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The aim of this research was to analytically study and synthesize the concept of the
development of a student advising system for higher educational institutions in Bangkok. The study
procedures comprised of current developments in student advising systems, the development of student
advising systems and evaluating the student advising system for higher educational institutions in
Bangkok. Institutions selected for study were based on the category of higher institutions and the majors
offered according to the International Standard Classification of Education (ISCED, UNESCO, 1997).
There were three sampling groups (1) 20 Academic administrators and Student Affairs administrators
(2) 166 freshmen advisors (3) 330 freshmen students. The research tools were content analysis,
interviews, surveys, opinion questionnaires, advising activity development forms, and assessments.
Method of data analysis was content analysis, descriptive statistics, means, percentage, standard
deviation and t-tests. Results of study were as following:
1. The process of student advising system for higher educational institutions in Bangkok
comprised of input, processes, output and feedback.
2. Total means of the development of a student advising system for higher educational
institutions in Bangkok showed that there was a moderate level for administrators ( Χ = 3.38), high level
for advisors ( Χ = 3.72) and students ( Χ = 3.70) respectively. Problems and challenges identified in
advising administration were insufficient budget allocations for developing advising systems.
3. The development of a student advising system for higher educational institutions in
Bangkok consisted of (1) Rationales (2) Objectives (3) Responsible Units (4) Implementations (5)
Evaluation Activities such as conducting 11 briefing activities for 90-120 minutes per time.
4. Evaluation of the student advising system for higher educational institutions in Bangkok
revealed that there was a significant difference between before and after the research study at 0.05.
Students were developed in terms of virtues, ethics, knowledge, individual relations and responsibilities,
and the percentage of satisfaction level towards the development of student advising system was highly
important at 88.89.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบัน เพราะภาวะของการเปนโลกาภิวัตน
(Globalization) ทําใหสังคมโลกมีความเจริญกาวหนามาก แตขณะเดียวกันความเจริญนี้เปนความ
เจริญดานวัตถุเปนสวนใหญทําใหสังคมโลกเริ่มเกิดปญหาขึ้น ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตร
และดานเทคโนโลยีไมไดนําความสุขทางจิตใจมาใหมนุษยเทาที่ควร คนในสังคมตองประสบ
ปญหาความคับของใจตาง ๆ สังคมไทยเปนสวนหนึ่งในสังคมโลกก็ประสบปญหาเชนกัน เพราะ
ความเจริญทางจิตใจกาวไมทันความเจริญทางวัตถุ สิ่งนี้ทําใหสังคมไทยเริ่มมีปญหาหลายดาน
(ดนัย จันทรเจาฉาย, 2551) อาจกลาวไดวา สังคมไทยกําลังอยูในระหวางการเผชิญหนาและ
กอใหเกิดปญหามากมาย
สถาบันอุด มศึกษา เปนองคกรหนึ่งในสัง คมที่อยูในฐานะที่ตอ งมีค วามรับผิดชอบตอ
สังคม ควรตองตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น และมีสวนชวยกันในการแกปญหาสังคมนี้ ปญหาที่
เกิดขึ้นสวนหนึ่งเกิดเพราะคนในสังคมขาดจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม สถาบันอุดมศึกษา
จะตองมีสวนชวยในการปลูกฝงในดานคุณธรรม จริยธรรมใหแกนิสิตนักศึกษาอยางจริงจังเพื่อให
เกิดผลอยางยั่งยืน เพราะสังคมไทยตองการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสูการเปนบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีรายงานผลการสํารวจ
ของผูที่ถูกใหออกจากงานเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงานเองพบวา 17% ถูกให
ออกจากงานเพราะขาดทักษะความรูและประสบการณและ 83% ถูกใหออกจากงานเพราะปญหา
เรื่องความประพฤติและบุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันมีการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการใน
การพิจารณารับคนเขาทํางานในหนวยงาน องคกร สถาบันตาง ๆ พบวา ผูประกอบการสวนมาก
ตองการบัณฑิตที่มีคุณลักษณะขยัน ประหยัด ซื่อสัต ย อดทน เสียสละ และมีความรับผิด ชอบ
ซึ่งเกิดปรากฎการณในสังคมดังกลาวมานี้ เปนผลโดยตรงมาจากเรื่องของการปลูกฝงทางดาน
คุณ ธรรมจริยธรรมนั่นเอง หากสถาบันอุดมศึกษาไดมีบทบาทที่ชัดเจนในเรื่องนี้จะมีสวนชวยให
บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามที่ผูประกอบการตองการ ซึ่งก็จะสามารถ
ชวยลดปญหาสังคมได

2
การผลิตบัณฑิตถือวาเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา บัณฑิตหรือผูสําเร็จการศึกษา
นั ้ น ตอ งเปน บัณ ฑิ ต ที ่ม ีค วามสมบูร ณทั ้ ง ด า นความรู  ความสามารถ สติ ป ญ ญา สัง คม
อารมณ รางกาย และจิตใจ กระทรวงศึ กษาธิ การ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
(สกอ.) ไดจัดทําเปาหมายกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ในชวงป พ.ศ. 2551–2565 ไวดังนี้
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับ
งานที่ เกิ ดขึ้ นตลอดชี วิ ต พั ฒ นาศั ก ยภาพอุ ด มศึ ก ษาไทยในการสร า งนวั ต กรรม และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกโลกาภิวัต น สนับ สนุน การพัฒนาที่ยั่ง ยืน ของ
ทองถิ่นไทย โดยใชกลไกหลักธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”
ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเปนกฎหมาย
หลักทางดานการศึกษาในวันที่ 19 สิง หาคม 2542 ตอมาไดมีการปรับ ปรุงใหมีค วามทันสมัย
ยิ่งขึ้น เรียกวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2545) ซึ่งไดกําหนดความมุงหมายและหลักการไวดังนี้
มาตรา 6 ระบุ ว า การจั ด การศึ ก ษา ต อ งเป น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให เ ป น มนุ ษ ย ที่
สมบู ร ณ ทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ญ ญา ความรู คุ ณ ธรรมในการดํ า รงชี วิ ต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
มาตรา 9 ระบุ วา ในการเรี ยนรู ต องปลู กฝงจิ ตสํ านึ กที่ ถูกตองเกี่ยวกับการเมื องการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รักษา และ
สงเสริมสิทธิ หนาที่เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป นมนุ ษย ม ีค วามภาคภูม ิใ จในความเปน ไทย รู จ ัก รัก ษา
ปร ะโยชนส ว นรวมและของ ประเทศชาติ รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
ความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู จ ัก พึ ่ง ตนเอง มีค วามคิด ริเ ริ ่ม
สรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
สถาบัน อุด มศึกษาที่มีม าตรฐานที่ดีจะตองไดรับการพัฒ นาในรอบดาน โดยการผาน
กระบวนการทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่ชวยทําใหเกิดความคิด ทัศนคติ การประพฤติถูกตอง
ดีงามเปนแบบอยางของสังคมโดยเฉพาะบัณฑิตสวนใหญเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไปทํางานใน
สถานที่ตางๆ ของสังคมและในอนาคตตองเปนผูนําสังคม (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543)
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นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตองใชเวลาศึกษาจนครบหลักสูตรปริญญาตรีอยาง
นอย 4 ป ดังนั้นสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 17–22 ปซึ่งอยูในชวงวัยรุนและเริ่มเขาสูวัยรุนตอนปลาย
หรือวัยผูใหญตอนตน เปนวัยที่กําลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมตาง ๆ
การพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะคุณธรรมที่ดี 7 ดาน สวนสําคัญสิ่งแรกจะตอง
เริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของชิคเคอริ่งและไรสเซอร
(Chickering and Reisser, 1993 อางถึงใน วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2552) ประกอบดวย (1)
การพัฒนาความสามารถ (Developing competence) หมายถึง พัฒนาดานสติปญญา ดานรางกาย
ตลอดจนการพัฒนาดานสังคมและการติดตอระหวางบุคคล (2) การพัฒนาการควบคุมอารมณ (Moving
Emotion) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจอารมณของตนเองไปสูการพึ่งพาอาศัยการปรับและการ
ควบคุมอารมณ (3) การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง (Moving Autonomy) หมายถึง การพัฒนา
ความเปนตัวของตนเองที่ตอเนื่องจากวัยเด็ก วัยรุนสูวัยผูใหญ ซึ่งจําเปนตองมีความเปนตัวของ
ตัวเองมากทั้งในดานการควบคุมตนเองการแกไขและการชวยเหลือตนเอง (4) การพัฒนาความ
สัมพันธระหวางบุคคลอื่นอยางมีวุฒิภาวะ (Development Interpersonal Relationships)
หมายถึง การรูจักพัฒนาตนเองใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่น (5) การเสริมสรางเอกลักษณของ
ตนเอง (Establishing Identity) หมายถึง การพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับเพศของตน การพัฒนา
ไปสูความสนใจในอาชีพและการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับตนเอง (6) การพัฒนาเปาหมายของ
ตนเอง (Developing Purpose) หมายถึง การรูจักตนเองพรอมที่จะมีบูรณาการเพื่อการพัฒนา
เปาหมายของตนทั้งในดานอาชีพงานอดิเรกและการดํารงชีวิต และ (7) การพัฒนาการบูรณภาพ
(Developing Integrity) หมายถึง ความสามารถในการบูรณาการทั้ง 6 ดานใหสอดคลอง
กับคานิยมตางๆ ของตนเพื่อใหเปนบุคคลที่มีความสุขและพึงพอใจในชีวิต การที่นิสิตนักศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จในการเรียนไดนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ ประการ ทั้งปจจัยภายใน คือ
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาเองและยังมีปจจัยภายนอกอื่น ๆ ไดแก ครอบครัว สื่อมวลชน
และสถาบันการศึกษาที่มีสวนสําคัญในการชวยสนับสนุน
ดังนั้นกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมและถูกตองในรั้วมหาวิทยาลัย จะทําใหบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษามีบุคลิกภาพเปนตัวของตัวเองและมีความรับผิดชอบมากขึ้น และเปนบัณฑิตที่มี
ความสมบูรณตามเปาหมายในการนิสิตพัฒนานิสิตนักศึกษา และปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา
เพราะฉะนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงใหความสนใจกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนอยางมากและ
ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ในการพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา คื อ ป จ จั ย ด า นอาจารย ที่ ป รึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดระบบการใหคําปรึกษา เพื่อชวยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มี
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ปญหาดานการเรียนและดานอื่น ๆ ไดเรียนจนสําเร็จการศึกษาและสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่
พึงประสงค นิสิตนักศึกษาจะมีอาจารยผูใหคําปรึกษาประจําตัวนักศึกษาเพื่อเปนผูฟงปญหาของ
นิสิตนักศึกษา ชวยเหลือดานวิชาการ และดานอื่นแกนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษา
(นิรมล เลิศวีระวัฒน, 2546) อาจารยผูใหคําปรึกษาจึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอนิสิตนักศึกษา
นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกในตัวผูเรียน และความสามารถในดานตาง ๆ และยังมีปจจัย
ดาน อื่น ๆ ไดแก เทคโนโลยี และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีสวนชวยสนับสนุนใหผูเรียนสามารถใช
ชีวิตไดอยางเหมาะสมและเกิดความคุมคา (พรรณี คอนจอหอ, 2542) ปจจัยที่เขามาเกี่ยวของ คือ
นิสิตนักศึกษาขาดการชี้แนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อสรางเสริมประสบการณในชีวิตจริง และ
การพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษา ระบบการใหคําปรึกษามีสวนสําคัญ
ในการสร า งเสริ ม ให เ กิ ด สั ม ฤทธิ์ ผ ลทางการบริ ห ารจั ด การได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในสถาบั น
อุดมศึกษา ดังที่ สุนันทา แกวสุข (2544) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา
ที่มีตอการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา จากการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา อาจารยที่ปรึกษาเปน
บุคคลที่นิสิตนักศึกษาคาดหวังในดานการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับปญหาสวนตัว และอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคม จากการศึกษาเพื่อหาแนวทางชวยวางแผนการดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย การให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาควรมีการพัฒนาทั้งระบบอยางเหมาะสม
ในการจัดระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่ปฏิบัติกันมาในระดับอุดมศึกษายังขาด
ความชัดเจนในการปฏิบัติจนไมทราบแนวทางในการทํางาน การขาดงบประมาณในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณใหกับงานการใหคําปรึกษาทั้งในสวนของการจัดกิจกรรมใหกับนิสิตนักศึกษา และการ
พัฒนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
(2543) กลาววา เมื่อนักศึกษามีปญหาตองการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีเวลาใหคําปรึกษานอย
และไมมีการชี้แจงเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จึงทําให
นิสิตนักศึกษาไมทราบถึงการใชสิท ธิของตนในการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา เมื่อมีปญหาจึงนําไป
ปรึกษาเพื่อน สอดคลองกับ ชนัย วรรณะสี (2546) เสนอความคิดเห็นวา อาจารยที่ปรึกษาไมมี
ความหมายสําหรับอาจารยที่ปรึกษาที่ไมไดรับการฝกฝนการแนะแนวการศึกษา ซึ่งกอใหเกิด
อุปสรรคในการทําหนาที่ใหสมบูรณ และที่สําคัญอาจารยที่ปรึกษาสวนใหญจะใหความสําคัญในการ
ลงนามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในต น ภาคการเรียน หลั งจากนั้ น ถื อวา หมดภาระของการ
ทําหนาที่อาจารย ที่ ปรึ กษา
สถาบันอุดมศึกษาในปจจุบันไดแบงประเภทของสถาบัน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุด มศึก ษา (สกอ.) ไดกํา หนดการจัด การศึก ษาเพื่อ ผลิต บัณ ฑิต ที่พึง ประสงคใ หมีค วาม
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สามารถในการประยุกตความรูทางทฤษฎีสูการปฏิบัติจริงได สถาบันการพลศึกษาเปนสถาบัน
การศึกษาที่เปดหลักสูตรที่เนนสาขาเฉพาะทางดานพลศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเที่ยว จําเปน
ตองมีทักษะทั้งดานวิชาการวิชาชีพ และการดํารงชีวิตพระโอวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก ผู สํ า เร็ จ การศึก ษาจากสถาบั น การพลศึ ก ษา ณ อาคารใหญ สวนอั ม พร เมื ่ อ วั น ที ่ 4
พฤศจิก ายน 2552 มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ของ
นิสิตนักศึกษา กลาวคือ ”พลศึกษาคือศาสตรแหงการสรางคนใหเปนคนที่ส มบูร ณ ซึ่ง มิไ ดห มาย
ถึง ความสมบูร ณท างกายเทา นั้น หากยัง ตอ งมีสติปญญาและคุณธรรมประกอบพรอมกันอีก
ดวย” (สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี อางถึงใน คูมือพิธีพระ
ราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ณ อาคารใหม สวนอัมพร ใน
วัน พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552) อาจกลาวไดวาการเปนบัณฑิตตองประกอบดวย เปนผูมีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะและรูอภัย มีน้ําใจนักกีฬา อันเปนหนทางไปสูสันติภาพของสังคม (มติชน,
2550) ถือเปน หลัก สํา คัญ ของสถาบันอุดมศึกษาการเตรียมบัณฑิตที่ออกไปสูสังคม ผูที่มีสวน
เกี่ยวของทางการศึกทุกคนตอ งชวยชี้แ นะและฝกใหนิสิต นักศึกษาไดรูจักการควบคุมอารมณ
ของตนเอง มีค วามอดทน อดกลั้นตอสถานการณตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองใหดีที่สุด
คุณลักษณะดังกลาวมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสมควรไดรับการแกไข เพื่อศึกษาหาแนวทางการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา มีการกําหนดมาตรการที่ชวยเรื่องงานติดตามระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามีประสิทธิภาพ เพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีดังกลาวมาแลวขางตน แสดงถึงความสําคัญที่ตองพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น มีรูปแบบเนนมาตรฐานเดียวกันดังที่
สุธีรา สุริยวงศ (2550) พบวาการพัฒนาตองมีความพรอมที่จะจัดการตอผลกระทบที่เกิดการ
เปลี่ย นแปลงภายในและภายนอก ซึ่ง ตอ งอาศัย ความรอบรู รอบคอบ ระมั ด ระวั ง ในการ
วางแผนและดําเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อเปนการดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืนใหสามารถอยูได
แมในยุคของโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของแอสติน (Astin,
1993: 10 – 15 อา งถึง ใน พรรณอร อุชุภาพ, 2545) ไดกลาววา การสํารวจขอมูลยอนกลับ
ของอาจารยและนิสิตนักศึกษาทั้งในดานการสอนและการประเมินผลเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย
ในการใหคําแนะนําการเปนอาจารยที่ป รึก ษา และกิจ กรรมที่เ กี่ย วกับ นิสิต นัก ศึก ษาจะสง ผลถึง
ผูบ ริห าร อาจารย และบุค ลากรที่เกี่ยวของไดพัฒนาตนเอง การปรับปรุงนโยบายเพื่อใชในการ
พัฒนาระบบ (System Development) จะชวยใหสามารถปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถนําไปสูกระบวนการสงเสริมใหเกิดการประกันคุณภาพทั่วทั้งองคกร
อีกดวย เชนเดียวกับแนวคิดของ ไฮนส (Hines, 1984) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการ
พัฒนาการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพจะประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการ คือ
1. นิสิตนักศึกษา (The Student) 2. อาจารยที่ปรึกษา (The Advisors) 3. โครงสรางระบบอาจารย
ที่ปรึกษา (The Organizational Structure of Academic Advising) 4. งบประมาณ (The Budget)
และ (5) สิ่งอํานวยความสะดวก (The Facilities) อันเปนองคประกอบที่จะเปนกลไกสําคัญนําไปสู
กระบวนการใหคําปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
จากเหตุ ผลดั ง กล าว ทําให ผูวิจั ยมี ค วามสนใจศึ กษาวิ จั ยเพื่ อการพั ฒ นาระบบการให
คําปรึกษานิ สิตนั กศึ กษาสํ าหรับ สถาบั นอุ ด มศึกษาในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งผลที่ไ ดจ ะเป นการ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงาน บุคลากร นิสิตนักศึกษา และคุณภาพของบัณฑิตที่สังคมตองการ
และสามารถนําระบบไปกําหนดเปนนโยบายชวยเหลือและปองกันเพื่อลดปญหาของนิสิตนักศึกษา
สงเสริมและพัฒนาตนและการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี
คําถามการวิจัย
1. ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางไร
2. การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี
ประสิทธิผลอยางไร
วัตถุประสงคของการวิจยั
การวิจัยในครัง้ นี้ เพื่อ
1. ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ
2. พั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
3. ประเมิ น ผลระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานครโดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ไวดังนี้
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1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา บุคลากรที่
เกี่ยวของกับนิสิตนักศึกษา สําหรับสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในเขตกรุงเทพมหานคร
แบ งตามประเภทสถาบัน การศึก ษาตามเกณฑข องสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา
(สกอ.) และตามมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา (ISCED, UNESCO, 1997) เปนสถาบันที่เปด
สาขาวิชาการศึกษาดานการศึกษา และวิชาที่เกี่ยวของ
2. ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ใชการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับองคประกอบระบบของแคทซและคาหน (Katz and Kahn, 1978: 20) ซึ่งไดกลาวถึงพื้นฐาน
ของระบบ (Basic Systems Model) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบตาง ๆ ของ
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
3. การศึ ก ษาเพื่ อ ใช ใ นการทดลองระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในชั้ น ป ที่ 1
เนื่องจากนิสิตนักศึกษาจําเปนตองไดรับการดูแล และปรับตัวใหเขากับสถาบันระดับอุดมศึกษา ใช
ระยะเวลาทดลอง 1 ภาคการศึกษา
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนิยาม
คําศัพทเฉพาะเพื่อใชในการศึกษา ดังนี้
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา หมายถึง แนวคิดและวิธีการที่สงเสริมใหนิสิตนักศึกษา
ไดมีการแสดงพฤติกรรมสะทอนถึงความสามารถของนิสิตนักศึกษาในการมีคุณธรรม การนํา
ความรู และการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการที่ผูให
คําปรึกษาในการนําไปใชเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
การพัฒนาระบบ หมายถึง แนวทางการสรางและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางที่ดีขึ้นและกระทําอยางตอเนื่อง
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา หมายถึง แนวคิด หลักการ วิธีการบริหารงาน
และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาการ สมรรถภาพของนิสิตนักศึกษา และ
ดานอื่น ๆ ใหนิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จทางดานวิชาการและการดํารงชีวิต มีองคประกอบ
ดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานการปอนกลับ
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ดานปจจัย หมายถึง ลักษณะที่บงบอกถึงแนวคิดหรือหลักการในพัฒนาองคประกอบ
ที่สงผลใหการบริหารงานไดอยางมีคุณภาพ และผลผลิตเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิ ไดแ ก ดา นโครงสรา งการบริห ารงาน เกี ่ย วกับ นโยบายการบริห ารงาน บุค ลากรที่
เกี่ยวของ และการจัดสรรงบประมาณ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกการบริหารงาน ดานการให
คําปรึกษา และดานเครื่องมือการใหคําปรึกษา
ดานกระบวนการ หมายถึง ลักษณะที่บงบอกถึงวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดผลตามระบบ
การใหคําปรึกษา ประกอบดวย บทบาท ภาระหนาที่ และลักษณะการปฏิบัติที่เกี่ยวของเพื่อชว ย
ใหนิสิตนักศึกษา และการดําเนินงานของระบบการใหคําปรึกษามีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค
ของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินงานมีระยะเวลา 11 ครั้งตอ 1 ภาคการศึกษา
ดานผลผลิต หมายถึ ง พฤติกรรมที่ แสดงออกทางสัง คมของนิ สิตนั กศึ กษาที่ สงเสริ ม
คุณลักษณะอยางนอย 3 ดาน ไดแก
1. การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตย
และความมีวินัย
2. การพัฒนาคุณลักษณะดานความรู ไดแก การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
ความมั่นใจในตนเอง การจัดเวลาในการเรียน
3. การพั ฒนาคุณ ลักษณะดานความสั ม พั นธร ะหว างบุ ค คลและความรั บผิด ชอบ
ไดแก ความมีน้ําใจ การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม การปรับตัวเขากับผูอื่น
ดานการปอนกลับ หมายถึง การนําผลการประเมินผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณา
เพื่อปรับปรุงปจจัยนําเขาและกระบวนการ เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น
อาจารย ที่ ปรึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ส อน พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย
บุคลากรสายงานวิชาการที่ทําหนาที่ การสอน หรือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชา
การแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหนาที่ภายในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการ
แต ง ตั้ ง จากสถาบั น และคณะให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และช ว ยเหลื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เครื่องมือการใหคําปรึกษา หมายถึง เอกสาร และขอมูลที่อาจารยที่ปรึกษาใชเพื่อให
คําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา ไดแก คูมืออาจารยที่ปรึกษา หลักสูตร ระเบียบขอบังคับตาง ๆ
งบประมาณ หมายถึง เงินที่ใชในสวนของสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
เงินที่ใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาใน
ระดั บปริ ญญาตรี โดยการแบง ประเภทของสถาบั นการศึก ษาตามเกณฑข องสํ า นัก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และตามมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา (ISCED,UNESCO,
1997)
ความพึ งพอใจ หมายถึ ง พฤติ กรรมที่ แสดงออกของนิ สิ ตนั กศึ กษา และผู ที่ เกี่ ยวข อง
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิ ดในการวิ จัยเรื่อง การพัฒนาระบบการใหคํ าปรึกษานิสิตนักศึ กษาสําหรั บ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด ว ยรายละเอี ย ด ดั ง แผนภู มิ ที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรือ่ งการพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
1. ปรัชญาในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2545)
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา (http://www,qa.kmutnb.ac.th/qaknowledge /criterial/madtra/tan.pdf)
2.1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2.2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
กําหนดผลการเรียนรูที่ใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ 5 ดาน ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปจจัย
1. โครงสรางระบบการบริหารงาน
ประกอบดวย นโยบาย บุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
และการจัดสรรงบประมาณ
2. สิ่งอํานวยความสะดวกการ
บริหารงาน
3. การใหคําปรึกษา
4. เครื่องมือการใหคําปรึกษา เชน
คูมือนิสิตนักศึกษา หลักสูตร
ระเบียบขอบังคับ

กระบวนการ

ผลผลิต

1. กําหนดเกณฑคัดเลือก รักษา
คุณภาพอาจารยที่ปรึกษา
2. แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
และกําหนดหนาที่อาจารยที่
ปรึกษา บริหารงานดวยระบบ
คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
ฝายวิชาการ ฝายกิจการนิสิต
นักศึกษา
3. สนับสนุน สงเสริม จัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการให
คําปรึกษา
4. บริหารงบประมาณโดยให
อาจารยที่ปรึกษามีสวนรวม
วางแผนบริหารงาน
5 . จัดระบบแหลงทรัพยากร
ความรูภายในและภายนอก
เชน เพื่อนชวยเพื่อน ให
คําปรึกษาทางโทรศัพท ฯลฯ
6. การใชสื่อเทคโนโลยี เชน
เว็บไซต โทรศัพท ฯลฯ
7. การประเมินผลระบบโดยจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ
และตรวจสอบองคประกอบ

ผลจากการติดตอสื่อสาร
ระหวางอาจารยที่ปรึกษา และ
นิสิตนักศึกษา มีความพึงพอใจ
ตอการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา และไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะ 3 ดาน ดังนี้
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
เชน ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย และ ความมีวินัย
2. ดานความรู เชน การควบคุม
อารมณของตนเองกับผูอื่น
ความมั่นใจในตนเอง และ
การจัดเวลาในการเรียน
3. ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
เชน ความมีน้ําใจ
การไดรับการยอมรับจาก
บุคคลอื่นในสังคม
การปรับตัวเขากับผูอื่น

แนวดําเนินงานการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายใน
ประเทศ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา,
2543 ; สําเนาว ขจรศิลป, 2543) สรุปได
ดังนี้
1. โครงสรางของระบบการใหคําปรึกษา
2. ระบบบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ไดแก
2.1 ระบบอาจารยที่อยูในสวนของ
คณะกรรมการใหคําปรึกษา
2.2 ระบบบุคลากรตามบทบาทหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
2.3 ระบบความรวมมือระหวางฝาย
ตาง ๆ
3. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
3.1 ใหคําปรึกษาดานวิชาการ
3.2 ใหคําปรึกษาดานการปรับตัว
3.3 ใหคําปรึกษาดานความพรอมเปน
บัณฑิต
3.4 ใหคําปรึกษาดานการเงิน
3.5 ใหคําปรึกษาดานความมีระเบียบวินัย
3.6 ใหคําปรึกษาดานอื่น ๆ
4. เครื่องมือการใหคําปรึกษา เชน คูมือ
นิสิตนักศึกษา หลักสูตร ระเบียบ
ขอบังคับ
5. จรรยาบรรณสําหรับการใหคําปรึกษา
6. เทคนิคการใหคําปรึกษา
7. การประสานงานกับฝายตาง ๆ เพื่อ
ใหไดขอมูลที่หลากหลายในการทํางาน

แนวคิดดานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ เชน
แนวคิดของ แฮปบลี (Habley: 2005;
มหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan University,
1997) สรุปไดดังนี้
1. กําหนดกรอบโครงสรางการบริหาร มีการ
กําหนดนโยบายที่ชัดเจน และมีบุคลากร
ทําหนาที่ใหคําปรึกษาประจําอยูที่
ศูนยกลางการใหคําปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย
2. การจัดกิจกรรมแบบศูนยกลางการใหคํา
ปรึกษาหลายดาน ดังนี้
2.1 ดานสงเสริมวิชาการ
2.2 ดานกิจกรรม
2.3 ดานการบริการ
2.4 ดานการดูแลสุขภาพ
2.5 ดานวิชาชีพอาชีพ
2.6 การใหคําปรึกษาใชเทคโนโลยี เชน
เว็บไซต โทรศัพท ฯลฯ
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1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
แคทซ และ คาหน (Katz and Kahn, 1978 :20) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ระบบ ดังนี้
1. ปจจัยนําเขา เปนการนําเอาทรัพยากรมาใชในระบบ
2. กระบวนการ เปนขั้นตอนการทํางาน
3. ผลผลิตของการดําเนินงาน
4. ขอมูลยอนกลับ เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพและผลลัพธ กิจกรรม
5. สภาพแวดลอม ภายนอกหรือภายในสังคม
2. การพัฒนาระบบ ซึ่ง ชึลลี (Shelly ,1999) ไดนาํ เสนอวงจรพัฒนาระบบ
(http: //www.webmen.com.au/Shelly’s/construction.htm. SDLC,
2006) ดังนี้
2.1 ขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได
2.2 ขั้นตอนการวิเคราะห
2.3 ขั้นการออกแบบ
2.4 ขั้นการดําเนินงาน
2.5 ขั้นการนําไปใช
2.6 ขั้นการประเมินผล

การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
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รายละเอียดกรอบแนวคิดของการวิจยั
จากกรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ทฤษฎี ต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของ ผูวิจัยวิเคราะหและสังเคราะหไดดังนี้
1. ปรัชญาในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับการจัดการศึกษาในปจจุบันแนวทางการจัดการศึกษาควรมีการจัดในลักษณะ
ผสมผสานแนวปรัชญาการจัดการศึกษาบนพื้นฐานทางวินัยและทางจิตใจ การตั้งเปาหมายในการ
ผลิตนิสิตนักศึกษา โดยที่เนนการศึกษาเพื่อใหเกิดเสรีภาพทางความคิดกับการศึกษา เพื่อมุงให
ประกอบอาชีพ เนื่องจากในปจจุบันจะเนนใหคนมีเสรีภาพทางความคิดและรูจักใชสติปญญาเพียง
อยางเดียว แตขาดทักษะในการทํางาน ในทางกลับกันสถาบันการศึกษาจะผลิตบัณฑิตใหเปนคน
มีทักษะในการทํางานที่ดีเลิศ แตไมสามารถคิดวิเคราะหเรื่องตาง ๆ ในทางที่เปนประโยชน หรือไม
มีความเกงในเชิงวิชาการก็ไมได ดวยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการผสมผสาน ซึ่ง เคอร (Kerr, 1963) มี
ความเชื่อว า สถาบัน ระดั บอุด มศึ กษาสามารถจั ดกิ จกรรมตา ง ๆ เพื่ อพัฒนานิสิ ต นักศึกษาใน
ลักษณะของการผสมผสานใหเกิดความหลากหลายภายในหลักสูตรการศึกษาเดียวกัน ซึ่งสามารถ
ทํ า ร ว มกั น ภายในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย กิ จ กรรม และบริ ก ารต า ง ๆ ที่ จั ด ขึ้ น โดย
สถาบันการศึกษา จึงมีความสําคัญตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก กิจกรรมตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรวิชาการเปนผูรับผิดชอบ และดําเนินการโดยฝายวิชาการที่
เนนเรื่องการเรียนการสอนภายในหองเรียนและในขอกําหนดที่ทําขึ้นโดยสถาบัน
สําหรับพัฒนาการที่เกิดขึ้นเปนสวนเสริมและมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากันเปน
การเสริ ม กิ จ กรรมนอกชั้ น เรี ยนที่ จ ะพั ฒ นานิ สิ ต นั กศึ ก ษาควบคู กั น ในประเทศไทยมี ก ารจั ด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตนักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพทางสังคมและทักษะทางอาชีพ สวน
ใหญเ ปน กิจ กรรมของฝา ยกิจ การนัก ศึก ษา ไดแ ก การจัด กิจ กรรมนิสิต นัก ศึก ษา (Student
Activities) ที่เปนลักษณะเปนชมรมนิสิตนักศึกษา (Student Clubs) การแนะแนวเพื่อการ
ประกอบอาชีพ (Career Guidance) การใหคําปรึกษาสวนตัวและกลุม (Personnel and Group
Counseling) กิจกรรมที่จัดจึงมีลักษณะที่แตกตางกันไป เชน การฝกงานในสถานที่จริง การจัด
ตลาดนัดอาชีพ การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอวิธีการศึกษาของนิสิตนักศึกษา การออกคายอาสา
พัฒนา เปนตน นอกเหนือจากการดําเนินการที่มุงไปตามปรัชญาและแนวคิดที่สถาบันการศึกษา
มุงเนนแลว กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดควรจะสอดคลอง และเปนไปเพื่อมุงเสริมสราง
และปลูกฝงใหนิสิตนิสิตนักศึกษาไดตระหนักรูวาตนเองมีบุคลิกภาพและมีความชํานาญพิเศษใน
เรื่องใด ซึ่งมีจุดเดนไปดานใดดานหนึ่งแลวมักจะมีทักษะในการประกอบกิจกรรมที่สอดคลองกับ
บุคลิกภาพที่โดดเดนนั้นไดเปนอยางดี
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ฉะนั้นปรัชญาการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุด อันเปน
แนวทางที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหงจะตองเขาใจ และดําเนินการใหสถาบันมี
ทิศทางในการจัดการดําเนินการที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมปจจุบัน ซึ่งอาจเปนไปในแนวทาง
ที่ผสมผสานระหวางการจัดการศึกษาเพื่อเสรีภาพทางความคิด และการจัดการศึกษาเพื่อมุงให
ประกอบอาชีพที่เปนแนวคิดทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดั้งเดิม และยังคงปรากฏอยู
ในปจจุบัน ขอควรพิจารณาตอการจัดกิจกรรมใหแกนิสิตนักศึกษาเปนรายบุคคลควรตองมุงเนน
ทําความเขาใจตอลักษณะบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา เพื่อใหกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมีความ
สอดคลองตอตัวตนของนิสิตนักศึกษาในสังกัดไดมีโอกาสในการพัฒนา (วิภา เหมือนปว, 2548)
โดยไดรับความชวยเหลือจากสถาบันการศึกษาไดเปนอยางดี ซึ่งวิธีการดําเนินการตาง ๆ จะเปน
สวนชวยใหนิสิตนักศึกษาไดเกิดการตระหนักรูถึงความเปนตัวตน และความตองการที่แทจริงของ
นิสิตนักศึกษา สงผลใหเกิดความสําเร็จในการผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ ซึ่งความเปนเลิศทั้งสองดานที่กลาวมาจะเกิดขึ้นไดเมื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาใหสอดคลอง
กับลักษณะเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษาแตละคน
การจัดการอุดมศึกษาไทย เปนไปเพื่อเสรีภาพทางความคิด สรางปญญา ความเชี่ยวชาญ
ในดานวิชาชีพ คุณธรรม สรางความสมบูรณใหกับนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตของแตละสถาบัน
ตลอดจนเป น ไปเพื่ อ พั ฒ นาและสร า งองค ค วามรู ใ หม ภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ต อ ง
ดําเนินการใหสอดคลองตอเปาหมายของการจัดการอุดมศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมีการ
บริหารจัดการใหบรรลุจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาระดับสูง โดยมุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อ เปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมตอการผานไปสูโลกของการทํางานเปน
สําคัญ ทั้งนี้จุดมุงหมายสําคัญทําเพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษาผานกระบวนการหลอหลอมใหมี
ความเป น ผู ใ หญ พ ร อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมสมั ย ใหม อ ย า งมี คุ ณ ภาพ
มีทักษะทางดานวิชาชีพสามารถสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว พรอมทั้งมีบทบาทในการ
แกปญหาทั้งของตนเองและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาไทยมี
บทบาทและหนาที่ที่สําคัญอยู 6 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2545) ไดแก
1. จัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาไทยมีบทบาทและมีหนาที่หลัก
ในการจัดการเรียนการสอน และการฝกอบรมพัฒนาคนไทยใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณโดย
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาบุคคลใหมีความสมดุลดานความรู ความคิด มีทักษะ
ความสามารถในการประกอบกิจกรรม มีความดีงาม มีวิจารณญาณในการเลือกใชกลวิธีการ
ปฏิบัติต นไดอยางเหมาะสม รูจักพึ่งตนเอง มีความสามารถในการประกอบอาชีพและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม รวมถึงอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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2. การวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางองคความรูใหม สถาบันอุดมศึกษาจะตองสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย เพื่อขยายพรมแดนความรู และสรางองคความรูใหมอยางหลากหลายเพื่อการ
พัฒนาและนําไปประยุกตใชใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ
3. การบริ การสัง คมและชุม ชน สถาบัน อุด มศึ กษาทุ กระบบจะต องมีบ ทบาทในการ
รับผิดชอบ ดูแล แกปญหา ใหความรวมมือ สงเสริมใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ชวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในการบริการทางดานวิชาการ สงเสริมใหเกิดความรูในชุมชนไดมีความสามารถในการ
แสวงหาความรูและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาที่สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของ
ชุมชนโดยวิถีทางชี้นําและขจัดปญหาสังคมในดานเศรษฐกิจ การเมือง และการดํารงชีวิต
4. ธํารง รักษา สืบสาน รังสรรค เผยแพรวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย โดยการมุง
พัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญ มีจิตสํานึก และมีความภูมิใจในคุณคาของวัฒนธรรม
และภู มิ ป ญ ญาไทย พร อ มทั้ ง บู ร ณาการความรู ท่ี มี อ ยู ใ นบุ ค คลให เ กิ ด การเชื่ อ มโยงถ า ยทอด
ภูมิปญญาไทยใหสืบตอไปยังบุคคลรุนหลังโดยผานกระบวนการการเรียนการสอน
5. สนับสนุนการเรียนรูชั้นสูงและการศึกษาตลอดชีวิต โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองเปด
โอกาสในการศึกษาใหแกพลเมืองของประเทศ เพื่อมีโอกาสไดเลือกศึกษา และไดรับการศึกษา
ตอเนื่องตลอดชีวิต
6. ใหความชวยเหลือและรวมมือกันจัดการศึกษาทุกระดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองมี
บทบาทในการใหความรวมมือ เพื่ อพั ฒนาและปรับปรุ งการศึกษาทุ กระดับโดยผานกระบวนการ
พัฒนาการศึกษาครู การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยการศึกษา (พรชุลี อาชวอํารุง, 2543)
อนึ่งในการจัดการอุดมศึกษายังมีงานหลัก 4 งานที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหภารกิจของสถาบันอุดมศึกษามีความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว กลาวคือ สถาบันอุดมศึกษาจะตองพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่มีเพื่อการบริหารจัดการงาน
ตอไปนี้ (1) งานดานการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา (2) งานดานการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน (3) งานดานการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษา (4) งานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งทั้ง 4 ดาน เปนงานที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจะตองจัดใหมีขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของแตละสถาบัน ทั้งนี้เปาหมายในการบริหารจัดการมุงตรงไปที่ผูเรียนเปนหลัก ฉะนั้นการวิจัยจึง
มุง เนน การพัฒ นานิสิต นัก ศึก ษาเปน สํา คัญ ในแงข องความตอ งการที่ค วรไดรับ จากสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดใหมีการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (Advising) จึงจําเปนตองจัดบุคลากรที่มี
ความสามารถที่จะนําพาใหนิสิตนักศึกษาสามารถปรับตัว และบรรลุวัตถุประสงคในการเขามา
ศึกษาใหได จากการเขียนรวมกันของเอนเดอร วินสตัน และมิลเลอร (Ender; Winston; Miller,
1984) จากเรื่อง Academic Advising Reconsidered ไดระบุถึงจุดประสงคของการใหคําปรึกษา
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วิชาการภายใตการบริการของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองมีการใหความรูแกนิสิตนักศึกษา โดย
มองภาพของนิสิตนักศึกษาเพื่อใหมีพัฒนาการในดานตาง ๆ รวม 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้
1. การกอใหเกิดพัฒนาการทางดานความรู ทักษะ และทัศนคติ
2. การกอใหเกิดการพัฒนาดานความสามารถในการตัดสินใจดวยตนเอง
3. การกอใหเกิดพัฒนาการที่จะสามารถบริหารจัดการและควบคุมสิ่งตางๆ รอบตัวได
จากจุดมุงหมายที่กอใหเกิดการพัฒนาในนิสิตนักศึกษาทั้ง 3 กลุมดังกลาว จึงไมใชมี
หนา ที่เ พียงจัด อาจารยผูส ามารถใหคํา ปรึก ษานิสิต นักศึก ษาเทา นั้น แตอ าจารยที่จัด ใหค วร
เปน อาจารยที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญการใหคําปรึกษาที่สามารถใหคําแนะนํา ชวยเหลือนิสิต
นักศึกษาทั้งในเรื่องปญหาการศึกษา ปญหาสวนตัว และปญหาทางสังคมที่นิสิตนักศึกษาอาจพบเจอ
ทั้งนี้เพื่อเปนผูใหความชวยเหลือใหนิสิตนักศึกษาไดสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการใชชีวิตอยู
ในสถาบันอุดมศึกษาไดตอไป
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ตาม
มาตรา 34 กําหนดใหคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติโดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐาน การอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการ
กําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาตอไป
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 8 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 รัฐ มนตรีวา การกระทรวงศึก ษาธิก าร โดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 7/2549 เมื่อ วัน ที่ 6 กรกฎาคม 2549
จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไวดังตอไปนี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
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ตัวบงชี้
1.1 บั ณฑิ ต มี ความรู ความเชี่ย วชาญในศาสตรของตนสามารถเรียนรู สร างและ
ประยุกตใ ชค วามรูเ พื่อ พัฒ นาตนเอง สามารถปฏิบัติง านและสรา งงานเพื่อ พัฒ นาสัง คมให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล
1.2 บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวติ และปฏิบัติหนาทีต่ ามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจมีการดูแลเอาใจใส รักษาสุขภาพ
ของตนเองอยางถูกตอง เหมาะสม
2. มาตรฐานดานการบริหารการจัดการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
อยางมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย
และความเปนอิสระทางวิชาการ
ตัวบงชี้
(1) มีก ารบริห ารจัด การบุค ลากรที่มีป ระสิท ธิภ าพประสิท ธิผ ล มีค วามยื ดหยุ น
สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมีอิสระทางวิชาการ
(2) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบและ
วิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคา
(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ดานอยางมีดุลยภาพโดยมีการ
ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู
ตัวบงชี้
(1) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ
ที่หลากหลายของประเทศและสังคมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเนนผูเรียน
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เปนสําคัญเนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริงใชการวิจัยเปนฐาน มีการ
ประเมินและใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการ
บริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตร และการเรียนการสอน
(2) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู
และทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมตาม
ศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และตางปะเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระบบนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(3) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสมสอดคลองกับความต องการของ
สัง คมตามระดับ ความเชี่ย วชาญของประเภทสถาบัน มีก ารประสานความรว มมือ ระหวา ง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
และความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
(4) มีการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
เสริมสรางความรูค วามเขาใจ และความภูมิใจในความเปน ไทย มีก ารปรับใชศิลปวัฒนธรรม
ตางประเทศอยางเหมาะสม เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education TQF: HED) (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) หมายถึง
กรอบที่แสดงระบบคุณ วุฒิร ะดับ อุด มศึก ษาของประเทศ ซึ่ง ประกอบดว ย ระดับ คุณ วุฒิ การ
แบง สายวิช า ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการ
เรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะหลักสูตรในแตละระดับ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรีย นรูที่ส อดคลอ งกับ เวลาที่ตอ งใช การเปด โอกาสใหเ ทีย บโอนผลการ
เรีย นรูจ ากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให
ความมั่นใจในประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละมาตรฐานการ
อุด มศึก ษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เปนเครื่องมือในการการนําแนวนโยบายในการ
พัฒ นาคุณ ภาพมาตรฐาน การจัด การศึก ษาตามที ่กํา หนดไว ในพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา
แหง ชาติ มาตรฐานการศึก ษาของชาติ และมาตรฐานการอุด มศึก ษา ไปสู ก ารปฏิบ ัต ิใ น
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สถาบันอุด มศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุด มศึกษามีแนวทางที่
ชัด เจนในการพัฒ นาหลัก สูต รการปรับ เปลี ่ย นกลวิธ ีก ารสอนของอาจารย การเรีย นรู ข อง
นักศึกษา ตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรูตาม ที่มุงหวังไดจริง
2. มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้น
ต่ําเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ
3. มุ งที่ จ ะประมวลกฎเกณฑ แ ละประกาศต า ง ๆ ที่ ได ดํ า เนิ น การไว แ ลว ด ว ยกั น และ
เชื่อ มโยงเปน เรื่อ งเดียวกัน ซึ่ง จะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวขอ งไดเขาใจอยางชัด เจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตาง ๆ
4. มุ ง ใหค ุณ วุฒ ิห รือ ปริญ ญาของสถาบัน อุด มศึก ษาใด ๆ ของประเทศไทยเปน ที่
ยอมรับ เทีย บเคีย งกัน ไดก ับ สถาบัน อุด มศึก ษาที ่ด ีทั ้ง ในและตา งประเทศ เนื ่อ งจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุก
ขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิต
ซึ่ ง จะมี ม าตรฐานผลการเรี ย นตามที่ มุ ง หวั ง สามารถประกอบอาชี พ ได อ ย า งมี ค วามสุข และ
ภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. เพื่ อ เปน กลไกหรือ เครื่อ งมือ ในการนํา แนวนโยบายการพั ฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
2. เพื่อ กํ า หนดเปา หมายในการผลิต บัณ ฑิต ใหชัด เจน โดยกํา หนดมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ ปริญญาของสาขา สาขาวิชาตาง ๆ และเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญในสาขา สาขาวิชาไดใชเปนหลักและเปนแนวทาง
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ในการวางแผน ปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงและพัฒ นาการจัด การศึกษา เชน การพัฒ นาหลักสูต ร
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
3. เพื่อเชื่อมโยงระดับตาง ๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบเพื่อบุคคลจะได
มีโอกาสเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่อง และหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความ
ชัดเจนและโปรงใสสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตาง ๆ กับนานาประเทศได
4. เพื่ อ ช วยให เ กิ ด วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพในสถาบั น อุ ด มศึ กษา และกลไกในการประกั น
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจ และความมั่นใจ
ในกลุมผูที่เกี่ยวของ ทั้งนักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคม และสถาบันอื่น ๆ ทั้งใน
และตางประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในการทํางานรวมทั้งคุณลักษณะอื่น ๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
6. เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตา งประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบัน อุด มศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน
และการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละคณะ/สาขาวิชา
8. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอนระเบียบการดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษามีความเขมแข็ง
โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอน
ของการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังกําหนด
คุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐาน
ความรู ความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
คุณ วุ ฒิ ร ะดับ อุด มศึ กษาเริ่ ม ต นที่ ร ะดับ ที่ 1 อนุ ปริ ญ ญา (3 ป) และสิ้ น สุ ด ที่ร ะดั บที่ 6
ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
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ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แตทั้งนี้ขึ้นอยู
กับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือ
เงื่อนไขอื่นเพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แบงสายวิชาเปน 2 สาย ไดแก สายวิชาการเนนศาสตรบริสุทธิ์
ทางดานศิลปศาสตร หรือดานวิทยาศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ เปนหลัก ไมไดสัมพันธโดยตรงกับการ
ประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิงประยุกตเพื่อใหนิสิต
นักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชี พ และนํา ไปสู ก ารปฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรี ยนในสายวิ ชาการควรจะพั ฒนาความสามารถที่ สํ าคั ญทั้ งในการทํ างานและการ
ดํารงชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจการวิจัย และ
ความรูทางทฤษฎีในสาขา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการ
คิดและการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสาย
ดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซึ่งควรสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสารสะสําคัญ และใน
ชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสาย
วิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการของการเขาศึกษาได เพื่อให
ผู เ รี ย นมี พื้ น ฐานความรู แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น เพี ย งพอสํ า หรั บ การศึ ก ษาต อ ในระดั บ นั้ น ๆ และ
บรรลุผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง
2. การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย
การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมที่น ักศึก ษาพัฒ นาขึ้น ในตนเองจาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย 5 ดาน ดังนี้
(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) การพัฒนานิสัยในการประพฤติตน
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัย และการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งใน
เรื่องสวนตัวและสังคม
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(2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ
ในการคิดสามารถเรียนรูดวยตนเองได
(3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตาง ๆ
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
(4) ดานทักษะความสั มพั นธร ะหวางบุคคลและความรับ ผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะ
ผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรูของตนเอง
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การ
เตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึง
ตองเพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skills)
มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจาก
การเรี ย นรู ทั้ ง 5 ด า นที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาดั ง กล า ว และแสดงออกถึ ง ความรู ความเข า ใจ และ
ความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรแลว
มาตรฐานผลการเรีย นรูซึ่ง มีอ ยา งนอ ย 5 ดา น ดัง กลาวขา งตน เปน มาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น เมื่อ
ระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมระดับคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการ
เรียนรูในสาขา สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย
มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบางคณะ
สาขาวิช านัก ศึก ษาจํา เป น ตอ งพัฒ นาเปน การเฉพาะ เช น จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี
และนักกฎหมาย เปนตน
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มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญาจะเกี่ยวของโดยตรงกับ
สาขา สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา สาขาวิชาที่เหมาะสม
กับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรูดา นทักษะการวิเ คราะหเ ชิง ตัว เลข การสื่อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา สาขาวิชาใดตอง
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรง
กับ มาตรฐานผลการเรีย นรูนี้จ ะตอ งเนน ใหมีค วามชํา นาญมากกวา นักศึก ษาสาขา สาขาอื่น
นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผล
การเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบเปนพื้นฐานที่ใชเปนวิธีการในการพิจารณา และการวิเคราะหใน
สถานการณที่ยุงยากซับซอน ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของคําวา “ระบบ” ไวใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกัน ดังนี้
เซ็มพรีวีโว (Semprevivo (1976: 1) กลาววา ระบบ หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ซึ่งทํา
หนาที่เกี่ยวของสัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุผลอยางใดอยางหนึ่ง
แคสทและโรเซนวิค (Kast and Rosenzweig (1985) ระบบ หมายถึง การรวมตัวกันของ
องคประกอบตางๆ ที่มีลักษณะเปนระบบยอย ประสานสัมพันธและมีผลกระทบตอกัน สําหรับ
แนวคิดของ แคทซ และคาหน (Katz and Kahn, 1978: 20) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับทฤษฎีระบบวาเปน
การมองอยางเปนองครวม มีระบบเปด (Open System) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบ
ตาง ๆ และตองคํานึงถึงหรือสัมพันธกับสิ่งแวดลอม องคประกอบพื้นฐานของระบบ ประกอบไปดวย
1. ปจจัยนําเขา (Input) เปนทรัพยากรขององคกรหรือทรัพยากรการจัดการที่นําเขาสูระบบ
การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ซึ่งจะตองตระหนักถึงสถานะและ
การใชทรัพยากรขององคการ ประกอบดวย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร
การเงิน ทรัพยากรขอมูล และเทคโนโลยี
2. กระบวนการ (Process) เปนขั้นตอนการนําทรัพยากรขององคการที่เปนปจจัยนําเขา
มาแปรสภาพใหเปนผลผลิต
3. ผลผลิต (Output) เปนสิ่งที่ไดจากกระบวนการ ไดแก ผลิตภัณฑและบริการ (Product
and Service) ผลลัพธดานการเงิน (Financial Results) ผลลัพธการดําเนินงานของบุคลากร
(Human Results) และความพึงพอใจของลูกคา
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4.
ขอมูลปอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพ สถานะ และผลลัพธที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมขององคกร ขอมูลเหลานี้ใชเพื่อปรับปรุงปจจัยนําเขา และกระบวนการให
ไดผลลัพธที่พึงพอใจมากขึ้น
5. สภาพแวดลอมของระบบ (Environment) ทุกสิ่งที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ
แตมีความเกี่ยวของและมีผลกระทบตอระบบ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
นโยบายของรัฐบาล เปนตน ซึ่งเปนแรงผลักดันที่มีอิทธิพลตอองคกรและการทํางาน ไดแก การผลิต
การปฏิบัติการ การบริการ ซึ่งสภาพแวดลอมภายในควบคุมไดดีกวาสภาพแวดลอมภายนอก
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาตามแนวคิดของ ชิลลี แคสทแมน
และโรสเซนบรัทท (Shelly, Cashman and Rosenblatt, 2001) ไดนําเสนอวงจรพัฒนาระบบ ดังนี้
1. ขั้น ตอนการศึก ษาความเปน ไปได และการวางแผน เปา หมายของการศึก ษาเพื่อ
ระบุป ญหาและพิ จารณาถึ งการแก ป ญหา โดยมองถึ งเป าหมาย ป ญหาและค าใช จ ายในการ
ดําเนินงานของระบบในการตรวจสอบความเปนไปไดที่ดีที่สุด หากมีความเปนไปไดก็จะมีการ
กําหนดการทํางานที่มีรายละเอียดของการทํางานสําหรับเริ่มตน
2. ขั้นตอนการวิเคราะห จะเริ่มโครงการหลังโครงการอนุมัติโดยดูกระบวนการทํางานทั้ง
ระบบ สถานที่ รายละเอียดทางเทคนิคจะกําหนดการทํางานเปนสวน ๆ พิจารณาจากผูใชงาน
ระบบส ว นย อ ยต า ง ๆ การไหลผ า นของข อ มู ล ทั้ ง หมดจะถู ก แสดงให เ ห็ น เป น ความสั ม พั น ธ
ประกอบการพิจารณา
3. ขั้นการออกแบบ ในการออกแบบระบบนั้นจะแสดงรายละเอียดการทํางานทั้งระบบโดย
การปรับปรุงจากขั้นวิเคราะหระบบใหเหมาะสมกับการใชงานจริง จากการนําขอมูลเขามีการ
บันทึกขอมูล การประมวลผล การแสดงผล สรางเปนระบบที่จะนําเสนอใหกับผูใชงาน
4. ขั้นการดําเนินงาน ประกอบดวย การติดตั้งระบบและเปลี่ยนระบบจากระบบเดิม
เปนระบบใหมที่ไดพัฒนาขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการอบรมผูใชงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติในกรณีที่มี
การตอตานการเปลี่ยนแปลงจากบุคลากรในองคกร
5. ขั้นการนําไปใช มีการพัฒนาระบบ การติดตั้ง ทดลองระบบ การฝกอบรม และการ
แนะนําแกผูเริ่มตนใชระบบ อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมาจากหลายสาเหตุเพื่อเขาสูที่ใหม เชน การ
เปลี่ยนวิธีการมีขอมูลเพิ่มขึ้น ความตองการใชเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะชวยในการบํารุงรักษาดูแลระบบดีที่สุด
คือ การใชหรือการจัดทําที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดทําเอกสารประกอบการใชงานตามระบบที่
ไดพัฒนาขึ้น และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับบริบท และสถานการณในอนาคต
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6. ขั้นการประเมินผล เปนขั้นตอนที่สําคัญ เพื่อพิจารณาภารกิจหลังจากทดลองใชระบบ
วามีขอผิดพลาดและปรับปรุงใหดีขึ้น การสังเกตการณการทํางานของระบบ เพื่อวัดประสิทธิภาพ
การทํางานของระบบวา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการยากในการที่จะบอกวาระบบดีหรือไมดี
เนื่องจากมีหลายมิติเขามาเกี่ยวของ ไดแก ผูใชงานหรือผูบริหาร นิสิตนักศึกษา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
คาใชจายที่เกิดขึ้น และความคุมคาของระบบ
สรุปไดวา การพัฒนาระบบเปนการรักษาระบบใหสามารถดําเนินการตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ หากพบขอบกพรองอื่นใดอาจกลับเขาสูวงจรของการพัฒนาระบบตามขั้นตอนได
5. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและตางประเทศ
วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนตอการเปน
กลไกใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานตางๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนิสิตนักศึกษา เพื่อใหผูทําหนาที่เปนผูแนะแนวและใหคําปรึกษา
แนะนํานิสิตนักศึกษา ทั้งดานวิชาการ ดานการเรียน ตั้งแตชวยนิสิตนักศึกษาในการเลือกโปรแกรม
ศึกษา วิธีการเรียนและการสอน การแกปญหา ชวยเหลือใหคําปรึกษาในดานสวนตัว และการให
คําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และการหางานเพื่อใหนิสิตนักศึกษาทุกคนมีโอกาสประสบ
ความสํา เร็ จในการศึ กษาเล าเรี ยนเป น ผู ที่พั ฒนาตนเองในด านวิ ชาการ และคุ ณ ธรรมจนเต็ ม
ความสามารถ และสง เสริม ใหนิสิต นัก ศึก ษา เรียนรูอ ยา งมีค วามสุข และพัฒ นาตนเองใหมี
ความเจริญงอกงามในทุก ๆ ดานอยางดีที่สุด
เพื่ อ ให ก ารให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงไดพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาขึ้น วัตถุประสงคโดยทั่วไปของระบบ
อาจารยที่ปรึกษา มีดังนี้ (สําเนาว ขจรศิลป, 2543 )
1. เพื่อใหการปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา การเลือก
วิชา การลงทะเบี ยนเรี ยน วิ ธีการเรี ยนและการวั ดผล ทั้ งนี้เพื่ อใหนิ สิตนั กศึ กษาเรียนได ตรงกั บ
ความสามารถความถนัดและความสนใจของตน
2. เพื่อใหการแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับของคณะสาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนบริการและสวัสดิการตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหนิสิตนักศึกษา
3. เพื่อใหเปนที่พึ่งของนิสิตนักศึกษา สําหรับฟงปญหาและใหการปรึกษาแนะนํานิสิต
นักศึกษาใหสามารถแกปญหาตาง ๆ ได
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4. เพื่อชวยพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ
5. เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ แ ละความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา อาจารย แ ละ
สถาบันอุดมศึกษา
จากวัต ถุป ระสงคดัง กลา วสรุป ไดวา วัต ถุป ระสงคข องระบบการใหคํา ปรึก ษานิสิต
นักศึกษาในสถาบั นอุดมศึกษา เปนการให คําปรึกษาเพื่อแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร
ลักษณะรายวิชา วิธีการเรียนและการวัดผล เพื่อใหนิสิตนักศึกษาสามารถศึกษาไดตรงกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ระเบียบขอบังคับชวยพัฒนาบุคลิกภาพของ
นิสิตนักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ
รา งกายและจิต ใจเป น การช ว ยเหลื อ นิสิต นัก ศึก ษาไดม ีค วามเขา ใจตนเองเห็น ลู ท างในการ
แกปญหาพรอมที่จะปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และ
พัฒนาตนเองใหมีความเจริญในทุก ๆ ดานอยางดีที่สุด โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําและ
ชวยเหลือ รวมทั้งสรางความสัมพันธ และความเขาใจที่ดีตอกันระหวางมหาวิทยาลัยกับนิสิตนักศึกษา
อาจารยกับนิสิตนักศึกษา และนิสิตนักศึกษาดวยกันเอง
ความสําคัญของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
อาจารยเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการผลิตบัณฑิตและการดําเนินงานดานอื่น ๆ ของ
สถาบัน อุ ด มศึ กษา และส ง ผลต อความเจริ ญ กา วหน า ทางวิ ช าการ ควรมี การผลิต บั ณฑิ ต ที ่มี
คุณภาพดีเพียงใดยอมขึ้นอยูกับคณาจารย (ลิขิต กาญจนาภรณ, 2548) ซึ่งเปนผูที่มีบทบาท
สํา คัญ ในการอบรมสั่ง สอนและเปน ตัว อยางที่ดีใ หแ กลูกศิษย การอบรมแนะนํา ใหคําปรึกษา
แกนิสิตนักศึกษาจึงเปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
การดํ า เนิ น งานการให คํ า ปรึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภายในประเทศและ
ตางประเทศ
เปนการพัฒนางานที่สําคัญชวยการบริหารงานอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศ ซึ่งตางมีการพัฒนาการใหคําปรึกษาในการสงเสริมและพัฒนางานดานนิสิตนักศึกษา
เพื่อชวยเหลือแนะนําการเรียนการสอนและดานอื่น ๆ ใหกับนิสิตนักศึกษาไดประสบความสําเร็จมี
แบบแผนการบริหารอยางเปนระบบ ซึ่งทุกสถาบันไดมีการจัดระบบการใหคําปรึกษาตามบริบท
ของสถาบัน ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษา ดังนี้
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1. โครงสรางของระบบการใหคําปรึกษา ประกอบดวย การกําหนดนโยบาย แผนงาน
แนวทางในการบริหารงาน
2. บุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก
2.1 อาจารยที่อยูในสวนของคณะกรรมการใหคําปรึกษา
2.2 บุคลากรตามบทบาทหนาที่ไดรับมอบหมาย
2.3 ความรวมมือระหวางฝายตาง ๆ
3. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา แบงออกเปน
3.1 ใหคําปรึกษาดานวิชาการ
3.2 ใหคําปรึกษาดานการปรับตัว
3.3 ใหคําปรึกษาดานความพรอมเปนบัณฑิต
3.4 ใหคําปรึกษาดานการเงิน
3.5 ใหคําปรึกษาดานความมีระเบียบวินัย
3.6 ใหคําปรึกษาดานอื่น ๆ
4. เครื่องมือการใหคําปรึกษา เชน คูมือนิสิตนักศึกษา หลักสูตร ระเบียบขอบังคับ
5. จรรยาบรรณสําหรับการใหคําปรึกษา
6. เทคนิคการใหคําปรึกษา หรือกลวิธีในการใหคําปรึกษา สําเนาว ขจรศิลป (2543) เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา ดังนี้
1. อาจารยทําหนาที่ใหคําปรึกษามีคุณลักษณะและจรรยาบรรณของการเปนอาจารย
ที่ปรึกษา
2. ระบบงานการใหคําปรึกษา ประกอบ ดวย ผูบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวของ อาจารยที่
ปรึกษา และกฎระเบียบขอบังคับปฏิบัติงาน
3. การจัดนิสิตนักศึกษาและการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
4. เครื่องมือการใหคําปรึกษา เชน คูมือนักศึกษา หลักสูตร ระเบียบขอบังคับ
5. เทคนิคการใหคําปรึกษา
6. การประสานงานกับฝายตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายในการทํางาน
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ
แฮปบลี (Habley, 2005) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ระบบการใหคําปรึกษา มีดังนี้
1. โครงสรางการบริหาร มีการกําหนดนโยบายบริหารงาน และบุคลากรทําหนาที่ให
คําปรึกษา มีศูนยกลางการใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัย
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2. การจัดกิจกรรมใหคําปรึกษา เชน
2.1 ดานสงเสริมวิชาการ
2.2 ดานกิจกรรม
2.3 ดานการบริการ
2.4 ดานการดูแลสุขภาพ
2.5 ดานการประกอบอาชีพ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan University, 1997) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการให
คํ า ปรึ ก ษา เป น การกํ าหนดนโยบายบริ ห ารงาน โดยตั้ ง เป นศู น ย กลางการให คํ าปรึ กษาของ
มหาวิทยาลัยและงานบริการแหลงขอมูล เชน
1. การใหคาํ ปรึกษาใชเทคโนโลยี เชน เว็บไซต โทรศัพท ฯลฯ
2. ศูนยกลางการใหคําปรึกษาดานวิชาการ
3. ศูนยกลางการใหคําปรึกษาดานวิชาชีพ
จากการศึ ก ษาแนวการดํ า เนิ น งานการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในประเทศและ
ตางประเทศดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนางานการใหคําปรึกษา ซึ่งมีการ
กําหนดขอบเขตของการทํางาน ระบบการใหคําปรึกษาเปนสวนสําคัญในการใหความชวยเหลือ
และการสรางความสัมพันธระหวางสถาบัน อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบแนวทางจัดระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและตางประเทศ
2. สถาบันอุดมศึกษามีระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อชวยในการบริหารงาน
และสงเสริมคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาชวยยกระดับคุณภาพการบริหารงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาได
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเพื่อรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.1 ความหมายของการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.2 ความหมายของอาจารยที่ปรึกษา
1.3 วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.4 ความสําคัญของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.5 ขอบขายงานดานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.7 จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.8 ปญหาของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.9 ตัวอยางการดําเนินงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและตางประเทศ
2. แนวคิดและทฤษฎีระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
3. หลักการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
4. องคประกอบเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
4.1 ปจจัย
4.1.1 โครงสรางการบริหารงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ประกอบดวย
นโยบาย บุคลากรที่เกี่ยวของ และการจัดสรรงบประมาณ
4.1.2 สิ่งอํานวยความสะดวกการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
4.1.3 การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
4.1.4 เครื่องมือการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
4.2 กระบวนการ
4.2.1 การบริหารระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
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4.2.1.1 หนาที่ของอธิการบดี
4.2.1.2 หน า ที่ ข องคณะกรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษาระดับสถาบัน
4.2.1.3 หนาที่ของคณบดี
4.2.1.4 หน า ที่ ข องคณะกรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
4.2.1.5 หนาที่อาจารยที่ปรึกษา
4.2.1.6 หนาที่ของนิสิตนักศึกษา
4.2.1.7 การประเมินระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาโดยใชซปิ ปโมเดล
CIPP Model
4.2.2 การใหคําปรึกษา
4.3 ผลผลิต
4.4 การปอนกลับ
5. สภาพระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
6. กิจกรรมกลุม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเปนบริการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกระดับตั้งแต
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนิสิต
นักศึกษาและชุมชน เพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดวยการจัด “การใหคําปรึกษา”ใหทําหนาที่เปน
ผูแนะแนวและให คําแนะนํ าให คํ าปรึ กษานิสิต นักศึกษา ทั้ ง ดา นการเรียน การแกปญ หา และ
สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเรียนรูอยางมีความสุข และติดตามดูแลนิสิตนักศึกษา งานของอาจารยที่
ปรึ กษาจึ ง มี ค วามสํ าคั ญ อย า งยิ่ ง ต อการพัฒ นาคุ ณ ภาพของนิ สิต นักศึก ษา การให คํ าปรึ กษา
(Advising) ถือไดวาเปนหัวใจของการแนะแนวทางการศึกษา เปนหนาที่ที่สําคัญของอาจารยทุก
คนที่จะตองปฏิบัติในฐานะอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา (Teacher – Advisor) ซึ่งมีหนาที่ใน
การทําความเขาใจความตองการ ความสนใจ ความสามารถ สติปญญาตลอดจนบุคลิกภาพของ
นิสิตนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ โดยการจัดทําทะเบียนบันทึกคุณลักษณะตางๆ ของนิสิต
นั ก ศึ ก ษาแต ล ะคนไว เพื่ อ จะได ใ ห คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได ถู ก ต อ งเป น รายบุ ค คล
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ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมตอการนําบุคคลไปสู
การเปลี่ยนแปลงนั้น (สมลักษณ พรหมมีเนตร, 2547: 40 - 41)
สําหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาก็มีหนาที่ดังกลาวเชนกัน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา จึง
จําเปนตองสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามาเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการพัฒนา
คนใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นในการประกอบอาชีพทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งสงผลใหสังคมและ
ประเทศชาติเจริญมั่นคงสืบไป
1.1 ความหมายของการใหคําที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา
นักวิชาการไดใหความหมายของ “การใหคําปรึกษา” (มีคําในภาษาอังกฤษหลายคําที่มี
ความหมายคลายกัน คือ Advising, Guidance, Counseling) มีผูใหความหมายทั้งในระดับสถาบัน
และนักวิชาการ
พีพินสกี้ (Pepinsky, 1954) ไดกลาวถึงการใหคําปรึกษาไว ดังนี้
1. การวินิจฉัย (Diagnosis) และการบําบัด (Treatment) ในเรื่องการปรับตัวที่ผิดปกติ
2. ในแงของสัมพันธภาพ เปนการพบกันแบบตอตัว (Face to Face) ระหวางผูให
คําปรึกษากับผูรับการปรึกษา
ไทเลอร (Tylor, 1965) คํานิยามของไทเลอรก็เปนนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่มีผูนิยมยกขึ้น
มาอางอิงอยูเสมอเชนกัน ไทเลอรไดกลาวไววา “การใหคําปรึกษา” หมายถึง กระบวนการให
ความชวยเหลือแกผูรับคําปรึกษา เพื่อผูรับคําปรึกษาไดใชความสามารถและคุณสมบัติที่เขามีอยู
จัดการกับชีวิตตนเอง เชน การตัดสินใจดวยตนเอง และแกไขปญหาความขัดแยงทางอารมณของ
ตนเอง
กูด (Good, 1981) ผูสรางพจนานุกรมเกี่ยวกับการศึกษาไดใหคําจํากัดความของการให
คําปรึกษา ไววา การใหความชวยเหลือเปนรายบุคคลในปญหา ดานสวนตัว การศึกษาและอาชีพ
ซึ่งขอเท็จจริงทั้งหมดที่จําเปนถูกนํามาศึกษาและวิเคราะห พรอมทั้งหาวิธีที่จะแกปญหานั้น และ
ดวยความชวยเหลือของผูเชี่ยวชาญ แหลงทรัพยากรของโรงเรียนและสังคม การสัมภาษณเปน
สวนตัวจะทําใหผูรับการแนะแนวไดรับการสอนใหรูจักตัดสินใจดวย
ฟรอสท (Frost, 1991) การใหคําปรึกษา หมายถึง การพัฒนาสติปญญาของบุคคล เพื่อ
ชวยใหสามารถปรับตัวไดทั้งในและนอกชั้นเรียน เปนประโยชนในการพัฒนางานทําใหบุคคลได
กาวหนาขึ้น
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วัชรี ทรัพยมี (2542) การใหคําปรึกษา เปนกระบวนการพบปะเปนสวนตัวระหวางผูให
คําปรึกษากับผูประสบปญหาหรือผูที่กําลังเผชิญกับเรื่องที่จะตองตัดสินใจ เพื่อชวยใหสามารถ
แกปญ หาและตัด สิน ใจไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพ ทั้ง ไดเ กิด การเรีย นรูแ ละทัศ นคติใ หม สําหรับ
นําไปใชในการปรับตัวและพัฒนาตนเอง
การใหคําปรึกษา เปนการรวมมือกันระหวางผูรับคําปรึกษากับผูใหคําปรึกษา ซึ่งผูรับ
คําปรึ กษามี ค วามตองการเฉพาะ และผูใ หคําปรึ กษาก็มี แ นวคิด วา ในการใหคํ า ปรึก ษานี ้จ ะ
สามารถหาแนวทางชว ยเหลือ ใหบ ุค คลไดส มหวัง กับ สิ ่ง ที ่เ ขาต อ งการได อ ย า งไรในระดั บ ที่
เหมาะสม พงษพันธ พงษโสภา (2543)
การใหคําปรึกษา สําเนาว ขจรศิลป (2543) หมายถึง กระบวนการที่ผูใหคําปรึกษาชวยเหลือ
ผูรับบริการหรือนิสิตนักศึกษาใหเขาใจ และยอมรับตนเองในดานตาง ๆ
การใหคําปรึกษา คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2547) หมายถึง วิธีการอยางหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ชวยเหลือมนุษยใหสามารถแกปญหาตาง ๆ และเปนวิธีการทางวิทยาศาสตร
จากความหมายของการใหคําปรึกษาที่ไดกลาวมา แสดงใหเห็นไดวานักวิชาการ หลายคน
ตางมีความเห็นที่สอดคลองเกี่ยวกับความหมายการใหคําปรึกษา ผูวิจัยนําเสนอตอไปนี้

ปจจัยของการใหคําปรึกษา
- ปญหาดานการปรับตัว
- สัมพันธภาพระหวางบุคคล
- ปญหาดานการเรียนรู สติปญ
 ญาของ
บุคคล

3
3

3
3

คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2547)

สําเนาว ขจรศิลป (2543)

พงษพันธ พงษโสภา (2543)

วัชรี ทรัพยมี (2542)

ฟรอสท (Frost, 1995)

กูด (Good, 1981)

ความหมาย
การใหคาํ ปรึกษา

ไทเลอร (Tylor, 1965)

นักวิชาการ

พีพินสกี้ (Pepinsky, 1954)

ตารางที่ 1 ความหมายของการใหคําปรึกษา
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เปาหมายและวัตถุประสงคการให
คําปรึกษา
- การพัฒนาเกี่ยวกับการทํางาน
- เพื่อใหเกิดการเรียนรู ทัศนคติเกิดใหม
- สามารถแกปญหาได
กระบวนการใหคําปรึกษา
- ชวยใหใชความสามารถชวยเหลือ
ตนเอง
- ใหความชวยเหลือรายบุคคล
- โดยผูเชี่ยวชาญ
- ใชทรัพยากรของสถาบันและสังคม

คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2547)

สําเนาว ขจรศิลป (2543)

พงษพันธ พงษโสภา (2543)

วัชรี ทรัพยมี (2542)

ฟรอสท (Frost, 1995)

กูด (Good, 1981)

ความหมาย
การใหคาํ ปรึกษา

ไทเลอร (Tylor, 1965)

นักวิชาการ

พีพินสกี้ (Pepinsky, 1954)

ตารางที่ 1 ความหมายของการใหคําปรึกษา (ตอ)

3
3

3 3
3
3
3

3

3 3 3

ความหมายที่กลาวมาสวนใหญมีความสอดคลองกันดังนําเสนอตามตาราง ผูวิจัยขอสรุป
การใหคําปรึกษา หมายถึง กระบวนการใหความกระจางชัดเพื่อชวยเหลือนิสิตนักศึกษาใหรูจัก
วางแผนการเรียน การวางแผนเกี่ยวกับชีวิต สามารถแกไขปญหา ตลอดจนรูจักการวางเปาหมาย
ชีวิตและการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม เพื่อชวยใหตนเองไดพัฒนาขึ้นทั้งในดานความเขาใจ
ตนเองและผูอื่น สอดคลองกับ เมฮิว, ฟอรด และ ฮับบารด (Mayhew, Ford & Hubbard, 1990:
108) ไดเสนอแนวคิดวา นิสิตนักศึกษาเปนผูที่กําลังเติบโตเปนผูใหญ สถาบันควรดูแลในเรื่องการ
ใหคําปรึกษา ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ
1.2 ความหมายของอาจารยที่ปรึกษา
“อาจารยที่ปรึกษา” มีคําในภาษาอังกฤษหลายคําที่มีความหมายคลายกัน ไดแก
Advisor, Mento, Counselor มีนักวิชาการเสนอแนวคิด สรุปได ดังนี้
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นัก วิช าการไดใ หค วามหมายของอาจารยที ่ป รึก ษาไวว า หมายถึง ผู ที ่ม ีค วามรู
ความสามารถ และประสบการณ ซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จากสถาบั น การศึก ษาใหทํา หน า ที่ใ ห
คํา ปรึกษาแนะนํา ชว ยเหลือ และดูแ ลนิสิต นักศึก ษาในดา นการศึก ษา ปญ หาสว นตัว และ
ความเขา ใจอัน ดีร ะหวา งนิสิต นัก ศึก ษา คณาจารย และสถาบัน การศึก ษา (ศรีส มร ชูด ว ง,
2546: 7) ตลอดจนชวยเหลือนิสิตนักศึกษา เมื่อพบปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเปนสาเหตุทําให
ไมประสบความสําเร็จดานการศึกษา ดานการปรับตัวในการดํารงชีวิตในสถาบันการศึกษา และ
ดานอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับโอกาสตาง ๆ ที่ดีขึ้นในขณะที่อยูในสถาบันการศึกษา
โดยอาจารยที่ปรึกษาชวยแกไขและปองกันปญหาเบื้องตนอันเกี่ยวกับการเรียน และปญหาอื่น ๆ
ที่ขัดขวางความสําเร็จทางดานการเรียนของนิสิตนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
ใหสามารถศึกษาเลาเรียนไดอยางราบรื่นประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว (นุชลี อุปภัย,
2542: 36)
นอกจากนี ้ย ัง มีผู ใ หค วามหมายของอาจารยที ่ป รึก ษา (Advisors) วา หมายถึง
บุคลากรสายการสอนและการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ใหคําปรึกษา
แนะนํา และชว ยเหลือ นิสิต นัก ศึก ษาในดา นวิช าการ และดา นการพัฒ นานิสิต นัก ศึก ษาเพื่อ
ใหนิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จอยางสูงสุดในการศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543)
อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษา เชน การลงทะเบียนในการ
เรียน การพิจารณาคํารองประเภทตางๆ แกนิสิตนักศึกษาภายในภาควิชา หรือคณะวิชา (สถาบัน
เทคโนโลยีพ ระจอมเกลา พระนครเหนือ , 2548: 12) และทํ า หนา ที่ด ูแ ลและรับ ผิด ชอบนิส ิต
นักศึกษาที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหการชวยเหลือ และสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จ
ในการศึกษา อาจารยที่ปรึกษาจึงมีความสําคัญอยางมาก เพราะเปนผูชี้แนะและใหคํารับรอง
การตัดสินใจของนิสิตนักศึกษาใหอยูในขอบเขตแนวทางอันเหมาะสม รวมถึงการมีสวนรวมทํา
ใหก ารศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาสั ม ฤทธิ ผ ลได อ ย า งแท จ ริ ง ดั ง นั้ น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาจึ ง เป น
องคประกอบหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่มีสวนผลักดันนิสิตนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษา
ที่พึงประสงคไดตามที่สถาบันอุดมศึกษามุงหวังไว (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551: 1-6)
จากความหมายที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปความหมายของอาจารยที่ปรึกษา ไดวา
หมายถึง บุคคลที่สถานศึกษาแตงตั้ งขึ้ น มาโดยมอบหมายให ทํา หน าที่ใหคํ าแนะนําตักเตือ น
เกี่ ย วกั บ การเรี ย น ดู แ ลความประพฤติ และช ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาตามเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา
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1.3 วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามีความจําเปนตอการเปนกลไกใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานตางๆ โดยมีจุดประสงค คือ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของนิสิตนักศึกษา เพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาดวยการจัด “ระบบการใหคําปรึกษา” เพื่อใหทํา
หนาที่เปนผูแนะแนวและแนะนําการใหคําปรึกษาทั้งดานวิชาการ ดานการเรียน ตั้งแตชวยนิสิต
นักศึกษาในการเลือกโปรแกรมศึกษา วิธีการเรียนและการสอน การแกปญหาโดยชวยเหลือ การให
คํ า แนะนํ า ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ และการหางานเพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี โ อกาสประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน เปนผูที่พัฒนาตนเองในดานวิชาการ และคุณธรรมจนเต็ ม
ความสามารถ และสงเสริมใหนิสิตนักศึกษา เรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาตนเองใหมีความ
เจริญงอกงามในทุก ๆ ดานอยางดีที่สุด
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
หลายแหงไดพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาขึ้น วัตถุประสงคโดยทั่วไปของระบบการใหคําปรึกษามี
ดังตอไปนี้ (Ashworth& Harvey, 1994: 87)
1. เพื่อใหการปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาการ
เลือกวิชา การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดตรงกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตน
2. เพื่อใหการแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน
บริการและสวัสดิการตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหนักศึกษา
3. เพื่ อเปน ตัวแทนของสถาบันอุด มศึกษาเปนที่พึ่งของนิสิต นักศึกษา สํ าหรับ ฟ ง
ปญหาและใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาใหสามารถแกปญหาตาง ๆ ได
4. เพื่อชวยพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ
5. เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ แ ละความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งนั ก ศึ ก ษา อาจารย แ ละ
สถาบันอุดมศึกษา
กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษา เพื่อแนะนําทางวิชาการ ระเบียบ
กฎเกณฑ ชวยเหลือนิสิตนักศึกษาใหมีความเขาใจตนเองเห็นลูทางในการแกปญหา พรอมที่จะ
ปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอม สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและพัฒนาตนเองใหมี
ความเจริญในทุก ๆ ดานอยางดีที่สุด โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําและชวยเหลือ รวมทั้ง
สรางความสัมพันธและความเขาใจที่ดีตอกันระหวางมหาวิทยาลัยกับนิสิตนักศึกษา อาจารยกับ
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นิสิตนักศึกษา และนิสิตนักศึกษาดวยกันเอง ซึ่งสามารถทําใหนิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จ
ในดานการศึกษา ดานอาชีพการงานและการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
1.4 ความสําคัญของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ความสํ า คั ญ ของการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของวั ล ลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543) สรุปไดดังนี้
1. ดานวิชาการ การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จ
ทางดานวิชาการของนิสิตนักศึกษา กลาวคือ การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาจะชวยใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร การลงทะเบียนวิชาเรียน วิธีการสอน การวัดผล ตลอดจน
แนวทางการศึกษาที่นิสิตนักศึกษาจะสามารถจบหลักสูตรไปไดอยางราบรื่น
2. ดานพัฒนาบุคลิกภาพ การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาจะมีสวนสําคัญในการ
พัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา เชน การแตงกายใหถูกระเบียบ เหมาะสมและสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประเพณีไทย การสรางมนุษยสัมพันธ การรูจักกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนคุณธรรม
ตางๆ เชนความซื่อสัตย ความอุตสาหะวิริยะ ความรับผิดชอบ เปนตน
3. ดานการทํากิจกรรมตาง ๆ การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาจะมีสวนกระตุนและ
สนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เชน การปฐมนิเ ทศ
วันไหวครู งานแหเทียนพรรษา งานกีฬาภายใน ฯลฯ การเขารวมชมรม ชุมนุมหรือสโมสรนิสิตนักศึกษา
เพื่อฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย การทํางานรวมกัน การแสดงความรู
ความสามารถพิเศษ เชน ดนตรี กีฬาหรือความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนการตัดสินใจและการ
แกปญหาดานตาง ๆ
4. ดานการบริการตาง ๆ การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามีความสําคัญในการแนะนํา
บริการและสวัสดิการตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาใหนิสิตนักศึกษารับทราบ เชน บริการแนะแนว
สารสนเทศ บริการอาชีพบริการตรวจสุขภาพ บริการของฝายทุนและรางวัล บริการจากฝาย
ทะเบียนวัดผล เปนตน
5. ดานการสรางชื่อเสียงใหสถาบัน การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามีสวนสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุน กระตุนใหนิสิตนักศึกษาชวยสรางเสริม และรักษาชื่อเสียงของสถาบัน
รวมทั้ ง การสร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห กั บ สถาบั น โดยพั ฒ นาความรู ค วามสามารถของตนให มี
ศักยภาพสูงจนเปนที่ยอมรับของสังคม เชน ความรูความสามารถทางดานการเรียน การสอบชิง
ทุน การไดรับรางวัลดานกีฬา ดนตรี การแสดงการแขงขัน และประกวดตาง ๆ
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6. ดา นการวางแผนชีวิต และการเลือ กอาชีพ การใหคํา ปรึก ษานิสิต นัก ศึก ษามี
บทบาทสําคัญในการกระตุนใหนิสิตนักศึกษาวางแผนชีวิตและการเลือกอาชีพ โดยประสานกับ
ฝายตางๆ เชน ฝายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝายจัดหางานของกรมแรงงาน
7. ดานการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและเปนพลเมืองดีของชาติ การใหคําปรึกษามี
สวนสําคัญในการเสริมสราง สนับสนุน และกระตุนใหนิสิตนักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คมและเป น พลเมื อ งดี ข องชาติ โดยเสี ย สละอุ ทิ ศ กํ า ลั ง กาย กํ า ลั ง ใจ
กําลังสติปญญาหรือกําลังทรัพย สรางสรรคสังคม รวมทั้งการใหความรวมมือ การแลกเปลี่ยน
ความคิด เห็น ที่เ ปน ประโยชนต อสังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาที่กําหนดไว มีความ
จงรักภักดีตอ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เห็นประโยชนแกสวนรวมมากกวาสวนตน
ดั ง นั้ น การให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจึ ง เป น ภาระงานที่ มี ค า ต อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและ
ประเทศชาติ ถาทุกสถาบันใหความสนใจพัฒนาระบบงานการใหคําปรึกษาอยางดี ยอมสงผลตอ
คุณภาพของนิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก นอกจากนั้นการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษายังตอง
คํานึงถึงคุณลักษณะที่เพียบพรอมสมบูรณอีกดวย
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การใหคําปรึกษา (Advising) เปนการพัฒนาประเภทหนึ่ง
ที่สถาบัน และผู ที่เ กี่ ยวข องจะต องทํ าหน าที่ และรับ ผิ ด ชอบโดยตรงต อนิ สิต นั กศึ กษาในเรื่ องที่
เกี่ยวกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สถาบันแตงตั้งขึ้นเพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือนิสิต
นักศึกษาในดานตางๆ เชน ดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ การปรับตัว
เขากับสังคม การเขารวมกิจกรรม รวมทั้งการวางแผนเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ
1.5 ขอบขายงานดานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ขอบขายงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา จากการเสนอแนวคิดของผูที่เกี่ยวของ ของ
มิลเลอรและ จอรจ คริสเตียน ( Miller, 1991: 10; and George Christian, 1995: 126) สรุปได
ดังนี้ (1) เพื่อการพัฒนาในดานความรูทักษะและทัศนคติ (2) เพื่อการพัฒนาการตัดสินใจดวย
ตนเอง และ (3) เพื่อการพัฒนาความสามารถในการเขาสูสังคม ซึ่งขอบขายงานการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาควรเปนการฝกอบรมเพื่อปองกันปญหามากกวาการแกไขปญหา ซึ่งถือวาเปน
แนวโนมสําหรับการบริหารใหคําปรึกษาวิชาการในอนาคต จากการศึกษาขอบขายงานดานการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ของเอ็นเดอร วินสตัน และ มิลเลอร (Ender, Winston & Miller,
1984: 18-21) สรุปไดดังนี้
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1. การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เปนกระบวนการตอเนื่องในการพบปะกันระหวาง
อาจารยที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษา ซึ่งมีทั้งขอแนะนําและการวางเปาหมายรวมกันโดยจะตอง
ทราบจุดมุงหมายของสถาบัน และกระบวนการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพราะการใหคําปรึกษา
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพจะสามารถช ว ยในการสื่ อ สารที่ ก อ ให เ กิ ด ความเข า ใจทั้ ง ผู บ ริ ห าร
อาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2. การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาจะตองเนนประเด็นคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจารยจะตอง
เพิ่มประสบการณใหนิสิตนักศึกษาในระหวางที่อยูในสถาบัน โดยจะตองสอดแทรกปรัชญาของ
สถาบันและมุงพัฒนาทั้งทางดานสติปญญา บุคลิกภาพ รางกาย คุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดกับ
นิสิตนักศึกษา
3. การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาตองมีเปาหมายที่เกิดขึ้นจากนิสิตนักศึกษา และมี
ความเกี่ยวของกับการศึกษา อาชีพและการพัฒนาตนเอง อาจารยที่ปรึกษาควรตองชวยเหลือให
นิสิตนักศึกษารู จักกําหนดเปาหมาย และท าทายให นิสิตนั กศึ กษารูจักพิจ ารณาถึงลักษณะที่
ตนเองตองการหลังสําเร็จการศึกษา
4. การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาตั้งอยูบนหลักมนุษยสัมพันธ อาจารยที่ปรึกษาตอง
มีบทบาทในการตอบสนองจุดมุงหมายของสถาบัน ใหความสําคัญกับนิสิตนักศึกษาเปนเอกัต
บุคคลเปนผูฟงที่ดีและพรอมที่จะชวยเหลือ เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณทาง
วิชาการสูความสําเร็จในการศึกษา
5. อาจารยที่ปรึกษาควรเปนตัวอยางที่ดีแกนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะบุคลิกภาพและ
พฤติ กรรมในด านความรั บผิ ดชอบ การควบคุ มตั วเอง เพราะจะมี อิ ทธิ พลต อการพั ฒนานิ สิ ต
นักศึกษาเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการพัฒนา การเรียนรูทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตและ
ชวยเหลือสังคม อันมีผลกระทบตอพฤติกรรมของนักเรียนที่จะแสดงออกตอไป
6. การให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาควรบู ร ณาการระหว า งการให บ ริ ก ารและ
ประสบการณในดานวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา สิ่งสําคัญคือความรวมมือของอาจารย
และบุคลากรในสถาบันที่จะรวมกันทําใหการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จ อันจะ
สงผลตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมากที่สุด
7. การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาควรพยายามใชทรัพยากรในสถาบันและชุมชนให
เปนประโยชนมากที่สุด โดยการขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ อีกทั้งการปรับปรุงขอมูลตาง ๆ
ให เ ป น ป จ จุ บั น และทั น สมั ย ไม ว า จะเป น ข อ มู ล ด า นวิ ช าการและการบริ ก ารนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให
สามารถสนองตามความตองการและความจําเปน อันจะนําไปสูความสําเร็จของการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา

