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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสำคัญของกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยที่
เกิดขึ้นจากการไม่มีกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา วิเคราะห์คุณค่าและความสำคัญ
ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร กฎหมาย รูปแบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยสถาบันการศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลดีต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัย
กรณีที่มีกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตลอดจนศึกษาตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ด้วย พบว่า กิจกรรม
เสริมหลักสูตรเป็นองค์ประกอบสำคัญที ่ช ่วยพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพให้นักศึกษามีคุณลักษณะของ                         
ความเปน็บัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ และเป็นกระบวนการหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี และ
มีคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองการพัฒนากำลังคนของประเทศได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จึงควรกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาอย่างชัดเจน ได้แก่ กฎเกณฑ์
การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และกฎเกณฑ์การเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้
นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และใช้เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ความสำคัญ  กฎเกณฑ์  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  คนดี  คุณธรรมจริยธรรม 
 

Abstract 
This article aims to present the importance of regulations on participating in extra–

curricular activities of the students of Rajamangala University of Technology Lanna, with the 
analysis of negative effects on students and the university raising from the lack of regulations on 
participating extra–curricular activities of students, the analysis of value and importance of extra–
curricular activities, laws, patterns and processes for morals and ethics initiation  by institutions, 
relevant university regulations and policies, and the analysis of the positive effects on students 
and university when having regulations on participating in extra–curricular activities of students. 
This article also examined the case study of the legal enforcement or regulations for participating 
in extra–curricular activities of other organizations and higher education institution  s. The findings 
revealed that extra–curricular activities are one of the essential elements which could develop 
and promote students’ qualities of the graduates. It is also a process of a morals and ethics into 
students to be good people and possess morality and ethnicity which serve the country’s 
manpower development. Therefore, Rajamangala University of Technology Lanna should clearly 
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define regulations on participating in extra–curricular activities of students i.e. regulations on the 
request of graduation, the request of attending commencement ceremony, etc. so as students 
will recognise the importance of participation and of extra–curricular activities as prescribed by the 
university and use it as a tool for analysis of the quality of the graduates. 
Keywords: analysis of importance, regulations, extra-curricular activities, good people,  

   morality and ethnicity 
 

บทนำ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่จัดการ

เรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท มีที่ตั้ง
ใน 6 จังหวัด ได้แก่ น่าน ตาก พิษณุโลก เชียงใหม่ ลำปาง และเชียงราย มุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที ่มี
คุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้  โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งระดับคณะ
และระดับสถาบันอย่างเหมาะสมและครบถ้วน  ทั้งที่ดำเนินการโดยสถาบัน คณะ และองค์กรนักศึกษา  เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการกำหนดจำนวนชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ฉบับลงวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2556 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556) มีทั้งกิจกรรมบังคับ 1 นักศึกษาทุกคน
จะต้องเข้าร่วมตามการแบ่งชั ้นปีของนักศึกษา  และกิจกรรมบังคับ 2 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมแต่ไม่
กำหนดช้ันปีของนักศึกษาซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเลือก 1 นักศึกษา
สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจแต่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกด้านตามจำนวนชั่วโมงที่
กำหนดไว้  และกิจกรรมเลือก 2 นักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจแต่ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม ตลอดหลักสูตร  แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนในกรณีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือกรณีที่
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างโดดเด่นแต่อย่างใด ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดรูปแบบใบระเบียน
กิจกรรม (Activity Transcript) ให้แก่นักศึกษา ถึงแม้จะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำใบระเบียน
กิจกรรมไว้ทุกปีงบประมาณก็ตาม  ขณะเดียวกันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับคณะและระดับ
สถาบันในแต่ละรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ประเมินจะประเมินตามกระบวนการดำเนินกิจกรรม
ของคณะและสถาบันเท่านั ้น โดยไม่ได้สุ ่มประเมินนักศึกษารายบุคคลว่าเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกำหนดครบถ้วนหรือไม่ จึงทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามีความสำคัญ
น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของนักศึกษา และการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตามตัวอย่างผลกระทบ
ที่เกิดจากไม่มีกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ซึ่งได้รวบรวมจากประสบการณ์ตรงของ
ผู้เขียนบทความ การสัมภาษณ์ตัวแทนผู้นำนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาขององค์กรนักศึกษา และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รายละเอียดดังตารางที ่1 
  นอกจากนี้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้มีการสะท้อนความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการจัดกิจกรรม และเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนักศึกษาผ่านเวทีการประชุมร่วมระหว่างสภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่
ตาก และสโมสรนักศึกษาคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 
2562 เมื ่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือ
กฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา (สภานักศึกษาเขตพื้นที่ตาก, 2562) สภานักศึกษาเขต
พื้นที่ตาก จึงได้มีการนำเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้พิจารณาต่อไป                     
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ตารางที่ 1 ผลกระทบต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยที่เกิดจากไม่มีกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักศึกษา  

