ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เรื่อง แนวปฏิบัติการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสราง“บัณฑิตคนดี”
..........................................................................
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ไดประกาศ
แนวปฏิบตั กิ ารเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพือ่ สราง "บัณฑิตคนดี" ไปแลว นั้น
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
24(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 จึงยกเลิกประกาศฉบับดังกลาวขางตน
และประกาศแนวปฏิบัติการเขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสราง "บัณฑิตคนดี" ดังนี้
1. ประกาศนีใ้ หใชบงั คับสําหรับนักศึกษาขัน้ ปริญญาตรีทเี่ ขาศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 256๐
เปนตนไป ทั้งนี้ ในระหวางการศึกษาหากนักศึกษาขอยายสาขาวิชาหรือสอบเขาศึกษาใหม สามารถขอเทียบ
โอนกิจกรรมและนับคะแนนความดีสะสมตอเนื่องได โดยนักศึกษาแตละคนจะตองมีคะแนนความดีสะสมถึง
100 คะแนน และเรียนรายวิชาตามหลักสูตรครบถวนจึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได
2. นักศึกษาตองมีคะแนนความดี 100 คะแนน ตามกรอบแนวทางคานิยมหลักการพัฒนา
นักศึกษา ครบทั้ง 4 องคประกอบ รายละเอียดดังนี้
องคประกอบที่ 1 "กตัญู (คุณธรรม จริยธรรม)" ตองมีคะแนนสะสมไมนอยกวา 20
คะแนน หมายถึง การพัฒนาและเสริมสรางนักศึกษาใหมีจิตสํานึก ระลึกถึงบุญคุณและแสดงออกตอ
ผูมีพระคุณ ตอมหาวิทยาลัย ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและคานิยมที่พึงประสงคของสังคม ตลอดจนตระหนักในคุณคาความงาม
และมีสวนรวมในการทํานุบํารุง ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและวัฒนธรรมสากล
องคประกอบที่ 2 "รูวินัย" ตองมีคะแนนสะสมไมนอยกวา 20 คะแนน หมายถึง การพัฒนา
และเสริมสรางนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของ
พลเมืองที่ดี เคารพสิทธิผูอื่น เคารพกฎเกณฑกติกา ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับและประกาศ ตรงตอเวลา มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตนและแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ตลอดจน
การเสริมสรางสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้ง
ตระหนักและดูแลสภาพแวดลอมใหเปนไปตามหลัก 5ส

- ๒ องคประกอบที่ 3 "ใจอาสา" ตองมีคะแนนสะสมไมนอยกวา 40 คะแนน หมายถึง
การพัฒนาและเสริมสรางนักศึกษาใหเปนผูที่มีจิตใจแหงการให รูจักเสียสละและแบงปนกําลังกาย กําลังใจ
กําลังทรัพย และกําลังสติปญญาเพื่อชวยเหลือผูอื่น การนําความรูและทักษะไปใหบริการและทํางานอาสาสมัคร
เพื่อสังคม การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการเสริมสรางใหนักศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะ รวมดูแลรักษาสิ่งของสวนรวม
รูจักประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของชีวิต
องคประกอบที่ 4 "พัฒนาภาวะผูนํา" ตองมีคะแนนสะสมไมนอยกวา 20 คะแนน
หมายถึง การพัฒนาและเสริมสรางนักศึกษาใหมีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาททางสังคม มีมนุษยสัมพันธ
มีใจบริการ สื่อสารสรางสรรค ใหเกียรติผูอื่น มีความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน มีความสามารถในการ
จัดการกับปญหา มีความพรอมในการปรับตัวกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมี
ความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาเชิงสรางสรรค ใหเปนแบบอยางที่ดี
แกผูอื่นในดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอื่น ดานการสื่อสารและประสานงาน ดาน
การคิดวิเคราะหแกปญหา ดานการบริหารจัดการตนเองและองคกร มีสุนทรียภาพดานดนตรีและศิลปะ และ
สามารถสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ นักศึกษาขั้นปริญญาตรีที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2560 - 2561 สามารถใช
คะแนนสะสมรวมทุกองคประกอบหรือขอใดขอหนึ่งรวมคะแนนสะสมไมนอยกวา 100 คะแนนได
3. คะแนนความดี ไดจากการเขารวมโครงการ / กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคานิยมหลัก
"กตัญู รูวินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผูนํา" ที่ไดรับการอนุมัติ หรือไดจากการเทียบคาประสบการณนักศึกษา
ตามตาราง ดังนี้

- ๓ -

กลุม
1.