37
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา ขอบขายงานดานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเปนการมุง
เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ การตัดสินใจดวยตนเองในดานอาชีพและ
การปรับตัวในสังคม โดยอาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักที่เปนตัวอยางที่ดีนําเอาทรัพยากรที่มี
อยูในสถานศึกษาและชุมชนมาชวยสรางความสําเร็จในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษานั้น ไดมีสถานศึกษาและนักวิชาการบงชี้ถึง
คุณลักษณะที่เหมาะสมไวหลายประการ ดวยบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่อาจารยที่ปรึกษา
นิส ิต นัก ศึก ษาตอ งดูแ ลนิส ิต นัก ศึก ษาอยา งใกลช ิด ในหลายดา น เพื ่อ ความสํา เร็จ ของนิส ิต
นักศึกษาในการเรียนและความสําเร็จในอนาคต สถาบันการศึกษาทุกแหงควรกําหนดคุณสมบัติ
ของอาจารย ที่ปรึกษานิสิต นักศึกษาที่ดีเพื่อใหท ราบและใชเปน แนวทางในการพัฒนาตนเอง
ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ ประกอบดวย (สําเนาว ขจรศิลป,
2543: 38)
1. คุณสมบัติดานบุคลิกภาพ มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.1 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ราเริง ยิ้มแยมแจมใส
1.2 แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับอาชีพอาจารยและกาลเทศะ
1.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ
1.4 มีความสุขุม รอบคอบ ออนโยน และเขมแข็ง
1.5 มีความสงางาม กริยามารยาทเรียบรอย
1.6 มีความมั่นใจในตนเองและใหเกียรติผูอื่น
2. คุณสมบัตดิ านมนุษยสัมพันธ มีคุณลักษณะดังนี้
2.1 มีความสามารถถายทอดความรูสึก ใหนิสติ นักศึกษาเขาใจได
2.2 ใจกวางและยอมรับฟงความคิดเห็นของนิสติ นักศึกษา
2.3 สังเกต รับรูและเขาใจปญหาตางๆ ไดรวดเร็ว
2.4 มองนิ สิต นักศึกษาในแงดี เรี ยนรู และพยายามเข าใจสิ่ งที่นิสิตนั กศึกษา
สื่อสารดวยใจเปนกลาง
2.5 เปนผูมีเหตุผล และสามารถแกไขปญหาดวยความสุขุมรอบคอบ
2.6 ใชคําพูดที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
2.7 ทักทาย ปราศรัย พูดคุยกับนิสิตนักศึกษาดวยมิตรไมตรี
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สอดคลอ งกับ แนวคิด ของ ลิขิต กาญจนาภรณ (2548) เกี่ย วกับ คุณ สมบัติดา น
คุณธรรมและพฤติกรรม ควรมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความเสียสละ รับผิดชอบ กระตือรือรนตอการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิต
นักศึกษา
2. มีความเมตตา กรุณาตอศิษย
3. ปฏิบัติตนตอนิสิตนักศึกษาทุกคนอยางทัดเทียมกันเสมอตนเสมอปลาย
4. มีความประพฤติเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตนักศึกษา
5. มีความเห็นอกเห็นใจ ใหโอกาส และไมซ้ําเติมนิสิตนักศึกษาที่ทําผิด
เบอรน (Burns, 1994) ไดกลาวถึง คุณสมบัติดานความรูและความสามารถ ควรมี
ลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของนิสิตนักศึกษาและหลักการใหคําปรึกษา
2. มีความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและขอบังคับของวิทยาลัย
3. มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน
4. มีความรูกวางขวางในเหตุการณปจจุบัน ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
5. มีขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอและการอาชีพที่ทันสมัย
6. มีความสามารถใชจิตวิทยาและศิลปะในการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา
7. มีความสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษา
ทั้งดานสติปญญา รางกาย และ ดานเศรษฐกิจ
8. มีความสามารถปองกันและแกไขปญหาตางๆ ของนิสิตนักศึกษา
ดังนั้นคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถและบุคลิกภาพ
ที่ น า เชื่ อ ถื อ จึ ง จะสร า งความไว ว างใจสํ า หรั บ นิ สิ ต นั กศึ ก ษาในการสร า งความเป น อาจารย ที่
สามารถใหคําปรึกษาได
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา อาจารยที่ปรึกษามิไดทําหนาที่เปนเพียงผูลงนามเห็นควร
อนุมัติหรือเพื่อโปรดพิจารณา แนะนํานิสิตนักศึกษาตามหนาที่เพียงอยางเดียว ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม
วาอาจารยที่ปรึกษาควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. การเปนผูมีความศรัทธาและปรารถนาดีตอนิสิตนักศึกษา
2. การเป น ผู มี ค วามกระตื อ รื อ ร น มี พ ลั ง ให ค วามรู สึ ก มี ชี วิ ต ชี ว าแก ผู อ ยู ใ กล ชิ ด
(Energetic)

39
3. การเปนผูมีความสามารถในการพูด ทั้งพูดอธิบาย พูดเพื่อเลาใหฟง พูดเพื่อชักจูงใจ
และพูดเพื่อโตแยง
4. การเปนบุคคลผูมีอารมณดีมั่นคง เสมอตนเสมอปลาย และมีความสนใจกวางขวาง
สามารถสนองตอบความสนใจของนักศึกษาไดดี
1.7 จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษาของ วัลลภา เทพหัสดิน
ณ อยุธยา, 2543) ควรมีลักษณะ ดังนี้
1. อาจารยที่ปรึกษาตองคํานึงถึง สวัสดิภาพของนิสิตนักศึกษา โดยจะไมกระทําการ
ใดๆ ที่จะกอใหเกิดผลเสียแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม
2. อาจารยที่ปรึกษาตองรักษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของนิสิตนักศึกษาใน
ความดูแลไวเปนความลับ
3. อาจารยที่ปรึกษาจะตองมีความจริงใจและเต็มใจใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
จนสุดความสามารถ
4. ถ าป ญหานิ สิ ตนั กศึ กษา อยู นอกขอบข ายความช วยเหลื อของอาจารย ที่ ปรึ กษา
อาจารยที่ป รึก ษาควรจะสง ตัว นิสิต นัก ศึก ษาผูนั้น ไปรับ บริก ารจากบุค ลากรอื่น เชน แพทย
จิต แพทย นักกฎหมายเสียกอน แตกอนจะสงตัวนิสิตนักศึกษาไปตองใหเจาตัวยินยอมและชี้แจงให
นิสิตนักศึกษาผูนั้นทราบขอเท็จจริงตาง ๆ ที่บุคลากรเหลานั้นพอจะชวยเขาได
ลิตเติ้ล (Little, 1985:36) ไดกลาวถึง กระบวนการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาตองให
คําปรึกษาแบบเปนกลาง ไมควรวิพากษวิจารณบุคคลหรือสถาบันใดใหนิสิตนักศึกษาฟงในทาง
กอใหเกิดความเสื่อมเสีย หรือความแตกราวแกบุคคลหรือสถาบันนั้น
สําเนาว ขจรศิลป (2543) ใหแนวคิดวา จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษาที่สําคัญ ไมควร
รีบตัดสินใจแกปญหาใหนิสิตนักศึกษาเอง แตควรใชเทคนิคการใหคําปรึกษาตาง ๆ เพื่อใหนิสิต
นักศึกษามีขอ มูล ในการตัด สิน ใจดว ยตนเอง อาจารยที ่ป รึก ษาตอ งเปน ผู มีค วามประพฤติที่
เหมาะสมตามขอบขาย ศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกนิสิตนักศึกษา และพึงอุทิศ
เวลาเพื่องานอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอาจตองใชนอกเวลาราชการเพื่อพบปะพูดคุยกับนิสิตนักศึกษา
จากแนวคิด ที่กลาวมา จะเห็น ไดวาจรรยาบรรณของอาจารยที่ป รึก ษานิสิต นักศึก ษา
เปน เรื่อ งของศีล ธรรมของอาจารยที่ป รึกษา ที่ค วรคํานึงถึง ในกระบวนการใหคําปรึกษา นิสิต
นักศึก ษาการรัก ษาขอ มูล ของนิสิต นักศึก ษาเปน เรื่อ งสํา คัญ รองลงมาไดแ กค วามไวว างใจที่
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นิส ิต นัก ศึก ษามีใ ห เพื่ อ นํ ามาสู บ รรยากาศการให คํา ปรึก ษาที่ ดี และเหมาะสมตามขอบข า ย
ศีลธรรมจรรยาที่ดีตามงานอาจารยที่ปรึกษา
1.8 ปญหาของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
จากการวิ เ คราะห เ อกสารและผลงานวิ จั ย ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันราชภัฎ และสถานศึกษาอื่น ๆ สามารถจําแนก
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาได ดังนี้
1. ดานนโยบายและเปาหมาย การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษายังขาดความชัดเจนใน
ดานนโยบายและเปาหมาย (วิไลลักษณ นิยมจิตร, 2543: 79) กลาวคือ ยังไมมีการนําระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาไปสูระบบการประกันคุณภาพของระบบอาจารยท่ีปรึกษา (อิส สรหัส
โชติกเสถียร, 2543: 61) รวมทั้งขาดนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานตาง ๆ ที่สงเสริมให
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน เนื่องจากไมสามารถนําผลงาน
การเปนอาจารยปรึกษานิสิตนักศึกษามาใชประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือการเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึ้นทําใหอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษารูสึกเสียเวลาและเสียโอกาสในการพัฒนา
ตนเองเพื่อความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
2. ดานการประสานงาน ปญหาที่ พบ คื อ ขาดรู ปแบบการแต งตั้ งคณะกรรมการ
อาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ประสานงาน (สําเนาว ขจรศิลป, 2543: 60) และยังไมมีระบบการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสม (นุชลี อุปภัย, 2542: 116)
3. ดานอาจารยที่ปรึกษา ปญหาอาจารยที่ปรึกษาที่พบ ไดแก การขาดความรูความ
เขา ใจในเรื่อ งหลัก สูต รและขั้น ตอนขอ กํา หนดกฎเกณฑตา ง ๆ รวมทั้ง รายวิช าที่จํา เปน ตอ ง
เรียน ซึ่งบอยครั้งก็มีความขัดแยงในรายละเอียดตางๆ อีกทั้งการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทักษะในการใหคํ า ปรึก ษาและมีภ าระหนา ที่ร ับ ผิด ชอบนิสิต นัก ศึก ษามากเกิน ไป ตลอดจน
ประสบการณข องนิสิตนักศึกษา ความเปน ประชาธิป ไตยในการรับฟงและรวมแกปญ หาของ
นิสิต นัก ศึก ษาความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน และความรูทันโลก ทันเหตุการณ (สําเนาว
ขจรศิลป, 2543: 4; วิไลลักษณ นิยมจิตร, 2543: 16) นอกจากนี้ความรูความเขาใจในการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษายังมีความแตกตางกัน กลาวคือ อาจารยที่ปรึกษาจะ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในการศึกษา ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา และดานการดําเนินงาน
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาอยูในระดับมาก สวนการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในดานสวัสดิการ
และดานวิชาชีพในระดับนอย (อิสสรหัส โชติกเสถียร, 2543: 61; วิสูตร จําเนียร, 2543: 62)
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4. ดานงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวก ปญหาสําคัญเกี่ยวกับงบประมาณ
คื อ ยั ง ไม มี ก ารกํ า หนดงบประมาณไว สํ า หรั บ ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ทํ า ให มี
ผลกระทบตอระบบการทําหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาดวยเชนกัน โดยเฉพาะการ
ส งเสริ มคุ ณภาพอาจารย ท่ี ปรึ กษานิ สิ ต นั กศึ ก ษา เช น การฝ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง านและการ
ประชุมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมที่จะตองพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังขาดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เชน แบบคํารองตางๆ
คูมือแนะนําอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาเพื่อประกอบการใหคําปรึกษาและแฟมประจําตัวนิสิต
นักศึกษา เปนตน (Forst, 1990; นุชลี อุปภัย, 2542: 114)
5. ดานการบริหารจัดการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและนิสิตนักศึกษายังไมไดรูถึง
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม เชน การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาไมได
จัดตารางเวลาใหนิสิตนักศึกษาเขาพบ อาจารยที่ปรึกษาไมไดใหความสนใจและรับผิดชอบในการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในแตละภาคเรียน เพียงแตทําหนาที่หลัก คือ เซ็นชื่อใหความเห็นชอบ
ในการลงทะเบียนเทานั้น อาจารยที่ปรึกษามีภาระหนาที่รับผิดชอบงานอื่น ๆ มากเกินไป อีก
ทั้งมีอาจารยที่ปรึกษาจํานวนนอย ที่เห็นความสําคัญ และจัดเวลาเพื่อใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
หรือชี้แนะ (Forst, 1990; อิสสรหัส โชติกเสถียร, 2543: 61)
6. ด านนิ สิตนักศึกษายัง ไมท ราบถึงระบบการให คําปรึกษานิสิต นักศึกษาไม เห็ น
ความสําคัญของการมีอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาหรือเมื่อทราบก็เกือบจะสายหรือชวยอะไร
ไมไดแลว และประเด็นสําคัญ คือ นิสิตนักศึกษามักจะคาดหวังหรือมีความเห็นวา อาจารยที่
ปรึกษาจะตองชวยเหลือนักนักศึกษาไดในทุกเรื่อง (อิสสรหัส โชติกเสถียร, 2543: 61)
ปญหาของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาคือ การขาดขวัญและกําลังใจ อีกทั้ง
ประสบการณตาง ๆ ตลอดจนความรับผิดชอบตอหนาที่ จึงควรที่จะหาทางปองกันแกไขตอไป
จากปญหาของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาตาง ๆ ที่ไดพบจากการศึกษาวิจัย
และการใชระบบ พบวา ปญหาสําคัญในการขับเคลื่อนระบบการใหคําปรึกษา นิสิตนักศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนิสิตนักศึกษานั้น ไดแก ปญหาดานนโยบายและเปาหมายที่ขาดความชัดเจน
ดานการบริหารจัดการที่ขาดการประสานงานอยางเปนระบบ ดานบุคลากรโดยเฉพาะผูบริหาร
และอาจารยที่ปรึกษาที่ขาดความเขาใจ ขาดความใสใจ และขาดประสบการณในการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา และดานนิสิตนักศึกษาที่ขาดความรูความเขาใจ และไมเห็นความสําคัญของระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
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1.9 ตั ว อย า งก ารดํ า เนิ น งานการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ
การจัดและพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ไดจัดระบบการ
บริหารอยูในโครงสรางการบริหารงานของฝายวิชาการ และฝายกิจการนักศึกษา โดยมุงเนนการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา และพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อประโยชนสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา
ผูวิจัยขอเสนอตัวอยางการปฏิบัติงานระบบการใหคําปรึกษาของสถาบั นอุดมศึกษาที่มีการจัด
การศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามมาตรฐานการจัด
จําแนกการศึกษา (ISCED, UNESCO, 1997) เปนสถาบันที่เปดสาขาเกี่ยวกับการศึกษาดานพล
ศึกษา หรือสาขาที่เ กี่ยวของดานการศึกษาที่มีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง
และมีการเผยแพรแนวทางการปฏิบัติงานออกสูมวลชน โดยผานเอกสาร ขอมูล เทคโนโลยี และ
เว็บไซต ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา เพื่อใชเปนคูมือและ
แนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับอาจารยที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546) สรุปได
ดังนี้
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดี และจรรยาบรรณของอาจารยที่ป รึก ษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดกําหนดไวเปนลายลักษณ
บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา แบงออกเปน
1. บทบาทและหนาที่ของอาจารยตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานสอน
วิจัย และใหบริการวิชาการ เชน
1.1 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ
1.2 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนานิสิตนักศึกษา
1.3 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
2. ขอปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษา
2.1 ขอปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลนิสิตนักศึกษา
2.2 ขอปฏิบัติในการลงทะเบียนของนิสิตนักศึกษา
2.3 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับทุนการศึกษา
3. หนาที่และขอปฏิบัติของคณะกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
3.1 หนาที่และขอปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
3.2 หนาที่และขอปฏิบัติของคณะวิชา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดหนาที่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะวิชา มีการประสานงานและจัดแหลงขอมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอนสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน วาดวย
การเปนอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องจรรยาบรรณ บทบาท และหนาที่ทั่วไปของอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550) ดังนี้
จรรยาบรรณ มีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษา แบงเปนบทบาทที่มีตอมหาวิทยาลัยและบทบาทที่
มีตอนิสิตนักศึกษา
บทบาทตอมหาวิทยาลัย
1. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร อาจารย และนิสิต
นักศึกษา
2. รับนโยบายดานการบริหาร วิชาการ กิจการนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติ
3. เปนผูใหขอมูลในเรื่องการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และปญหา
ของนิสิตนักศึกษา แกผูบริหารและนักวิชาการของมหาวิทยาลัย
บทบาทตอนิสิตนักศึกษา
1. ใหคําปรึกษาดานวิชาการ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ ขอบังคับ
3. ใหขอมูลดานสวัสดิการ
4. ใหคําปรึกษาเรื่องสวนตัว
5. รวบรวมขอมูลนิสิตนักศึกษาที่อยูภายใตการควบคุมดูแล
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการนิสิตนักศึกษา เชน ทุน เปนตน
หนาที่ทั่วไป
1. แนะแนวการเรียน
2. ศึกษาหลักสูตร
3. ใหขอมูลแกนิสิตนักศึกษาที่ตนดูแล
4. ชี้แหลงศึกษาเพิ่มเติม
5. จัดเวลา สถานที่ เพื่อพบนิสิตนักศึกษา
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6. ลงชื่ออนุมัติการลงทะเบียน
7. เสนอความคิดเห็นแกปญหาตอคณะและมหาวิทยาลัยกรณีนิสิตนักศึกษา
มีปญหา
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานการให
คําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร จัดทําเปนคูมืออาจารย กําหนดขอปฏิบัติ (มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2550) ดังนี้
1. หนาที่เกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษากับการพัฒนาผูเรียน
2. จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา
3. ขอบขายหนาที่การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา แบงออกเปน
3.1 การใหคําปรึกษาดานการเรียน
3.2 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเพื่อน
3.3 การใหคําปรึกษาดานปญหาสวนตัว
3.4 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัว
3.5 การใหคําปรึกษาดานการเงิน
3.6 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาอื่น ๆ
3.7 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเวลา
4. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
5. การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
5.1 บริการใหการปรึกษา
5.2 บริการสายดวน
5.3 บริการคลินิกคลายเครียด
5.4 บริการแบบทดสอบดานจิตวิทยา
5.5 บริการจัดโครงการกิจกรรมเชิงจิตวิทยา
5.6 บริการสนเทศ
5.7 แผนกจัดอบรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
6. ทุนการศึกษา
6.1 ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาเขาใหม
6.2 ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 2 ขึ้นไป
6.3 ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาทุกชั้นป
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4. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดกําหนดการบริหารงานแบบศูนยการใหคําปรึกษา
(มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552) ดังนี้
1. ศูนยกิจกรรมนักศึกษา
2. ศูนยจริยธรรมวิชาชีพ
3. ศูนยหอพักนักศึกษา
4. ศูนยการกีฬา
การปฏิบัติหนาที่ตอสถาบัน
1. การสงเสริมและพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเกิดคุณลักษณะตามเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
2. การประชาสัมพันธ การฝกอบรม ดานการแนะแนวใหอาจารยที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย
3. ปฏิ บั ติ ต ามแผนพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย สอดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยการปฏิบัติหนาที่ตอนิสิตนักศึกษา
3.1 ใหคําปรึกษา ดูแลดานสวัสดิการและสวัสดิภาพของนิสิตนักศึกษา
3.2 สงเสริมและแนะนําใหนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง
3.3 ชวยใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไดกําหนดบทบาทและหนาที่อาจารยที่ปรึกษาไว
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2550 : 19)
1. บทบาทของอาจารยที่ปรึกษา
1.1 การใหคําปรึกษาวิชาการ คือ การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนิสิต
นักศึกษา
1) การวางแผนการเรียนใหจบการศึกษาในเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร
2) ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา ใหคําแนะนําในกรณีมีปญหาการ
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
3) สนับสนุนการเรียนของนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
4) ทํ างานรว มกั บนิ สิต นั กศึ ก ษาในการวางแผนการประชุ ม และกิ จ กรรม
สัมพันธ การสรางความคุนเคยระหวางอาจารยกับนิสิตนักศึกษา
5) ใหคําปรึกษาและชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนในสถาบัน
1.2 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว
1.3 การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
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1.4 การใหคําปรึกษาในการทํากิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
2. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
2.1 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เชน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร
และการเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนและการชําระเงิน และการประเมินผล
2.2 หนาที่ดานการแนะแนว เชน การปฐมนิเทศ การใหคําแนะนําชวยเหลือ
ระหวางเรียน
2.3 หนาที่ดานการบริหาร เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการพบนิสิตนักศึกษา
เพื่อทําความเขาใจกับนิสิตนักศึกษาในเรื่องตาง ๆ
2.4 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานบุคลิกภาพและการปรับตัว
2.5 หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาในดานประสานงานและอื่นๆ
6. สถาบันการพลศึกษา โครงสรางการบริหารการใหคําปรึกษาของสถาบันการพลศึกษา
มีการแบงสายงานไดจัดหนวยการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาขึ้นอยูกับงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพฝายกิจการนิสิตนักศึกษา ทําหนาที่เกี่ยวกับการประสานงานกับฝายตาง ๆ (สถาบันการ
พลศึกษา, 2548) ดังนี้
1. ด านวิ ชาการ จั ดทํ าข อมู ลให อาจารย ที่ ปรึ กษามี หน าที่ ดู แลนิ สิ ตนั กศึ กษาให มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน การติดตามดูแลนิสิต
นักศึกษาอยางตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา
2. ดานสวัสดิการ การขอทุนการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน การเขารวมกิจกรรม
ภายในและภายนอกสถาบันของนิสิตนักศึกษา
3. ดานพัฒนานิสิตนักศึกษา การจัดกิจกรรมโฮมรูมทุกภาคการศึกษา ใหคําปรึกษา
ดานสวนตัว สังคม อบรมกิริยามารยาท และติดตามผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา
4. ดานประสานงานกับฝายตาง ๆ สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาไป
ยังฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตัวอยางการปฏิบัติงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ตางประเทศ
การจัดและพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี
การจัด ระบบที่เ รีย กวา การใหคํา ปรึก ษาวิช าการ (Academic
Advising) ซึ่ง จะอยูใ น
ศูน ยก ลางของการใหคําปรึกษาวิชาการ (Academic Advising Centers) หรือ สภาการให
คํา ปรึก ษาทางวิช าการ (Academic Advising Council) ซึ่งสวนใหญหนวยงานทางดาน
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ศูนยกลางดานการใหคําปรึกษาจะอยูภายใตระบบการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ (Office of the
Provost and Vice Counselor Academic Affair) ซึ่งทําหนาที่เนนหนักทางดานการใหคําปรึกษาแก
นิสิตนักศึกษาทางดานวิชาการอยางเต็มที่ และศูนยกลางของการใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัย
ตางๆ จะกําหนดแนวทางการใหคําปรึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ การพัฒนาอาจารยที่
ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา ซึ่งสามารถใชบริการและเล็งเห็นถึงความสําคัญของอาจารยที่ปรึกษาที่
ไดเปนอยางดี นอกเหนือจากการที่มหาวิทยาลัยมีหนวยงานในการใหคําปรึกษาแลวยังมีสมาคมที่
เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาที่ตั้งอยูในมหาวิทยาลัย Kansas State University หรือ NACAD
“National Academic Advising Association” โดยมุงเนนการพัฒนานิสิตนักศึกษาและพัฒนา
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อประโยชนสูงสุดในการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติ
ของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย และสั ง คมต อ ไป นอกจากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ ไดกําหนดคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดีหรือการให
คําปรึกษาในความคาดหวังของนิสิตนักศึกษา (Wichita State University, 2008) ดังนี้
1. อาจารยที่ปรึกษาจะตองคุนเคยกับหลักสูตรและวิชาเรียนที่อยูภายใตขอกําหนด
ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
2. อาจารยที่ปรึกษาจะตองใหนิสิตนักศึกษาเขาพบไดงาย และกําหนดชั่วโมงการเขา
พบใหเหมาะสม
3. อาจารยที่ปรึกษาจะตองรูขอมูลขาวสารที่คอนขางถูกตอง และทันสมัยในดานของ
การเรี ยน ข อกํ าหนด นโยบายต างๆ ของมหาวิ ทยาลั ย และสามารถส งต อนิ สิ ตนั กศึ กษาไปรั บ
คําปรึกษาไดในที่ตางๆ ในกรณีที่ใหคําปรึกษาไมได
4. อาจารยที่ปรึกษาจะตองเต็มใจใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาทุกคน
5. อาจารยที่ปรึกษาตองสรางสัมพันธภาพกับนิสิตนักศึกษาไดดี โดยตองมีความ
สนใจและใสใจในดานการเรียน และดานอาชีพของนิสิตนักศึกษา
การจัดระบบการใหคําปรึกษาที่ใชกันมาอยางตอเนื่องและเปนระบบที่มหาวิทยาลัยทุก
แห ง ได พ ยายามปรั บ ปรุ ง ระบบการให คํ า ปรึ ก ษาแก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ ดั ง ตั ว อย า ง
มหาวิทยาลัยดังนี้
1. วิทยาลัยดารทมัธ (Dartmouth College, 2008)
วิทยาลัยจัดระบบการใหคําปรึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาสามารถเลือกสิ่งที่มีอยูใน
มหาวิทยาลัย เห็นคุณคาของการดูแล และใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานใหคําปรึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1- 4 ดังนี้
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ชั้นปที่ 1 เปนการสํารวจติดตามเพื่อใหเกิดแนวคิดทางปญญา ใหนิสิตนักศึกษา
ไดมีการตรวจสอบจึงสนองความตองการของตนเอง มีการตรวจสอบโดยสภานิสิตนักศึกษา
ชั้ น ป ที่ 2 เน น เสรี ภ าพและความหลากหลายของหลั ก สู ต ร มี ก ารบริ ก ารให
คําปรึกษาผานระบบออนไลน (On line) และเว็บไซตอื่นๆ เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา
ชั้ น ป ที่ 3 ให เ กิ ด ความชั ด เจนในการเลื อ กเรี ย นของแต ล ะหลั ก สู ต ร การให
คําปรึกษามีประโยชนมากชวยใหนิสิตนักศึกษามีประสบการณและแนวทางที่ถูกตอง
ชั้นปที่ 4 การใหคําปรึกษาเพื่อใหเกิดการคนควาอิสระ หรือการแนะนําเกี่ยวกับ
การทํางานเตรียมตัวเปนบัณฑิต
2. มหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน (George Mason University, 2008: 1) ใหความสําคัญ
กับการจัดระบบการใหคําปรึกษา ดังนี้
2.1 นโยบายการให คํ า ปรึ ก ษา นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใหม ทุ ก คนเมื่ อ เข า มาถึ ง
มหาวิทยาลัยตองเขาพบกับอาจารยที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหระหวางหรือกอนการปฐมนิเทศ
นิสิตนักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษา และเรียนรูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาตางๆ อธิบาย
แผนการศึกษาและเลือกการลงทะเบียนเรียน สําหรับนิสิตนักศึกษาที่ไมตองการอาจารยที่ปรึกษา
สามารถพบอาจารยที่ปรึกษาไดที่ศูนยกลางการใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2 ความจําเปนของการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เปนการแสดงถึงการพัฒนา
ความสัมพันธที่ดีกับอาจารยที่ปรึกษาและมีความใกลชิดมากขึ้น อาจารยที่ปรึกษาจะชวยสงเสริม
และพัฒนานิสิตนักศึกษาอยางตอเนื่อง รวมถึงการสอบซึ่งเปนเปาหมายของการศึกษา และการ
พัฒนาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาจะแนะนํา
รูปแบบการศึกษาวิชาทั่วไปและการศึกษาวิชาการที่สําคัญ การอธิบายโปรแกรมและระเบียบ
ตางๆ กระบวนการทางวิชาการและการศึกษาภาคปกติที่จะใหประสบความสําเร็จ ดังมีโครงสราง
การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ดังแผนภูมิที่ 2
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Characteristics of
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Advising Tool

Promoting
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Reminders

Academic
Options

Options for
Receiving Credit

แผนภูมิที่ 2 การจัดระบบการใหคําปรึกษาในมหาวิทยาลัยจอรจ เมสัน George Mason University
ที่มา: George Mason University (2008: 12)
3. มหาวิทยาลัยมิสซูรี่-แคนซัส (University of Missouri-Kansas, 2008) การ
จัดระบบการใหคําปรึกษาเปนศูนยกลางการใหคําปรึกษา บริการนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการทํางาน
กิจกรรมและบริการ จํานวน 18 หนวยงาน และงานดานวิชาการ จํานวน 13 หนวยงาน จัดสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษาอยูในสวนวิชาการ ใชระบบอาจารยที่ปรึกษาตามสาย (Advisor on Call)
4. มหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan University, 1997) การจัดระบบการให
คําปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตนักศึกษา โดยมีศูนยกลางของมหาวิทยาลัยทําหนาที่ใหคําปรึกษาเปน
สวนศูนยใหญ ทําหนาที่ดานวิชาการและดานวิชาชีพ มีเปาหมายชวยใหนิสิตนักศึกษารูจักตนเอง
และดานการศึกษา และการกําหนดเปาหมายไปสูการประกอบอาชีพ จึงจัดศูนยใหคําปรึกษาดาน
อาชีพ ระบบการใหคําปรึกษามีการดูแลจากคณะวิชา ในสวนของมหาวิทยาลัยมีศูนยกลางบริหาร
ดานงานบริการทั้งหมดที่ใ หบ ริก ารแกนิสิต นัก ศึก ษา และมีค ณะทํา งานประสานงานกับ ฝา ย
วิชาการ ฝายกิจกรรม และสถานประกอบการ ขอมูลขาวสารตางๆ ผานระบบออนไลน (Online)
5. มหาวิท ยาลัย เยล (Yale College, 2008) ไดกํา หนดเปาหมายของการ
จัด ระบบการใหคํา ปรึก ษาสํา หรับ นิสิต นัก ศึก ษาชั้น ปที่ 1 ไววา ระบบอาจารยที ่ป รึก ษาตอ ง
อธิบายบทบาทอาจารยที่ปรึกษาใหนิสิต นักศึกษาเขาใจ และตอ งทําใหนิสิตนักศึกษามีค วาม
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สนใจในคณะของตนเองที่สังกัด ซึ่งอาจดูจากพฤติกรรมของอาจารยที่ปรึกษาและจิตใจที่ดีงาม
ใหเปนทางเลือกที่อิสระแนะนําบทบาทอื่นแกนักศึกษาทุกคนดวย โดยไดกําหนดเปาหมายของ
อาจารยที่ปรึกษาไว ดังนี้
5.1 เปาหมายทั่วไปของการใหคําปรึกษา
5.2 หลักเกณฑของอาจารยที่ปรึกษา คือ การแนะนํานิสิตนักศึกษาที่เขามาใหม
ใหเขาใจถึงคณะตางๆ ในการเขาเปนสมาชิกของมหาวิทยาลัยเยล และตองสนใจนิสิตนักศึกษาทุก
คนใหทั่วถึง อยางไรก็ตามพฤติกรรมของอาจารยที่ปรึกษาตองมีความจริงใจ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
มากสําหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 1 เพราะเริ่มเปลี่ยนสถานศึกษาจากมัธยมสูมหาวิทยาลัย
จากแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาได
ดําเนินงาน เพื่อความชัดเจนขอนํามาจัดทําในรูปของตารางสังเคราะห เพื่อใหความชัดเจนเพิ่มขึ้น
ดังตารางที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,2550

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , 2550

สถาบันการพลศึกษา , 2548

Dartmouth College, 2008

George Mason University,2008

University of Missouri-Kansas ,2008

Michigan University, 1997

Yale College , 2008

ตารางที่ 2 การดําเนินการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา
1. โครงสรางการบริหารงาน
1.1 นโยบายหรือแนวปฏิบัติ
- นโยบายการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาใหมทุกคนเมื่อเขา
มาถึงสถาบันการศึกษาตองปฏิบัติ
- วางแผนพัฒนาแผนระยะ
สั้นและระยะยาวการพัฒนานิสิต
นักศึกษา
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Yale College , 2008

Michigan University, 1997

University of Missouri-Kansas ,2008

George Mason University,2008

Dartmouth College, 2008

สถาบันการพลศึกษา , 2548

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , 2550

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,2550

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

ตารางที่ 2 การดําเนินการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (ตอ)

- แนะนํารูปแบบการศึกษา 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
วิชาทั่วไปการศึกษาวิชาการที่
สําคัญ และการอธิบายโปรแกรม
และระเบียบตางๆ
1.2 ระบบการบริหารงาน
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- ฝายวิชาการ
- ฝายกิจการนักศึกษา
3 3 3 3 3 3
3
- ดานการประสานงาน
3
3
- ผูอํานวยการศูนย
3
3
3 3 3 3
1) ศูนยใหคําปรึกษา
กลางของสถาบัน
3
2) ศูนยใหคําปรึกษา
กิจกรรมนิสิตนักศึกษา
3) ศูนยใหคําปรึกษา
3
3 3 3 3
วิชาการ
3
3
4) ศูนยใหคําปรึกษา
คุณธรรมวิชาชีพ
5) ศูนยใหคําปรึกษา
3
หอพัก
6) ศูนยใหคําปรึกษากีฬา
3
7) ศูนยใหคําปรึกษา
3
3
3
ดานอาชีพ
- ฝายประสานงานอาชีพ

52

George Mason University,2008

University of Missouri-Kansas ,2008

Michigan University, 1997

Yale College , 2008

3

Dartmouth College, 2008

3

สถาบันการพลศึกษา , 2548

3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , 2550

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,2550

2. บุคลากรการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
2.1 ผูบริหารฝายวิชาการ
2.2 ผูบริหารฝายกิจการ
นักศึกษา
2.3 ผูอํานวยการศูนย
2.4 คณะกรรมการให
คําปรึกษา
2.5 อาจารยที่ปรึกษา
2.6 บุคลากรที่เกีย่ วของ
3. วิธีการปฏิบัติหนาที่ให
คําปรึกษา
3.1 คุณลักษณะของอาจารยที่
ปรึกษา
3.2 จรรยาบรรณอาจารยที่
ปรึกษา
4. บทบาทของอาจารยทปี่ รึกษา
4.1 บทบาทตอมหาวิทยาลัย
- เสริมสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางผูบริหาร อาจารย
และนิสิตนักศึกษา
- นโยบายดานการบริหาร
- ผูใหขอมูลในเรื่องการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552

ตารางที่ 2 การดําเนินการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (ตอ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3
3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,2550

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , 2550

สถาบันการพลศึกษา , 2548

Dartmouth College, 2008

George Mason University,2008

University of Missouri-Kansas ,2008

Michigan University, 1997

Yale College , 2008

ตารางที่ 2 การดําเนินการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (ตอ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา
- เสนอความคิดเห็นแกปญหา
ตอคณะและมหาวิทยาลัยกรณีนิสิต
นักศึกษามีปญหา
4.2 บทบาทตอนิสิตนักศึกษา
- ใหคําปรึกษาดาน
วิชาการ
- ใหขอมูลเกีย่ วกับระเบียบ
ขอบังคับ
- ใหคําปรึกษาดานการ
ปรับตัว
- ใหขอมูลดานสวัสดิการ
การเงิน ทุน
- ใหคําปรึกษา Online,
เว็บไซต
4.3 บทบาทหนาที่ทั่วไป
- การดูแลสุขภาพ
- การเขารวมกิจกรรม
4.4 บทบาทหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา แบงออกเปน
- ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงสายงานสอน วิจัย และ
ใหบริการวิชาการ

3

3
3
3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,2550

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , 2550

สถาบันการพลศึกษา , 2548

Dartmouth College, 2008

George Mason University,2008

University of Missouri-Kansas ,2008

Michigan University, 1997

Yale College , 2008

ตารางที่ 2 การดําเนินการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (ตอ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา
- การติดตามนิสิตนักศึกษา
อยางตอเนื่อง จนสําเร็จการศึกษา
- การสนับสนุนการเรียนรู
ของนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษ
กระบวนการดําเนินงาน
1. ดูแลดานสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนิสิตนักศึกษา
2. สงเสริมและแนะนําใหนิสิต
นักศึกษาเกิดการเรียนรูจาก
ประสบการณตรง
3. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษา
4. บริการสายดวน (adviser
on call)
5. บริการคลินิกคลายเครียด
6. บริการแบบทดสอบดาน
จิตวิทยา
7. บริการจัดโครงการ กิจกรรม
เชิงจิตวิทยา
8. บริการสนเทศ ขอมูลขาวสาร
อาชีพ

3
3
3
3
3

3

3
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Michigan University, 1997

Yale College , 2008

George Mason University,2008

Dartmouth College, 2008

สถาบันการพลศึกษา , 2548

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต , 2550

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552
3

University of Missouri-Kansas ,2008

9. แตงตั้งคณะทํางาน
ประสานงานกับฝายวิชาการ ฝาย
กิจกรรมและสถานประกอบการ
10. กิจกรรมและบริการ 18
หนวยงาน และงานดานวิชาการ 13
หนวยงาน จัดสํานักงานกิจการนิสิต
นักศึกษาอยูในสวนวิชาการ
ผลของการใหคําปรึกษา
- นิสิตนักศึกษาไดเห็นคุณคา
3
ของการดูแลและใหคําปรึกษาของ
มหาวิทยาลัย
- ใหนิสิตนักศึกษาไดมีการ
ตรวจสอบโดยสภานิสิตนักศึกษา
- การบริการใหคําปรึกษาผาน
ระบบออนไลน (On Line) และ
เว็บไซตตาง ๆ เพื่อใหเกิดทักษะ
ทางปญญา
- เกิดความชัดเจนในการเลือก
เรียนของแตละหลักสูตร การให
คําปรึกษาชวยใหนิสิตนักศึกษามี
ประสบการณตรง
- การใหคําปรึกษาสงเสริมการ
3
เตรียมตัวการเปนบัณฑิตที่ดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ,2550

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

ตารางที่ 2 การดําเนินการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (ตอ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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จากแนวดําเนินงานการใหคําปรึกษาของแตละมหาวิทยาลัย มีความสอดคลองเกี่ยวกับ
การพัฒนางานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยปจจัยและองคประกอบ
ของการบริหารงาน ไดแก ระบบการบริหารงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา กระบวนการดําเนินงาน
และผลของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
2. แนวคิดและทฤษฎีระบบการใหคาํ ปรึกษานิสิตนักศึกษา
ความพยายามของนักวิชาการในการแสวงหาทฤษฎีที่จะเปนคําตอบเพื่อนํามาอธิบาย
ปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งในสังคมไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เดิมทีเดียวการหาคําตอบเหลานั้น
มักอาศัยความรูจากศาสตรหรือวิทยาการในสาขาใดสาขาหนึ่งเปนการเฉพาะ ทําใหขอคนพบที่ได
มีลัก ษณะแยกสว น แตล ะศาสตรตา งก็มีคํา อธิบ ายในสว นของตน ทํา ใหบ างครั้ง ไมส ามารถ
เขา ใจภาพรวมของการเกิด ปรากฏการณเ หลา นั ้น ได ความคิด ในการทํ า ความเขา ใจ
ปรากฏการณที่มีลักษณะกวางและครอบคลุมสิ่งตางๆ ไดเริ่มตนขึ้นอยางจริงจังเมื่อนักชีววิทยา
ชื่อ วอน เบอรทาเรนฟาย (Von Bertalanffy Ludwig) เปนบุคคลแรกที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีระบบ (System Theory) ขึ้นในป ค.ศ. 1950 ดวยการใชศาสตรในดานชีววิทยาในการ
อธิบาย โดยเสนอแนวความคิดวาสิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ตามเกิดขึ้นจากการรวมตัวของระบบตาง ๆ ซึ่ง
มีโครงสรางและการทําหนาที่ที่ประสานสัมพันธ (Von Bertalanffy, 1950: 134–165) แนวคิด
ดัง กลา วไดก ลายเปน รากฐานทางความคิด ที่สํา คัญ ที่นัก วิช าการในยุค ตอ มาไดมีก ารนํา ไป
พัฒ นาและประยุก ตใ ชอ ยา งกวา งขวาง ภายใตกรอบความคิดเดียวกันคือ ทฤษฎีระบบทั่วไป
(General System Theory)
โอเวนส (Owens, 1998: 41) ไดกลาววา แนวความคิดเกี่ยวกับระบบนี้ไดกลายเปนพื้นฐาน
ที่ใชเปนวิธีการในการพิจารณา และวิเคราะหสถานการณที่ยุงยากซับซอน สอดคลองกับที่ ชรอด
และวอยช (Shrode and Voich, 1974: 94) ไดกลาวไวเชนเดียวกัน ทฤษฎีระบบนับวาเปน
สหวิทยาการอย า งหนึ่ ง ที่ นํา ไปสู ก ารวิ เ คราะห ห รื อ พิ จ ารณาสิ่ ง ต า งๆ เอย า งชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ลุน เบิรก และออนสไตน (Lunenburg and Ornstein, 1996: 14) ยังไดกลาวถึง
ความสําคัญของระบบอีกดวยวา เปนแนวคิดหนึ่งที่มีความสําคัญและมีประโยชนอยางมากในการ
ทําความเขาใจกับองคการตาง ๆ
อุทัย บุญประเสริฐ (2529: 6) ยังไดกลาวเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกันวา เมื่อมีการประยุกตใช
หลักของระบบเขากับการทํางานแลวจะทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องขององคการและการบริหารได
อยางกระจางชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถชี้ใหเห็นถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานของ
ระบบองคการหรือหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
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ความหมายของระบบ
มีนักวิชาการหลายทานใหความหมายคําวา “ระบบ” ไวในลักษณะที่ใกลเคียงกัน ดังนี้
เซ็มพรีวีโว (Semprevivo (1976: 1) กลาววา ระบบ หมายถึง องคประกอบตาง ๆ ซึ่งทํา
หนาที่เกี่ยวของสัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุผลอยางใดอยางหนึ่ง
แนวคิดของ แคทซ และคาหน (Katz and Kahn 1978: 20) กลาวถึงระบบ หมายถึง
องคประกอบที่มีความสัมพันธกัน 5 องคประกอบ คือ
1. ปจ จัย นํา เขา เปน การนํา เอาทรัพ ยากรมาใชใ นระบบโดยเขา สูก ระบวนการ
เพื่อใหใหไดผลผลิตที่ตองการ ซึ่งทรัพยากรที่ใสเขาไปจะถูกแปรสภาพตามกระบวนการเพื่อให
บรรลุตามเปาหมาย เชน บุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ และคุณสมบัติอาจารยใหคําปรึกษา
2. กระบวนการ เปนขั้นตอนการทํางาน ซึ่งเปนการอธิบายรายละเอียดของลําดับ
ขั้นตอนกอน - หลังของการเปลี่ยนสภาพปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิต ในความเปนจริงระบบแตละระบบ
จะมีกระบวนการมากกวา 1 กระบวนการ เชน การชี้แจงเพื่อสรางความรู ความเขาใจระบบการ
ใหคําปรึกษา ดําเนินการตามแผน และประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา
3. ผลผลิต หมายถึง สวนประกอบของระบบองคการซึ่งเกี่ยวของกับการบริการ
ผลผลิตที่ถูกผลิตโดยองคกรในสถาบันอุดมศึกษา คือ นิสิตนักศึกษา การบรรลุตามเปาหมาย
คือ การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายเฉพาะเจาะจงจะตองสอดคลองกับ
จุด มุ ง หมาย เช น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทราบกฎระเบี ย บของระบบ และพึ ง พอใจต อ ระบบการให
คําปรึกษา ไดระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
4. ข อ มู ล ป อ นกลั บ เป น ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สภาพ และผลลั พ ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กิจกรรมองคการ ขอมูลเหลานี้ใชเพื่อปรับปรุงปจจัยนําเขาและกระบวนการแปรสภาพเพื่อใหไดผล
ลัพธที่พึงพอใจมากขึ้น ซึ่งการยอนกลับจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเปาหมายที่
ตองการเชน เกิดทัศนคติ ความเชื่อในระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปรับเปลี่ยน
บรรยากาศในการประเมินผลภายในองคกร
5. สภาพแวดลอมของระบบ หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกหรือภายใน ซึ่งมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงานในองคกร ซึ่งเปนแรงผลักดันที่อยูภายนอกและภายในที่สงผลกระทบ
ถึ งศั กยภาพของการบริห าร และความสามารถในการดํ า เนิน งานไดต ามเปา หมาย เชน
เศรษฐกิจ สัง คม การเมือง กฎหมาย ประชากรศาสตร และภูมิศาสตร เปนตน ซึ่งเปนแรงผลักดัน
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ องค กรและการทํ า งาน ได แ ก การผลิ ต การปฏิ บั ติ การบริ ก าร เป น ต น ซึ่ ง
สภาพแวดลอมภายในควบคุม ไดดีกวาสภาพแวดลอมภายนอก
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แคสท และ โรเซนวิค (Kast and Rosenzweig (1985) ระบบ หมายถึง การรวมตัวกัน
ขององคประกอบตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนระบบยอย ประสานสัมพันธและมีผลกระทบตอกัน
เซนน (Senn, 1989: 72 – 73 อางถึงใน บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ, 2539: 20) กลาวถึง
ความหมายของระบบวา ระบบ คือ ชุดขององคประกอบที่มีปฏิสัมพันธตอกันเพื่อวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง ทั้งนี้ระบบอาจมีลักษณะเปนนามธรรม เชน ระบบวัฒนธรรม ระบบสังคม หรืออาจมี
ลักษณะที่เปนรูปธรรม เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบไฟฟา
บารโทล (Bartol and others, 1998 cited in Lunenburg and Ornstein, 1996: 14)
ไดใหความหมายของระบบวา หมายถึง กลุมขององคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งตางก็ทํา
หนาที่เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยางรวมกัน
อํารุง จันทวานิช (2536) ระบบ หมายถึง ผลรวมของหนวยยอยซึ่งทํางานเปนอิสระตอกัน
แตมีปฏิสัมพันธชวยใหงานนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
สุกัญญา โฆวิไลกูล (2547) ระบบ หมายถึง การรวมตัวขององคประกอบ 3 สวนหรือ
ตัวปอน กระบวนการ ผลผลิต ในการรวมตัวกันจะมีสัมพันธกัน และเพื่อดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่ง และมีจุดประสงคที่ชัดเจน
จากแนวคิดของนักวิชาการที่ใหความหมายเกี่ยวระบบดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา
ระบบ คื อ การดํ า รงไว ดว ยการทํ า งานของส ว นต า ง ๆ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ สั ม พั น ธ กั น คื อ ตั ว ป อ น
กระบวนการ และผลผลิต ถาองคประกอบสวนใดมีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลกระทบไปถึงตัว
องคประกอบอื่นดวย
จากความหมายของระบบที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา นักวิชาการหลายทานตางมีความ
คิดเห็นที่สอดคลองกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบ ดังตารางที่ผูวิจัยนําเสนอตอไปนี้
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1. มีองคประกอบยอย
2. มีความสัมพันธระหวางองคประกอบ
3. องคประกอบยอยตางทําหนาที่เพื่อวัตถุประสงค
อยางใด อยางหนึง่ รวมกัน
4. มีสภาพแวดลอมครอบคลุม
5. มีลักษณะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได

สุกัญญา โฆวิไลกูล ,2547

อํารุง จันทวานิช ,2536

Von Bertalanffy ,1950

Senn, 1989

คุณลักษณะของระบบ

Kast and

นักวิชาการ

Semprevivo, 1976

ตารางที่ 3 คุณลักษณะของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
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3

3 3
3

3

3

จากคุ ณ ลั กษณะของระบบดั งกล าวตามตาราง ผูวิจั ยจึง สรุ ป วา ระบบ คื อ ชุ ด ของ
องคประกอบที่แสดงถึงความสัมพันธของการดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน
3. หลักการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
วงจรการพัฒนาระบบ SDLC หรือ Systems Development Life Cycle เปนกระบวนการ
ทางความคิด (Logical Process) เพื่อแกปญหาวางแผนและสรางงานใหตอบสนองความตองการ
ของผูใชลักษณะของวงจรคือเปนการแบงขั้นตอนการพัฒนาออกเปนระยะๆ (Phase) ไดแก ระยะ
การวางแผน (Planning Phase ) ซึ่งประกอบไปดวย การศึกษาปญหา (Problem Recognition)
และการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ระยะการวิเคราะห (Analysis Phase) ระยะ
การออกแบบ (Design Phase) และระยะการสรางและพัฒนา (Implementation Phase)การ
ประเมินผลหรือการปรับเปลี่ยน (Evaluation or Conversion Phase) และการบํารุงรักษา
(Maintenance Phase ) ซึ่ง ซิลลี (Shelly, 1999) ไดนําเสนอวงจรพัฒนาระบบ SDLC ไวพอสรุป
ไดดังนี้
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การวางแผน
การบํารุงรักษา
ภารกิจงาน

การวิเคราะห

การประเมินผล

การนําไปใช

การออกแบบ

แผนภูมิที่ 3 หลักการของระบบ (SDLC, Systems Development Life Cycle)
ที่มา: ชิลลี (Shelly, 1999)
1. ขั้ น การวางแผน ประกอบด ว ยการศึ ก ษาป ญ หาและความเป น ไปได ซึ่ ง จะต อ ง
พิจารณาถึงความตองการของโครงการ ลําดับกอ นหลัง ของความจําเปน กําหนดทรัพยากร
ที่สนับสนุน เชน งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ และกําหนดทีมงานในการพัฒนาโครงการ
2. ขั้นการวิเคราะห ทําการวิเคราะหภารกิจในรายละเอียด ซึ่งประกอบไปดวยการศึกษา
วาระบบทํางานไดอยางไร และการสนองตอบตอความตองการของผูใช
3. ขั้นการออกแบบ ในการออกแบบระบบนั้นจะแสดงรายละเอียดการทํางานทั้งระบบ
โดยปรับ ปรุง จากขั ้น วิเ คราะหร ะบบใหเ หมาะสมกับ การใชง านจริง จากการนํ า ขอ มูล โดย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล การประมวลผล การแสดงผล สรางเปนระบบที่ตองนําเสนอใหกับผูใชงาน
เพื่อ พิจ ารณาอนุมัติใ นหลัก การที่เ รียกวา สิ่ง ที่เ ปน ตนแบบ (Prototype หรือ Mock up of
the Proposed System) ซึ่งจะตองคํานึงการไดมาของฮารดแวร และซอรฟแวร และพัฒนา
รายละเอียดทั้งหมดของระบบ
4. ขั้นการนําไปใช จะประกอบไปดวยการพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งระบบ และเปลี่ยน
ระบบจากระบบเดิมเปนระบบใหมที่ไดพัฒนาขึ้น การทดสอบระบบใหม การฝกอบรม และการให
คําแนะนําผูเริ่มตนใชระบบ การเปลี่ยนเพื่อเขาสูระบบที่ใหมขึ้น
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5. ขั้ น การประเมิ น ขั้ น ตอนประเมิ น ผลเป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ของทุ ก โครงการเพื่ อ วั ด
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบซึ่งเปนขั้นที่ยากในการที่จะบอกวา ระบบดี หรือ ไมดี เนื่องจาก
เกี่ยวข องกั บ หลายมิติ ได แ ก ผู ใชง าน ผู บ ริห าร ตน ทุ น คาใช จ าย ผลตอบแทนของระบบ การ
เปรียบเทียบในการแขงขัน เปนตน
องคประกอบของระบบ
ดังที่ไดกลาวถึงในขางตนวา ระบบเกี่ยวของกับการรวมตัวกันขององคประกอบตางๆ ใน
การดํ า เนิ น การให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามที่ ต อ งการ ดั ง นั้ น จึ ง มี นั ก วิ ช าการจํ า นวนมากได
ทําการศึกษาวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของระบบและนํามาอธิบายไวในหลายแนวทาง
ดวยกัน
สุกัญญา โฆวิไลกูล (2547) กลาววา แนวทางหนึ่งซึ่งมองระบบในฐานะที่เปนวิธีการอัน
ประกอบดวย ปจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) นับเปนการประยุกตใช
ทฤษฎีระบบในกรณีที่เปนกิจกรรมของมนุษยไดทุกรูปแบบ และเปนที่นิยมแพรหลายมากที่สุด
เนื่องจากมีความสะดวกในการประยุกตใชและมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการปรับปรุง และการ
ควบคุมการทํางานในดานตางๆ ดังนั้นในระบบการทํางานทุกระบบ จึงสามารถแสดงใหเห็นใน
ลักษณะของตัวแปรขั้นตนไดดังนี้

ปจจัย
( Input)

กระบวนการ
( Process)

ผลผลิต
( Output)

แผนภูมิที่ 4 ลักษณะองคประกอบของระบบ
หากพิจารณาจากแผนภูมิขางตน อาจกลาวไดวา เปนการพิจารณาระบบในลักษณะ
ทั่วๆ ไป เปนลักษณะของ (I-P-O Model ) ซึ่งตอมาเกิดจากตัวแบบขั้นตนของระบบทําใหเกิดการ
จําแนกระบบออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ กลาวคือ
ระบบปด (Closed System) เปนระบบที่มีความหมายกวางกวาและสมบูรณกวาระบบเปด
ทั้งนี้คุณลักษณะของระบบปดจะขยายความสนใจไปถึงระบบภายนอกที่อยูแวดลอมองคการ
ควบคูไปกับตัวองคการดวย
สําหรับแนวคิดของนักวิชาการตางประเทศนั้น ไดมีการอธิบายเรื่ององคประกอบของระบบ
ไว ห ลายท า น ส ว นใหญ ใ ห ค วามสนใจไปที่ ร ะบบเป ด มากยิ่ ง ขึ้ น เพราะเชื่ อ ว า สิ่ ง แวดล อ มมี
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ความสําคัญตอระบบเชนเดียวกันกับองคประกอบอื่นๆ ที่อยูภายในแนวคิดที่ไดนํามากลาวไว
ในที่นี้จึงเปนการพิจารณาระบบในลักษณะของระบบเปด แนวคิดดังกลาว คือ
แนวคิดของ บิทเทล (Bittel, 1978: 1131) กลาววา องคประกอบของระบบสามารถ
พิ จ ารณาได จ ากกรอบโครงสร า งพื้ น ฐานของระบบ (The Basic Systems Framework)
ซึ่ ง ประกอบดวยองคประกอบที่เปนโครงสรางหลัก 5 สวนตอไปนี้
1. ปจจัยนําเขา (Input)
2. กระบวนการ หรือ ระบบยอย (Process/ Subsystem)
3. ผลผลิต (Output)
4. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
5. สิ่งแวดลอมของระบบ (Environment)

สิ่งแวดลอมของระบบ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม

ปจจัยนําเขา
ทรัพยากรตางๆ
- งบประมาณ
- บุคลากร
- เครื่องมือ/
วัสดุ
- สารสนเทศ

กระบวนการ / ระบบยอย

ระบบ
ยอย 1

ระบบ
ยอย 2

ระบบ
ยอย 3

ขอมูลปอนกลับภายใน

ผลผลิต
ผลผลิตหรือการ
บริการ
- ความพึงพอใจ
- การบรรลุผล
- การเติบโตและ
การพัฒนา
- ความมั่นคงและ
ความอยูรอด

ขอมูลปอนกลับภายนอก

แผนภูมิที่ 5 กรอบโครงสรางพื้นฐานของระบบตามแนวคิดของ บิทเทล (Bittel, 1978)
ที่มา: Bittel, L. R. Encyclopedia of professional management.
New York: McGraw- Hill, 1978.
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แนวคิดของ สชอเดอรเบค และคณะ (Schoderbek and others, 1990: 22) เกี่ยวกับ
องคประกอบของระบบ ก็ไดมีการกลาวไวเชนกันวา องคประกอบของระบบที่สําคัญประกอบดวย
1. ปจจัยนําเขา (Input)
2. กระบวนการ (Process)
3. ผลผลิต (Output)
4. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
5. สภาพแวดลอม (Environment)

ปจจัยนําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต

(Input)

(Process)

(Output)

สภาพแวดลอม

ขอมูลปอนกลับ
(Feedback)

Environment

แผนภูมิที่ 6 องคประกอบของระบบตามแนวคิดของ สชอเดอรเบค (Schoderbek and
others, 1990)
ที่มา: Schoderbek P.P. and others. Management Systems : Concept
Consideration. Boston, MA: Richard D. lrwin, 1990.
สําหรับแนวคิดของ ลุนเนนเบอรกและออสเตียน (Lunenburg and Ornstein, 1996: 15–
16) กลาวถึงองคประกอบของระบบไววา ระบบโดยทั่วไปมีองคประกอบที่สําคัญ 5 สวน คือ
1. ปจจัยนําเขา (Inputs)
2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process)
3. ปจจัยสงออก (Outputs)
4. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
5. สภาพแวดลอมของระบบ (Environment)
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สภาพแวดลอม

องคการ
ปจจัยนําเขา
(Input)

Environment

(Organization)

กระบวนการแปรสภาพ
(Transformation Process)

ปจจัยสงออก
(Output)

ขอมูลปอนกลับ (Feedback)

แผนภูมิที่ 7 องคประกอบของระบบตามแนวคิดของลุนเนนเบอรกและออสเตียน (Lunenburg
and Ornstein, 1996: 15 – 16)
ที่มา: Lunenburg . F. C and Ornstein, A. C. Educational Administration:
Concept and Practices. 2 nd ed. Belmont. CA: Wadsworth, 1996.
จากแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของระบบที่ไดกลาวถึงตางมีความสอดคลองกัน ผูวิจัย
ไดเลือกใชแนวคิดของแคทซและคาหน (Katz and Kahn,1978) มาเปนหลักในการพิจารณา
เนื่องจากแนวคิดดังกลาวใหความสําคัญของระบบตาง ๆ ในสถาบันการศึกษามีลักษณะเปนระบบ
เปด (Open System Theory) ไวในหนังสือ “The Social Psychology of Organizations” ในป
1966 ซึ่ งได มี การทบทวนหนั งสื อ Book
View ได ก ล า วถึ ง องค ก รและหลั กการจั ด ระบบ
(Organizations and the System Concept) โดยใหแนวคิดของ Open System Theory ที่สําคัญ
5 ประการ ไวดังตอไปนี้
1. ระบบตองสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก (Negative Entropy) เพื่อที่รักษาระบบไว
2. ระบบมี ก ารป อ นข อ มู ล ป อ นกลั บ เพื่ อ เป น การบอกสถานภาพ เตื อ นสํ า หรั บ การ
แกปญหา (Feedback ) อันจะนําไปสูความสามารถที่ดํารงตนใหอยูได
3. ระบบจะมีความสามารถดํารงสภาวะของตนใหอยูได (Homeostasis)
4. ระบบเปดจะมีความแตกตาง ซับซอนและหลากหลาย (Differentiation)
5. ระบบเปดมีทุกดาน (Equip Finality) ซึ่งหมายถึง ระบบจะทําใหสามารถไปสูเปาหมาย
จากสภาวะเริ่มตนที่แตกตางกันและจากการพัฒนาในรูปแบบที่แตกตางกันได
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โดยภาพรวมแลว แคทซและคาหน (Katz and Kahn, 1978) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับทฤษฎี
ระบบ ว า เป น การมองอย า งเป น องค ร วม และต อ งคํ า นึ ง ถึ ง หรื อ สั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ ม
(Environment: E) ในทฤษฎีระบบ (Systems) ขององคการจะเปนกลุมของงานที่มีสวนเกี่ยวของกัน
ที่จะตองบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน โดยในภาพรวมแลวองคประกอบพื้นฐานของระบบขององคการ
ประกอบดวย 4 สวนที่เกี่ยวของกันและทํางานเปนวงจรและตอเนื่อง คือ ปจจัยนําเขา (Inputs: I)
กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ (Process หรือ Transformation: T) ผลผลิต (Product หรือ
Output: O) และ การปอนกลับ (Feedback : Fb) ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้

สิ่งแวดลอม (E)

ปจจัยนําเขา (I)

กระบวนการแปรสภาพ (T)

ผลผลิต (O)

สิ่งแวดลอม (E)

การปอนกลับ (Feedback : Fb)

แผนภูมิที่ 8 องคประกอบพื้นฐานของระบบตามแนวคิดของแคทซ และคาหน
ที่มา: Katz, D., and Kahn, RL. The Social Psychology of
Organizations. 2nd ed. New York, NY: John Wiley and Sons, 1978.
องคประกอบพื้นฐานของระบบ ประกอบดวย
1. ปจจัยนําเขา (Inputs) เปนทรัพยากรขององคกรหรือทรัพยากรการจัดการที่นําเขาสู
ระบบการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานซึ่งจะตองตระหนักถึงสถานะ
และการใช ท รั พ ยากรขององค ก าร ประกอบด ว ย ทรั พ ยากรทางกายภาพ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรขอมูล และเทคโนโลยี
2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) เปนขั้นตอนการนําทรัพยากรของ
องคการที่เปนปจจัยนําเขามาแปรสภาพใหเปนผลผลิต
3. ผลผลิ ต (Product) เป น สิ่ ง ที่ ได จ ากกระบวนการแปรสภาพ ได แ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
บริการ (Product and Service) ผลลัพธดานการเงิน (Financial Results) ผลลัพธการดําเนินงาน
ของบุคลากร (Human Results) และความพึงพอใจของลูกคา
4. การปอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพ สถานะ และผลลัพธที่เกี่ยวของ
กับกิจกรรมขององคกร
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พีวี (Peavy, 1995) ไดกลาวถึงการคิดอยางบูรณาการของระบบเปน คือ ความคิดในการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การมีวิสัยทัศนขององคกรรวมกัน (Shared Vision) การสื่อสารใน
องคกรอยางชัดเจน การทํางานรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปนกระบวนการระบบ ดังนั้น
การใชเทคนิควิ ธีการอยางเป น กระบวนการระบบ จึง เป น วิธีห นึ่ง ที่ ชว ยใหทํา งานได อ ยา งเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งแนวคิดเชิงระบบมีความเชื่อวาความสําเร็จขององคการจะขึน้ อยู
กับการจัดที่ มี ลั ก ษณะต อ เนื่ อ งกั น และสั ม พั น ธ ซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง พึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และ
กันของหนวยงานในองคกรทั้งหมด ซึ่งก็หมายถึง ทฤษฎีระบบที่เสนอไวโดย แคทซและคาหน (Katz
and Kahn, 1978)
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
การพัฒนาระบบเปนกิจกรรมที่สําคัญในการทําใหระบบที่มีอยู หรือการสรางระบบใหม
ขึ้นมาใชใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการใชงาน และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
พัฒนาระบบนั้นจะตองมีการประยุกตใชเทคนิคเชิงระบบ (System Approach) เขามาในการ
ดําเนินการ ซึ่งในเรื่องนี้ อุทัย บุญประเสริฐ (2542: 14) ไดกลาววา จุดเนนที่สําคัญของวิธีการเชิง
ระบบจะอยูที่การคนหาปญหาและอยูที่การกําหนดวิธีแกไขปญหาและพัฒนางานหรือระบบงานใน
ปจจุบัน และเมื่อนํามาประยุกตใชกับงาน จุดเริ่มตนของการประยุกตใชเทคนิคเชิงระบบ จึงมักจะ
เนนสภาพงานที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งก็คือสภาพที่เปนอยูในขณะนั้น และจุดจบที่ตองการก็คือ
สภาพที่ตองการจะใหเปน เมื่อมีการแกปญหาเหลานั้นแลว
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีความตองการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ กษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อให ร ะบบดั ง กล าวเป น เครื่ องมื อ ทางการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพและชวยใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาไดผลอยางจริงจัง ดังนั้น
เพื่อใหการพัฒนาระบบ ของผูวิจัยดําเนินไปอยางถูกตองตามหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การพั ฒ นาระบบ ในสว นนี้ จึ ง ขอนํ า เสนอแนวคิด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบที่ มี นั กวิ ช าการได
กลาวถึงไว ดังนี้
ความหมายของการพัฒนาระบบ
นักวิชาการไดใหความหมายของการพัฒนาระบบไวดงั นี้
บิกสและคณะ (Biggs and Others, 1980: 11) ไดกลาววา การพัฒนาระบบเปน
กระบวนการในการสรางแนวทางหรือขอกําหนดอยางละเอียดของระบบใหมใหมีความเหมาะสมตอ
การนําไปปฏิบัติ
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ฮอฟเฟอร และคณะ (Hoffer and Others, 1998: 879) ใหความหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศวาหมายถึงกระบวนการที่เปนขั้นตอนสําคัญ ประกอบดวยการวิเคราะหการ
ออกแบบ การนําไปปฏิบัติและการรักษาไว เพื่อใหระบบมีความสมบูรณ เหมาะสมกับการใชงาน
วิทยา คูวิรัตน (2539: 4 อางถึงใน เฉลิมชัย หาญกลา, 2545) ใหคํานิยามเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบวา หมายถึง การพัฒนาขั้นตอนและองคประกอบตางๆ ของระบบใหมีคุณภาพและ
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
จากความหมายดัง กล าวข างต น สรุป ได วา การพั ฒ นาระบบเป น กระบวนการในการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขององคประกอบในระบบที่มีอยูเดิม ใหมีความเหมาะสมตอ
การนําไปใชในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
ในการศึกษากระบวนการของพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle, SDLC)
ไดรับอิทธิพลหรือความคิดรากฐานมาจากการพัฒนาระบบทางดานสารสนเทศ (Information
Systems) เปนหลัก ดังนั้นขั้นตอนของการพัฒนาระบบที่จะไดกลาวถึงในที่นี้จึงเปนการประยุกต
มาจากการพัฒนาระบบทางดานสารสนเทศเปนสวนใหญ ซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับระบบทั่วไป
นอกจากนั้นการศึกษาเอกสารและตําราทางวิชาการหลายเลม พบวา มีการใชคําวา “การวิเคราะห
ระบบ” และ “การพัฒนาระบบ” ในความหมายที่ใกลเคียงกันหรือบางครั้งก็ใชในความหมาย
อยางเดียวกัน อย างไรก็ ตามเรื่ องนี้มีการกล าวถึง เพื่อการแยกแยะไว อยางชั ดเจนวา มีค วาม
แตกตางกันระหวางการวิเคราะหระบบกับการพัฒนาระบบ กลาวคือ การวิเคราะหระบบถือเปน
ขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบที่สําคัญ เนื่องจากในการพัฒนาระบบใด ๆ จะตองเริ่มจากการ
พิจารณาเพื่อทําความเขาใจในระบบเดิมเสียกอน ดังนั้นการวิเคราะหระบบจึงเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาระบบ(Semprevivo, 1976: 7; Edwards, 1985: 6) จากแนวคิดของนักวิชาการหลาย
ทานไดใหแนวทางของการพัฒนาระบบ ดังนี้
แบงการท (Banghart, 1969: 37 - 42) กลาวถึง วงจรของวิธีการเชิงระบบหรือวงจรใน
การพัฒนาระบบวา ประกอบดวย ขั้นตอนตาง ๆ ออกเปน 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) เปนการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงสภาพที่
เปนอยูในปจจุบันของระบบวาสามารถทําหนาที่ไดดีหรือไมอยางไร หากพบวามีความบกพรองก็
จะนําไปสูขั้นตอนที่ 2 ของวงจร
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2. ขั้นการออกแบบระบบ (Systems Design) เปนการปรับปรุงขอดอยหรือจุดบกพรอง
ที่ปรากฏในระบบเดิมที่มีอยูเพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอการนําระบบนั้นไปใชงานในโอกาสตอไป
3. ขั้นการประเมินระบบ (Systems Evaluation) หลังจากที่ไดมีการออกแบบระบบ
เพื่อนําไปใชงานแลว จะตองมีการประเมินวา ระบบดังกลาวมีความหมายเหมาะสมและมีความ
เปนไปไดที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานตามสถานการณจริงไดมากนอยเพียงใด ซึ่งในขั้นการ
ประเมินนี้จะตองมีการดําเนินการหลายครั้งจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือผูทรงคุณวุฒิที่สามารถ
ใหความเห็นไดอยางถูกตอง กอนที่จะไดมีการนําระบบไปใชตอไป
4. ขั้นการนําระบบใหมไปใช (Systems Implementation) เปนการนําระบบที่ผาน
การประเมินแลว ลงสูการปฏิบัติจริงตามความมุงหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นของระบบ
5. ขั้นการรักษาระบบ (Systems Maintenance) หลังจากมีการนําระบบใหมไปใช
แลว จะตองจัดใหมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อรับทราบวาระบบใหมนั้นสามารถทําหนาที่ได
อยางดีที่สุด แลว ทั้ง นี้เพื่อ เปน การรักษาระบบดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอ ไปไดอยา งมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามหากพบขอบกพรองอื่นใดใหมเกิดขึ้น ก็อาจจะตองกลับเขาสูวงจรของ
การพัฒนาระบบตามขั้นตอนตางๆ ไดอีกเชนเดียวกัน
บิกส และคณะ (Biggs and Others, 1980: 45–46) ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอน
ของการพัฒนาระบบ ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นการวางแผนระบบ (Systems Planning) เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนา
ระบบโดยการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดอยางเปนทางการวา มีการรองขอเพื่อใหมีระบบ
ใหม ประกอบดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การสํารวจเบื้องตน
1.2 การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ
2. ขั้นการศึกษาความตองการของระบบ (Systems Requirements) เปนการ
จัดเตรียมขอมูลพื้นฐานซึ่งมีความสําคัญตอการสรางแนวทางที่ตองการพัฒนา มีองคประกอบยอย
ดังนี้
2.1 การวิเคราะหระบบและการปฏิบัติการ
2.2 การสํารวจความตองการของผูใชระบบ
2.3 การใชวิธีการสนับสนุนในดานเทคนิค
2.4 การออกแบบและทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดที่ตองการใหเปนทางเลือกตาง ๆ
2.5 การประเมินทางเลือกและจัดทําแผนพัฒนา
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3. ขั้นการพัฒนาระบบ (Systems Development) เปนขั้นตอนเริ่มตนดวยการ
ยอมรับแนวคิด ซึ่งไดมีการออกแบบและประเมินในขั้นตอนที่ผานมา และจะจบลงดวยการพัฒนา
ใหเปนระบบที่มีความสมบูรณ สามารถนําไปสูการปฏิบัติได ประกอบดวยขั้นตอนยอย ดังนี้
3.1 การกําหนดลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของระบบ
3.2 การพัฒนาเทคนิคที่ใชในการสนับสนุนระบบ
3.3 การประยุกตลักษณะเฉพาะใหเขากับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
3.4 การทดสอบโปรแกรม
3.5 การพัฒนาคูมือการดําเนินการและการควบคุมระบบ
3.6 การฝกฝนผูใชระบบ
3.7 การปฏิบัติตามแผน
3.8 การทดลองเปลี่ยนแปลงแผน
3.9 การทดสอบทั้งระบบ
4. ขั้นการนําระบบไปปฏิบัติ (Systems Implementation) เปนขั้นตอนสําคัญ
หลังจากที่มีการทดสอบระบบแลว ก็จะนําไปสูการปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จะตองมีการปรับแตงเพื่อให
ระบบมีความเหมาะสมกับการใชงานอีกครั้งหนึ่ง และจะตองมีการทบทวนผลการปฏิบัติหลังจากที่
ไดมีการนําเอาระบบไปสูการดําเนินการจริง ทั้งนี้เพื่อใหระบบที่มีการพัฒนาขึ้น มีความสมบูรณ
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได อีกทั้งยังเปนการรักษาระบบใหคงอยูตอไปอีกดวย
เอ็ดเวิรด (Edwards, 1985: 20) ไดกลาวถึงขั้นตอนซึ่งเปนวงจรในการพัฒนาระบบไว
ดังนี้
1. ขั้นการวิเคราะหระบบ (Systems Analysis) เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากมีการ
รองขอหรือมีความตองการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหระบบมีความเหมาะสมกวาที่เปนอยู ซึ่งเมื่อทํา
การวิเคราะหระบบใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนแลว จะตองมีการศึกษาถึงความเปนไปไดกอนที่
จะมีการออกแบบระบบใหม
2. ขั้นการออกแบบระบบ (Systems Design) เปนขั้นตอนของการออกแบบคุณสมบัติ
ของโปรแกรม หรือคุณสมบัติของระบบที่เกี่ยวของ เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน กอนที่จะไดมี
การสรางเปนตนแบบของระบบ
3. ขั้นการพัฒนาระบบ (Systems Development) เปนขั้นตอนสุดทายของวงจรชีวิต
ตามระบบ ซึ่งในขั้นนี้จะตองมีการพัฒนาระบบใหเปนตนแบบที่มีความสมบูรณ มีการประเมินผล
และตรวจสอบขอมูลยอนกลับเพื่อใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได กอนที่จะนํา
ระบบดังกลาวไปสูผูใช
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ผูวิจัยใชแนวคิดในการพัฒนาระบบของชิลลี (Shelly,
1999) เปนสวนหนึ่งของขั้นตอนในการวิจัย สรุปขั้นตอนของการพัฒนาระบบไดดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได และการวางแผน เปาหมายของการศึกษาเพื่อ
ระบุปญหาและพิจารณาถึงการแกปญหา โดยมองถึงเปาหมาย ปญหา และคาใชจายในการ
ดําเนินงานของระบบในการตรวจสอบความเปนไปไดที่ดีที่สุด หากมีความเปนไปไดก็จะมีการ
กําหนดการทํางานที่มีรายละเอียดของการทํางานสําหรับเริ่มตน
2. ขั้นตอนการวิเคราะห จะเริ่มโครงการหลังโครงการอนุมัติโดยดูกระบวนการทํางาน
ทั้งระบบ สถานที่ รายละเอียดทางเทคนิคจะกําหนดการทํางานเปนสวนๆ พิจารณาจากผูใชงาน
ระบบส ว นย อ ยต า ง ๆ การไหลผ า นของข อ มู ล ทั้ ง หมดจะถู ก แสดงให เ ห็ น เป น ความสั ม พั น ธ
ประกอบการพิจารณา
3. ขั้นตอนการออกแบบ ในการออกแบบระบบนั้นจะแสดงรายละเอียดการทํางานทั้ง
ระบบโดยปรับปรุงจากขั้นวิเคราะหระบบใหเหมาะสมกับการใชงานจริงจากการนําขอมูลเขามีการ
บันทึกขอมูล การประมวลผล การแสดงผล สรางเปนระบบที่จะนําเสนอใหกับผูใชงาน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย การติดตั้งระบบและเปลี่ยนระบบจากระบบ
เดิมเปนระบบใหมที่ไดพัฒนาขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการอบรมผูใชงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติในกรณี
ที่มีการตอตานการเปลี่ยนแปลงจากบุคลากรในองคกร
5. ขั้นการนําไปใช พัฒนาระบบ การติดตั้ง ทดลองระบบ การฝกอบรม และการ
แนะนําแกผูเริ่มตนใชระบบ อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมาจากหลายสาเหตุเพื่อเขาสูที่ใหม เชน
เปลี่ยนวิธีการมีขอมูลเพิ่มขึ้น ความตองการใชเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะชวยในการบํารุงรักษาดูแลระบบดีที่สุด
คือ การใชหรือการจัดทําที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดทําเอกสารประกอบการใชงานตาม
ระบบที่ไดพัฒนาขึ้น และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับบริบท และสถานการณใน
อนาคต
6. ขั้นตอนการประเมินผล เปนขั้นตอนที่สําคัญ เพื่อพิจารณาภารกิจหลังจากทดลอง
ใช ระบบว ามี ข อผิ ดพลาดและปรั บปรุ งให ดี ขึ้ น การสั งเกตการณ การทํ างานของระบบ เพื่ อวั ด
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบวา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการยากในการที่จะบอกวา
ระบบดีหรือไมดี เนื่องจากมีหลายมิติเขามาเกี่ยวของ ไดแก ผูใชงานหรือผูบริหาร นิสิตนักศึกษา
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คาใชจายที่เกิดขึ้น และความคุมคาของระบบ
ฮอฟเฟอร และคณะ (Hoffer and Others, 1998: 879) ไดเสนอขั้นตอนของการพัฒนา
ระบบ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การวิเคราะหระบบ เปนขั้นตอนของการวิเคราะหองคประกอบของปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิตของระบบนั้น ๆ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
2. การออกแบบระบบ เปนขั้นตอนในการออกแบบระบบทั้งในสวนของปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิ ต เพื่ อ ให มี คุ ณ ภาพและมี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด ต อ องค ก ารและ
สภาพแวดลอมของระบบนั้น
3. การนําไปปฏิบัติ เปนการนําเอาระบบที่ออกแบบไปสูการปฏิบัติโดยใชระบบลงสู
การปฏิบัติจริงตามความมุงหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นของระบบ
4. ขั้นการรักษาระบบ หลังจากมีการนําระบบใหมไปใชแลวจะตองจัดใหมีการติดตามผล
อยางตอเนื่อง เพื่อรับทราบวาระบบใหมนั้นสามารถทําหนาที่ไดอยางดีที่สุดแลว ทั้งนี้เพื่อเปนการ
รักษาระบบดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามหากพบ
ขอบกพรองอื่นใดใหมเกิดขึ้น ก็อาจจะตองกลับเขาสูวงจรของการพัฒนาระบบตามขั้นตอนตางๆ
ไดอีกเชนเดียวกัน
จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบที่นักวิชาการไดกลาวถึง ผูวิจัยนํามาจัดทํา
ในรูป ของตารางสัง เคราะห เพื่ อ ใช พิจารณากอ นที่จ ะได นํ าไปกํ าหนดเป น ขั้ น ตอนในการวิ จั ย
ดังตารางที่ 4