ผลกระทบต่อนักศึกษา ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
1. นักศึกษาไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม        

เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงทำให้นักศึกษา
ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างครบถ้วน  

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่จ ัดขึ ้นขาดความหลากหลาย          
ไม่ครอบคลุมตามความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ ทำให้
นักศึกษาขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อแสดงความสามารถและค้นหาความถนัดของตนเอง 

3. นักศึกษาขาดแรงจ ูงใจในการเข ้าร ่วมก ิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการเข้าร่วมเป็นผู้นำนักศึกษา เพื่อฝึกทักษะ
การเป็นผู้นำและประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กร
นักศึกษา 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรขาดความต่อเนื่อง อาจารย์ผู้สอน      
จึงเห็นว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร                          
ในคาบชั่วโมงกิจกรรมทุกสัปดาห์ อาจารย์จึงมีการนัดเรียน
นอกตารางสอนเพิ ่มเติมในคาบชั ่วโมงกิจกรรม ทำให้
นักศึกษาเคร่งเครียดกับการเรียนและมีเวลาผ่อนคลาย
น้อยลง ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาสติปัญญาให้มี
จินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

5. นักศึกษาจะขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต               
ที ่พึงประสงค์ของสถาบันในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ ่งอาจจะ                        
ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
                              

1. มหาวิทยาลัยไม่ทราบว่านักศึกษาแต่ละคนได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน
ครบถ้วนหรือไม่ 

2. มหาวิทยาลัยไม่สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนย ุทธศาสตร ์พ ัฒนามหาว ิทยาลัย                 
กรณีแผนกลยุทธ์ที่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นค่าร้อยละ
ของนักศึกษาที ่ผ ่านการส่งเสร ิมทักษะการดำรงชีวิต                    
การทำงานในศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน 

3. หล ักส ูตรท ี ่ เป ิดสอนในมหาว ิทยาล ัยไม ่สามารถนำ
หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่จะต้องผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไป
ใช้ประกอบการพิจารณาตาม มคอ.2 ได้ 

4. ผู้นำและองค์กรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขาดความเข้มแข็ง 
เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และการเข้าร่วมเป็นผู้นำนักศึกษา ทำให้บางปีการศึกษาไม่
มีนักศึกษาลงสมัครเป็นผู้นำนักศึกษา หรือมีผู้นำนักศึกษา              
ไม่ครบถ้วนตามตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้อง              
ร้องขอเป็นการส่วนตัว จึงส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้าง
ท ั กษะและประสบการณ ์ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

5. บางกิจกรรมที่จัดขึ ้นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย                  
มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
ทำให ้ส ิ ้นเปล ืองทร ัพยากรของมหาว ิทยาล ัย และ                                     
บางกิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมไม่เหมาะสมกับเกียรติภูมิ           
ของมหาวิทยาลัย 

  
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสำคัญของกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ของนักศึกษา โดยชี้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจจะยังผลทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติสูงขึ้นไม่มากก็น้อย ถึงแม้ปัจจุบันผลการประเมินจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม ดังผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตย้อนหลัง 4 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2562 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา, 2564) ตามตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติย้อนหลัง 4 ปี  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
(TQF) 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.01 4.23 4.50 4.51 
2. ด้านความรู ้ 4.01 4.15 4.23 4.31 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.00 4.17 4.23 4.30 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบ 
4.00 4.18 4.38 4.48 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.97 4.16 4.17 4.28 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.00 4.18 4.28 4.38 
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การวิเคราะห์ความสำคัญ 
การวิเคราะห์ความสำคัญของกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา โดยเป็นการ

วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์จากคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีคุณลักษณะของการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ วิเคราะห์ความสำคัญจากการเชื่อมโยงกับหลักของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลดีต่อนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยกรณีที ่มีกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา และนำเสนอตัวอย่าง                            
ของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่มีการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักศึกษา เพื่อทำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น โดย
มีรายละเอียดดังนี้  
คุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

“กิจกรรมเสริมหลักสูตร” หมายถึง กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียน ที่มีเป้าหมายโดยตรงต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะ เฉพาะด้านแก่นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต ทั้งนี ้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามความสนใจและสมัครใจของนักศึกษาโดยไม่มีคะแนนเข้ามา
เกี ่ยวข้อง  ซึ ่งประกอบด้วย กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยที่กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออก ซึ่งความคิด ความเช่ือ 
ความสามารถ ความถนัดของตนในเรื ่องใดเรื ่องหนึ่งในด้านต่าง ๆ ทั้งนี ้ อาจจะดำเนิ นการในรูปของชมรม
กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน โดยสถาบันจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความ
สะดวก หรือกิจกรรมที่นักศึกษารวมตัวกันจัดกิจกรรมโดยได้รับอนุญาตจากสถาบัน  ส่วนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียนที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างเจตคติ ทักษะ และ
ประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนมี
พัฒนาการรอบด้านของความเป็นมนุษย์ (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม, 2563) จึงถือได้ว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ และร่วมกันทำกิจกรรม โดยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่
ได้รับจากการทำกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตค่อนข้างมาก เนื่องจาก
สังคมทุกวันนี้ไม่ต้องการเพียงแต่คนเก่งทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งความรู้
ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต จึงจะถือว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์  โดยคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรม 
ได้แก่ 1) โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น เพราะได้มี โอกาสทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ทำให้นักศึกษาได้รับ
ความคิดแปลกใหม่จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การได้ถกเถียงจากการประชุม อันจะส่งผลให้ไม่เป็นคนท่ียึด
มั่นถือมั่นในตนเองมากเกินไป ขณะเดียวกันทำให้ได้แง่คิดหลายมุมมอง ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาไปในตัว  
2) การค้นพบและรู้จักตนเองมากข้ึน เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำให้มีโอกาสประเมินตนเองว่ามี จุดเด่น จุด
ด้อย อะไรบ้าง หากไม่เข้าร่วมกิจกรรม อาจจะทำให้เรารู้จักตนเองช้าเกินไป ทำให้โอกาสการพัฒนาจุดด้อยช้า
ตามไปด้วย 3) ความสามารถในการบริหารเวลา ในยุคปัจจุบันเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมาก คนที่บริหาร
เวลาได้เก่งย่อมได้รับสิ่งที่มีค่าต่อตนเองอย่างเหมาะสม 4) ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการเข้า
ร่วมกิจกรรมจะมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ ด้วยตนเองมากขึ้น เพราะในโลกของการทำงานนั้นจำเป็นต้อง
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องรู้จักปรับปรุงตนเอง ให้เข้ากับบุคคลหลากประเภท เพื่อให้ผลการ
ดำเนินงานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5) การมีพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ การเข้าร่วมกิจกรรม
จะสอนให้ได้รู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักทักษะสังคม รู้จักที่จะยอมรับความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภาพของนักศึกษาให้ดูดีเสมอ 6) การรู้จักและเข้าใจคำ
ว่า บทบาทและรู้จักการใช้บทบาทที่เหมาะสม ในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น แต่ละคนจะต้องดำรงตำแหน่งใน
บทบาทใดบทบาทหนึ่ง ในแต่ละบทบาทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป (ณัฐพงศ์ สุโกมล, 2543 
อ้างใน จตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์, 2557)  และเมื่อพิจารณาความหมายของคำว่ากฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
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หลักสูตร โดยคำว่า “กฎเกณฑ์” หมายถึง ข้อกำหนดที่วางไว้ เป็นบรรทัดฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติร่วมกัน 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2564) ดังนั ้นคำว่า “กฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร” หมายความว่า 
ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของการเข้าร ่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกชั ้นเร ียน ที ่มีเป้าหมายโดยตรง  
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะด้านแก่นักศึกษา เพื่อสร้างโอกาสในการเสริม เติมเต็ม คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิต โดยต้องการให้นักศึกษาปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์สำคัญประการ
หนึ่ง คือ เพื่อพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะที่จำเป็น เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับ
สังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกัน
แก้ปัญหา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งความในมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ จึงเป็นภารกิจสำคัญที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้องแสวงหา
วิธีการทำให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ ซึ่งในการ
เป็น “คนดี” ลักษณะที่สำคัญจะต้องเป็นผู้มี “คุณธรรมจริยธรรม” และในการก่อเกิดคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ความยั่งยืนได้ จะต้องเกิดจากการระเบิดจากข้างในของคน ๆ นั้น  แต่ไม่ได้หมายถึงจะเกิดขึ้นได้เองกับทุกคน 
ดังนั้นการปลูกฝังบ่มเพาะส่งเสริมที่ดีจะช่วยให้เกิดคุณธรรมในบุคคลและสังคมไดด้ี  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลัง
แผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ค้นพบว่า คุณธรรมจริยธรรม
ท ี ่ ควร เร ่ งปล ูกฝ ั ง ให้ แก ่ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเด ็ กและเยาวชนม ี  10 ประการ ได ้ แก่                                
ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความพอเพียง ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความมีสติ ความ
ขยันหมั่นเพียร ความอดทนอดกลั้น ความมีวินัย และความซื่อสัตย์ซื่อตรง และมีรูปแบบและกระบวนการปลูกฝัง
คุณธรรมโดยสถาบันการศึกษา 8 วิธีการ ได้แก่ 1) การสอนด้วยวาจา 2) การสอนผ่านการจัดหาสิ่งที่เหมาะสมให้
คนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 3) การปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง/ใช้คนดีเป็นแบบอย่าง 4) การสอนโดยสอดแทรกใน
กิจกรรมที่ทำร่วมกัน 5) การสอนโดยการให้รางวัลและการลงโทษ 6) การสอนด้วยการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนใน
รูปแบบต่าง ๆ 7) การสอนโดยการกระตุ้นให้คิดหาเหตุผลว่าทำไมสิ่งหนึ่งจึงดีหรือไม่ดี และ 8) การสอนโดยการ
ให้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง (ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2561)  