2.

๓.

๔.

๕.
๖.

ลักษณะประสบการณ
นายกองคการบริหาร องคการนักศึกษา
ประธานสภานักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษาสํานักวิชา
ประธานชมรมในสังกัดองคการบริหาร
ประธานคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก
คณะกรรมการบริหาร องคการบริหาร
สมาชิกสภานักศึกษา
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสํานักวิชา
คณะกรรมการชมรม
คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก
นักศึกษาที่ไดรับรางวัลตาง ๆ

คาคะแนนความดี
องคประกอบที่ 1 - 4 ขอละ 20 คะแนน

องคประกอบที่ 1 - 4 ขอละ 16 คะแนน

คะแนนความดีองคประกอบที่ 4
"พัฒนาภาวะผูนํา"
ระดับมหาวิทยาลัย 10 คะแนน
ระดับชาติ
15 คะแนน
ระดับนานาชาติ
20 คะแนน
นักศึกษาที่เปนคณะทํางานรับผิดชอบ
หัวหนาโครงการ ๒ เทา ของคะแนนที่
การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ผูเขารวมไดรับคณะทํางาน 1.5 เทา ของ
คะแนนที่ผูเขารวมไดรับ
นักศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทน หรือ คะแนนความดีองคประกอบ "ใจอาสา"
ชวยเหลืองานของมหาวิทยาลัย ในโอกาสตาง ๆ ตามชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง
นักศึกษาที่ไดรับการยกยองในการทําความดี
ตามที่คณะกรรมการกํากับการพัฒนา
ในโอกาสตาง ๆ
นักศึกษาเพื่อสราง "บัณฑิตคนดี" พิจารณา

- ๔ 4. นักศึกษาที่ไมเคยไดรับโทษทางวินัยนักศึกษาหรือไมมีการบันทึกคะแนนความประพฤติ
นักศึกษาผูกระทําผิดวินัย จะไดรับคะแนนสะสมองคประกอบที่ 2 "รูวินัย" ปการศึกษาละ ๕ คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น ไมเกิน 20 คะแนน
5. ใหมีคณะกรรมการกํากับการพัฒนานักศึกษาเพื่อสราง "บัณฑิตคนดี" ประกอบดวย
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา หัวหนางานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ผูแทนสํานักวิชา และนายกองคการบริหาร องคการนักศึกษา ทําหนาที่กํากับการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา
เพื่อสราง "บัณฑิตคนดี" ใหเปนรูปธรรม และกํากับดูแลใหเปนไปตามประกาศนี้
6. หนวยงานและหนวยกิจกรรม ที่ประสงคจะขอคะแนนความดี ใหยื่นเรื่องมายังสวนกิจการ
นักศึกษาเพื่อเสนอตอรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาอนุมัติ ผานระบบพาสปอรตบัณฑิตคนดี
ไดที่ https://studentpassport.wu.ac.th โดยเทียบคาคะแนนความดี 1 คะแนน ตองมีเวลาเขารวม
กิจกรรม 1 ชั่วโมง
7. นักศึกษาที่มีคะแนนความดีสะสมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดและสําเร็จการศึกษา
ใหสวนกิจการนักศึกษาออกใบรับรองคะแนนความดีใหนักศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป ทั้งนี้ กรณี
นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา 2560 สามารถสะสมคะแนนความดีตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดและออก
ใบรับรองได
8. ใหสวนกิจการนักศึกษาประสานรวมกับสํานักวิชาจัดระบบการติดตามตรวจสอบนักศึกษา
ที่ใกลจะสําเร็จการศึกษา แตยังมีชั่วโมงความดีสะสมไมครบ 100 คะแนน และดําเนินการใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสราง "บัณฑิตคนดี" ใหครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด
9. นักศึกษาที่มีคะแนนความดีสูงกวา 100 คะแนน และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
นักศึกษาอืน่ ๆ โดยผานการพิจารณาตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับการดําเนินการสราง "บัณฑิต
คนดี" จะไดรับประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน)
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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