ขั้นวางแผนระบบ
- สํารวจเบื้องตน
- ศึกษาความเปนไปได
ขั้นศึกษาความตองการของระบบ
- วิเคราะหระบบ
- สํารวจความตองการ
- ทบทวนแนวความคิด

9
9
9
9
9

Shelly, 1999

Hoffer and others, 1996

Edwards, 1985

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

Biggs and others, 1980

นักวิชาการ

Banghart, 1969

ตารางที่ 4 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ

9
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- จัดทําแผนพัฒนาระบบ
ขั้นวิเคราะหระบบ
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการของระบบที่ตองการ
ออกแบบ
- ศึกษาสภาพปจจุบัน
- ศึกษาความเปนไปไดและความตองการของระบบ
ขั้นพัฒนาระบบ
- กําหนดลักษณะเฉพาะ
- ทดสอบเบื้องตน ฝกฝนผูใ ช
- ทดสอบทั้งระบบ
- พัฒนาระบบใหเปนตนแบบ
- การประเมินผลระบบ
ขั้นออกแบบระบบ
- ปรับปรุงขอดอยจากระบบเดิม
- ออกแบบคุณสมบัตทิ ี่เหมาะสม
- สรางตนแบบของระบบ
ขั้นตรวจสอบระบบ
- ตรวจสอบความเที่ยงตรง
- ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได
- นําระบบไปใชในสถานการณจําลองหรือสถานการณจริง
ขั้นประเมินระบบ
นําระบบที่ผานการตรวจสอบไปใชในสถานการณจริง

Shelly, 1999

Hoffer and others, 1996

Edwards, 1985

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

Biggs and others, 1980

นักวิชาการ

Banghart, 1969

ตารางที่ 4 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ (ตอ)

9

9

9

9

9
9
9
9

9
9
9

9

9

9

9
9

9
9

9
9

9
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9
9

9 9
9 9

Shelly, 1999

9

Hoffer and others, 1996

ขั้นการนําระบบไปใชจริง
- นําระบบเขาสูการปฏิบัติจริง
- ปรับแตงใหระบบเหมาะสม
- ทบทวนผลการปฏิบัติ
- รักษาระบบใหคงอยู
ขั้นการรักษาระบบ
- ติดตามผลการใชระบบ
- นําระบบกลับเขาสูวงจรการพัฒนาหากพบขอบกพรอง

Edwards, 1985

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

Biggs and others, 1980

นักวิชาการ

Banghart, 1969

ตารางที่ 4 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ (ตอ)

9

9

9

จากแนวคิ ด ของนั กวิ ช าการที่ ไ ด กล า วถึ ง ตามตารางข า งต น ผู วิ จั ยได ทํ า การสรุ ป และ
กําหนดขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาระบบที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ
1. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน
3. ขั้นตอนการนําไปใช
4. ขั้นตอนการประเมินผลระบบ
ในการวิจัยนี้ การพัฒ นาระบบ จึง หมายถึง กระบวนการปรับ ปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดขององคประกอบในระบบเดิม ใหเปนระบบใหมที่มีความเหมาะสมตอการนําไปใชใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ศึกษาความเปนไปได และการวางแผน เปาหมายของ
การศึกษาเพื่อระบุปญหาและพิจารณาถึงการแกปญหา โดยมองถึงเปาหมาย ปญหา และคาใชจาย
ในการดําเนินงานของระบบในการตรวจสอบความเปนไปไดที่ดีที่สุด หากมีความเปนไปไดก็จะมี
การกําหนดการทํางานที่มีรายละเอียดของการทํางานสําหรับเริ่มตน
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2. ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย การใชระบบและเปลี่ยนระบบจากระบบเดิม
เปนระบบใหมที่ไดพัฒนาขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการอบรมผูใชงาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติในกรณีที่มี
การตอตานการเปลี่ยนแปลงจากบุคลากรในองคกร
3. ขั้นการนําไปใช พัฒนาระบบ ทดลองระบบ การฝกอบรม และการแนะนําแกผู
เริ่มตนใชระบบ อาจเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากหลายสาเหตุเพื่อเขาสูที่ใหม เชน เปลี่ยนวิธีการมี
ขอมูลเพิ่มขึ้น ความตองการใชเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะชวยในการบํารุงรักษาดูแลระบบดีที่สุด คือ การใชหรือ
การจั ด ทํ า ที่ เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น มี ก ารจั ด ทํ า เอกสารประกอบการใช ง านตามระบบที่ ไ ด
พัฒนาขึ้น และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับบริบท และสถานการณในอนาคต
4. ขั้นตอนการประเมินผล เปนขั้นตอนที่สําคัญ เพื่อพิจารณาภารกิจหลังจากทดลอง
ใช ระบบว ามี ข อผิ ดพลาดและปรั บปรุ งให ดี ขึ้ น การสั งเกตการณ การทํ างานของระบบ เพื่ อวั ด
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบวา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนการยากในการที่จะบอกวา
ระบบดีหรือไมดี เนื่องจากมีหลายมิติเขามาเกี่ยวของ ไดแก ผูใชงานหรือผูบริหาร นิสิตนักศึกษา
บุคลากรที่เกี่ยวของคาใชจายที่เกิดขึ้น และความคุมคาของระบบ
4. องคประกอบเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ตามแนวคิดทฤษฎีระบบของแคทซ และ คาหน (Katz and Kahn, 1978: 20) ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน คือ (1) ปจจัย (2) กระบวนการ (3) ผลผลิต และ (4) ขอมูล
ปอนกลับ รวมถึงสิ่งแวดลอมตามที่กลาวมาแลวมาประมวลใหเขากับระบบการใหคําปรึกษา
ดังนั้นองคประกอบของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา มีดังนี้
1. ดานปจจัย
ปจจัย หรือปจจัยเบื้องตน หมายถึง คุณลักษณะยอยขององคประกอบหลักที่นํามาศึกษา
เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนระบบการใหคําปรึกษาใหมีคุณภาพ มีองคประกอบสําคัญ ไดแกดาน
โครงสรางการบริหารงาน ประกอบดวย บุคลากรที่เกี่ยวของ งบประมาณ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานการใหคําปรึกษา และดานเครื่องมือใหคําปรึกษา วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา,
2543; สําเนาว ขจรศิลป, 2543) สรุปไดดังนี้
1.1 โครงสร า งการบริ ห ารงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษา
ในปจจุบันความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเริ่มมี
มากขึ้นตามลําดับ เห็นไดจากการเริ่มมีความสนใจจากสาธารณชนใหสถาบันอุดมศึกษามีความ
รับผิดชอบตอมวลชนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสังคมตั้งความหวังกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
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บัณฑิตออกไปสูสังคมอยางมีคุณภาพ ทําใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความ
สนใจเปนพิเศษตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
ของแตละสถาบันอุดมศึกษาเอง เปนปจจัยที่เรงเราใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการทบทวนบทบาท
ของผูบริหารและคณะกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาใหระบบ
การใหคําปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ
การบริห ารเกี่ยวกับโครงสรางนั้ น นโยบายเปน สวนสําคัญชวยใหการบริหารงาน
ประสบความสําเร็จได ดังแนวคิดของ นุชลี อุปภัย (2542) วิสูตร จําเนียร (2543) พบวา การขาด
นโยบายและวิธีการดําเนินการเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมทั้ง
ขาดการกําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาที่แนชัด นิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
สวนใหญมีความคิดเห็นวาควรปรับปรุง คือ นโยบายที่เกี่ยวของกับงานการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
ขอคนพบเหลานี้ เปนการสะทอนถึงความจําเปนที่ผูบริหารตองใหความสําคัญและ
สนับสนุนระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาอยางเต็มที่ และใหความชวยเหลือแกไขปญหาให
อาจารย ที่ป รึ กษาเพื่ อสร างระบบการให คํ าปรึกษานิสิต นักศึกษาให เปน ไปในทิ ศทางเดียวกั น
ดัง นั้น การจัด ระบบการใหคํ าปรึกษานิสิ ตนักศึกษาถือ เปน นโยบายหลั กที่ มีค วามสําคัญ เพื่อ
วางแผนและกําหนดแนวทางใหอาจารยที่ปรึกษาไดทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาและชวยเหลือ
นิสิตนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา
บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ประกอบดวย
1. ผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานฝายวิชาการ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานฝายกิจการนักศึกษา คณบดี รองคณบดีที่รับผิดชอบงานฝาย
วิชาการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานฝายกิจการนักศึกษา ผูบริหารเหลานี้ถือเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนด และบริหารการใชนโยบายดานตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษา ผูบริหารควรใหความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนางานภายในสถาบันรวมกัน
กับบุคลากรทุกภาคสวน เพื่อใหระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเปนระบบที่มีประสิทธิภาพใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งทําใหไดรับความเชื่อถือศรัทธา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการที่จะไดรับความ
รวมมือในการพัฒนาหรือวางนโยบายดานอื่นจากบุคลากรในองคกรและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของ
อีกทั้งในการพัฒนาใหครอบคลุมทุกระดับทั้งผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอีกดวย
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2. คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ประกอบดวย รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานฝายวิชาการ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานฝาย
กิจการนักศึกษา ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดี หัวหนาภาควิชา สาขาวิชา หัวหนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ งจากสถาบั น เพื่ อ ทํ าหน าที่ ตรวจประเมิ น ควบคุ ม และพั ฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาใหมีคุณภาพ
3. คณะกรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ประกอบดวย รองคณบดีที่รับผิดชอบงานฝายวิชาการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานฝายกิจการ
นักศึกษา หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขาวิชา หัวหนางานทะเบียน ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งจากคณบดีเพื่อสนับสนุน กํากับดูแล และตรวจสอบ การดําเนินงานระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา โดยคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามีหนาที่หลักสําคัญ
ในการดําเนินงานของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
4. อาจารยที่ปรึกษา เปนผูไดรับการแตงตั้งจากคณบดี มีบทบาทสําคัญ
ตอความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา ตองชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในการปรับตัวเองเมื่อเขามาสูการเรียน
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา เช น การปรั บ ตั วกั บ เพื่ อนใหม ปรั บ ตั วในการเรี ยน นิ สิ ต นั กศึ กษาต อ ง
รับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพราะถือวาเปนผูใหญแลว ยอมรับผิดชอบตัวเองได บางคนยังคุนเคย
การเรียนแบบสมัยเรียนมัธยมศึกษา ทั้งการเรียนและการคบเพื่อน ถานิสิตนักศึกษาไดมีโอกาส
ปรั บ ตั ว ให ส ามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ไปด ว ยดี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจะประสบความสํ า เร็ จ ในการศึ ก ษา
อาจารยที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยนิสิตนักศึกษาใหประสบความสําเร็จในการปรับตัว
และชวยเหลือเมื่อนิสิตนักศึกษาประสบปญหา การชวยใหนิสิตนักศึกษาสามารถปรับตัวตอการ
เรี ยนรู ค นหาศั กยภาพของตนเองเลื อกสาขาอาชี พที่ ถนั ด ช วยให พยายามพั ฒนาตนเองให มี
คุณลั กษณะพื้นฐานเหมาะสมกั บอาชีพ มี ประสบการณหลากหลายจากการเข าร วมกิจกรรม
อยางมีวิสัยทัศน เตรียมสูโลกอาชีพไดอยางมี ประสิทธิภาพ คือ เปาหมายของการทําหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา (จุไรรัตน ดวงเดือน และคณะ, 2550: 14; ทะนงศักดิ์ วันชัย และ
นพ บรรเจิด, 2547: 53)
5. นิสิตนักศึกษา เปนองคประกอบสําคัญของระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา และเปนลูกคาที่สําคัญของสถาบันที่จะตองไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ มีความพึง
พอใจในสถาบั น และความคาดหวั ง ในการแสวงหาความรู ใ นระดั บ สู ง อีกทั้ ง คุ ณ ภาพในการ
ใหบริการ แอสเวิรด และฮารวี (Ashworth & Harvey, 1994: 63) และนิสิตนักศึกษาซึ่ง
เปรี ย บเสมื อ นป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด ระบบการเรี ย นการสอน การบริ ห ารจั ด การและการบริ ก าร
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มีความสําคัญตอกระบวนการผลิตบัณฑิตมาก ถาสถาบันไดนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถใน
การศึกษาและมีความพรอมในการศึกษาเลาเรียนก็จะทําใหการเรียนการสอนไดผลดียิ่งขึ้น ในทาง
ตรงกันขาม ถานิสิตนักศึกษาไมมีความสามารถในการศึกษา หรือขาดความพรอมในการศึกษาก็
จะทําใหการจัดการศึกษาไมประสบผลสําเร็จ
1.1.2 การจัดสรรงบประมาณ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดปจจัยการบริหารดาน
อื่น ๆ ไมวาในดานทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ป ญ หาสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ งบประมาณที่ ไ ด รั บ สํ า หรั บ งานการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษามี น อ ย ทํ า ให มี ผ ลกระทบต อ ระบบการทํ า หน า ที่ ข องอาจารย ที่ ป รึ ก ษาด ว ยเช น กั น
โดยเฉพาะการสงเสริมคุณภาพอาจารยที่ปรึกษา เชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน และการ
ประชุมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมที่จะตองพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนตน (นุชลี อุปภัย, 2542:
114; เมฮิว, ฟอรด และ ฮับบารด (Mayhew, Ford & Hubbard, 1990: 109) ความสําคัญของ
งบประมาณ คือ (1) ชวยในการวางแผน เพราะในการวางแผนจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
ระยะเวลาหนาที่ของหนวยงานที่จะตองทํา เพื่อชวยใหกิจกรรมดําเนินไปตามเปาหมาย จึงตอง
แสดงปริมาณงานและปริมาณเงินที่เกี่ยวของ (2) ชวยในการประสานงาน ทําใหองคการตาง ๆ
ในหนวยงานมีการประสานงานรวมกัน เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปดวยดี และ (3)
ชวยในการควบคุมการดําเนินงาน เพราะงบประมาณที่หนวยงานไดรับจะตองดําเนินไปตาม
แผนงานทําใหทราบขอบกพรองหรือจุดดีหากเกิดขอบกพรองก็จะสามารถจัดผลเสียที่เกิดขึ้นได
เชนเดียวกัน ไฮส (Hines, 1988: 339 – 340) ไดใหความสําคัญของงบประมาณในการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาวา กรณีที่มีการจัดตั้งสํานักงานกลาง จําเปนตองจัดแยกรายการ
งบประมาณเปนงบดําเนินงานประจําป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ คิง (King, 1988: 367) ที่
กล าววา การจัด สรรงบประมาณเพื่ อช วยให การบริ ห ารงานการให คํ าปรึ กษานิ สิต นักศึ กษามี
ประสิทธิภาพ จะตองจัดไวทั้งในดานวัสดุอุปกรณ สิ่งพิมพ บุคลากรสนับสนุน และความตองการอื่น ๆ
2. สิ่งอํานวยความสะดวกการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สิ่งอํานวยความสะดวก เปนองคประกอบสําคัญในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเพื่อ
สนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ กลาวคือ ชวยทําใหนิสิตนักศึกษาประสบ
ความสํ าเร็ จในด านการศึ กษาและการพั ฒนาการต าง ๆ ซึ่ งสถาบั นการศึ กษาจํ าเป นต องจั ด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศซึ่งจะเปนประโยชนกับอาจารยที่ปรึกษา ดังที่ จําเริญรัตน เจือจันทร (2543: 167–
168) ไดศึกษาการพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา ทรัพยากร
และสิ่งอํานวยความสะดวกเปน ตัวบง ชี้ในดานคุณภาพการจัดการศึกษา เชนเดียวกับที่ ไฮส
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(Hines, 1984: 340) ไดกลาวถึงความจําเปนของสิ่งอํานวยความสะดวกวา สถาบันขนาดใหญจะ
ใหบริการแบบมีสํานักงานสวนกลาง (Centralized office) โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจําอยูใน
สํานักงานทําใหการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสามารถเอื้อประโยชน ชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
ใหมและนิสิตนักศึกษาที่ยังไมไดตัดสินใจเลือกโปรแกรมวิชาไดมากขึ้น เชนเดียวกับที่ ครอคเก็ท
และ ลีวิทซ (Crockett and Levitz, 1984:47) กลาววา การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพขึ้นอยูกับระบบขอมูลที่ดีเพื่อชวยเหลือสงเสริมนิสิตนักศึกษาแตละคนในการตัดสินใจ
ทั้งดานการศึกษาและอาชีพ ซึ่ง พอลล (Paule, 1991: 69) กลาววา อาจารยที่ปรึกษาจะตอง
คํานึงถึงสภาพสังคม การเรียน และมโนทัศนของนิสิตนักศึกษา ซึ่งการชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
อาจทําไดหลายวิธีตามความเหมาะสม เชน อาจใชการติดตอทางโทรศัพท โทรสาร หรือสิ่งอื่นๆ
หากนิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาพบปะกันไดยาก ทั้งนี้เพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษาสามารถ
ปรับตัวไดทันตอสถานการณ
3. การใหคําปรึกษา
วัชรี ทรัพยมี (2542: 55) กลาวถึงการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาไววา เปนกระบวนการ
ชวยเหลือบุคคลที่ประสบปญหา สามารถเขาใจกระจางชัดในปญหา และวางแผนแกปญหาได
อยางเหมาะสมกับตนเอง นอกจากนี้ยังมุงสงเสริมใหบุคคลพัฒนาความสมบูรณในตนเอง เพื่อเปน
แนวทางในการสรางความสําคัญใหแกชีวิต สอดคลองกับแนวคิดของ กูด (Good, 1981: 17)
กลาววา การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการใหความชวยเหลือผูรับบริการในปญหาดานการศึกษา
อาชีพ ดานสวนตัว มีการเก็บและวิเคราะหขอมูล ตลอดจนแสวงหาลูทางในการแกปญหา ซึ่งผูให
คําปรึกษาเปนผูเชี่ยวชาญทางดานใหความชวยเหลือ และพยายามชวยใหผูรับบริการสามารถ
ตัดสินใจไดดวยตนเอง ดังที่ พีวี (Peavy, 1995: 32) กลาวเพิ่มเติมวา การใหคําปรึกษาชวยอธิบาย
รายละเอียด เปดเผย และชวยคลี่คลายใหเกิดความกระจางจัด ศึกษาประโยชนและพัฒนาในสวนที่
จําเปน รวมทั้งการแปลความหมายปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับบุคคล จุดมุงหมายของการใหคําปรึกษา
ไดแก การชวยเหลือใหนิสิตนักศึกษารูจักการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพ ประกอบดวย การเตรียมนิสิต
นักศึกษาใหมีทักษะ มีความพรอมสําหรับการประกอบอาชีพ บทบาทของอาจารยที่ปรึกษา คือ
การให คํ า ปรึ ก ษาเป น รายบุ ค คล ให ค วามรู จั ด กิ จ กรรม ประสานงานกั บ สถาบั น และสถาน
ประกอบการ ประเมิ น ผลงาน และให ค วามร ว มมื อ ในการวางแผนการเรี ย น ช ว ยในการ
ตีความหมายของประสบการณ และใหขอมูลยอนกลับแกนิสิตนักศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนาตาม
ศักยภาพ
จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ระหว างบุค คลสองฝาย คื อ ผูให คํ าปรึกษาและผูรั บ คําปรึ กษา โดยผูใหคําปรึกษาจะคอยให
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คําแนะนําที่ถูกตอง มีหลักการ เหตุผลในทุก ๆ ดาน ดังที่ มิลเลอรและโรเจอร ( Miller and
Roger, 1988) กลาววา การใหคําปรึกษาเปนแนวทางแกผูรับคําปรึกษาในการประกอบการ
ตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใหคําปรึกษานี้จะครอบคลุม
ในทุก ๆ เรื่อง ไมวาจะเปนการศึกษา ชีวิตการทํางาน หรือปญหาสวนตัวที่เกิดขึ้น
4. เครื่องมือการใหคําปรึกษา
เครื่องมือหรือขอสนเทศการใหคําปรึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สถาบันการศึกษาจะตองใช
เครื่อ งมื อ ที่ จํา เปน ในการพั ฒ นานิสิต นั กศึ กษาในทุ ก ๆ ด า น และสามารถใช ไ ดอ ย างถู กต อ ง
แหลงขอมูลที่มีความสําคัญเพื่อใชเปนแนวทางการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและจัดกิจกรรม
ดังที่นักวิชาการไดกลาวถึงขอสนเทศที่มีความจําเปนในการใหคําปรึกษา (จําเริญรัตน เจือจันทร,
2543: 69) ไวดังนี้
4.1 ขอสนเทศดานการศึกษา เปนเครื่องมือเกี่ยวกับขอมูลสภาพการณปจจุบันและ
อนาคตดานการศึกษา เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการศึกษาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การศึกษาตอ และปญหาตาง ๆ ในการศึกษาของนิสิตนักศึกษา ขอมูลที่สําคัญ ไดแก ระยะเวลา
เรียนในสถานศึกษา จํานวนหนวยกิต หลักสูตรและรายวิชาตางๆ และลักษณะนิสัยหรือทักษะที่
จําเปนตอการศึกษา เชน การมีสมาธิ การฝกความจํา เปนตน
4.2 ขอสนเทศดานอาชีพ เปนเครื่องมือที่เกี่ยวกับขอมูลหนาที่ตําแหนงงาน ลักษณะ
งานที่ ทํ าและชนิ ด ของอาชี พ รวมทั้ง ความต อ งการที่ จะรั บเข าทํ า งาน สภาวะในการทํ างาน
ความก า วหน า แนวทางในการทํ า งาน แนวโน ม ความต อ งการแรงงาน ความต อ งการด า น
เทคโนโลยีการเตรียมตัวเขาสูอาชีพตาง ๆ แหลงที่จะใหขอมูล วิธีการประกอบอาชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ และการปลูกฝงเจตคติที่ดีตออาชีพตาง ๆ
4.3 ขอสนเทศดานสวนตัวและสังคม เปนเครื่องมือเกี่ยวกับขอมูลที่ชวยใหบุคคลได
เขาใจตนเอง รูจักการปรับปรุงตนเองใหเขากับผูอื่นได การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลการ
รูจักปรับตัวและการยอมรับ การรูจักวิธีการพัฒนาทั้งทางรางกายและสติปญญา วิธีการวางตัว
รวมทั้งมารยาทตาง ๆ การมีทักษะทางสังคม การรูจักวางแผนการใชเงินและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาจําเปนตองอาศัยเครื่องมือหลายประการ เชน สิ่งพิมพ
เครื่องมือวัดและประเมินผล แหลงขอมูลของสถาบัน บุคลากร เทคนิคและยุทธวิธี รวมทั้งขอมูล
จากภายนอกสถาบัน ซึ่งอาจารยที่ป รึกษาควรเตรียมและนํามาใช เพื่อการใหคํ าปรึกษานิสิ ต
นักศึกษามีคุณภาพ เพราะเครื่องมือแตละประเภทมีความสําคัญและแตกตางกันทั้งในดานขอมูล
ที่นําเสนออันจะเปนตัวบงชี้ถึงประสิทธิภาพการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
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2. ดานกระบวนการ
กระบวนการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ประกอบดวย การบริหารงาน การกําหนดบทบาท
หน า ที่ และการดํ า เนิ น งานตามหน า ที่ แ ละข อ ปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา (สําเนาว ขจรศิลป (2543: 40 - 42) นิรมล เลิศวีระวัฒน (2546: 29 30) สรุปไดดังนี้
2.1 โครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
การจัด โครงสรา งระบบการใหคํา ปรึก ษานิสิต นัก ศึก ษาที่ดีจ ะทํา ใหก ารบริห าร
จัดการมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังที่ ฮอยและเซซิล (Hoy and Cecil.
2001: 8-9) กลาววา การบริหาร คือ การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมมือกันในการดําเนินกิจการ
เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยนําทรัพยากรในการบริหาร ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ
และวิธีการมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยใชกระบวนการบริหาร ดังที่ กูลิคและเออวิค (Gulick
and Urwick, 1973: 13) ไดใหแนวคิดซึ่งเปนที่ยอมรับและนําไปใชอยางแพรหลายในกระบวนการ
บริหารที่เรียกวา POSDCORB ประกอบดวย
1. การวางแผน (Planning) เปนการจัดทําโครงการและแผนงานไวลวงหนา
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่วางไว
2. การจัดองคการ (Organizing) เพื่อชวยใหหนวยงานกําหนดโครงสรางงาน
เชน การแบงสวนงาน การกําหนดตําแหนงงาน และการกําหนดอํานาจหนาที่ใหชัดเจน
3. การจัดตัวบุคคล (Staffing) ไดแก การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนา
บุคลากร การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผลการทํางานและการใหพนจากงาน
4. การอํานวยการ (Directing) ประกอบดวย การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ
การควบคุมบังคับบัญชาและการควบคุมการปฏิบัติงาน
5. การประสานงาน (Coordination) ชวยให หนวยงานมีค วามร วมมือ ในการ
ดําเนินงานไปสูเปาหมายเดียวกัน
6. การรายงาน (Reporting) เปนการชวยใหผูบริหารและสมาชิกของหนวยงาน
ไดรับทราบผลการดําเนินงานและการปฏิบัตงิ านวากาวหนาเพียงใด
7. การงบประมาณ (Budgeting) เปนการชวยใหเกิดความกระจางทั้งในการ
จัดทําคําขอบงบประมาณ การจัดทําบัญชีการใชจายเงิน การควบคุม และการตรวจสอบดาน
การเงิน

81
อยา งไรก็ต ามการจัด องคก ารมีค วามจํา เปน และกอ ใหเ กิด ประโยชนห ลายดา น
ดัง ที่ สุวิมล ตั้งประเสริฐ (2542: 100) ไดกลาววา การจัดโครงสรางองคการที่ดีและเหมาะสม
จะทําใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและเจริญกาวหนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ทําใหงานไมซ้ําซอน ประหยัด
ตนทุน องคการสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปไดงาย ทําใหติดตามงานและ
แกไขงานไดงายขึ้น ผูปฏิบัติรูหนาที่ทําใหเกิดความคิดริเริ่มในการทํางาน และเขาใจความสัมพันธ
ของคนตอฝายอื่นๆ ชวยใหสามารถติดตอกันไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนานิสิตนักศึกษา โดยมุงใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณและเปนไปตาม
เกณฑก ารประเมิน มาตรฐานที ่ส ถาบัน กํ า หนด ดัง นั ้น การบริห ารจัด การประกอบดว ย
องคป ระกอบในดานตาง ๆ ไดแ ก ดานการจัด รูปแบบและโครงสรางการบริห าร ดานปรัช ญา
จุดมุงหมายและหนาที่ของสถาบัน ดานคุณวุฒิ ประสบการณและผลงานของอาจารย รวมทั้ง
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่น ๆ เชน อาคารสถานที่ หองสมุด หองฝกปฏิบัติและอุปกรณการเรียน
การสอน หลักสูตรการเรียนการสอน กิจการนิสิตนักศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
ผลงานวิจัยของสถาบัน (เริงจิตร กลันทปุระ, 2541: 35 อางถึงใน ชนัย วรรณะสี, 2546) ซึ่ง
ภารกิจ การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจํ า เป น ต อ งมี ก ารวางแผน เพราะการวางแผนจะ
ชวยเหลือสนับสนุนใหองคการบรรลุวัตถุประสงค หรือมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน ดังที่ เซอร
โต (Certo, 1986: 79) กลาววา การวางแผนเปนกระบวนการที่จะกําหนดใหองคการบรรลุ
วัตถุประสงค การวางแผนมี ค วามหมายเช น เดี ย วกั บ การพั ฒ นาระบบ เพื่ อ ให โ ครงการได มี
จุ ด มุ ง หมายเป น ที่ ย อมรั บ จึงตองมีกระบวนการวิเคราะห การประเมินคาและการคัดเลือก
ดังนั้น การบริหารจัดการจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการวางแผนโดยมี
กระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
1. การบริห ารงานบุค คลมีค วามสํา คัญ มาก เพราะสถาบัน อุด มศึกษาเปน
องคการขนาดใหญ มีความซับซอนละมีบุคลากรหลายระดับ การบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ย อมทํ าให สถาบั นอุ ดมศึกษาประสบความสํ าเร็จตามเป าหมายที่ วางไว โดยเฉพาะการสรรหา
ทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาปฏิบัติงาน เชน มีความรู
ความสามารถ มีท ัก ษะมนุ ษยสั มพั นธ และมี จรรยาบรรณ ตลอดจนการฝ กอบรม การพัฒนา
บุคลากร การจัดใหมีสวัสดิการ สวัสดิการและการโยกยายเปลี่ยนแปลงตําแหนง การบํารุงรักษา
บุคลากร เปนวิธีการสรางขวัญและ กําลังใจใหแกบุคลากรในการทํางาน เพื่อใหบุคคลมีเจตคติที่
ดีตองานและการปฏิบัติงานมีสุข ภาพกายและสุข ภาพจิต ที่ส มบูร ณเ พื่อ จะไดทํา งานไดเ ต็ม
กําลังความสามารถ รูสึกอบอุน ปลอดภัย สบายใจ ซึ่งการรักษาบุคคลสามารถทําไดทั้งในแงการ
เสริมสรางบรรยากาศทางกายภาพ ทางจิตวิทยาและทางวิชาการคือ การจัดสถานที่ทํางานให
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เหมาะสม มีบรรยากาศนาอยู เครื่องมือ อุปกรณที่อํานวยความสะดวกและทันสมัย มีสวัสดิการ
ตอนแทน ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ การใหโอกาสศึกษาดูงาน การเลื่อนขั้นและการศึกษา
ตอ (สุวิมล ตั้งประเสริฐ, 2542: 139) สวนการพัฒนาบุคคล เชน การเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ ให กับ บุ ค คลมีค วามสํา คัญ มากอาจจัด ได ห ลายอย าง เชน การจัด เอกสารเพื่ อ
สงเสริมความเขาใจการใชขอมูลเบื้องตน การแนะนําหรือคลี่ค ลายปญ หาเบื้อ งตน การจัด
ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ทรรศนะ หรือขอวิจ ารณการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ
ความรูตาง ๆ การศึกษาดูงานในตางสถาบัน
ดังที่ คิง (Kings, 1988: 368) ไดกลา วถึง โครงสรา งการบริห ารบุค ลากรใน
สว นของการใหคํา ปรึก ษาไว ดัง นี้ (1) ตองมีการคัดเลือกคุณสมบัติของผูที่จะมาเปนอาจารยที่
ปรึกษา (2) ตองมีการฝกอบรมบุคลากรที่สอดคลองกับแนวคิดของ แฮปบลี (Habley, 2005: 539)
ไดกลาวถึง ปจจัยในการบริหารบุคคลไววาความตองการของนิสิตนักศึกษา เปนปจจัยที่ควรคํานึง
กอนที่จะกําหนดโครงสร างหรือรูปแบบ ทั้งในดานการจัดหาบุคคลากร จะต องมีการคัด เลือก
บุ ค ลากรที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาที่ มี คุ ณ ลั กษณะและเป นแบบอย างให กั บนิ สิ ตนั กศึ กษา ระบบข อ มู ล
(Information Flow) ตองมีเพียงพอ ที่จะนําไปใชและมีความถูกตองทันสมัย รวมทั้งขอมูลของนิสิต
นักศึกษาที่จะตองเก็บรักษาไวเพื่อการพัฒนาปรับปรุง การคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษา (Advisor
Selection) ตองมีประสิทธิภาพในการคัดเลือก การรักษาคุณภาพของอาจารยที่ปรึกษา และการ
ใหก ารอบรมอาจารยที ่ป รึก ษา ซึ่ ง จะต อ งอํ า นวยความสะดวกให กั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และ
เสริมสรางความรูความสามารถใหระหวางการเปนอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรองรับการใหคําปรึกษา
เปนผูมีเหตุผลที่สามารถชี้แจงได ไมวาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาและสวนของงานที่เกี่ยวของ
กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา การประสานงานและการควบคุ ม ดู แ ล (Coordination Direction
and
Supervision) ซึ่งมีความจําเปนที่จะนําไปสูความรับผิดชอบในการบริหารงานตามอํานาจหนาที่
ภารกิจของอาจารยที่ปรึกษา การสื่อสารมีสวนชวยใหเกิดความสะดวกทั้งในการสื่อสารระหวาง
ผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา การประเมินผลและการใหรางวัลดานการเงิน ตองมี
ระบบงบประมาณใหการสนับสนุน
2. การสรางแรงจูงใจ การบริหารบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัย
ความรูทางดานจิตวิทยา ซึ่งทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับและนํามาใชอยางกว างขวาง คือ ทฤษฎี
แรงจูงใจของ เฮอรซเบิรก และทฤษฎีความตองการของ มาสโลว ซึ่งมีความสัม พัน ธแ ละเปน
เหตุเปนผลตอกัน อยางไรก็ตามการสรางแรงจูงใจตามแนวคิดของ เฮอรซเบิรก และ เซอรแมน
(Herzberg and Snyerman, 2003: 60-63) จําเปนตองอาศัยปจจัย 2 กลุม ประกอบดวย
ปจจัยกระตุน (Motivation factors) และปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) ปจจัยกระตุนเปน
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ปจจัยที่ชวยใหเกิดความพึงพอใจ ทําใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไดแก (1) การไดรับความสําเร็จ (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถแกไขปญหาตาง ๆ
ตลอดจนการรูจักปองกันปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหงานประสบผลสําเร็จเกิดความพึงพอใจ (2) การ
ไดรับการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือจากบุคคลตาง ๆ รวมทั้ง
การยกยอ งชมเชย แสดงความยิน ดี การใหกําลั งใจหรือ การแสดงออกที่ แสดงให เห็น ถึ งการ
ยอมรับในความสามารถ จะทําใหผู ปฏิบัติรั กงานและชอบงาน (3) ลั กษณะของงานที่ปฏิบั ติ
(Work Itself) เปนงานที่นาสนใจตองอาศัยความริเริ่มสรางสรรคทาทายใหลงมือทําจึงกลายเปน
สิ่งจูงใจใหคนอยากทํางาน (4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความพึงพอใจที่เกิดจากการที่
ได รั บมอบหมายให รั บผิด ชอบงานใหมแ ละมีอํ า นาจรับ ผิ ดชอบอย างเต็ม ที่ ไม มีก ารตรวจหรื อ
ควบคุมอยางใกลชิด และ (5) ความกาวหนา (Advancement) การไดรับเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหลง
ใหสูงขึ้น การมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมหรือการไดรับการฝกอบรมสวนปจจัยค้ําจุนเปน
ปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลใหมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือไมสอดคลองกับ
ความปรารถนาของบุคคลใหมอี ยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีไมสอดคลองกับปรารถนาของบุคคลใน
องคการแลว จะกอใหเกิดความไมชอบงานขึ้น
ปจจัยค้ําจุนเหลานี้ไดแก (1) เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (2) โอกาสที่จะ
ไดรับความกาวหนาในอนาคต (3) การไดรับแตงตั้งในหนาที่การงานที่สูงขึ้น (4) นโยบายและการ
บริหารขององคการที่มีประสิทธิภาพ (5) วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชาที่มีความยุติธรรม ยอม
มีอิทธิพลตอการทํางานของบุคคล (6) สภาพแวดลอมในการทํางานทั้งดานอุปกรณและเครื่องมือ
ในการทํางานและสภาพของงาน (7) ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน (8) ความมั่นคงในการทํางาน และ (9) สวัสดิการ นอกจากนี้แลวจากแนวคิดของ
มาสโลว (Maslow, 1990: 411) ไดกลาวถึงความตองการของมนุษยวามีตลอดเวลาเริ่มจากความ
ตองการพื้นฐานไปสูความตองการที่สูงกวาตามลําดับ ซึ่งไดแบง 5 ประการ กลาวคือ (1) ความ
ตองการทางรางกาย (2) ความตองการความปลอดภัย (3) ความตองการทางสังคม (4) ความ
ตองการที่จะมีฐานะเดนหรือมีชื่อเสียง และ (5) ความตองการไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด
ของตนเอง
การที่ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามีความเกี่ยวของกับบุคลากรหลาย ๆ
ฝายในสถาบัน การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจะเปนหลักประกันใหบุคคลเกิดความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ หรือผลประโยชนเกื้อกูล
ผลประโยชน พิ เ ศษมี ค วามจํ าเป นเช นกั น ดั งที่ นั กวิ ชาการได ให ความหมายที่ สอดคล องกั นว า
สวัสดิการเปนภาวะของการมีความสุข มีสุขภาพดี มีความเจริญรุงเรืองเปนบริการที่สถาบันจัดให
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เพื่อความสะดวกสบายในการทํางานเปนสิ่งจูงใจใหเกิดขวัญและกําลังใจ มีความพอใจในงาน
มีความรักงานและเต็มใจที่จะทํางานใหมีคุณภาพดี ทั้งนี้การจัดสวัสดิการจะตองคํานึงถึงความ
ตองการของบุค ลากรใหไ ดมีโอกาสใช บริ การเท ากันเปดโอกาสให ผูใช บริการไดเลือกมากที่สุด
คํานึงถึงประโยชน และบริการที่จะได รับและต องมีบ ริการแน น อน (ทรงพล โสภณ, 2546) ซึ่ ง
สอดคลองกับ วิไลลักษณ นิยมจิตร (2543: 84 -88) ที่ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานอาจารยที่
ปรึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี เขตภาคกลาง สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข พบวา ในการสรางขวัญและกําลังใจตองนําไปพิจารณาความดีความชอบ
ทั้ ง ในด า นการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น การให ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ และการได รั บ คํ า ชมเชยในการ
ปฏิบัติงาน เชนเดียวกับที่ สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2550: 5 -6, 9) กําหนดขอปฏิบัติ
ของผูบริหาร คณบดีและหัวหนาภาควิชาเพื่อทําใหงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามี
คุณภาพ ควรประกอบดวย การแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการอาจารย
ที่ปรึกษาสําหรับภาควิชาที่มีอาจารยที่ปรึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาใหดียิ่งขึ้น การชมเชย ยกยอง สงเสริม และใหบําเหน็จ ความดี
ความชอบแกอาจารยที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี การลงโทษอาจารยที่ปรึกษาที่บกพรอง
ตอหนาที่จนทําใหนิสิตนักศึกษาเสียผลประโยชนหรือไมจบการศึกษาตามที่ควรจะเปน และการ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาควรประเมิ น ผลตามกระบวนการ (Process
Evaluation) และผลการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา (Product Evaluation)
3. บทบาทของผูบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (สําเนาว ขจรศิลป,
2543: 109) ไดใหแนวคิดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไววา ฝายบริหารซึ่งประกอบดวย อธิการบดี
และรองอธิการบดีทุกฝายควรจัดการดังนี้ คือ กําหนดเปนปรัชญาของสถาบัน กําหนดเปาหมาย
ในการพัฒนานิสิตนักศึกษา กําหนดนโยบายใหทุกหนวยงานงานของสถาบันที่มีสวนเกี่ยวของ
จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ปรับปรุงหรือจัดสรางอาคารสถานที่เพื่อการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา เชน สนามกีฬา อาคารกีฬาหรือศูนยพัฒนาสุขภาพ เปนตน ปรับปรุงรักษา
บริเวณของสถาบันใหสะอาดรมรื่นและสวยงามอยูเสมอ สนับสนุนดานอัตรากําลังเพื่อการเรียน
การสอนและการพัฒนานิสิตนักศึกษา ยกยองผูที่มีผลงานดีเดน และตักเตือนลงโทษผูที่บกพรอง
ตอหนาที่ ซึ่งการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาจําเปนตองมีกิจกรรมเพื่อรักษา
หรือประสานใหสมาชิกมีความสัมพันธดี สามารถปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จ ดังแนวคิดของ ไอเซ็คเซน
(Isaksen, 1965: 510 – 514) ที่วา บทบาทหนาที่ของผูบริหารกิจการนิสิตนักศึกษา เชน การ
ตีค วาม ชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวหนาที่ความรับผิดชอบของฝายใหแกผูบริหาร อาจารย
ผูปกครองและชุมชน ในฐานะที่เปนคณะกรรมการบริหารของสถาบันจะตองเสนอการดําเนินงานตาง ๆ
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ของฝายกิจการนิสิตนักศึกษาตอคณะกรรมการบริหารสถาบัน การจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา
และการรายงานประจําปของฝายกิจการนิสิตนักศึกษาตามที่ผูบริหารสถาบันมอบหมายบุคลากรที่
เกี่ยวขอ งกับการบริ หารงาน ถื อวาเปนปจจัยที่ สําคั ญการบริหารงานระบบการใหคํ าปรึกษานิสิต
นักศึกษาเพราะเปนบุคลากรที่ชวยใหเกิดกลไกในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ สรุปดังนี้
3.1. ผู บ ริ ห าร ได แ ก อธิ การบดี รองอธิ การบดี คณบดี หั ว หน าภาควิ ช า
สาขาวิชา และผูประสานงานหลักสูตร สําหรับสถาบันอุดมศึกษา เรื่องบทบาทรองอธิการบดี ฝาย
วิชาการ และฝายกิจการ นิสิตนักศึกษาและหัวหนาหนวยจัดการศึกษาถือเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนด และบริการใชนโยบายดานตาง ๆ รวมทั้งการกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาดวย จากการศึกษาของผูวิจัยในงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัย
หลักที่ทําใหสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และตางประเทศมีประสิทธิผล (Effective) ใน
การบริหารจัดการและการพัฒนา คือ ตัวผูบริหาร กลาวคือ ผูบริหารตองมีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร สรางบรรยากาศที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกาวเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
บริหารงานแบบมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด (Participate of all Stakeholder) และมี
ความรูความสามารถเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒ นาบุคลากรในองคกร (Staff
Development) ตามความตองการของแตละบุคคลและสถาบัน (Sweeny, 2002: 104)
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการบริหารงานโดยมีหัวหนา
หนวยจัดการศึกษาดังไดกลาวมา สรุปไดวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาภาค และผู
ประสานงานหนวยจัดการศึกษา ควรใหความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ภายในของสถานศึ ก ษาร ว มกั น กั บ บุ ค ลากรทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ ให ร ะบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพในทิศทางทางเดียวกัน อธิการบดี รองอธิการบดียุคใหมควรมีลักษณะ
สําคัญ 3 ประการคือ มีภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิฐาน (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543: 31 –
35) ซึ่งจะไดรับความเชื่อถือศรัทธาซึ่งเปนปจจัยในการจะไดรับความรวมมือในการพัฒนา หรือ
วางแผนนโยบายดานอื่นจากบุคลากรในองคกรและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของ อีกทั้งในการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาที่ดีควรครอบคลุมการพัฒนาในทุกระดับผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่
เกี่ยวของ
หนาที่และขอปฏิบัติของผูที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1. หนาที่ของผูบริหารที่เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
จากการบริหารระบบอาจารยที่ปรึกษาตามแนวคิดของ Kansas
University, 2008) กลาววา หนาที่ของผูบริหารระบบการใหคําปรึกษานิสิต ควรมีดังนี้
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1.1 กําหนดนโยบายใหทุกหนวยจัดการศึกษานําระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาไปดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ
1.2 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
1.3 ใหความสําคัญและควรสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.4 สร า งแรงจู ง ใจให อ าจารย ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อ าจารย ท่ี ป รึ ก ษาอย า งมี
ประสิทธิภาพ
จึ ง เห็ น ได ว า การบริ ห ารระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ควรมีส องระดับ คือ ระดับ สถาบัน และระดับ หนว ยงานจัด การศึก ษา
เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรสายการสอน และงานสวนใหญก็เปนงานที่เกี่ยวกับวิชาการ
การดํ าเนิ นงานควรไดรั บความรวมมื อจากบุ คลากรทุ กฝายที่ เกี่ ยวข องจึ งจะช วยให ระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาประสบความสําเร็จ เทคนิคสําคัญที่ชวยใหบุคลากรทุกฝายใหความรวมมือ
กับงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา คือ การประชาสัมพันธโดยทางวาจาและลายลักษณ
หนาที่และขอปฏิบัติของบุคลากรที่เกี่ยวของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาพึงมี ดังนี้
หนาที่ของอธิการบดี
จากการบริหารระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่ไดกลาวมาแลว พอสรุป
หนาที่ของอธิการบดีที่เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ไดดังนี้
1. มีโครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษาที่ชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร
2. มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางบุคลากรในสถาบัน
3. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในรูปแบบของคณะกรรมการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน
4. กําหนดนโยบายใหทุกคณะนําระบบการใหคํา ปรึกษาไปดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ
5. มีคณะกรรมการประสานงานและผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา
6. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน
7. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ อาจารยที่ปรึกษา และบุคลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ การใหคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร
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8. มีการกําหนดจํานวนอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนิสิตนักศึกษา
9. มีนโยบายในการกําหนดชั่วโมงทํางานในหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเปน
ภาระงานประจํา
10. มีการประเมินผลและแจงผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกสิ้นป
11. ผูบริหารระดับคณะนํานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ไปสูการปฏิบัติ
12. นํ าผลจากการประเมิ น มาปรั บปรุง แก ไขระบบการใหคําปรึ กษาให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. มีระบบประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการปฏิบัติงานการให
คําปรึกษาทุกภาคการศึกษา
14. มีการสรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่
15. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา
16. กําหนดตารางการใหคําปรึกษาไวในปฏิทินกิจกรรมของสถาบัน
17. มีการสํารวจความตองการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษากับบุคลากรที่
เกี่ยวของทั้งระบบ
18. มีการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางอาจารย นิสิต
นักศึกษาและสถาบัน
19. อาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินผล
การบริหารงาน
20. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาในระยะสั้น
21. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาในระยะยาว
22. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมใหนิสิตนักศึกษา
23. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปละ1 ครั้ง
หนาที่ของคณบดี
หนาที่ของคณบดีที่เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา จากการ
บริหารระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ที่กลาวมาแลว จึงพอ
สรุปหนาที่ของคณบดีที่เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ดังนี้
1. นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษามาปฏิบัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการใหคาํ ปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
3. ใหความสําคัญและสนับสนุนระบบการใหคําปรึกษาของคณะ
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4. สรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
5. จั ด สรรงบประมาณสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการการให
คําปรึกษาระดับคณะอยางเพียงพอ
6. ประสานงานระบบการใหคําปรึกษาใหเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันใหชัดเจน
7. จัดใหมีการประเมินระบบงานการใหคําปรึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
8. นําผลการประเมินการใหคําปรึกษามาปรับปรุงระบบอาจารยของสถาบัน
9. จัดการอบรมการใหคําปรึกษาใหแก อาจารยใหม
2. หนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของ
สถาบัน
จากแนวคิดของพรรณี คอนจอหอ (2542: 19 -20) มอรเซอรและชอรง
(Moser and Chong, 1995) สรุปได ดังนี้
1. มีการจัดอบรมการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษาทุกป
2. มีการจัดทํารายงานผลการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรม
ของสถาบัน
3. ใหการสนับสนุนจัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา เชน เว็บไซต คอมพิวเตอร สืบคนขอมูล เปนตน
4. มีการนําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ
5. มีการนําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาภาระงาน
6. มี ตารางการปฏิ บั ติ งานของอาจารย ที่ ปรึ กษาไว ในปฏิ ทิ นกิ จกรรมของ
สถาบัน
7. มีระบบการใหคําปรึกษาตั้งเปนศูนยกลางการใหคําปรึกษาของสถาบัน
8. มี การจั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ ค วามรู เ พื่ อ ให
คําแนะนําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาดีเดนในประเภทตางๆ
10.มีการประสานงานกับอาจารยผูสอนเพื่อชวยเหลือนิสิตนักศึกษากรณีที่มี
ปญหา
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11. มี ก ารกระตุ น ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษารู จั ก การจั ด เวลาในการเรี ย นและการ
ปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
12. ใหการสนับสนุนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษาของสถาบัน
ตาง ๆ
13. เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันและวิชาชีพแกนิสิตนักศึกษา
14. มีการติดตามและรวบรวมปญหาและอุปสรรคของการใหคําปรึกษาของ
คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
หนาทีข่ องคณะกรรมการการใหคาํ ปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับคณะ
ภาควิชา สาขาวิชา
หนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา โดยสรุปมีดังนี้
1. นําระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามาดําเนินการ
2. จัดสัมมนาหรือฝกอบรมอาจารยที่ปรึกษาของคณะใหมีความรู ความ
เข าใจบทบาทหน าที่ และข อปฏิ บั ติ ของอาจารย ที่ ปรึ กษา ตลอดจนเทคนิ คและทั กษะในการให
คําปรึกษา
3. มีคูมือปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา
4. มีการสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
5. มีขอมูลหลักสูตรของสถาบันที่เปนปจจุบัน
6. มีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของสถาบัน
7. มีระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
8. มีขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสาขาตางๆ ที่เปนปจจุบัน
9. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
10. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง และทันตอ
สถานการณ
11. มีการสรางความเชื่อมั่นในการนําผลการประเมินการใหคําปรึกษาไปสู
การปฏิบัติงาน
12. มีขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่สถาบันจัดใหกับ
อาจารยที่ปรึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง
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13. มีขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่ส ถาบัน จัด
ใหกับนิสิตนักศึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง
3. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ
งานวิชาการถือเปนหนาที่หนึ่งของอาจารยที่ปรึกษา จากการศึกษาแนวคิด
และหลักการที่เกี่ยวของจากสถาบันระดับอุดมศึกษาและนักวิชาการ ผูวิจัยขอสรุปหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษา (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543: 65 – 66; มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551)
ดังนี้
3.1 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน
3.2 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับลงทะเบียนใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
3.3 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการศึกษาดวยตัวเองและติดตามผล
การเรียนของนิสิตนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
3.4 ทักทวงเมื่อพิจารณาวานักเรียนลงทะเบียนบางรายวิชาที่ไมเหมาะสม
3.5 ใหคําแนะนําตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาต่ําลง
3.6 ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาเพื่อการแกไขอุปสรรคในการเรียน
3.7 ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการคิดคาคะแนนระดับเฉลี่ย
3.8 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับสูง
3.9 ใหคําปรึกษา แนะนําดานการศึกษาอาชีพ สวนตัว และสังคม ตลอดจน
สรางความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกนิสิตนักศึกษา
3.10 ดูแลและบันทึกแบบการใหคําปรึกษาตามแฟมที่สถาบันอุดมศึกษา
จัดเตรียมใหเมื่อเริ่มปฏิบัติหนาที่ใหครบถวน (แฟมประกอบดวยแบบบันทึกการใหคําปรึกษา แบบ
รายงานการยุติการใหคําปรึกษา และสมุดบันทึกผลการเรียน)
3.11 จั ดทํ า เก็ บรวบรวมประวัติ ข อมู ลการเรี ยน และพฤติ กรรมของนิ สิ ต
นักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อเปนขอมูลในการออกหนังสือรับรองตาง ๆ
3.12 รักษาดูแลตารางเวลาในการเรียน ใหคําแนะนํา ปรึกษาทางวิชาการ
ตลอดภาคการศึกษา
3.13 ดูแล ฝกทักษะ สัมมนา ชวงแลกเปลี่ยนสนทนา คูมือการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการศึกษาขอมูลจากหองสมุด หรืออินเตอรเน็ต
3.14 ใชขอมูลการประเมินผลการเรียน การบันทึกขอมูลวิชาการตาง ๆ ใบ
สรุปผลการเรียนและขอมูลนิสิตนักศึกษา เปนหลักในการจัดแบงความสามารถของนิสิตนักศึกษา
และปญหาที่เกิดกับนิสิตนักศึกษา
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3.15 ชวยเหลือผูรับคําปรึกษาโดยการใหแผนตารางเวลาในการเรียน การ
เลือกวิชาเรียน ทั้งแบบระยะสั้น – ยาว
3.16 ดูแล สังเกต ความกาวหนาทางการเรียนของผูรับคําปรึกษา และการ
นัดเวลาติดตอพบปะผูรับปรึกษาที่การเรียนไมตรงตามเปาหมาย
3.17 ใหความรูเกี่ยวกับบริการทางการศึกษาของสถาบัน
จากแนวคิ ดดั ง กล า ว แสดงให เ ห็ น ว า งานวิ ช าการถื อ เป น หน า ที่ ห นึ่ ง ของ
อาจารยที่ปรึกษาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนแกนิสิตนักศึกษา ตลอดจนสรางความเขาใจ
แนะนํา เกี่ยวกับอาชีพสว นตัว และสัง คม กฎระเบีย บและขอ บัง คับ ตา ง ๆ ที่เ ปน ประโยชนแ ก
นิสิตนักศึกษา อยางไรก็ตามการจะใหคําปรึกษาดําเนินการไดอยางถูกตองทางสถานศึกษาตองวาง
นโยบายพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาควบคูกับการพัฒนานิสิตนักศึกษา สรางจุดเนนที่การให
คําปรึ กษาแก นิสิ ตนักศึกษาที่ ถูกตองเพื่ อ ให นิ สิ ต นักศึ กษาสามารถดํ ารงชี วิต ตลอดจนเขารั บ
การศึกษาในสถานศึกษาไดอยางราบรื่น
4. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานบริการและพัฒนานิสิตนักศึกษา
การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องอาจารย ที่ ป รึ ก ษาในการบริ ก ารและพั ฒ นานิ สิ ต
นักศึกษา (สําเนาว ขจรศิลป, 2543; แฉลม โพธิ์แดง, 2547: 14) สรุปไดดังนี้
4.1 ใหการแนะนําเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับและบริการตาง ๆ ของสถานศึกษา
4.2 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ของสถานศึกษา
4.3 ให คํ าปรึกษาเกี่ ยวกั บป ญหาส วนตั ว ไดแก ปญหาสุ ขภาพอนามั ยทั้ ง
ทางดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4.4 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสังคม เชน ปญหาการปรับตัวในสังคม และ
ปญหาการคบเพื่อน
4.5 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม
4.6 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดานอาชีพ ไดแก การใหขอมูลในแงมุมตาง ๆ
เชน ลักษณะของงาน สภาพแวดลอมของงาน ตลาดแรงงานตลอดจนจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่
นิสิตนักศึกษากําลังศึกษา
4.7 ใหการแนะนําเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
5. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานอื่น ๆ
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543, 65 – 66) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานอื่น ๆ ดังนี้
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5.1 ทําหนาที่เปนตัวแทนของสถานศึกษา เพื่อดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
เปนรายบุคคล
5.2 ชี้ แ จงให นิ สิ ต นั กศึ ก ษาเข า ใจหน า ที่ข องอาจารย ที่ปรึ กษาและหน าที่
รายบุคคล
5.3 พิจารณาคํารองตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษาและดําเนินการใหถูกตองตาม
ระเบียบของสถาบัน
5.4 ประสานงานกับอาจารยผูสอนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
กองกิจการนิสิตนักศึกษา กองบริการการศึกษา เพื่อชวยเหลือและประโยชนของนิสิตนักศึกษา
มีการกลาวถึงหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานอื่นๆ (Kansas State University,
2008) เชน กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ (Office Hour) เพื่อขอคําปรึกษาแนะนํา เพื่อ
ชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว
ดูแลสังเกตความกาวหนาทางการเรียนของนิสิต นักศึกษา และนัด หมายการติด ตอ พบปะที่มี
ผลการเรียนไมเปนไปตามเปาหมายเพื่อใหคําปรึกษา และชวยแกไขปญหาใหนิสิตนักศึกษา
แฉลม โพธิ์แดง (2547) ไดกลาวถึงหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา ดังนี้
1. เก็บขอมูลรายละเอียดของนิสิตนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อให
กับงานระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
2. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีระหวาง นิสิตนักศึกษา อาจารย
ของคณะวิชาตาง ๆ
3. ใหการรับรองนิสิตนักศึกษาเมื่อศึกษาตองการนําไปแสดงแกผูอื่น
4. ป อ นข อ มู ล ย อ นกลั บ (Feedback) มายั ง ผู บ ริ ห ารและคณะกรรมการ
อาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษา
5. ใหความรวมมือกับคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
6. ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาและหนาที่ของนิสิต
นักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา
7. ในกรณีที่นิสิตนักศึกษาแตงกายไมเรียบรอยมีความประพฤติไมเหมาะสม
อาจารยปรึกษาตองตักเตือน
8. ประสานงานกับผูปกครองของนิสิตนักศึกษา เมื่อนิสิตนักศึกษามีปญหา
เชน ดานการเงิน ดานวินัย เปนตน
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6. หนาที่ของนิสิตนักศึกษาในการรับคําปรึกษา
หนาที่ของนิสิตนักศึกษาที่ตองปฏิบัติในการรับคําปรึกษา (Kansas State
University, 2008) ไดวางหลักเกณฑหนาที่ของนิสิตนักศึกษาตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
6.1 ศึกษาขอมูล กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา
6.2 ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษา
6.3
เขารวมกิจ กรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น ในทุกขั้นตอน เชน กิจกรรม
ปฐมนิเทศ เปนตน
6.4 เตรี ย มตั ว ก อ นล ว งหน า ก อ นที่ จ ะขอคํ า ปรึ ก ษา โดยร า งแผนการ
ลงทะเบียนเรียน (รายวิชาที่ตองการเรียน ) นําเสนอใหอาจารยที่ปรึกษา
6.5 นัดหมายวันพบกับอาจารยที่ปรึกษา ทําความรูจักอาจารยที่ปรึกษา
6.6 นิสิตนักศึกษาควรเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาการเรียนหรือ
ปญหาสวนตัวดานอื่น ๆ
6.7 รูหลักนโยบายการศึกษา กระบวนการ กฎเกณฑตางๆ เชน การเพิ่มถอน
รายวิชา การฝกงาน การเริ่มเขาเรียน การไดรับการชวยเหลือดานการเงิน
7. ขอปฏิบัติของการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ในสวนของอาจารยที่ปรึกษาเองนั้นมี
ขอปฏิบัติสําคัญ (จุไรรัตน ดวงเดือน และ คณะ, 2550) ไดแก
7.1 ขอปฏิบัติโดยทั่วไป
1) ศึกษารายละเอียดในแฟมอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหทราบกฎระเบียบ
บริ ก ารตา งๆ ของสถาบั น วิ ธีดํ า เนิ น การข อ มู ล ในแง มุ ม ต าง ๆ เพื่ อ ให มี ค วามพร อ มในการให
คําปรึกษาแนะนํานิสิตนักศึกษา
2) นัดพบนิสิตนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดกอนวันลงทะเบียนเรียน
ภาคตน เพื่อทําความรูจัก ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบตางๆ
3) นัดพบนิสิตนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดเมื่อทราบผลการสอบกลาง
ภาค เพื่อทราบและแกไขปญหาตางๆ ของนิสิตนักศึกษา
4) ติดตารางเวลา (Office hour) ไวที่ทํางาน เพื่อใหนิสิตนักศึกษาเขา
พบอยางนอยสัปดาหละครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง
5) ใหความสนใจเปนพิเศษแกนิสิตนักศึกษาในโครงการพิเศษ หรือพวก
ที่มีปญหาดานตางๆ
6) เขียนบันทึกการพบนิสิตนักศึกษา
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7) เมื่ อ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให ข อ
คําแนะนําจากคณะกรรมการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
8) สนใจติดตามขอมูลจากแหลงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อมาใชใน
การใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษา
9) สนใจติดตามขาวสังคมและการเมือง เพื่อใหทันเหตุการณทันสมัยอยู
เสมอ
10) สนใจที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานเทคนิคการใหคําปรึกษาและดาน
อื่นๆ เพื่อใหมีลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดี
11) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
12) ส ง แฟ ม ประจํ า ตั ว ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาคื น ให ค ระกรรมอาจารย ที่
ปรึกษา เมื่อนิสิตนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว
7.2 ขอปฏิบัติเฉพาะกรณี (แฉลม โพธิ์แดง, 2547) สรุปไดดังนี้
1) อาจารยที่ปรึกษาควรนัดนิสิตนักศึกษาในความดูแลมาพบกอนการ
ลงทะเบียน เพื่อปรึกษาหรือใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
2) อาจารยที่ปรึกษาควรอยูปฏิบัติหนาที่ในวันลงทะเบียน
3) ในกรณี ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาไม ส ามารถอยู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นวั น
ลงทะเบียนใหมอบหมายอาจารยอื่นๆ ในสาขาวิชาเดียวกันเพื่อทําหนาที่แทนโดยใหแจงใหงาน
ทะเบียนและนิสิตนักศึกษาทราบ
4) อาจารยที่ปรึกษาควรปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนตามที่สถาบัน
กําหนดไว
5) กอนลงชื่อในบัตรลงทะเบียน อาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบความ
ถูกตองของรหัสวิชา ชื่อวิชา หมูเรียน จํานวนหนวยกิตในใบลงทะเบียน
6) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาควรตรวจสอบจํ า นวนหน ว ยกิ ต ให ถู ก ต อ งตาม
ขอบังคับของสถาบันวาดวยการศึกษาแตละหลักสูตร
7) อาจารยที่ปรึกษาควรถามถึงสาเหตุของการเพิ่ม – ถอนวิชานั้นๆ กอน
การลงชื่อในบัตร
8) ตรวจสอบวาการเพิ่ม – ถอนนั้นถูกตองตามขอบังคับวิทยาลัยหรือไม
7.3 ขอปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะกรณี (ทุนการศึกษา)
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1) อาจารยที่ปรึกษาควรสอบถามความตองการทุนการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา หาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจําเปนที่ตองใหความชวยเหลือและบันทึกขอมูลเหลานั้น
ไวเพื่อใหสามารถใชไดทันที
2) พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนิสิตนักศึกษาที่สมควรไดรับทุนการศึกษา
เพื่อเสนอขอรับทุนการศึกษา
3) บันทึกแจงความจําเปนและขอมูลประกอบเกี่ยวกับความตองการ
และความจําเปนของนิสิตนักศึกษาใหผูรับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาทราบ
7.4 ขอปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะกรณี (ปญหาของนิสิตนักศึกษา)
แนะนําใหนิสิตนักศึกษาในความดูแลไปใชบริการนักแนะแนว เมื่อนิสิต
นักศึกษามีปญหาดานการกีฬา สุขภาพ เลือกอาชีพ เลือกสาขาวิชาเอก หรือปญหาดานสวนตัวที่
ลึกซึ้ง
8. การดําเนินงานดานการจัดสรรงบประมาณ
8.1 คาใชจายของคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
เปนคาใชจายในการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษา ซึ่งตองดําเนินงานในดานการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น เชน การจัดโครงการฝกอบรมอาจารยที่ปรึกษาใหม การประชาสัมพันธ การจัดทําและ
พัฒนาเว็บไซต (Website) ใหทันสมัยและงายตอการเขาถึง การจัดทําคูมือ การประสานงานใน
การปรับ ปรุง และพัฒ นาระบบเพื่อ เชื่อ มตอ ระบบออนไลน (Online) กับ ระบบคอมพิว เตอร
ของสํานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อใหขอมูลของนิสิตนักศึกษาที่อาจารยรับผิดชอบสามารถ
ปรึกษาไดงายสะดวกและเพื่อการสรางความสัมพันธที่ดี
8.2 คาใชจายของคณะกรรมการที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
เปนคาใชจายในการจัดสัมมนา หรือฝกอบรมอาจารยที่ปรึกษาวิชาการของ
งานบริก ารการศึกษาของคณะวิช าเพื่อ ใหมีค วามรูค วามเขา ใจบทบาทหนา ที่ และขอ ปฏิบัติ
ของอาจารย ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิค และทั กษะในการใหคําปรึ กษา โดยเฉพาะทั กษะการใช
คอมพิวเตอร อีกทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมการจัดทําเครื่องมือ ไดแก คูมืออาจารย
ที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา และแบบฟอรมตางๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาตองใช คูมือนิสิตนักศึกษาที่ควร
รู ขอควรรูตาง ๆ เอกสาร สิ่งพิมพ ระบบสนเทศในระดับคณะวิชา เพื่อใชในการใหคําปรึกษาแก
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหระบบอาจารยที่ปรึกษาสามารถเชื่อมโยงสูระบบออนไลน (Online) กับระบบ
คอมพิวเตอรของสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อใหการบันทึกขอมูลและการสืบคนขอมูลของ

96
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ อ าจารยร ับ ผิด ชอบสามารถปรึก ษาไดส ะดวก พรอ มทั ้ง การสรา งระบบ
สารสนเทศรับรองการใชงานระบบอาจารยที่ปรึกษาของคณะวิชา การประชาสัมพันธขั้นตอนตาง ๆ
ที่สงผลใหการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษาดวยการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษาตาม
วงจร PDCA สูการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น คาใชจายที่เกิดขึ้นจึงตองไดรับการสนับสนุน
จากคณะวิ ช านั้ น ๆ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การที่ มี ส ง ผลต อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให จ บการศึ ก ษาตาม
เปาหมายและคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาสูงสุดตอไป
การบริหารงบประมาณเปนเรื่องของการหาเงิน การเก็บรักษาและการใชเงินเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการและดํารงไวซึ่งความมั่นคงและนาเชื่อถือ (จรัส
สุวรรณเวลา, 2541: 1) การบริหารงบประมาณ เพื่องานแนะแนวสามารถนํามาเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการงบประมาณของระบบอาจารยที่ปรึกษาได 3 ประการ คือ การจัดตั้งงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ และการรายงานงบประมาณ รายละเอียดดังนี้
1. การจัดตั้งงบประมาณ แนวปฏิบัติในการจัดตั้งงบประมาณนั้น (ศรีสวัสดิ์ รัตนราหะ,
2543: 293 อางอิงจาก พรรณอร อุชุภาพ, 2545) กลาววา การตั้งงบประมาณตองมีการลําดับขั้น
ในการดํ า เนิน งานอยา งกวา งๆ คือ มีก ารกํ า หนดแผนงานโครงการที ่จ ะทํ า ในแตล ะปมี
วัต ถุป ระสงคแ ละเปา หมายที่ช ัด เจน แลว จึง เริ่ม ทํา งบประมาณรายจา ยใหส อดคลอ งกับ
แผนงานโครงการที ่กํ า หนดไว ประโยชนที ่ไ ดร ับ จากการจัด ตั้ง งบประมาณ เช น (1) เพื่ อใช
วางแผนในอนาคตและลดความไมแนนอนเกี่ยวกับทรัพยากรดานบุคคลและวัตถุประสงคที่มีอยู
ขององคการซึ่งจําเปนตองนําไปใชในการปฏิบัติภารกิจ (2) เปนการทําแผนขององคการใหเปน
แผนปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน (3) ทําใหเกิดความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแผนและเหตุผลที่นํามา
สนับสนุน แผน (4) สามารถใชเ ปน วิธีก ารที่ชว ยจูง ผูป ฏิบัต ิง านและ (5) ทํา ใหเ ปา หมายของ
องคการชัดเจนขึ้นเพราะผูบริหารจะตองพัฒนาใหบรรลุผลเปนไปตามเปาหมาย
หลักการในการจัดตั้งงบประมาณของงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น คณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาไมไดเปนผูจัดตั้งงบประมาณ
โดยตรง แตจะเปนผูใหขอมูลแกผูบริหารสถานศึกษาเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหสถานศึกษา
นําขอมูลสวนนี้รวมกับขอมูลสวนอื่นๆ เสนอไปยังหนวยเหนือตามลําดับจนถึงสํานักงานงบประมาณ
ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการขอจั ดตั้งงบประมาณ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอใหรัฐสภา
พิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งหลักการปฏิบัติในการใหขอมูล ผูบริหารจะตองกําหนดจุดมุงหมายในการ
ทํางานแตละปไวเสียกอน 2 ลักษณะ เชน งานที่ตองจัดทําเปนประจําอยูแลวและงานที่จะตอง
จัดทําเปนกรณีพิเศษในแตละงาน จากนั้นจึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของงานใหชัดเจน
การวิ เ คราะห ป ริ ม าณหรื อ จํ า นวนย อ ยๆ ด า นต า งๆ ที่ จ ะต อ งทํ า ในแต ล ะงานหรื อ ในแต ล ะ
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วัตถุประสงคที่กําหนดไว (ทรงพล โสภณ, 2546) โดยนํางานยอยมาลําดับกอนหลังแลวจึงวางแผน
กําหนดบุคคลที่รับผิดชอบ ทรัพยากร ระยะเวลาในการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน ตลอดจน
วิ ธี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลงานไว ด ว ย ซึ่ ง รายละเอี ย ดเหล า นี้ ช ว ยทํ า ให ส ามารถกํ า หนด
งบประมาณในการดําเนินงานได เพราะเมื่อรูวาจะใชบุคคลในการทํางานอะไรบางก็จะสามารถ
กําหนดไววา จําเปนตองกําหนดคาตอบแทนใหบุคคลเหลานั้นตามระเบียบหรือไม ดวยจํานวน
เทาใด และถารูวาจะใชทรัพยากรในแงของสถานที่ วัสดุและอุปกรณจํานวนเทาใดก็สามารถกําหนด
เปนคาวัสดุหรือครุภัณฑที่ตองใชในงบประมาณได
2. การบริหารงบประมาณ ในการบริหารงบประมาณการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา จะเริ่มหลังจากไดรับอนุมัติใหดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เสนอไปยัง
ผูบริหารสถานศึกษา จึงจะบริหารงบประมาณตามแผนที่ไดระบุไวในโครงการหรือแผนงานประจําป
โดยตองมีการขอใชเงินตามที่ระบุไวไปยังเจาหนาที่การเงิน ผานผูบริหารสถานศึกษาเมื่อไดเงินมาก็
ตองนําเงินนั้นมาจัดสรรหรือใชจายตามแผนที่กําหนดไวแตละรายการ ซึ่งการเขียนแผนการใชเงิน
ในโครงการต องแยกรายการเป นค าตอบแทน คาใช สอยแต ละโครงการ การแยกรายการเป น
คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุนี้เพื่อความสะดวกในการเบิกจาย แตการใชเงินสามารถถัวจาย
ระหวาง 3 รายการนี้ตามที่จายจริงได (นิรมล เลิศวีระวัฒน, 2546) เพราะบางครั้งในการปฏิบัติ
งานจริง หากไมระบุขอความดังกลาวไว อาจทําใหการทํางานมีความคลองตัวนอยลงเพราะจะใช
จายไดเฉพาะเทาที่มีรายการระบุไวในแผนหรือโครงการเทานั้น และเมื่อมีการใชจายเปนหลักฐาน
ประกอบการขอใชไวทั้งหมดดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
3. การรายงานงบประมาณ เปนงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในแตละโครงการ เมื่อ
สิ้นสุดลงหรือเมื่อเบิกจายเงินแตละงวด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการระบุหรือการอนุมัติการขอใชจายใหครั้ง
เดี ยวกั น ทั้ งหมด ในกรณี ที่ เ ป น โครงการเล็ กมี ค าใช จ ายไม มากนั ก และเป น โครงการที่ ใช เวลา
ดําเนินงานเพียงชวงสั้น ๆ อาจจายใหเปนงวดๆ ในกรณีที่เปนโครงการที่มีคาใชจายสูง และมี
ระยะเวลาในการดําเนินงานเปนเดือน เปนภาคการศึกษา หรือเปนป การรายงานงบประมาณแต
ละงวดถื อว าเปนการรายงานความก าวหน าในการทํ างาน ผู รายงานจะตองระบุและแจกแจง
รายละเอียดของงานที่ดําเนินงานการไปแลว โดยสรุปตามแบบฟอรมที่สถาบันกําหนดเปนภาพรวม
แบบรายงานงบประมาณหรือการรายงานความกาวหนาในการทํางาน ประกอบดวย ชื่อโครงการ
วันที่รายงาน ผลงานที่ไดทํ าไปแลว ปญหาและอุปสรรคที่มี และงานที่ จะกระทําตอไป ซึ่งการ
วางแผนงบประมาณหรือการรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานควรกระทําทันทีที่โครงการ
สิ้นสุด หรือทันทีที่การทํางานของการขอเบิกเงินงวดหนึ่ง ๆ ในโครงการบรรลุเปาหมายที่ระบุไว
(ศรีสวัสดิ์ รัตนวราหะ, 2543: 293 อางถึงใน พรรณอร อุชุภาพ, 2545)
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จากการศึกษาเรื่องการจัดสรรงบประมาณดังกลาว สรุปไดวา การจัด สรรงบประมาณ
เปน สว นหนึ่ง ที ่ทํ า ใหเ กิด ปจ จัย การบริห ารดา นอื่น ๆ ไมวา ในดา นทรั พยากรบุ ค คล วั ส ดุ
อุปกรณ เทคโนโลยีรวมทั้งการจัดการ ดังที่ สําเนาว ขจรศิลป (2543) ไดกลาววา งบประมาณมี
ความสําคัญและจําเปนมากในการนําไปสูการจัดการดานบุคลากรและสถานที่ ในทํา นองเดีย วกับ
เพ็ญ แข สนิท วงศ ณ อยุธ ยา (2530: 5–10) ไดกลาวถึง ความสํา คัญ ของงบประมาณไวดังนี้
คือ (1) ชวยในการวางแผน เพราะในการวางแผนจะตองมีการกํา หนดวัตถุประสงค ระยะเวลา
หนาที่ของหนวยงานจะตองทํา เพื่อชวยใหกิจกรรมดําเนินไปตามเปาหมายจึง ตอ งแสดงปริม าณ
การเงิน ที่เ กี ่ย วขอ ง (2) ชว ยในการประสานงาน ทํ า ใหอ งคก ารตา งๆ ในหน วยงานมี การ
ประสานงานรวมกันเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยเปนไปดวยดี และ (3) ชวยในการควบคุมการ
ดํา เนิ น งานของหนว ยงานเป นไปตามแผนงาน ทํา ให ท ราบข อ บกพร อ งหรื อ จุ ด ดี หากเกิ ด
ขอบกพรองก็จะสามารถขจัดผลเสียที่เกิดขึ้นได เชนเดียวกับ ไฮส (Hines, 1984: 339 – 340) ไดให
ความสําคัญของงบประมาณในการดําเนินงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาวา กรณีที่มีการ
จัดตั้งสํานักงานกลาง (Centralized Advising Office) จําเปนตองจัดแยกรายการงบประมาณ
(Line Item) เปนงบดําเนินการประจําป (Annual Operating Budget) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ คิง (Kings, 1988: 367) กลาววา การจัดสรรงบประมาณเพื่อชวยใหการบริการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษามีประสิทธิภาพจะตองจัดไวทั้งในดานวัสดุอุปกรณ สิ่งพิมพ บุคลากรสนับสนุน และ
ความตองการอื่นๆ ดังที่ อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2540: 310–331) ไดศึก ษาการพัฒ นา
ดัช นี บง ชี้ค วามเปนเลิศทางวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา
สถานภาพการเงิน งบประมาณเปนดัชนีชี้วัดถึงความเปนเลิศทางวิชาการประเด็นหนึ่ง ทํานอง
เดียวกับ ศักดิ์ชาย เพชรชวย (2541: 174 – 180) ที่ศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษา
ของครุศาสตรเชนกัน สําหรับเงินงบประมาณที่เกี่ยวของกับงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
มีดังนี้
1. เงินคาตอบแทน เปนเงินที่อาจจําเปนตองใชในกรณีที่เชิญวิทยากรมาบรรยายใน
กิจกรรมตาง ๆ
2. เงิน คา ใชส อย เปน เงิน ที่อ าจเสนอขอเพื่อ นํา มาใชเ ปน คา เบี้ย เลี้ย ง คา ที่พัก
คาพาหนะ ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่และมีการพักแรมในตางจังหวัดหรือเสนอขอเพื่อ
นํามาใชในการซอมแซมทรัพยสินที่มีการชํารุดเสียหาย
3. เงินคาวัสดุ เปนเงินที่อาจขอใชเพิ่มเติมจากสวนที่สถานศึกษาไดจัดสรรไวใหแลว
ถ า งานอาจารย ที่ ป รึ ก ษามี ค วามจํ า เป น ต อ งใช วั ส ดุ สํ า นั ก งานหรื อ เอกสารที่ เ กี่ ยวข อ งกั บ การ
ใหบริการเปนพิเศษ
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4. เงินรายจายเบ็ดเตล็ด เปนเงินที่งานอาจารยที่ปรึกษาอาจขอใชในกรณีที่มีรายจาย
เบ็ดเตล็ด หรือเพื่อสํารองรายจายที่อาจมีขึ้นในระหวางการดําเนินการ
5. รายจายอื่น ๆ เชน รายจายในสวนที่เกี่ยวของกับครุภัณฑหรือสาธารณูปโภค ซึ่ง
อาจเปน สวนที่เกี่ยวของกับการขอหองเพื่อ ใชสําหรับการใหบริการปรึกษาแกน นิสิต นักศึกษา
หรือ การใชโทรศัพทติดตอในงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ซึ่งงานการใหคําปรึกษาอาจ
เสนอขอไวในแผนหรือในโครงการได แตในการใชจริงอาจจะใชรวมกับหรือโครงการอื่น ๆ ของ
สถาบัน เชน แผนงานกิจการนิสติ นักศึกษา หรือแผนงานวิชาการ เปนตน
การบริหารระบบใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น
เปนสิ่งจําเปนสําหรับอาจารยที่ปรึกษาทุกคนควรมีสวนรวมในโครงสรางการบริหารระบบการให
คําปรึกษาและสอดคลองกับแนวคิดของ ฮันเกท (Hungate, 1964: 25) ที่กลาววา โครงสรางของ
สถาบั น อุด มศึ กษาไม ส ามารถกํ า หนดให เป น ไปตามแบบที่ต ายตั วได แตรู ป แบบพื้ น ฐานของ
โครงสราง องคการบริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีหนวยงานตาง ๆ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 9
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แผนภูมิที่ 9 โครงสรางของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มา: ฮันเกท (Hungate, 964: 25)
การจัดโครงสรางระบบการใหคําปรึกษา โดยทั่วไปมีการจัดไว 3 แบบ คือ (1) แบบรวม
อํานาจไวที่ศูนยกลาง (Centralized) (2) แบบกระจายอํานาจออกจากศูนยกลาง (Decentralized)
(3) แบบผสมผสานระหวางสองแบบที่กลาวมา (Combination) การที่สถาบันจะจัดโครงสรางตาม
รูปแบบใดมักจะสนองความตองการของบุคคล รวมทั้งปรัชญาของสถาบัน ซึ่งการจัดแบบใดยอม
มีขอดีและขอดอยดวยกันทั้งสิ้น ลักษณะการจัดโครงสรางระบบการใหคําปรึกษาตามแนวคิดของ
(เริงจิตร กลันทปุระ, 2541) ดังนี้
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1. การจัดโครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาแบบรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง
มีการควบคุมชวยเหลือของผูชํานาญทางดานการแนะแนว เพื่อใหระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษามีประสิทธิภาพทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยรวมอยูดวยกันชวยใหเกิด
ความประหยัด แตความตองการในการใชบริการจะสูงขึ้น ดังนั้นผูชํานาญจะตองทํางานมากขึ้น
รูปแบบองคการแบบนี้จะใชการบริหารงานแบบผูอํานวยการซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถไมมี
การกําหนดเวลาแนนอน แตเปนวิธีที่จะชวยกระตุนใหผูอํานวยการบริหารงานบุคคลขององคการ
ได คิ ด ค น และปรั บ ปรุ ง งานให ลุ ล ว งอย า งรวดเร็ ว ผลเสี ย องค ก ารบริ ห ารบุ ค คลแบบนี้ คื อ
ผูอํานวยการอาจเผลอตัวในอํานาจหรืออาจถูกอิทธิพลจากภายนอกและภายในองคการบีบบังคับ
ไดงาย
2. การจัดโครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาแบบกระจายอํานาจออก
จากศูน ยก ลาง เป น การบริห ารองค ก ารที่ใ ห อ าจารยที่ ป รึ ก ษาทุ ก คนมี ส ว นร ว มรับ ผิด ชอบใน
การบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา กลาวคือ ทุกคนเขาใจจุดมุงหมายของการ
ทํ า งานส ง ผลให เ กิ ด ประโยชน ต อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามาก ซึ่ ง การคั ด เลื อ กอาจารย ที่ ป รึ ก ษามี
ความสํ า คั ญ ตอ รูป แบบการบริห ารบุค คลแบบนี ้เ ปน ไปในรูป ของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการมีจํานวนประมาณ 5 – 7 คน หรือมากกวานั้น และอยูในตําแหนงระยะเวลาอัน
จํากัด เชน 2 ป หรือ 4 ป เปนตน โดยทํางานไมเต็มเวลา เชน มารวมประชุมพิจารณาเรื่องราว
ตางๆ เปน ครั้งคราวภายในเดือนหนึ่ง ๆ หรือ สัป ดาหห นึ่ง ๆ ขึ้น อยูกับ การกํา หนด ซึ่ง ขอ ดีจ ะ
สามารถระดมพลัง ความคิด และประสบการณมาใชใหเกิดประโยชนในการบริหารงานไดมาก
สวนขอเสีย คือ มักลาชา สิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลา
3. การจัดโครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาแบบผสม (Mixed Type)
ลักษณะเปนแบบผสมระหวางคณะกรรมการและผูอํานวยการ ทั้งนี้เพื่อขจัดขอเสียและเลือกขอดี
จากการบริหารแบบใดแบบหนึ่งมาใช
จากการจั ด การบริ ห ารตามโครงสร า งดั ง กล า ว สามารถสรุ ป แสดงให เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก าร
บริหารงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ไดดังนี้
รูปแบบที่ 1 ลักษณะการจัดโครงสรางที่กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาอยูในสายงานการแตงตั้ง
บังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝายวิชาการ โดยรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษาจะเปนผู
ประสานงานรวม ขณะเดียวกันในคณะวิชาจะมีรองคณบดีฝายกิจการสิตนักศึกษาประสานงาน
ระหวางโปรแกรมวิชาและอาจารยที่ปรึกษา ดังแผนภูมิที่ 10
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สายแตงตั้ง

