โดยยึดหลักคิดดี ทาดี พูดดีและทาให้ต่อเนื่ องโดยใช้วงจรคุณภาพ
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และแนวทางที่ ๘ ต้องทาให้ครบทุกชั้นปี ทาอย่างต่อเนื่ องและทุกส่ วนมีส่วนร่ วม กลุ่มงานเห็นว่า
การใช้วงจรคุณภาพยังต้องดาเนินการต่อ

การประกันคุณภาพและกระบวนการคุณภาพจึงถูกกาหนดใน

โครงการพัฒนาผูน้ านักศึกษาเพื่อให้สโมสรนักศึกษาและชมรมดาเนินการอย่างครบกระบวนการคุณภาพ
และจัดทาให้เป็ นไปตามระบบและกลไกครอบคลุมนักศึกษาทุกชั้นปี

เชื่อว่าการพัฒนาอัตลักษณ์นกั ศึกษา

คงจะเห็นผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

นางศิราณี อิ่มน้ าขาว ผูส้ รุ ป