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบัติในการสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หรือไม่นั้น  โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ที่มีสิทธิ์ขอสำเร็จการศึกษาตามความในข้อ 47 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 นอกจาก
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตร และสอบได้จำนวนหน่วยกิตสะสมไมต่่ำ
กว ่าท ี ่หล ักส ูตรกำหนดไว ้  และได ้ค ่าระด ับคะแนนเฉล ี ่ยสะสมไม ่ต ่ำกว ่า 2.00 แล ้ว จะต ้องเป็น                                     
“ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต” และไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา, 2551) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 4 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) 
ทักษะการทำงาน (Skill) 2) ความรู้ (Knowledge) 3) ทักษะทางสังคม (Social skill) และ 4) คุณธรรม จริยธรรม 
(Ethics) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2559 ซึ่งในแต่ละคุณลักษณะได้กำหนดจำนวนโครงการ/กิจกรรม
เป็นส่วนหนึ่งในตัวบ่งช้ีความสำเร็จของการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 
2559) โดยสอดคล้องกับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี (มคอ.2) ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นหลักสูตรทีผ่่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและผ่าน
การรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยทุกหลักสูตรได้เชื่อมโยงเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรกับเกณฑ์ที่นักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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ด้วย  จึงแสดงให้เห็นว่าการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่สมบูรณ์ได้ นอกจากจะมี
ทักษะและความรู้ในการทำงานแล้ว จะต้องมีทักษะทางสังคมและคุณธรรมจริยธรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Hands-On) กลยุทธ์ท่ี 1.4 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ
ทำงานศตวรรษที่ 21 ได้กำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จเป็นค่าร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบ
ทักษะด้านภาษา ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านไอที และร้อยละของนักศึกษา                                      
ผ่านการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต การทำงานในศตวรรษที่ 21 และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562) จึงแสดงให้ เห็นว่าผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที ่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์  แต่ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือวิธีการ
ปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาให้ครบถ้วนตามรูปแบบและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม
ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเฉพาะไม่มีวิธีการสอนโดยการให้รางวัลและการลงโทษ  ส่วนวิธีการอื่น 
ๆ ก็มีปรากฏอยู่ทั่วไป จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากการไม่มีกฎเกณฑ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาอย่างชัดเจนดังตารางที่ 1 ที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะเห็นได้จาก
กิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 
2563 มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 31.28 ร้อยละ 31.49 และร้อยละ 30.74 ตามลำดับ ซึ่งเป็น
ตัวอย่างกิจกรรมบังคับที่มีนักศึกษาเข้าร่วมไม่ถึงร้อยละ 32 ของนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั ้งหมด โดย
สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะกำหนดกิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาเป็นกิจกรรมบังคับให้นักศึกษาทุกระดับช้ัน
ปีเข้าร่วมทุกคน และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในปีการศึกษา 2563 กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 76.64 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563) และ
มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์  คณะสาธารณส ุขศาสตร ์  ม ีน ักศ ึกษาเข ้าร ่วมก ิจกรรมร ้อยละ 71.85 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร พบว่า มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก อย่างเห็นได้ชัด ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  