สายประสานงาน
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝา ยกิจการนิสิตนักศึกษา

รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ

สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการ

คณะวิชา
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
โปรแกรมวิชา

อาจารยที่ปรึกษา

นิสติ นักศึกษา
แผนภูมิที่ 10 โครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา รูปแบบที่ 1
ที่มา: สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ (2543)
รูปแบบที่ 2 ลักษณะการจัดโครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาแบบการ
แตงตั้งโดยตรงจากรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา โดยมีรองคณบดีฝายกิจการนิสิต
นักศึกษาเปนฝายประสานงานรวมกันระหวางรองอธิการบดีฝายวิชาการและสํานักงานสงเสริม
วิชาการ ดังแผนภูมิที่ 11
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สายแตงตั้ง

สายประสานงาน

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

รองอธิการบดีฝาย
กิจการนิสิตนักศึกษา
สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา

สํานักสงเสริม
วิชาการ

คณะวิชา

โปรแกรมวิชา

รองคณบดีฝายกิจการ
นิสิตนักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
แผนภูมิที่ 11 โครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา รูปแบบที่ 2
ที่มา: สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ (2543)
รูปแบบที่ 3 ลักษณะการจัดโครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาแบบบริหาร
รวมระหวางรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา และรองอธิการบดีฝายวิชาการ เชนเดียวกับ
การจัดการในคณะวิชา ซึ่งมีรองคณบดีฝายวิชาการทําหนาที่รวมกับรองคณบดีฝายกิจการนิสิต
นักศึกษาในการบริหารจัดการ ดังแผนภูมิที่ 12
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อธิการบดี

รองอธิการบดี
ฝายกิจการนิสติ นักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการ

คณะวิชา

รองคณบดีผาย
กิจการนิสิตนักศึกษา

รองคณบดีฝายวิชาการ

โปรแกรมวิชา
อาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
แผนภูมิที่ 12 โครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา รูปแบบที่ 3
ที่มา: สํานักงานสถาบันราชภัฎ (2543)
จากรูปแบบการบริหารระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ดัง ที่ กล า วมาแล ว นั้น เพื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง การพัฒ นาระบบการให คํ าปรึ กษาที่ ชัด เจน จึ ง เขีย นเป น
โครงสรางการบริหารระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
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โครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต

คณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา

คณะกรรมการอาจารย
ที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
แผนภูมิที่ 13 โครงสรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
2.2 สิ่งอํานวยความสะดวกการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สิ่งอํานวยความสะดวก เปนองคประกอบสําคัญในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเพื่อ
สนับ สนุน ในการพัฒ นานัก ศึก ษาใหเ กิด ประสิท ธิภ าพ กลา วคือ ชว ยทํ า ใหน ัก ศึก ษาประสบ
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ความสํ าเร็ จในด านการศึ กษาและการพั ฒนาการต าง ๆ ซึ่ งสถาบั นการศึ กษาจํ าเป นต องจั ด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศซึ่งจะเปนประโยชนกับอาจารยที่ปรึกษา ดังที่ จําเริญรัตน เจือจันทร (2543: 167 –
168) ไดศึกษาการพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพดานวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา ทรัพยากร
และสิ่ง อํานวยความสะดวกเปน ตัวบงชี้ใ นดานคุณ ภาพการจัด การศึกษา เชน เดียวกับ ที่ ไฮส
(Hines, 1984: 340) ไดกลาวถึงความจําเปนของสิ่งอํานวยความสะดวกวา สถาบันขนาดใหญจะ
ใหบริการแบบมีสํานักงานสวนกลาง (Centralized Office) โดยมีอาจารยที่ปรึกษาประจําอยูใน
สํานักงานทําใหการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกสามารถเอื้อประโยชน ชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
ใหมและนิสิตนักศึกษาที่ยังไมไดตัดสินใจเลือกโปรแกรมวิชาไดมากขึ้น เชนเดียวกับที่ ครอคเก็ท
และ ลีวิทซ (Crockett and Levitz, 1984:47) กลาววา การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่มี
คุณภาพขึ้นอยูกับระบบขอมูลที่ดีเพื่อชวยเหลือสงเสริมนิสิตนักศึกษาแตละคนในการตัดสินใจ
ทั้งดานการศึกษาและอาชีพ ซึ่ง พอลล (Paule , 1991: 69) กลาววา อาจารยที่ปรึกษาจะตอง
คํานึงถึงสภาพสังคม การเรียน และมโนทัศนของนิสิตนักศึกษา ซึ่งการชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
อาจทําไดหลายวิธีตามความเหมาะสมเชน อาจใชการติดตอทางโทรศัพท โทรสาร หรือสิ่งอื่น ๆ
หากนิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาพบปะกันไดยาก ทั้งนี้เพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษาสามารถ
ปรับตัวไดทันตอสถานการณ ดังที่ กรีส (Grites, 1984: 197–223) ไดอธิบายวา การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการชวยเหลืออาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาใหประสบความสําเร็จ
ในดานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาใหม ากที่สุด จะตองมีแหลงทรัพยากรและเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณที่จะนํามาใชเ ปนเครื่องมือ ไดแก สิ่ง พิมพ เครื่องมือวัดและประเมินผล แหลงขอมูล
ทางวิชาการในสํานักงานตาง ๆ ของสถาบัน รวมทั้งบุคลากรในสถาบันดวย ประกอบดวย
1. สิ่งพิมพ (Publications) เปนขอมูลที่ชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันมาก
ขึ้นทั้งนิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาชวยใหเกิดความชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ
ใหสะดวกในการนํามาใชในกระบวนการใหคําปรึกษา ประกอบดวย ประกาศของสถาบัน เอกสาร
แนะนําสถาบัน แนะนําคณะวิชา คูมือนักศึกษา คูมืออาจารยที่ปรึกษา ตารางเรียนและสิ่งพิมพ
อื่นๆ
2. เครื่องมือวัดและประเมินผล (Assessment Instruments) อาจารยที่ปรึกษา
สามารถจัด หาเครื่อ งมือ วัด และประเมิน ผลจากแหลง ตา ง ๆ เพื่อ ใชใ นการใหคํา ปรึก ษาดา น
บุค ลิก ภาพ ความถนั ดและการพัฒนาด านวิ ชาการ เช น เครื่ องมื อวั ดความถนัดทางการเรียน
(Scholastic Aptitude Test = SAT) เครื่องมือทดสอบรายวิชา (American College Testing

107
Program = ACT) เครื่องมือวัดและประเมินผลประเภทอื่น ๆ เชน แบบทดสอบมาตรฐาน
(Standardized Test) เปนตน
3. แหลงขอมูลของสถาบัน (Institutional Resources Documents) อาจารยที่
ปรึกษาสามารถนําเอาแหลงขอมูลของสถาบันมาใชใหเกิดประโยชนในการใหคําปรึกษาประกอบดวย
(1) ใบแสดงผลการเรีย น (Transcripts) สามารถนํา มาใชเ พื่อ ใหขอ เสนอแนะในดา นความ
สนใจความสามารถและการพัฒนาศักยภาพ (2) แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนการให
รายละเอียดสําหรับอาจารยที่ปรึกษาในการใหคําแนะนําหรือประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการ
อํา นวยความสะดวกเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด (3)
แบบบันทึกสาระสําคัญ (Anecdotal Records) นํามาใชในการใหคําปรึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษา
ไดบันทึกผลการปฏิบัติเมื่อไดรับคําแนะนําแลว สวนผลการใหคําปรึกษาในแตละครั้งรวดเร็วและ
ประสบความสําเร็จ (4) ตารางเวลาการใหคําปรึกษา (Calendars, Checklists and Worksheets)
เป น หน า ที่ ข องอาจารย ที่ ป รึก ษาตอ งแจง และกํ า หนดตารางเวลาการใหคํ า ปรึก ษา
(Calendars) ซึ่งรายการใหคําปรึกษา (Checklists) ประกอบดวย สาระสําคัญในแตละครั้งที่
พบปะนิสิตนักศึกษาในการใหคําแนะนําเรื่องใด สวนแนวทางการใหคําปรึกษาทั้งหมดในแตละ
ภาคเรี ยนจะกํ าหนดไว ในใบงาน (Worksheets) ประกอบด ว ย เนื้ อ หาสาระกลุ ม วิ ช าพื้ น ฐาน
วิชาเอก วิชาเลือก วิชาเลือกเสรีและเรื่องอื่น ๆ เปนตน
4. หนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบันและบุคลากร (Campus Services Agencies
and Personnel) เปน แหลงขอมูลซึ่งสถาบัน ไดจัดใหมีขึ้นอยูแลว เพียงแตอาจารยที่ปรึกษา
สามารถนํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนในการใหคําแนะนํานักศึกษา ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ไดแก (1)
ศูนยการเรียน เปนแหลงที่อาจารยที่ปรึกษาสามารถนํามาใชในการแนะนํานิสิตนักศึกษาเพื่อฝก
ทักษะเพิ่มเติมในดานการอาน การเขียน และคณิตศาสตร เพราะแตละศูนยการเรียนจะมีผู
ชํานาญในสาขาวิชาตาง ๆ มาประจําอยูเพื่อใหคําแนะนํา (2) ศูนยพัฒนาอาชีพเปนแหลงใหขอมูล
เพื่อการตัดสินใจดานอาชีพ ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาสามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อชวยการใหคําปรึกษา
ไดเหมาะสมที่ตรงกับความตองการและมีความชัดเจน (3) ศูนยการใหคําปรึกษาและการทดสอบ
(4) สํานักทะเบียนและประเมินผล (5) แหลงขอมูลอื่น ๆ ไดแก โครงการชวยเหลือดานทุนการศึกษา
โครงการนิสิตนักศึกษาตางชาติ ศูนยสตรี ศูนยผูพิการ ศูนยทหารผานศึก และศูนยนักศึกษาเดินเรียน
สวนบุคลากรอื่น ๆ ที่มีความสําคัญประกอบดวย (1) อาจารยที่ปรึกษาคนอื่น ๆ เพราะอาจารยที่ปรึกษา
แตละคนมีความถนัดและกลยุทธเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและทํางานแตกตางกัน ดังนั้นหากจัด
ใหอาจารยที่ปรึกษามารวมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกันจะชวยใหงานการใหคําปรึกษา
สามารถบรรลุ เป าหมายสู งสุ ด (2) นิ สิตนั กศึ กษาเป นแหล งขอมู ลสํ าหรั บการประเมิ นผลการ
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ปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา ดังที่ กรีส (Grites, 1984: 217) กลาววา ทักษะในหองเรียนมี
ความสําคัญมากในการนํามาเพื่อประยุกตใชกับกระบวนการคิดสําหรับการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
5. เทคนิคและยุทธวิธี (Technique and Strategies) ธรรมชาติของการใหคําปรึกษา
เปนการพบปะกันแบบตัวตอตัว จึงตองมีความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา
ดังนั้นเครื่องมือที่จะชวยใหเกิดความสะดวกตออาจารยที่ปรึกษา และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การให คํ า ปรึ ก ษาได ม ากขึ้ น ประหยั ด เวลา และยั ง คงรั ก ษาคุ ณ ภาพการให คํ า ปรึ ก ษาไว ไ ด
ประกอบดวย (1) การใหคําปรึกษาเปนกลุม (Group Advising) โดยปกติจัดใหใหกลุมและ 5 -8 คน
ซึ่งมีปญหาใกลเคียงหรือเหมือน ๆ กันมารวมกันคิดแกปญหา (2) การใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อน
(Peer Advising) ชวยสรางความสนิทสนมกลาเปดเผยปญหาและนําไปสูการตัดสินใจหาแนวทาง
แกปญหาใหตนเอง (3) ความรวมมือในการแกปญหา (Advising Contracts) สามารถนํามาแกไข
ปญหา เชน ความรวมมือในดานการเรียน ซึ่งจะเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
และ (4) การใหคําแนะนําเปนรายบุคคล (Self- Advising) เปนการสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาได
คนพบตัวเอง หลังจากอาจารยที่ปรึกษาไดใหคําแนะนําอยางนอยที่สุดจะชวยใหรูถึงวิธีการที่จะ
นําไปสูความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ ได
6. แหลงขอมูลอื่น ๆ ภายนอกสถาบัน ซึ่ง ทองเรียน อมรัชกุล และคณะ (2551: 157)
กลาววา แหลงขอมูลอื่น ๆ ภายนอกสถาบันมีความสําคัญในการใหคําปรึกษาประกอบดวย (1)
แหลงขอมูลในทองถิ่น (Local Sources) ไดแก ขอมูลที่ไดจากการสํารวจชุมชน การวิเคราะหงาน
โรงงานอุตสาหกรรม วงการธุรกิจ ชุมนุมตางๆ สมาคมอาชีพหอการคาและอื่น ๆ (2) แหลงวัสดุ
สารสนเทศในระดับภาค (Regional Sources) ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวแทนภาคกลุมโรงงานอุตสาหกรรมในระดับภาค และ(3) แหลงขอมูลระดับชาติ (National
Sources) ได แ ก ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากตั ว แทนระดั บ ชาติ เช น กรมแรงงาน กรมประชาสงเคราะห
สมาคมอาชี พระดับ ชาติแ ละอื่ น ๆ ซึ่ ง องคป ระกอบของสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ดั ง สรุ ปไว ใ น
แผนภูมิที่ 14

109

เครื่องมือวัดผล และ
ประเมินผล

สิ่งพิมพ

แหลงขอมูลอื่น ๆ
ภายนอกสถาบัน

เทคนิคและยุทธวิธี

สิ่งอํานวย
ความสะดวก

แหลงขอมูลของ
สถาบัน

หนวยงานตาง ๆภายใน
สถาบันและบุคลากร

แผนภูมิที่ 14 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ที่มา: Grites (1984: 197 – 223)
2.2.1 การดําเนินงานดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ชนัย วรรณะสี (2546) ไดกลาวถึง กระบวนการบริหารและจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกไววา การบริหารสิ่งอํานวยความสะดวกมีขั้นตอนในการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การกําหนดรายการขอมูล การออกแบบ
เก็บ ขอ มูล การเก็บ รวบรวมขอ มูล ตามแบบ การจัด แบบเก็บ ขอ มูล ใหเ ปน หมวดหมู การ
จัดเปนแฟมเรียงลําดับ และการเพิ่มเติม และแกไขขอมูลใหเปนปจจุบันสําหรับแนวปฏิบัติใน
การจัดเก็บขอมูล ประกอบดวย ระยะเวลาเก็บขอมูล อาจรวบรวมในเวลาตางกันแลวแตความ
สะดวกรวดเร็วและทันตอการนําไปใช เชน อาจเก็บขอมูลเปนวันสัปดาห เดือน ภาคการศึกษา
ปการศึกษาหรือปงบประมาณ เปนตน ผูเก็บรวบรวมขอมูลอาจเปนผูที่ใกลชิดกับแหลงจะทํา
ใหไ ดขอ มูล ที่ถูกตอ งและรวดเร็ว เชน อาจเปน เจา หนา ที่ฝา ยทะเบียน ผูนํา ทองถิ่น เจา ของ
โรงเรียนหรือผูประกอบธุรกิจ เปนตน แหลงขอมูล ไดแก ผูใหขอมูลหรือแหลงกําเนิดขอมูล เชน
นิสิตนักศึกษา แหลง งานหรือ ภาควิช า เปน ตน การแกไ ขขอ มูล ใหเ ปนปจ จุบัน จัด ทํา ในเวลา
แตกตางกันตามธรรมชาติของขอมูล เชน ทุกครั้งที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง ทุกเดือน ทุกภาคเรียน
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หรือทุกปการศึกษา สถานที่เก็บขอมูลที่ตอ งคํานึง ถึง ความสะดวกในการใชและบริการขอมูล
เชน เก็บไวที่ผูบริหาร ฝายธุรการ คณะวิชาหรือภาควิชา เปนตน
2. ขั้นการจัดกระทําขอมูล การนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไวมากระทําอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางกับขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศหรือขอสนเทศที่มีประโยชนแกผูใช และสามารถ
นํามาใชไดทันที ประกอบดวย การประมวลผลขอมูลดวยการจําแนกขอมูลเปนหมวดหมู จัด
เรียงลําดับขอมูล แจงนับและคํานวณ การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
เชน บทความ ตาราง รูปภาพ กราฟ เปนตน และการจัดเก็บรักษาขอมูลสามารถเก็บไดใน
รูปของแผนดิสกหรือจัดใสแฟมเก็บเอกสารแยกเปนหมวดหมู
3. ขั้นการนําผลไปใช เปนการนําขอมูลมาใชเปนสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานใน
แตละขั้นตอนทั้งในดานการตัดสินใจสั่งการ การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุมและการ
ประชาสัมพันธ ดังที่ พงษพันธ พงษโสภา (2543: 180–182) กลาววา กระบวนการใหบริการ
ขอสนเทศหรือสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งในดานการศึกษา อาชีพและสังคมสวนตัวสามารถจัดเปน
กิจกรรม เชน การประชุมใหญ (Assembly Program) เปนการจัดกิจกรรมเพื่อมุงใหความรู
หรือ รายละเอีย ดที่นิสิต นัก ศึก ษาสนใจในดา นตา ง ๆ โดยการเชิญ วิท ยากรภายนอกซึ่ง เปน
ผูแ ทนจากแหลง อาชีพ หรือ ผูแ ทนจากสถาบัน ตา ง ๆ มารว มอภิป รายหรือ บรรยายใหนิสิต
นักศึกษารวมฟง การประชุมปฏิบัติการ (Career Workshop) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็น และรว มมือ กัน ปฏิบ ัต ิง านหัว ขอ ที ่ใ ชใ นการประชุม เชน การเตรีย มอาชีพ ของนิส ิต
นักศึกษา การสํารวจอาชีพแขนงตาง ๆ การศึกษาและสํารวจตนเอง การศึกษาอาชีพกอนการเขา
ปฏิ บั ติ ง าน โอกาสแห ง การไดง านอาชี พ ที ่ สํ า คัญ ต า ง ๆ เปน ตน การจัด นิ ท รรศการ
(Exhibition) สามารถใชป า ยแสดงรายละเอีย ดตา ง ๆ ของขอ สนเทศทั้ ง สามประเภท หรื อ
อาจทํา เปน ภาพยนตร ที่ใ ห ค วามรู ถึ ง โอกาสตาง ๆ ของอาชีพที่นาสนใจ การจัดโครงการในชั้น
เรียน เชน การเขียนรายงานเกี่ยวกับอาชีพสั้น ๆ หรือสารสนเทศทุกสาขาที่สนใจ การจัดอภิปราย
กลุมเกี่ยวกับอาชีพ กิจกรรมเหลานี้อาจจัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชั้นเรียน หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรไดตามความเหมาะสม ไดแก การอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion) การ
ปฐมนิเทศ (Orientation) การปจฉิมนิเทศ การจัดอภิปรายในวันอาชีพ (Career Day) การจัด
ปายประกาศ (Board) เปนการใหความรูขาวสารและขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ที่นิสิตนักศึกษา
ควรทราบ เชน เรื่องการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน การรับสมัครเพื่อเขาศึกษาตอ เรื่องราวที่ควร
ทราบเกี่ยวกับสถาบันหรือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งชุมชน (Clubs) หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย
ตั้งกลุมหรือหนวยงานตาง ๆ ขึ้นในชั้นเรียนเพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษาไดมองเห็นและเขาใจถึงความ
เกี่ยวพันกัน ทั้งในระหวางวิชาที่เรียนกับโลกของการงานหรืออาชีพแตละชนิด และการศึกษาของ
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นิสิตนักศึกษาที่อยูในความดูแลของผูปกครองแตละคน การพานิสิตนักศึกษาไปทัศนศึกษาหรือ
ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) การเยี่ยมสถาบันการศึกษาตาง ๆ องคการธุรกิจหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสไปเยี่ยมหนวยงานเหลานี้ไดเขาใจ
เกี่ยวกับโลกของการศึกษาและอาชีพไดกวางขวางขึ้น และการรายงานเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบัน
การนํ าคอมพิ ว เตอร ม าใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการให คํา ปรึ ก ษานิ สิต นั กศึ กษาผ านระบบ
ออนไลน (Online) ภาควิชา Computer ของมหาวิทยาลัย California State เปดการใหคําปรึกษา
ทางดานวิชาการผานระบบออนไลน (Online) ใหแกนิสิตนักศึกษาเพื่อเพิ่มความสะดวกและการ
ทํางานที่งายขึ้น ระบบใหคําปรึกษาผานออนไลน (Clemson University, 2005) แบงออกเปน 5
กลุม ดังนี้
1. ที่ปรึกษาตรวจเช็คขอมูลของนิสิตนักศึกษาผานระบบออนไลน (Online) ในขณะที่
ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา
2. นิสิตนักศึกษาตรวจเช็คขอมูลเกี่ยวกับวิชาเรียนและขอกําหนดตาง ๆ ของระดับ
ปริญญา โดยที่ไมมีความตองการจะพบกับที่ปรึกษา
3. ที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาพูดคุยปรึกษาผานทางอีเมล (E-mail)
4. ที่ปรึกษาใชออนไลน (Online) แบบฟอรม เพื่อใหนิสิตนักศึกษากรอกขอมูลสงผาน
เขามาและที่ปรึกษาจะติดตอกลับทางอีเมล (E-mail) หรือทางโทรศัพท
5. การใหคําปรึกษาผานเครื่องอัตโนมัติ (Auto Machine)
จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการดําเนินงานการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ดังคํากลาว
ที่วา ที่จริงแลวพวกเรากําลังอยูในจุดที่นิสิตนักศึกษาไมจําเปนตองพบอาจารยที่ปรึกษา หากทุก
อย างเรี ยบรอ ยดี อ ยูแ ล ว นอกเหนื อไปจากนี้ห ากนิ สิ ต นั กศึ ก ษาคงเรี ย นตามลํ า ดั บ ที่ ส ถาบั น
กําหนดใหก็อาจเรียนจบไดโดยไมตองพบอาจารยที่ปรึกษาก็อาจเปนไปได
จะเห็นไดวา “ สิ่งอํานวยความสะดวก ” ถือเปนกระบวนการและระบบงาน เครื่องมือ
และอุปกรณตาง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชงานเฉพาะดานที่ชวยใหไดสารสนเทศหรือการจัดระบบ
ขอมูลตามตองการ ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีคมนาคม หรือการสื่อสารขอมูล เทคโนโลยีอื่น ๆ สวนของเทคโนโลยีมีประโยชนในการ
ใหคําปรึกษาคือ มีการมุงเนนใหนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูระหวางอาจารยที่ปรึกษากับผูเรียน
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถคนหาขอมูลของนิสิตนักศึกษาเพื่อให
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คํ า ปรึ ก ษาได ต รงเป าหมาย ช วยในการวางแผนและพั ฒนาแนวคิ ดใหม ๆ ในการให คํ าปรึ กษา
(จามรกุล เหลาเกียรติกุล, 2550: 26)
จากการเสนอแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา “สิ่งอํานวยความสะดวก ” เปนทางเลือกที่
สามารถนําแนวคิด หลักการ เทคนิ ค วิธี การ กระบวนการ ตลอดจนผลิตผลทางวิทยาศาสตรมา
ประยุกตใชในระบบการใหคําปรึกษา เพื่อปรับปรุงระบบงานนั้น ๆ ใหดีขึ้น และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนสวนหนึ่งของระบบการใหคําปรึกษา ที่จะชวยใหเกิดประโยชน
ดังนี้
1. ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) สิ่งอํานวยความสะดวกจะชวยใหการบริหารงาน
การใหคาํ ปรึกษาบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. ด า นประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) สิ ่ง อํ า นวยความสะดวกจะช ว ยให ก าร
บริหารงานการใหคําปรึกษานั้นไดผลผลิต รายงานออกมาอยางเต็มที่
3. ประหยัด (Economy) สิ่ง อํานวยความสะดวก จะชวยประหยัดเวลา ทรัพยากร
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. ปลอดภัย (Safety) สิ่งอํานวยความสะดวก เปนระบบการทํางานที่อํานวยใหเกิด
ความปลอดภัย เพิ่มขึ้น
2.3 การใหคําปรึกษา
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาเป น ผู ที่ มี ส ว นให ก ระบวนการดํ า เนิ น งานให คํ า ปรึ ก ษามี คุ ณ ภาพ
จําเปนตองมีบทบาทและหลักการใหคําปรึกษา ดังนี้
1. บทบาทของอาจารยที่ปรึกษา อฟาเซียบี (Afrassiabi, 1987) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาไว 4 ประการ คือ บทบาทที่เปนครู บทบาทผูใหคําปรึกษา บทบาท
อาจารยผูสอน และบทบาทเปนผูบริหาร สวน กินน (Guinn, 1984) ไดศึกษาบทบาทของอาจารย
ที ่ป รึก ษาในการกํ า หนดบทบาทและความรับ ผิด ชอบของอาจารยที ่ป รึก ษาใหช ัด เจนยิ ่ง ขึ ้น
เชนเดียวกับ อิสสรหัส โชติกเสถียร (2543: 65 – 67) ไดศึกษาบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาตาม
ทรรศนะของอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พบวา ทั้งอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิตนักศึกษามีทรรศนะตอบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 4 ดาน คือ ดานการแนะนํา
และการใหคําปรึกษา ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานการมีปฏิสัมพันธกับนิสิตนักศึกษา ดาน
การใหความชวยเหลือและประสานงานกับนิสิตนักศึกษาในระดับมาก สวนที่อาจารยที่ปรึกษามี
ปญหาในการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาในระดับมาก และนิสิตนักศึกษามีปญหาในการเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขณะที่ วิสูตร จําเนียร (2543: 61–64) ไดศึกษา
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การปฏิบัติข องอาจารยที่ป รึก ษาเกี่ย วกับ บทบาทในการใหคํา ปรึก ษาในสถาบัน อุด มศึก ษา
พบวา อาจารยที่ปรึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทในการใหคําปรึกษาโดยรวมทั้ง 5 ดาน ไดแก
ดานการศึกษา ดานสวัสดิการ ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดานวิชาชีพ และดานการดําเนินงาน
ใหคําปรึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการศึกษา ดานการพัฒนา
นิสิต นักศึก ษา และด านการดํ าเนิ นงานให คํ าปรึกษามีการปฏิ บัติ อยู ในระดั บมาก สวนด าน
สวัสดิการ และวิชาชีพการปฏิบัติในอยูในระดับปานกลาง
จากการศึกษาที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปใหเห็นความสําคัญของการดําเนินงาน
อาจารยที่ปรึกษาควรมีบทบาท ดังนี้
1.1 บทบาทในฐานะอาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญตองทําหนาที่ใน
การเรียนการสอน จึงมีภารกิจในการอบรมนิสิตนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียน เปนที่พึ่งทาง
วิชาการที่ตองสอนทั้งคนและสอนทั้งหนังสือ ทั้งใหความหวงใยและความชวยเหลือในดานการฝก
วิชาชีพ บุคลิกภาพ และปญหาสวนตัวอยูประจํา (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543: 86) ซึ่ง
ไฮแมน บิลส และเบเนดิกท (Hyman, Beeles and Benedict, 1994: 20) กลาววา ผลการเรียนมี
ความสําคัญถือวาเปนการสรุปการเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษา ดังที่
บาร และ อัพคราฟท (Barr and Upcraft, 1990: 189) กลาววา อาจารยที่ปรึกษาสามารถแสวงหา
แนวทางในการพัฒนานิสิตนักศึกษาดวยกิจกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากการเก็บรวบรวมขอมูล
เรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาไวอยางเปนระบบ เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตร การตรวจสอบหลักฐานสําเนาคํารองและสําเนาอนุมัติตางๆ จะชวยใหอาจารยที่
ปรึ กษาสามารถแก ไขป ญหาได อย างทั นท วงที ทั้ งนี้ ย อมนํ าไปสู การเรี ยนรู และเข าใจพฤติ กรรม
บุคลิกภาพ ตลอดจนจริยธรรมของนักศึกษา ดังที่ ชิคเกอริง และ ไรสเซอร (Chickering and
Reisser, 1993: 269) กลาววา การที่อาจารยที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กันในสถานการณที่แตกตางกันจะเปนการสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาเกิดพัฒนาการทางสติปญญา มี
ความสามารถในการดูแลตนเอง รูจักพึ่งตนเอง เปนคนที่มีเปาหมายและมีเหตุผล ดังนั้นจึงควร
สรางเสริมและปลูกฝงบทบาทในการมีปฏิสัมพันธกับนิสิตนักศึกษา ดังนี้ (1) การสรางความรูสึก
ความเปนสวนหนึ่งของสถาบัน ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาสามารถพัฒนานิสิตนักศึกษาไดตามปณิธาน
ของสถาบันจะทําใหนิสิตนักศึกษาผูกพันกับเพื่อน ๆ และอาจารยทําใหเกิดความมั่นใจในการ
เลือกแผนการเรียน และรูสึกวาตนเองมีเปาหมายชีวิตมากขึ้น (2) บทบาทในการเปนพี่เลี้ยงที่
คอยใหกําลังใจหวงใยในการศึกษาเลาเรียน การใชชีวิตในสถาบันและการใหการสนับสนุนนิสิต
นั ก ศึ ก ษาในด า นต า ง ๆ จะช ว ยให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษามากขึ้ น
(Kopera,1998: DAI-A 59/03 :750) เชนเดียวกับที่ เครมเมอร และคนอื่น ๆ (Kramer and Others,
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1987: 26) กลาววานิสิตนักศึกษาชั้นปสุดทายสมควรจะไดรับขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียม
ตัวรับความสําเร็จที่จะกาวไปสูโลกแหงการทํางาน หรือการศึกษาตอ อาจารยที่ปรึกษาควรให
ความชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจแกนิสิตนักศึกษาระดับนี้เปนพิเศษ โดยประสานงานกับ
สถาบันในการจัดสัมมนาทางวิชาการและการวางแนวทางวิชาชีพในการทํางานใหนิสิตนักศึกษา
และ (3) การแนะนําหลักสูตร การวางโครงการเกี่ยวกับดานการเรียน ดานอาชีพ ดานสวนตัวและ
สังคม จะชวยสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดประสบการณยิ่งขึ้นและการใหคําปรึกษาทําไดงายเชนกัน
1.2 บทบาทในฐานะผูใหคําปรึกษา เปนบทบาทที่จําเปนซึ่งตองอาศัยขอมูลจาก
หลายๆ ฝาย เพื่อแกปญหาความคับของใจตางๆ ของนิสิตนักศึกษา ขอมูลพื้นฐานที่จําเปน ไดแก
ขอมูลจากฝายวิชาการ ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา และฝายอาคารสถานที่ ซึ่งบทบาทหนาที่สําคัญ
ที่อ าจารยที่ป รึก ษาตอ งปฏิบัติ ไดแ ก บทบาทในการใหคํา แนะนํา เกี่ย วกับ นโยบาย ปรัช ญา
และวั ต ถุ ป ระสงค ข องสถาบั น และโปรแกรมวิ ช าที่ ศึ ก ษา ตลอดจนระเบี ย บข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ
เกี่ ย วกั บ การใชช ีว ิต ในสถาบัน อุด มศึก ษา เชน การลงทะเบีย นวิช าเรีย น การเพิ ่ม – ถอน
รายวิชา การขอพักการเรียน การขอผอนผันการเกณฑทหาร การวางแผนการเรียน แหลงที่สนับสนุน
การศึกษาเลาเรียน การจัดทําแฟมประวัติผลงานตนเอง (Port folio) และการเขาพบอาจารยที่
ปรึกษา ซึ่ง วิจิตร สินสิริ (2546: 29) ไดเสนอแนวคิดไววา การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
เปนเชิงรุก โดยไมตองตั้งเงื่อนไขวาจะตองจัดเฉพาะผูที่มีปญหา ทําใหนิสิตนักศึกษาทุกคนสบาย
ใจที่จะพบ บทบาทในการแนะนําใหนิสิตนักศึกษารูจักเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถาบัน การปรับตัว
การแบงเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรมอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒ นา
บุคลิกภาพ อารมณ ทักษะการใชชีวิตในสังคมที่สามารถแกไขปญหาความขัดแยงทั้งในสวนตัว
และความขัดแยงในกลุมเพื่อน ดังที่ บาร และคณะ (Barr and Others, 1990: 190–191)
กลาววา บทบาทในการใหคําแนะนํากับนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับกับการเรียนที่ถูกตองเพื่อใหนิสิต
นักศึกษาประสบความสําเร็จ อีกทั้งรวมแกปญหาที่เกี่ยวกับการเรียนอยางเหมาะสม (Axelrod,
1973: 150–151) สอดคลองกับ สติกเคิล (Stickle, 1980: 262–265) กลาววา การชวยแนะนํา
นิสิตนักศึกษา เชน การใหทักษะและกลยุทธในการเรียน และการสอนมีความจําเปนเชนเดียวกัน
กับการวางแผนพัฒนากลยุทธทางดานวิชาชีพในระยะยาว และมีบทบาทในการพัฒนาตนเอง
ดวยการเขารวมประชุมอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน เพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงการดูแลนักศึกษาใหดียิ่งขึ้น อยางนอยสัปดาหล ะ 1
ชั่วโมง (สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2548)
1.3 บทบาทในฐานะผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษาที่ทําหนาที่เปนผูบริหารยอมเปน
ผูที่มีความเขาใจในหลักการใหคําปรึกษาและทักษะการบริหารงาน ทําใหมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
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การใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา และชวยพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เชน การสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยที่ปรึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ตลอดจนการติด ตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา การใหความสะดวกใน
การประสานงานกับ ฝา ยตา ง ๆ การชี้แ จงที่เ กี่ย วกับ หนา ที่ข องนิสิต นัก ศึก ษาตอ อาจารยที่
ปรึกษา รวมทั้งการพิจารณาคํารองของนิสิตนักศึกษา เพื่อดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและ
การสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
(นุชลี อุปภัย, 2542: 6)
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษามีความสําคัญ ไมวาบทบาทในฐานะใด ลวนสงผล
ใหน ิส ิต นัก ศึก ษาประสบความสํ า เร็จ ในการเรีย น ไดร ับ การพัฒ นาทั ้ง ทางดา นวิช าการ
วิช าชีพ บุคลิกภาพ สามารถแกไขปญหาสวนตัว เขาใจระบบการเรียน พรอมที่จะเขาสูโลกการ
ทํ า งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ การศึ ก ษาต อ ช ว ยให ก ารดํ า เนิ น งานของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
ครอบคลุมอันเปนผลดีกับการบริหารจัดการ
2. หลักการใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการใหคําปรึกษา
ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม โดยยึดบุคคลเปนศูนยกลางเพื่อชวยเหลือและพัฒนานิสิตนักศึกษา
ไดตรงประเด็นมากขึ้น สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่
ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12)
ดังแนวคิดของ อีลิส (Ellis, 1993: 32) ที่กลาววา การใหคําปรึกษาแบบโรเจอเรียน (Rogerian
Counseling) เนนผูรับคําปรึกษาเปนสําคัญ เชนเดียวกับแนวคิดของ ทองเรียน อมรัชกุล (2542: 56)
ที่กลาววา ทฤษฎีการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมควรนํามาใชคือ ทฤษฎีการยึดผูขอรับคําปรึกษาเปน
ศูนยกลาง (Client Center Counseling) โดยผูใ หคําปรึกษาหรือ อาจารยที่ปรึกษาเปน เพีย ง
ผู ร ับ ฟง ปญ หา เพื ่อ ชว ยใหนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามองเห็ น ป ญ หาของตนเอง ซึ่ ง เชื่ อ ว า มนุ ษ ย มี
ความสามารถแกปญหาของตนได ถือวาเปนกระบวนการใหคําปรึกษาไดรับการชวยเหลือใหรูจัก
ตนเอง อีลิสเชื่อวา มนุษยมีธรรมชาติที่ดีมีแรงจูงใจในดานบวก มีเหตุผล สามารถชวยขัดเกลา
และเลือกทางชีวิตของตนเองไดถามีอิสระเพียงพอกับความสามารถของแตละบุคคลไปสูการรูจัก
ตนเองอยางแทจริง (Self - Actualization) ดังที่ บรอคเก็ต และไฮแมสตรา (Brockett and
Heimmestra, 1991: 24 – 33) กลาววา การเรียนรูของบุคคลไมไดเกิดจากการการจัดการเรียน
สอนในระบบเทา นั้น หากแตก ารเรียนรูสามารถเกิด ไดใ นสถานการณตาง ๆ คือ การเรียนรูโดย
บังเอิญ (Random or Incidental Learning) เปนผลพลอยไดจากเหตุการณอยางหนึ่ง ซึ่ง บุค คล
เขาไปสัม ผัส และรับ รูโดยไมไ ดเ จตนาการเรีย นรูจากกลุม (Collaborative Learning) เปนการ
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เรีย นรูจ ากสัง คม กลุม เพื่อ น ที่ไ ดสัม ผัส และถา ยทอดการเรีย นรูตามกระบวนการจัดการศึกษา
(Provider Sponsored) เปนการจัดกระบวนการเรียนรูในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีกลุมบุคคลจัดขึ้น มี
การกํากับ ดูแล มีการประเมิน ผลใหการรับ รองคุณ วุฒิ และการเรียนรูกระบวนการพึ่งตนเอง
(Self – Directed Learning) เปนการเรียนที่เกิดจากความอยากรู อยากเรียน โดยผูเรียนจะวาง
แผนการเรียนนั้นดวยตนเอง ซึ่งแนวทางการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง อาจารยที่
ปรึกษาสามารถนํามาใชเพื่อการปรึกษามี 2 ลักษณะ คือ การใหคําปรึกษาเปนกลุม และการให
คําปรึกษาเปนรายบุคคล กระบวนการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลางทั้งรายบุคคลและ
เปนกลุมจะชวยใหนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู และพัฒ นาตนเองมีความเขาใจตนเองไดดีขึ้น
โดยอาจารยที่ป รึกษาจะเปนผูชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจ ซึ่งการใหคําปรึกษาทั้งรายบุคคล
และเป น กลุ ม จะช ว ยให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรีย นรู แ ละพัฒ นาตนเองมีค วามเขา ใจตนเองไดดี
อาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจ ซึ่งการใหคําปรึกษาทั้งรายบุคคลและเปน
กลุมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษา
เพื่อใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักการใหคําปรึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอหลักการให
คําปรึกษา มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 เทคนิคการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
การให คํ าปรึ กษานิ สิ ตนั กศึ กษาของอาจารย ที่ ปรึ กษา เป นกระบวนการสํ าคั ญที่ ใช ใน
พั ฒ นานิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษา สามารถสรุ ป เกี ่ ย วกั บ เทคนิ ค เบื ้ อ งต น การให คํ า ปรึ ก ษานิ ส ิ ต
นั ก ศึ ก ษา (สําเนาว ขจรศิลป, 2543) ดังนี้
1. การใหคําแนะนํา (Advising) เปนวิธีที่ปรึกษาใหการชวยเหลือแกนิสิตนักศึกษา
มากที่สุด สิ่ง ที่อ าจารยที่ป รึก ษาแนะนํา นิสิต นัก ศึก ษามัก จะเปน เรื่อ งเกี่ย วกับ กฎ ระเบีย บ
หรือวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยูเปนประจํา เชน การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม – ลดวิชาเรียน หรือปญหา
เล็กนอยที่อาจารย ซึ่งเปนผูมีวุฒิภาวะ และประสบการณมากกวานิสิตนักศึกษาอาจใหคําแนะนํา
เพื่อ ใหนิสิตนักศึกษาสามารถแกปญหาได การใหคําแนะนําไมเ หมาะสมกับ ปญ หาที่เกี่ยวกับ
อารมณอยางรุน แรง ปญ หาบุค ลิก ภาพ หรือ ปญ หาที่ตอ งตัด สิน ใจเลือ กทํา ใดอยา งหนึ่ง เชน
การเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชาเอก เปนตน
2. การใหคําปรึกษา (Counseling) เปน กระบวนการชวยเหลือ ใหนิสิต นัก ศึก ษา
เข าใจตนเอง สภาพแวดล อม และปญ หาที่ เ ผชิ ญ อยู และสามารถใช ค วามเข า ใจดั ง กล า วมา
แกปญหาหรือ ตัด สิน ใจเลือ กเปา หมายในการดํา เนิน ชีวิต ที่เ หมาะสมกับ ตัว เอง และเพื่อ การ
ปรับตัวที่ดีในอนาคตเทคนิคในการใหคําปรึกษาที่สําคัญที่อาจารยปรึกษาควรทราบ มีดังตอไปนี้
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2.1 การฟง (Listening) ในที่นี้เปนการฟงที่แสดงความสนใจตอนิสิตนักศึกษา
เปนการตั้งใจฟงดวยหูตอคําพูด และใชสายตาสังเกตทาทางและพฤติกรรมเพื่อใหทราบวาอะไรเกิดขึ้น
แกนิสิตนักศึกษา เทคนิคในการฟงนี้ ประกอบดวย การใสใจเปนการแสดงพฤติกรรมออกทางดาน
สายตา การวางท าทางอยางสบายใจ การใช มือประกอบการพู ด ที่ แสดงถึงความสนใจต อนิสิต
นักศึกษาในการฟงนี้บางอาจครั้งอาจารยที่ปรึกษาอาจสะทอนขอความหรือตีความใหกระจางชัด
หรือถามคําถามเพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของนิสิตนักศึกษา
2.2 การนํา (Leading) เปนการกระตุนใหนักศึกษาซึ่งบางครั้งไมกลาพูดออกมา
การนําจึงเปนการกระตุนใหนิสิตนักศึกษาสํารวจ หรือแสดงออกถึงความรูสึก ทัศนคติคานิยม หรือ
พฤติกรรมของตนการสะทอนกลับ (Reflecting) เปนการชวยใหนิสิตนักศึกษาเขาใจตนเอง คือ
ความเขาใจความรูสึก ประสบการณ หรือปญหาไดถูกตองยิ่งขึ้น
2.3 การสรุป (Summarization) คือ การที่อาจารยที่ปรึกษารวบรวมความคิดและ
ความรูสึกที่สําคัญ ๆ ที่นิสิตนักศึกษาแสดงออก การสรุปจึงเปนการใหนิสิตนักศึกษาไดสํารวจ
ความคิดและความรูสึกของตนเองใหกวางขวางยิ่งขึ้น
2.4 การใหขอมูล (Informing) เปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหนิสิตนักศึกษาเขาใจตนเอง
และสิ่งแวดลอมไดดียิ่งขึ้น ขอมูลที่จําเปนในการใหคําปรึกษา ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพและขอมูลเกี่ยวสภาพแวดลอมของขอมูลดังกลาวจะชวยใหนิสิตนักศึกษา
สามารถตัดสินใจหรือเห็นลูทางในการแกปญหา
2.5 การใหกําลังใจ (Encouragement) นิสิตนักศึกษาสวนใหญที่มาพบอาจารย
ที่ปรึกษามักมีความรูสึกขาดความมั่นใจ อาจารยที่ปรึกษาจึงควรชวยกระตุนใหกําลังใจ และพรอมที่จะ
แกไขปญหา
2.6 การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณีอาจารยที่ปรึกษาอาจเสนอความ
คิดเห็นที่เหมาะสมเพื่อนําไปสูการแกปญหาใหแกนิสิตนักศึกษา การเสนอแนะดังกลาวควรเปด
โอกาสใหไดใชเหตุของตนใหมากเพื่อใหสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง
พงษพันธ พงษโสภา (2543) ไดเสนอแนวคิดกลวิธีหรือเทคนิคการใหคําปรึกษาเพื่อผูให
คําปรึกษามีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปใชได ดังนี้
1. การเริ่มตนใหคําปรึกษา (Opening the Interview )
การเริ่มตนใหคําปรึกษาจําเปนตองอาศัยทักษะในการนําหรือเริ่มสนทนา (Leading
Skills) บรรยากาศของการเริ่ ม ต น การให คํา ปรึ ก ษามี ค วามอบอุ น และเป น กั น เอง ซึ่ ง เป น
กระบวนการของการใหคําปรึกษาโดยทั่วไปนั้น ผูใหคําปรึกษามักจะรอใหผูรับคําปรึกษาเปนผู
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เริ่มตนโดยบอกถึงสาเหตุที่มาพบแตถาผูรับคําปรึกษารูสึกตื่นเตนหรือลําบากใจในการแสดงออก
ผูใหคําปรึกษาก็จําเปนตองพยายามหาทางชวยใหผูรับคําปรึกษา
1.1 การนําเขาสูการสนทนาโดยตรง (Direct Leading) เปนการกระตุนใหการ
สนทนาดําเนินตอไป อีกทั้งยังเปนการชวยใหผูรับคําปรึกษาไดขยายถึงเรื่องราวที่กําลังสนทนาให
ชัดเจนยิ่งขึ้น
1.2 การนําสนทนาใหเขาประเด็น (Focusing) บางครั้งผูรับคําปรึกษาอาจเกิด
ความสับสนในเรื่องที่กําลังสนทนากัน โดยเฉพาะในตอนตนของการสนทนาเกี่ยวกับปญหาของ
ผูรับคําปรึกษา กลวิธีนี้จะชวยใหผูรับคําปรึกษาไดทราบถึงประเด็นที่กําลังคุยกันไดแนชัด อันเปน
การชวยใหไดมองถึงปญหานั้นอยางเจาะจงลงไปอีกดวย เชน
2. การตั้งคําถาม (Questioning) ผูใหคําปรึกษาสามารถใชคําถามเพื่อใหได ขอมูลใน
ดานตาง ๆ เพิ่มเติม เชน ภูมิหลัง ความสนใจ จุดดี จุดออนของผูรับคําปรึกษาเพื่อที่จะชวยผูรับ
คําปรึกษาไดมีโอกาสเขาใจถึงปญหาและตัวผูรับคําปรึกษาไดดียิ่งขึ้น
3. การสอบซัก (Probing) เปนการปอนคําถามตรง ๆ หลาย ๆ คําถามติดตอกันเพื่อ
ดึงเอาคําตอบจากผูรับคําปรึกษาออกมา กลวิธีการสอบซักนี้ผูใหคําปรึกษาไมควรใชบอยนัก
เพราะเปนการรีบเรง กระบวนการในการใหคําปรึกษาโดยใชการสอบซักเพื่อใหไดคําตอบมาเร็ว
เกิดวาที่ผูรับคําปรึกษาจะมีความพรอมที่จะพูดถึงปญหาของเขาก็อาจจะทําใหเกิดความลมเหลว
ในการให คําปรึกษาได วิธีการสอบซั กอาจใช ไดผลเมื่อผูรับคําปรึกษาพยายามหลีกเลี่ ยงที่จ ะ
กลาวถึงจุดสําคัญของปญหาอยูตลอดเวลา แตขณะที่ผูใชไดผลเมื่อผูรับคําปรึกษาใชกลวิธีนี้ควร
จะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงทางความรูสึกของผูรับคําปรึกษา
4. การเงียบ (Silence) การเงียบเปนกลวิธีหนึ่งใชภายหลังจากที่ผูใหคําปรึกษาปอน
คํา ถามใหแ กผูร ับ คํา ปรึก ษากํ า ลัง คิด วา จะตอบปญ หานั ้น หรือ ไม หรือ จะตอบปญ หานั ้น
อยางไร วิธีการใชกลวิธีการเงียบเพื่อคอยฟงคําตอบจากผูรับคําปรึกษานั้น อาจสรางความอึดอัด
ใจแกผูใหคําปรึกษา
5. การทบทวนประโยค (Paraphrasing) หมายถึง การพูดซ้ําประโยคที่ผูรับคําปรึกษา
พูดมาแตใชถอยคํานอยลง ขณะเดียวกันก็ยังคงความหมายเดิมอยู
6. การสรุ ป (Summarizing) ในระหว า งการให คํ า ปรึ ก ษา ผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษากั บ ผู รั บ
คําปรึกษาอาจสนทนากันหลายเรื่องพรอม ๆ กัน และอาจเกิดความสับสน ดังนั้นการใชทักษะใน
การสรุปก็คือ การพยายามรวบรวมสิ่งที่พูดกันไปแลวนั้นใหเปนประโยคเดียว โดยครอบคลุมเนื้อ
เรื่องตาง ๆ ที่ไดสนทนามาแตละตอนของการสนทนา
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7. การสะทอนความรูสึก (Reflection of Feeling) เปนการนําเอาขอความและคําพูด
ของผูรับคําปรึกษามาตีความหมายและพูดออกมาในเชิงของความรูสึกที่แฝงอยูในเนื้อหานั้น โดย
ผูใหคําปรึกษาอาจถอดขอความและจัดคําพูดนั้นใหม
8. การตีค วาม (Interpreting) ในระหวา งการใหคํา ปรึก ษา ผูร ับ คํ า ปรึก ษาอาจ
กลาวถึงเรื่องราวบางสิ่งที่มีค วามหมายสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่ไดเคยกลาวมาแลว และใน
ขณะนั้นผูใหคําปรึกษาอาจมองเห็นความสัมพันธกับพฤติกรรมเดิม จึงใชวิธีการตีความเพื่อผูรับ
ปรึกษาเห็นความเกี่ยวของกับของปญหาและยอมรับในปญหานั้น
9. การชี้แนะ (Suggesting) เปนกลวิธีในการเสนอความคิดหรือวิธีการแกไขปญหา
แบบออมๆ เพื่อจูงใจใหผูรับคําปรึกษาวิธีการแกไขปญหา หรือรับเอาวิธีนั้นไวใชเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาตอไป
10. การแสดงความเห็น ชอบ (Approval) เปน กลวิธ ีห นึ ่ง ใหกํ า ลัง ใจแกผู ร ับ
คําปรึกษาที่จะดําเนินวิธีการแกไขปญหาตอไป ผูใหคําปรึกษาสามารถใชคําพูด หรือกิริยาทาทางที่
จะแสดงใหผูรับรูวาผูใดใหคําปรึกษาเห็นชอบดวยกับวิธีการผูรับคําปรึกษา
11. การใหความมั่นใจ (Assurance) เมื่อผูรับคําปรึกษาแสดงทัศนะ หรือโครงการตอ
ผูใหคําปรึกษาและผูใหคําปรึกษามั่นใจวาทัศนะ หรือโครงการนั้นถูกตองและไดผลดีจริง
12. การเผชิญหนา (Confrontation) การเผชิญหนาเปนกลวิธีหนึ่งที่ผูใหคําปรึกษา
จะบอกถึงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองตอผูรับคําปรึกษาอยางตรงไปตรงมา เพื่อชวย
ผูรับคําปรึกษาไดเขาใจถึงความรูสึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมของตนเองใหถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงมากขึ้น
13. การทาทาย (Challenge) เปนกลวิธีอีกชนิดหนึ่งที่จะกระตุนใหผูรับคําปรึกษาตอง
ใชความตั้งใจมากขึ้นในการแกปญหาแตในเวลาเดียวกันกลวิธีดังกลาวก็อาจสรางความกังวลใจ
แกผูใหคําปรึกษาเพิ่มขึ้นได
14. การไมย อมรับ (Rejection) เปน กลวิธี ที่ผูใ ห คํา ปรึก ษาจะใช เ มื่อ เห็ น ว า
ผูรับคําปรึกษาแสดงความคิดเห็นที่ผิดไปจากความเปนจริง หรือแสดงออกถึงความคิดที่เพอฝน
มากเกินไป
15. การฟง (Listening) นับวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูใหคําปรึกษาทุกคน การฟงเปน
ศิลปะที่ตองอาศัยความอดทนและตองใชสมาธิเปนอยางมาก
เทคนิค ในการใหคําปรึกษาดังกลาว เปน เทคนิค ในการใหคําปรึกษาเชิง จิต วิท ยา ซึ่ง
ตองมีการศึกษาอบรมและมีการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรูความชํานาญ จึงจะสามารถแกไขปญหา
ของนิสิตนักศึกษาไดอยางกวางขวาง อาจารยที่ปรึกษาที่มิไดฝกอบรมมาทางดานนี้โดยเฉพาะ แตมี
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หนาที่ตองชวยเหลือนิสิตนักศึกษาจึงตองศึกษา และฝกเทคนิคดังกลาวเพื่อใหเกิดความรูความ
ชํานาญพอสมควร อยางไรก็ตามปญหาของนิสิตนักศึกษาบางอยางเปนปญหาที่แกไขไดยาก
หรือการแกไขตองใชเวลา เชน ปญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว เชน การขัดแยง
ระหวางบิดา – มารดา อาจารยที่ปรึกษาควรชวยใหนิสิตนักศึกษายอมรับสภาพหาทางคลี่คลาย
ปญหาตอไป ในขณะที่มีปญหานิสิตนักศึกษามีอาการเก็บกดอยู อาจารยที่ปรึกษาจึงควรเปดโอกาส
ให นิสิตนั กศึกษาไดร ะบายอารมณห รื อความรูสึ ก โดยเปน ผูฟงที่ ดีค วรใหกํ าลั งใจ ให ค วามรัก
ความอบอุ น และใช เ ทคนิ ค ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ก็ จ ะสามารถช ว ยเหลื อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได ม าก
พอสมควร ถานิสิตนักศึกษามีปญหาที่เกี่ยวกับอารมณ ปญหาการเลือกอาชีพ การเลือกวิชา
หรือปญหาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่สําคัญมาก อาจารยที่ปรึกษาควรแนะนําใหนิสิตนักศึกษาไป
ขอรับความชวยเหลือจากผูที่มีความเชี่ยวชาญ เชน นักแนะแนวที่กองกิจการนิสิตนักศึกษาก็จะ
เปนการชวยเหลือที่เปนประโยชนตอนิสิตนักศึกษาเปนอยางมาก
2.2 บทบาทนิสิตนักศึกษา
นิสิตนักศึกษามีสวนสําคัญที่ทําใหกระบวนการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา หรือระบบ
การใหคําปรึกษามีคุณภาพจึงตองมีแนวการปฏิบัติ ดังที่สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2550:
5) ไดกํา หนดภาระหนา ที่ไ วด ัง นี ้ คือ (1) นิส ิต นัก ศึก ษาตอ งเขา พบอาจารยที ่ป รึก ษาตาม
กํา หนดเวลาที่อ าจารยที่ป รึก ษากํ า หนดไว กรณีที่มีปญ หาเรง ดว นสามารถเขา พบอาจารยที่
ปรึกษาไดทุกเวลา (2) นิสิตนักศึกษาตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเมื่อมีปญหาการเรียน หรือ
ปญหาสวนตัวดานอื่นๆ (3) นิสิตนักศึกษาตองเขารับฟงคําแนะนําตักเตือนของอาจารยที่ปรึกษา
(4) นิส ิต นัก ศึก ษาควรอ า นข า วติ ด ตามป า ยประกาศของคณะและสถาบั น อย า งสม่ํ า เสมอ
เชนเดียวกับที่ สุชาดา จันทรเอม (2536: 37) ไดกลาวถึงภาระหนาที่ของนิสิตนักศึกษาไวดังนี้ คือ
การรวมเขารับฟงปฐมนิเทศสําหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การตั้งใจมาเรียนและเขาชั้นเรียน
อยางสม่ําเสมอ เมื่อมีปญหาสิ่งใดไมค วรเก็บ ไวค วรนํา ไปปรึก ษาอาจารยที่ป รึก ษาทัน ที การ
ทําตัวเปนสมาชิกที่ดีของสถาบัน เชน การชวยเหลือสถาบันในกิจกรรรมตางๆ และการใหความ
สนใจในการใหบริการตางๆ ที่สถาบันจัดขึ้นตลอดจนการเปนสมาชิกของชมรมตางๆ
2.3 เครื่องมือการใหคําปรึกษา
เครื่องมือที่สําคัญสําหรับอาจารยที่ปรึกษา ประกอบดวยเครื่องมือ และขอมูลที่ใชในการ
ใหการปรึกษา (สําเนาว ขจรศิลป, 2543) สรุปดังนี้
1. เครื่องมือที่สําคัญสําหรับอาจารยที่ปรึกษา ไดแก
1) คูมือนักศึกษา
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2) หลักสูตรของคณะที่นิสิตนักศึกษาสังกัด
3) ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
4) คูมืออาจารยที่ปรึกษา
5) แบบฟอรมสําหรับอาจารยที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวย (1) แบบ อษ.1 คือ แบบ
ทะเบียนประวัติของนิสิตนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษากรอก (2) แบบ อษ.2 คือ แบบบันทึกการพบ
นิสิตนักศึกษา (3) อษ.3 คือ ใบรับรองคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษา
6) ระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา คือ ทะเบียนประวัติของนิสิตนักศึกษารวมกับ
ขอมูลใหมที่รวบรวมไดในมหาวิทยาลัย เชน ผลการเรียน กิจกรรมนิสิตนักศึกษา เกียรติคุณ และ
โทษทางวินัย เปนตน
7) ตัวอยางใบสมัครและแบบคํารองตางๆ
2. ขอมูลที่สําคัญสําหรับใชประกอบการใหคําปรึกษา ไดแก
1) ขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
2) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
3) ขอมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนิสิตนักศึกษา
4) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ มของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและชุ ม ชนที่
มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู
5) ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ในสาขาที่อาจารยสอน
6) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
เครื่องมือที่สําคัญสําหรับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เปนสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่ง
เปนองคประกอบสําคัญในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อเปนการสนับสนุนในการพัฒ นา
นิสิต นัก ศึก ษาใหเ กิด ประสิท ธิภ าพ กลา วคือ ชว ยทํา ใหนิสิต นัก ศึก ษาประสบความสําเร็จใน
ดา นการศึกษาและการพั ฒนาการตางๆ ซึ่งสถาบั นการศึกษาจําเป น ตองจั ดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมใหเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะระบบสารสนเทศซึ่งเปน
ประโยชนกับ อาจารยที่ป รึก ษา ทั้ง นี้ทรัพ ยากรและสิ่ง อํา นวยความสะดวกเปน ตัว บง ชี้ใ นดา น
คุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพขึ้นอยูกับระบบขอมูลที่ดี
เพื่อชวยสงเสริมนิสิตนักศึกษาแตละคนในการตัดสินใจทั้งดานการศึกษาและอาชีพ อาจารยที่
ปรึกษาจะคํานึงถึง สภาพสัง คม การเรีย นและมโนทัศ นข องนัก ศึก ษา ซึ่ง การชว ยเหลือ นิสิต
นัก ศึก ษาอาจทํา ได หลายวิธีตามความเหมาะสม เชน อาจใชการติดตอทางโทรศัพท โทรสารหรือ
สิ่งอื่นๆ หากนิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาพบปะกันไดยาก ทั้งนี้เพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษา
สามารถปรับตัวไดทัน ตอสถานการณ (จําเริญรัตน เจือจันทร, 2543) การจัดสิ่งอํานวยความ
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สะดวกในการชวยเหลืออาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาใหประสบความสําเร็จในดานวิชาการให
มากที่สุดจะตองมีแหลงทรัพยากร และเครื่องมือวัสดุอุปกรณที่จะมานําใชเปนเครื่องมือ ไดแก
สิ่งพิมพ เครื่องมือวัดและประเมินผล แหล ง ข อ มู ล ทางวิ ช าการในสํานักงานตาง ๆ ของสถาบัน
รวมทั้งบุคลากรในสถาบันดวย
การจัดระบบสารสนเทศจําเปนจะตองมีทั้งการผลิต การใชและการพัฒนา รวมทั้งการ
แลกเปลี ่ ย นสื ่ อ เครื่ อ งมื อ เทคนิ ค เทคโนโลยี และสารสนเทศอย างต อ เนื่ อ ง (กรมวิ ช าการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 4) ซึ่งสถานศึกษาจะตองมีสื่อและเครื่องมือที่จําเปนในการพัฒนา
นิสิตนักศึกษาในทุก ๆ ดานและสามารถใชไดอยางถูกตอง เชน
1. ระเบียนสะสม สามารถเก็บรวบรวมขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางตอเนื่องในรูป
ของแฟมเอกสาร หรือโปรแกรมการเก็บขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร
2. แฟมผลงาน (Portfolio) เปนแฟมเก็บสะสมผลงาน ประสบการณ ความสําเร็จหรือ
ความกาวหนาของผูเรียนที่เห็นภาพลักษณที่เดนชัด
3. แบบทดสอบ เชน แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบสํารวจความสนใจ
ทางอาชีพ และแบบทดสอบบุคลิกภาพ
4. แบบสํารวจและแบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ชวยใหทราบสภาพปญหาและความ
ตองการเรียน การประกอบอาชีพและสภาพความเปนอยูทั่วไป
5. คูมืออาจารยที่ปรึกษา เปนแหลงขอมูลที่มีความสําคัญเพื่อใชเปนแนวทางการให
คําปรึกษาและการจัดกิจกรรม
3. ดานผลผลิต
การบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสงผลตอนิสิตนักศึกษา แสดงถึ ง
เครื่องมือวัดผลสําเร็จของระบบ ซึ่งแสดงถึงความมีประสิทธิผลของคุณภาพงาน (กิติมา ปรีดีดิลก,
2542) สอดคลองกับแนวคิดของ กูด (Good, 1981) ที่กลาววา ความมีประสิทธิภาพแสดงถึง
ความพึง พอใจในการทํางาน ทั้ง นี้เ พราะผลสําเร็จ ตามความมุง หมายของการศึกษาตอ งเกิด
จากการดํ า เนิน การจัด การอยา งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเฉพาะการใหคํ า ปรึก ษาเปน สิ ่ง ที ่มี
ความสําคัญชวยใหเกิดประสิทธิผลตอการศึกษาในอัตราสูง จึงตองหาทางใหนิสิตนักศึกษาไดเรียน
ตรงตามความถนัดความสามารถและสติ ป ญ ญา เพื่ อ ป อ งกั น ไม เ ลื อ กรายวิ ช าผิ ด สอบตก
หรือออกกลางคั น (Drop-Out) สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ เฉลีย ว บุ รีภั กดี (2538) ที่ กล าวว า
ผลผลิตเปนสวนของระบบ เปนผลลัทธที่ไดจากการดําเนินงานของระบบ ประกอบดวย
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1. ผลที่รัฐตองการ (State Demanded Output) ไดแก ความภักดีตอสถาบัน ความ
เปนเอกภาพและความสามัคคี ความดํารงอยูของวัฒนธรรมอันดีงาม การเตรียมกําลังคนทั้งใน
ดานสุขนิสัย หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี
2. ผลที่ประชาชนตองการ (Social Demanded Output หรือ Public Demanded
Output) ไดแก ความกาวหนาในอาชีพและรายได ฐานะในสังคม ที่นําไปสูความตองการในดาน
ปริญญา เพราะเชื่อวาทําใหฐานะหรือภาพพจนดีขึ้น ดานสาขาวิชาและสถานศึกษาที่นิยมวามี
เกียรติ ดานการอุดหนุนของรัฐ และดานการถายทอดวัฒนธรรมประจํากลุมยอย
3. ผลที่ระบบตองการ ไดแก การดํารงอยูของระบบการศึกษา โดยมีปจจัยภายนอก
และปจจัยภายในมาค้ําจุน ซึ่งปจจัยภายนอก ไดแก งบประมาณที่รัฐหรือสาธารณชนจัดให สวน
ปจจัยภายใน ไดแก คุณภาพและวิธีการดําเนินงานของสถาบัน และดานความเจริญขึ้นของระบบ
ขึ้นอยูกับปจจัยที่จะทําใหเกิดขึ้นทั้งปจจัยภายในและภายนอกระบบ
วิจิตร ศรีสอาน (2542: 46) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผลผลิตของการศึกษาไววา ระบบ
การผลิตของการศึกษาอาจจะมีคุณลักษณะดีขึ้นจําเปนตองอาศัยการบริหารทั้งระบบ สอดคลอง
กับแนวคิดของคิง (Kings, 1988: 347) ที่กลาววา ผลลัทธของการบริหารการใหคําปรึกษา
นิสิต นัก ศึก ษาไมเพียงทําใหเกิดการบริหารจัดการและทักษะขององคการเทานั้น แตทําใหเกิด
คุณภาพของปจจัยอื่น ๆ กลาวคือ ความเชื่อถือและชื่อเสียงของคณะกรรมการ ประกอบดวย
ผูบ ริห าร คณาจารย นิสิตนักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวของ เนื่องจากเปนงานที่ตองใชนโยบาย
อยางชาญฉลาด วิสัยทัศนที่กวางไกลและใชประสบการณ ไดแก งานในดานการสอน การบริหาร
การบริการนิสิตนักศึกษา การพัฒนาและสนับสนุนการบริการใหคําปรึกษา บุคลากรจึงตองมี
ความรับผิดชอบและเปนหลักสําคัญในหนาที่การใหคําปรึกษา รวมทั้งทักษะในดานเทคโนโลยี
และการอํานวยความสะดวกที่ตองมีความรูเกี่ยวกับสถาบันและการใหบริการ
“การพัฒนานิสิตนักศึกษา” ในความหมายเดิม หมายถึง ความพยายามใดๆ ที่ทํา ให นิสิต
นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค เชน มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ในคริสตศตวรรษที่ 13
สวนใหญไดมุงพัฒนานิสิตนักศึกษาทางดานศีลธรรมและสังคมควบคูกับการใหความรูทางดาน
วิช าการ ตอ มาไดกํา หนดปรัช ญากิจ การนิสิต นักศึก ษา เรีย กวา “ความคิด เห็น เกี่ย วกิจ การ
นิสิตนักศึกษา” ซึ่งไดเนนการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณในทุกๆ ดาน
โดยกระบวนการทางการศึกษา ภายหลังป ค.ศ. 1972 การพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยกระบวนการ
ทางจิต วิท ยาไดรับ ความนิย มมากขึ้น จึง ไดทํา ใหค วามหมายของการพัฒ นานิสิต นัก ศึก ษา
เปลี่ยนไปจากเดิม เชน
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อีลิส (Ellis, 1993) ไดกลาววา “การพัฒนานิสิตนักศึกษา” โดยความหมายทั่วไป หมายถึง
ความพยายามใด ๆ ที่สงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีพัฒนาการในดานตางๆ
คิง (King, 2001) ไดกลาววา “การพัฒนานิสิตนักศึกษา” เปนดานหนึ่งของกระบวนการ
พัฒนามนุษย ซึ่งในที่นี้หมายถึง การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มิลเลอร และโรเจอร (Miller and Roger, Jr., 1991) เสนอความเห็นวา “การพัฒนา
นิสิตนักศึกษา” คือ พื้น ฐานทางด านทฤษฎีแ ละทางดานปรั ชญาที่เกี่ยวกับ วัต ถุประสงค ของ
สถาบันอุดมศึกษาและเหตุผลที่ตองมีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนการ
ประยุกตเอาหลักการในการพัฒนามนุษยมาใชพัฒนานิสิตนักศึกษา
จากความหมายเดิม และความหมายของนักวิชาการ จึงพอสรุปไดวา “การพัฒนานิสิต
นักศึ ก ษา หมายถึ ง ความพยายามใดๆ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต นั กศึ ก ษามี
พัฒนาการในดานตาง ๆ อยางสมบูรณ”
เปาหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษา (สําเนาว ขจรศิลป, 2543) แบงออกเปน
1. ดานสติปญญา โดยเนนเรื่องการใชความคิด การวิเคราะหดวยเหตุผล
2. ดานสังคมและวัฒนธรรม โดยการสรางทักษะในการติดตอระหวางบุคคล
3. ดานอารมณ โดยเนนใหมีวุฒิภาวะในดานอารมณ
4. ดานจิตใจ โดยเนนเรื่องคานิยมในการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในศาสนา
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
5. ดานอาชีพและเปาหมายของชีวิต โดยเนนการเลือกอาชีพการสรางเปาหมายและ
การวางแผนสูเปาหมายของชีวิต
คิง (King, 2001) ไดเสนอเปาหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไว 4 ประการ คือ
1. การพัฒนาดานสติปญญาซึ่งเนนความสามารถในการเปนนักคิด เปนผูรูและการ
รวบรวมขอมูลใหไดความหมายที่เปนประโยชน
2. การพัฒนาเอกลักษณเปนการพัฒนาความรูสึกที่มีตอตนเอง ใหมีความเขาใจใน
ความสามารถและขอจํากัดของตนเอง การตั้งเปาหมายในอาชีพและเปาหมายของชีวิต การควบคุม
อารมณและพัฒนาความรูสึกที่ดีกับตนเอง
3. การพัฒนาทักษะในการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งเนนการสรางความสัมพันธ
การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจนการสรางความใกลชิดและความรัก
4. การพัฒนาคานิยมซึ่งเนนคานิยมที่เปนคุณธรรมในการดําเนินชีวิตของตนเอง
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บราวน (Brown, 1991) ไดเสนอเปาหมายในการพัฒนานิสิตนักศึกษาไว 5 ประการ ดังนี้
1. การพัฒนาเอกลักษณ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบคานิยม การพัฒนาคุณธรรม
และการพัฒนาเปาหมายในชีวิต
2. การพั ฒ นาทั ก ษะในการติ ด ต อ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล เช น ทั กษะในการสื่ อ
ความหมายการพัฒนาความเขาใจ และความเห็นใจผูอื่น (โดยเฉพาะบุคคลที่มีความแตกตางใน
ดานเชื้อชาติและวัฒนธรรม)
3. การพัฒนาทักษะในดานการเรียนและสติปญญา ซึ่งจะชวยใหเปนบุคคลที่มีความ
สนใจและทําการศึกษาคนควาความรูใหม ๆ ตลอดชีวิต
4. การพัฒนาทางดานสุนทรียภาพ คือ การพัฒนาความเขาใจ เห็นคุณคาเกิดความ
ซาบซึ้งในธรรมชาติและศิลปะ ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการสรางสรรคในงานศิลปะ
5. การพัฒนาดานรางกายและทักษะในดานนันทนาการ คือ การพัฒนาความเขาใจ
เห็นคุณคาและบูรณาการกิจกรรมนันทนาการเขากับลักษณะการดํารงชีวิตของตน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นิสิตนักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณที่ไดรับ
ระหวางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิพัฒน เพิ่มผล (2545) สรุปประเด็นเกี่ยวกับการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถาบันการศึกษา ควรไดรับการพัฒนาดาน
คุณ ธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย ความมี วินั ย ดังที่ กรมสุขภาพจิ ต
(2543) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาดานความรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น การจัดเวลาในการเรียน ความมั่นใจในตนเอง และดานการ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมีน้ําใจ การไดรับการยอมรับ
จากบุคคลอื่น และการปรับตัวเขากับผูอื่นสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณพร วรรณลักษณ
(2548) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนวัยรุน ควรไดรับการ
พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความซื่อสัตย ความมีวินัย ดานความรู เกี่ยวกับการ
ควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น การจัดเวลาในการเรียน ความมั่นใจในตนเอง และดานการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมีน้ําใจ การไดรับการยอมรับจาก
บุคคลอื่น และการปรับ ตัวเขากับผูอื่น ดังที่ สมพงษ ชาตะวิถี (2554) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒ นาคุณ ลักษณะของนิ สิต นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ควรไดรับการพัฒนาด าน
คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความซื่อสัตย ความมีวินัย ดานความรู เกี่ยวกับการจัดเวลาในการ
เรียน ความมั่นใจในตนเอง และดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และการปรับตัวเขากับผูอื่น
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จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา ผลของการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
เป นเครื่ องมือวั ดความสํ าคั ญของระบบที่ส งผลให เกิ ดความพึ งพอใจต อสถาบั นและบุ คลากรที่
เกี่ยวของซึ่งสอดคลองกับทบวงมหาวิทยาลัยไดกําหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง
ประสงคจากการผลิตของมหาวิทยาลัย แบงออกเปนดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
ความซื่อสัตย ความมีวินัย ดานความรูเกี่ยวกับการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น การจัดเวลา
ในการเรียน ความมั่นใจในตนเอง ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ
ความมีน้ําใจ การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น การปรับตัวเขากับผูอื่น นอกจากคุณลักษณะ
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแล ว ยั ง เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ถื อ และมี ชื่ อ เสี ย ง เกิ ด ทั ก ษะและการจั ด การของ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหรับรูถึงความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาตอการใหคําปรึกษาของอาจารยที่
ปรึกษานิสิตนักศึกษา (Benjamin, 1996: 625) คือ
1. ความสามารถในการใชเหตุผล (Cognitive Learning) เปนพฤติกรรมที่นิสิต
นักศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานความสามารถในการใชความรู และใชสติปญญาเพื่อใหเกิด
ประโยชนในการแกปญหาสําหรับการพัฒนาตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการพัฒนาดานจิตใจ (Affective Development) นิสิตนักศึกษาที่
ได รับการอบรมหรือไดรั บคํ าปรึกษาชี้แนะ ยอมมีความสามารถในการพัฒนาตนเองทั้ งในดาน
คุณธรรม จริยธรรม อารมณและความรูสึก
3. ความสามารถในการปฏิบัติ (Practical Competence)เปนพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความสามารถในการรูจักปรับปรุงการดําเนินชีวิต ทั้งในดานการทํางาน ดานครอบครัว ดาน
สุขภาพชวยใหมีความสามารถในการปฏิบัติในกิจกรรมในงานใด ๆ ใหเกิดผลสําเร็จดวยความคิด
และทักษะอยางชาญฉลาด
4. การปอนกลับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (Feedback)
เป น การสะท อ นข อ มู ล จากผลต อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป น การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งการ
บริหารงานหรือปจจัยนําเขา และ กระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีกระบวนการในการสะทอนขอมูล
โดยการนํากระบวนการการประเมินผลตอนิสิตนักศึกษาของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา
5. การประเมินระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เนื่องจากเปนที่ยอมรับกันวา อาจารย คือ ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา
และคุ ณภาพของอาจารย จะเปนสิ่ งสะท อนถึ งคุ ณภาพการศึกษา ระบบการให คําปรึ กษานิสิ ต
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นักศึกษาถือ เปน สว นหนึ่ง ของระบบ เปน สว นสํา คัญ ในการผลิต นิสิต นัก ศึก ษา ระบบการให
คํา ปรึก ษานิสิตนักศึกษาที่ดีชวยเอื้อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาไปเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของ
สถานบันนั้น ๆ (ขวัญชนก ยิ้มแต และคณะ, 2546: 48) ศึกษารูปแบบการประเมินระบบการให
คําปรึ กษานิสิตนักศึกษา พบวา มีห ลากหลายรูปแบบ ไดแก การประเมินโดยนิสิตนักศึกษา
(Student Rating ) การประเมินโดยเพื่อนรวมงาน (Peer Assessment) การประเมินโดย
ผูบริหาร (Chairman/Director or Dean Evaluation) การใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) การ
ประเมินตนเอง (Self Appraisal)
สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam, 2003) ไดเสนอรูปแบบการประเมินแบบซิปป CIPP หรือ
CIPP
Model ซึ่งเปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบทั้งระบบและผูประเมินควรเปน
คณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เปนการประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่อง โดยมีจุดเนน
สําคัญเพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม คําวา CIPP เปนคํายอหมายถึง
บริบท หรือสภาวะแวดลอม (Context Input) ปจจัยเบื้องตน (Input) กระบวนการ (Process)และ
ผลผลิต (Product) เปนกระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร
เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมโดยรูป แบบซิป ป CIPP
กําหนดใหมีการประเมินทั้งระบบใน 4 ดาน แนวทางการประเมินในแตละดาน ดังนี้
1. การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เปนการประเมินใหไดขอมูล
สําคัญในการกําหนดวัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด สอดคลองกับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาหรือไม
2. การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการประเมินเพื่อใชขอมูล
ในการตั ดสิ นใจต อป จจั ยต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิ ตนั กศึ กษาว ามี ความ
เหมาะสมหรือไมโดยดูปจจัยที่ใชทั้งบุคลากร งบประมาณ เครื่องมืออาจารยที่ปรึกษา รูปแบบการ
บริ ห ารระบบการให คํ า ปรึ กษาและเทคนิค การใหคํ า ปรึก ษาจะมีส ว นชว ยใหบ รรลุต าม
วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาหรือไม ปจจัยที่กําหนดมีความเหมาะสม
เพียงพอหรือไม กิจกรรมแบบทางเลือกที่ไดเลือกสรรแลวมีความเปนไปได และมีความเหมาะสม
เพียงใด เปนตน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินการดําเนินงาน
ของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาทั้งระบบ เพื่อหาขอดี ขอบกพรองของการดําเนินการ
ตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไววา การปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไวหรือไม กิจกรรมใดทําไดหรือไมได เพราะเหตุใด มีปญหาอุปสรรอะไรบาง มีการแกปญหา
อยางไร เปนตน
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4. การประเมินผลที่เกิดจากระบบอาจารยที่ปรึกษา (Product Evaluation) เปนการ
ประเมิน เพื ่อ ดูว า ผลที ่เ กิด จากการดํ า เนิน งานตามระบบอาจารยที ่ป รึก ษาเปน ไปตาม
วัตถุประสงคของระบบอาจารยที่ปรึกษาหรือไม โดยอาศัยขอมูลจากการประเมิน
ในการประเมินแบบซิปป CIPP เปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบของระบบ
อาจารยที่ปรึกษาทั้งหมด ซึ่งผูประเมินจะตองกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง
4 ดา น กํ า หนดประเด็น ของตัว แปรหรือ ตัว ชี ้ว ัด กํ า หนดแหลง ขอ มูล ผู ใ หข อ มูล กํ า หนด
เครื่องมือการประเมิน วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล กําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล
และเกณฑการประเมินที่ชัดเจน ผลของการประเมิน เพื่อใหไดขอมูลมาใชในการปรับปรุงระบบ
อาจารย ที่ ปรึ กษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ผลที่ ไ ด จ ากการประเมิ น จะเป น
ประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับคุณภาพของงานประเมิน
ดังที่ สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2550: 51) ไดสรุปประเด็นของคุณลักษณะในการประเมินไวดังนี้
1. มีความตรงสูง (Validity) ผลการประเมินจะมีความตรงสูงก็ตอเมื่อเครื่องมือที่ใช
วัดมีความตรงสูง ซึ่งขึ้นอยูกับมาตรฐานของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสําคัญ
2. มีความเที่ยงสูง (Reliability) การประเมินที่ดีตองมีความคงเสนคงวาในการประเมิน
จึงจําเปนตองควบคุมการประเมินใหมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด
3. มีความเปนปรนัย (Objectivity) นั่นคือ เปนการประเมินที่ปราศจากอคติ (Bias)
4. ครอบคลุมเรื่องราวการประเมินอยางครอบถวน เพื่อเสนอแนะการตัดสินใจของ
ผูบริหารในทุกแงมุม
5. มีความสะดวกและประหยัด มีความเปนไปไดสูง ผลที่ไดคุมคากับการลงทุน
6. ตองใหผลการประเมินเปนที่ยอมรับ (Creditability) ทั้งในบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
7. ตองใหผลการประเมินแกผูบริหารไดทันทวงที (Timelines)
สํ า หรับ การประเมิ น ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิส ิ ต นั ก ศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุณ ภาพดีแ ละมี
ประสิท ธิภ าพ คือ การใหบ ริก ารทางการศึก ษาที่มีก ารพัฒ นาอยา งตอ เนื่อ ง และนําไปสู
ความสําเร็จและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา โดยการบริหารจัดการระบบใหมีคุณภาพทุก
ขั้นตอน (Total Quality Management, TQM) สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การจัดการบริการและระบบที่
สอดคลองกั บ ความพึ ง พอใจ และความต อ งการของผู รั บ บริ ก าร (Customer) และผู ที่ มี ส ว น
เกี่ ย วข อ ง (Stakeholder) การประเมิน ความพึง พอใจของผูรับ บริการ จึง เปน ตัวกํา หนดการ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพที่สําคัญของระบบ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนสวนสนับสนุนที่สําคัญประการหนึ่งที่มีตอการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา มอรตินสัน (Mortinson, 1960) ไดใหความหมาย ไววา
การประเมินผลการปฏิบัติงานหมายถึงระบบที่จัดขึ้นอยางเปนทางการเพื่อการปฏิบัติงานของ
บุคคล การประเมินควรเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง และดําเนินการเปนประจําทุกป และผูถูก
ประเมิ น ควรจะได รั บทราบข อมู ล ย อนกลั บ จากผู บ ริ ห ารและคณะกรรมการอาจารย ที่ ปรึ กษา
เชนเดียวกัน แนวปฏิบัติควรมี ดังนี้ คือ 1) กําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานใหชัดเจน 2)
ควรมีวัตถุประสงคของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ 3) ในการประเมินควรใชแหลงขอมูลจากหลาย
ดาน 4) แสวงหารูปแบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะสามารถไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนางานอยางแทจริง
อยางไรก็ตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาถือวาเปนเรื่องที่ยาก
เนื่อ งจากธรรมชาติของงานการใหคําปรึกษามีค วามละเอียดออน และมีค วามยากในการวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และเชื่อวาระบบจะยังคงมีขอตําหนิหรือขอบกพรองตราบเทาที่
มนุษ ยย ัง ประเมิน มนุษ ยด ว ยกัน สถาบัน อุด มศึก ษาจะตอ งมีร ะบบการประเมิน การให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่ดี มีความอิสระในการประเมิน และควรไดรับการปรับปรุงแกไขสิ่ง
สํา คัญ คือ การประเมิน ตอ งตั้ง อยูในระบบคุณ ธรรม จริย ธรรม โดยตอ งลดความคลุมเครือ
เปดเผยโปรงใส สิ่งที่ทาทายก็คือ จะสรางและพัฒนาระบบการประเมินอยางไร จึงสามารถกระตุน
และพัฒนาการใหคํ าปรึกษานิ สิต นักศึ กษาให ประสบความสํ าเร็จ ในการปฏิบัติ ห นาที่มี ค วาม
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมีความรูสึกที่ดีตอองคกร ควรพึงระลึกอยูเสมอ คือ ประสิทธิภาพของ
องคกรไมไดขึ้นอยูกับบุคลากร ที่เกงกลาสามารถเพียง 2 -3 คนเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับบุคลากร
ขององคกรที่มีคุณธรรม จริยธรรมจํานวนมากดวย โดยบุคคลกลุมนี้ถือวาเปนกลุมที่ทําใหองคกร
มี ค วามมั่ น คงอย า งต อ เนื่ อ ง และเป น กํ า ลั ง สํ าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ การรั ก ษาองค ก รให
เจริญกาวหนาตอไป ดังนั้นมโนทัศนเกี่ยวกับความเปนธรรมในการประเมินระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาจะตองครอบคลุมไมเฉพาะผูที่เปนดาวเดนเทานั้น แตควรรวมถึงผูตั้งใจปฏิบัติงาน
หากองคกรสามารถคนหาวิธีที่จะสรา งใหส ามารถคนหาวิธีที่จะสรา งใหรางวัลแกกลุมดังกลาว
พลังแหงแรงจูงใจในการทํางานก็จะเกิดขึ้นอยูกับองคกร (สมาน ลอยฟา, 2543: 2; Belcheir,
1999: 19) ซึ่ง มิลเลอร และโรเจอร ( Miller and Roger,1984) ใหแนวคิดวา อาจารยที่ปรึกษา
ควรจะไดรับการประเมินในเวลาที่แนน อน และควรจะไดรับทราบเกณฑที่จะนํามาใชในการ
ประเมินผลงาน การประเมินนั้นควรมีไวเพื่อจัดหาขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน รวมทั้งมีการสงเสริมการบํารุงขวัญเปนการใหกําลังใจแกอาจารยที่ปรึกษาดวย
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5. สภาพระบบการใหคํ า ปรึก ษานิส ิต นัก ศึก ษาสํ า หรับ สถาบัน อุด มศึก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่ใหบริการการศึกษา และผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา
ใหกับสังคมไทยเปนระยะเวลายาวนาน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนที่เปดสอน
ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาตามมาตรฐานการจัดการศึกษานานาชาติ (ISCED, International
Standard Classification of Education : UNESCO, 1997) ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
กลุมที่ 1 หลักสูตรทั่วไป
กลุมที่ 2 การศึกษา
กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร
กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
กลุมที่ 5 วิทยาศาสตร
กลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง
กลุมที่ 7 เกษตรกรรม
กลุมที่ 8 สุขภาพและสวัสดิการ
กลุมที่ 9 การบริหาร
สําหรับสถาบันในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยสถาบันที่เปดสอนตามหลักสูตรดังกลาว
ขางตนในระดับปริญญาตรี และการแบงสถาบันการศึกษาตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (2545) ดังตอไปนี้
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
5. มหาวิทยาลัยเปด ไดแก มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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6. มหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย
เกษมบัณ ฑิ ต มหาวิ ทยาลั ยเซนต จอหน มหาวิ ทยาลั ยธุ ร กิ จบัณ ฑิ ตย มหาวิ ทยาลั ยศรี ปทุ ม
มหาวิ ท ยาลั ย สยาม มหาวิ ท ยาลั ยหอการค า ไทย มหาวิ ท ยาลั ย รั ต นบั ณ ฑิ ต และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. สถาบันการพลศึกษา ไดแบงสถาบันการศึกษาออกเปนภาคกลาง ไดแก สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอางทอง และ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากการสํารวจสภาพการบริหารงานเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา มีการปฏิบัติเกี่ยวกับ คําสั่งแตงตั้งการเปนอาจารยปรึกษา และการ
กําหนดสัดสวนของอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนิสิตนักศึกษาอยางนอย 1: 30 คน จากการ
สั ง เคราะห เ อกสารที่ เ กี่ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการให คํ าปรึ กษาสํ า หรั บสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร สรุปดังนี้
1. องคป ระกอบดา นปจ จั ย มี การกํ า หนด โครงสรา งการบริ ห ารงาน การจั ด สรร
งบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกการบริหารงาน
2. องคประกอบดานกระบวนการ สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ควรกําหนด
แนวบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา
2.1 การจั ด บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเข า ร ว มการ
บริหารงานระบบ การประเมินอาจารยที่ปรึกษา การจัดทําแผนการพัฒนาระบบ และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
2.2 การจัดสรรงบประมาณ ไดแก การจัดทําคําขอจัดสรงบประมาณ คณะกรรมการ
บริหารงบประมาณ การเผยแพรการจัดสรรงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลการใชงบ
งบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2.3 สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก การกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน การรักษาสิ่ง
อํานวยความสะดวก มีบุคลากรที่รับผิดชอบ มีการประเมินผลสิ่งแวดลอม เชน อาจารย บุคลากรที่
เกี่ยวของ และนิสิตนักศึกษา และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
3. องคประกอบดานผลผลิต ไดแก มีระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาระบบการให
คํา ปรึ กษา มีระบบเครือขายการใหคํ าปรึกษานิสิต นักศึกษาไดรั บการพั ฒนาคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา สวนสําคัญของการ
บริหารงานควรไดแกทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานระบบ การประชาสัมพันธใหอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของ และนิสิตนักศึกษารับทราบ
การสํารวจสภาพความตองการใหคําปรึกษา การติดตาม กํากับการตรวจสอบขอมูลการให
คําปรึกษาของสถาบันอยางสม่ําเสมอ และการนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงการบริหารงาน
ระบบ
6. กิจกรรมการใหคําปรึกษากลุม
เนื่องจากกิจกรรมมีหลายประเภทดวยกัน และแตประเภทนั้นจะใชเทคนิคกลุมแตกตาง
กันไป สมาชิกในกลุมไมเหมือนกัน (คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2530: 1 - 3) สรุปไดดังนี้
1. ธรรมชาติของกลุม (Nature of Group) กลุม หมายถึง การรวมตัวของบุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อทํางานรวมกันและใหบรรลุจุดมุงหมายอันเดียวกัน ลักษณะเบื้องตนของ
กลุม คือ (1) สํานักในความมีเอกภาพของสมาชิก ชวยใหบุคคลรวมกันโดยมีสัมพันธภาพระดับ
ความรูสึก (2) ภายในกลุมจะมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล และ (3) มีปฏิสัมพันธที่เปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ
2. การใหคําปรึกษากลุม (Group Counseling) การใหคําปรึกษาแบบกลุม มุงที่จะ
ใหบุคคลในกลุมมีพัฒนาการ โดยที่ผูนํากลุมจะกระตุนใหสมาชิกมีการแสดงออกอยางเสรี มี
การสรางสถานการณใหสมาชิกคนพบความสามารถของตนเอง และความตองการของตนเอง
นอกจากนี้จะมีการแปลความหมายของปญหา ใหขอสนเทศที่จําเปน ตลอดจนมีการซักถาม
ปญหาเพื่อชวยใหเกิดการสํารวจสิ่งตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได
ในการใหคําปรึกษาแบบกลุมนี้ การเลือกสมาชิกเขากลุมเปนสิ่งที่สําคัญตอความสําเร็จ
ของกลุม ดังนั้นควรจะเลือกสมาชิกที่มีอายุไลเลี่ยกัน มีความตองกาคลายคลึงกัน แตเขาควร
จะมีภ ูม ิห ลัง ตา งกัน เพื ่อ จะชว ยใหม ีก ารแลกเปลี ่ย นประสบการณที ่จ ะชว ยเหลือ บุค คลอื ่น
นอกจากนี้ในการเลือกบุค คลเขากลุม ควรแยกเพื่อนสนิท ออกจากกัน เพราะจะชวยใหทุกคน
สามารถแสดงทัศนคติตอปญหาไดอยางดี เมื่อมีการเขากลุมเปนเวลานาน สมาชิกแตละคนจะ
มีบทบาทในการใหคําปรึกษาแกสมาชิกในกลุม
ประเภทของกิจกรรมการใหคาํ ปรึกษากลุม แบงออกเปน
1. กิจกรรมใหคําปรึกษากลุมเพื่อการรูจักกันและการสรางสัมพันธภาพ ไดแก การ
ติดปายชื่อ การแนะนําตนเอง การแนะนําตนเองและสมาชิกกลุม การสัมภาษณสมาชิกในกลุม
และกิจกรรมพิเศษเพื่อทําใหรูจักกัน
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2. กิจกรรมใหคําปรึกษากลุมเพื่อสรางความเขาใจในตนเอง นอกจากบุคคลตอง
พิจารณาตัวเองแลว บุคคลอื่น ๆ ก็สามารถใหขอมูลไดดวย ดังนี้จะเห็นไดวาการรวมกิจกรรม
กลุมยอมจะเปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนไดรับฟงความคิดเห็นของอื่นๆ เปนอยางดี ในที่สุดมโน
ทัศนแหงตนก็จะแจมชัดและถูกตองมากขึ้น ไดแก การแสดงความรูสึกผานวัตถุ เทคนิคฉันคือ
ใคร การแสดงความรูสึกประทับใจระหวางสมาชิก เปนตน
3. กิจกรรมใหคําปรึกษากลุมเพื่อสรางความเขาใจในบุคคลอื่นๆ เชน กิจกรรมการ
เปรียบเทียบคานิยมกิจกรรมการจับมุมของสี่เหลี่ยม เปนตน
4. กิจกรรมใหคําปรึกษากลุมเพื่อสงเสริมการทํางานรวมกัน เชน กิจกรรมการตอชิ้น
สวนกิจกรรมขาวลือ กิจกรรมการสื่อสารทางเดียวและสองทาง เปนตน การใหคําปรึกษาแบบ
กลุม มีป ระโยชนมาก สมาชิกแตละคนจะไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนในกลุม จะมีก ารแปล
ความหมายของพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลในกลุมอยางตรงไปตรงมา เมื่อสมาชิกคนอื่น
กําลังอภิปรายในปญหาของตนเอง เขาก็จะไดรับประสบการณมากมาย บางครั้งกลุมจะสรุป
ออกมาวาควรจะแกปญหาอยางไร โดยเห็นวามีความเหมาะสมกับการแกปญหาของบุคคลนั้น
จากเหตุผลเหลานี้ในการจัดกลุมควรจะใหมีความสมดุล กลาวคือ ใหมีทั้งผูที่มีปญหาและผูที่มี
ความรูในการแกปญหา มีความรูในการอภิปราย เปนตน จึงจะทําใหกลุมไดรับความสําเร็จ
การใชกิจกรรมการใหคําปรึกษากลุมเพื่อนําไปพัฒนาบุคคลและกลุมนั้น มีจุดมุงหมาย
ดังตอไปนี้
1. เพื่อสรางความเขาใจในตนเองอยางถูกตอง โดยปกติคนทั่วไปอาจจะคิดวามี
ความเขาใจในตนเอง ไมจําเปนที่จะตองใหคนอื่นชวยชี้แจงวาตนเปนคนอยางไร ในทางจิตวิทยา
แลวมนุษยยอมเขาใจตนเอง แตในบางดานก็อาจจะไมเขาใจตนเองไดดีเทาที่ควร
2. เพื ่อ สรา งความเขา ใจในบุค คลอื ่น มนุษ ยม ีค วามตอ งการอยู ร ว มกัน อยา งมี
ความสุข ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือ ความเขาใจในสมาชิกของกลุม ความเขาใจบุคคลอื่น
ยอมจะทําใหเกิดการยอมรับพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา
3. เพื่อสรางความสามารถในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิก นอกจากจะอาศัย
ความรู ความสามารถ และประสบการณของสมาชิกแตละคนแลว สิ่งที่สําคัญและมีความหมาย
ตอความสําคัญของกลุมเปนอยางยิ่งก็คือ “ความรวมมือ”
กิจกรรมใหคําปรึกษากลุมสามารถนํามาพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ดังที่ พรรณพร วรรณลักษณ (2548) ไดทําการศึกษาการใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนักเรียนวัยรุน พบวา หลังจากนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการใหคําปรึกษา
กลุมแลวมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของวัยรุนที่สูงขึ้น สอดคลองกับ ประภาส ณ พิกุล (2551) ได
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ทําการศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองและการสรางโมเดลการใหคําปรึกษากลุมเพื่อพัฒนาความ
ภาคภูมิใจในตนเองของ นักเรียนวัยรุนภาคเหนือ หลังจากไดเขารวมกิจกรรมการใหคําปรึกษากลุมมี
พัฒนาการที่สูงขึ้น
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
7.1 งานวิจัยในประเทศ
7.1.1 บทบาทและหนาที่การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
อิสสรหัส โชติเสถียร (2543) ไดศึกษาถึงบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ป รึก ษา
โดยไดศึกษาถึงการปฏิบัติตามบทบาทที่เปนจริงและที่คาดหวังของอาจารยที่ปรึกษาในทัศนะ
ของนิสิตนักศึกษา และบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาตามทัศนะของอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
นักศึกษา พบวา นิสิตนักศึกษามีความหวังใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษา
อยูใ นระดับ มาก และอาจารยที่ป รึก ษาควรดํา เนิน การตามบทบาทและหนา ที่ของตน ซึ่งมี
ความสําคัญ 4 ดาน คือ 1) การแนะนําและการใหคําปรึกษา 2) การพัฒนานิสิตนักศึกษา 3)
การมีป ฏิสัม พัน ธกับ นิสิต นักศึกษา และ 4) การใหค วามชวยเหลือ และการประสานงานกับ
นิสิตนักศึกษา
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ยของ วิ สู ต ร จํ า เนี ยร (2543) เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ง านของ
อาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุร ี พบวา การปฏิบ ัต ิง านของอาจารยที ่ป รึก ษาอยู ใ นระดับ มากทั ้ง 3 ดา น คือ 1) ดา น
การศึกษา 2) ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา และ 3) ดานวิชาชีพ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานการศึกษา ไดแก การใหความรูสึกเกี่ยวกับหลักสูตร
ในสาขาวิชาที่เรียน รองลงมา คือ ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา ไดแก การใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การแตงกายของนิสิตนักศึกษา
จากผลการวิเคราะหของ มาลินี ธนารุณ (2550) เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทและคุณลักษณะที่เปนจริงของอาจารยที่ปรึกษา พบวาอาจารยที่ปรึกษาไดดําเนินบทบาทที่
เหมาะสมในระดั บมาก ในดานการมีปฏิ สัมพันธที่ดีกับนิ สิตนักศึ กษาด านการแนะนํ าและการให
คําปรึกษา สําหรับดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ อิสสรหัส โชติเสถียร (2543)
ตามทัศนะของอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาของสมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ผลการวิจัยพบวา
อาจารยที่ปรึกษามีทัศนะตอบทบาทอาจารยที่ปรึกษามี 4 ดาน คือ ดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดาน
การแนะนําและการใหคําปรึกษา ดานการมีปฏิสัมพันธกับนิสิตนักศึกษา และดานการใหความ
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ชวยเหลือและประสานงานกับนิสิตนักศึกษา มีความจําเปนอยูในระดับมาก และนิสิตนักศึกษามี
ความตองการอาจารยที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานทุกดานอยูในระดับมาก นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาที่อยู
ในคณะและชั้นปที่ตางกันมีความตองการเกี่ยวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดา น พบวา นิสิต นักศึกษามีค วามตองการดานการแนะนําและการ
ใหคําปรึกษาแตกตางกันกับดานการใหความชวยเหลือ และประสานงานกับนิสิตนักศึกษาอยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิติ สวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาและดานการสรางปฏิสัมพันธกับ นิสิตนักศึกษา
นั้นไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับ หฤทัย ศิริสินอุดมกิจ (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา โดยภาพรวมนิสิต
นักศึ กษาจะเข าพบอาจารย ที่ ปรึ กษาเมื ่อ มีป ญ หาเกี่ย วกับ การลงทะเบีย นเพื ่อ รับ การแนะนํ า
เกี่ยวกับหลักสูตร เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน แตนิสิตนักศึกษาจะเขาพบอาจารยที่
ปรึกษาต่ําเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับเพื่อน
นอกจากนี้ ปราณี หะซัน (2542) ไดศ ึก ษาเกี ่ย วกับ เรื ่อ ง การปฏิบ ัต ิต าม
บทบาทที ่เ ปน จริง และที ่ค าดหวัง ของอาจารยที ่ป รึก ษาในทัศ นะของนิส ิต นัก ศึก ษาคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม พบวา ในภาพรวมนิส ิต นัก ศึก ษาเห็น วา คณะ
เกษตรศาสตรปฏิบัติตามที่เปนจริงไดนอยกวาบทบาทที่ นิสิตนักศึกษาคาดหวังไวทั้ง 5 ดาน
คือ ดานวิชาการ ดานวิธีการใหคําปรึกษา ดานบุคลิกภาพ ดานการใหความชวยเหลือและดาน
การพัฒนานิสิตนักศึกษา
7.1.2 คุณลักษณะอาจารยที่ปรึกษา
ประสิท ธิ ์ โพธิ ์ส ะอาด (2548) ไดว ิจ ัย เรื ่อ งคุณ ลัก ษณะที ่พ ึง ประสงคของ
อาจารยที่ปรึกษา องคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหาร
และคณะกรรมการองค ก ารช า งเทคนิ ค ในอนาคตแห ง ประเทศไทย มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของอาจารยที่ปรึกษาองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทยอยู
ในระดับมากเมื่อ พิจ ารณาเปน รายดา น พบวาดา นบุค ลิก ภาพ อยูใ นระดับ มาก แบง ออกเปน
แตล ะดา น ดัง นี้ ดานมนุษยสัมพันธ ดานรางกายและจิตใจ และดานความเปนผูนํา สวนดาน
การปฏิบัติงาน พบวา อยูในระดับมาก ดังนี้ ดานการเตรียมงาน ดานการดําเนินงาน ดานการ
ติด ตามงาน 2) ผูบริหารและคณะกรรมการองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย มี
ความคิ ด เห็ น อยู ใ นระดับ ที ่ม ากที ่ส ุด เหมือ นกัน แตกตา งกัน ที่ค า เฉลี ่ย ทั ้ง สองดา น คือ ดา น
บุค ลิก ภาพและดา นการปฏิ บั ติ ง าน เมื่ อ พิ จ ารณาในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง พบว า ผู บ ริ ห ารให
ความสําคัญในแตละดาน ดังนี้ ดานบุคลิกภาพ คือ ดานรางกายและจิตใจ ดานมนุษยสัมพันธ

136
และดานความเปนผูนํา สวนดานการปฏิบัติงานมีความ สําคัญ คือ ดานการเตรียมงาน ดานการ
ดําเนินงาน และดานการติดตามงาน
สมจิตร ลักษมีวงศ (2546) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
ในวิทยาเขตเทคนิค เขตการศึกษา 5 พบวา1) คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่เปนจริงตาม
ความคิด เห็น ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 5 ใน 3 ดาน ไดแก ดานวิชาการ
ดานมนุษยสัมพันธและดานบริการ อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบริการ
และดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก สวนดานวิชาการอยูในระดับปานกลาง สวนคุณลักษณะ
ของอาจารยที่ปรึกษาที่พึงประสงค ตามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคเขต
การศึกษา 5 ใน 3 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานมนุษยสัมพันธ และและดานวิชาการอยูในระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาพบวา ทุกดา นอยูใ นระดับ มาก 2) การเปรีย บเทีย บคุณลักษณะของอาจารยที่
ปรึกษาที่เปนจริงตามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา จําแนกตามระดับชั้นใน 3 ดาน ไดแก ดาน
วิชาการ ดานมนุษยสัมพันธ และดานบริการในภาพรวมและรายดานทุกดานพบวา แตกตางกัน
อยา งมีนัยสํา คัญ ทางสถิต ิที่ร ะดับ 0.5 และ 3) การเปรีย บเทีย บคุณ ลัก ษณะของอาจารย ที่
ปรึกษาที่พึงประสงคตามความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาจําแนกตามประเภทวิชาใน 3 ดาน คือ
ดานวิชาการ ดานมนุษยสัมพันธ ดานบริการ ในภาพรวมและรายดาน พบวา แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการศึกษาวิเคราะหองคประกอบดานคุณลักษณะของอาจารย
ที่ปรึกษา ธงชัย สิทธิกรณ (2550) ไดแก คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีค วามยืด หยุน
ในสถานการณ ใจกวา ง มีม นุ ษ ยสัม พัน ธดี มีค วามสามารถในวิช าการ มีค วามเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความยุติธรรมกับนิสิตนักศึกษา สวน วิจิตร บุญยธโรกุล
(2541) พบวา อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยที่เปนนามธรรมที่ดีและ
ถูกตองมากกวาปจจัยที่เปนรูปธรรม และนิสิตนักศึกษาตองการใหอาจารยที่ปรึกษาประพฤติ
ตนใหเ ปน แบบอย างที่ดีและถู กตองมากกวาปจจัยที่เปนรูปธรรมและนิสิตนักศึกษาตองการให
อาจารยที่ปรึกษาประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาดวย
7.1.3 การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตรบางพระ ผลงานวิจัย
ของ ทนงศักดิ์ วันชั ย และ นพ บรรเจิ ด (2547) พบวา 1) อาจารยที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร
บางพระมีความเห็นตอสภาพการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากในดานวิชาการ อยูในระดับปานกลางในดานบริการ
และพัฒนานิสิตนักศึกษา และดานอื่น ๆ 2) นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรบางพระ มีความเห็นตอ
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สภาพการปฏิ บั ติ การให คํ า ปรึ ก ษาของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาโดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากในวิชาการ และอยูในระดับปานกลางในดานบริการ
และพัฒนานิสิตนักศึกษาและดานอื่น ๆ และ สภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของอาจารยที่
ปรึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดกรมอาชีวศึกษาโดย นพดล เตชวาทกุล (2543) ทําวิจัยพบวา นิสิต
นักศึกษามีความเห็นวาตองการใชบริการจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใหความรูความเขาใจ
ในเรื่อง หลักสูตรและแผนการเรียนแนวทางการปฏิบัติ และการแกปญหาทางดานการเรียน
7.1.4 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม
โดย เดชา พรึงลําภู (2544) ไดสรุปผลการวิจัย คือ ปจจุบันจํานวนนักศึกษาที่อยูในความดูแลของอาจารย
ที่ปรึกษาขึ้นอยูกับแตละกลุมสาขาวิชาเปนผูจัดอาจารยที่ปรึกษาสวนมากไมมีการกําหนดวันเวลา
ที่แนนอน ใหนิสิตนักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาในแตละสัปดาห การดําเนินการจัดอาจารย
ที่ปรึกษาของคณะมีหลายรูปแบบ ทั้งในกรณีที่แยกสาขาวิชาหรือยัง มิไ ดแยกสาขาวิชาขึ้น อยูกับ
ชั้นปของนิสิตนักศึกษา จํานวนนิสิตนักศึกษา จํานวนอาจารยที่ปรึกษา มีการจัดประชุมชี้แจง
อาจารยที่ปรึกษากอนเปดการศึกษา การเปนอาจารยที่ปรึกษามีทั้งสมัครเปนอาจารยที่ปรึกษา
ภาควิชาจัดสงรายชื่อใหคณะ และอาจารยทุกคนเปนอาจารยที่ปรึกษา การดูแลรับผิดชอบนิสิต
นัก ศึก ษา โดยสว นรวมเปน แบบตลอดหลัก สูต ร มีสว นนอ ย 2 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร
และคณะอุต สาหกรรมเกษตร ดูแ ลเปน ชั้น ปแ ละหลายชั้น ความคิด เห็น เกี ่ย วกับ การพั ฒนา
อาจารย ที่ ปรึ กษาการดู แลรับผิดชอบนิ สิตนักศึกษา ควรมีจํ านวน 1 -10 คน การจั ดอาจารย ที่
ปรึกษาควรจัดแบบอาจารยที่ปรึกษา 1 คน ตอจํานวนนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกวาการจัด
อาจารยเ ปน ทีม หรือ มากกวา 1 คน ตอ จํา นวนนิสิต นัก ศึก ษาที่รับ ผิด ชอบรว มกัน อาจารยที่
ปรึกษาควรดูแลรับผิดชอบนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตรอาจารยที่ปรึกษา กรณีที่อาจารยที่ปรึกษา
มีปญหาในการใหคําแนะนําดานการศึกษาแกนิสิต นักศึกษา ควรขอคําแนะนําจากหนวยงาน
บริการศึกษาของคณะกรรมการใหความชวยเหลือดูแลเปนพิเศษแกนิสิตนักศึกษาที่มีปญหาทั้ง
ดานการเรียน และปญหาสวนตัวใหคณะกรรมการอาจารย ที่ปรึกษาประจําคณะเปนผูมีหนาที่
รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารยควรจัดโดยคณะที่สังกัดและมหาวิทยาลัย ควรเนนกิจกรรมที่
จั ด ต อเนื่อ งทุ กป ควรมี ค า ตอบแทนอาจารยที ่ป รึก ษา ควรมีก ิจ กรรมที่ส รา งความคุน เคยกับ
นัก ศึก ษาทั ้ง 3 กลุ ม สาขาวิช ามี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั น มากที่ สุ ด ซึ่ ง ในระดั บ มาก คื อ การ
ปฐมนิเทศอาจารยที่ปรึกษาใหมเปนกิจกรรมที่มีผลตอการเสริมสรางคุณภาพของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยากรใหแนวทางเปนประโยชนที่สามารถนําไปปฏิบัติได เปนสิ่งที่มีผลตอความสําเร็จในการ
พัฒนาอาจารยที่ปรึกษา คูมืออาจารยที่ปรึกษาเปน คูมือและเอกสารที่อาจารยที่จําเปนตองมีไวใช
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ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ อาจารยที่ปรึกษามีความตองการใหสถาบันจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
อาจารยที่ปรึกษาใหม และมีความตองการเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาในเรื่อง
เทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา
นอกจากนี้ พรรณอร อุชุภาพ (2545) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพระบบ
อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการกําหนดดัชนีบงชี้คุณภาพระบบอาจารยที่ปรึกษาปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏได
ดัชนีบงชี้คุณภาพจํานวน 182 ดัชนีตั้งแตระดับดีขึ้นไป จําแนกแตละปจจัย ดังนี้
1.1 ดานปจจัยนําเขา: องคประกอบดานนักศึกษามีดัชนีบงชี้คุณภาพระดับดีมาก
8 ดัชนี และระดับดี 3 ดัชนี องคประกอบดานโครงสรางระบบอาจารยที่ปรึกษา มีดัชนีคุณภาพ
ระดับ 4 และองคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีดัชนีบงชี้คุณภาพระดับดีมาก 2 ดัชนีและ
ระดับดี 1 ดัชนี
1.2 ดานปจจัยกระบวนการผลิต: องคประกอบดานนักศึกษามีดัชนีบงชี้คุณ ภาพ
ระดับ ดีม าก 1 ดัช นี และระดับ ดี 7 ดัช นี องคป ระกอบดา นอาจารยที ่ป รึก ษามีด ัช นีบ ง ชี้
คุณ ภาพระดับ ดีม าก 10 ดัช นีแ ละระดับ ดี 24 ดัช นี องคป ระกอบดา นโครงสรา งระบบ
อาจารยที่ปรึกษามีดัชนีบงชี้คุณภาพระดับดี 6 ดัชนี และองคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวก
มีดัชนีบงชี้คุณภาพระดับดีมาก 1 ดัชนีและระดับดี 6 ดัชนี
1.3 ดานปจจัยผลผลิต: องคประกอบดานนักศึกษามีดัชนีบงชี้คุณภาพระดับดีมาก
9 ดัชนีและระดับดี 4 ดัชนี องคประกอบดานอาจารยที่ปรึกษามีดัชนีบงชี้คุณภาพระดับดีมาก 2
ดัชนีและระดับดี 5 ดัชนี องคประกอบ ดานโครงสรางระบบอาจารยที่ปรึกษา มีดัชนีบงชี้คุณภาพ
มีระดับดี 4 ดัชนี องคประกอบดานงบประมาณมีดัชนีบงชี้คุณภาพระดับดีมาก 1 ดัชนี และระดับดี
4 ดัชนี และองคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีดัชนีบงชี้คุณภาพระดับดี 4 ดัชนี
2. ผลการสอบถามความคิดเห็นการนําดัชนีตัวบงชี้คุณภาพระบบอาจารยที่ปรึกษาไป
ปฏิบัติ พบวา ดัชนีบงชี้คุณภาพระบบอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 182 ดัชนี
นําไปปฏิบัติไดในระดับมากและปานกลาง โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.99 ซึ่งผูวิจัยได
จัดเรียงลําดับดัชนีบงชี้คุณภาพตามผลการวิจัย เพื่อความสะดวกที่จะนําไปปรับปรุงและพัฒนา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาในสถาบันราชภัฏใหมีคุณภาพตอไป
จากการศึกษาวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญา
ตรี พบวา งานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ของสถาบันอุดมศึกษาแต
ละแหงที่ไดศึกษาและเสนอรูปแบบ สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
เพื่อนําไปสูการปรับใหการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น หรือพัฒนา
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รู ป แบบและระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามสอดคล อ งกั บ บริ บ ทของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏในแตละแหง ซึ่งสรุปผลการศึกษาวิจัยได ดังนี้
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา มณี พลเฉลียงรัตน (2539) มี
บทบาทที่สําคัญ ต อการพั ฒนาระบบการเรียนรู ของนิสิต นักศึกษาให เปน ไปในทิศ ทางที่ ดีและ
ถูกตองดังนั้นบทบาทและคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา จึงมีผลโดยตอความคิดอานของ
นักศึกษาความสําเร็จหรือความลมเหลวของนิสิตนักศึกษา จึงขึ้นอยูกับอาจารยที่ปรึกษาเปนสวน
สําคัญ ซึ่งอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่หลัก 2 ประการ คือ 1) การใหคําปรึกษาดานวิชาการและ 2)
การให คําปรึกษาเปนไปตามวัตถุประสงคของอาจารยที่ปรึกษา ไดแก การใหคําแนะนําดาน
วิชาการ การแนะนําในเรื่องการปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของสถาบัน การใหบริการและ
สวัสดิการ ตาง ๆ ของสถาบัน การอบรมและพัฒนานิสัยนิสิตนักศึกษา การวางตัวใหเปนที่พึ่งพา
ของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิตนักศึกษา
อาจารยและสถาบัน โดยทั่วไปอาจารยที่ปรึกษานอกจากจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานแลว ยังตองมีลักษณะที่ดีกลาวคือ ตองมีความรูความสามารถในอาชีพ มีความรัก
ความเมตตาพรอมที่จะเสียสละเวลาชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น มีบุคลิกภาพที่
นาเชื่อถือและนาไววางใจมีความตระหนักและรับผิดชอบในบทบาทของตนเองอยูเสมอ โดยเฉพาะ
ความคาดหวั ง ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ มี ม ากต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาในด า นคุ ณ ลั ก ษณะที่ ป รึ ก ษา
คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ คุณลักษณะดานบริการ
ประมวล หมั่นดี (2542) ไดศึกษาวิจัย พบวา นิสิตนักศึกษาบางสวนยังตองการให
อาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ ทางดานการศึกษา โดยเฉพาะการใหคําปรึกษา การใหความรูเกี่ยวกับ
เวลาเรียนเพื่อสิทธิในการสอบ การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการชําระเงิน การ
ลงทะเบียน การใหคําแนะนํา การขอทุนการศึกษา หรือกูยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา และ
การลงทะเบียน และการใหคําแนะนําเกี่ยวกับ การเรียน ระบบทวิภาคี ดานอาชีพ นิสิตนักศึกษามา
ตอ งการให แ นะนํ าเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตัว ในสถานประกอบการ เทคนิ ค การทํ างานให ป ระสบ
ผลสําเร็จ การเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพ และสุดทายคือ นักศึกษาตองการทราบเกี่ยวกับ
อาชีพในตลาดแรงงาน ดานสวนตัวและสังคม นิสิตนักศึกษาตองการใหมีการแนะนําเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพยติด วิธีการปองกันเกี่ยวกับสิ่งเสพยติดมึนเมาตาง ๆ เชน บุหรี่ เหลา สารระเหยตาง ๆ การ
เขารวมกิจกรรมของวิทยาลัย กิจกรรมชมรมตาง ๆ และสุดทาย คือ การแนะนําในเรื่อง แนะนําใน
เรื่องของการจัดหาที่หอพัก การปฏิบัติตัวเมื่ออยูในหอพักสําหรับนิสิตนักศึกษาตางจังหวัด
สุรชัย แยมทิม (2543) ไดศึกษาแนวทางการแกปญหาและอุปสรรคของระบบอาจารยที่
ปรึกษาจากการศึกษา โดยสรุปมีแนวทางในการแกปญหาซึ่งขึ้นอยูกับปญหาในแตละดาน ดังนี้
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1. ดานการบริหารระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมหาวิทยาลัยมีนโยบายอยางชัดเจน
เกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษา ไดแก การกําหนดใหอาจารยทุกคน เปนอาจารยที่ปรึกษาทั้ง
ทางดานวิชาการและดานทั่วไป ยกเลิกการลงทะเบียน ระบบโทรอินเตอรเน็ต ปรับปรุงสถานที่ให
คําปรึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 กําหนดใหงานอาจารยที่ปรึกษาเปนภาระงานของอาจารย
รองลงมา คื อ กํ า หนดให เป น เกณฑ ก ารพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และมหาวิ ท ยาลั ยจั ด
ระบบงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอาจารยที่ปรึกษา ไดแก จัดใหมีผูประสานงานอาจารยที่
ปรึกษา จัดใหมีคูมืออาจารยที่ปรึกษาในทุกๆ ปการศึกษา ปรับปรุงระบบงานของสํานักทะเบียน
และประมวลผลให ส ง ข อ มู ล ของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย ให กั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และให
มหาวิทยาลัยจัดผูที่มีความรูเรื่องจิตวิทยาการใหคําปรึกษาเพื่อชวยอาจารยที่ปรึกษา
2. ดานอาจารยที่ ปรึกษา ได แก การจั ดอบรมให ค วามรูกับอาจารยที่ปรึกษา
หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจารยที่ปรึกษาทุกคนควรปดปายบอกตารางเวลาการ
ปฏิบัติงานใหนิสิตนักศึกษาทราบ อาจารยควรมีความสัมพันธกับนิสิตนักศึกษาในที่ปรึกษาใน
ลักษณะอาจารยกับลูกศิษย
3. ด า นนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ควรประชาสั ม พั น ธ ใ ห นั ก ศึ ก ษาเข า ใจบทบาทและ
ความสํา คั ญ ของอาจารย ที่ป รึ ก ษา ผลการศึ ก ษาความต อ งการและความคิด เห็ น ของนิสิต
นักศึก ษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่เปนตัวอยางเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษา การเขาพบอาจารยที่
ปรึกษาที่เปนของนิสิตนักศึกษาจะเขาพบเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับการแนะนํา
เกี่ยวหลักสูตร เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน และนิสิตนักศึกษาเขาพบอาจารยที่
ปรึกษาต่ําเมื่อมีปญหา เกี่ยวกับเพื่อน และ หฤทัย ศิริสินอุดมกิจ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา ปญหา
และอุปสรรคของระบบอาจารยที่ปรึกษา ไดแก ดานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ดานอาจารยที่ปรึกษา และดานนิสิตนักศึกษา
7.1.5 ระบบสารสนเทศการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ทัศนีย กอกุลดิลก และ หรรษา แสนสิงห (2545) ไดวิจัย เรื่องระบบสารสนเทศ
ชวยอาจารยที่ปรึกษาและพิจารณาทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ชวยอาจารย ที่ปรึ กษาและพิจารณาทุน การศึกษา ประจําภาควิชาวิ ทยาการคอมพิวเตอรแ ละ
สารสนเทศ เพื่อชวยในการตรวจสอบขอมูล และชวยสนับสนุนของอาจารยที่ปรึกษาในการเสนอ
แนวทางในการศึก ษา และการพิ จ ารณาให ทุ น การศึก ษารว มกั บ อาจารย ที ่พิ จ ารณาให
ทุนการศึกษา โดยการพัฒนาระบบงาน (ในสวนของ Application ไดนําเอาโปรแกรม Develop
2000 มาใชในการการพัฒนาและโปรแกรม Oracle 8i เปนตัวจัดการฐานขอมูล) และการวิจัย
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เรื่อ งระบบการจัด การประชุม ผา นเครือ ขา ยอิน เตอรเ น็ต กรณีศึก ษาสถาบัน เทคโนโลยีร าช
มงคลวิทยาเขตเชียงราย โดยใชระบบจัดการฐานขอมูล (My SQL และใช PHP) เปนภาษาที่ใช
ในการพัฒนา ซึ่ง การทํา งานของระบบประกอบไปดว ย การนัด หมายการประชุม และการ
จัด ทํารายงานสรุปเกี่ยวกับสถิติผูเขารวมประชุมได โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดเก็บขอมูล
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการรายงานการประชุมเพื่อใชในการประชุมขององคกรได
7.1.6 รูปแบบการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
นุชลี อุปภัย (2542) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานอาจารยที่ปรึกษาในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เขตภาคกลาง สังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุขพบวา
ผูบริหารและอาจารย สวนใหญมีความคิดเห็นตอรูปแบบการบริหารงานอาจารยที่ปรึกษาโดยรวม
เกี่ยวกับการจัดอาจารยที่ปรึกษา และการกําหนดบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา คือ การทําคําสั่ง
และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา การจัดสายงานบริหารอาจารยที่ปรึกษาขึ้นตรงตอฝายกิจการนิสิต
นักศึกษา การใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาดานการเรียนและสวนตัว การจัดอาจารยที่ปรึกษา
ดูแลนิสิตนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนกระทั้งจบการศึกษา การพิจารณาความดีความชอบ และ
การชมเชยผลการปฏิบัติใหผูอื่นรับรูมีความเหมาะสมมาก แตควรปรั บปรุงวิธีการในดานการ
พิจารณาความดีความชอบ นโยบายการบริหารงานอาจารยที่ปรึกษา คูมือปฏิบัติงานของอาจารย
ที่ป รึก ษา การประสานงานกับ หนว ยงานอื ่น ๆ ในสถาบัน การอบรมเกี่ย วกับ งานอาจารยที่
ปรึกษา การใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานการใหคําปรึกษา และการใหเงินคาลวงเวลาในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
7.2 งานวิจัยในตางประเทศ
ระบบการใหคําปรึกษาในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีจุดเดนที่
สถาบันอุดมศึกษา ไดใหความสําคัญกับงานที่ปรึกษา (หรือที่เรียกวา Academic Advising)
เปน อย า งยิ่ ง โดยมี การจั ด หน ว ยงานและผู บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบอย า งเด น ชั ด ซึ่ ง ระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษามีหลายระดับ สรุปไดวา
1. ระบบการทดสอบและการใหคําแนะนําปรึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษา (Testing
Counseling and Advising Program หรือตัวยอวา TCAP) ซึ่งจะเปนการประเมินแผนการ
เรียนรวมกับอาจารยที่ปรึกษาในแตละหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษาเลือกเรียน
2. ศูนยขอมูลและหนวยงานใหคําปรึกษาของหลักสูตร (Academic Advising and
Information Center) จะเปนการใหคําแนะนําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่ยังไมไดเลือกสาขาวิชาหลัก
โดยอาจารยที่ปรึกษาหรือบุคลากรใหคําปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
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3. ระบบอาจารยที่ปรึกษาในแตละหลักสูตร หลังจากที่นิสิตนักศึกษาไดเลือก
สาขาวิชาหลัก โดยนักศึกษาจะไดอาจารยที่ปรึกษาวิชาการในวิชานั้นๆ เปนอาจารยที่ปรึกษา
4. การควบคุมดูแลโดยสภาการแนะแนว (Advising Council) จะใหดูแลระบบอาจารย
ที่ปรึกษาโดยรวมจากการวางนโยบายการใหคําปรึกษา (Advising Policy) และชว ยระบบการให
คําปรึกษาในทุกหลักสูตรของสถาบันอุด มศึกษา ตลอดจนการประเมินและควบคุมคุณภาพ
ของระบบการใหคํ า ปรึก ษา ซึ่ง ระบบการใหคํา ปรึก ษาที่มีป ระสิท ธิภ าพที่กําหนดไวจะตอง
ประกอบไปดวยสิ่งตาง ๆ ดังนี้ คือ นโยบายและโครงสรางของระบบการใหคําปรึกษาที่ดีมีการ
สนับสนุน มีการพัฒนาบุคลากรทางดานการใหคําปรึกษา สัดสว นของอาจารยที่ปรึกษาและ
นิสิตนักศึกษาใหเหมาะสม มีการใหรางวัลหรือชมเชยอาจารยที่ปรึกษา และตองมีการประเมิน
อาจารยที่ปรึกษา ทั้งจากนิสิตนักศึกษาและคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษา มีหนวยงานที่เรียกวากิจการนิสิตนักศึกษาทาง
วิชาการ (Student Academic Affairs หรือตัวยอวา SAA) (Michigan State University, 2006)
และระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจะใช ก ารนั ด หมายโดยผ า นทางเว็ บ ไซด Online
Advising Appointment System ซึ่งนอกจากจะทําหนาที่งานดานงานที่ป รึกษานิสิต นักศึกษา
แลวยังมีงานในการพัฒนาอาจารยที่ป รึกษา นิสิตนักศึกษา (Professional Development for
Advisors) รวมหนาที่หลัก คือการใหบริการนิสิตนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาทั้งในงานบริการ
ทางดานตางๆ (Administrative Services) และงานบริการสนับสนุนทางดานวิชาการ (Academic
Support Services) ซึ่งบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา ดังนี้
1. ใหคําแนะนําในการเลือกวิชาหลักและเสนทางอาชีพ (Major /Career Selection)
2. การใหคําแนะนําปรึกษา วางแผนการศึกษา และการลงทะเบียนเรียน
3. ใหความชวยเหลือและพัฒนาทางดานทักษะและการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา
และอาจารย (Study Skills) ซึ่งอาจารยที่ปรึกษา จะทํางานรวมกับหนวยงานที่เรียกวา Learning
Resource Center (LRC) เปนหนวยงานที่ใหบริการทั้งนิสิตนักศึกษาและอาจารย เชน การจัดหา
คอมพิว เตอร และโปรแกรมตา งๆ ที ่จํ า เปน ที ่จ ะชว ยพัฒ นาทัก ษะดา นการเรีย นรู ข องนิส ิต
นัก ศึก ษา การจัด กลุม ติว ดานการเรียนของนิสิตนักศึกษา และการจัด อบรมเชิงปฏิ บัติการให
สําหรับอาจารยในดานตางๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษา
ปญหาที่สําคัญของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในอเมริกาก็คือ จํานวนนิสิต
นักศึกษาที่มีปริมาณมากและหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งทําใหการใหคําแนะนําปรึกษาไมมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษาไมดีพอ ซึ่งนิสิตนักศึกษาอาจจะ
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ยังไมเห็นถึงความสําคัญของการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเทาที่ควร ซึ่งแนวทางแกไขก็คือ การทํา
ใหนักศึกษาเกิดความเขาใจของบทบาทอาจารยที่ปรึกษา การสรางความรูสึกที่ดีตออาจารยที่
ปรึกษาและการเตรียมพรอมในการนัดพบอาจารยที่ปรึกษา (Michigan State University, 2006)
อย า งไรก็ ต าม ระบบการใหคํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั กศึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ กษาในต า งประเทศมี
ความสําคัญมาก เนื่องจากนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนมากและมีหลายเชื้อชาติ
และมีความแตกตางกัน สถาบันอุดมศึกษาจึงมีการกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยมี
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบโดยตรงพรอมกับมีเจาหนาที่ทางดานระบบการใหคําปรึกษา
และสิ่งที่สําคัญในสวนของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา คือ จะมีการคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษา
นิสิตนักศึกษา โดยตองมีคุณวุฒิที่เหมาะสมและมีประสบการณในดานอาจารยที่ปรึกษา โดย
อาจารยที่ปรึกษาจะตองการผานการอบรมในดานอาจารยที่ปรึกษาอยางตอเนื่องและเปนประจํา
ทุกป สิ่งที่สําคัญประการหนึ่งคือ นิสิตนักศึกษาจะตองใหความสําคัญการเรียนและปฏิบัติตาม
แผนการเรียนที่อาจารยที่ปรึกษาไดกําหนดไว เพื่อใหเกิดเปาหมายของการเรียนคือ ความสําเร็จ
จากการศึ ก ษาภาพรวม สามารถสรุ ป งานวิ จั ย เกี่ ย วส ว นต า ง ๆ ของการพั ฒ นาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา ดังนี้
7.2.1 คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา
บุชแนลและจอรด (Bushnell and George, 1993) ไดทําการวิจัย พบวา
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ความสามารถดูแล
นักศึกษา 2) ความสัมพันธกับผูรับการปรึกษาเปนรายบุคคล 3) การมีทัศนคติที่ดีตออาจารยที่
ปรึกษา 4) รูปแบบการใหคําปรึกษา และ 5) ความสามารถดานการบริการจัดการ
7.2.2 องคประกอบของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
แอสเวริธ และ ฮารวี่ (Ashworth & Harvey, 1994) ไดทําการศึกษา พบวา นิสิต
นั กศึ ก ษาเป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ของระบบการให คํ า ปรึ ก ษา และเป น ลู ก ค า ที่ สํ า คั ญ ของ
สถาบันอุดมศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง สอดคลองกับ รีฟส (Reeves, 1997) ไดทําการศึกษาผล
การใหคําปรึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษา ชั้นปที่ 1 พบวา การใหคําปรึกษาเปนพลังชวยใหนิสิต
นักศึกษา ชั้นปที่ 1 สามารถปรับตัวไดทั้งในเรื่องการศึกษาและสภาพสังคม ทําใหเกิดความทาทาย
ในการนําประสบการณเดิมมาแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น มีความเขาใจที่ชัดเจนและสรางความ
มั่นใจในการเผชิญกับวิกฤตที่เกิดขึ้น ทําใหมีความสนุกกับประสบการณในสถาบันที่จะนําไปสู
ความสําเร็จในการศึกษา
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แม็คคลาเรน (McLaren, 2004) ไดศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนโฉมหนาการให
คําปรึกษาวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาวา อาจารยที่ปรึกษามีความสําคัญทําใหนิสิตนักศึกษา
ไดเขาใจถึงสภาพ และการดูแลการใหคําปรึกษา ปริมาณงานของอาจารยที่ปรึกษาสามารถจัดการ
ใหเปนไปตามศักยภาพทางวิชาการ โดยการใหวิชาที่เรียนทางไกล โทรทัศน สิ่งที่เปนภาพ และ
เสียง ตลอดจนการใชอินเตอรเน็ต ซึ่งคณะวิชาตองออกแบบและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ แคมเบลและนัทท (Campbell and Nutt, 2008) ศึกษาเรื่อง การให
คําปรึกษาในศตวรรษใหม พบวา มีการสนับสนุน นิสิตนักศึกษา การนัดหมาย และการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาไดเปนอยางดี
7.2.3 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา
วิคคอรฟ (Wyckoff, 1996) ไดศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
อาจารยที่ป รึกษาที่ มีอิท ธิ พ ลการเรียนต อ ไปจนสํา เร็จ การศึ ก ษาในสถาบัน อุด มศึ ก ษา พบว า
นิสิต นัก ศึก ษามีค วามพึง พอใจกับ อาจารยที่ป รึก ษาในการใหคํา ปรึก ษาทั ้ง หมด ทั ้ง ในดา น
ความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะและความสามารถของอาจารยที่ปรึกษา นอกจากนี้ เกรแฮม
และกีซี (Graham and Gisi, 2000) ไดทําการศึกษาบรรยากาศของสถาบัน และการใหบริการแก
นิสิตนักศึกษาที่มีตอ ผลผลิต และความพึง พอใจ พบวา ศิษยเกามีค วามพึง พอใจกับอาจารยที่
ปรึก ษาในการใหคําปรึกษาวิชาการ การลงทะเบียนเรียน การใหคําปรึกษารายบุคคล และการ
บริการนิสิตนักศึกษาสอดคลองกับ เซอรโต (Certo, 1986) ไดทําการวิเคราะหคําชี้แจงหลักการ
พื้นฐานการใหคําปรึกษาในมหาวิท ยาลัย ขนาดใหญดา นการใหคํา ปรึก ษา ดา นการทํา หนา ที่
และดานการใหบริการของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบทุกภารกิจ
(Comprehensive Universities) พบวา ไมมีนิสิตนักศึกษาคนใดที่เชื่อวา ขนาดของสถาบันจะ
สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได นอกจากนี้ผูวิจัยไดใหขอคิดเห็นวา ลักษณะของการแยก
เปนภาควิชาทําใหงานที่ขนาดเล็กลงทั้งในเรื่องการประสานงานติดตอกันระหวางผูตัดสินใจ แตมี
สภาพต่ําและขาดพลังของนิสิตนักศึกษา แมวาจุดมุงหมายของสถาบันจะเนนการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาดานที่ตองการใหมีกระบวนการที่ความรวดเร็ว
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเปน
องคป ระกอบที่สํา คัญ ที่จ ะตอ งควบคูไ ปกับ การพัฒ นาการศึก ษาของสถาบันอุด มศึกษา การ
พัฒ นาจะประสบความสํ าเร็ จ ขึ้ น อยู กั บ หลั กการตามบริ บทการบริ ห ารงานให มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของ ความสามารถในการประสานงานของทุกฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร” ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัย
ดําเนินตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ เปดสอนระดับปริญญาบัณฑิ ต
แบงตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) และสาขาวิชาตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษานานาชาติ (ISCED, ซึ่งยอมาจาก International Standard Classification of
Education : UNESCO, 1997) ดังนี้
กลุมที่ 1 หลักสูตรทั่วไป
กลุมที่ 2 การศึกษา
กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร
กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
กลุมที่ 5 วิทยาศาสตร
กลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง
กลุมที่ 7 เกษตรกรรม
กลุมที่ 8 สุขภาพและสวัสดิการ
กลุมที่ 9 การบริหาร
กลุมประชากรที่ใชศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารงานฝายวิชาการ ผูบริหารงานฝายกิจการ
นักศึกษา อาจารยที่ป รึกษาชั้น ปที่ 1 ซึ่ง มีประสบการณในการทํางานมากกวา 3 ป และนิสิต
นักศึกษา ชั้นปที่ 1 โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง การแบงกลุมประชากรตามสัดสวนของประเภท
สถานศึกษา ที่มีลักษณะเปนตัวแทนที่จัดการศึกษาไดครอบคลุม โดยพิจารณาประเภทของ
สถาบันศึกษาที่มีสถาบันรวมไมเกิน 6 สถาบัน ใชวิธีการจับฉลากเลือกชื่อสถาบัน จํานวน 1 สถาบัน
ประเภทสถาบันที่มีสมาชิกรวมมากกวา 6 สถาบัน ใชวิธีการศึกษาสภาพการบริหารงานที่เผยแพร
อยางมีมาตรฐาน จํานวน 2 สถาบัน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางมีการกระจายในทุกสถาบันตามที่เปน
จริงของกลุมประชากร ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การแบงกลุมประชากรตามประเภทการแบงสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2549)
ประเภทสถานศึกษา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ 1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จ
เจาพระยา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ราชมงคล
กรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
5. มหาวิทยาลัยเปด
1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประชากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บ าน
สมเด็จเจาพระยา

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ตารางที่ 5 การแบงกลุมประชากรตามประเภทการแบงสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2549) (ตอ)
ประเภทสถานศึกษา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
6. มหาวิทยาลัยเอกชน 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเกริก
3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7. มหาวิทยาลัยสยาม
8. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
9. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
10. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประชากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยสยาม

7. สถาบันการพลศึกษา 1. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
2. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรี
3. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สุพรรณบุรี
4. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร
5. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อางทอง
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน
1. ผูบริหาร เปนผูบริหารตามตําแหนง คือ รองคณบดีฝายวิชาการ ฝายกิจการนักศึกษา
หรือตําแหนงการบริหารงานตามที่สถาบันกําหนดมอบหมายใหทําหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาของแตละประเภทตามการแบงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สําหรับ
การเลือกกลุมตัวอยางคัดเลือกใหสอดคลองกับการแบงสาขาวิชามาตรฐานการศึกษานานาชาติ
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(ISCED, UNESCO, 1997) โดยนํามาเปรียบเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน
(Krejcie and Morgan, 1970: 608 – 609 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551) ซึ่งคิดเปน
สัดสวนของผูบริหาร เทากับ 0.50 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จํานวนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาสําหรับผูบริหาร
ประเภทสถานศึกษา
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ

จํานวน
ตําแหนงหนาที่ดา นการบริหารงาน
2
1. รองคณบดีฝายวิชาการ
2. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
6
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ
2.1 คณะครุศาสตร
3. รองคณบดีคณะครุศาสตรฝายวิชาการและหลักสูตร
4. รองคณบดีคณะครุศาสตรฝายกิจการนิสิต
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร
5. รองคณบดีวิศวกรรมศาสตร ฝายวิชาการ
6. รองคณบดีวิศวกรรมศาสตรฝายกิจการนิสิต
2.3 คณะวิทยาศาสตร
7. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ฝายวิชาการ
8. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร ฝายกิจการนิสิต
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
2
9. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
10. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2
11. รองคณบดีฝายวิชาการ
ราชมงคล
12. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
5. มหาวิทยาลัยเปด
2
13. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
14. ผูช วยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
6. มหาวิทยาลัยเอกชน
4
15. ผูอํานวยการฝายวิชาการ
16. ผูชวยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
17. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
18. ผูช วยคณบดีฝายวิชาการ
7. สถาบันการพลศึกษา
2
19. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
20. หัวหนางานฝายวิชาการ
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2. อาจารยที ่ป รึก ษา ใช วิ ธี เ ลื อ กจากอาจารย ที่ ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาในชั้ น ป ที่ 1 หรื อ มี
ประสบการณการใหคําปรึกษาอยางนอย 5 ป จํานวนอาจารยที่ปรึกษาของแตละสถาบันเมื่อได
จํานวนแลวนํามาเปรียบเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and
Morgan, 1970: 608 – 609 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551) ซึ่งคิดเปนสัดสวนของ
อาจารยที่ปรึกษา เทากับ 0.045 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํ า นวนกลุ ม ตั ว อย า งตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา สําหรับอาจารยที่ปรึกษา
ประเภทสถานศึกษา

ประชากร

1. มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5. มหาวิทยาลัยเปด
6. มหาวิทยาลัยเอกชน
7. สถาบันการพลศึกษา
รวม

25
35
25
20
35
45
20
205

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
ที่คํานวณได
24
32
24
19
32
40
19
190

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
ที่เก็บได
20
31
18
16
30
36
15
166

3. นิ สิ ตนั กศึ กษา ใช วิ ธี คั ด เลื อกจากนิ สิ ตนั กศึ กษา ชั้ นป ที่ 1 แบ งตามสาขาวิ ชาตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษานานาชาติ (ISCED, UNSCO, 1997) แลวนําจํานวนที่ไดม า
เปรียบเทียบตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608
– 609 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551) ซึ่งคิดเปนสัดสวนของนิสิตนักศึกษา เทากับ
0.045 ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 จํ า นวนกลุ ม ตั ว อย า งตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา สําหรับนิสิตนักศึกษา
ประเภทสถานศึกษา

ประชากร

1. มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5. มหาวิทยาลัยเปด
6. มหาวิทยาลัยเอกชน
7. สถาบันการพลศึกษา
รวม

35
120
35
35
35
75
35
370

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
ที่คํานวณได
32
92
32
32
32
63
32
315

จํานวนกลุม
ตัวอยาง
ที่เก็บได
30
90
30
30
30
90
30
330

4. กลุมตัวอยางการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา การดํา เนิน งานแบง ออกเปน 2
ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ประชุม ชี้แจงเกี่ย วกับการพัฒ นาระบบการใหกับอาจารยที่ปรึกษา โดย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 1 ที่มีประสบการณ
ปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษามากกวา 3 ป โดยคัดเลือกใหมีตัวแทนจากทุกคณะที่เปดสอนใน
สถาบัน แลวนํามาเปรียบเทียบหาคาตามตารางการเลือกกลุมตัวอยางของ เครจซี่ และมอรแกน
(Krejcie and Morgan, 1970) ระหวางวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมโสตทัศน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 จํานวนอาจารยที่ปรึกษาเขารวมกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษา

คณะ
ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา
และสุขภาพ
รวม

4
4
3

2
3
5

2
2
5

1
3
3

2
-

จํานวน
กลุม
รวม
ตัวอยางที่
เขารวม
9
4
14
4
16
3

11

10

9

7

2

39

ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่
1
2
3
4

ชั้นปที่
5

11

ระยะที่ 2 นิสิตนักศึกษาเขารวมทดลองกิจกรรมเพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบการ
ให คํ าปรึ กษานิสิ ตนั กศึกษาสํ าหรั บสถาบั นอุ ดมศึ กษาในกรุ งเทพมหานคร ใชว ิธ ีก ารเลือ กกลุ ม
ตัว อยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจากผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา มีที่พักอาศัยภายในหอพักของสถาบัน หรือพักอาศัยบริเวณใกล ๆ สถาบัน
และใชวิธีการสอบถามความสมัครใจของนิสิตนักศึกษา เขารวมโปรแกรมการทดลอง สัปดาหละ
1 ครั้ง ๆ ละ 90 – 120นาที จํานวน 11 ครั้ง ระหวางวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2554
เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมกิจการนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
โดยศึกษาเปรียบเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970:
608 – 609 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551) ซึ่งคิดเปนสัดสวนของนิสิตนักศึกษา
เทากับ 0.045 รายละเอียดตามตารางที่ 10 ดังนี้
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ตารางที่ 10 จํ า นวนนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มทดลองกิ จ กรรมเพื่ อ ประเมิ น ผลการพั ฒ นา
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

คณะ
ศิลปศาสตร
ศึกษาศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬาและ
สุขภาพ
รวม

จํานวน
ประชากร
23
80
52
155

เทียบกลุม
กลุมตัวอยาง
ตัวอยางตาราง
จากการ
ของ เครจซี่ และ
คํานวณ
มอรแกน
16
ชวง 160
58
เทากับ 113
37
111

กลุม
ทดลอง
ตามเกณฑ
ที่กําหนด
9
22
14
45

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบวิเคราะหเนื้อหาการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา
2.2 แบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง
2.3 แบบสํ า รวจสภาพป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั กศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษา
2.4 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการดํ าเนิ น งานพั ฒ นาระบบการให
คําปรึกษา ประกอบดวย โครงสรางการบริหารงาน สิ่งอํานวยความสะดวกการบริหารงาน การใหคํา
ปรึกษา เครื่องมือการใหคําปรึกษา และนิสิตนักศึกษา
2.5 แบบสอบถามวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
2.6 กิจกรรมเพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2.7 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมและใบตรวจสอบและติดตามการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
3. วิธีการสรางเครื่องมือวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้
3.1 แบบวิเคราะหเนื้อหาการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
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3.1.1 กําหนดจุดมุงหมาย กรอบแนวคิด และขอบเขตโครงสรางของแบบวิเคราะห
จากเนื้อหา วัตถุประสงคของการวิจัย
3.1.2 ศึกษาคนควาเนื้อหา จากเอกสาร ตําราทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
รวบรวมขอมูลมาสรางเครื่องมือแบบวิเคราะหดังกลาว ใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย และถูกตองตามหลักวิชาการนําขอมูลมาจัดลําดับใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
และถูกตองตามหลักวิชาการ
3.1.3 นําเครื่องมือแบบวิเคราะหดังกลาว เสนออาจารยที่ปรึกษา 2 ทาน พิจารณา
แนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขเนื้อหาและภาษาที่ใช นําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาเสนอแนะ
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคของการวิจัย ความตรงตามเนื้อหา ความ
ถูกตองตามหลักวิชาการ จํานวน 8 ทาน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย เวธนี กรีทอง หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รองศาสตราจารย ดร.จิตตินันท บุญสถิรกุล ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. รองศาสตราจารย ดร.พรพิพัฒน เพิ่มผล มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จ
เจาพระยา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผูอํานวยการศูนยกีฬา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐภรณ หลาวทอง คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
6. ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร คณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
7. ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. อาจารยจรีพร โชติพิบูลยทรัพย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.1.4 นําเครื่องมือแบบวิเคราะหจากขอ 3.1.3 มาทําตารางวิเคราะหเอกสาร ขอมูล
เพื่อจัดทําเปนแนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
ผูวิจัย ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษามาประมวลกับทฤษฎีการพัฒนา
ระบบของ แคทซ และคาหน (Katz and Kahn, 1978: 20) โดยการสังเคราะหเนื้อหาตามวิธีการของ
สุภางค จันทวานิช (2549: 148 – 155) ตามตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งจํ า แนกโดยคํ า
หรือขอความจากแหลงที่มาของขอมูล
ปญหาของการวิจัย ประเภท/แนวคิด
การพัฒนาระบบการ ดานปจจัย
ใหคําปรึกษา
1. โครงสรางการ
นิสิตนักศึกษา
บริหารงานการ
สําหรับสถาบัน
ใหคําปรึกษา
อุดมศึกษา

1.1 บุคลากรที่
เกีย่ วของกับการ
ใหคําปรึกษา

การพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบัน
อุดมศึกษา

1.2 เครื่องมือ
การใหคําปรึกษา

คําหรือขอความ
1. การดําเนินงานระบบการใหคํา
ปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาแบบใหทุก
คนมีสวนรวม
2. การจัดสรรงบประมาณและ
สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
ใหเหมาะสมกับการเนินงาน
3. การใหคําปรึกษาถือเปนหนาที่
สําคัญของสถาบันเชนเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียน
4. การใหคําปรึกษาเปนกลไกใน
การควบคุมคุณภาพ ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางวิชาการของ
สถาบันใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. การใหคําปรึกษาชวยใหนิสิต
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหมี
คุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู และ
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. ผูบริหาร
2. คณะกรรมการ
3. อาจารยทปี่ รึกษา
4. บุคลากรทีเ่ กี่ยวของ
5. นิสิตนักศึกษา
1. เครื่องมือการใหคําปรึกษา เชน
คูมือนิสิตนักศึกษา หลักสูตร
ระเบียบขอบังคับ
2. สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
บริหารงาน

แหลงที่มาของขอมูล
นิรมล เลิศวีระวัฒน,
2546 : 51 – 52)
Wiston and Associates,
1988 : 213 – 236
สํานักงานคณะ
กรรมการการ
อุดมศึกษา (2552)

วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา, 2543 ;
สําเนาว ขจรศิลป,
2543)
วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา, 2543 ;
สําเนาว ขจรศิลป,
2543)
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ตารางที่ 11 การวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งจํ า แนกโดยคํ า
หรือขอความจากแหลงที่มาของขอมูล (ตอ)
ปญหาของการวิจัย

ประเภท/แนวคิด
ดานกระบวนการ
บริหารงานระบบ
การใหคําปรึกษา
เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของ
การวิจัยทีก่ ําหนด

การดําเนินงานการ
ใหคําปรึกษา
การพัฒนาระบบการ ดานผลผลิต
ใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบัน
อุดมศึกษา

ดานการปอนกลับ

คําหรือขอความ
1. การดําเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ใหทุกคนมี
สวนรวมในการทํางาน
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร
ฝายตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
3. กําหนดตารางการปฏิบัติงาน
เปนการชวยใหอาจารยที่
ปรึกษาไดมกี ารเตรียมตัวเพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมไดอยางเหมาะสม
4. การประเมินผลดําเนินงานเพื่อ
ใหทราบผลการปฏิบัติงานและ
หาแนวทางในการปรับปรุงงาน
อาจารยที่ปรึกษามีเทคนิคในการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
สถาบันการศึกษากับนิสิตนักศึกษา
ผลผลิตที่ได เมื่อนิสิตนักศึกษาผาน
กระบวนการใหคําปรึกษา ซึ่งควรมี
การเปลีย่ นแปลงและ พัฒนา
คุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู และดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 เปนเปาหมายสําคัญ
ของการพัฒนานิสิตนักศึกษา
เปนการสะทอนขอมูลผลของการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเพื่อ
นําไปปรับปรุงใชกับสถาบัน
การศึกษา

แหลงที่มาของขอมูล
วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา, 2543 ;
สําเนาว ขจรศิลป,
2543)

คอเรย (Corey, 2004)

Benjamin, 1996: 625
Bowen, 1977 :39
สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดม
ศึกษา (2552)
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จากตารางที่ 11 สรุ ป ได ว า การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษา องคประกอบของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา แบงออกเปนดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานการปอนกลับ นิสิต
นักศึกษา ผลที่ไดจากการพัฒนาสงเสริมใหนิสิตนักศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สอดคลองตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติใ นการพัฒนานิ สิต นั กศึ กษา เพื่อนํามาเป น รางระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
3.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview Form) ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ
วิจัยดังกลาวตามขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 กําหนดจุดมุงหมาย กรอบแนวคิด และขอบเขตโครงสรางของแบบสัมภาษณ
สําหรับการสัมภาษณจากเนื้อหา วัตถุประสงคของการวิจัย
3.2.2 ศึกษาคนควาเนื้อหาจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
รวบรวมขอมูลมาสรางเครื่องมือ แบบสัมภาษณดังกลาว ใหมีเนื้อหาครอบคลุมครบถวนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย และถูกตองตามหลักวิชาการ นําขอมูลมาจัดลําดับตั้งขอกระทงคําถาม
ปลายเปดอยางมีโครงสราง ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย และถูกตองตามหลักวิชาการ
นําเครื่องมือแบบสัมภาษณดังกลาวเสนออาจารยที่ปรึกษา 2 ทาน พิจารณา เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
3.2.3 นําเครื่องมือแบบสัมภาษณที่แกไขแลว นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ทาน
จากขอ 3.1.3 พิจารณาเสนอแนะ ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ความตรงตามเนื้อหา ความถูกตองตามหลักวิชาการ
3.2.4 นําเครื่องมือแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขเนื้อหาแลว โดยนําแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางไปขอรับการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ใชระยะเวลา 50 – 60 นาที วันที่
7 – 8 เมษายน 2554 ณ สถาบันการพลศึกษา ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยแผน เจียรนัย รองอธิการบดีฝายวิชาการ สถาบันการ
พลศึกษา
2. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ สถาบันการพลศึกษา
3. ดร.นพรัตน พบลาภ คณบดี คณะศิลปศาสตร สถาบันการพลศึกษา
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4. นายปฏิ นั นท สื บสั นติ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ สถาบั น การพลศึ ก ษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
5. นายประสงค วงศาโรจน ตัวแทนอาจารยที่ปรึกษา ครูเชี่ยวชาญ ระดับ 9
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
3.2.5 นําผลที่ไดจาก ขอ 3.2.4 มาจัดลําดับตั้งขอกระทงคําถาม กําหนดกรอบแนวทาง
การสรางแบบสํารวจสภาพปจจุบันสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
3.3 แบบสํ ารวจสภาพป จ จุ บั น เกี่ ยวกั บระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิ ต นั กศึ กษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือดังกลาวตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 กําหนดจุดมุงหมาย กรอบแนวคิด และขอบเขตโครงสรางของแบบสํารวจจาก
เนื้อหา วัตถุประสงคของการวิจัย
3.3.2 ศึกษาคนควาเนื้อหาจากเอกสาร ขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนกลุม
ประชากรรวบรวมขอมูลมาสรางแบบสํารวจใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยและถูกตองตาม
หลักวิชาการ
3.3.3 นําเครื่องมือแบบสํารวจดังกลาวเสนออาจารยที่ปรึกษา 2 ทาน พิจารณา
ปรับปรุงแกไ ขเนื้อหาและภาษาที่ใช และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ทาน จากขอ 3.1.3
พิจารณาเพื่อดูความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ถารายการใดผูเชี่ยวชาญเห็นดวย
รอยละ 60 ใหคงรายการนั้นไว ถารายการใดเห็นดวยนอยกวารอยละ 60 ใหตัดรายการนั้นออก
3.3.4 นําเครื่องมือแบบสํารวจดังกลาวไปทดสอบคุณภาพดานความเชื่อมั่นจากกลุม
ประชากร จากการแบงประเภทของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) โดยเลือกแบบ
เจาะจง ประเภทละ 1 สถาบัน จํานวน 7 สถาบัน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา ดังนี้
ผู บริ หารงานฝ ายวิ ชาการ ฝ ายกิ จการนั กศึ กษา อาจารย ที่ ปรึ กษา จํ านวน 3 คน บุ ค ลากรที่
เกี่ยวของกั บการใหคํา ปรึก ษา จํา นวน 1 คน ซึ ่ง มีป ระสบการณป ฏิ บัต ิห นา ที่ที ่เ กี่ย วขอ ง
มากกวา 3 ป และ นิสิตนักศึกษา ชั้นปที่ 1 จํานวน 3 คน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
5. มหาวิทยาลัยเปด ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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6. มหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. สถาบันการพลศึกษา ไดแกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ
3.3.5 นําผลที่ไดจากขอ 3.3.4 นําขอมูลมาจัดลําดับตั้งขอกระทงคําถาม กําหนด
กรอบแนวทางการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 กําหนดจุดมุงหมาย กรอบแนวคิดการวิจัย และขอบเขตของแบบสอบถาม
จากเนื้อหา วัตถุประสงคของการวิจัย
3.4.2 ศึกษาคนควาเนื้อหาจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
รวบรวมขอ มูล มาสรา งเครื่อ งมือ แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับ ระบบการใหคํา ปรึก ษา
นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย และถูกตองตาม
หลักวิชาการ
3.4.3 นําเครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารยที่ปรึกษา 2 ทาน พิจารณา
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 8 ทาน จากขอ 3.1.3 พิจารณาขอเสนอแนะ แลวนําผลที่ไดมาแกไขปรับปรุง และนํามา
หาคาดัชนีความสอดคลองแบบสอบถาม (IOC) รายละเอียด (ภาคผนวก ค) เพื่อนําขอคําถาม
มาปรับใหตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใช เพื่อตรวจสอบความสมบู ร ณ ต ามวัต ถุ ป ระสงค ข อง
การวิ จัย แบบสอบถามที่ ใช รวบรวมข อมู ล แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อมู ลทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม มี ลักษณะเป นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาสําหรับ สถาบัน
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น ต อ ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 4 แนวทางการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั กศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบั น อุ ด มศึ กษา ผู ต อบแบบสอบถามประกอบด วย ผู บ ริ ห ารงานฝ ายวิ ช าการ ฝ า ยกิ จ การ
นักศึกษา (รองคณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายทําหนาของสถาบัน) อาจารยที่ปรึกษา ชั้นปที่ 1 และ
นิสติ นักศึกษาชั้นปที่ 1 แบบวัดประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการ
ใหคะแนนดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด
ระดับการปฏิบัติงานมาก
ระดับการปฏิบัติงานปานกลาง
ระดับการปฏิบัติงานนอย
ระดับการปฏิบัติงานนอยที่สุด

ตอนที่ 5 ขอแสนอแนะการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
3.4.4 นําเครื่องมือแบบสอบถามดังกลาวไปทดสอบคุณภาพดานความเชื่อมั่นจาก
กลุมประชากรตามการแบง ประเภทของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549) โดย
เลือกแบบเจาะจงประเภทละ 1 สถาบัน จํานวน 8 สถาบัน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ
เนื้อหา คือ ผูบริหารงานฝายวิชาการ ฝายกิจการนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
5. มหาวิทยาลัยเปด ไดแก มหาวิทยาลัยรามคําแหง
6. มหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และ มหาวิทยาลัยสยาม
7. สถาบันการพลศึกษา ไดแก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ
3.4.5 นําผลที่ไดจากขอ 3.4.4 นําขอมูลมาจัดลําดับทําเปนรางของการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เสนอผูทรงคุณวุฒิ
จํ า นวน 5 ทา น ตามข อ 3.2.4 พิ จารณาเพื่ อ ตรวจสอบความสมบูร ณ ข องเนื้ อ หาให ต รงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย
3.5 แบบสอบถามวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา ผูวิจัยไดสรางแบบวัดคุณลักษณะ
ของนิสิตนักศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
3.5.1 กําหนดจุดมุงหมาย กรอบแนวคิด และขอบเขตของเนื้อหาเกี่ยวลักษณะเพื่อ
พัฒนาใหเกิดทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
3.5.2 ศึกษาคนควาเนื้อหาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และความสัมพันธระหวางบุคคล
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3.5.3 นําแบบสอบวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา เสนออาจารยที่ปรึกษา 2 ทาน
พิจารณาปรับปรุงแกไขเนื้อหาและภาษาที่ใช แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน จากขอ
3.1.3 พิจารณาขอเสนอแนะ ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณใหสอดคลองวัตถุประสงคของการ
วิจัย ดังตารางที่ 12 ดังนี้
ตารางที่ 12 โครงสรางแบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความเสียสละ
1.2 ความซื่อสัตย
1.3 ความมีวินัย
2. ดานความรู
2.1 การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
2.2 ความมั่นใจในตนเอง
2.3 การจัดการเวลาในการเรียน
3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.1 ความมีน้ําใจ
3.2 การไดรับการยอมรับจากบุคคลอืน่ ในสังคม
3.3 การปรับตัวเขากับผูอื่น

จํานวนขอ

ขอที่

5
6
7

1- 5
6 – 11
12 - 18

7
6
6

19 - 25
26 - 31
32 - 37

7
5
6

38 - 44
45 – 49
50 - 55

จากตารางที่ 12 โครงสรางแบบสอบถามวัดคุณลักษณะนิสิตนักศึกษา แบงคุณลักษณะ
ออกเปน 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ (รายละเอียดภาคผนวก ค)
3.6 กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสรางกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ตามขั้นตอน ดังนี้
3.6.1 กํ าหนดจุด มุง หมาย กรอบแนวคิด และขอบเขตของการจัดกิ จกรรมจาก
เนื้อหาวัตถุประสงคของการวิจัย
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3.6.2 ศึกษาคนควาเนื้อหาจากเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาโดย
แบงการพัฒนาระบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา เกี่ยวกับคุณลักษณะ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.6.3 นํ า กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เสนออาจารยที่ปรึกษา 2 ทาน พิจารณาปรับปรุงแกไข
เนื้อหาและภาษาที่ใช ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคของการวิจัยแลวนําไปจัด
กิจกรรม นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.อารี พันธมณี หัวหนาสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
มนุษย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. รองศาสตราจารย เวธนี กรีทอง หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รองศาสตราจารย ดร.จิตตินันท บุญสถิรกุล ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา และ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย กรกฎา นักคิ้ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะ
แนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูวิจัยไดนําผลการตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา
ของแบบสอบถามประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของผูเชี่ยวชาญมาประเมินดัชนีความสอดคลองที่มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา ตามตารางที่ 13 ดังนี้
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ตารางที่ 13 ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาของกิจกรรมการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ (n = 4)
ลักษณะของกิจกรรม

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศ และการทดสอบ
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
(กอนการทดลอง)
ครั้งที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรมเกีย่ วกับ
ความเสียสละ
ครั้งที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรมเกีย่ วกับ
ความซื่อสัตย
ครั้งที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรมเกีย่ วกับ
ความมีวินัย
ครั้งที่ 5 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
ความรู เกีย่ วกับการควบคุม
อารมณของตนเองกับผูอื่น
ครั้งที่ 6 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
ความรู เกีย่ วกับความมั่นใจ
ในตนเอง
ครั้งที่ 7 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
ความรู เกี่ยวกับการจัดเวลา
ในการเรียน
ครั้งที่ 8 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความมีน้ําใจ

การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะ
ความถี่/ราย
เพิ่ม คงไว ตัด
4
-

ภาษาที่ใช

เนื้อหา

ความถี่/ราย
ความถี่/ราย
เหมาะสม ไมเหมาะสม ครบ ไมครบ
4
4
-

1

3

-

4

-

4

-

1

3

-

4

-

4

-

1

3

-

4

-

3

1

1

3

-

4

-

4

-

1

3

-

4

-

4

-

1

3

-

4

-

4

-

-

4

1

4

-

4

-
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ตารางที่ 13 ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาของกิจกรรมการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ (n = 4)
ลักษณะของกิจกรรม

ครั้งที่ 9 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การไดรับการยอมรับจาก
บุคคลอื่นในสังคม
ครั้งที่ 10 การพัฒนาคุณลักษณะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปรับตัวเขากับผูอื่น
ครั้งที่ 11 การปจฉิมนิเทศ และการ
ทดสอบคุณลักษณะของนิสิต
นักศึกษา (หลังการทดลอง)

การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะ
ความถี่/ราย
เพิ่ม คงไว ตัด
1
3
-

ภาษาที่ใช

เนื้อหา

ความถี่/ราย
ความถี่/ราย
เหมาะสม ไมเหมาะสม ครบ ไมครบ
4
4
-

1

3

-

4

-

4

-

1

3

-

4

-

4

-

จากตารางที่ 13 ความสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามกั บ เนื้ อ หาแบบสอบถามเพื่ อ
ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 14 ผลความสอดคลองของเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
1. เนื้อหา
4 3 4
2. วัตถุประสงค
4 4 3
3. แนวทางการจัดกิจกรรม 4 4 4

ผูเชี่ยวชาญ (n = 4)
ความเหมาะสมของกิจกรรม
ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8
4 3 4 4 4
4 4 3 4 4
4 4 4 4 4

ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11
4 4
4
4 4
4
4 4
4
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ตารางที่ 14 ผลความสอดคลองของเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (ตอ)
แนวทางการจัดกิจกรรม
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
4. ระยะเวลาจัดกิจกรรม
4 4 4
5. สื่อในการจัดกิจกรรม
4 4 4
6. การประเมินผลกิจกรรม 4 4 3

ผูเชี่ยวชาญ (n = 4)
ความเหมาะสมของกิจกรรม
ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 3 4 3 3

ที่ 9 ที่ 10 ที่ 11
4 4
4
4 4
4
4 4
4

3.6.4 นํ าผลที่ ไดจากข อ 3.6.3 มาจัด กิจ กรรม แบ งออกเป น 2 ระยะ ระยะที่ 1
ประชุมชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปที่ 1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให
คํ าปรึ กษานิ สิ ตนั กศึ กษาสํ าหรั บสถาบั นอุ ดมศึ กษาในกรุ ง เทพมหานคร ระหว างวั นที่ 22 – 23
มิถนุ ายน 2554 ณ หองประชุมโสตทัศน อาคารงามขํา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ตารางการประชุ ม ชี้ แ จงให ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา
วัน/เดือน/ป
22 มิถุนายน 2554

เวลา
9.00 –10.00 น.
10.00 – 11.00 น

13.00 – 14.30 น

23 มิถุนายน 2554

9.00 –11.00 น.

13.00- 14.30 น

หัวขอการประชุม
ปฐมนิเทศ
โดย รองอธิการบดีประจําสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
โดย อาจารยชรียนาท จิตตบรรเทา
หลักการและแนวทางของระบบการใหคําปรึกษาเพื่อนําไปสูกลไก
การบริหารงานภายในสถาบันการพลศึกษา
โดย ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และเทคนิคที่สําคัญในการ
ใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษา
โดย ดร.นพรัตน พบลาภ
ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษา
โดย อาจารยชรียนาท จิตตบรรเทา
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3.6.5 นําผลที่ไดจากขอ 3.6.3 มาจัดกิจกรรม ระยะที่ 2 เพื่อประเมินผลระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา กลุมตัวอยางเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบัน การพลศึกษา วิท ยาเขต
สมุทรสาคร จํานวน 45 คน สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 90 - 120 นาที ระหวางวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองกิจการนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ตารางแสดงกิ จ กรรมเพื่ อ ประเมิ น ผลการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษา
นิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ วัน/เดือน/ป
1
18 กรกฎาคม

เวลา
14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 1

2

22 กรกฎาคม

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 2

3

25 กรกฎาคม

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 3

4

29 กรกฎาคม

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 4

5

1 สิงหาคม

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 5

6

22 สิงหาคม

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 6

7

26 สิงหาคม

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 7

8

30 สิงหาคม

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 8

9

5 กันยายน

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ 9

กิจกรรม
ปฐมนิเทศ และการทดสอบเพื่อวัด
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา (กอนการ
ทดลอง)
การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม เกีย่ วกับความเสียสละ
การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินัย
การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับ
การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับ
ความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับ
การจัดเวลาในการเรียน
การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความมีน้ําใจ
การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม
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ตารางที่ 16 ตารางแสดงกิ จ กรรมเพื่ อ ประเมิ น ผลการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษา
นิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษา (ตอ)
ครั้งที่ วัน/เดือน/ป
10 9 กันยายน

11

13 กันยายน

เวลา
14.00 – 16.00 น.