สถาบันอุดมศึกษา 
จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 3,302 คน 1,015 คน ร้อยละ 30.74 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 4,273 คน 3,276 คน ร้อยละ 76.64 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 906 คน 651 คน ร้อยละ 71.85 

 
 ดังนั้นจะเห็นว่ากฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยที่กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นเครื่องมือหรือวิธีการหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ  
ตลอดจนเป็นนักศึกษาที่มีคุณบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึง
ควรกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาให้เป็นไปตามรูปแบบและกระบวนการ
ปลูกฝังคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ทั้ง 8 วิธีการ โดยเฉพาะวิธีการสอน  โดยการให้รางวัลและ
การลงโทษ เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์และเป็นเครื ่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม
เบื้องต้นได้ และมีความเช่ือมั่นว่าจะเกิดผลดีต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลดีต่อนกัศึกษา และมหาวิทยาลัย กรณีที่มีกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 
ผลดีต่อนักศึกษา ผลดีต่อมหาวิทยาลัย 

1. นักศึกษาจะเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที ่มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างครบถ้วน  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มีความหลากหลายมากขึ้น ครอบคลุมตามความฉลาด
ทางปัญญาของมนุษย์ ทำให้นักศึกษาได้รับโอกาสใน
การเข ้าร ่วมก ิจกรรมเสร ิมหล ักสูตร เพ ื ่อแสดง
ความสามารถและค้นหาความถนัดของตนเอง 

3. นักศึกษามีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และการเข้าร่วมเป็นผู้นำนักศึกษา เพื่อฝึก
ทักษะการเป็นผู ้นำและการบริหารจัดการองค์กร
นักศึกษาที่ด ี

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะมีความต่อเนื่อง อาจารย์
ผู้สอนจะไม่นัดเรียนนอกตารางสอนเพิ่มเติมในคาบ
ชั่วโมงกิจกรรม นักศึกษามีเวลาผ่อนคลายมากขึ้น ทำ
ให้น ักศึกษามีพ ัฒนาการทางสติป ัญญาดีข ึ ้น มี
จินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

5. นักศึกษามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต               
ที ่พึงประสงค์ของสถาบัน และมีคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์ของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

6. นักศึกษาจะมีหลักฐานแสดงประสบการณ์การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีการประมวลผล
ก ิจกรรมและออกใบระเบียนก ิจกรรม (Activity 
Transcript) ให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการสมัครเข้าทำงาน  

1. มหาวิทยาลัยได้ทราบว่านักศึกษาแต่ละคนได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันครบถ้วน
หรือไม่ 

2. มหาวิทยาลัยสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกรณีแผนกลยุทธ์ที่
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นค่าร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ
ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตการทำงานในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้
อย่างครบถ้วน 

3. หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสามารถนำหลักเกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปใช้ประกอบการพิจารณาตาม  
มคอ.2 ได้ 

4. มหาวิทยาลัยจะสามารถสรรหาผู้นำนักศึกษาได้ง่ายขึ้น โดยผู้นำ
และองค์กรนักศึกษาจะมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการเข้าร่วมเป็นผู้นำนักศึกษา
มากขึ้น 