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่น
กิจกรรมที่ 11 ปจฉิมนิเทศ และการทดสอบเพื่อวัด
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา (หลังการ
ทดลอง)

3.7 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอน ดังนี้
3.7.1 กํ า หนดจุ ด มุ ง หมาย กรอบแนวคิ ด และขอบเขตของเนื้ อ หาเกี่ ยวกั บ การ
ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในชวงที่จัดกิจกรรม
3.7.2 ศึกษาผลการนํากิจกรรมมาพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาใหเกิด
ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม ดา นความรู และดา นความสัม พัน ธร ะหวา งบุคคลและความ
รับผิดชอบ
3.7.3 นํ าแบบประเมิ น ผลการจั ด กิ จกรรมการพั ฒนาระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิ ต
นักศึกษาเสนออาจารยที่ปรึกษา 2 ทาน พิจารณาปรับปรุงแกไขเนื้อหาและภาษาที่ใช ตรวจสอบ
ความครบถวนสมบูรณตามวัตถุประสงคของการวิจัยแลวนําไปจัดกิจกรรม นําเสนอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 10 ทาน ตามขอ 3.1.3
แบบประเมิ นผลการจัด กิ จกรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ าปรึกษานิสิต นั กศึกษา
สํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร เป นการศึ กษาถึ งผลที่ ได มาเป นแนวทางการ
บริหารงานของสถาบันการศึกษา พิจารณาตามเกณฑเปน 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง ความพึงพอใจกิจกรรมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ความพึงพอใจกิจกรรมมาก
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจกิจกรรมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจกิจกรรมนอย
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจกิจกรรมนอยที่สุด
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ผูวิจัยไดนําผลการตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา
ของแบบสอบถามประเมินผลกิจกรรมการพัฒ นาระบบการใหคําปรึ กษาฯของผู เชี่ ยวชาญมา
ประเมินดัชนีความสอดคลองที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (รายละเอียด ภาคผนวก ค)
เมื่ อ ดํ า เนิ น การการสร า งเครื่ อ งมื อ ตามขั้ น ตอนดั ง กล า วแล ว ผู วิ จั ย ได นํ า เสนอให
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน กลุ ม สหสถาบั น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
ตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย รับรองผล วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 กอนนําไปดําเนินการวิจัยตอไป
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล แบบสํารวจ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมดวยตนเอง
5. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณดวยระบบคอมพิวเตอร โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) จากแบบสํารวจ แบบสอบถาม ใชการวิเคราะห
สถิติ โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ทดสอบคาที
(t - test Statistic) แลวนําขอมูลมาวิเคราะหตามเกณฑ สําหรับเกณฑการประเมินเปนมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551: 65) ดังนี้
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากแบบวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร และ
แบบสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําไปรวมกับขอมูลเชิงปริมาณ
ในข อ 1 เพื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห ก ารพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษา
ในการพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาหรือระดับการปฏิบัติงาน
ผูวิจัยไดนําผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครของผูเชี่ยวชาญมาประเมินดัชนีความสอดคลองที่มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ โดยใหคานําหนักเปนคะแนน ตอไปนี้
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มีน้ําหนักเหมาะสม หรือ แนใจ
ใหคะแนน +1 ขอคําถามนั้นมีความตรงตามเนื้อหา
มีน้ําหนักไมแนใจ หรือ ควรปรับปรุง ใหคะแนน 0 ขอคําถามนั้นมีความตรงตามเนื้อหา
มีน้ําหนักไมเหมาะสม
ใหคะแนน -1 ขอคําถามนั้นไมมีความตรงตามเนื้อหา
จากนั้น ใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency) เปนเกณฑการพิจารณาซึ่ง
คํานวณดัชนีความสอดคลองไดจากสูตร (ณัฎฐภรณ หลาวทอง, 2548) ดังนี้
IOC = R
N
IOC
R
N

=

ผลรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ

= หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง
= หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
= หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ

5.3 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพขางตน เพื่อพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
5.3.1 นําขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพทุกสวนมาวิเคราะห
5.3.2 กํ า หนดกรอบแนวคิ ด และองค ป ระกอบของระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
5.3.3 การตรวจสอบและประเมินรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
5.3.3.1 ตรวจสอบและประเมินรางระบบโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทานตาม
ขอ 3.2.4
5.3.3.2 ปรับ ปรุ ง แก ไ ขรา งระบบการใหคํา ปรึก ษานิ สิ ต นัก ศึ ก ษาสํา หรับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดจากการประเมินผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาแลว นํา
ผลมาวิ เ คราะห และตรวจความเชื่ อ มั่ น ของผลการทดลองนํ า เสนอให ผู เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณา
ตรวจสอบนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
5.3.3.3 นําผลจากขอ 5.3.3.2 มาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และนําผล
วิเคราะหในขั้นสุดทายของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ไปสูแนวทางการดําเนินงานการ
ตามระบบ

169
5.3.3.4 นําเสนอระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
พรอมการวิเคราะห สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยขอสรุปในภาพรวม ดังตอไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ส ภาพป จ จุ บั น ของการพั ฒ นาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ
การศึ กษาและวิ เ คราะหส ภาพปจ จุ บั น ของระบบการใหคํ าปรึ กษานิสิ ต นั กศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ แบงการดําเนินการออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด โดยการศึกษา
และรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา แลวนําขอมูลมา
วิเคราะหเนื้อหา โดยมีเกณฑในการคัดเลือกเอกสาร ดังนี้
1.1 การคัดเลือกเอกสาร กําหนดเกณฑในการคัดเลือกเอกสาร ดังนี้
1.1.1 เอกสารที่ปรากฏในรูปของแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา บทความ ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คูมืออาจารยที่ปรึกษา ผลการวิจัย ที่กําหนดโดย
ผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การให คํ า ปรึ ก ษา ซึ่ ง ปรากฏอยู ใ นวารสาร หนั ง สื อ
สิ่งพิมพ วิทยานิพนธ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งของภายในประเทศและตางประเทศ
1.1.2 นํา ขอ มูล ที่ไ ดจ ากการวิเ คราะหเ อกสารมาศึกษาถึง คํา หรือ ขอ ความที่
บงชี้เกี่ ยวกับ ลั กษณะการให คําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.2 นําเอกสารที่คัดเลือก เรียงลําดับรายการลักษณะการดําเนินงานการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
2. นํากรอบแนวความคิดของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางการ
บริหารงาน กระบวนการดําเนินงาน ผลของระบบการใหคําปรึกษาที่สงผลตอนิสิตนักศึกษาใหมี
คุณลักษณะ 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ นําเสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาเสนอแนะ ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ความตรงตามเนื้อหา ความถูกตองตามหลักวิชาการ
3. นิสิตนักศึกษา กําหนดวัตถุประสงคที่จะสรางแบบสํารวจเพื่อศึกษาสภาพของการให
คําปรึกษาของสถาบันแตละประเภท โดยมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย ระบบการ
บริหารงาน ระบบการใหคําปรึกษาชวยในการการสงเสริมและพัฒนาดานคุณภาพของอาจารยที่
ปรึกษา คุณลักษณะของบัณ ฑิต รูป แบบกระบวนการดํา เนิน งาน ผลของระบบที่สง ผลตอ
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นิสิตนักศึกษาแตละดาน โดยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูประสบการณในประเด็นหลักและประเด็นยอย
ทั้งในดานการวิจัย การวัดและประเมินผล และการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ใหความรูและ
แนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาตาม
กรอบแนวคิด และรูปแบบของการเขียนขอคําถามที่กําหนด ถารายการใดผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ทาน
เห็นดวยรอยละ 60 ใหคงรายการนั้นไว ถารายการใดเห็นดวยนอยกวารอยละ 60 ใหตัดรายการ
นั้นออก
4. นํ า เครื่ อ งมื อ แบบสํ า รวจดั ง กล า วไปทดสอบคุ ณ ภาพด า นความเชื่ อ มั่ น จากกลุ ม
ประชากรแบงประเภทสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลือกกลุม
ประชากรที่ไมไดถูกเลือกเปนกลุมตัวอยาง โดยการเลือกแบบเจาะจงประเภทละ 1 สถาบัน รวม 7
สถาบันเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหา
5. เสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยนําเสนอระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา จําแนก
ตามกรอบแนวคิด โครงสรางการบริหารงาน กระบวนการดําเนินงาน ผลของระบบการใหคําปรึกษา
การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของแตสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนําผล
ไปกําหนดลักษณะการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมไปสูการวิจัยขั้นตอนที่ 2
ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ศึกษาสภาพของการ
ใหคํา ปรึก ษาของสถาบัน แตล ะประเภท โดยมุง เนน การศึก ษาเกี่ย วกับ การกํา หนดนโยบาย
ระบบการบริหารงาน ระบบการใหคําปรึกษาชวยในการการสงเสริมและพัฒนาดานคุณภาพของ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา คุ ณ ลัก ษณะของบั ณ ฑิ ต รู ป แบบกระบวนการดํา เนิ น งาน ผลของระบบ
ที่สงผลตอนิสิตนักศึกษาแตละดาน
2. ศึกษาขอมูลจาก เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา สราง
ระบบการใหคําปรึกษาตามแนวคิดของ แคทซ และ คาหน (Katz and Kahn, 1978: 20)
ประกอบดว ย ปจ จัย กระบวนการ ผลผลิต และขอ มูล ปอ นกลับ ผูวิจัย ใชก ารพัฒ นาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาตามแนวคิดของชิลลี (Shelly, 1999)
3. ยกรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ตามกลวิธีการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา กระบวนการดําเนินงานสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
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ดานความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคล ความรับผิดชอบ กิจกรรมเหลานี้ตองการให
กลุมตัวอยางที่เขารับการทดลองไดเกิดความมั่นใจในตนเอง เขาใจผูอื่น และเขาใจสิ่งแวดลอม
รอบตัวจะชวยพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาได หลังจากนั้นใหอาจารยที่ปรึกษานํามาใชในการพบนิสิต
นักศึกษาใหสอดแทรกคุณธรรมครบทั้ง 3 ดาน โดยสงเสริมการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เปนไปตามกรอบนโยบายของการบริหารสถานศึกษาให
มีความสอดคลองกัน
4. ปรับปรุงแกไขแบบรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
วัดตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ การแกไขขอความที่ซ้ําซอน ปรับภาษาที่ใช
อานใหเขาใจงาย โดยใชเกณฑความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญรอยละ 80 ไดแบบลักษณะการให
คําปรึกษา
5. นําแบบรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ไดจากขอ 4
นํามาปรับปรุงแกไข และนํามาทํากิจกรรมเพื่อประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ขั้ น ตอนที่ 3 การประเมิ น ผลระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ในการทดลองใช ร ะบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดกลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร กิจกรรมจัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา ใหกับอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเมินผลระบบการให
คําปรึกษาโดยใชกิจกรรมทดลองกับนิสิตนักศึกษา ชั้นปที่ 1 เพื่อใหนิสิตนักศึกษาเกิดการพัฒนา
คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2. การดําเนินจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ติดตอขอความรวมมือในการจัด
กิจกรรมจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เตรียมการกอนการทดลอง ประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ดําเนินงาน เพื่อใหผูเขารวมการทดลอง มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษานําแนวทางการใหคําปรึกษา ระยะเวลา การจัดกิจกรรมใน 1 ภาค
การศึกษา จํานวน 11 ครั้ง ๆ ละ 90 – 120 นาที
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3. การประเมินระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาจาก
แบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
4. ผูวิจัยปรับปรุงแกไขการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ในสวนที่ควรปรับปรุงหรือมี
จุดบกพรองตามผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดรางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของ
สถาบันการศึกษาเกี่ยวระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสามารถนําไปใชไดตามบริบทของ
สถาบันที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ฉบับสมบูรณ
จากขั้นตอนดังกลาว ผูวิจัยสรุปขั้นตอนการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 15 ดังนี้

173
แผนภูมิที่ 15 สรุปขั้นตอนการวิจัย การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ

ศึ ก ษาเอกสาร ตํ า รา
คู มื อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สภาพการดําเนินงานการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา

นําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา
กําหนดกรอบแนวคิด แนวทาง
การดําเนินงาน ผลของระบบเพื่อ
ใหนิสิตนักศึกษาเกิดคุณลักษณะ
ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด า น
ความรู และดา นความสั มพั น ธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

ตรวจสอบความ
ครอ บ คลุ มและควา ม
เหมาะสมในการดําเนินงาน
พัฒนาระบบการใหคํา
ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
โดยผูเชี่ยวชาญ

การนิยามเชิงปฏิบัติการผลการพัฒนา
ระบบ 3 ดาน กําหนดกิจกรรม เครื่องมือที่
ใช วั ด สร า งข อ กระทงตามลั ก ษณะ
เครื่องมือที่กําหนด

ศึกษาทฤษฎีและผลของการวิจัย ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ต ร ง เ ชิ ง เ นื้ อ ห า
ตลอดจนความถูกตอง ชัดเจน และความ
เหมาะสมของผูเชี่ยวชาญ

นําไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่ไมไดถูก
เลือกมาทดสอบเครื่ องมือ ปรับ ปรุงเครื่อ งมือ
และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม

นํารางระบบไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง

174

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ผลของระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา ที่ไดรับการพัฒนาจากการวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1

ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

สรางระบบการใหคําปรึกษาตามแนวคิดของ แคทส และ คาหน (Katz and Kahn,
1978: 20) ประกอบดวย ปจจัย กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ผูวิจัยใชการ
พัฒ นาระบบการให คํา ปรึ กษานิ สิตนักศึกษาตามแนวคิดของชิล ลี (Shelly, 1999 )
สําหรับกระบวนการดําเนินงาน ผูวิจัยนํามาสรางขึ้นโดยผลของระบบสงเสริมใหนิสิต
นั กศึ กษามี คุ ณลั กษณะ 3 ด าน คื อ ด านคุ ณธรรม จริ ยธรรม ด านความรู และด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 2
สํารวจสภาพ
ปจจุบัน

ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงแกไข
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ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยาง

เตรียมการประเมินผลระบบ ดําเนินการ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงให
อาจารยที่ปรึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนํากิจกรรมมาพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษานิสิตนักศึกษาใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น

ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาใหแกนิสิต
นักศึกษา จํานวน 11 ครั้ง ตอ 1 ภาคการศึกษา

ประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ประเมิ น ผลระบบจากการเข า ร ว มกิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษา เพื่อสงเสริมคุณลักษณะ 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และ
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา

นําขอมูลมาวิเคราะห สรุปผล และปรับปรุงแกไข
แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ
ตอนที่ 2 พั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 ประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 สภาพป จ จุ บั น ของการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ
การศึ กษาสภาพป จจุ บั นของการพั ฒนาระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิ ตนั กศึ กษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน รายละเอียด ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห สังเคราะหเอกสารงานที่วิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ผลของการสื บ ค น เอกสาร ข อ มู ล งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการให
คํา ปรึ กษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร แลวนําขอมูลต าง ๆ มา
ประมวลกับทฤษฎีการพัฒนาระบบของ แคทซ และคาหน (Katz and Kahn, 1978: 20) โดยการ
สังเคราะหเนื้อหาตามวิธีการของ สุภางค จันทวานิช (2550 : 149 – 155) ตามตารางที่ 17

177
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานปจจัยจําแนกโดย
คําหรือขอความจากแหลงที่มาของขอมูล
ปญหาของการวิจัย
การพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบัน
อุดมศึกษา

ประเภท/แนวคิด
ดานปจจัย
โครงสรางการ
บริหารงานการให
คําปรึกษา ดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับ
ระบบการใหคํา
ปรึกษา

คําหรือขอความ
การดําเนินงานระบบการใหคํา
ปรึกษา มีดังนี้
1. การดําเนินงานระบบการใหคํา
ปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาแบบใหทุก
คนมีสวนรวม
2. การจัดสรรงบประมาณ เปนตัว
บงชี้คุณภาพที่เกี่ยวของกับเงิน
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
คารายจายเบ็ดเตล็ด และคาใช
จายอื่น ๆ และการสนับสนุนสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหเหมาะสม
กับการดําเนินงาน
3. การใหคําปรึกษาถือเปนหนาที่
สําคัญของสถาบันเชนเดียวกับ
การเรียนในชั้นเรียน
4. การใหคําปรึกษาเปนกลไกใน
การควบคุมคุณภาพ ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางวิชาการ
5. การใหคําปรึกษาชวยใหนิสิต
นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหมี
คุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู และ
ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

แหลงที่มาของขอมูล
นิรมล เลิศวีระวัฒน
(2546: 51 – 52)
พรรณอร อุชุภาพ
(2545: 88)
วินสตันและเอสโซซิเอซ
(Wiston and
Associates,
1988: 213 – 236)
ไฮนส (Hines,1984:
339 - 340)
สํานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา
(2552)
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานปจจัยจําแนกโดย
คําหรือขอความจากแหลงที่มาของขอมูล (ตอ)
ปญหาของการวิจัย

ประเภท/แนวคิด

คําหรือขอความ

การพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบัน
อุดมศึกษา

2. บุคลากรที่เกีย่ ว
ของกับการให
คําปรึกษา

บุคลากรที่เกีย่ วของกับระบบการให
คําปรึกษา เชน
1. ผูบริหาร
2. คณะกรรมการ
3. อาจารยที่ปรึกษา
4. บุคลากรที่เกีย่ วของ
5. นิสิตนักศึกษา

3. เครื่องมือการ
ใหคําปรึกษา

เครื่องมือการใหคําปรึกษา เชน
1. สิ่งพิมพ
2. แหลงขอมูลของสถาบัน
3. หนวยงานภายในสถาบันและ
บุคลากรที่เกีย่ วของ
4. แหลงขอมูลอื่น ๆ เชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บไซด เปนตน

แหลงที่มาของขอมูล
วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา (2543)
สําเนาว ขจรศิลป (2543)
จุไรรัตน ดวงเดือน และ
คณะ (2550: 14)
เอสเวอรด และฮารเวร
(Ashworth & Harvey,
1994: 63)
จําเริญรัตน เจือจันทร
(2543: 167 – 168)
ครอกเคทและเลวิทซ
(Crockett and Levitz,
1984: 47)
พอลล (Paule, 1991
: 69)

จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานปจจัย
พบวา ระบบการใหคําปรึกษามีองคประกอบดานปจจัย แบงออกเปนโครงสรางการบริหารงาน เชน
นโยบายการบริหารงาน บุคลากรที่เกี่ยวของ และเครื่องมือการใหคําปรึกษา ชวยใหการบริหารงาน
มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น
นอกจากการสังเคราะหแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวแลว ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงค ดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 ผลการวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งด า นกระบวนการ
จําแนกโดยคําหรือขอความจากแหลงที่มาของขอมูล
ปญหาของการวิจัย ประเภท/แนวคิด
ดานกระบวนการ
การพัฒนาระบบ
1. การบริหารงาน
การใหคําปรึกษา
ใหบรรลุตาม
นิสิตนักศึกษา
วัตถุประสงค
สําหรับสถาบัน
ของการวิจยั ที่
อุดมศึกษา
กําหนดไว

คําหรือขอความ
การดําเนินงาน แบงออกเปน
1. การดําเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ใหทุกคนมี
สวนรวมในการทํางาน
2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร
ฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3. กําหนดตารางการปฏิบัติงาน
เปนการชวยใหอาจารยที่ปรึกษา
ไดมีการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมไดอยางเหมาะสม
4. การประเมินผลดําเนินงานเพื่อ
ใหทราบผลการปฏิบัติงานและ
หาแนวทางในการปรับปรุงงาน
2. การใหคําปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษามีเทคนิคใน
การสรางสัมพันธภาพ เชน การให
คําปรึกษาและคําแนะนํา

แหลงที่มาของขอมูล
วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา (2543)
สําเนาว ขจรศิลป
(2543)
นิรมล เลิศวีระวัฒน
(2546: 51 – 52)
ชิคเคอริงและไรเซอร
(Chickering & Reisser,
1993: 467)

วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา (2543)
สําเนาว ขจรศิลป (2543)
บุษบา ยศราช
(2550: 11-13)
พงษพันธ พงษโสภา
(2543)

จากตารางที่ 18 ผลการวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการบริหารงานเพื่อใหการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯบรรลุตามวัตถุประสงค
นอกจากการสังเคราะหแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยดังกลาวแลว ผูวิจัยไดศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับผลผลิต เพื่อใหการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 ผลการวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งด า นผลผลิ ต
จําแนกโดยคําหรือขอความจากแหลงที่มาของขอมูล
ปญหาของการวิจัย
การพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบัน
อุดมศึกษา

ประเภท/แนวคิด
ดานผลผลิต
ผลของการใหคํา
ปรึกษาชวยพัฒนา
คุณลักษณะของ
นิสิตนักศึกษา

การปอนกลับ

คําหรือขอความ
ผลผลิตที่เกิดจากระบบการใหคํา
ปรึกษานิสิตนักศึกษา ดังนี้
1. ผลที่เกิดจากระบบการให
คําปรึกษา
2. นิสิตนักศึกษาเมื่อผานกระบวน
การใหคําปรึกษา ควรมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น
3. สามารถพิจารณา ดังนี้
3.1 คุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู และดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
3.2 ความพึงพอใจตอระบบ
การใหคาํ ปรึกษาอันเปน
เปาหมายสําคัญของการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา
เปนการสะทอนขอมูลผลของการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเพื่อ
นําไปปรับปรุงใชกับสถาบัน
การศึกษาที่จัดการเรียนการสอนมี
ลักษณะใกลเคียงกัน

แหลงที่มาของขอมูล
สํา นั ก งานคณะ
กรรมการการ
อุดมศึกษา (2552)
เบนจามิน (Benjamin,
1996 : 625)
โบเวน (Bowen, 1977
: 39)

สมาน ลอยฟา (2543: 1)
ขวัญชนก ยิ้มแต และ
คณะ (2546: 48)
เบลเชอร (Belcheir,
1999: 19)

จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานผลผลิต
พบวา ระบบการใหคําปรึกษามีองคประกอบดานผลการใหคําปรึกษา และการปอนกลับ ชวยใหการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษามีความชัดเจนเพิ่มขึ้น
จากการวิเคราะห สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหผูวิจัยไดแนวคิดในการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา มีองคประกอบดานปจจัย
กระบวนการ และผลของการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เกิดความพึงพอใจและมีคุณลักษณะ

181
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เพื่อ
นํามาเปนรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
2. ผลการวิเคราะห สังเคราะหเอกสารงานที่วิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ
ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติโดยคัดเลือกมหาวิทยาลัย และผลงานวิจัยที่มีการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาที่มีการบริหารงานอยางมีมาตรฐาน มีการเผยแพรขอมูลของสถาบันอยางชัดเจน
ผูวิจัยรวบรวมวิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของกับองคประกอบการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ดานปจจัย ดานกระบวนการ และผลการใหคําปรึกษา ดังแสดงในตารางที่ 20

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2550

สถาบันการพลศึกษา, 2548

Dartmouth College, 2008

George Mason University,2008

University of Missouri - Kansas, 2008

Michigan University, 1997

Yale College , 2008

ดานปจจัย
โครงสรางการบริหารงาน
1. นโยบายหรือแนวปฏิบัติงาน
2. บุคลากรที่เกีย่ วของ
2.1 ฝายวิชาการ
2.2 ฝายกิจการนักศึกษา
2.3 คณะกรรมการฝาย
ประสานงาน
2.4 ผูอํานวยการศูนยให
คําปรึกษากลางของสถาบัน
2.5 อาจารยที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2550

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

ตารางที่ 20 การสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาจําแนกตามปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3
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มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2550

สถาบันการพลศึกษา, 2548

Dartmouth College, 2008

George Mason University,2008

University of Missouri - Kansas, 2008

Michigan University, 1997

Yale College , 2008

ดานกระบวนการ
1. บทบาทตอมหาวิทยาลัย นิสติ
นักศึกษาอาจารยที่ปรึกษา
2. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
นักศึกษา
3. บริการสายดวน (Advisor on
Call)
5. บริการคลินิกคลายเครียด
6. บริการแบบทดสอบดาน
จิตวิทยา
7. บริการจัดโครงการ/กิจกรรมเชิง
จิตวิทยา
8. บริการสนเทศ ขอมูลขาวสาร/
อาชีพ
ดานผลผลิต
1. นิสิตนักศึกษาไดเห็น
คุณคาของการดูแลและให
คําปรึกษาของสถาบัน
2. ใหนิสิตนักศึกษาไดมีการ
ตรวจสอบ โดยสภานิสิต
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2550

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

ตารางที่ 20 การสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาจําแนกตามปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต (ตอ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

183

Yale College , 2008

3

Michigan University, 1997

3

University of Missouri - Kansas, 2008

3

สถาบันการพลศึกษา, 2548

3

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2550

3

George Mason University,2008

3

3

Dartmouth College, 2008

3

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2552

3. การบริการใหคําปรึกษาผาน
ระบบออนไลน (On line) และ
เว็บไซตตาง ๆ เพื่อใหเกิดทักษะ
ทางปญญา
4. เกิดความชัดเจนในการเลือก
เรียนของแตละหลักสูตร การให
คําปรึกษาชวยใหนิสิตนักศึกษามี
ประสบการณตรง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2550

ระบบการดําเนินงาน
การใหคําปรึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,2550

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,2546

ตารางที่ 20 การสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาจําแนกตามปจจัย
กระบวนการ ผลผลิต (ตอ)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

จากตารางที่ 20 ผลการสังเคราะหเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พบวา สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีการพัฒนาระบบงานโดยมี
องคประกอบ ดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
ส ว นที่ 2 สํ า รวจสภาพป จ จุ บั น ของการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของ แคทซ และคาหน
(Katz and Kahn, 1978: 20) และไดเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ที่สังเคราะหจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ (ดังตารางที่ 24) ผูวิจัยสรุปเปนกระบวนการพัฒนา
ระบบซึ่ ง สอดคล อ งกั บ องค ป ระกอบของระบบ โดยทํ า แบบสํ า รวจสภาพป จ จุ บั น ของ
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สถาบันอุดมศึกษาไดมีการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษาในรูปแบบใด เพื่อตรวจสอบวาการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของสถาบันมีความสอดคลองกับแนวคิดและหลักการบริหารงาน
ดานการใหคําปรึกษาเพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
1. บริบทของสถาบันอุดมศึกษา
ในสวนนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรเพื่อคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางของการตอบ
แบบสํารวจ ประกอบดวย ผูบริหารงานฝายวิชาการ ผูบริหารฝายกิจการนักศึกษา อาจารยที่
ปรึกษานิสิตนักศึกษาชั้นป ที่ 1 บุคลากรที่เกี่ยวของดานการใหคําปรึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่เลือก
เป น กลุ ม ตั ว อย า งพิ จ ารณาจากเกณฑ ก ารแบ ง ประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2549) และการจั ด สาขาวิ ชาตามมาตรฐานการจั ดการศึ กษา
นานาชาติ (ISCED, UNESCO, 1997) โดยสุมคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ประเภทละ 1
สถาบัน ๆ ละ 7 คน จาก 7 สถาบัน รวม 49 คน แบงออกเปน ผูบริหารสถาบันละ 2 คน อาจารยที่
ปรึกษา จํานวน 4 คน บุคลากรที่เกี่ยวของ จํานวน 1 คน ซึ่งมีประสบการณปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
มากกวา 3 ป ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร
5. มหาวิทยาลัยเปด ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. มหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. สถาบันการพลศึกษา ไดแก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ
2. แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาเพื่อสํารวจสภาพปจจุบัน เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพื่อนํามาพิจารณาตั้ง
ประเด็นคําถาม วิเคราะห ความสอดคลอง นําไปกําหนดเปน กรอบแนวคิดของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ผูวิจัยนําเสนอการวิเคราะหตามตาราง ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 21 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ
การทํางาน ตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงหนาที่ปฏิบัติงาน
สถานภาพสวนบุคคล
เพศ
• ชาย
• หญิง
อายุ
• นอยกวา 30 ป
• 31 – 40 ป
• 41 – 50 ป
• 51 – 60 ป
ประสบการณการทํางาน
• นอยกวา 5 ป
• 6 – 10 ป
• 11 – 15 ป
• 16 – 20 ป
• 21 – 25 ป
• มากกวา 26 ป
ตําแหนงทางวิชาการ
• รองศาสตราจารย
• ผูชวยศาสตราจารย
• อาจารย
• ครูชํานาญการพิเศษ

จํานวนคน รอยละ
18
31

36.74
63.27

4
15
12
18

8.17
30.62
24.49
36.74

13
14
14
6
1
2

26.53
28.58
28.58
12.25
2.04
4.09

2
4
37
4
2

4.09
8.17
75.51
8.17
4.09

สถานภาพสวนบุคคล
จํานวนคน
ปฏิบัติงานตําแหนงหนาที่
• ผูชวยอธิการบดีฝา ยวิชาการ
1
1
• ผูชวยอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา
1
• รองคณบดี
1
คณะวิศวกรรมศาสตร
1
• รองคณบดีคณะศิลปศาสตร
2
• รองคณบดีฝายวิชาการ
• รองคณบดีฝายกิจการ
1
นักศึกษา
• ผูชวยรองคณบดีฝาย
3
กิจการนักศึกษา
3
• หัวหนางานฝายวิชาการ
• หัวหนางานฝายกิจการ
28
นักศึกษา
7
• อาจารยที่ปรึกษา
• บุคลากรที่เกีย่ วของกับ
การใหคําปรึกษา

รอยละ
2.04
2.04
2.04
2.04
2.04
4.09
2.04
6.13
6.13
57.15
14.29

จากตารางที่ 21 ผูตอบแบบสํารวจ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.27 ชวงอายุสูงสุด
ระหวาง 51 - 60 ป รอยละ 36.74 ประสบการณในการทํางานระหวาง 6 – 15 ป มีคาเทากัน รอยละ
28.58 ตําแหนงทางวิชาการ สวนใหญเปนอาจารย รอยละ 75.51 ปฏิบัติงานตําแหนงผูบริหาร
ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา
จากการศึกษาสภาพขอมูลสภาพปจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษา โดยอธิบายลักษณะของการปฏิบัติในภาพรวม รายละเอียดดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 สภาพปจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ผลการศึกษาสภาพปจจุบนั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
1. การกําหนดนโยบายใหทกุ คณะมีระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาโดยทําเปนลายลักษณอักษร
2. การกําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาไวในเอกสาร
3. การระบุการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษา
ไวในคูมือประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
4. คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาระดับสถาบัน
5. คําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาควิชา
6. คําสั่งแตงตั้งการเปนอาจารยปรึกษา
7. การกําหนดสัดสวนของอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวน
นิสิตนักศึกษา อยางนอย 1: 30 คน

มี
39

การปฏิบัติ (n = 49)
รอยละ ไมมี รอยละ
79.60
10
79.60

41
-

83.98
-

8
49

83.98
100

31
41
49
49

63.90
83.68
100
100

18
8
-

36.74
16.33
-

จากตารางที่ 22 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สวนใหญระบุ
วามีการปฏิบัติในทุกประเด็น และประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คือ คําสั่ง
แตงตั้งการเปนอาจารยปรึกษา และประเด็นการกําหนดสัดสวนของอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนิสิต
นักศึกษาอยางนอย 1: 30 คน คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นที่พบวาไมมีการปฏิบัติ คือ การระบุ
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาไวในคูมือประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
คิดเปน รอยละ 100
จากการศึกษาขอมูลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา จากการสํารวจ ผูวิจัยอธิบาย
ลักษณะการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ในภาพรวม รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 16
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ปจจัย
• โครงสรางการบริหารงาน
• การจัดสรรงบประมาณ
• สิ่งอํานวยความสะดวก

•
•
•
•

กระบวนการ
• ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
บริหารงาน
• มีคณะกรรมการบริหารงานระบบ
• มีการประชาสัมพันธใหอาจารย
บุคลากรทีเ่ กี่ยวของ และนิสิต
นักศึกษาทราบ
• มีการสํารวจสภาพความตองการให
คําปรึกษา
• มีการติดตาม กํากับการตรวจสอบ
ขอมูลการใหคําปรึกษาของสถาบัน
อยางสม่ําเสมอ
• มีการนําผลการประเมินมาใช
ปรับปรุงการบริหารงานระบบ

ผลผลิต
• มีระเบียบแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการพัฒนา
ระบบการใหคาํ ปรึกษา
• มีระบบเครือขายการใหคําปรึกษา
• นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

•
•
•
•

การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน
มีการจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เขารวมการบริหารงานระบบ
มีการประเมินอาจารยที่ปรึกษา
มีการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
นําผลการประเมินมาปรับปรุง
การจัดสรรงบประมาณ
มีการจัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณ
มีคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
มีการเผยแพรการจัดสรรงบประมาณ
มีการติดตาม และประเมินผลการ
ใชงบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาว

สิ่งอํานวยความสะดวก
• มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน
• การรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก
• มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
• มีการประเมินผลสิ่งแวดลอม เชน อาจารย
บุคลากรที่เกี่ยวของ และนิสิตนักศึกษา
• นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง

กลไกการ
ทบทวนระบบ
นําผลการ
ประเมินมาใช

แนวทางการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษา

มีระบบการ
ประเมินผล

จัดทําแผนการ
พัฒนาระบบ

นําแผนไปสู
การปฏิบัติ

แผนภูมิที่ 16 สรุปผลจากการสํารวจสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
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จากแผนภู มิ ที่ 16 จากการสํารวจสถาบัน อุ ด มศึ กษาเกี่ ยวกั บการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา มีความสอดคลองกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาที่สังเคราะหไดจากเอกสารและ
งานวิจัย โดยนํามาประมวลคําถามสถาบัน อุดมศึ กษา จากการสํารวจสภาพปจจุ บัน ของการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา แสดงถึงภาพการวางแผนสําหรับอนาคต
การนําระบบการใหคําปรึกษาไปสูการปฏิบัติและประเมินผลตนเองเปนระยะ
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาที่ทําใหประสบความสําเร็จมีหลายประการ ทั้งปจจัย
กระบวนการ และผลผลิต สําหรับการบริหารงานปจจัย เชน โครงสรางการบริหาร บุคลากรที่
เกี่ยวของ และสิ่งอํานวยความสะดวก สวนของกระบวนการผูบริหารเปนฝายใหการสนับสนุน เชน
จัดบุคลากรปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก ดานใหคําปรึกษามีหลาย
ประเภท เชน การใหคําปรึกษาดานวิชาการ การใหคําปรึกษาดานสวนตัว การใหคําปรึกษาดาน
อาชีพ การใหคําปรึกษาดานกีฬา และการใหคําปรึกษาดานการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
ของอาจารยที่ปรึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และเทคนิคการใหคําปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษา มีความสามารถในการนําขอมูลนิสิตมาปรับใช มีความศรัทธาในการปฏิบัติงาน
อาจารยที่ปรึกษา ใหความชวยเหลือดูแลเมื่อนิสิตนักศึกษามี ป ญ หา และสามารถประสานความ
รวมมือกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดเสนอแนวทางที่เปนประโยชนในการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา ซึ่งไดเชื่อมโยงกับแนวคิดและหลักการเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษาตอไป
ตอนที่ 2 พั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. นําผลการวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึ กษา มาเป น แนวทางในการกํ าหนดองค ประกอบของการ
พั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษา และจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ให นิ สิ ต นั กศึ ก ษาสามารถพั ฒ นา
คุณลักษณะไดอยางเหมาะสม
2. รางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค องคประกอบดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต เพื่อการ
ประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา การปอนกลับ แสดงกระบวนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ดังแผนภูมิที่ 17
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ความจําเปน แนวคิด แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา

หลักการ

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา ไดมีแนวทางการดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
2. เพื่อใหเกิดกระบวนการติดตอสื่อสารระหวางสถาบัน อาจารยที่ปรึกษา
กับนิสิตนักศึกษา
3. เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ
• หนวยงานที่รับผิดชอบ
• การสํารวจสภาพปจจุบันของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
• กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
• การกําหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
• การจัดเตรียมการดานบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม

การดําเนินงาน

ขั้นดําเนินการพัฒนา
• ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษา
• สวนที่ 1 ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา
• สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษา

• ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการใหคําปรึกษากิจกรรมการพัฒนา
การประเมินผลระบบ
การใหคําปรึกษา

การประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา

แผนภูมิที่ 17 รางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
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ส ว นที่ 1 ร า งการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จากการสืบค นเอกสาร ข อมู ล งานวิ จั ยที่ เกี่ ยวกั บการพั ฒนาระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิ ต
นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร แลวนําขอมูลตาง ๆ มาประมวลกับทฤษฎีการ
พัฒนาระบบของ แคซ และคาหน (Katz and Kahn, 1978: 20) โดยการสังเคราะหเนื้อหาตามที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อนําไปเปนแนวทางพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครมีองคประกอบและขั้นตอนดังตอไปนี้
หลักการ
หลั ก การสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น
อุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ไดแก
1. ความจําเปนในการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา โดยการพัฒนาการบริหารงาน
การสอบถามความคิดเห็น และกิจกรรมเพื่อฝกปฏิบัติ
2. มุงเนนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัย กระบวนการ และ
ผลผลิตซึ่งผลที่ไดเปนการสงเสริมการคิด การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และการปรับตัวเรียนรูใน
การอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ซึ่งเปนสวนสําคัญของพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของ
นิสิตนักศึกษา โดยไมใชวิธีบอกใหทํา สอนใหทํา แตใชวิธีเติมเต็มความตองการพื้นฐานใหนิสิต
นักศึกษาเกิดความตองการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น อันเปนบอเกิดการเสริมสรางคุณลักษณะ
ที่ดีงามแกตนเอง
วัตถุประสงค
ระบบการพั ฒนาระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิ ต นั กศึ กษาสํ าหรั บสถาบั นอุ ด มศึ กษาใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา ไดมีแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
2. เพื่อใหเกิดกระบวนการติดตอสื่อสารระหวางสถาบัน อาจารยที่ปรึกษา กับนิสิต
นักศึกษา
3. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับความรู และประสบการณการพัฒนาคุณลักษณะ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจาก
ผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
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การดําเนินงาน
การดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร แบงการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. หนวยงาน การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ที่สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาองคประกอบ คือ ดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
สถาบันควรเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา เปนการประสานงาน
ระหวางฝายตาง ๆ ดังนี้
1.1 ฝายวิชาการ
1.2. ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
1.3. ฝายประสานงานของสถาบัน คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
ในการพั ฒ นาระบบการให คํา ปรึ กษานิ สิ ตนั กศึ กษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ควรมี
ผูรับผิดชอบการพัฒนาโดยตรง เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษามีเอกภาพใน
การปฏิบัติงาน และดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของสถาบัน ดังนั้นผูที่ควรมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ไดแก
ผู บริ หาร ในระดั บสถาบั นหรื อคณะควรกํ าหนดนโยบายในการพั ฒนาระบบการให
คําปรึกษาไวในนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน คณะ ภาควิชา สาขาวิชาอยางชัดเจน และ
ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมอาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของของสถาบัน คณะใหเห็น
ความสํ าคั ญและให ค วามร ว มมื อ ในการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอย า งจริ ง จั ง โดยให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งใชยุทธวิธีในการบริหารจัดการในการขอความรวมมือในการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาของสถาบัน คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
ผูปฏิบัติ ในการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีผูปฏิบัติงานเพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานโดยตรง ซึ่งควรจัดตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา ประกอบดวย ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
ผูแทนอาจารยที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา
2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ควรเปนกิจกรรมที่แสดงถึง
ผลผลิตตอนิสิตนักศึกษา หลังไดรับการพัฒนาแลวจะเกิดความพึงพอใจและมีคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ (2552) ด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด า นความรู และด า น
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ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ การกําหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษาซึ่งเปนระยะเวลาที่นิสิตนักศึกษาสามารถปรับตัว
ในการอยูรวมกับผูอื่นในสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมทั้งรางกาย อารมณ และสังคม
3. การจัดเตรียมการดานบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา พิจารณาจากการแบงประเภทของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2549) เพื่อใหครอบคลุมตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา การกําหนดระยะเวลาในการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา จึงควรกําหนดระยะเวลา ดังนี้
3.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ควรประสานงาน
กับสถาบันดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย ในระยะเวลา 1 – 2 เดือน
3.2 กรณีที่จัดประชุมชี้แจงใหผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษารับทราบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา อยางนอย 1 – 2 วัน โดยจัดในชวงปดภาคการศึกษาเพื่อ
ไมกระทบกับการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา
3.3 กรณีการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ไวในเวลาเรียนตามปกติ
สถาบันควรจัดทําเปนตารางกิจกรรมเขาไปไวในตารางการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาของ
สถาบัน เพื่อใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบกําหนดการจัดกิจกรรมที่แนนอน
กรณีจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนในชวงเย็น ควรจัดกิจกรรมครั้งละไมเกิน 120 นาที เนื่องจากนิสิต
นักศึกษาไดรับความเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนวิชาอื่น ๆ มาตลอดทั้งวัน ทําใหไดรับการพัฒนาไม
เต็มที่ และชวงเวลาดังกลาวอาจตรงกับกิจกรรมอื่นของสถาบัน และกรณีที่ไมสามารถจัดกิจกรรม
ในเวลาเรียนตามปกติหรือชวงเย็นได สถาบันอาจจัดกิจกรรมในวันเสารหรืออาทิตยเต็มวัน
ขั้นดําเนินการพัฒนา
การดําเนินการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร มีการดําเนินการ ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
คําปรึกษา

การกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการให

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาวิเคราะห สังเคราะห โดยพิจารณาประเด็น
คํา วิเคราะหความสอดคลอง และสรุปประเด็นเพื่อเปนแนวทางการสรางแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง โดยผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ
กอนนําไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
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ขั้นที่ 1 ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา
จากแบบสั ม ภาษณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ กี่ ย วข องกั บ การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษาฯ
ประกอบดวย ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายกิจการนักศึกษา ฝายพัฒนานิสิตนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษา จํานวน 5 ทาน ผูวิจัยขอนําเสนอภาพรวม รายละเอียด ดังตอไปนี้
ตารางที่ 23 สถานภาพสวนบุคคลของผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานการใหคําปรึกษาจําแนก
ตาม เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และตําแหนงหนาที่ปฏิบัติงาน
สถานภาพสวนบุคคล
เพศ
• ชาย
• หญิง
อายุ
• 51 – 55 ป
• 56 – 60 ป
ประสบการณการทํางาน
• 25 – 30 ป

จํานวน
คน
4
1

รอยละ
80.00
20.00

1
4

20.00
80.00

5

100

สถานภาพสวนบุคคล
ตําแหนงหนาทีป่ ฏิบัติงาน
• รองอธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา ฝายวิชาการ
• รองอธิการบดีสถาบัน
การพลศึกษา ฝายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
• คณบดีคณะศิลปศาสตร
สถาบันการพลศึกษา
• ครูเชี่ยวชาญ ระดับ 9
อาจารยที่ปรึกษา

จํานวน
คน

รอยละ

1

20.00

1

20.00

1

20.00

1

20.00

1

20.00

จากตารางที่ 23 พบวา กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน สวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 56 - 60 ป ประสบการณในการทํางานระหวาง 25 – 30 ป ตําแหนงที่ปฏิบัติงานผูบริหาร
เกี่ยวการ ใหคําปรึกษาดานวิชาการ ดานกิจการนักศึกษา ดานกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา และ
อาจารยที่ปรึกษา
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานดานระบบการใหคําปรึกษา
ที่มีผลตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหแนวทางการบริหารงานและแนวทางแกไขการพัฒนาระบบ
แนวทางการบริหารงาน
1. กําหนดแผน/โครงสรางในการ
บริหารงาน

แนวทางแกไข
ผูบริหาร
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
• การแตงตั้งคณะกรรมการ
• ศูนยกลางการใหคําปรึกษา
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ของสถาบัน

2. ปจจัยการพัฒนาระบบ

•
•
•
•

3. การจัดกิจกรรมพัฒนาระบบ

• เนนกิจกรรมสอดแทรก
ระหวางการสัมมนาประจํา
ภาคการศึกษา
• การติดตามผลการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่องทุกป
• สงเสริมใหอาจารยที่ปรึกษา
เขาอบรมหาความรูเพิ่มเติม

4. เปาหมายที่มีผลตอความสําเร็จ

•
•
•
•

การจัดสรรงบประมาณ
แตงตั้งบุคลากรที่เกี่ยวของ
เครื่องมือการใหคําปรึกษา
สิ่งอํานวยความสะดวก

ระบบหรือแนวทางการทํางาน
วิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลาทุกภาคการศึกษา
การติดตามและประเมินผล

• ผูบริหารและคณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

• คณะกรรมการพัฒนาระบบ
• ฝายวิชาการ
• งานฝายประกันคุณภาพ

• ทุกฝายที่เกีย่ วของ

จากตารางที่ 24 พบวา ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญ กลาวถึงแนวทางการบริหารงานดานการ
ใหคําปรึกษาและแนวทางแกไข เกี่ยวกับการกําหนดแผน โครงสรางในการบริหารงาน ปจจัยการ
พัฒนาระบบ การจัดกิจกรรม และเปาหมายที่มีผลตอความสําเร็จ เปนการพัฒนาแบบทุกคนมี
สวนรวม ในการบริหารงานของสถาบันการศึกษา
จากผลการวิเคราะห การสัมภาษณผูทรงคุ ณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานดาน
ระบบการใหคํ าปรึกษา จากตารางที่ 31 ได มี ข อเสนอแนะการพั ฒนาระบบการให คํ าปรึกษา
สรุปดังนี้
1. ความสําเร็จในการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ควรมีการจัดการสัมมนา รองลงมา
เกี่ยวกับการประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาดูงาน การอภิปรายผลงาน กิจกรรมกลุมของอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา จัดนิทรรศการ การปฐมนิเทศอาจารยใหม และการฝกอบรม
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2. จุดออนหรือปญหาที่ทําใหการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาไมไดผล
2.1 ขาดการประสานงานและการแบงภาระงานที่ชัดเจน ภาระงานสอนของอาจารยที่
ปรึกษาขึ้นอยูกับฝายวิชาการ แตการจัดกิจกรรมเปนฝายกิจการนักศึกษา
2.2. ข อจํากั ดของบุค ลากรในการทํ าหนาที่คําใหปรึ กษา ขนาดและศั กยภาพการ
บริหารงานของแตละสถาบันแตละแหงไมเทาเทียมกัน
2.3. การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาทุกสวนเปนกลไกสําคัญในการพัฒนางาน
ผูบริหารจะตองมีศักยภาพการบริหารงานดานการประสานงาน กําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน และ
สรางขวัญกําลังใจ การสนับสนุนและสรางศักยภาพของสถาบันการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
กลางใหความชวยเหลือ ติดตามและพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเปนนโยบายที่เปนสวนหนึ่งของ
การบริหารงานอยางตอเนื่อง
3. การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สวนหนึ่งของการพัฒนาสถาบัน มีหลักการ คูมือ
ปฏิบัติงาน นําไปใชพัฒนาการประเมินผลตนเองในการประกันคุณภาพภายในสถาบัน ผูบริหาร
จะตองนําแนวคิดและเลือกคนใหเหมาะสมกับงานมาพัฒนาสถาบัน
ขั้นที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งหมด 525 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา
เปนแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 467 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.95 นําไปวิเคราะหโดยแยก
พิจารณาแตละประเภทสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงาน สิ่งอํานวยความ
สะดวก การใหคําปรึกษา เครื่องมือการใหคําปรึกษา และนิสิตนักศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอเปน
ตารางวิเคราะห แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยแยกการวิเคราะหเปนตาราง โดยแบง
ตามประเภทสถาบันอุดมศึกษาของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษารายละเอียด
ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 25 สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู บ ริ ห าร อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยของรัฐ จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงวิชาการ
และประสบการณทํางาน
สถานภาพสวนบุคคล

1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ปจจุบัน
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
4. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
5. ประสบการณบริหารงาน/
ปฏิบัติหนาที่นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป

มหาวิทยาลัยของรัฐ
ผูบริหาร
อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา
รวม
n=2
n = 20
n = 30
n = 52
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1
1

1.92
1.92

10
10

19.23
19.23

15
15

28.85
28.85

26
26

50.00
50.00

2

3.85

4
5
5
6

7.69
9.61
9.61
11.54

19
11
-

36.54
21.15
-

19
15
5
5
8

36.54
28.85
9.61
9.61
15.38

1
1
-

4.55
4.55
-

20

90.91

-

-

1
1
20

4.55
4.55
90.91

1
1

4.55
4.55

14
5
1

63.64
22.73
4.55

-

-

14
6
2

63.64
27.28
9.09

1

4.55

4

18.19

-

-

5

22.73

1

4.55

8
4
4

36.37
18.19
18.19

-

-

8
5
4

36.37
22.73
18.19

จากตารางที่ 25 พบวากลุมผูบริหาร อาจารย และนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ เปน
เพศหญิงและเพศชายมีคาเทากัน รอยละ 50.00 นิสิตนักศึกษา มีอายุ นอยกวา 20 ป รอยละ
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36.54 รองลงมา อาจารยที่ปรึกษา อายุระหวาง 21 – 30 ป รอยละ 28.85 ตําแหนงปฏิบัติหนาที่
เป นผู บริ หาร รองคณบดี ฝ ายวิ ชาการ รองคณบดี ฝ ายกิ จการนั กศึ กษา และอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
ตําแหนงวิชาการ เปนตําแหนงอาจารย รอยละ 63.64 รองลงมา ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 22.73
มีประสบการณทํางานมีคาสูงสุด นอยกวา 5 ป รอยละ 36.37
สําหรับกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยของรัฐ เลือกสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัด
การศึกษานานาชาติ (ISCED, UNESCO, 1997) เลือกแบบเจาะจง คือ กลุมที่ 2 การศึกษา กลุมที่
3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร และกลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สวนใหญเห็นวาควรขึ้นกับฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา รอยละ 70
ตารางที่ 26 จํานวนการเขารับขอคําปรึกษาและปญหาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
ขอความ
1. จํานวนครัง้ เขาขอรับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา
นอยกวา 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
2. ปญหาที่ขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
ดานสวนตัว
ดานเงินทุน
ดานหางานทํานอกเวลาเรียน
ดานกีฬา
ดานบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยของรัฐ
นิสิตนักศึกษา n = 30
จํานวน
รอยละ
19

63.33

11

36.37

2

6.67

4
10
3
5
1

36.67
33.33
10.00
16.67
3.33

จากตารางที่ 26 นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สวนใหญขอเขารับคําปรึกษาตอภาค
การศึกษา นอยกวา 3 ครั้ง รอยละ 63.33 เมื่อพิจารณาปญหาพบวา เปนปญหาสวนตัว รอยละ
36.67 รองลงมา ดานเงินทุน รอยละ 33.33
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ตารางที่ 27 สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู บ ริ ห าร อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยในกํากับ จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงวิชาการ
และประสบการณทํางาน
สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ปจจุบัน
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
4. ตําแหนงทางวิชาการอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
5. ประสบการณบริหารงาน
ปฏิบัติหนาที่นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป

มหาวิทยาลัยในกํากับ
ผูบริหาร
อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา
รวม
n=6
n = 31
n = 90
n = 127
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
4
2

4.15
1.58

15
16

11.82
12.60

46
44

36.22
34.65

65
62

51.19
49.31

4
2

4.15
1.58

4
11
8
8

4.15
8.67
6.30
6.30

84
6
-

66.15
4.73
-

84
10
11
12
10

66.15
7.88
8.67
9.45
7.88

3

8.11

-

-

-

-

3

8.11

3
2
1
3

8.11
5.41
2.71
8.11

31
18
11
2

83.79
48.65
29.73
5.41

-

-

3
31
20
12
5

8.11
83.79
54.06
32.44
13.52

3

8.11

10

27.03

-

-

13

35.14

2
1

5.41
2.71

9
3
5
4

24.33
8.11
13.52
10.81

-

-

11
3
6
4

29.73
8.11
16.22
10.81

จากตารางที่ 27 พบวากลุมผูบริหาร อาจารย และนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยในกํากับ
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 51.19 นิสิตนักศึกษา มีอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 66.15
รองลงมา ผูบริหารอายุระหวาง 41 – 50 ป รอยละ 9.45 และอาจารยที่ปรึกษา อายุระหวาง 31 – 40 ป
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รอยละ 8.67 ตําแหนงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา ตําแหนงวิชาการ เปนตําแหนงอาจารย รอยละ 54.06 รองลงมา
ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 32.44 มีประสบการณทํางาน นอยกวา 5 ป รอยละ 35.14
สําหรับกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยของรัฐ เลือกสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัด
การศึกษานานาชาติ (ISCED, UNESCO, 1997) เลือกแบบเจาะจง คือ กลุมที่ 2 การศึกษา กลุมที่
5 วิทยาศาสตร และกลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สวนใหญเห็นวาควรขึ้นกับศูนยกลางของมหาวิทยาลัย รอยละ
45.16
ตารางที่ 28 จํานวนการเขารับขอคําปรึกษา และปญหาของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยในกํากับ

ขอความ
1. จํานวนครัง้ เขาขอรับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา
นอยกวา 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
มากกวา 6 ครัง้
2. ปญหาที่ขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
ดานสวนตัว
ดานเงินทุน
ดานหางานทํานอกเวลาเรียน

มหาวิทยาลัยในกํากับ
นิสิตนักศึกษา n = 90
จํานวน
รอยละ
77
12
1

86.41
13.33
1.11

81

90.00

5
2
2

5.55
2.22
2.22

จากตารางที่ 28 แสดงว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ส ว นใหญ ข อเข า รั บ
คําปรึกษา ตอภาคการศึกษา นอยกวา 3 ครั้ง รอยละ 86.41 เมื่อพิจารณาปญหาพบวา เปนปญหา
ดานวิชาการ รอยละ 90.00
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ตารางที่ 29 สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู บ ริ ห าร อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ ตําแหนง
วิชาการ และประสบการณทํางาน
สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ ปจจุบัน
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
4. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
5. ประสบการณบริหารงาน/
ปฏิบัติหนาที่นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ผูบริหาร
อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา
รวม
n=2
n = 18
n = 30
n = 50
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
1

2.00
2.00

9
9

18.00
18.00

8
22

16.00
44.00

18
32

36.00
64.00

1
1

2.00

4.00
12.00
12.00
8.00

28
2
-

56.00

2.00

2
6
6
4

28
5
6
6
5

56.00
10.00
12.00
12.00
10.00

1
1
-

5.00
5.00
-

18

90.00

-

-

1
1
18

5.00
5.00
90.00

1
1

5.00
5.00

17
1

85.00
5.00

-

-

18
2

90.00
10.00

1

5.00

7

35.00

-

-

8

40.00

1
-

5.00
-

4
2
4

20.00
10.00
20.00

-

-

5
2
1
4

25.00
10.00
5.00
20.00

--

จากตารางที่ 29 พบวา กลุมผูบริหาร อาจารย และนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ เปน
เพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 64.00 นิสิตนักศึกษา มีอายุ นอยกวา 20 ป รอยละ 56.00
รองลงมา อาจารยที่ปรึกษา อายุระหวาง 31 – 40 ป และ 41 – 50 ป มีคาเทากัน รอยละ 12.00
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ตําแหนงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ตํ า แหน ง วิ ช าการ เป น ตํ า แหน ง อาจารย ร อ ยละ 90.00 รองลงมา ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รอยละ 10.00 สวนใหญมีประสบการณทํางาน นอยกวา 5 ป รอยละ 40.00
สําหรับกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เลือกสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัด
การศึกษานานาชาติ ( ISCED, UNESCO, 1997) เลือกแบบเจาะจง คือ กลุมที่ 1 หลักสูตรทั่วไป
กลุมที่ 2 การศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สวนใหญเห็นวาควร
ขึ้นกับฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา รอยละ 66.67
ตารางที่ 30 จํานวนการเขารับขอคําปรึกษา และปญหาของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ขอความ
1. จํานวนครัง้ เขาขอรับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา
นอยกวา 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
มากกวา 6 ครัง้
2. ปญหาที่ขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
ดานสวนตัว
ดานเงินทุน
ดานหางานทํานอกเวลาเรียน
ดานกีฬา
ดานบุคลิกภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นิสิตนักศึกษา n = 30
จํานวน
รอยละ
26
3
1

86.67
10.00
3.33

16

53.33

5
4
2
1
2

16.67
13.33
6.67
3.33
6.67

จากตารางที่ 30 พบวา นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนใหญขอเขารับคําปรึกษา
ตอภาคการศึกษา นอยกวา 3 ครั้ง รอยละ 86.67 เมื่อพิจารณาปญหาพบวา เปนปญหาดาน
วิชาการ รอยละ 53.33 รองลงมา เปนปญหาดานสวนตัว รอยละ 16.67
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ตารางที่ 31 สถานภาพสวนบุคคลของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตําแหนงวิชาการ
และประสบการณทํางาน
สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ปจจุบัน
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการ นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
4. ตําแหนงทางวิชาการอาจารย
5. ประสบการณบริหารงาน/
ปฏิบัติหนาที่นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผูบริหาร
อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา
รวม
n=2
n = 18
n = 30
n = 48
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
1

2.08
2.08

10
9

20.83
18.00

8
22

16.00
44.00

18
32

36.00
64.00

1
1

2.08
2.08

7
6
3
-

14.58
12.50
6.25
-

21
9
-

44.75
18.75
-

21
16
7
3
1

44.75
33.33
14.58
6.25
2.08

1

5.55

-

-

-

-

1

5.55

1
2

5.55
11.11

16
16

88.89
88.89

-

-

1
16
18

5.55
88.89
100

1

5.55

11

61.11

-

-

12

66.67

1

5.55

5

27.78

-

-

6

33.33

จากตารางที่ 31 พบวากลุมผูบริหาร อาจารย และนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง รอยละ 64.00 นิสิตนักศึกษามีอายุนอยกวา 20 ป รอยละ
47.75 รองลงมา อายุระหวาง 21- 30 รอยละ 33.33 ตําแหนงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร รองคณบดี
ฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา ตําแหนงวิชาการ อาจารย รอยละ
100 สวนใหญมีประสบการณทํางาน นอยกวา 5 ป รอยละ 66.67 รองลงมา 6 – 10 ป รอยละ
33.33
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สําหรับกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เลือกสาขาวิชาตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษานานาชาติ (ISCED, UNESCO,1997) เลือกแบบเจาะจง คือ กลุมที่ 3
มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย ความคิดเห็นเกี่ยวการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สวนใหญเห็นวาควรขึ้นกับฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
คณะ ภาควิชา รอยละ 75.00
ตารางที่ 32 จํ า นวนการเข า รั บ ขอคํ า ปรึ ก ษา และป ญ หาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล
ขอความ
1. จํานวนครัง้ เขาขอรับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา
นอยกวา 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
มากกวา 6 ครัง้
2. ปญหาที่ขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
ดานเงินทุน
ดานหางานทํานอกเวลาเรียน

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
นิสิตนักศึกษา n = 30
จํานวน
รอยละ
21
6
3

70.00
20.00
10.00

11

36.67

9
10

30.00
33.33

จากตารางที่ 32 แสดงวา นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สวนใหญขอ
เขารับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา นอยกวา 3 ครั้ง รอยละ 70.00 เมื่อพิจารณาปญหาพบวา เปน
ปญหาดานวิชาการ รอยละ 36.67 รองลงมา เปนปญหาดานหางานทํานอกเวลาเรียน รอยละ
33.33 และดานเงินทุน รอยละ 30.00
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ตารางที่ 33 สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู บ ริ ห าร อาจารย ที่ ป รึ ก ษา และนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเปด จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงวิชาการ
และประสบการณทํางาน

สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
มากกวา 61 ป
3. ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ปจจุบัน
รองคณบดีฝายวิชาการ/วิจัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาชมรม/
กิจกรรม
4. ตําแหนงทางวิชาการอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
5. ประสบการณบริหารงาน/
ปฏิบัติหนาที่นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
มากกวา 26 ป

มหาวิทยาลัยเปด
ผูบริหาร
รวม
อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา
n = 30
n = 30
n=2
n = 62
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
1

1.61
1.61

15
15

24.19
24.19

15
15

24.19
24.19

31
31

50.00
50.00

1
1

1.61
1.61

2
8
6
12
2

3.22
12.90
9.68
19.35
3.22

11
19
-

18.74
30.64
-

11
21
9
6
13
2

18.74
33.87
14.52
9.68
20.97
3.22

1
1

3.12
3.12

-

-

-

-

1
1

3.12
3.12

-

-

30

93.75

-

-

30

93.75

1
1

3.12
3.12

17
8
5

54.72
25.00
16.62

-

-

18
8
6

56.25
25.00
18.75

2

7.25

9

28.12

-

-

11

34.37

-

-

8
2
7
4

25.00
6.25
21.87
12.50

-

-

8
2
7
4

25.00
6.25
21.87
12.50
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จากตารางที่ 33 พบวากลุมผูบริหาร อาจารย และนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเปด เปน
เพศชายและเพศหญิ ง มี ค า เท า กั น ร อ ยละ 64.00 อายุ ร ะหว า ง 21 – 30 ป ร อ ยละ 33.87
รองลงมา อายุระหวาง 51- 60 รอยละ 20.97 ตําแหนงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร รองคณบดีฝาย
วิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา ตําแหนงวิชาการ อาจารย รอยละ
100 มีประสบการณทํางาน นอยกวา 5 ป รอยละ 66.67 รองลงมา 6 – 10 ป รอยละ 33.33
สําหรับกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยเปด เลือกสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
นานาชาติ ( ISCED, UNESCO, 1997) เลือกแบบเจาะจง คือ กลุมที่ 2 การศึกษา กลุมที่ 5
วิทยาศาสตร และกลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สวนใหญเห็นวาควรขึ้นกับฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
คณะ ภาควิชา ของมหาวิทยาลัย รอยละ 45.16
ตารางที่ 34 จํานวนการเขารับขอคําปรึกษา และปญหาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเปด
ขอความ
1. จํานวนครัง้ เขาขอรับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา
นอยกวา 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
มากกวา 6 ครัง้
2. ปญหาที่ขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
ดานสวนตัว
ดานเงินทุน
ดานหางานทํานอกเวลาเรียน
ดานกีฬา

มหาวิทยาลัยเปด
นิสิตนักศึกษา n = 30
จํานวน
รอยละ
13
15
2

43.33
50.00
6.67

13

43.33

5
4
4
4

16.67
13.33
13.33
13.33

จากตารางที่ 34 นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเปด สวนใหญขอเขารับคําปรึกษาตอภาค
การศึกษา 4 - 5 ครั้ง รอยละ 50.00 รองลงมา นอยกวา 3 ครั้ง รอยละ 43.33 เมื่อพิจารณาปญหา
พบวา เปนปญหาดานวิชาการ รอยละ 43.33 รองลงมา เปนปญหาดานสวนตัว 16.67
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ตารางที่ 35 สถานภาพสวนบุคคลของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน จํา แนกตามเพศ อายุ ตํา แหนง ปฏิบัติห นา ที่ ตํา แหนง วิช าการ และ
ประสบการณทํางาน
สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ปจจุบัน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
4. ตําแหนงทางวิชาการอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
5. ประสบการณบริหารงาน/
ปฏิบัติหนาที่นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป

มหาวิทยาลัยเอกชน
ผูบริหาร
อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา
รวม
n=4
n = 36
n = 90
n = 130
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3
1

3.08
0.77

25
11

19.23
8.46

72
18

55.38
13.85

100
30

76.72
23.08

2
2

1.54
1.54

10
12
12
2

7.69
9.23
9.23
1.54

46
44
-

35.38
33.85
-

46
54
12
14
4

35.38
41.54
9.23
10.77
3.08

1

2.50

-

-

-

-

1

2.50

1
1
1
3
1

2.50
2.50
2.50
7.50
2.50

36
36
-

90.00
90.00
-

-

-

1
1
1
36
39
1

2.50
2.50
2.50
90.00
97.50
2.50

3

7.50

21

52.50

-

-

24

60.00

1
-

2.50
-

5
5
5

12.50
12.50
12.50

-

-

6
5
5

15.00
12.50
12.50

จากตารางที่ 35 พบวากลุมผูบริหาร อาจารย และนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 21–30 ป รอยละ 41.54 รองลงมา อายุนอยกวา 20 ป รอยละ
35.38 ตําแหนงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

207
ผูอํานวยการฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและอาจารยที่
ปรึกษา ตําแหนงวิชาการ อาจารย รอยละ 97.50 มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป รอยละ
60.00
สําหรับกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยเอกชน เลือกสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัด
การศึกษานานาชาติ (ISCED, UNESCO,1997) เลือกแบบเจาะจง คือ กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและ
ศิลปศาสตร กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย กลุมที่ 5 วิทยาศาสตรศาสตร และกลุมที่ 6
วิศวกรรมศาสตรการผลิต และการกอสราง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
สวนใหญเห็นวาควรขึ้นกับศูนยกลางของมหาวิทยาลัย รอยละ 45.16
ตารางที่ 36 จํานวนการเขารับขอคําปรึกษาและปญหาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
ขอความ
1. จํานวนครัง้ เขาขอรับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา
นอยกวา 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
มากกวา 6 ครัง้
2. ปญหาที่ขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
ดานสวนตัว
ดานเงินทุน
ดานหางานทํานอกเวลาเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชน
นิสิตนักศึกษา n = 30
จํานวน
รอยละ
63
21
6

70.00
23.33
6.67

66

73.33

1
12
11

1.11
13.33
12.22

จากตารางที่ 36 แสดงว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ส ว นใหญ ข อเข า รั บ
คําปรึกษาตอภาคการศึกษา นอยกวา 3 ครั้ง รอยละ 70.00 เมื่อพิจารณาปญหา พบวา เปนปญหา
ดานวิชาการ รอยละ 73.33
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ตารางที่ 37 สถานภาพสว นบุค คลของผู บ ริห าร อาจารยที ่ป รึก ษา และนิส ิต นัก ศึก ษา
สถาบันการพลศึกษา จําแนกตามเพศ อายุ ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตําแหนงวิชาการ
และประสบการณทํางาน
สถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
3. ตําแหนงปฏิบัติหนาที่ปจจุบัน
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
หัวหนางานวิชาการ
อาจารยที่ปรึกษา
4. ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการ
5. ประสบการณการบริหารงาน/
ปฏิบัติหนาที่ 6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป
มากกวา 26 ป

สถาบันการพลศึกษา
ผูบริหาร
อาจารยที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา
รวม
n=2
n = 15
n = 30
n = 47
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2
-

4.25
-

7
8

14.89
17.02

15
15

31.91
31.91

24
23

51.06
48.94

2

4.25

2
13

4.25
27.66

24
6
-

51.06
12.76
-

24
6
2
15

51.06
12.76
4.25
31.91

1

5.88

-

-

-

-

1

5.88

1
-

5.88
-

15

88.23

-

-

1
15

5.88
88.23

1

5.88

1

5.88

-

-

2

11.76

1
-

5.88
-

2
12

11.76
70.59

-

-

3
12

17.65
70.59

2

11.76

-

-

-

-

2

11.76

-

-

3
5
5
2

17.65
29.41
29.41
11.76

-

-

3
5
5
2

17.65
29.41
29.41
11.76

จากตารางที่ 37 กลุมผูบริหาร อาจารย และนิสิตนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา เปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 51.06 ชวงอายุมีคาสูงสุด นอยกวา 20 ป รอยละ 51.06 นิสิต
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นักศึกษารองลงมา ชวงอายุระหวาง 51 – 60 ป รอยละ 31.91 ตําแหนงปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร หัวหนางานวิชาการ อาจารยที่ปรึกษา รอยละ 88.23 ตําแหนงวิชาการ
ครูชํานาญการรอยละ 70.59 รองลงมา ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 32.44 มีประสบการณทํางาน
ระหวาง 16 – 20และ 21 – 25 ป มีคาเทากัน รอยละ 29.41
สําหรับกลุมตัวอยางของสถาบันการพลศึกษา เลือกสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัด
การศึกษานานาชาติของ (ISCED, UNESCO, 1997) เลือกแบบเจาะจง คือ กลุมที่ 2 การศึกษา
กลุม ที่ 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร กลุมที่ 5 วิทยาศาสตร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา สวนใหญเห็นวาควรขึ้นกับฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รอยละ
45.67
ตารางที่ 38 จํานวนการเขารับขอคําปรึกษา และปญหาของนิสิตนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
ขอความ
1. จํานวนครัง้ เขาขอรับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา
นอยกวา 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
มากกวา 6 ครัง้
2. ปญหาที่ขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
ดานสวนตัว
ดานเงินทุน
ดานหางานทํานอกเวลาเรียน
ดานกีฬา

สถาบันการพลศึกษา
นิสิตนักศึกษา n = 30
จํานวน
รอยละ
22
4
4

73.33
13.33
13.33

16

53.33

2
8
2
2

6.67
26.67
6.67
6.67

จากตารางที่ 38 แสดงว า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสถาบั น การพลศึ ก ษา ส ว นใหญ ข อเข า รั บ
คําปรึกษาตอภาคการศึกษา นอยกวา 3 ครั้ง รอยละ 73.33 เมื่อพิจารณาปญหาพบวา เปนปญหา
ดานวิชาการ รอยละ 53.33
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ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของผูบริหาร อาจารยที่
ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา ผูวิจัยขอสรุปผลวิเคราะหการดําเนินงานในภาพรวม รายละเอียดตาม
ตาราง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 39 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของผูบริหาร
สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษาใหทุกคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ไดรับทราบ
2. กําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาไวในแผนพัฒนาสถาบัน
3. นําระบบการใหคําปรึกษาไวในคูมือการประเมินตนเอง
ภายในสถาบัน
4. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาฯของสถาบัน
5. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาฯของคณะ
ภาควิชา สาขาวิชา
6. มีคําสั่งแตงตั้งอาจารยปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
7. มีการกําหนดบทบาท หนาที่ปฏิบัติง านอาจารย ที่
ปรึ ก ษาไว เ ป น ลายลักษณอักษร
8. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
9. มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สิ่งพิมพแหลงขอมูล
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯ
10. มีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบขอมูลการใหคําปรึกษา
ของสถาบันทุกภาคการศึกษา
รวม

มี
17

ผูบริหาร (n = 20)
รอยละ ไมมี รอยละ
85.00
3
15.00

18
-

90.00
-

2
20

10.00
100

12
16

60.00
80.00

8
4

40.00
20.00

16
14

80.00
70.00

4
6

20.00
30.00

3

15.00

17

85.00

15

75.00

5

25.00

11

55.00

9

45.00

122

61.00

78

39.00

จากตารางที่ 39 โดยภาพรวมของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาในปจจุบันของ ผูบริหาร
พบวา มีการพัฒนาระบบ รอยละ 61.00 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา สถาบันอุดมศึกษามีการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาไวในแผนพัฒนา
รอยละ 90.00 รองลงมา ประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ใหทุก
คณะ ภาควิชา สาขาวิชา ไดรับทราบ รอยละ 85.00
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ในสวนที่สถาบันอุดมศึกษายังไมมีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา รอยละ 39.00 เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบวา สถาบันอุดมศึกษาไมมีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ นํา
ระบบการใหคําปรึกษาไวในคูมือการประเมินตนเองภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 100 รองลงมา
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา รอยละ
85.00
ตารางที่ 40 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯ
1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษาฯ ใหทุกคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา ไดรับทราบ
2. กําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาไวในแผนพัฒนาสถาบัน
3. นําระบบการใหคําปรึกษาไวในคูมือประเมินตนเอง
ภายในสถาบัน
4. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาฯของสถาบัน
5. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาฯของ
คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
6. มีคําสั่งแตงตั้งอาจารยปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
7. มีการกําหนดบทบาท หนาที่ปฏิบัติง านอาจารย ที่
ปรึ ก ษาไว เ ป น ลายลักษณอักษร
8. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
9. มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สิ่งพิมพแหลงขอมูล
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
10. มีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบขอมูลการใหคําปรึกษา
ของสถาบันทุกภาคการศึกษา
รวม

อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
มี
รอยละ ไมมี รอยละ
114
68.68
52
31.33
121
27

72.90
16.27

45
139

27.11
83.74

89
107

53.62
64.46

77
59

46.39
35.55

129
142

77.71
85.55

37
24

22.29
14.46

27

16.27

139

83.74

127

76.51

39

23.50

100

60.24

66

39.76

983

59.22

677

40.79

จากตารางที่ 40 โดยภาพรวมของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาในปจจุบันของ อาจารย
ที่ ป รึ ก ษา พบว า มี ก ารพั ฒ นาระบบฯ ร อ ยละ 59.22 เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ด พบว า
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ยวกั บ มี ก ารกํ า หนดบทบาท หน า ที่
ปฏิบัติง านอาจารย ที่ ป รึ ก ษาไว เ ป น ลายลักษณอักษร รอยละ 85.00 รองลงมามีคําสั่งแตงตั้ง
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อาจารยปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิช า รอยละ 77.71 มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช น
สิ่งพิมพแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา รอยละ 76.51
ในสวนที่สถาบันอุดมศึกษายังไมมีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา รอยละ 40.79 เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบวา สถาบันอุดมศึกษาไมมีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ร อยละ ระบบการให คํ า ปรึ ก ษาไว ใ นคู มื อ การประเมิ น ตนเองภายในมหาวิ ท ยาลั ย รองลงมา
นําระบบการใหคําปรึกษาไวในคูมือประเมินตนเองภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 83.74 มีคา
เทากัน
ตารางที่ 41 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯ ของนิสิตนักศึกษา
สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯ
1. ไดรับขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษาจากมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
2. ไดรับความรูเกี่ยวกับบทบาท หนาที่การเปนนิสิตนักศึกษา
จากอาจารยที่ปรึกษานําไปสูก ารไปปฏิบัติไดจริง
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวบทบาท หนาที่ของอาจารยที่
ปรึ ก ษาต อ การพั ฒ นาระบบการให คํา ปรึ ก ษา
4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
เกีย่ วกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
5. มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สิ่งพิมพแหลงขอมูล
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
6. มีคูมือการใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษา
7. มีความพึงพอใจการกําหนดสัดสวนของอาจารยที่ปรึกษา
ตอจํานวนนิสิตนักศึกษา
8. มีการนําขอมูลความตองการของสวนตาง ๆ มาวางแผน
พัฒนาสถาบัน
9. จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันและวิชาชีพ
10. มีการติดตาม กํากับการตรวจสอบขอมูลการใหคําปรึกษา
ของสถาบันทุกภาคการศึกษา
รวม

นิสิตนักศึกษา (n = 330)
มี
รอยละ ไมมี รอยละ
61
18.49
269
81.52
250

75.76

80

24.25

268

81.22

62

18.79

21

6.37

309

93.64

206

62.43

124

37.58

211
247

63.94
74.85

119
83

36.06
25.16

221

66.97

109

33.03

260
218

78.79
66.06

70
42

21.22
33.94

1,963

59.49

1,337

40.52
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จากตารางที่ 41 โดยภาพรวมของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาในปจจุบันของนิสิต
นั ก ศึ ก ษา พบว า มี ก ารพั ฒ นาระบบ ร อ ยละ 59.49 เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ด พบว า
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวบทบาท
หนาที่ของอาจารยที่ป รึ ก ษาต อ การพั ฒ นาระบบการให คํา ปรึ ก ษา รอยละ 81.22 รองลงมา
จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ รอยละ 78.79
ในสวนที่สถาบันอุดมศึกษายังไมมีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา รอยละ 40.79 เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบวา สถาบันอุดมศึกษาไมมีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
รอยละ 93.64 รองลงมา ระบบการใหคําปรึกษาไวในคูมือการประเมินตนเองภายในมหาวิทยาลัย
รองลงมา ไดรับขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาจากมหาวิทยาลัย คณะ
ภาควิชา รอยละ 81.52
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิสิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯผูวิจัย กํา หนดกรอบ
วัตถุประสงค องคประกอบของระบบการใหคําปรึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดเปนตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 42 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษา
1. เพื่อใหผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา ไดมีแนวทางการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
2. เพื่อใหเกิดกระบวนการติดตอสื่อสารระหวาง
สถาบัน อาจารยที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษา
3. เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และดานความ
สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

ผูบริหาร
(n = 20)
เห็นดวย ไมเห็นดวย

อาจารยที่ปรึกษา
(n = 166)
เห็นดวย ไ มเห็นดวย

20
(100.00)

-

164
(98.79)

2
(1.21)

20
(100.00)
19
(95.00)

-

166
(100.00)
166
(100.00)

-

1
(5.00)

-
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จากตารางที่ 42 ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ร อยละ 98.79 – 100.00 เห็ นด วยกั บ
วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาทุกประเด็น
การศึกษาความเหมาะสมตามความคิดเห็นแตละองคประกอบตอระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 43 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ผูบริหาร
(n = 20)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เห็นดวย ไมเห็นดวย
ปจจัย ไดแก
1. นโยบายที่เกีย่ วของกับระบบการใหคําปรึกษา
20
(100.00)
1.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา
ควรประกอบดวย
1.1.1 คณะกรรมการการใหคําปรึกษาฯ ระดับ
20
สถาบัน
(100.00)
1.1.2 คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
20
ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
(100.00)
1.1.3 อาจารยที่ปรึกษา
20
(100.00)
1.1.4 นิสติ นักศึกษา
18
2
(10.00)
(90.00)

อาจารยที่ปรึกษา
(n = 166)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
166
(100.00)

-

165
(99.38)
166
(100.00)
166
(100.00)
166
(100.00)

1
(0.60)
-

จากตารางที่ 43 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 99.38 – 100.00 เห็นดวยเกี่ยวกับ
นโยบายและบุคลากรที่เกี่ยวของ

215
ตารางที่ 44 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
คณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระดับสถาบัน ประกอบดวย
1. อธิการบดี ที่ปรึกษา

ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

20 (100.00)
16 (80.00)

2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ
ประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการ
18 (90.00)
นักศึกษา รองประธานกรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 19 (95.00)
สารสนเทศ
5. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ
18 (90.00)
ภาควิชา สาขาวิชา
6. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16 (80.00)
7. ผูอํานวยการสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20 (100.00)
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ประกอบดวย
1. คณบดี ที่ปรึกษา
20 (100.00)
2. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการประธาน
19 (95.00)
กรรมการ
3. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
20 (100.00)
รองประธานกรรมการ
4. หัวหนาภาควิชา สาขาวิชา
17 (85.00)
20 (100.00)
5. บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

4 (0.00)

166 (100.00)
152 (91.56)

14 (4.43)

2 (10.00)

166 (100.00)

1 (50.00)

156 (93.97)

10 (6.02)

2 (10.00)

166 (100.00)

-

4 (20.00)
-

162 (97.59)
166 (100.00)

4 (2.41)
-

1 (5.00)

166 (100.00)
165 (99.39)

1 (0.60)

-

166 (100.00)

-

3 (15.00)
-

152 (91.56)
166 (100.00)

14 (8.43)
-

จากตารางที่ 44 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 80.00 – 100.00 เห็นดวยเกี่ยวกับ
คณะกรรมการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบันและระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
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ตารางที่ 45 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะด า นบุ ค ลิ ก ภาพ ความรู ความสามารถของ
อาจารยที่ปรึกษา
ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาฯดานบุคลิกภาพ
1. มีมนุษยสมั พันธ
20 (100.00)
166 (100.00)
2. มีความรับผิดชอบ
20 (100.00)
166 (100.00)
3. ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
19 (90.00) 1 (5.00) 166 (100.00)
4. มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอื่น
20 (100.00)
166 (100.00)
5. ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของนิสิต
18 (90.00) 2 (10.00) 166 (100.00)
นักศึกษา
6. มีความประพฤติเหมาะสมและเปนแบบอยาง 16 (80.00) 4 (20.00) 162 (97.59)
4 (2.41)
ที่ดีแกนิสิตนักศึกษา
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาดานความรู
20 (100.00)
166 (100.00) 20 (100.00)
ความสามารถ
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษา
2. มีความสามารถในการสื่อสาร
20 (100.00)
166 (100.00) 20 (100.00)
166 (100.00) 20 (100.00)
3. มีความรูเรื่องกระบวนการใหคําปรึกษา เขาใจ 20 (100.00)
แนวคิดและมีทักษะในการใชเทคนิคการให
คําปรึกษา
4. มีความรูและเขาใจธรรมชาติของนิสิตนักศึกษา
19 (95.00) 1 (5.00)
165 (99.39)
1 (0.60)
5. มีความสามารถในการดูแลใหความชวยเหลือ 17 (85.00) 3 (15.00) 159 (95.78)
7 (4.22)
แกนิสิตนักศึกษาเมื่อมีปญหา
6. มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
16 (80.00) 4 (20.00) 166 (100.00)
การสื่อสารทันตอเหตุการณ
7. มีความรูและเขาใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ
15 (75.00) 5 (25.00) 140 (84.34) 20 (12.05)
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
166 (100.00)
8. มีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ
20 (100.00)
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน

จากตารางที่ 45 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 75.00 – 100.00 เห็นดวยเกี่ยวกับ
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ดานความรู ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษา
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ตารางที่ 46 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
จรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
1. คํานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชนของนิสิต
นักศึกษา
2. รักษาความลับของนิสิตนักศึกษาในความ
ดูแลไวเปนความลับ
3. เปนผูที่มคี วามประพฤติที่เหมาะสมตาม
จรรยาแหงวิชาชีพและมี ศีลธรรมจรรยาที่ดี
งาม
4. ปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกนิสิต
นักศึกษาในความดูแลทุกคนดวยความ
เสมอภาค
5. ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง
ผูอื่น สังคม และประเทศชาติ

ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

18 (90.00)

2 (10.00)

162 (97.59)

4 (2.41)

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

จากตารางที่ 46 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 90.00 – 100.00 เห็นดวยเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
ตารางที่ 47 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1.2 การงบประมาณในการดําเนินงานระบบ
การใหคําปรึกษา
1.2.1 สถาบันจัดสรรงบประมาณเพื่อใชใน
การดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1.2.2 คณะ ภาควิชา สาขาวิชา จัดสรร
งบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
ผูบริหาร (n = 20)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

18 (90.00)

2 (10.00)

159 (95.78)

7 (4.22)

16 (80.00)

4 (20.00)

164 (98.79)

2 (1.20)

218
ตารางที่ 47 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (ตอ)
ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
1.2.3 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัด 20 (100.00)
166 (100.00)
กิจกรรมใหนิสิตนักศึกษา และพัฒนาอาจารยที่
ปรึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตอ 1 คน
2. สิ่งอํานวยความสะดวก
ใหการสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให 18 (90.00) 2 (10.00) 159 (95.78)
7 (4.22)
อาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา

จากตารางที่ 47 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 80.00 – 100.00 เห็นดวยเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษา ของ
สถาบันและคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
ตารางที่ 48 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
3. การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา มีดังนี้
3.1 พฤติกรรมการใหความสนใจงานให
คําปรึกษา ของอาจารยที่ปรึกษา
3.1.1 การประสานสายตา
3.1.2 การแสดงถึงความมีสวนรวมในการ
ใหคําปรึกษา โดยใชลกั ษณะทาทางที่
สบาย
3.1.3 การตอบสนองตอการพูดของนิสิต
นักศึกษาและความตั้งใจที่จะ
แกปญหา
3.1.4 การสรางจุดมุงหมายและการพัฒนา
ขอผูกพันของการใหคําปรึกษา
3.1.5 การสะทอนความรูสึกและเขาใจ
ความรูสึก

ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย

20 (100.00)
20 (100.00)

-

166 (100.00)
166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-
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ตารางที่ 48 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (ตอ)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
3.1.6 การใชความเงียบ
3.1.7 การแสดงออกทางสีหนา ลักษณะ
ทาทางที่แสดงออกทางรางกาย
น้ําเสียง จังหวะการหายใจ
3.2 เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ ดังนี้
3.2.1 สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน
ยิ้มแยม แจมใส
3.2.2 ใหความสนใจแกนิสิตนักศึกษา
3.2.3 ใหความเมตตากรุณาแกนิสิตนักศึกษา
3.2.4 แสดงความจริงใจเมื่อนิสิตนักศึกษา
มาขอรับคําปรึกษา
3.2.5 ยอมรับในคุณคาและความแตกตาง
ระหวางบุคคล
3.2.6 พยายามทําความเขาใจทั้งความรูสึก
ปญหาและความตองการของนิสิต
นักศึกษา
3.2.7 ใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาอยาง
เต็มใจ
3.3 เทคนิคการใหคําแนะนําและการให
คําปรึกษา
3.3.1 การใหคําแนะนํา (Advising) เปนวิธี
ที่อาจารยที่ปรึกษา ใหการชวยเหลือ
แกนิสิตนักศึกษามากที่สุด สิ่งที่
อาจารยที่ปรึกษาแนะนํานิสิต
นักศึกษา มักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยู
เปนประจํา เชน การลงทะเบียนเรียน
วิธีการเพิ่ม – ถอนวิชาเรียนหรือ
ปญหาเล็กนอยที่อาจารยที่ปรึกษาซึ่ง
เปนผูที่มีวุฒิภาวะและประสบการณ
มากกวาสามารถชวยเหลือได

ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
20 (100.00)
166 (100.00)
20 (100.00)
166 (100.00)
-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)
20 (100.00)
20 (100.00)

-

166 (100.00)
166 (100.00)
166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-
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ตารางที่ 48 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (ตอ)
ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
3.3.2 การใหคําปรึกษา (Counseling) เปน
กระบวนการชวยเหลือใหนิสิต
นักศึกษาเขาใจตนเอง สภาพแวดลอม
และปญหาที่เผชิญอยูและสามารถ
ใชความเขาใจดังกลาวมาแกปญหา
หรือตัดสินใจเลือกเปาหมายในการ
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง
166 (100.00)
ดังนั้นเทคนิคในการใหคําปรึกษาที่ 20 (100.00)
สําคัญที่อาจารยที่ปรึกษาควรทราบ
มีดังนี้
1) การฟง (Listening) เปนการแสดง
ความสนใจตอนิสิตนักศึกษาโดยใชสายตา
สังเกตทาทาง และพฤติกรรม เพื่อใหทราบวา
อะไรเกิดขึ้นแกนิสิตนักศึกษา เทคนิคในการฟง
นี้ประกอบดวยการใสใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่
ประกอบดวยการประสานตา การวางทา
ทางการพูดที่แสดงความสนใจตอนิสิตนักศึกษา
ในการฟงนี้บางครั้งอาจารยที่ปรึกษาอาจ
สะทอนขอความ หรือตีความใหกระจางชัด หรือ
ถามคําถาม เพื่อใหทราบถึงปญหา และความ
ตองการของนิสิตนักศึกษา
2) การนํา (Leading) เปนการกระตุน
20 (100.00)
166 (100.00)
ใหนิสิตนักศึกษาไดสํารวจและกลาแสดงออกถึง
ความรูสึก เจตคติ คานิยม หรือการกระทําของตน
3) การเรียบเรียงคําพูดใหม
19 (95.00) 1 (5.00) 166 (100.00)
(Paraphrasing) เปนการตรวจสอบวาอาจารยที่
ปรึกษาเขาใจนิสิตนักศึกษาในสิ่งที่ตองการ
4) การสะทอนกลับ (Reflecting)
20 (100.00)
164 (98.79)
2 (1.20)
เปนการชวยทําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจตนเอง
เกี่ยวกับความรูสกึ ประสบการณ หรือปญหาได
อยางถูกตองยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 48 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (ตอ)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
5) การเผชิญหนา (Confrontation) เปน
กลวิธีหนึ่งที่อาจารยที่ปรึกษาจะบอกถึงความรูสึก
และความคิดเห็นของตนเองตอนิสิตนักศึกษาอยาง
ตรงไปตรงมา เพื่อชวยใหผูรับคําปรึกษาไดเขาใจ
ถึงความรูสึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมของตนเอง
ถูกตองตรงความเปนจริงมากขึ้น
6) การตั้งคําถาม (Questioning)
อาจารยที่ปรึกษาควรใชคําถามที่เหมาะสม และ
ใชคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่แนชัด โดยมี
จุดมุงหมายจะสรางความเขาใจในแงมุมตาง ๆ
ของนิสิตนักศึกษา
7) การตีความ (Interpretation)
เปนกระบวนการที่อาจารยที่ปรึกษาอธิบาย
ความหมายของเหตุการณใหนิสิตนักศึกษาได
เขาใจปญหาของตนเองในดานอื่นที่อาจยังไมได
มองมากอน และชวยใหนิสิตนักศึกษาไดเขาใจ
ถึงปญหาของตนเองใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
8) การสรุป (Summarization) คือ
การที่อาจารยที่ปรึกษารวบรวมความคิดและ
ความรูสึกที่สําคัญ ๆ ตามที่นิสิตนักศึกษาแสดง
ออกมา เปนการใหนิสิตนักศึกษาไดสํารวจ
ความคิดและความรูสึกของตนเองใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น
9) การใหขอมูล (Information)
เปนการใหขอมูลดานการศึกษาอาชีพและ
สภาพแวดลอมทางสังคม สามารถตัดสินใจ หรือ
เห็นลูทางในการแกปญหา
10) การใหกาํ ลังใจ
(Encouragement) เปนการพูดเพื่อชวยกระตุน
ใหนิสิตนักศึกษากลาสูปญหาเกิดความมั่นใจ
และพรอมที่จะแกไขปญหา

ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
15 (75.00) 5 (25.00) 152 (91.56) 14 (8.43)

19 (95.00)

1 (5.00)

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

165 (99.40)

1 (0.60)

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-
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ตารางที่ 48 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา (ตอ)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
11) การเสนอแนะ (Suggestion) เปน
การเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสม เพื่อนําไปสู
การแกไขปญหา โดยเปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษาไดใชเหตุผลในการตัดสินใจไดดวย
ตนเอง

ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
20 (100.00)
166 (100.00)
-

จากตารางที่ 48 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 75.00 – 100.00 เห็นดวยเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ตารางที่ 49 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือการใหคําปรึกษา
ความคิดเห็นตอระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
4. เครื่องมือการใหคําปรึกษา
4.1 เอกสารขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาของสถาบัน
4.2 คูมือนิสิตนักศึกษา
4.3 หลักสูตรของคณะที่นิสิตนักศึกษาสังกัด
4.4 คูมืออาจารยที่ปรึกษา
4.5 แฟมระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
4.6 แบบฟอรมและแบบคํารองตาง ๆ
4.7 ขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
4.8 ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับนิสิตนักศึกษา
4.9 ขอมูลเกี่ยวกับบริการทีส่ ถาบันจัดใหแก
นิสิตนักศึกษา
4.10 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของสถาบัน
และชุมชนที่สถาบันตั้งอยู
4.11 ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ
4.12 ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

ผูบริหาร (n = 20)
อาจารยที่ปรึกษา (n = 166)
เห็นดวย ไมเห็นดวย
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
18 (90.00) 2 (10.00)

165 (99.40)

1 (0.60)

20 (100.00)
20 (100.00)
20 (100.00)
20 (100.00)
20 (100.00)
20 (100.00)
19 (95.00)

1 (5.00)

166 (100.00)
166 (100.00)
166 (100.00)
166 (100.00)
166 (100.00)
166 (100.00)
166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)

-

166 (100.00)

-

20 (100.00)
20 (100.00)

-

166 (100.00)
166 (100.00)

-

223
จากตารางที่ 49 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 95.00 – 100.00 เห็น
ดวยเกี่ยวกับเครื่องมือการใหคําปรึกษา
ตอนที่ 4 แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ผูวิจัยขอ
นําเสนอองคประกอบดานกระบวนการ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับองคประกอบดานปจจัย ผูวิจัยเสนอ
รายละเอียด ดังตอไปนี้
ตารางที่ 50 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกีย่ วกับหนาที่ของอธิการบดี
รวม (n = 20)
3.68

S.D
0.07

มาก

3.41
3.22

0.07
0.05

ปานกลาง
ปานกลาง

3.52

0.06

มาก

3.17

0.07

ปานกลาง

3.54
4.21

0.04
0.11

มาก
มาก

3.53
3.69

0.05
0.10

มาก
มาก

3.48

0.08

ปานกลาง

Χ

1. มีโครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษาที่ชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร
2. มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางบุคลากรในสถาบัน
3. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในรูปแบบของคณะ
กรรมการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน
4. กําหนดนโยบายใหทุกคณะนําระบบการใหคาํ ปรึกษา
นิสิตนักศึกษาไปดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
5. มีคณะกรรมการประสานงานและผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกีย่ วของกับการใหคําปรึกษา
6. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน
7. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ อาจารยที่ปรึกษา และบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร
8. มีการกําหนดจํานวนอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนิสิตนักศึกษา
9. มีนโยบายในการกําหนดชั่วโมงทํางานในหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาเปนภาระงานประจํา
10. มีการประเมินผลและแจงผลการดําเนินงานของอาจารย
ที่ปรึกษาทุกสิ้นป

ระดับ
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ตารางที่ 50 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี (ตอ)

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกีย่ วกับหนาที่ของอธิการบดี
รวม (n = 20)
2.98

S.D
0.09

ปานกลาง

3.77

0.09

มาก

3.02

0.08

ปานกลาง

2.98
3.33
3.29

0.09
0.08
0.09

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.00

0.07

ปานกลาง

3.37

0.06

ปานกลาง

3.17

0.10

ปานกลาง

3.65

0.03

มาก

3.50

0.05

มาก

3.43

0.05

ปานกลาง

2.86

0.10

ปานกลาง

3.38

0.07

ปานกลาง

Χ

11. ผูบริหารระดับคณะนํานโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาไปสูก ารปฏิบัติ
12. นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไขระบบการให
คําปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. มีระบบประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษา
14. มีการสรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่
15. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา
16. กําหนดตารางการใหคําปรึกษาไวในปฏิทินกิจกรรม
ของสถาบัน
17. มีการสํารวจความตองการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
กับบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งระบบ
18. มีการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง
อาจารย นิสิตนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
19. อาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกีย่ วของมี สวนรวม
ในการประเมินผลการบริหารงาน
20. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใน
ระยะสั้น
21. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใน
ระยะยาว
22. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมใหนิสิต
นักศึกษา
23. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตอ 1 คน
รวม

ระดับ

จากตารางที่ 50 พบว า ผูบริห ารแสดงความคิ ดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี ใน
ภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.38) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.07) อยูในระดับมาก ประเด็นที่
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พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.21) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.11)
อยูในระดับมาก เกี่ยวกับมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ อาจารยที่ปรึกษา และบุคลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ การใหคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร
ตารางที่ 51 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาระดับสถาบัน

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระดับสถาบัน

ระดับ

รวม (n = 20)
2.85

S.D
0.11

ปานกลาง

2.91

0.09

ปานกลาง

3.24

0.07

ปานกลาง

3.27

0.08

ปานกลาง

3.18

0.08

ปานกลาง

3.14

0.07

ปานกลาง

3.00

0.08

ปานกลาง

3.11

0.06

ปานกลาง

2.89

0.10

ปานกลาง

2.89

0.10

ปานกลาง

Χ

1. มีการจัดอบรมการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา
ทุกป
2. มีการจัดทํารายงานผลการใหคําปรึกษาทุกภาค
การศึกษาตามแบบฟอรมของสถาบัน
3. ใหการสนับสนุนจัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เชน เว็บไซต
คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล เปนตน
4. มีการนําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
5. มีการนําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาภาระงาน
6. มีตารางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาไวใน
ปฏิทินกิจกรรมของสถาบัน
7. มีระบบการใหคําปรึกษาตั้งเปนศูนยกลางการให
คําปรึกษาของสถาบัน
8. มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรูเพื่อใหคําแนะนําอยางนอยปละ 1 ครัง้
9. มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
ดีเดนในประเภทตาง ๆ
10. มีการประสานงานกับอาจารยผสู อนเพื่อชวยเหลือ
นิสิตนักศึกษากรณีที่มีปญหา
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ตารางที่ 51 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาระดับสถาบัน (ตอ)

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระดับสถาบัน

ระดับ

รวม (n = 20)
3.18

S.D
0.07

ปานกลาง

3.80

0.05

มาก

3.61

0.07

มาก

3.43

0.03

ปานกลาง

2.97

0.07

ปานกลาง

Χ

11. มีการกระตุน ใหนิสิตนักศึกษารูจักการจัดเวลาในการ
เรียน และการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
12. ใหการสนับสนุนการศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษาของสถาบันตาง ๆ
13. เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันและวิชาชีพแกนิสิต
นักศึกษา
14. มีการติดตามและรวบรวมปญหาและอุปสรรคของ
การใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
รวม

จากตารางที่ 51 พบว า ผู บ ริ ห ารแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คณะกรรมการการให
คําปรึกษาฯระดับสถาบัน ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 2.97) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.07)
อยูในระดับปานกลาง ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 3.80) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.05) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับใหการสนับสนุนศึกษา ดูงานเกี่ยวกับ
ระบบการใหคําปรึกษาของสถาบันตาง ๆ
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ตารางที่ 52 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของหนาที่ของคณบดี

แนวทางการดําเนินงาน

1. นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษามา
ปฏิบัติ
2. แตงตัง้ คณะกรรมการใหคําปรึกษาของคณะ
ภาควิชา สาขาวิชา
3. ใหความสําคัญและสนับสนุนระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาของคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา
4. สรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
5. จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะอยาง
พอเพียง
6. ประสานงานระบบการใหคําปรึกษาใหเปนสวน
หนึ่งของระบบประเมินตนเองของสถาบันให
ชัดเจน
7. จัดใหมีการประเมินระบบงานการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
8. นําผลการประเมินระบบการใหคําปรึกษามา
ปรับปรุงงานของสถาบัน
รวม

ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกี่ยวกับหนาที่ของคณบดี

ระดับ

รวม (n = 20)
S.D
Χ
3.40
0.06

ปานกลาง

3.33

0.08

ปานกลาง

3.24

0.07

ปานกลาง

3.18

0.07

ปานกลาง

3.43

0.05

ปานกลาง

3.40

0.03

ปานกลาง

3.43

0.05

ปานกลาง

3.35

0.05

ปานกลาง

3.34

0.04

ปานกลาง

จากตารางที่ 52 พบวา ผูบริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของหนาที่ของคณบดี
ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.34) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.04) อยูในระดับปานกลาง
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ประเด็นที่พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 3.43) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D= 0.03) อยูในระดับปานกลาง เกี่ยวกับจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะอยางเพียงพอ และจัดใหมีการประเมินระบบงานการให
คําปรึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
ตารางที่ 53 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา
รวม (n = 20)
3.80
3.61

S.D
0.05
0.07

มาก
มาก

3.66
3.52

0.09
0.08

มาก
มาก

4.37
4.42
4.25
4.25

0.13
0.15
0.14
0.13

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
3.62

0.13
0.04

มาก
มาก

3.48

0.04

ปานกลาง

3.69

0.07

มาก

Χ

1. นําระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษามาดําเนินการ
2. จัดสัมมนาหรือฝกอบรมอาจารยที่ปรึกษาของคณะใหมี
ความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่และขอปฏิบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการให
คําปรึกษา
3. มีคูมือปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา
4. มีการสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษา
5. มีขอมูลหลักสูตรของสถาบันที่เปนปจจุบัน
6. มีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของสถาบัน
7. มีระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
8. มีขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ที่เปน
ปจจุบัน
9. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
10. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการใหคําปรึกษาอยาง
ตอเนื่อง และทันตอสถานการณ
11. มีการสรางความเชื่อมั่นในการนําผลการประเมินการให
คําปรึกษาไปสูการปฏิบัติงาน
12. มีขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ
ที่สถาบันจัดใหกบั อาจารยทปี่ รึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง

ระดับ
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ตารางที่ 53 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา (ตอ)

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระดับคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา
รวม (n = 20)
3.98

S.D
0.08

มาก

3.90

0.10

มาก

Χ

13. มีขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ
ที่สถาบันจัดใหกับนิสิตนักศึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง
รวม

ระดับ

จากตารางที่ 53 พบวา ผูบริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของคณบดี ในภาพรวม
คาเฉลี่ย ( Χ = 3.90) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.10) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการ
ปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.42) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.15) อยูใน
ระดับมาก เกี่ยวกับมีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของสถาบัน
ตารางที่ 54 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป
รวม (n = 20)
3.89

S.D
0.07

มาก

3.37

0.10

ปานกลาง

3.73

0.06

มาก

3.69

0.07

มาก

3.98

0.08

มาก

Χ

1. ทําหนาที่เปนตัวแทนของสถาบันเพื่อดูแลชวยเหลือ
นิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
2. ชี้แจงใหนิสิตนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษาและหนาที่ของนิสิตนักศึกษา
3. สรางความสัมพันธอันดีกับนิสิตนักศึกษาทีร่ ับผิดชอบ
ในฐานะครูกับลูกศิษย
4. พิจารณาคํารองตางๆ ของนิสิตนักศึกษาในสวนที่
เกีย่ วของกับหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาใหทนั เวลา
5. ติดตอกับนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนและ
มีปญหาอื่น ๆ ที่สมควรไดรับความชวยเหลือ

ระดับ
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ตารางที่ 54 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป (ตอ)

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป
รวม (n = 20)
3.88

S.D
0.10

มาก

3.42
3.40

0.06
0.03

ปานกลาง
ปานกลาง

3.21

0.07

ปานกลาง

3.62

0.07

มาก

Χ

6. กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอรับคําปรึกษา
แนะนําอยางสม่ําเสมอ
7. จัดทําระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
8. ใหความรวมมือกับคณะกรรมการการใหคําปรึกษา
ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
9. พิจารณาตักเตือนนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติไม
เหมาะสม
รวม

ระดับ

จากตารางที่ 54 พบวา ผูบริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดาน
ทั่วไป ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.62) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.07) อยูในระดับมาก
ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 3.98) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D= 0.08) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับติดตอกับนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนและมี
ปญหาอื่น ๆ ที่สมควรไดรับความชวยเหลือ
ตารางที่ 55 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดาน
วิชาการ
รวม (n = 20)
4.12

S.D
0.13

มาก

4.06

0.11

มาก

Χ

1. ใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษาในการคนควาขอมูล
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร และวิธกี าร
ศึกษา
2. ใหขอมูลที่ถูกตองแกนิสิตนักศึกษาที่เกีย่ วกับ กฎ
ระเบียบและ ขอบังคับที่สําคัญมากซึ่งอาจทําให
นักศึกษาตองถูกลงโทษทางวินัย

ระดับ

231
ตารางที่ 55 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ (ตอ)

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดาน
วิชาการ
รวม (n = 20)
4.00

S.D
0.13

มาก

3.62

0.04

มาก

3.66

0.09

มาก

3.53

0.05

มาก

3.83

0.09

มาก

Χ

3. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาโดยใชขอมูลภูมิหลัง
ความสนใจ และ ความสามารถของนิสิตนักศึกษา
เพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ
4. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การเลือกวิชาเรียนใหเหมาะสมกับการศึกษาของ
นักศึกษาและเปนไปตามหลักสูตร
5. ใหคําปรึกษาแนะนําหรือชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
เพื่อการแกไขปญหาดานการเรียน
6. ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ พรอมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา เมื่อผล
การเรียนของนิสิตนักศึกษาต่ําลง
รวม

ระดับ

จากตารางที่ 55 พบวา ผูบริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดาน
วิชาการ ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.83) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.09) อยูในระดับมาก
ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.12) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D= 0.13) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษาในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา
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ตารางที่ 56 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนานิสิตนักศึกษา

แนวทางการดําเนินงาน

1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ในสถาบันและ
ชุมชน
2. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม ไดแก ความซื่อสัตย ความเสียสละ และ
ความมีวินัย
3. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความรู ไดแก
การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น ความมั่นใจใน
ตนเอง และการจัดเวลาในการเรียน
4. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก ความมีน้ําใจ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม และการ
ปรับตัวเขากับผูอื่น
รวม

ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนา
นิสิตนักศึกษา
รวม (n = 20)
S.D
Χ
3.65
0.03

ระดับ

มาก

3.53

0.05

มาก

3.61

0.07

มาก

3.36

0.06

ปานกลาง

3.54

0.05

มาก

จากตารางที่ 56 พบวา ผูบริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดาน
พัฒนานิสิตนักศึกษา ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.54) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.05)อยูใน
ระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 3.65) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D= 0.03) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการ ตาง ๆ ในสถาบัน
และชุมชน

233
ตารางที่ 57 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงานระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา

แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูบริหาร
เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการบริหารงานระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา

ระดับ

รวม (n = 20)
3.59

S.D
0.07

มาก

3.65

0.07

มาก

3.55

0.07

มาก

Χ

1. สงเสริมการจัดบริการที่เอื้อตอการเรียนรู เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร หลักสูตร
ระเบียบขอบังคับของสถาบัน ศูนยกลางการให
คําปรึกษา เปนตน
2. สงเสริมการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิต เชน หอพัก ศูนยกฬี า หองสมุด หอง
ออกกําลังกาย สภาพแวดลอมภายในสถาบัน
รวม

จากตารางที่ 57 พบวา ผูบริหารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดาน
พัฒนานิสิตนักศึกษา ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.55) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.07) อยูใน
ระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 3.65) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D= 0.07) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับสงเสริมการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิต เชน หอพัก ศูนยกีฬา หองสมุด หองออกกําลังกาย สภาพแวดลอมภายในสถาบัน
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จากการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับ องคประกอบดานกระบวนการ ผูวิจัยเสนอรายละเอียด ดังตอไปนี้
ตารางที่ 58 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

1. มีโครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษาที่ชัดเจน
เปนลายลักษณอักษร
2. มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางบุคลากรในสถาบัน
3. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในรูปแบบของคณะ
กรรมการใหคาํ ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย
4. กําหนดนโยบายใหทุกคณะนําระบบการให คํา ปรึกษา
ไปดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
5. มีคณะกรรมการประสานงานและผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา
6. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน
7. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ อาจารยทปี่ รึกษา และบุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใหคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

4.00 0.00 4.40 0.06 4.11 0.00 2.88

0.27

3.03 0.01 3.97 0.00 3.07

0.06 3.64 0.06

มาก

4.45 0.07 4.60 0.09 3.83 0.04 3.38
2.80 0.17 4.39 0.06 3.83 0.04 3.44

0.20
0.19

3.23 0.04 3.78 0.03 3.40
2.93 0.01 3.47 0.07 2.67

0.02 3.81 0.07
0.12 3.37 0.10

มาก
ปานกลาง

2.65 0.19 3.78 0.03 3.94 0.02 4.75

0.00

3.10 0.02 3.83 0.02 4.20

0.09 3.75 0.06

มาก

3.40 0.08 3.85 0.02 3.83 0.04 4.31

0.06

2.60 0.05 4.03 0.00 3.47 0.01 3.65 0.04

มาก

3.45 0.08 4.83 0.12 3.89 0.03 3.81

0.14

3.37 0.06 3.69 0.04 3.13 0.06

3.74 0.08

3.00 0.14 4.73 0.11 3.44 0.10 3.94

0.12

3.70 0.10 4.08 0.01 3.93 0.06

3.84 0.10

มาก
มาก
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ตารางที่ 58 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

8. มีการกําหนดจํานวนอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนิสติ นักศึกษา
9. มีนโยบายในการกําหนดชั่วโมงทํางานในหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาเปนภาระงานประจํา
10. มีการประเมินผลและแจงผลการดําเนินงานของอาจารย
ที่ปรึกษาการทุกสิน้ ป
11. ผูบริหารระดับคณะนํานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาไปสูการปฏิบตั ิ
12. นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงแกไขระบบการให
คําปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
13. มีระบบประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการปฏิบัติ
งานการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษา
14. มีการสรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่
15. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูม ืออาจารยทปี่ รึกษา
16. กําหนดตารางการใหคําปรึกษาไวในปฏิทนิ กิจกรรม
ของสถาบัน

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

3.70 0.04 4.76 0.11 3.44 0.10 2.94
3.65 0.05 4.67 0.10 3.83 0.04 4.94

0.26
0.03

2.80 0.02 4.50 0.07 3.40 0.02
3.90 0.13 4.19 0.03 3.60 0.01

3.65 0.09
4.12 0.06

มาก
มาก

4.55 0.08 3.40 0.08 4.61 0.07 4.50

0.04

2.43 0.08 4.22 0.03 3.07 0.06

3.83 0.07

มาก

4.25 0.04 3.37 0.09 3.39 0.10 3.44

0.19

2.77 0.03 4.11 0.01 3.47 0.01 3.55 0.07

มาก

3.90 0.01 4.04 0.01 4.33 0.02 3.88

0.13

2.73 0.03 4.03 0.00 4.13 0.08

3.87 0.04

มาก

4.55 0.08 4.42 0.06 4.22 0.01 3.13

0.23

3.07 0.01 3.75 0.03 4.40 0.12 3.94 0.08

มาก

4.20 0.03 2.89 0.16 3.83 0.04 3.81
2.95 0.15 3.81 0.03 4.56 0.06 4.50
4.00 0.00 3.45 0.08 3.89 0.03 3.38

0.14
0.04
0.20

2.57 0.02 4.05 0.01 3.87 0.05 3.61 0.07
2.53 0.06 4.30 0.04 3.60 0.01 3.75 0.06
3.07 0.01 4.14 0.02 4.20 0.09 3.74 0.07

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 58 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

17. มีการสํารวจความตองการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
กับบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งระบบ
18. มีการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง
อาจารย นิสิตนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
19. อาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของมี สวนรวม
ในการประเมินผลการบริหารงาน
20. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใน
ระยะสั้น
21. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใน
ระยะยาว
22. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมใหนิสิต
นักศึกษา
23. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตอ 1 คน
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

4.25 0.04 3.48 0.07 4.28 0.02 4.56

0.03

2.67 0.04 3.89 0.01 3.60 0.01 3.82 0.04

มาก

4.35 0.05 3.45 0.08 4.11 0.00 4.88

0.02

3.77 0.11 4.33 0.05 2.87 0.09 3.57 0.06

มาก

4.30 0.04 3.52 0.07 3.94 0.02 4.25

0.07

3.23 0.04 3.36 0.09 4.20 0.09 3.83 0.06

มาก

3.60 0.05 3.84 0.02 4.44 0.04 3.75

0.14

2.73 0.03 3.75 0.03 3.87 0.05 3.72 0.06

มาก

3.20 0.03 3.63 0.05 3.21 0.02 3.75

0.14

2.80 0.02 3.47 0.07 3.53 0.00 3.37 0.05

ปานกลาง

3.50 0.07 3.78 0.11 3.00 0.02 3.00

0.02

3.30 0.05 3.53 0.07 3.53 0.00 3.38 0.08

ปานกลาง

3.35 0.05 3.60 0.06 3.11 0.03 2.56

0.11

2.53 0.06 3.50 0.07 3.40 0.12 3.15 0.07

ปานกลาง

3.74 0.07 3.77 0.07 3.85 0.02 3.82

0.12

2.99 0.04

3.90 0.03 3.75 0.05 3.68 0.07

มาก
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จากตารางที่ 58 พบวา อาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.68) คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D=
0.07) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.12) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.06) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับมี
นโยบายในการกําหนดชั่วโมงทํางานในหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเปนภาระงานประจํา
ตารางที่ 59 ความคิดเห็นอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

1. มีการจัดอบรมการใหคําปรึกษาแกอาจารยทปี่ รึกษาทุกป
2. มีการจัดทํารายงานผลการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษา
ตามแบบฟอรมของสถาบัน
3. ใหการสนับสนุนจัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เชน เว็บไซต คอมพิวเตอร
สืบคนขอมูล เปนตน
4. มีการนําผลการประเมินอาจารยทปี่ รึกษาเพื่อประกอบ
การพิจารณาความดีความชอบ
5. มีการนําผลการประเมินอาจารยทปี่ รึกษาเพื่อประกอบ
การพิจารณาภาระงาน

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

4.25 0.04 4.27 0.04 4.50 0.05 4.75
4.35 0.05 3.37 0.09 4.00 0.02 4.44

0.00
0.05

2.47 0.07 3.67 0.05 2.27 0.18 3.74 0.07
2.50 0.07 3.25 0.11 3.33 0.03 3.61 0.06

มาก
มาก

2.75 0.18 4.43 0.06 4.39 0.04 4.75

0.00

3.03 0.01 4.22 0.03 3.20 0.05 3.83 0.06

มาก

3.55 0.06 3.69 0.04 2.00 0.04 3.50

0.18

2.87 0.01 3.14 0.12 2.93 0.08 3.55 0.05

มาก

3.90 0.01 3.56 0.06 2.00 0.04 3.50

0.18

2.47 0.07

3.25 0.11 2.60 0.13 3.04 0.09

ปานกลาง
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ตารางที่ 59 ความคิดเห็นอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

6. มีตารางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาไวในปฏิทนิ
กิจกรรมของสถาบัน
7. มีระบบการใหคําปรึกษาตั้งเปนศูนยกลางการใหคําปรึกษา
ของสถาบัน
8. มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ
ความรูเพื่อใหคําแนะนําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
ดีเดนในประเภทตาง ๆ
10. มีการประสานงานกับอาจารยผสู อนเพื่อชวยเหลือ
นิสิตนักศึกษากรณีทมี่ ปี ญหา
11. มีการกระตุนใหนิสิตนักศึกษารูจักการจัดเวลาใน
การเรียนและการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
12. ใหการสนับสนุนศึกษาดูงานเกีย่ วกับระบบการให
คําปรึกษาของสถาบันตาง ๆ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

4.60 0.09 4.49 0.07 3.72 0.06 3.50

0.18

3.07 0.01 4.14 0.02 3.60 0.01 3.88 0.07

มาก

3.90 0.01 3.56 0.06

4.28 0.02 4.69

0.01

3.13 0.02 3.92 0.01 2.60 0.13 3.73 0.04

มาก

3.85 0.13 3.87 0.02

2.94 0.02 3.34

0.12

2.47 0.07 3.25 0.11 3.40 0.02 3.30 0.07

ปานกลาง

3.25 0.10 3.02 0.14

3.83 0.04 3.94

0.12

2.27 0.10 3.05 0.13 2.33 0.17 3.10 0.11

ปานกลาง

4.55 0.08 3.99 0.00

4.56 0.06 3.75

0.14

2.90 0.01 3.86 0.02 2.73 0.11 3.76 0.06

มาก

4.00 0.03 4.29 0.04

4.56 0.06 4.38

0.05

3.00 0.01 4.17 0.02 3.73 0.03 4.01 0.03

มาก

3.45 0.14 3.89 0.01

3.06 0.01 3.56

0.03

2.87 0.01 3.05 0.01 3.67 0.16 3.36 0.05

ปานกลาง
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ตารางที่ 59 ความคิดเห็นอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

13. เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันและวิชาชีพแกนิสิต
นักศึกษา
14. มีการติดตามและรวบรวมปญหาและอุปสรรคของการ
ใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

3.11 0.05 4.50

0.04

3.57 0.08 4.03 0.01 3.33 0.11 3.64 0.05

มาก

3.95 0.07 4.44 0.04 4.11 0.02 3.44

0.15

2.47 0.10 4.14 0.03 2.35 0.13 3.56 0.08

มาก

3.83 0.07 3.90 0.05 3.57 0.04 4.00

0.09

2.79 0.04 3.65 0.05 3.00 0.09 3.57 0.06

มาก

3.25 0.06 3.68 0.04

จากตารางที่ 59 พบวาอาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการการใหคําปรึกษาฯระดับสถาบัน ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.57)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.06) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.01) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.03)
อยูในระดับมาก เกี่ยวกับมีการกระตุนใหนิสิตนักศึกษารูจักการจัดเวลาในการเรียนและการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
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ตารางที่ 60 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของคณบดี
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

1. นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษามาปฏิบัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา
3. ใหความสําคัญและสนับสนุนระบบการใหคําปรึกษา
ของคณะ
4. สรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัตหิ นาที่
อาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
5. จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของคณะ
กรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะอยางเพียงพอ
6. ประสานงานระบบการใหคําปรึกษาใหเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหชัดเจน
7. จัดใหมกี ารประเมินระบบงานการใหคําปรึกษาเปน
ประจําทุกปการศึกษา
8. นําผลการประเมินระบบการใหคําปรึกษามาปรับปรุงงาน
ของสถาบัน
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

4.39 0.05 4.27 0.10 3.89 0.07
3.39 0.09 2.40 0.16 3.37 0.10

มาก
ปานกลาง

3.00 0.14 3.79 0.03 4.67 0.08 4.50
3.25 0.10 3.93 0.05 4.33 0.03 3.50

0.04
0.18

2.60 0.05
2.77 0.03

3.58 0.05 3.89 0.05 4.27 0.02 4.25

0.07

2.75 0.06 3.98 0.03 3.21 0.14 3.72 0.07

มาก

4.25 0.08 3.75 0.04 4.20 0.03 4.21

0.08

2.77 0.03 3.72 0.05 3.24 0.08 3.73 0.06

มาก

3.91 0.05 3.97 0.06 4.16 0.01 3.26

0.05

2.84 0.04 3.56 0.06 3.83 0.04 3.65 0.04

มาก

4.30 0.04 3.52 0.07 3.94 0.02 4.25

0.07

3.23 0.04 3.36 0.09 4.20 0.09 3.83 0.06

มาก

4.08 0.05 3.57 0.08 4.12 0.02 4.07

0.10

2.99 0.04 3.97 0.03 3.82 0.06 3.19 0.06

ปานกลาง

3.90 0.07 3.97 0.06 3.43 0.04 3.49

0.10

2.73 0.04 3.61 0.07 2.99 0.08 3.61 0.07

มาก

3.78 0.07 3.80 0.05 4.14 0.03 3.94

0.11

2.83 0.04 3.75 0.06 3.49 0.09 3.62 0.07

มาก
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จากตารางที่ 60 พบวา อาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของหนาที่ของคณบดี ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.62) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D=0.07) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 3.89) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.07) อยูในระดับมาก
เกี่ยวกับนํานโยบายเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษามาปฏิบัติ
ตารางที่ 61 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับคณะ ภาค สาขาวิชา
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)

1. นําระบบการใหคําปรึกษามาดําเนินการ
2. จัดสัมมนาหรือฝกอบรมอาจารยทปี่ รึกษาของคณะใหมี
ความรู ความเขาใจบทบาทหนาทีแ่ ละขอปฏิบัติของ
อาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการให
คําปรึกษา
3. มีคูมือปฏิบัติงานของอาจารยทปี่ รึกษา
4. มีการสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษา
5. มีขอมูลหลักสูตรของสถาบันที่เปนปจจุบนั
6. มีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของสถาบัน
7. มีระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา

ม.เปด
(n =30)

ระดับ

2.83 0.02 4.42 0.06 3.00 0.07 4.05 0.05
2.80 0.02 4.25 0.03 3.87 0.05 3.97 0.06

มาก
มาก

5.00 0.15 4.43 0.06 4.06 0.01

5.00

0.03

3.73 0.11 4.64 0.09 3.00 0.07 4.27 0.08

5.00 0.15 4.60 0.09 4.44 0.04

5.00

0.03

3.97 0.14 4.67 0.09 3.87 0.05 4.51 0.09

มาก
มากที่สุด

5.00 0.15 4.87 0.12 4.06 0.01

4.81

0.01

3.80 0.12 4.72 0.10 5.00 0.21 4.61 0.11

4.95 0.14 4.43 0.06 4.06 0.01
5.00 0.15 4.26 0.04 4.00 0.02

4.81
4.63

0.01
0.02

3.13 0.02 4.44 0.06 4.67 0.16 4.36 0.07
3.50 0.08 4.64 0.09 5.00 0.21 4.44 0.09

Χ

S.D

รวม
(n = 166)

0.00
0.03

Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)

4.75
4.56

Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)

4.25 0.04 4.60 0.09 4.44 0.04
3.15 0.12 4.60 0.09 4.56 0.06

Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
S.D

Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)

Χ

Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)

Χ

S.D

มากที่สุด
มาก
มาก
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ตารางที่ 61 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับคณะ ภาค สาขาวิชา (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

8. มีขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ที่เปนปจจุบัน
9. ขอมูลเกีย่ วกับกิจกรรมของนิสติ นักศึกษา
10. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการใหคําปรึกษาอยาง
ตอเนื่อง และทันตอสถานการณ
11. มีการสรางความเชื่อมัน่ ในการนําผลการประเมินการให
คําปรึกษาไปสูการปฏิบัติงาน
12. มีขอมูลและสรางความเขาใจเกีย่ วกับสวัสดิการตาง ๆ ที่
สถาบันจัดใหกับอาจารยทปี่ รึกษาทีท่ นั สมัยและถูกตอง
13. มีขอมูลและสรางความเขาใจเกีย่ วกับสวัสดิการตาง ๆ ที่
สถาบัน จั ดใหกับนิ สิตนัก ศึก ษาที่ทัน สมั ย และถูกตอง
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

4.65 0.10
4.20 0.03

3.63 0.05 4.39 0.04 4.38
3.75 0.03 3.61 0.07 4.75

0.05
0.00

2.80 0.02 4.28 0.04 3.67 0.02 3.98 0.05
2.63 0.09 3.44 0.08 3.00 0.07 3.63 0.06

4.10 0.02

3.65 0.05 4.44 0.04 4.88

0.02

3.30 0.05 4.11 0.01 3.53 0.00 4.01 0.03

มาก
มาก
มาก

4.20 0.04

3.63 0.05 2.00 0.09 4.38

0.05

3.30 0.05 4.11 0.01 3.67 0.02 3.61 0.04

มาก

4.53 0.11

3.93 0.06 4.21 0.03 4.76

0.02

3.25 0.07 4.36 0.06 3.86 0.09 4.13 0.07

มาก

3.43 0.07 4.00 0.07 4.06 0.03 3.50

0.12

2.91 0.04 3.93 0.05 3.47 0.07 3.68 0.08

มาก

4.42 0.10 4.18 0.07 4.02 0.04 4.63

0.03

3.23 0.06 4.31 0.06 3.82 0.08 4.10 0.08

มาก

จากตารางที่ 61 พบวา อาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของคณบดี ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 4.10) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.08)
อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.13) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.07) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับมีขอมูลและ
สรางความ เขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่สถาบันจัดใหกับอาจารยที่ปรึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง
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ตารางที่ 62 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

1. ทําหนาที่เปนตัวแทนของสถาบันเพื่อดูแลชวยเหลือ
นิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
2. ชี้แจงใหนิสิตนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาทีข่ องอาจารยที่
ปรึกษาและหนาทีข่ องนิสิตนักศึกษา
3. สรางความสัมพันธอนั ดีกับนิสติ นักศึกษาที่รับผิดชอบใน
ฐานะครูกับลูกศิษย
4. พิจารณาคํารองตางๆ ของนิสิตนักศึกษาในสวนที่
เกี่ยวของกับหนาทีข่ องอาจารยที่ปรึกษาใหทนั เวลา
5. ติดตอกับนักศึกษาในความรับผิดชอบทีข่ าดเรียนและ
มีปญหาอื่น ๆ ที่สมควรไดรับความชวยเหลือ
6. กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอรับคําปรึกษา
แนะนําอยางสม่ําเสมอ
7. จัดทําระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษาที่รบั ผิดชอบ
8. ใหความรวมมือกับคณะกรรมการการใหคําปรึกษาฯ
ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
9. พิจารณาตักเตือนนิสิตนักศึกษาทีม่ ีความประพฤติไมเหมาะสม
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

3.25 0.11 2.60 0.13 3.04 0.09

ปานกลาง

3.90 0.01 3.56 0.06 2.00 0.04 3.50

0.18

2.47 0.07

4.60 0.09 4.49 0.07 3.72 0.06 3.50

0.18

3.07 0.01 4.14 0.02 3.60 0.01 3.88 0.07

มาก

3.90 0.07 3.97 0.06 3.43 0.04 3.49

0.10

2.73 0.04 3.61 0.07 2.99 0.08 3.61 0.07

มาก

3.25 0.10 3.02 0.14

3.83 0.04 3.94

0.12

2.27 0.10 3.05 0.13 2.33 0.17 3.10 0.12

ปานกลาง

4.55 0.08 3.99 0.00

4.56 0.06 3.75

0.14

2.90 0.01 3.86 0.02 2.73 0.11 3.77 0.06

มาก

4.00 0.00 4.29 0.04

4.56 0.06 4.38

0.05

3.00 0.00 4.17 0.02 3.73 0.03 4.02 0.03

มาก

4.05 0.01 3.89 0.01 4.06 0.01 4.56
4.15 0.03 3.75 0.04 4.20 0.03 4.21

0.03
0.08

2.87 0.01 4.05 0.01 4.67 0.16 4.15 0.06
2.77 0.03 3.72 0.05 3.24 0.08 3.74 0.06

มาก
มาก

3.68 0.06 3.99 0.07 4.27 0.02 4.25
4.01 0.05 3.88 0.05 3.85 0.04 3.95

0.07
0.10

2.75 0.06 3.52 0.06 3.21 0.14 3.72 0.07
2.76 0.04 3.71 0.05 3.23 0.10 3.67 0.07

มาก
มาก
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จากตารางที่ 62 พบวา อาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.67) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D= 0.07) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.15) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.06) อยูในระดับ
มาก เกี่ยวกับจัดทําระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
ตารางที่ 63 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)

1. ใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษาในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา
2. ใหขอมูลที่ถูกตองแกนสิ ิตนักศึกษาทีเ่ กี่ยวกับ กฎ ระเบียบ
และ ขอบังคับทีส่ ําคัญมากซึ่งอาจทําใหนกั ศึกษาตองถูก
ลงโทษทางวินยั
3. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาโดยใชขอมูลภูมหิ ลัง
ความสนใจ และ ความสามารถของนิสิตนักศึกษาเพื่อการ
วางแผนการศึกษาและอาชีพ
4. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
เลือกวิชาเรียนใหเหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษา
และเปนไปตามหลักสูตร

ม.เปด
(n =30)

ระดับ

2.83 0.02 4.42 0.06 3.00 0.07 4.10 0.05

มาก

3.15 0.12 4.60 0.09 4.56 0.06

4.56

0.03

2.80 0.02 4.25 0.03 3.87 0.05 3.77 0.06

มาก

3.00 0.07 4.43 0.06 4.06 0.01

5.00

0.03

3.73 0.11 4.35 0.08 3.00 0.07 4.27 0.08

มาก

4.00 0.11 4.60 0.09 4.44 0.04

5.00

0.03

3.97 0.14 4.67 0.09 3.87 0.05 4.51 0.09

มากที่สุด

Χ

S.D

รวม
(n = 166)

0.00

Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)

4.25

Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)

4.15 0.03 4.60 0.09 4.44 0.04

Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
S.D

Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)

Χ

Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)

Χ

S.D
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ตารางที่ 63 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

5. ใหคําปรึกษาแนะนําหรือชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเพื่อการ
แกไขปญหาดานการเรียน
6. ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
พรอมทัง้ ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา เมื่อผลการเรียนของนิสิต
นักศึกษาต่ําลง
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

3.10 0.06

3.35 0.05 4.44 0.04 4.18

0.02

3.30 0.05 4.11 0.01 3.53 0.00 4.20 0.03

มาก

4.20 0.04

3.43 0.05 2.00 0.09 4.32

0.05

3.30 0.05 4.11 0.01 3.67 0.02 3.51 0.04

มาก

3.60 0.07 4.17 0.07 3.99 0.05 4.55

0.03

3.32 0.06 4.32 0.05 3.49 0.04 4.06 0.06

มาก

จากตารางที่ 63 พบวา อาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 4.06) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D= 0.06) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.51) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.09) อยูในระดับ
มากที่สุด เกี่ยวกับใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนใหเหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษา และเปนไปตามหลักสูตร
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ตารางที่ 64 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนานิสิตนักศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ในสถาบันและชุมชน
2. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
ไดแก ความซื่อสัตย ความเสียสละ และความมีวนิ ัย
3. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความรู ไดแก การ
ควบคุมอารมณของตนเองกับผูอ ื่น ความมัน่ ใจในตนเอง
และการจัดเวลาในการเรียน
4. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก ความมีน้ําใจ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม และการ
ปรับตัวเขากับผูอื่น
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

4.33 0.11 3.53 0.02 3.53 0.03 4.60
4.40 0.11 3.07 0.07 4.01 0.03 3.97

0.07
0.06

3.97 0.02 4.28 0.05 3.27 0.10 4.03 0.07
3.87 0.00 4.22 0.04 3.90 0.03 3.77 0.05

มาก
มาก

3.90 0.01 3.62 0.04 3.90 0.00 3.97

0.14

4.00 0.02 4.24 0.05 4.27 0.11 4.16 0.06

มาก

4.24 0.05 3.26 0.06 3.74 0.04 2.28

0.10

3.90 0.02 4.07 0.07 3.60 0.08 3.57 0.06

มาก

4.21 0.07 3.37 0.05 3.79 0.02 3.70

0.09

3.93 0.01 4.20 0.05 3.76 0.08 3.88 0.06

มาก

จากตารางที่ 64 พบวา อาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนานิสิตนักศึกษา ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.88)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.06) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.16) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.06)
อยูในระดับมาก เกี่ยวกับใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความรู ไดแก การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น ความมั่นใจในตนเอง และการจัดเวลาในการเรียน
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ตารางที่ 65 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

3.25 0.10 2.65 0.19 4.56 0.06 3.69
1. สงเสริมการจัดบริการที่เอื้อตอการเรียนรู เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร หลักสูตร ระเบียบ
ขอบังคับของสถาบัน ศูนยกลางการใหคําปรึกษา เปนตน
2. สงเสริมการจัดบริการดานกายภาพทีส่ งเสริมคุณภาพชีวิต 3.80 0.30 4.40 0.06 4.39 0.04 3.56
เชน หอพัก ศูนยกีฬา หองสมุด หองออกกําลังกาย
สภาพแวดลอมภายในสถาบัน
3.53 0.07 4.40 0.13 4.47 0.05 3.63
รวม

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

0.15

2.97 0.00 4.61 0.09 3.73 0.03 3.64 0.09

มาก

0.17

3.17 0.03 4.64 0.09 3.47 0.01 3.92 0.10

มาก

0.16

3.07 0.01 4.62 0.09 3.60 0.02 3.91 0.08

มาก

จากตารางที่ 65 พบวา อาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงานระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.91) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.08) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง
คาเฉลี่ย ( Χ = 3.92) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.10) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับสงเสริมการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต เชน หอพัก ศูนยกีฬา
หองสมุด หองออกกําลังกาย สภาพแวดลอมภายในสถาบัน
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯ องคประกอบดานผลผลิต ผูวิจัยสรุปภาพรวมเปนตาราง รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 66 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯของนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาสถาบัน
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 30)

1. มีการระบุและกําหนดชั่วโมงการพบอาจารยที่ปรึกษา
2. มีการนําผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของ
อาจารย ปรึกษากับนิสิตนักศึกษามาปรับปรุงแกไข
3. ไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธระบบการให
คําปรึกษาของสถาบันไปสูการปฏิบตั ิไดจริง
4. สามารถใชระบบฐานขอมูลเกีย่ วกับระบบการให
คําปรึกษาเชน โทรศัพท เว็บไซต คอมพิวเตอร สืบคน
ขอมูล เปนตน
5. มีกิจกรรมที่ใหอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาได
พบปะเพื่ อ สร า งสัมพันธภาพ
6. มีการชี้แจงใหเขาใจบทบาทหนาทีข่ องนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบัน
รวม

ม.เปด
(n = 30)

ม.เอกชน
(n = 90)

สถาบันการ
พลศึกษา (n = 30)

รวม
(n = 330)

ระดับ

Χ

S.D

Χ

S.D

Χ

S.D

3.93 0.04 2.85 0.12 3.33 0.11
3.97 0.04 3.25 0.04 3.60 0.06

3.47
3.97

0.16
0.06

3.97
3.70

0.02
0.04

3.44
3.75

0.12
0.05

3.37
3.40

0.08
0.07

3.48 0.10 ปานกลาง
3.67 0.06 มาก

4.13 0.01 3.24 0.04 3.83 0.01

4.70

0.09

3.90

0.00

4.47

0.09

3.37

0.08

3.95 0.05

มาก

4.63 0.10 3.53 0.02 3.73 0.03

4.60

0.07

3.97

0.02

4.28

0.05

3.27

0.10

4.01 0.06

มาก

4.70 0.11 3.07 0.07 4.03 0.03

3.97

0.06

3.87

0.00

4.22

0.04

3.90

0.03

3.97 0.05

มาก

4.10 0.01 3.62 0.04 3.90 0.00

4.97

0.14

4.00

0.02

4.24

0.05

4.27

0.11

4.16 0.06

มาก

4.24 0.05 3.26 0.06 3.74 0.04

4.28

0.10

3.90

0.02

4.07

0.07

3.60

0.08

3.87 0.06

มาก

Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล (n = 30)
S.D

Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 30)

Χ

Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 90)

Χ

S.D
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จากตารางที่ 66 พบวา อาจารยที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนาสถาบัน ในภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.87) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.06) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.01) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.06) อยูใน
ระดับมาก เกี่ยวกับ สามารถใชระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา เชน โทรศัพท เว็บไซต คอมพิวเตอร สืบคนขอมูล เปนตน
ตารางที่ 67 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาสังคม
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 30)

7. อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการใชเหตุผลเพื่อ
แกไขปญหา
8. ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการอยู
รวมกัน เชน หอพัก หองเรียน เปนตน
9. ไดรับรูแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตน วิธีการเรียนรู
แหลงการหาความรูทหี่ ลากหลายในสถาบัน
10. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย
11. มีแบบฟอรมตาง ๆ ทีใ่ ชในการใหคําปรึกษา เชน ใบ
สมัคร ใบคํารองตาง ๆ สําหรับนิสิตนักศึกษา

ม.เปด
(n = 30)

ระดับ

4.13 0.05 4.22 0.04 3.77

0.00

4.06 0.06 มาก

4.23 0.02 3.20 0.05 3.60 0.06

3.97

0.06

4.00 0.02 3.98 0.01 4.00

0.05

3.86 0.04 มาก

4.27 0.02 3.51 0.02 4.03 0.03

4.17

0.02

3.83 0.01 4.55 0.11 4.30

0.11

4.10 0.05 มาก

4.60 0.09 3.37 0.01 4.10 0.04

4.70

0.09

3.83 0.01 4.25 0.05 3.67

0.02

4.08 0.05 มาก

4.27 0.02 3.39 0.01 3.73 0.03

3.83

0.09

3.83 0.01 3.53 0.10 3.90

0.03

3.79 0.05 มาก

Χ

S.D

รวม
(n = 330)

0.12

Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา (n = 30)

4.83

Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 90)

3.73 0.08 3.77 0.07 3.97 0.02

Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล (n = 30)
S.D

Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 30)

Χ

Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 90)

Χ

S.D
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ตารางที่ 67 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาสังคม (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 30)
Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 90)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 30)
Χ

S.D

12. ไดรับคําแนะนําการใชเหตุผลทั้งในการเรียน และการ 4.00 0.03 3.34 0.02 3.87 0.00
ใชชีวิตสวนตัวจากอาจารยที่ปรึกษา
13 อาจารยที่ปรึกษามีบุคลิกภาพนาประทับใจและสราง 4.03 0.02 3.71 0.06 3.83 0.01
แรงจูงใจใหนิสิตนักศึกษาเขาพบ
4.16 0.04 3.47 0.03 3.88 0.03
รวม

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล (n = 30)
Χ

S.D

4.03

0.05

4.83
4.34

ม.เปด
(n = 30)

รวม
(n = 330)

ระดับ

S.D

3.73 0.03 4.12 0.03

3.37

0.08

3.78 0.04 มาก

0.12

3.87 0.00 4.12 0.02

3.70

0.01

4.02 0.05 มาก

0.08

3.89 0.02 4.11 0.05

3.82

0.04

3.96 0.05 มาก

Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา (n = 30)
Χ

Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 90)

Χ

S.D

จากตารางที่ 67 พบวา การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาสังคม โดยภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.96) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D= 0.05) อยูในระดับมาก ประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คาเฉลี่ย ( Χ = 4.08) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.05) อยูในระดับ
มาก เกี่ยวกับไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาในการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
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ตารางที่ 68 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาตนเอง
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 30)

14. สามารถนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
ผานระบบเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชี วิ ต ประจําวันได
15. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษาใหสามารถใช
เวลาวางใหเปนประโยชนเพิม่ ขึน้
16. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษาเกี่ยวกับการ
คนหาความถนัดของตนเองเพื่อวางแผนไปสูการ
ประกอบอาชีพ
17. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม เชน
ความเสียสละ .ความซื่อสัตย ความมีวนิ ัย เปนตน
18. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณลักษณะดานการควบคุมอารมณของ
ตนเองกับผูอื่น
19. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณลักษณะดานการปรับตัวและสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล

3.67 0.10 3.43 0.00 3.77 0.02

4.73

0.09

3.67 0.10 3.29 0.03 3.93 0.01

4.37

5.00 0.17 3.55 0.02 3.90 0.00

ม.เปด
(n = 30)

รวม
(n = 330)

ระดับ

3.70 0.04 2.97 0.21

3.70

0.01

3.71 0.07 มาก

0.02

3.63 0.05 3.93 0.02

3.73

0.00

3.80 0.04 มาก

4.70

0.09

3.77 0.02 3.83 0.04

3.47

0.06

4.04 0.06 มาก

4.23 0.02 3.50 0.01 3.67 0.04

4.07

0.04

3.70 0.04 4.24 0.05

3.20

0.11

3.81 0.05 มาก

3.90 0.05 3.40 0.01 3.63 0.05

4.50

0.05

3.93 0.01 3.85 0.03

3.80

0.01

3.86 0.03 มาก

4.17 0.00 3.48 0.01 3.73 0.03

4.63

0.07

4.03 0.03 3.85 0.03

4.23

0.10

4.02 0.04 มาก

Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา (n = 30)
S.D

Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 90)

Χ

Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล (n = 30)
S.D

Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 30)

Χ

Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 90)

Χ

S.D

251

252
ตารางที่ 68 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาตนเอง (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 30)

20. อาจารยที่ปรึกษามีประโยชนในการใหคําปรึกษาตอ
นิสิตนักศึกษา
21. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษาเพื่อสรางความ
ตระหนักดานการศึกษา
22. ผลของการรับคําปรึกษาชวยใหปรับตัวการทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
23. ไดเขารวมกิจกรรมระบบการใหคําปรึกษาแบบพี่ชวย
นอง เพื่อนชวยเพือ่ น ใหเปนผูชวยอาจารยที่ปรึกษา
24. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาใหรูจักสราง
กําลังใจใหกบั เพื่อนเมื่อมีปญ
 หา
รวม
รวมทั้งสิน้

4.07 0.02 3.10 0.07 4.33 0.09

3.03

0.25

4.03 0.02 3.63 0.04 3.80 0.02

4.67

4.30 0.03 3.55 0.02 4.83 0.19

ม.เปด
(n = 30)

รวม
(n = 330)

ระดับ

4.10 0.04 4.38 0.07

4.40

0.13

3.92 0.10 มาก

0.08

4.00 0.02 3.94 0.01

3.27

0.10

3.35 0.05 ปานกลาง

3.77

0.10

4.07 0.04 4.11 0.02

4.03

0.06

4.10 0.07

มาก

3.87 0.06 3.37 0.01 3.90 0.00

4.33

0.01

3.90 0.00 3.90 0.02

3.63

0.02

3.85 0.02

มาก

4.47 0.06 3.79 0.07 4.03 0.03

4.33

0.01

3.83 0.01 4.04 0.01

4.00

0.05

4.07 0.04

มาก

4.11 0.06 3.50 0.03 3.97 0.05
4.17 0.05 3.41 0.04 3.86 0.04

4.17
4.26

0.09
0.09

3.88 0.03 3.93 0.04
3.89 0.02 4.04 0.05

3.79
3.74

0.06
0.06

3.86 0.05
3.89 0.05

มาก
มาก

Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา (n = 30)
S.D

Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 90)

Χ

Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล (n = 30)
S.D

Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 30)

Χ

Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 90)

Χ

S.D

จากตารางที่ 68 พบวา การพัฒนาระบบของนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาตนเอง โดยภาพรวม คาเฉลี่ย ( Χ = 3.86) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.05)
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา การปฏิบัติมีความถี่สูงสุด คาเฉลี่ย ( Χ = 4.10) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.07) อยูในระดับมาก เกี่ยวกับ
ผลของการรับคําปรึกษาชวยใหปรับตัวการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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ตอนที่ 3 ประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
เมื่อไดผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาแลวขั้นตอน
ตอ มา คือ นํา กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิแ หง ชาติ นํา มาเชื่อ มโยง เพื่อ สรา งกิจกรรมการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา โดยมีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา เปนกระบวนการคิด การพูด การอภิปราย
โดยการประชุมชี้แจงใหเกิดความเขาใจตรงกันของอาจารยที่ปรึกษา จํานวน 1 – 2 วัน และการฝก
ปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของนิสิตนักศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูแบบ
รวมมือ รวมคิด รวมทํากิจกรรม รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และหาเหตุผล จากกิจกรรมการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยางนอย 1 ภาคการศึกษา
2. ในกรณีที่พบวาสถาบันจะตองพัฒนาคุณลักษณะนิสิตนักศึกษาใหมีหลายดานขึ้นถา
สถาบันมีความพรอมทั้งในดานงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณ สถาบันสามารถ
สร างกิ จกรรมพั ฒ นาให แก นิ สิ ต นั กศึ กษาได ทุ กชั้ นป ตามความเหมาะสมและความจํ าเป น
หากสถาบันยังไมมีความพรอม อาจจะจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 กอน เพราะนิสิตนักศึกษาเริ่มเขามาในสถาบันตองปรับตัวในการอยูรวมกับผูอื่น การพัฒนา
ระบบการให คํ าปรึกษา จึ ง เป น สิ่ งจํ าเป นที่ช วยให นิ สิต นักศึกษาไดรู จักสถาบั น และอาจารย ที่
ปรึกษามากขึ้น
3. เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒ นาระบบการใหคําปรึกษาเสร็จสิ้นตามกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวแลว ใหผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ไปใหนิสิตนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองหลังจากเขารวมกิจกรรมการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษา
จากเกณฑการพิจารณาดังกลาว ผูวิจัยไดแบงการประเมินผลของระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาออกเปน 2 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การประเมินผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
การประเมินผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ผูวิจัยแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
นักศึกษาเพื่อนํามากําหนดกรอบการสรางกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
นําเสนอเปนตารางที่ 69 ดังนี้

254

1. แนวคิดจริยธรรมของเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี (อังคณา สัมเภาประเสริฐ, 2538)
2. ลักษณะของครูที่ดี 5 ประการของ เบค
(Beck, 1967)
3. ทักษะและสมรรถภาพที่จําเปนในดาน
วิชาชีพของผูเปนครูใหม ของ เคอริส
(Curis, 1996)
4. คูมือความฉลาดทางอารมณ
(กรมสุขภาพจิต, 2543)
5. การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับบัณฑิตอุดม
ศึกษาไทย (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543)
6. รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพือ่
สงเสริมจริยธรรมของนักศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
(พรพิพัฒน เพิ่มผล, 2545)
7. การศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงคของนักเรียนวัยรุน
(พรรณพร วรรณลักษณ, 2548)

การปรับตัวเขากับผูอื่น

การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น

ความมีน้ําใจ

การจัดเวลาในการเรียน

ความมั่นใจในตนเอง

ความมีวินัย

ความซื่อสัตย

ความเสียสละ

รายการ

ควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น

ตารางที่ 69 ผลการสังเคราะหเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
นักศึกษา

3 3
3 3
3 3

3 3
3 3

3 3 3
3 3

3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3
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8. การศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองและ
การสรางโมเดลการใหคําปรึกษากลุมเพื่อ
พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของ
นักเรียนวัยรุนภาคเหนือ
(ประภาส ณ พิกุล, 2551)
9. การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
(สุรียพร พานิช, 2551)
10. ความเชื่อมั่นในตนเองของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธนบุรี (พนิดา มารุงเรือง
และ อัญชลี ทรัพยเกษม, 2552
11. คุณลักษณะคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง
ประสงคจากการผลิตของมหาวิทยาลัย
(เอมอร เจริญพร, 2553)
12. การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติกับการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต (สมพงษ ชาตะวิถี, 2554)
รวม

3 3 3

การปรับตัวเขากับผูอื่น

การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น

ความมีน้ําใจ

การจัดเวลาในการเรียน

ความมั่นใจในตนเอง

ความมีวินัย

ความซื่อสัตย

ความเสียสละ

รายการ

ควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น

ตารางที่ 69 ผลการสังเคราะหเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
นักศึกษา (ตอ)

3 3

3 3 3 3 3

3 3

3

3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3

7

10

7

3 3

5

7

5

3 3

5

6

5

จากตารางที่ 69 พบวา คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาที่นํามาพัฒนา สวนใหญเห็นวา
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับ ความซื่อสัตย ความเสียสละ และความมีวินัย ดาน
ความรูเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง การจัดเวลาในการเรียน และควบคุมอารมณของตนเองกับ
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ผูอื่น ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการไดรับการยอมรับจาก
บุคคลอื่น การปรับตัวเขากับผูอื่น และความมีน้ําใจ
สวนที่ 2 การสรางกิจกรรมเพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ผู วิ จั ย สร า งกิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบการให คํา ปรึ ก ษา โดยนํา คุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (2552) โดยนํามาศึกษา 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริย ธรรม ดา น
ความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ศึกษาคุณลักษณะที่จําเปน
และสํ า คัญ เพื ่อ เปน พื ้น ฐานของการพัฒ นาคุณ ภาพในดา นอื ่น ได การพัฒ นาระบบการให
คําปรึกษา สามารถพัฒนาการบริหารงานและนิสิตนักศึกษาไดจริง ผูวิจัยไดใหความชวยเหลือ
นิสิตนักศึกษาที่มาเขากลุม นับตั้งแตครั้งแรกโดยการสัมภาษณเพื่อถามความสมัครใจ ผูวิจัยสราง
สัมพันธภาพกับนิสิตนักศึกษา แนะนําใหนิสิตนักศึกษารูจักกัน ตลอดจนทราบถึงวัตถุประสงคของ
การเขากลุม ประโยชนของการเขากลุม ระยะเวลา สถานที่ จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้เพื่อสราง
สัมพันธภาพ เพื่อใหนิสิตนักศึกษารูสึกปลอดภัย สบายใจ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและความ
รูสึกของนิสิตนักศึกษาทุกคน ผูวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคจากทฤษฎีตางๆ ในการนํามาใชในการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นนํา เปนขั้นที่สําคัญสําหรับการใหคําปรึกษาทุกครั้ง ซึ่งผูวิจัยสรางบรรยากาศที่ดี
ผูเขารวมกิจกรรมรูสึกผอนคลาย มีความรูสึกปลอดภัย และมีการบอกถึงวัตถุประสงคของการเขา
รวมกิจกรรมแตละครั้งวาจะพัฒนาคุณลักษณะในเรื่องใด มีกิจกรรมที่จะนําเขาสูเนื้อหาที่จะ
พัฒนากิจกรรมในแตละครั้ง อาจมีการทบทวนเรื่องราวที่ไดปฏิบัติมาจากครั้งที่ผานมา รวมถึง
ทบทวนถึงการบานที่ใหไปฝกปฏิบัติและเปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมซักถามในสวนที่ยังไม
กระจางชัดและยังเปนที่สงสัย
2. ขั้นดําเนินการ เปนขั้นตอนที่มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนในการรวม
กิจกรรมในแตละครั้ง โดยผูวิจัยใชเทคนิคตาง ๆ อยางหลากหลายเขามาใชในกิจกรรมการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา การใชเทคนิคทั่วไป เชน การถาม การฟงอยางตั้งใจ การสะทอนความรูสึก
การตีความ การสรุปความ และเทคนิคเฉพาะของการพัฒนาในแตละครั้ง
3. ขั้นสรุป เปนขั้นตอนของการสรุปกิจกรรมการใหคําปรึกษาในแตละครั้ง และรวมไป
ถึงการสรุปกิจกรรมการใหคําปรึกษาเมื่อสิ้นสุดการใหคําปรึกษาในครั้งสุดทายในการสรุปกิจกรรม
การใหคําปรึกษาแตละครั้ง ผูวิจัยจะใหนิสิตนักศึกษาชวยกันสรุปสาระและประโยชนจากการที่
ไดมาเขารวมกิจกรรม นอกจากนี้ก็จะมีการทําความเขาใจรวมกันของกลุม การเปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษาซักถามเพิ่มเติมในประเด็นปญหาตางๆ ที่สงสัยหรือไมเขาใจ นอกจากนี้ก็จะมีการให
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ขอมูลปอนกลับในระหวางสมาชิกดวยกัน หรือระหวางผูวิจัยกับนิสิตนักศึกษา ใหการบานเพื่อ
กลับไปฝกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะในครั้งตอไป
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาระบบใหคําปรึกษากลุมแตละครั้ง ผูวิจัยได
ใช ท ฤษฎี แ ละเทคนิ ค ในการให คํ า ปรึ กษา มาประยุ กต ใ ช ใ นการให คํ าปรึ กษากลุม เพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะที่พึงประสงคในแตละครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศ
ผูวิจัยใชเทคนิคการยอมรับอยางไมมีเงื่อนไข การใชคําถาม การฟงอยางตั้งใจ
นอกจากนี้ผูวิจัยไดใชหลักการของการใหคําปรึกษากลุม ไดแก การรักษาความลับของกลุม การ
พูดถึงสมาชิกคนอื่นอยางสรางสรรค การมีความจริงใจตอเพื่อนสมาชิกในกลุม
ครั้งที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
การพั ฒ นาในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใชท ฤษฎี การให คํ าปรึ กษากลุ ม แบบยึ ด บุค คลเป น
ศูนยกลาง ของคอเรย (Corey, 2004) ใชเทคนิคการตั้งคําถามเพื่อทํากิจกรรม แบงออกเปน 3 ขั้น
คือขั้นการมีสวนรวม ขั้นวิเคราะห และขั้นประยุกตหลักการ เพื่อดูอารมณ ความรูสึกและเจตคติ
ของนิสิตนักศึกษา เพื่อใหเกิดคุณลักษณะและการตัดสินใจของตนเองเกี่ยวกับการแสดงความ
เสียสละไดอยางเหมาะสม
ครั้งที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
การพั ฒนาในครั้ งนี้ ผู วิ จั ยใช ทฤษฎี การให คํ าปรึ กษากลุ มแบบยึ ดบุ คคลเป น
ศูนยกลางของคอเรย (Corey, 2004) ใชเทคนิคการตั้งคําถาม โดยถามสมาชิกในกลุมถึงความ
ซื่อสัตย เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดทราบความตองการของตัวเอง มีแนวทางในการไปสูความตองการ
นั้นมีวิธีประเมินแนวทางและการวางแผนเพื่อใหประสบความสําเร็จ
ครั้งที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินัย
การพัฒนาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวทางตามทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบยึด
บุคคลเปนศูนยกลาง ของคอเรย (Corey, 2004) ใชเทคนิคการเสริมแรง เพื่อใหนิสิตนักศึกษา
วางแผนในการปฏิบัติตนและใหระบุผลที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษา วิเคราะห
ความมีวินัย วางแผนในการพัฒนาความมีวินัย และการแสดงความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกจาก
สิ่งที่ไดเห็นจากการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีวินัย
ครั้ ง ที่ 5 การพั ฒนาคุ ณ ลั ก ษณะด า นความรู เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม อารมณ ข อง
ตนเองกับผูอื่น
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การพัฒนาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบภาวนิยม ของ คอเรย
(Corey, 2004) ใชเทคนิคการตระหนักรูอารมณของตนเอง ไดแก การสรางความตระหนักและทํา
ความเขาใจ การปรับกระบวนการคิด และการฝกปฏิบัติ เพื่อดูวาเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นกับตัว
นิสิตนักศึกษามีความรูสึกเกี่ยวกับเหตุการณนั้นอยางไร และมีพฤติกรรมรวมทั้งแสดงออกทาง
อารมณอยางไร
ครั้งที่ 6 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง
การพัฒนาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบเกสตัลท (เอมอร
เจริญพร, 2553) โดยใชเทคนิคจินตนาการ คือ ใหนิสิตนักศึกษาจินตนาการถึงเรื่องที่ตนเองไม
มั่นใจและรูสึกอยางไร และใหจินตนาการตอในสิ่งที่ตนเองรูสึกไมสบายใจนั้นใหสามารถเกิดความ
มั่นใจ จากนั้นก็ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองจินตนาการเลาใหเพื่อนฟง ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยได
ถามนิสิตนักศึกษาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากนั้นใหนิสิตนักศึกษา
วางแผนในการปฏิบัติตน และระบุผลที่จะเกิดขึ้นตามมาหากขาดความมั่นใจในตนเอง โดยผูวิจัย
ถามวาถาขาดความมั่นใจในตนเองเรื่องอะไร และจะทําอยางไรตอสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อทําแลวจะรูสึก
อยางไร และถาทําไมไดจะแกไขอยางไรตอไป เมื่อนิสิตนักศึกษาทําเสร็จก็มีการแลกเปลี่ยนแนว
ปฏิบัติซึ่งกันและกันสุดทายผูวิจัยไดใหเขียนแผนผังความคิดในเรื่องการดําเนินชีวิตดวยความ
เชื่อมั่น เพื่อใหนิสิตนักศึกษารูสึกเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 7 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับการจัดเวลาในการเรียน
การพัฒนาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบภาวนิยม ของคอเรย
(Corey, 2004) ใชเทคนิคการตระหนักรู เพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษานําไปพัฒนาตนเอง เขาใจ
บทบาท หนาที่ของตนเองในปจจุบันใหมากขึ้น และการกําหนดเปาหมาย รวมทั้งการสรางความรู
เกี่ยวกับการจัดเวลาในการเรียน
ครั้ ง ที่ 8 การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
การพัฒนาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง
ของ คอเรย (Corey, 2004) โดยใชเทคนิคการเสริมแรง โดยใหวางแผนในเรื่องของความมีน้ําใจตอ
ครอบครัว สังคม การเรียน และการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีกําลังใจที่จะ
พัฒนาความมีน้ําใจของตนเองใหดีขึ้น
ครั้งที่ 9
การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น
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ในการพั ฒ นาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช ห ลั ก การของทฤษฎี การให คํ า ปรึ ก ษาเกสตั ล ท
(Gestalt Therapy) ใชเทคนิคจินตนาการ ซึ่งผูวิจัยพยายามที่จะใหนิสิตนักศึกษาเกิดการโตแยง
เพื่อใหการโตแยงกับตนเองนั้นสามารถตรวจสอบความเชื่อที่ผิด ๆ จนกวาจะเกิดความรูสึกที่ดี
ขึ้นมา
ครั้ ง ที่ 10 การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่น
ในการพัฒนาครั้งนี้ ผูวิจัยใชหลักการทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบยึดบุคคล
เปนศูนยกลางของคอเรย (Corey, 2004) ใชเทคนิคการเสริมแรง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการสราง
บุคลิกภาพใหมีความประทับใจในเรื่องใดบาง และมีวิธีการรักษาบุคลิกภาพใหคงอยูไดอยางไร
ครั้งที่ 11 ปจฉิมนิเทศและการทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
ในการพั ฒ นาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช ท ฤษฎี ก ารให คํ าปรึ ก ษากลุ ม แบบยึ ด บุ ค คลเป น
ศูนยกลางของคอเรย (Corey, 2004) ใชเทคนิคการเสริมแรง การใหกําลังใจ ตลอดจนใหสมาชิก
ไดแสดงความรูสึกหลังจากที่ไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา การพัฒนา
คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษากอนและหลังการเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
การวิเคราะหในขั้นนี้ ผูวิจัยนําคะแนนวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษากอนเขารวมการ
พัฒนา (Pretest) เปรียบเทียบกับคะแนนวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาหลังเขารวมการพัฒนา
(Posttest) เพื่อวิเคราะหผลการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาเมื่อเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา มาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 70
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ตารางที่ 70 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษากอน-หลังการเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ความเสียสละ
2. ความซื่อสัตย
3. ความมีวนิ ัย
รวม
ดานความรู
4. การควบคุมอารมณของ
ตนเองกับผูอื่น
5. ความมั่นใจในตนเอง
6. การจัดเวลาในการเรียน
รวม
ดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
7. ความมีน้ําใจ
8. การไดรับการยอมรับจาก
บุคคลอื่นในสังคม
9. การปรับตัวเขากับผูอื่น
รวม

กอนทดลอง
(n = 45)
S.D
Χ

หลังทดลอง (n = 45)

t - test

df

pvalue

Χ

S.D

2.41
2.54
2.52

0.14
0.14
0.06
0.12

2.69
2.45
2.62
2.59

0.09
0.13
0.14
0.12

6.72
0.98
2.376

44
44
44

.038
.865
.430

2.55

0.09

2.56

0.17

0.66

44

.814

2.53
2.57
2.55

0.10
0.08
0.09

2.54
2.63
2.58

0.13
0.05
0.12

0.1884
8.1666

44
44

.967
.019

2.63
2.45

0.13
0.11

2.73
2.57

0.05
0.12

3.7714
1.8666

44
44

.192
.569

2.45
2.51

0.11
0.12

2.50
2.60

0.07
0.08

0.49

44

.954

2.60

* p < .05

จากตารางที่ 70 ผลการวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
และค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา จํ า แนกตามคุ ณ ลั ก ษณะ 3 ด า น 9
คุณลักษณะของกลุมทดลองกอนและหลังการทดลอง ปรากฏวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคุณลักษณะของ
นิสิตนักศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
กอนการทดลองดังแผนภูมิที่ 18
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แผนภูมิที่ 18 แสดงผลการวัดคุณลักษณะของนิสติ นักศึกษากอนและหลังการทดลอง
จากแผนภู มิ ที่ 18 แสดงผลการวั ด คุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาก อ นการทดลอง
ในภาพรวม มีคุณลักษณะระดับที่มีความถี่สูง คาเฉลี่ย 2.63 เกี่ยวกับความมีน้ําใจ รองลงมา
คาเฉลี่ย 2.60 เกี่ยวกับความเสียสละ และคาเฉลี่ยต่ําสุด 2.41 เกี่ยวกับความซื่อสัตย
แสดงผลการวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาหลังการทดลอง ในภาพรวม มีคุณลักษณะ
ระดับที่มีความถี่สูง คาเฉลี่ยสูงสุด 2.73 เกี่ยวกับความมีน้ําใจ รองลงมา คาเฉลี่ย 2.69 เกี่ยวกับ
ความเสียสละ และคาเฉลี่ยต่ําสุด 2.45 เกี่ยวกับความซื่อสัตย
สวนที่ 4 การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา มีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้
1. นํ าคะแนนวั ดคุณลักษณะของนิสิ ตนักศึกษากอนเขารวมการพั ฒนา (Pretest)
เปรียบเทียบกับคะแนนวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาหลังเขารวมการพัฒนา (Posttest) เพื่อ
วิเคราะหผลการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาเมื่อเขารวมกิจกรรมการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา
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2. ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษา
ดวยการใหนิสิตนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมประเมินผลที่ไดรับ ความสอดคลอง ประโยชนที่ไดรับ
จากการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอผลการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษาในภาพรวมตารางที่ 71 ดังนี้
ตารางที่ 71 ผลการวิเคราะหการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ขอ

ขอความ

1

การปฐมนิเทศเพื่อแนะนําการรวม
กิจกรรม
กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษา
พัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษา
พัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษา
พัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินัย
กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษา
พัฒนาคุณลักษณะดานความรู
เกี่ยวกับการควบคุมอารมณของ
ตนเองกับผูอื่น
กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษา
พัฒนาคุณลักษณะดานความรู
เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง
กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษาพัฒนา
คุณลักษณะดานความรู เกีย่ วกับการ
จัดเวลาในการเรียน
กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษาพัฒนา
คุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความมีน้ําใจ

2

3

4

5

6

7

8

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
32 (71.11) 11 (24.44) 2 (4.44)
-

นอยที่สุด
-

33 (73.33) 12 (26.67)

-

-

-

31 (68.89) 10 (22.22)

3 (6.67)

1 (2.22)

-

32 (71.11) 13 (28.89)

-

-

-

29 (64.44) 12 (26.67)

4 (8.89)

34 (75.55) 11 (24.44)

-

-

-

31 (68.89) 11 (24.44)

3 (6.67)

-

-

34 (75.55) 11 (24.44)

-

-

-

-

-
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ตารางที่ 71 ผลการวิเคราะหการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา (ตอ)
ขอ

ขอความ

9

กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษา
พัฒนาคุณลักษณะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการไดรับ
การยอมรับจากบุคคลอื่นใน
สังคม
กิจกรรมระบบการใหคําปรึกษา
พัฒนาคุณลักษณะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับตัว
เขากับผูอื่น
การปจฉิมนิเทศเพื่อสรุปการรวม
กิจกรรม
ความชัดเจนดานเนื้อหา ที่สงผลตอ
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ความรูที่ไดรับนั้นสามารถนําไป
ประยุกตใชกับสภาพการณจริงได
บรรยากาศการเขารวมกิจกรรมเปน
กันเอง
การจัดแบงเวลาของการจัดกิจกรรม
เหมาะสม
การเขารวมกิจกรรมที่ผานมาทําให
ไดแนวทางการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษาอยางชัดเจน
ลักษณะของกิจกรรมชวยใหนิสติ
นักศึกษาไดเขาใจบทบาทอาจารยที่
ปรึกษาเพิ่มขึ้น
สถานการณที่นํามาใหศึกษาเปนสิ่ง
ที่นิสิตนักศึกษานําไปพัฒนาตนเอง
ไดเพิ่มขึ้น

10

11
12
13
14
15
16

17

18

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
30 (66.67) 15 (33.33)
-

นอยที่สุด
-

37 (82.22)

8 (17.78)

-

-

-

45 (100)

-

-

-

-

38 (84.44)

5 (11.11)

2 (4.44)

-

-

36 (80.00)

9 (20.00)

-

-

-

32 (71.11) 11 (24.44)

2 (4.44)

-

-

29 (64.44) 16 (35.55)

-

-

-

31 (62.89) 14 (31.11)

-

-

-

31 (62.89) 13 (28.89)

1 (2.22)

-

-

16 (35.55) 12 (26.67)

11
(24.44)

6 (13.33)

-
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ตารางที่ 71 ผลการวิเคราะหการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา (ตอ)
ขอ

ขอความ

19

กิจกรรมการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาทําใหตนื่ ตัวตลอดเวลา
รูสึกกระจางแจงมากขึ้นในการ
พัฒนาคุณลักษณะดานตาง ๆ
รูสึกการตัดสินใจแกปญหาไมใช
เปนเรื่องยุงยาก
ไดรับกําลังใจเสมอในขณะทํา
กิจกรรม
รูสึกสนุกกับการหาแนวทาง
แกปญหาไดหลายทางเลือก
รูปแบบของกิจกรรมสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
บรรยากาศการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย
โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม

20
21
22
23
24
25
26

มากที่สุด
36 (80.00)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย
7 (15.55) 2 (4.44)
-

39 (86.67)

6 (13.33)

นอยที่สุด
-

-

-

-

26 (57.78) 17 (37.78)

2 (4.44)

-

-

38 (84.44)

1 (2.22)

-

-

32 (71.11) 13 (28.89)

-

-

-

34 (75.55) 11 (24.44)

-

-

-

30 (66.67) 12 (26.67)

3 (6.67)

-

-

-

-

40 (88.89)

6 (13.33)

5 (11.11)

จากตารางที่ 71 แสดงผลของการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา คิดเปนรอยละ 88.89 มีความสําคัญมากที่สุด เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสม รองลงมา คิดเปนรอยละ 86.67 เกี่ยวกับความรูสึกกระจางแจงมากขึ้นในการ
พัฒนาทักษะดานตาง ๆ และ คิดเปนรอยละ 84.44 เกี่ยวกับผูวิจัยใหกําลังใจเสมอในขณะทํา
กิจกรรม
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
1. เปนกิจกรรมที่นาสนใจ สามารถแสดงคุณลักษณะของตนเองได และสามารถเปดเผย
ความรูสึกตอการรับรูปญหา และมีแนวทางแกไขจากกิจกรรม
2. กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ควรจัดไวในหลักสูตรการเรียนการสอน
และสถาบันตองใหความสําคัญ และสงเสริมใหอาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของเขามามีบทบาทให
มากขึ้น
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปอนกลับ ผูวิจัยสรุปภาพรวมเปนตาราง รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 72 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปอนกลับ
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 2)
Χ

การประเมินระบบการใหคาํ ปรึกษานิสิตนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษาฯ โดยใชซิปปโมเดล CIPP Model มีดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดลอม เพือ่ ใหไดขอมูลสําคัญมา
กําหนดวัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับ
สถาบัน
2. การประเมินปจจัยเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตอ
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
3. การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดเดน จุดดอยของการ
ดําเนินงานตามขัน้ ตอนตาง ๆของระบบการใหคําปรึกษา
4. การประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 6)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 2)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 2)
Χ

S.D

ม.เปด
(n = 2)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 4)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 2)
Χ

S.D

รวม
(n = 20)
Χ

ระดับ

S.D

.