5. ทุกก ิจกรรมที ่จ ัดขึ ้นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยจะมี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่
ต้องร้องขอหรือบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ไม่สิ้ นเปลือง
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และเหมาะสมกับเกียรติภูมิของ
มหาวิทยาลัย 

6. มหาว ิทยาล ัยจะม ี ระบบกลไกในการพ ิจารณาให ้ รางวั ล                           
แก ่น ักศ ึกษาอย ่างช ัดเจน เช ่น การยกย ่องเช ิดช ู เก ี ยรติ                             
เป็นนักศึกษาดีเด่นด้านต่าง ๆ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษากิจกรรมดีเด่น การเสนอชื่อนักศึกษาพระราชทาน เป็นต้น 

 
ตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น 

ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 
ไม่ได้บังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จึงส่งผลกระทบที่ฝังรากลึกต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตามที่กล่าวมาทั้งหมด ดังนั้น
หากมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยบังคับหรือกำหนดกฎเกณฑ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็ย่อมเป็นสิ่งใหม่กับมหาวิทยาลัย และอาจจะก่อให้เกิดความกังวลต่อ
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัยก็ได้ บทความนี ้จึงได้นำเสนอตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาอื่นประกอบการพิจารณา ดังนี้  

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดโครงสร้าง
หลักสูตรและเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการทำงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชน โดยผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมงทุกภาคเรียน ตามความในข้อ 9 (4) แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) และได้กำหนด
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนด โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร ้อยละ 60 ของเวลาที ่จ ัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน ตามความในข้อ 55 (4) แห่งระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 
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กองทุนเงินให้กู ้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในการกำกับดูแลของ
กระทรวงการคลัง ได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มี
ความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ ช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ซึ่งกิจกรรม
จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง โดยกองทุนได้กำหนด
คุณสมบัติให้ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนช้ันปีทุกระดับการศึกษาทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ระหว่างปีการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เพื่อขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษาถัดไป (กองทุนเงินให้กู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา, 2564)  

นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงจะสามารถยื่นใบคำร้องขอ
สำเร็จการศึกษา หรือจะได้รับการเสนอช่ือเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา กฎเกณฑ ์
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนดให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปประกอบ

ในการยื่นใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2553) 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปประกอบ
ในการยื่นใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2562) 

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ กำหนดให้นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
เสร ิมหล ักส ูตร โดยจ ัดทำเป ็นระเบ ียบมหาว ิทยาล ัย (มหาว ิทยาลัย                 
สงขลานครินทร,์ 2550) 

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ กำหนดให ้น ิส ิตจะต้องผ ่านการเข ้าร ่วมก ิจกรรมเสร ิมหล ักส ูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร โดยจัดทำเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548) 

 
สรุป 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
ของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต และเป็นกระบวนการหนึ่งในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณภาพ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จึงควรกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนักศึกษาอย่างชัดเจน ได้แก่ กฎเกณฑ์การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และกฎเกณฑ์การเสนอช่ือ
เพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยอาจจัดทำเป็นประกาศหรือระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะทำให้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างครบถ้วน โดย
กฎเกณฑ์ของกิจกรรมอาจแบ่งเป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร มีทั้งกิจกรรมบังคับ และ
กิจกรรมเลือกตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจมีเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษให้แก่ผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่นักศึกษาที่มีความเสียสละเป็นผู้นำนักศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเสริมให้นักศึกษามีความเลื่อมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  และในอนาคตหากมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดกฎเกณฑ์จนถึงขั ้นตอนการ
ประมวลผลกิจกรรมให้มี “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” และมีระเบียนกิจกรรม (Activity Transcript) ให้แก่นักศึกษาได้ 
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสมัครเข้าทำงานได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการศึกษา
แนวทางหรือรูปแบบการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาอย่างเหมาะสม และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบันทึกผลและประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที ่เห็น ถึง
ความสำคัญของการกำหนดกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา โดยได้มีมติเห็นชอบให้
เสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2563 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และขอขอบคุณนายชิณ เฟื่องฟุ้งสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการเขียนบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนบทความฉบับนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา และผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดกับงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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