3.50 0.07 3.43 0.06 2.50 0.03 4.15

0.05

3.60 0.08 3.25 0.03 3.40 0.07 3.40 0.05

ปานกลาง

4.00 0.03 3.61 0.07 3.80 0.04 4.00

0.03

2.50 0.06 3.15 0.02 2.50 0.07 3.36 0.04

ปานกลาง

3.00 0.02 3.50 0.06 2.00 0.04 3.50

0.05

3.00 0.02 4.00 0.03 2.59 0.03 3.08 0.03

ปานกลาง

2.00 0.04 3.67 0.02 4.50 0.06 4.00

0.03

3.50 0.08 4.25 0.03 4.50 0.04 3.77 0.04

มาก
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ตารางที่ 72 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปอนกลับ (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 2)

การปอนกลับ
คือ การนําผลการประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบ
การพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัย และกระบวนการเพื่อให
ไดผลผลิตที่ดีขนึ้
รวม

ม.เปด
(n = 2)

ระดับ

3.22 0.04 3.39 0.06 3.19 0.05 3.97

0.06

3.06 0.07 3.71 0.04 3.16 0.07 3.38 0.05

Χ

S.D

รวม
(n = 20)

2.71 0.10 3.89 0.08 2.81 0.12 3.30 0.10 ปานกลาง

Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 2)

0.15

3.61 0.06 2.75 0.09 3.17 0.08

Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 4)

4.20

Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 2)
S.D

Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 2)

Χ

Χ

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 6)

Χ

S.D

ปานกลาง

จากตารางที่ 72 พบวา การประเมินความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปอนกลับ โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.38) เมื่อแยกรายละเอียดโดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยตามลําดับคือ การการประเมินผลระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อ ตรวจสอบความสอดคลองผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การประเมินสภาพแวดลอม เพื่อใหไดขอมูล
สําคัญมา กําหนดวัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับสถาบัน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง การ
ประเมินปจจัยเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตอปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และการปอนกลับ คือ การนําผลการประเมิน
ดานผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัย และกระบวนการเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 73 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปอนกลับ
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

การประเมินระบบการใหคาํ ปรึกษานิสิตนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษาฯ โดยใชซิปปโมเดล CIPP Model มีดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดลอม เพือ่ ใหไดขอมูลสําคัญมา
กําหนดวัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับ
สถาบัน
2. การประเมินปจจัยเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตอ
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
3. การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดเดน จุดดอยของการ
ดําเนินงานตามขัน้ ตอนตาง ๆของระบบการใหคําปรึกษา
4. การประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

3.45 0.08 3.74 0.08 3.13 0.06 3.37

0.08

4.13 0.13 3.69 0.11 3.89 0.03

3.63 0.08

มาก

3.84 0.10 3.70 0.09 3.44 0.06 3.94

0.12

4.73 0.15 4.08 0.13 3.00 0.04

3.82 0.10

มาก

3.65 0.09 3.70 0.04 3.44 0.10 2.91

0.11

2.80 0.02 4.50 0.07 3.40 0.02

3.48 0.06

ปานกลาง

4.12 0.06 3.65 0.05 3.83 0.04 3.64

0.07

3.90 0.13 4.19 0.03 3.60 0.01

3.85 0.05

มาก
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ตารางที่ 73 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปอนกลับ (ตอ)
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 20)
Χ

การปอนกลับ
คือ การนําผลการประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบ
การพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัย และกระบวนการเพื่อให
ไดผลผลิตที่ดีขนึ้
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 31)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 18)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล
(n = 16)
Χ

S.D

ม.เปด
(n =30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 36)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา
(n = 15)
Χ

S.D

รวม
(n = 166)
Χ

ระดับ

S.D

3.91 0.08 4.30 0.12 3.47 0.05 3.63

0.16

3.07 0.01 4.62 0.09 3.60 0.02 3.80 0.07

มาก

3.79 0.08 3.82 0.08 2.86 0.06 3.50

0.11

3.73 0.09 4.22 0.09 3.50 0.02 3.72 0.07

มาก

จากตารางที่ 73 พบวา การประเมิน ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปอนกลับโดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( Χ = 3.72) เมื่อแยกรายละเอียดโดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยตามลําดับคือ การประเมินผลระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาเพื่อตรวจสอบความสอดคลองผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การประเมินปจจัยเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจตอปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การประเมินสภาพแวดลอม เพื่อใหไดขอมูลสําคัญมาก กําหนดวัตถุประสงคของระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับสถาบัน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ การปอนกลับ คือ การนําผลการประเมินดาน
ผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัย และกระบวนการเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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ตารางที่ 74 ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการปอนกลับ
แนวทางการดําเนินงาน

ม.ของรัฐ
(n = 30)
Χ

การประเมินระบบการใหคาํ ปรึกษานิสิตนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษาฯ โดยใชซิปปโมเดลCIPP Model มีดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดลอม เพือ่ ใหไดขอมูลสําคัญมา
กําหนดวัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับสถาบัน
2. การประเมินปจจัยเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตอ
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
3. การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดเดน จุดดอยของการ
ดําเนินงานตามขัน้ ตอนตาง ๆของระบบการใหคําปรึกษา
4. การประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค
การปอนกลับ คือ การนําผลการประเมินดานผลผลิตไปใช
ประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัย และกระบวนการ
เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขนึ้
รวม

S.D

ม.ในกํากับ
(n = 90)
Χ

S.D

ม.ราชภัฎ
(n = 30)
Χ

S.D

ม.เทคโนโลยี
ราชมงคล (n =
30)
Χ

S.D

ม.เปด
(n = 30)
Χ

S.D

ม.เอกชน
(n = 90)
Χ

S.D

สถาบันการ
พลศึกษา (n
= 30)
Χ

S.D

รวม
(n = 330)
Χ

ระดับ

S.D

3.93 0.04 3.48 0.10 3.97 0.02 3.47

0.16

3.35 0.11

3.67 0.06 3.25 0.04 3.60 0.06 3.67

0.06

3.70 0.04 3.75 0.05 3.40 0.07 3.15 0.05 ปานกลาง

3.95 0.05 3.24 0.04 3.83 0.01 4.13

0.01

3.90 0.04 4.47 0.09 3.37 0.08 3.84 0.04

มาก

4.01 0.06 3.53 0.02 4.63 0.10 4.28

0.05

3.97 0.02 4.60

0.07 3.27 0.08 4.04 0.06

มาก

4.00 0.10 4.04 0.06 3.55 0.02 3.47 0.06

3.90 0.09 4.50 0.15 3.77 0.02 3.89 0.07

มาก

3.91 0.06 3.51 0.05 3.92 0.04 3.80

3.76 0.06 4.15 0.10 3.44 0.07 3.70 0.06

มาก

0.07

3.44 0.12 3.37 0.08 3.57 0.09

มาก
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จากตารางที่ 74 พบวา การประเมินความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา และการปอนกลับ โดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( Χ = 3.70) เมื่อแยกรายละเอียดโดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอยตามลําดับคือ การประเมินผลระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อ ตรวจสอบความสอดคลองผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดเดน จุด
ดอยของการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆของระบบการใหคําปรึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก การประเมินสภาพแวดลอม เพื่อใหไดขอมูลสําคัญมา กําหนด
วัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับสถาบัน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ การปอนกลับ คือ การนํา
ผลการประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัย และกระบวนการเพื่อใหได ผลผลิตที่ดีขึ้นมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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ขั้นที่ 2 การปอนกลับและการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
กลไกที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครคือ การตรวจประเมินคุณภาพของระบบการใหคําปรึกษา
เพื่อติดตามผล ตรวจสอบ และบันทึกสิ่งที่ตองทบทวนแกไขใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว
มีการจัดทําใบรายการตรวจติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา (Audit Check List)
เปนสิ่งที่หนวยงานกําหนดและออกแบบขึ้นใชกันเองได เพื่อใหผูบริหารติดตามนําไปใชในการ
ตรวจประเมินคุณภาพของระบบการใหคําปรึกษา ในแตละครั้งตามที่หนวยงานกําหนดขึ้น แตตอง
มีขอกําหนดใหมีการบันทึกและรายงานการตรวจประเมินของระบบการใหคําปรึกษา หากพบ
ขอบกพรองก็ตองดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข
การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานครผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดมีแนวทางการประเมินผลระบบการให
คําปรึกษา โดยนําผลการพัฒนาเกณฑที่นําเสนอในเบื้องตนมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูบริหาร
นําไปใชในการตรวจประเมินการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาตามแผนที่กําหนดไว ผูวิจัยไดนํา
รูปแบบการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของ ธนีนาฎ ณ สุนทร (2545) มาปรับปรุงและพัฒนา
ใหสอดคลองกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา โดยไดแบงระดับคุณภาพไว 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ไมมีการปฏิบัติงาน ไมมีเอกสารรองรับและไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
อยางชัดเจน
ระดับที่ 2 มีการปฏิบัติงาน มีเอกสารหลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว
ระดับที่ 3 มีการปฏิบัติงาน มีเอกสารหลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยางสอดคลอง
ครบถวนสมบูรณตามเปาหมายที่กําหนด
สวนผลการตรวจสอบติดตามการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา ไดแบงเปน 2 ระดับ
คือ ผานและยอมรับได (Acceptable: A) และไมผาน ตองแกไข (Corrective Action: C) ปฏิบัติ
ตามขอกําหนดไมครบถวน รายการตรวจสอบติดตามการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร รายละเอียดในภาคผนวก ฉ
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ขั้นที่ 3 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานครที่ปรับปรุงแลว ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ผลลัทธ ปจจัย กระบวนการ
ผลผลิต และการประเมินผลของระบบการใหคําปรึกษา นําเสนอรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 19
ดังนี้
สภาพแวดลอม
กระบวนการ

ปจจัย
โครงสรางการบริหารงาน
ระบบ

การบริหารระบบการให
คําปรึกษา

• นโยบายการบริหารงาน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การใหคําปรึกษาและ
งบประมาณ

• การดําเนินงานตาม
หนาที่และขอปฏิบัติ
ของบุคลากรในระบบ
การใหคําปรึกษา

• สิ่งอํานวยความสะดวก
• การใหคําปรึกษา
• เครื่องมือการให
คําปรึกษา

• พฤติกรรมการให ความ
สนใจ
• กิจกรรมการประเมินผล
ระบบการใหคําปรึกษา

ผลผลิต
• มีกระบวนการติดตอ
สื่อสารระหวางอาจารย
และนิสิตนักศึกษา
• นิสิตนักศึกษามีความ
พึงพอใจตอระบบการ
ใหคําปรึกษา
• พัฒนาคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู ดานความ
สัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

การปอนกลับ
การนําผลการประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบ
การพิจารณา เพื่อปรับปรุงปจจัย และกระบวนการ

สภาพแวดลอม

แผนภูมิที่ 19 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
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การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
หลักการ
ความจําเปนในการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร การจัดทํากิจกรรมเพื่อมุงเนนใหนิสิตนักศึกษาไดฝกกระบวนการคิด การพูด การ
อภิปราย ใหนิสิตนักศึกษาไดเกิดความเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น เขาใจสิ่งแวดลอม และฝกปฏิบัติที่
เปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ไดเรียนรูแบบรวมมือ ไดรวมคิดรวมทํา
กิจกรรม รวมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูดวยกระบวนการใหหาเหตุผลตามกฎ เกณฑ และ
กติกา ซึ่งเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพงาน ซึ่งมีอิทธิพลตอคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา อันเปนการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร มีดังตอไปนี้
1. เพื่อใหผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา ไดมีแนวทางการการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา
2. เพื่อใหเกิดกระบวนการติดตอสื่อสารระหวางสถาบัน อาจารยที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษา
3. เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
หนวยงาน
ในการจั ด ทํ า แนวทางเพื่ อ การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษา คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) แบงออกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5. มหาวิทยาลัยเปด
6. มหาวิทยาลัยเอกชน
7. สถาบันการพลศึกษา
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สาขาวิชาตามมาตรฐานการจัดการศึกษานานาชาติ (ISCE, International Standard
Classification of Education : UNESCO, 1997) ดังนี้
กลุมที่ 1 หลักสูตรทั่วไป
กลุมที่ 2 การศึกษา
กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร
กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
กลุมที่ 5 วิทยาศาสตร
กลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง
กลุมที่ 7 เกษตรกรรม
กลุมที่ 8 สุขภาพและสวัสดิการ
กลุมที่ 9 การบริหาร
การดําเนินงาน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา คนควา และไดรับการชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญที่มีความ
ชํานาญในสวนตาง ๆ ของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ดังนี้
1. การใชแบบสอบถามวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
แบบสอบถามวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะหลักษณะของ
นิสิตนักศึกษาทั้ง 3 ดาน คือ คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และดานความ
สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2. การคัดเลือกคุณลักษณะนิสิตนักศึกษา
จากผลการวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (2552) พบวา นิสิตนักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเปนจริง
องค ป ระกอบการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
ดานปจจัย
โครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา
1. นโยบายที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา ประกอบดวย
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1.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา ควรประกอบดวย
1.1.1 คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบัน
1.1.2 คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
1.1.3 อาจารยที่ปรึกษา
1.1.4 นิสิตนักศึกษา
• คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบันประกอบดวย
1. อธิการบดี ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ ประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
6. ผูอํานวยการดานคุณภาพการศึกษา
• 7. ผูอํานวยการสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
1. คณบดี ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ ประธานกรรมการ
3. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
4. หัวหนาภาค หัวหนาสาขาวิชา
5. บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ
• คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาฯ
1. มีมนุษยสัมพันธ
2. มีความรับผิดชอบ
3. ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอื่น
5. ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของนิสิตนักศึกษา
6. มีความประพฤติเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดีแกนิสิตนักศึกษา
• คุณลักษณะดานความรู ความสามารถ
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
2. มีความสามารถในการสื่อสาร
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3. มีความรูเรื่องกระบวนการใหคําปรึกษาเขาใจแนวคิดและมีทักษะในการ
ใชเทคนิคการใหคําปรึกษา
4. มีความรูและเขาใจธรรมชาติของนิสิตนักศึกษา
5. มี ค วามสามารถในการดู แ ลให ค วามช ว ยเหลื อ แก นิ สิ ต นั กศึ ก ษาเมื่ อ มี
ปญหา
6. มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันยุคทันสมัย
7. มี ค วามรู แ ละเข า ใจสภาพสั ง คม เศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรมการเมื อ งการ
ปกครอง
8. มีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน
•
1.
2.
3.

จรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
คํานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชนของนิสิตนักศึกษา
รักษาความลับของนิสิตนักศึกษาในความดูแลแลไวเปนความลับ
เปนผูที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาแหงวิชาชีพและมีศีลธรรม

จรรยาที่ดีงาม
4. ปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาในความดูแลทุกคนดวย
ความเสมอภาค
5. ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น สังคมและประเทศชาติ
1.2 การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษา
1.2.1 สถาบันจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
1.2.2 คณะ ภาควิชา สาขาวิชา จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
2. สิ่งอํานวยความสะดวก
ใหการสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา
3. การใหคําปรึกษา มีดังนี้
3.1 พฤติกรรมการใหความสนใจงานใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
3.2 เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ
3.3 เทคนิคการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา
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4. เครื่องมือการใหคําปรึกษา ดังนี้
4.1 เอกสารขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาของสถาบัน
4.2 คูมือนิสิตนักศึกษา
4.3 หลักสูตรของคณะที่นิสิตนักศึกษาสังกัด
4.4 คูมืออาจารยที่ปรึกษา
4.5 แฟมระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
4.6 แบบฟอรมและแบบคํารองตาง ๆ
4.7 ขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
4.8 ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับนิสิตนักศึกษา
4.9 ขอมูลเกี่ยวกับบริการที่สถาบันจัดใหแกนิสิตนักศึกษา
4.10 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของสถาบันและชุมชนที่สถาบันตั้งอยู
4.11 ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ
4.12 ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ดานกระบวนการ
1. นโยบายและบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา ประกอบดวย
1.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา มีหนาที่ ดังนี้
1.1.1 หนาที่ของอธิการบดี ดังนี้
(1) มีโครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษาที่ชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร
(2) มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางบุคลากรในสถาบันฯ
(3) มี ก ารบริ ห ารงานแบบมี ส ว นร ว มในรู ป แบบของคณะกรรมการให
คําปรึกษาระดับสถาบัน
(4) กําหนดนโยบายใหทุกคณะนําระบบการใหคําปรึกษาไปดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพ
(5) มีคณะกรรมการประสานงานและผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา
(6) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน
(7) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ อาจารยที่ปรึกษา และบุคลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ การใหคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร
(8) มีการกําหนดจํานวนอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนิสิตนักศึกษา
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(9) มีนโยบายในการกําหนดชั่วโมงทํางานในหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเปน
ภาระงานประจํา
(10) มีการประเมินผลและแจงผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกสิ้นป
(11) ผู บ ริ ห ารระดั บคณะนํ า นโยบายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการให
คําปรึกษาไปสูการปฏิบัติ
(12) นําผลจากการประเมินมา ปรับปรุงแกไขระบบการใหคําปรึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(13) มีระบบประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการปฏิบัติงานการให
คําปรึกษาทุกภาคการศึกษา
(14) มีการสรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่
(15) มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา
(16) กําหนดตารางการใหคําปรึกษาไวในปฏิทินกิจกรรมของสถาบัน
(17) มีการสํารวจความตองการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษากับบุคลากรที่
เกี่ยวของทั้งระบบ
(18) มีการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางอาจารย นิสิต
นักศึกษาและสถาบัน
(19) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งมีส ว นร ว มในการ
ประเมินผลการบริหารงาน
(20) มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาในระยะสั้น
(21) มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาในระยะยาว
(22) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมใหนิสิตนักศึกษา
(23) มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา อยางนอยปละ
1 ครั้งตอ 1 คน
1.1.2 หนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบัน ดังนี้
(1) มีการจัดอบรมการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษาทุกป
(2) มีการจัดทํารายงานผลการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรม
ของสถาบัน
(3) ใหการสนับสนุนจัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา เชน เว็บไซต คอมพิวเตอร สืบคนขอมูล เปนตน
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(4) มีการนําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ
(5) มีการนําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ภาระงาน
(6) มีตารางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาไวในปฏิทินกิจกรรมของ
สถาบัน
(7) มีระบบการใหคําปรึกษาตั้งเปนศูนยกลางการใหคําปรึกษาของสถาบัน
(8) มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณความรูเพื่อให
คําแนะนําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(9) มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษา ดีเดนในประเภทตาง ๆ
(10) มีการประสานงานกับ อาจารยผูสอนเพื่อชวยเหลือนิสิตนักศึกษากรณี
ที่มีปญหา
(11) มีการกระตุนใหนิสิตนักศึกษารูจักการจัดเวลาในการเรียนและการ
ปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
(12) ให การสนั บสนุ น ศึ กษาดู ง านเกี่ ยวกับ ระบบการใหคําปรึ กษาของ
สถาบันตาง ๆ
(13) เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันและวิชาชีพแกนิสิตนักศึกษา
(14) มีการติดตามและรวบรวมปญหาและอุปสรรคของการใหคําปรึกษา
ของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
1.1.3 หนาที่ของคณบดี ดังนี้
(1) นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษามาปฏิบัติ
(2) แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
(3) ใหความสําคัญและสนับสนุนระบบการใหคําปรึกษาของคณะ
(4) สรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
(5) จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการการให
คําปรึกษาระดับคณะอยางเพียงพอ
(6) ประสานงานระบบการใหคําปรึกษาใหเป นสวนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหชัดเจน
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(7) จั ด ให มี ก ารประเมิ น ระบบงานการให คํ า ปรึ ก ษาเป น ประจํ า ทุ ก ป
การศึกษา
(8) นํา ผลการประเมิ น การใหคํ า ปรึกษามาปรั บปรุง ระบบอาจารยข อง
สถาบัน
(9) จัดการอบรมการใหคําปรึกษาใหแก อาจารยใหม
1.1.4. หนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาค สาขาวิชา ดังนี้
(1) นําระบบการใหคําปรึกษามาดําเนินการ
(2) จัดสัมมนาหรือฝกอบรมอาจารยที่ปรึกษาของคณะใหมีความรู ความ
เข าใจบทบาทหน าที่ และข อปฏิ บั ติ ของอาจารย ที่ ปรึ กษา ตลอดจนเทคนิ คและทั กษะในการให
คําปรึกษา
(3) มีคูมือปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา
(4) มี ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ แ ละให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การให
คําปรึกษา
(5) มีขอมูลหลักสูตรของสถาบันที่เปนปจจุบัน
(6) มีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของสถาบัน
(7) มีระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
(8) มีขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ที่เปนปจจุบัน
(9) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
(10) มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง และทัน
ตอสถานการณ
(11) มีการสรางความเชื่อมั่นในการนําผลการประเมินการใหคําปรึกษา
ไปสูการปฏิบัติงาน
(12) มีขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่สถาบันจัด
ใหกับอาจารยที่ปรึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง
(13) มีขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่ส ถาบัน จัด
ใหกับนิสิตนักศึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง
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1.1.5. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาฯ
(1) หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป
1. ทําหนาที่เปนตัวแทนของสถาบันเพื่อดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาที่
รับผิดชอบ
2. ชี้แจงใหนิสิตนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
และหนาที่ของนิสิตนักศึกษา
3. สรางความสัมพันธอันดีกับนิสิตนักศึกษา ที่รับผิดชอบในฐานะครูกับ
ลูกศิษย
4. พิ จ ารณาคํ า ร อ งต างๆ ของนิสิ ต นั กศึ กษาในส วนที่ เ กี่ยวข องกั บ
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาใหทันเวลา
5. ติดตอกับนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนและมีปญหาอื่น ๆ
ที่สมควรไดรับความชวยเหลือ
6. กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอรับคําปรึกษาแนะนําอยาง
สม่ําเสมอ
7. จัดทําระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
8. ใหความรวมมือกับคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะภาควิชา
สาขาวิชา
9. พิจารณาตักเตือนนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติไมเหมาะสม
(2) หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ
1. ให คํ า แนะนํ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในการค น คว า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา
2. ให ขอ มูลที่ ถูกตอ งแก นิ สิต นัก ศึกษาที่เ กี่ ยวกั บ กฎ ระเบีย บและ
ขอบังคับที่สําคัญมากซึ่งอาจทําใหนักศึกษาตองถูกลงโทษทางวินัย
3. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาโดยใชขอมูลภูมิหลัง ความสนใจ และ
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ
4. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชา
เรียนใหเหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษาและเปนไปตามหลักสูตร
5. ใหคําปรึกษาแนะนําหรือชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเพื่อการแกไขปญหา
ดานการเรียน
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6. ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งให
คําปรึกษา แนะนํา เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ําลง
(3) หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานการพัฒนานิสิตนักศึกษา ดังนี้
1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการตางๆ ในสถาบันและชุมชน
2. ใหคําปรึก ษาแนะนํ าคุ ณ ลั กษณะด านคุ ณ ธรรม จริยธรรม ได แก
ความซื่อสัตย ความเสียสละ และความมีวินัย
3. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณ ลักษณะดานความรู ไดแก การควบคุ ม
อารมณของตนเองกับผูอื่น ความมั่นใจในตนเอง และการจัดเวลาในการเรียน
4. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ไดแก ความมีน้ําใจ การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม และการปรับตัว
เขากับผูอื่น
1.2 มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การจั ด กิ จ กรรมให นิ สิ ต นั กศึ ก ษา และพั ฒ นา
อาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตอ 1 คน
2. สิ่งอํานวยความสะดวก
มี เ ว็ บ ไซต ข องระบบการให คํ า ปรึก ษา ประกอบด ว ย เครื่ อ งมื อ ข อ มู ล ในการให
คําปรึกษา และการจัดการความรูเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
จากการกําหนดหนาที่ของบุคลากรฝายตาง ๆ ของระบบการใหคําปรึกษาแสดงใหเห็นวา
การบริหารระบบการใหคําปรึกษาดังกลาวเกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝายทั้งระดับสถาบันและ
ระดับคณะ สาขาวิชา จึงสามารถกําหนดโครงสรางการบริหารระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ดังนี้
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อธิการบดี
คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
ระดับสถาบัน
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

รองอธิการบดีที่รับ
ผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
คณบดี
คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
วิชาการระดับคณะ ภาควิชา สาขา

รองคณบดีที่รับผิดชอบงาน
วิชาการ

รองคณบดีที่รับ
ผิดชอบงานกิจการนักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา

แผนภูมิที่ 20 โครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
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3. การใหคําปรึกษา
3.1 พฤติกรรมการใหความสนใจ มีดังตอไปนี้
3.1.1 การประสานสายตา
3.1.2 การแสดงถึงความมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา โดยใชลักษณะทาทางที่สบาย
3.1.3 การตอบสนองตอการพูดของนักศึกษาและความตั้งใจที่จะแกปญหา
3.1.4 การสรางจุดมุงหมายและการพัฒนาขอผูกพันของการใหคําปรึกษา
3.1.5 การสะทอนความรูสึกและเขาใจความรูสึก
3.1.6 การใชความเงียบ
3.1.7 การแสดงออกทางสีหนา ลักษณะทาทาง ที่แสดงออกทางรางกายน้ําเสียง
จังหวะการหายใจ
3.2 เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ มีดังตอไปนี้
3.2.1 สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน ยิ้มแยมแจมใส
3.2.2 ใหความสนใจแกนิสิตนักศึกษา
3.2.3 ใหความเมตตากรุณาแกนิสิตนักศึกษา
3.2.4 แสดงความจริงใจเมื่อนิสิตนักศึกษามาขอรับคําปรึกษา
3.2.5 ยอมรับในคุณคาและความแตกตางระหวางบุคคล
3.2.6 พยายามทํ า ความเข า ใจทั้ ง ความรู สึ ก ป ญ หาและความต อ งการของนิ สิ ต
นักศึกษา
3.2.7 ใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาอยางเต็มใจ
3.3 เทคนิคการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา
3.3.1 การใหคําแนะนํา (Advising) เปนวิธีที่อาจารยที่ปรึกษา ใหการชวยเหลือแก
นิสิตนักศึกษามากที่สุด สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนํานิสิตนักศึกษามักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ กฎ
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยูเปนประจํา เชน การลงทะเบียนเรียนวิธีการเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน
หรือปญหาเล็กนอยที่อาจารยที่ปรึกษาซึ่งเปนผูที่มีวุฒิภาวะและประสบการณมากกวาสามารถชวยได
3.3.2 การใหคําปรึกษา (Counseling) เปนกระบวนการชวยเหลือใหนิสิตนักศึกษา
เข าใจตนเอง สภาพแวดล อ มและป ญ หาที่ เ ผชิ ญ อยู แ ละสามารถใช ค วามเข า ใจดั ง กล า วมา
แกปญหาหรือ ตัดสินใจเลือกเปาหมายในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นเทคนิคใน
การใหคําปรึกษาที่สําคัญที่อาจารยที่ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้
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1) การฟ ง (Listening) เป น การแสดงความสนใจต อ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาโดยใช
สายตาสังเกตทาทางและพฤติกรรม เพื่อใหทราบวาอะไรเกิดขึ้นแกนิสิตนักศึกษา เทคนิคในการ
ฟงนี้ประกอบดวยการใสใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบดวยการประสานตา การวางทาทาง ใชมือ
ประกอบการพูดที่แสดงความสนใจตอนิสิตนักศึกษา ในการฟงนี้บางครั้งอาจารยที่ปรึกษาอาจ
สะทอนขอความ หรือตีความใหกระจางชัด หรือถามคําถาม เพื่อใหทราบถึงปญหา และความ
ตองการของนิสิตนักศึกษา
2) การนํา (Leading) เปนการกระตุ นใหนิสิตนั กศึกษาไดสํารวจ และกลา
แสดงออกถึงความรูสึก เจตคติ คานิยม หรือการกระทําของตน
3) การเรียบเรียงคําพูดใหม (Paraphrasing) เปนการตรวจสอบวาอาจารยที่
ปรึกษาเขาใจนิสิตนักศึกษาในสิ่งที่ตองการ
4) การสะท อ นกลั บ (Reflecting) เป น การช ว ยทํ า ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเข า ใจ
ตนเองเกี่ยวกับความรูสึก ประสบการณ หรือปญหาไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น
5) การเผชิญหนา (Confrontation) เปนกลวิธีหนึ่งที่อาจารยที่ปรึกษาจะบอก
ถึงความรู สึกและความคิ ดเห็ นของตนเองต อนิ สิตนั กศึกษาอย างตรงไปตรงมา เพื่อชวยให ผูรั บ
คําปรึกษาไดเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดตลอดจนพฤติกรรมของตนเอง ถูกตองตรงความเปนจริงมากขึ้น
6) การตั้งคําถาม (Questioning) อาจารยที่ปรึกษาควรใชคําถามที่เหมาะสม
และใชคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่แนชัด โดยมีจุดมุงหมายจะสรางความเขาใจในแงมุมตาง ๆ ของ
นิสิตนักศึกษา
7) การตีความ (Interpretation) เปนกระบวนการที่อาจารยที่ปรึกษาอธิบาย
ความหมายของเหตุการณใหนิสิตนักศึกษาไดเขาใจปญหาของตนเองในดานอื่นที่อาจยังไมไดมอง
มากอน และชวยใหนิสิตนักศึกษาไดเขาใจถึงปญหาของตนเองใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
8) การสรุป (Summarization) คือ การที่อาจารยที่ปรึกษารวบรวมความคิด
และความรูสึกที่สําคัญ ๆ ตามที่นิสิตนักศึกษาแสดงออกมา เปนการใหนิสิตนักศึกษาไดสํารวจ
ความคิดและความรูสึกของตนเองใหกวางขวางยิ่งขึ้น
9) การให ข อมู ล (Information) เปน การให ข อ มู ล ดา นการศึ กษาอาชี พและ
สภาพแวดลอมทางสังคม สามารถตัดสินใจ หรือเห็นลูทางในการแกปญหา
10) การให กํ าลั งใจ (Encouragement) เป นการพู ด เพื่ อช วยกระตุ นให นิ สิ ต
นักศึกษากลาสูปญหา เกิดความมั่นใจ และพรอมที่จะแกไขปญหา
11) การเสนอแนะ (Suggestion) เปนการเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสม เพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหา โดยเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาไดใชเหตุผลในการตัดสินใจไดดวยตนเอง
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• กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯ แบงออกเปน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะของ
นิสิตนักศึกษา ไดแก คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ กําหนดจัดกิจกรรม จํานวน 11 ครั้ง ตอ 1 ภาคการศึกษา
สําหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดูในแผนการจัดกิจกรรมตามการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 74 และ 75
ดานผลผลิต
คื อ ผลที่เกิ ด ขึ้น จากการใชร ะบบการให คํ าปรึ กษา ได แ ก มีการติด ต อสื่อ สารระหว า ง
อาจารยและนิสิตนักศึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชา ดานการปฏิบัติตนใหมีคุณลักษณะที่
ดีและมีความพึงพอใจตอระบบการใหคําปรึกษา ดังนี้
1. มีการระบุและกําหนดชั่วโมงการพบอาจารยที่ปรึกษา
2. มีการนําผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษา
มาปรับปรุงแกไข
3. ไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธระบบการใหคําปรึกษาของสถาบันไปสูการปฏิบัติได
จริง
4. สามารถใชระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา เชน โทรศัพท เว็บไซต
คอมพิวเตอร สืบคนขอมูล เปนตน
5. มีกิจกรรมที่ใหอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาไดพบปะเพื่อสรางสัมพันธภาพ
6. มีการชี้แจงใหเขาใจบทบาทหนาที่ของนิสิตนักศึกษาตอสถาบัน
7. อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการใชเหตุผลเพื่อแกไขปญหา
8. ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการอยูรวมกัน เชน หอพัก หองเรียน เปนตน
9. ไดรับรูแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตน วิธีการเรียนรู แหลงการหาความรูที่หลากหลาย
ในสถาบัน
10. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ ปรึกษาในการเขาร วมกิจกรรม เกี่ ยวกั บความรักชาติ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
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11. มีแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการใหคําปรึกษา เชน ใบสมัคร ใบคํารองตาง ๆ สําหรับนิสิต
นักศึกษา
12. ไดรับคําแนะนําการใชเหตุผลทั้งในการเรียน และการใชชีวิตสวนตัวจากอาจารยที่ปรึกษา
13. อาจารยที่ปรึกษามีบุคลิกภาพนาประทับใจและสรางแรงจูงใจใหนิสิตนักศึกษาเขาพบ
14. สามารถนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาผานระบบเทคโนโลยีมาประยุกต
ใช ใ นชี วิ ต ประจําวันได
15. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาใหสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพิ่มขึ้น
16. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการคนหาความถนัดของตนเองเพื่อ
วางแผนไปสูการประกอบอาชีพ
17. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรม เชน ความเสียสละ
18. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะดานการควบคุม
อารมณของตนเองกับผูอื่น
19. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะดานการปรับตัว
และสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
20. อาจารยที่ปรึกษามีประโยชนในการใหคําปรึกษาตอนิสิตนักศึกษา
21. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสรางความตระหนักดานการศึกษา
22. ผลของการรับคําปรึกษาชวยใหปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
23. ไดเขารวมกิจกรรมระบบการใหคําปรึกษาแบบพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน ใหเปน
ผูชวยอาจารยที่ปรึกษา
24. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาใหรูจักสรางกําลังใจใหกับเพื่อนเมื่อมีปญหา
การประเมินระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา โดยใชซิปปโมเดล (CIPP
Model) ดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดลอม เพื่อใหไดขอมูลสําคัญมากําหนดวัตถุประสงคของระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับสถาบันการศึกษา
2. การประเมินปจจัยเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตอปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ระบบการใหคําปรึกษา
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3. การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดเดน จุดดอยของการดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆ
ของระบบการใหคําปรึกษา
4. การประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อนตรวจสอบความสอดคลอง
ผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค และเพื่อพัฒนาระบบตอไป
การปอนกลับ
คือ การนําผลการประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัย และ
กระบวนการเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น ดังรายละเอียดขอเสนอเปนตาราง ดังนี้
ตารางที่ 75 ความสอดคล อ งระหว า งการสอบถามความคิ ด เห็ น การประชุ ม ชี้ แ จง ผลการ
ทดลอง และสิ่งที่ตองปรับปรุง
การประชุมและฝกปฏิบัติ
ผลการทดลอง
1. หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
เปนไปตามแผนที่วางไว
สถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษา ตามการแบงประเภท
สถาบันอุดมศึกษาแหงชาติ
2. ผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบ
เปนไปตามแผนที่วางไว
การใหคําปรึกษา
2.1 ผูบริหารใหการสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคล และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการ
บริหารงาน
2.2 ผูปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตาม
ที่ไดรับมอบหมาย
3. การดําเนินงาน
การดําเนินงานเปนไปตาม
3.1 การศึกษาเอกสารและงาน แผนที่วางไว แตเนื่องจากการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา กําหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมยัง
ระบบการใหคําปรึกษา
ไมเหมาะสม เพราะสถาบัน

สิ่งที่ตองปรับปรุงและขอเสนอแนะ
ไมมีประเด็นแกไขปรับปรุง

ไมมีประเด็นแกไขปรับปรุง

1. ระยะเวลาที่ใชในการจัดเก็บ
แบบสอบถาม ตองใชเวลานาน
มากในเรื่องการประสานงานของ
แตละสถาบันอุดมศึกษา จะตอง
ใชวิธีที่หลากหลาย ตามขอบเขต
กําหนดพื้นที่ใกลเคียงกัน
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ตารางที่ 75 ความสอดคล อ งระหว า งการสอบถามความคิ ด เห็ น การประชุ ม ชี้ แ จง ผลการ
ทดลอง และสิ่งที่ตองปรับปรุง (ตอ)
การประชุมและฝกปฏิบัติ
3.2 การกําหนดคุณลักษณะ
ของอาจารยที่ปรึกษา และนิสิต
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม และ
การวัดคุณลักษณะของนิสิต
นักศึกษา
3.3 การกําหนดระยะเวลาจัด
กิจกรรม 11 ครั้ง รวม 22 ชั่วโมง
3.4 การสนับสนุนดานอุปกรณ
จัดสรรงบประมาณ อาคารและ
สถานที่

4. การประเมินผลระบบการให
คําปรึกษา
การจัดกิจกรรมเพื่อประเมิน
ผลผลิตของนิสิตนักศึกษาใหมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ

ผลการทดลอง
สิ่งที่ตองปรับปรุงและขอเสนอแนะ
มีโปรแกรมจัดนิสิตนักศึกษา 2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อ
เขารวมกิจกรรมหลายครั้ง ทําให
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
การจัดกิจกรรมตองเลื่อนไป
ควรเปนระยะเวลาที่นิสิต
สวนการคัดเลือกคุณลักษณะของ
นักศึกษาวางจากการเรียนและ
นิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาในสวน
กิจกรรม ซึ่งอาจใชเวลาชวงเย็น
ที่จะตองพัฒนา 5 ดาน เพื่อใหผู
แตนโยบายการจัดกิจกรรมของ
ที่จะตองการนําการพัฒนาระบบ
สถาบันเปนปงบประมาณ แต
การให คํา ปรึก ษา ไปใชไ ด อ ยา ง
กิจกรรมจัดเปนปการศึกษา ควร
จัดใหมีความสอดคลองกัน
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร พั ฒ น า
การศึกษาของทุกสถาบัน
ผูวิจยั จึงไดพัฒนา 3 ดาน
3. คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาที่
คัดเลือก เมื่อนิสิตนักศึกษาขาด
คุณลักษณะใดก็ควรพัฒนาดาน
ที่ ขาดก็ พอเพี ย ง เพราะจะได มี
เวลาพัฒนาไดเต็มที่

เปนไปตามแผนที่วางไว

ไมมีประเด็นแกไขปรับปรุง

จากตารางที่ 75 ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง การสอบถามความคิดเห็น การ
ประชุมชี้แจง ผลการทดลอง ในขั้นหนวยงานที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา การดําเนินงาน และการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา พบวามีประเด็นที่ตอง
ปรับปรุงในเรื่องการประสานงาน การกําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมยังไมดีพอ การดําเนินงาน
การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา ผูวิจัยใชเปนขอมูลเพื่อนําไปใชปรับปรุงการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมคุณลักษณะนิสิตนักศึกษา ดังนี้

290
1. การดําเนินงาน ในเรื่องการประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดพื้นที่ และ
วิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
2. กําหนดระยะเวลาจัดกิจกรรมใหสอดคลองระหวางปงบประมาณกับปการศึกษาเพื่อให
นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในชวงเวลาที่วางจากการเรียนและกิจกรรม
ซึ่งก็อยูในชวงวันเสาร วันอาทิตย หรือในชวงเวลาเย็น 15.00 – 17.00 น. สําหรับกิจกรรมฝกปฏิบัติ
3. การดําเนินงานในการคัดเลือกคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา ถาคัดเลือกคุณลักษณะ
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติไดจํานวนเทาใดก็พัฒนาเทานั้น เพื่อจะไดตรงกับ
ความตองการ
จากผลการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีองคประกอบดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิต ผล
ของการทดลองไดแนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอแนวทาง ดังแสดงในแผนภูมิที่ 21
สิ่งแวดลอม
ดาน
ดาน ความรู
คุณธรรม
จริยธรรม

ดานความ
สัมพันธ

แนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปฐม
นิเทศ

ความ
เสียสละ

สิ่งแวดลอม

ความ
ซื่อสัตย

การมี
วินัย

ควบคุม
อารมณ

ความ
มั่นใจ

การจัด
เ เวลาเรียน

ความมี
น้ําใจ

ไดรับการยอมรับ
จากบุคคลผูอื่น

การ
ปรับตัว

ปจฉิม
นิเทศ

สิ่งแวดลอม

กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
โครงสราง
การบริหาร

สิ่งอํานวย
ความ
สะดวก

การให เครื่องมือ
คําปรึกษา ใหคําปรึกษา

ปจจัย

บทบาท
หนาที่

ดําเนิน ความพึง
งานตาม พอใจของ
ปจจัย นักศึกษา

กระบวนการ

คุณลักษณะ
บัณฑิตของ
สถาบัน

ผลผลิต

การปอนกลับ

สิ่งแวดลอม

แผนภูมิที่ 21 แนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
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จากภาพรวมของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา นําไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองมีการ
วางแผนเพื่อจัดประชุมชี้แจงใหอาจารยที่ปรึกษาใหมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น ผูวิจัยเสนอเปน
ตาราง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 76 แผนการจัดประชุมชี้แจงใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา
สําหรับอาจารยที่ปรึกษา
วัน/เดือน/ป
22 มิถุนายน 2554

เวลา
9.00 –10.00 น.

10.00 – 11.00 น

13.00 – 14.30 น

23 มิถุนายน 2554

9.00 –11.00 น.

13.00- 14.30 น

หัวขอการประชุม
ปฐมนิเทศ
โดย รองอธิการบดีประจําสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษา
โดย อาจารยชรียนาท จิตตบรรเทา
หลักการและแนวทางของระบบการใหคําปรึกษาเพื่อนําไปสู
กลไกการบริหารงานภายในสถาบันการพลศึกษา
โดย ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
บทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และเทคนิคที่สําคัญใน
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
โดย ดร.นพรัตน พบลาภ
ฝกปฏิบัติการใหคําปรึกษา
โดย อาจารยชรียนาท จิตตบรรเทา
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ตารางที่ 77 แผนการจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่
1

วัน/เดือน/ป
18 กรกฎาคม

2

22 กรกฎาคม

3

25 กรกฎาคม

4

29 กรกฎาคม

5

1 สิงหาคม

6

22 สิงหาคม

7

26 สิงหาคม

8

30 สิงหาคม

9

5 กันยายน

10

9 กันยายน

11

13 กันยายน

เวลา
กิจกรรม
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ และการทดสอบเพื่อวัด
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
(กอนการทดลอง)
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินัย
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรู
เกีย่ วกับการควบคุมอารมณของตนเองกับ
ผูอ ื่น
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรู
เกีย่ วกับความมั่นใจในตนเอง
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรู
เกีย่ วกับการจัดเวลาในการเรียน
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกีย่ วกับความมีนา้ํ ใจ
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น
ในสังคม
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่น
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมที่ 1 ปจฉิมนิเทศ และการทดสอบเพื่อวัด
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
(หลังการทดลอง)
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ครั้งที่
1

เรื่อง

วัตถุประสงค

1. เพื่อสราง
การปฐม
สัมพันธภาพ
นิเทศและ
กับผูเขารวม
การทดสอบ
กิจกรรมให
เพื่อวัด
คุณลักษณะ เกิดความ
อบอุนและ
ของนิสิต
ไววางใจ
นักศึกษา
ระหวางผูวิจยั
(กอนการ
และนิสิต
ทดลอง)
นักศึกษา
2. เพื่อกระตุน.
ใหนิสิต
นักศึกษา
ตื่นตัว มีการ
เปดใจเพื่อ
สรางความ
พรอมของ
นิสิตนักศึกษา

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
การละลาย
พฤติกรรม
1. การแนะ
นําตัว
2. ฉันเปน
ใคร
3. ฉันเหมือน
หรือแตก
ตางจาก
ใคร

แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ผู วิ จั ย ทั ก ทายและ
กล า วต อ นรั บ นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาที่ ม าร ว ม
กิจกรรม
2. จากนั้นผูวิจัยใหนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า แ น ะ นํ า
ตนเองที ล ะคนโดย
บอกชื่อ – นามสกุ ล
ชื่ อ เล น ความรู สึ ก
และความคาดหวั ง
จ า ก ก า ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรม
3. ผูวิจยั ชี้แจง
วัตถุประสงคของ
กิ จ กรรมจํ า นวน11
ครั้ง ในแตละครั้งจะ
มี กิ จ กรรมแตกต า ง
กั น จึ ง ข อ ค ว า ม
รวมมือทุกคนใหเขา
ร ว มกิ จ กรรมให ตรง
เวลาตามที่ นั ดหมาย
มีวัตถุประสงค ดังนี้
3.1 เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษา
ของสถาบัน
การศึกษา
3.2 เพื่อศึกษาพื้นฐาน
คุณลักษณะของนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า มี ม า ก
นอย เพียงใด ดังนี้

สื่อการจัด
กิจกรรม
1. รูปครึ่ง
หัวใจ
2. ขอความ
ในรูป
ครึ่ง
หัวใจ
3. แบบสอบ
ถามวัด
คุณลักษณะ
ของนิสิต
นักศึกษา

การประเมิน
ผลกิจกรรม
1. สังเกต
จากการ
เลนเกม
2. ประเมิน
จากการ
ใหเหตุผล
ของนิสิต
นักศึกษา
3. ผลของ
การตอบ
แบบสอบ
ถามวัด
คุณลักษณะ
ของนิสิต
นักศึกษา
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เรื่อง

วัตถุประสงค

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
1) ความรู ค วาม
เขาใจ คุณลักษณะดาน
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ รร ม
เกี่ ย วกั บ ความเสี ย สละ
ความซื่อสัตย และความ
มีวินัย
2) ความรู ค วาม
เข า ใจคุ ณลั กษณะด าน
ความรู เกี่ ย วกั บก า ร
ควบ คุ มอา ร มณ ของ
ตนเองกั บ ผู อื่ น ความ
มั่ นใจใ น ต นเ อง แล ะ
การจัดเวลาในการเรียน
3) ความรู ค วาม
เข าใจคุ ณลั กษณะด าน
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุ ค คลเกี่ ย วกั บ ความมี
น้ําใจ ไดรับการยอมรับ
จากบุ ค คลอื่ น ในสั ง คม
และการปรั บ ตั วเข า กั บ
ผูอื่น
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจัยอธิบายใหนิสิต
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร
สร า งความสั ม พั น ธ
โดยอธิ บายถึ งวิ ธี การ
แนวท างกา รร ว ม
กิ จกรรมแบบพู ดคุ ย
ซักถาม และสนทนา
แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
เปนเวลา 10 นาที

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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เรื่อง

วัตถุประสงค

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
2. ผู วิ จัยใชเทคนิ คการ
ละลายพฤติ ก รรม
ก า ร ถ า ม นิ สิ ต
นักศึกษาวา “ตั วเรา
เองคือใคร” หลังจาก
นั้ น แจกกระดาษรู ป
หั ว ใ จ ใ ห ค น ล ะ 1
แผ น เขี ย นอธิ บ าย
ลั ก ษณะของตนเอง
ลงในกระดาษรู ป
หัวใจที่แจกให
3. ใหนิสิตนักศึกษานํา
กระดาษรูปหัวใจไป
รวมกันไวตรงกลาง .
หลังจากนั้นใหแตละ
บุคคลเดิน ไปหยิบ
กระดาษรูปหัวใจจาก
สวนกลางมาไวกับ
ตนเอง 1 ใบ อธิบาย
ความหมายที่มีอยู
ในขอความและให
เหตุผล เชน ความ
จริงใจตอกันทําให
ทํางาน บรรลุ
เปาหมายไดอยางไร
ซึ่งกระดาษรูปหัวใจ
ที่หยิบมาตองไมเปน
ของตนเอง

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม

296
ครั้งที่

เรื่อง

วัตถุประสงค

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นสรุป
1. นิสิตนักศึกษาได
เรียนรูที่จะตระหนัก
ในแนวทางเลือก
ปฏิบัติของตนเอง
อยางเหมาะสม
2. หลังจากรวมกิจกรรม
นิสิตนักศึกษาเกิด
การเรียนรูเขาใจ
คุณลักษณะที่ควร
ไดรับจากการให
คําปรึกษา
3. แจกสมุดใหกบั นิสิต
นักศึกษาเพื่อบันทึก
สิ่งที่ตนไดทําความดี
และขอคิดเห็น
เกี่ยวกับผลของ
การพัฒนาตนเอง
หลังจากเขารวม
กิจกรรม
4. การนัดหมายนิสิต
นักศึกษาเพื่อเขารวม
กิจกรรมในครั้ง
ตอไป

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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ครั้งที่
2

เรื่อง

วัตถุประสงค

การพัฒนา 1. เพื่อใหนิสิต
นักศึกษา
คุณลักษณะ
อธิบายความ
ดาน
สําคัญและ
คุณธรรม
ประโยชน
จริยธรรม
ของความ
เกี่ยวกับ
เสียสละ
ความ
2. เพื่อพัฒนา
เสียสละ
คุณลักษณะ
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
เกีย่ วกับความ
เสียสละ

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
ทฤษฎีการให
คําปรึกษา
กลุมแบบยึด
บุคคลเปน
ศูนยกลาง
ของคอเรย
(Corey, 2004)
ใชเทคนิคการ
ตั้งคําถาม

แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยอธิบายถึง
ความหมาย ความสําคัญ
คุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรม
เกี่ยวกับความเสียสละ
ขั้นดําเนินการ
ผูวิจัยดําเนินการตาม
ทฤษฎีการใหคําปรึกษา
กลุมแบบยึดบุคคลเปน
ศูนยกลาง ของคอเรย
(Corey, 2004) โดยใช
เทคนิคการตั้งคําถาม
เพื่อทํากิจกรรม ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการมีสวน
รวม
1. ผูว ิจัยอธิบายกิจกรรม
ที่จะรวมกันปฏิบัติใน
ครั้งนี้
2. แบงนิสิตนักศึกษา
ออกเปน 4 กลุม ๆ ละ
10 คน
3. ผูวิจยั แจกเอกสาร
กรณีตัวอยาง เพื่อให
นิสิตนักศึกษารวมกัน
ศึกษาและแสดงความ
คิดเห็น
4. เปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษาซักถาม

สื่อการจัด
กิจกรรม
1. เอกสาร
ประกอบ
การจัด
กิจกรรม
กรณี
ตัวอยาง
เรื่องความ
เสียสละ
2. แบบ
ประเมิน
ผลการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
คุณธรรม
จริยธรรม
เกี่ยวกับ
ความ
เสียสละ

การประเมิน
ผลกิจกรรม
1. ประเมิน
จากการ
ใหเหตุผล
ของนิสิต
นักศึกษา
2. ประเมิน
ผลการ
พัฒนา
คุณลักษณะ
คุณธรรม
จริยธรรม
เกี่ยวกับ
ความ
เสียสละ
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห
1. นิสิตนักศึกษาแตละ
กลุมรวมกัน
อภิปรายในหัวขอที่
กําหนดให
2. ตัวแทนกลุมรายงาน
ผลการอภิปราย
3. ผู วิ จั ย สรุ ป ซั ก ถาม
แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง
เรื่องราวตาง ๆ
ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ประยุ ก ต
หลักการ
ผู วิ จั ย ส รุ ป เ พิ่ ม เ ติ ม
แ ล ะ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า
รวบรวมแนวคิดจาก
การอภิ ป รายร ว มกั น
และจากการสรุ ป ของ
ผู วิ จั ย แ ล ะ ใ ห นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษาแสดงความ
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ
ป ร ะ โ ย ช น ของความ
เสียสละ
ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษา
เลาประสบการณที่ตนเอง
ได ป ระสบมาในเรื่ อ ง
ความเสี ย สละในสั งคม
ป จ จุ บั น หลั ง จากนั้ น
ผู วิ จั ยให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
ทั้ ง หมดหลั บ ตา และ
จิ น ตนาการภาพของ
ปญหา

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
อยากจะปรับเปลี่ยนภาพใน
จิ นตนาการอ ย า ง ไ ร
หลั ง จากนั้ น ผู วิ จั ย ถาม
นิสิตนักศึกษาแตละคนถึง
ความรู สึ กขณะที่ ทํ า
กิ จ กรรมนั้ น และสิ่ ง ที่
อยากปรับเปลี่ยน โดยให
นําเสนอตอกลุม
ขั้นสรุป
ผู วิ จั ย แ ล ะ นิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษ า ช ว ย กั น
วิ เ คราะห แ ละสรุ ป ถึ ง
ความเสี ย สละของคน
ไทยในป จ จุ บั น อี ก ครั้ ง
หนึ่ งและการนั ด หมาย
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เข า
ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ใ น ค รั้ ง
ตอไป

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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การพัฒนา 1. เพื่อใหนิสิต
นักศึกษา
คุณลักษณะ
บอกความ
ดาน
สําคัญและ
คุณธรรม
ประโยชน
จริยธรรม
ของความ
เกีย่ วกับ
ซื่อสัตย
ความ
2. เพื่อพัฒนา
ซื่อสัตย
คุณลักษณะ
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
ทฤษฎีการให
คําปรึกษา
กลุมแบบ
ยึดบุคคล
เปนศูนย
กลาง ของ
คอเรย (Corey
, 2004) ใช
เทคนิคการตั้ง
คําถาม

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ประเมิน
เอกสาร
ผูวิจัยซักถามถึงผล
จากการ
ประกอบ
ของการทํากิ จ กรรมที่ การจัด
ใหเหตุผล
ผ า นมา และอธิ บ าย
ของนิสิต
กิจกรรม
ถึ ง ความหมาย ค วาม
สถานการณ นักศึกษา
สําคัญของความซื่อสัตย จําลอง
2. ประเมิน
ผลจาก
เรื่องความ
ขั้นดําเนินการ
แบบบันทึก
1. ผูวิจยั ดําเนินการตาม ซื่อสัตย
กิจกรรม
กิจกรรมดังนี้
แนวทางการจัดกิจกรรม

1.1 ใหนิสิตนักศึกษา
ระบุวาตนเองตองการที่
จะปฏิบัติตนอยางไรให
เกิดความซื่อสัตยตอ
ตนเองและผูอื่น โดยการ
สํารวจพฤติกรรมใน
ปจจุบันของตนเอง
เกี่ยวกับความซื่อสัตย
1.2 ใหนิสิตนักศึกษา
วางแผนที่จะกระทําหรือ
แสดงออกเพื่อการพัฒนา
เกี่ยวกับความซื่อสัตย
1.3 ใหนิสิตนักศึกษา
ประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองวามีความซื่อสัตย
ในเรื่องใดบางทีต่ องการ
พัฒนาหรือไม เพื่อชวยให
ตัดสินใจกระทําตนเองวา
เปนอยางไร
1.4 ใหนสิ ิตนักศึกษา
กรอกขอความลงใน
ตารางจากเอกสาร
ประกอบกิจกรรม
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
2. แบงนิสิตนักศึกษา
ออกเปน 4 กลุม ๆ ละ
4 คน แลวใหแตละคน
นําเสนอสิ่งที่บันทึกลง
ในสมุดความดีวาทํา
อยางไรบาง และให
เพื่ อ นในกลุ ม ให
ข อ มู ล ยอนกลับให
กําลังใจในการที่
เพื่อนปฏิบัติตามแผน
3. ใหนิสิตนักศึกษาแต
ละกลุมนําเสนอกลุม
ใหญ ดังนี้
3.1 ผูวิจัยใชทฤษฎี
การใหคําปรึกษากลุม
แบบยึดบุคคลเปน
ศูนยกลาง ของคอเรย
(Corey, 2004) ใช
เทคนิคการตั้งคําถาม
โดยถามสมาชิกในกลุม
ถึงความซื่อสัตยที่ได
นําเสนอ
3.2 ผูวิจยั กลาวถึง
วิธีการที่ชวยใหนสิ ิต
นักศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตามแผนดวยตนเอง
3.3 ใหนิสิต
นักศึกษาระบุวา หาก
สามารถปฏิบัติตามแผน
ไดแลวรูสึกอยางไร และ
สมาชิกในกลุมมี
ความรูสึกอยางไร

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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คุณลักษณะ 1. เพื่อใหนิสิต
นักศึกษา
ดาน
บอกความ
คุณธรรม
สําคัญและ
จริยธรรม
ประโยชน
เกีย่ วกับ
ความมีวินัย ของความมี
วินยั

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
ทฤษฎีการให
คําปรึกษา
กลุมแบบยึด
บุคคลเปน
ศูนยกลาง
ของคอเรย
(Corey, 2004)

แนวทางการจัด
สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม
กิจกรรม ผลกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ใบงาน 1. สังเกต
ผูวิจัยอธิบายถึง
จากการ
ที่ 4.1
ความหมาย
ตั้งใจฟง
ความมี
ความสําคัญของ
ซักถามขอ
วินยั
คุณลักษณะดาน
สงสัยตาง ๆ
2. ใบงานที่
คุณธรรม จริยธรรม
4.2 การ ของนิสิต
เกี่ยวกับความมีวินัย
วิเคราะห นักศึกษา
ขั้นดําเนินการ
ความมี
1. ผูวิจัยใชแนวทาง
วินยั
ตามทฤษฎีการให
คําปรึกษากลุมแบบ
ยึดบุคคลของคอเรย
(Corey, 2004) ใช
เทคนิคการเสริมแรง
โดยกลาววา ใน
ชีวิตที่ผานมาเคยมี
บุคคลใด บางที่
นิสิตนักศึกษา
นําเอามาเปน
แบบอยางในเรื่อง
เกี่ยวกับการมีวินัย
และบุคคลเหลานั้น
ทําอะไร มีอะไรที่นา
กระทําตาม จึงเปน
แบบอยางแกนิสิต
นักศึกษาได
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2. เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ
ดานคุณธรรม
จริยธรรม
เกี่ยวกับ
ความมีวินัย
ไดแก
2.1 ความ
สามารถใน
การควบคุม
พฤติกรรม
ของตนเอง
2.2 รูวาสิ่ง
ใดดีควรทํา
สิ่งใดควร
หลีกเลีย่ ง

ทฤษฎีและ
เทคนิคทีใช
ใชเทคนิคการ
เสริมแรง

แนวทางการจัดกิจกรรม
2. ผูวิจยั นําเสนอ
รูปภาพตาง ๆ โดยนํา
ภาพจากสื่อสิ่งพิมพ
ดังนี้
- รูปภาพนิสติ
นักศึกษาแตงกาย
ตามกฎระเบียบ
เรียบรอย
- รูปภาพนิสิต
นักศึกษาที่เขาคิวในการ
ซื้อสินคา
- รูปภาพคนขาม
ถนนใตสะพานลอย
- รูปภาพคนทิ้งขยะ
จากรถเมล
3. ผูวิจยั ใหนิสติ
นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและพูดคุยแลก
เปลีย่ นกันเกี่ยวกับ
ภาพที่นําเสนอ
4. ใหนิสิตนักศึกษา
บันทึกลงในกระดาษ
วา นิสิตนักศึกษา
สามารถนําแนวคิดที่
ไดจากการนําเสนอ
รูปภาพไปใชใน
ชีวิตประจําวันของ
ตนเองอยางไร
5. ใหนิสิตนักศึกษา
นําเสนอสิ่งที่ไดจากตัว
แบบ และสามารถนํา
ไปใชกับชีวิตตนเองได

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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ทฤษฎีและ
เทคนิคทีใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
สิ่งใดที่นิสิตนักศึกษา
นําเสนอแลวเปนสิ่งที่ดีที่
ควรกระทํา
ขั้นสรุป
1. ผูว ิจัยใหเทคนิคการ
เสริมแรงโดยให
สมาชิกกลุมชวยกัน
อภิปรายและให
ขอเสนอแนะ
แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาความมีวินัย
2. การนัดหมายนิสิต
นักศึกษาทํากิจกรรม
ครั้งตอไป

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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การพัฒนา 1. เพื่อใหนิสิต
นักศึกษา
ทักษะดาน
เกิดความ
ความรู
ตระหนักรู
เกี่ยวกับการ
และรับรู
ควบคุม
อารมณของ
อารมณของ
ตนเอง
ตนเองได
กับผูอื่น
2. เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ
การควบคุม
อารมณของ
ตนเองกับ
ผูอื่นได

ทฤษฎีและ
เทคนิคทีใช
ทฤษฎีการให
คําปรึกษาแบบ
ภาวนิยมของ
คอเรย (Corey
, 2004) ใช
เทคนิคการ
ตระหนักรู
อารมณของ
ตนเองกับผูอื่น
ได

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ประเมิน
เอกสาร
ผูวิจัยแนะนําการ
ประกอบ
จากการ
วิจัยเพื่อพัฒนา
การจัด
ใหเหตุผล
คุณลักษณะของนิสิต
กิจกรรม
ของนิสิต
นักศึกษาใหเกิดความ ครั้งที่ 5
นักศึกษา
ตระหนักการควบคุม
เรื่อง การ 2. ประเมิน
อารมณของตนเองได
ควบคุม
ผลการ
ขั้นดําเนินการ
อารมณ
พัฒนา
ผูวิจัยใชทฤษฎีการให ของตนเอง
ทักษะ
คําปรึกษาแบบภาวนิยม กับผูอื่น
ความรู
ของ คอเรย (Corey,
เกี่ยวกับ
2004) ใชเทคนิคการ
การควบคุม
ตระหนักรูอารมณของ
อารมณ
ตนเอง มีวิธกี าร ดังนี้
ของตนเอง
1. ขั้นสรางความ
กับผูอื่น
ตระหนักและทําความ
เขาใจ โดยการถาม
ความรูสึกของแตละ
คนมีอารมณและ
ความรูสกึ อยางไรตอ
ตนเอง เชน วันนีส้ บาย
ใจที่ไดมารวมกิจกรรม
กับเพื่อน ๆ หรือ
วันนี้เสียใจที่พูดไมดี
กับเธอ
2. ขั้นการปรับ
กระบวนการคิดให
นิสิตนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นตอ
ความรูสึก และ
อารมณที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองวา กอใหเกิด
แนวทางการจัดกิจกรรม
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
ประโยชนหรือโทษตอ
นิสิตนักศึกษาอยางไร
เพื่อเปนพื้นฐานใน
กระบวนการคิด
3. ขั้นการฝกปฏิบัติให
นิสิตนักศึกษาแบง
ออกเปน 5 กลุม ๆ ละ
4 คน พรอมแจก
เอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรมครั้งที่ 5
ซึ่งเปนคําสั่งในการทํา
กิจกรรมใหทกุ คนได
ศึกษาลักษณะ
อารมณที่มีทั้งดาน
บวกและดานลบของ
ตนเอง
4. ผูวิจยั ใหนิสติ
นักศึกษาเสนอ
ผลงานของกลุมของ
ตนเองและใหนสิ ติ
นักศึกษาชวยกันสรุป
ถึงการตรวจสอบ
อารมณและความรูสึก
ของแตละคน
5. ขั้นพัฒนาการ
ควบคุมอารมณของ
ตนเอง ดังนี้
5.1 ผูว ิจัยกลาวนํา
เรื่องอารมณความรูสึก
และความตองการของแต
ละบุคคล

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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เรื่อง

วัตถุประสงค

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
5.2 ผูวิจยั ใชเทคนิค
การเงียบเปนสื่อใหนิสิต
นักศึกษาไดเกิด
ความรูสึก อารมณ และ
ความตองการตาง ๆ
5.3 นิสิตนักศึกษา
คนใดที่ทนไมไดก็จะเริ่ม
ระบายความรูสึก และ
อารมณของตนเอง
ออกมา
5.4 ใหนิสิต
นักศึกษาไดเรียนรู
วิธีการจัดการอารมณ
ของตนเองที่แตกตางกัน
5.5 ใหนิสิตนักศึกษา
เลาถึงประสบการณใน
ชีวิตที่ผา นมาเกี่ยวกับ
การควบคุมอารมณ
ความรูสึกความตองการ
ของตนเอง โดยขอ
อาสาสมัคร 2 – 3 คน
5.6 ใหนิสิตนักศึกษา
และกลุมชวยกัน
วิเคราะหขอดีขอเสีย
จากประสบการณนั้น ๆ
5.7 ใหนิสิต
นักศึกษาชวยกัน
เสนอแนะวิธีการแกไข
ปญหาหรือการจัดการ
อารมณ ความรูสึก และ
ความตองการของตนเอง
ที่ดีกวาที่ผานมา

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม

308
ครั้งที่
6

เรื่อง

วัตถุประสงค

การพัฒนา 1. เพื่อใหนิสิต
นักศึกษา
คุณลักษณะ
บอกความ
ดานความ
สําคัญและ
รูเกี่ยวกับ
ประโยชน
ความมั่นใจ
ของความ
ในตนเอง
มั่นใจใน
ตนเอง
2. เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ
ดานความรู
เกี่ยวกับ
ความมั่นใจ
ในตนเอง
ไดแก กลา
กระทําดวย
ความมั่นใจ
ไมลังเลหรือ
กลัวถูกตําหนิ

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
ทฤษฎีการให
คําปรึกษากลุม
แบบเกสตัลท
(ออนไลน
วันที่ 27
มกราคม 2554
http://learners
inth/) ใช
เทคนิค
จินตนาการ

สื่อการจัด
กิจกรรม
ขั้นสรุป
1. ใบงานที่
1. ใหนิสิตนักศึกษา
6.1
ชวยกันสรุปขอคิดที่
การ
ไดจากการทํา
วางแผน
กิจกรรม
การสราง
2. ผูวิจยั สรุปใหนิสิต
ความมั่น
นักศึกษาชวยกันสรุป ใจใน
ประโยชนของการ
ตนเอง
รวมกิจกรรมในครั้งนี้
3. ผูวิจยั สรุปเพิ่มเติม
ตามสาระแนวการ
วิเคราะหกิจกรรม
และการนัดหมาย
นิสิตนักศึกษาทํา
กิจกรรมครั้งตอไป
แนวทางการจัดกิจกรรม

ขั้นนํา
ผูวิจัยตั้งคําถามถึง
ความรูสึกในการเขารวม
กิจกรรม และอธิบายถึง
ความสําคัญและ
ประโยชนในการพัฒนา
ทักษะดานความรู
เกี่ยวกับความมั่นใจใน
ตนเองของนิสิตนักศึกษา
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจยั ถามความรูสึก
ของนิสิตนักศึกษาใน
สิ่งที่ไดปฏิบัติผานมา
ในครั้งกอนวามีการ
เปลี่ยนแปลง อยางไร
บาง

การประเมิน
ผลกิจกรรม
1. ประเมิน
จากการ
ใหเหตุผล
ของนิสิต
นักศึกษา
2. ประเมิน
ผลจากการ
เขารวม
กิจกรรม
3. ประเมิน
ผลจาก
ใบงานที่
6.1–
6.2
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เรื่อง

วัตถุประสงค

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
2. ผูวิจยั ชี้แจงนิสิต
นักศึกษาวา “ใน
วันนี้จะมีการฝกใน
เรื่องการสรางความ
มั่นใจในตนเอง โดย
ใหนิสิตนักศึกษา
ปฏิบัติตามสิ่งที่ผวู ิจัย
บอกใหนิสิตนักศึกษา
ทํา เมื่อบอกอยางไร
ก็ขอใหทําตามนั้น”
3. ผูวิจยั ใชทฤษฎีการ
ใหคําปรึกษากลุม
แบบเกสตัลท
(ออนไลน วันที่ 27
มกราคม 2554
http://learners
inth/) ใชเทคนิค
จินตนาการ โดย
ผูวิจัยถามวา “ทุกคน
พรอมที่จะปฏิบัติ
ตามหรือยัง ถา
พรอมแลวใหทุกคน
นั่งในทาทีส่ บาย
หลับตาแลว เริ่ม
จินตนาการถึง
เหตุการณที่ทํา ใหมี
ความสุขแลว
เหตุการณนั้น ๆ มี
รายละเอียดอยางไร
ใหอยูกับเหตุการณ
นั้นประมาณ 5 นาที

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
แลวคอย ๆ ลืมตาขึ้น
ตอจากนั้นจึงใหแต
ละคนเลาใหกลุมฟง
ว า เหตุ ก ารณ ที่
จินตนาการแลวมี
ความสุขเปน
เหตุการณที่เกี่ยว
ของกับอะไร เปน
ความลับหรือไม
สามารถเลาใหเพื่อน
ฟงไดหรือไม
ตอจากนั้นจึง
จินตนาการถึงเรือ่ งที่
ทําใหรูสึกมั่นใจใน
ตนเอง แลว รูสึก
อยางไร” เมื่อ
จินตนาการ แลวก็
ใหผลัดกันเลาให
เพื่อนในกลุมฟง
4. จากนั้นผูวิจยั ก็ให
นิสิตนักศึกษา
จินตนาการตอไปวา
มีเหตุการณใดบางที่
นิสิตนักศึกษารูสกึ
ขาดความมั่นใจใน
ตนเอง เชน ใน
ระหวางที่อาจารย
สอนหนังสืออยาก
แสดงเรื่องใด
5. จากนั้นผูวิจัยพูดกับ
นิสิตนักศึกษา ตอไป
วา “จากที่จินตนาการ

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัดกิจกรรม
รูสกึ อยางไรมีความ
รูสึกวามีใครไมพอใจ
บาง แสดงความรูสึก
อยางไร และสามารถ
เดินไปพูดกับเขาคน
นั้นหรือไม”
6. ผูว ิจัยพูดกับนิสิต
นักศึกษาตอไปวา
“เมื่อนิสิตนักศึกษา
ไดพูดกับคนที่เขา
รูสึกไมพอใจไปแลว
รูสึกอยางไร เขามี
ปฏิกิริยาตอนิสิต
นักศึกษาอยางไร
รูสึกดีขึ้นหรือไม ถา
รูสึกดีขึ้น หากไปเจอ
เหตุการณเชนนี้อีก
จะกลาแสดงความ
คิดเห็นดวยความ
เชื่อมั่นในตนเอง
หรือไม
7. ผูวิจยั ใหเวลานิสิต
นักศึกษาในการ
จินตนาถึงความรูสึก
เวลา 3 นาที หลังจาก
นั้นผูวิจัยใหทกุ คน
คอย ๆ ลืมตาขึ้น
8. ผูวิจยั ใหนิสิตนักศึกษา
อภิปรายถึงสิ่งที่ตนเอง
ไดกระทําในการ
จินตนาการ โดยใหทุก
คนไดแลกเปลี่ยน

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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แนวทางการจัดกิจกรรม
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ผูวิจัยแจก
เอกสาร (ใบงานที่ 6.1)
9. ผูวิจยั ใหนิสิตนักศึกษา
ชวยวิเคราะหแผนผัง
ความคิด (Mind Map)
ในเรื่อง “การดําเนิน
ชีวิตดวยความมัน่ ใจ
ในตนเอง” โดยใหระบุ
การดําเนินชีวิตดวย
ความเชื่อมั่นในใบงาน
ที่ผูวิจัยแจกเอกสาร
(ใบงานที่ 6.2 )
10. ผูวิจยั และนิสิต
นักศึกษาที่เขารวม
กลุมผลัดกันใหการ
เสริมแรงแกเพื่อนโดย
การใหกาํ ลัง ใจกลาว
ชมเชยในสิ่งที่เพื่อน ๆ
สามารถปรับเปลี่ยน
ความรูสึกของตนเอง
และสามารถ
แสดงออกดานความ
มั่นใจในตนเองได
ขั้นสรุป
1. ผูวิจยั สรุปใหนิสิต
นักศึกษา ชวยกัน
สรุปถึงผลของการมี
ความมั่นใจในตนเอง
และนัดหมายนิสิต
นักศึกษาเพื่อทํา
กิจกรรมในครั้งตอไป

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
ทฤษฎีการให
การพัฒนา เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะ คุณลักษณะที่ คําปรึกษากลุม
แสดงถึงความ แบบภาวนิยม
ดาน
สามารถของ
ความรู
ของ
เกี่ยวกับ นิสิตนักศึกษาที่ คอเรย(Corey
การจัด จัดเวลาในการ , 2004) ใช
เวลาใน เรียน
เทคนิคการ
การเรียน
ตระหนักรู
เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวทางการจัด
กิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยอธิบายถึง
คุณลักษณะระบบการ
ใหคําปรึกษา ชวยให
นิสิตนักศึกษาสามารถ
จัดเวลาในการเรียนได
โดยใชทฤษฎีการให
คําปรึกษากลุมแบบ
ภาวนิยม ของคอเรย
(Corey, 2004) ใช
เทคนิคการตระหนักรู
(Awareness) เพื่อชวย
ใหนิสิตนักศึกษานําไป
พัฒนาตนเอง
ขั้นดําเนินการ
ผูวิจัยอธิบายใหนิสิต
นักศึกษา พิจารณาวา
1. ผลการเรียนใน
ปจจุบันของนิสิต
นักศึกษานั้น หาก
ยังไมพอใจมี
ประเด็นปญหา
อะไรบางและ
การจัดเวลาในการ
เรียนนั้น มีสว น
เกีย่ วของกับอะไร
2. หากการจัดเวลาใน
การเรียนสงผลตอ
การเรียนของนิสิต
นักศึกษาควร
ปรับปรุงแกไขได
โดยระบุ ดังนี้

สื่อการจัด
กิจกรรม
1. ตาราง
การ
บันทึก
จัด
เวลา
ในการ
เรียน
2. แบบ
บันทึก
จัดเวลา
ในการ
เรียน

การประเมิน
ผลกิจกรรม
1. สังเกตจาก
การมี
สวนรวม
กิจกรรม
2. ผลการ
ประเมิน
จากแบบ
บันทึกการ
จัดเวลาใน
การเรียน
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กิจกรรม/
เรื่อง

วัตถุประสงค

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัด
สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม
กิจกรรม ผลกิจกรรม
2.1 ใหนิสิต
นักศึกษาระบุวา
ปจจุบันแบงเวลาใน
การเรียนอยางไร
บันทึกลงในตารางที่ 1
2.2 นิสิตนักศึกษาจะ
ปรับเปลี่ยนเวลาและ
พฤติกรรมในการ
เรียนอะไรบาง
อยางไร บันทึกลงใน
ตารางที่ 2
3. ใหนิสิตนักศึกษา
ตรวจสอบวา
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การจัดเวลาในการ
เรียนที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนมีความ
เปนไปไดมากนอย
เพียงใด พรอมที่จะ
ปฏิบัติตามสิ่งที่
ตนเองตองการ
หรือไม
4. ใหนิสิตนักศึกษา
ประมวลขอมูล
เกี่ยวกับปญหาที่
อาจทําใหการจัด
เวลาในการเรียนไม
เปนไปตามที่
วางแผนไว และ
ระบุปญหาคืออะไร
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กิจกรรม/
เรื่อง

วัตถุประสงค

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัด
กิจกรรม
5. ใหนิสิตนักศึกษา
ระบุวาปญหา
ในขอ 1 – 4 เกิดขึ้น
บอยเพียงใด
จะทําอยางไรให
ปญหาลดลง
6. ใหนิสิตนักศึกษา
บันทึกเกีย่ วกับ
การจัดเวลาในการ
เรียนของตนเองลง
ในตารางที่ 3
7. ผูวิจัยใหสมาชิกใน
กลุมนําเสนอถึงการ
จัดเวลาในการเรียน
ที่แตละคนบันทึกมา
ตอกลุม ผูวิจัย
ใหขอเสนอแนะ
และใหกําลังใจที่
พรอมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ขั้นสรุป
1. ใหนิสิตนักศึกษา
สรุปสาระที่ไดจาก
การเขารวมกิจกรรม
2. ผูรวมวิจัยสรุป
เพิ่มเติมและเปด
โอกาสใหนิสิต
นักศึกษาซักถาม
และนัดหมายการ
ทํากิจกรรมในครั้ง
ตอไป

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
เพื่อพัฒนา
ทฤษฎีการให
การ
พัฒนา คุณลักษณะการ คําปรึกษา
คุณลักษณ แสดงออก
แบบยึดบุคคล
เกี่ยวกับความมี เปนศูนยกลาง
ดาน
น้ําใจใหมากขึ้น ของ คอเรย
ความ
สัมพันธ
(Corey, 2004)
ระหวาง
โดยใชเทคนิค
บุคคล
การเสริมแรง
และ
ความ
รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ
ความมี
น้ําใจ
เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวทางการจัด
สื่อการจัด
กิจกรรม
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. เอกสาร
ผูวิจัยอธิบายถึง
ประกอบ
ความสําคัญ และ
กรณีศึกษา
ประโยชนที่ไดรับจาก
ความมี
การพัฒนาคุณลักษณะ น้ําใจ
ดานความสัมพันธ
2. แบบ
ระหวางบุคคลเกี่ยวกับ
ประเมิน
ความมีน้ําใจ
ผลคุณ
ลักษณะ
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจัยใชทฤษฎีการให ของการ
พัฒนา
คําปรึกษาแบบยึด
ความ
บุคคลเปนศูนยกลาง
สัมพันธ
ของ คอเรย (Corey,
ระหวาง
2004) ใชเทคนิคการ
บุคคล
เสริมแรง โดยศึกษา
และความ
ความมีน้ําใจยอมรับ
รับผิดชอบ
การตัดสินใจ การ
เกีย่ วกับ
สื่อสารแสดงตอผูอื่น
ความมี
และใหความชวยเหลือ
น้ําใจ
2. ผูวิจยั แจกกรณีศึกษา
ใหนิสิตนักศึกษา
รวมแสดงความ
คิดเห็นตามคําถาม
ในเรื่องที่กําหนด
3. หลังจากนั้นผูว ิจัย
แบงนิสิตนักศึกษา
ออกเปน 6 กลุมๆ ละ
7 คน เพื่อวิเคราะห
รวมกัน ดังนี้
3.1 นิสิตนักศึกษา
ทุกคนรวมแสดง
ความคิดเห็นแสดง

การประเมิน
ผลกิจกรรม
1. สังเกตจาก
การตั้งใจ
และซักถาม
ขอสงสัย
ตาง ๆ
ของนิสิต
นักศึกษา
2. ประเมิน
ผลจาก
การ
สรุปผลที่
ไดจาก
กิจกรรม
3. ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
ของการ
พัฒนา
ความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความรับ
ผิดชอบ
เกีย่ วกับ
ความมี
น้ําใจ
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัด
สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม
กิจกรรม ผลกิจกรรม
ถึงความมีน้ําใจ
3.2 การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของใน
กลุม เพื่อสรุป
ประเด็นเตรียม
นําเสนอกลุม
3.3 สงตัวแทนของ
กลุมรายงานผลการ
อภิปรายใหเพื่อนฟง
4. ผูวิจยั ถามนิสติ
นักศึกษาวามี เรื่อง
ใดบางที่ตองปรับปรุง
เหตุใดจึงเลือก
ปรับปรุงพฤติกรรม
ในบทบาทนั้น ๆ
5. ผูวิจยั เปดโอกาสให
นิสิตนักศึกษาคน
อื่น ๆ มีสวนรวม
ในการวิเคราะห และ
แสดงความคิดเห็น
ในพฤติกรรมที่คนนั้น
ตองการปรับปรุง
ขั้นสรุป
ผูวิจัยสรุปประเด็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประโยชนของกรณีศึกษา
ใหทุกคนรวมสรุปสาระที่
ไดรับจากการทํากิจกรรม
ในครั้งนี้ และเปดโอกาส
ใหนิสิตนักศึกษาซักถาม
เพิ่มเติม
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การ
พัฒนา
คุณลักษณ
ดาน
ความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และ
ความรับ
ผิดชอบ
เกี่ยวกับ
ไดรับการ
ยอมรับ
จาก
บุคคล
อื่นใน
สังคม

เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของ
นิสิตนักศึกษา
ใหไดรับการ
ยอมรับจาก
บุคคลอื่นใน
สังคม

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
ทฤษฎีการให
คําปรึกษากลุม
แบบเกสตัลท
(ออนไลน วันที่
27มกราคม
2554
http://learners
inth/) ใช
เทคนิค
จินตนาการ

แนวทางการจัด
กิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยอธิบายถึง
ความสําคัญและ
ประโยชนของกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะ
ของนิสิตนักศึกษาการ
สรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเกี่ยวกับ
การยอมรับจากบุคคล
อื่นในสังคม
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจยั ถามนิสิต
นักศึกษาวา
“ นิสิตนักศึกษารูสึก
ชื่นชมใครเปนพิเศษ
คน ๆ นั้นมีลักษณะ
อยางไรที่นิสิต
นักศึกษาชื่นชม
อยากมีลักษณะ
เชนนั้นหรือไมจะทํา
อยางไร จึงจะเปน
เหมือนคน ๆ นั้นได”
2. ผูวิจยั ใหนิสิต
นักศึกษาแตละคน
เลาในประเด็นที่
ผูวิจัยไดยกขึ้นมา
จนครบทุกคน
3. ผูวิจยั ใหนิสติ
นักศึกษาชวยกัน
คิดวา “นิสิต
นักศึกษารูสกึ วามี
ใครมาชื่นชมนิสติ

สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม ผลกิจกรรม
ใบงานที่ 1. สังเกต
9 รายชื่อ
จากการ
บุคคลที่
ตั้งใจและ
ชื่นชมนิสิต
ซักถามขอ
นักศึกษา
สงสัยตางๆ
ของนิสิต
นักศึกษา
2. ประเมิน
ผลจาก
ใบงาน
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัด
สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม
กิจกรรม ผลกิจกรรม
นักศึกษาเปน พิเศษ
เหมือนชื่นชมคนอื่น
นั้น หรือไมถามี
บุคคลเหลานั้นเปน
ใครบาง และเขาชื่น
ชมนิสิตนักศึกษา
อยางไร และบุคคล
ตอไปนี้ เขาเคยชื่น
ชมนิสิตนักศึกษา
บางหรือไม ชื่นชม
อยางไร ”
(ใบงานที่ 9)
4. ผูวิจยั ใหนิสติ
นักศึกษาเลาให
เพื่อนฟงจนครบทุก
คน
5. ผูวิจยั ใชหลักการของ
ทฤษฎีการใหคาํ
ปรึกษากลุมแบบ
เกสตัลท (ออนไลน
วันที่ 27 มกราคม
2554
http://learnersinth/)
ใชเทคนิค
จินตนาการซึ่งผูว ิจัย
พยายามที่จะให
นิสิตนักศึกษาเกิด
การโตแยง เพื่อให
การโตแยงกับตนเอง
นั้น สามารถ
ตรวจสอบความเชื่อ
ที่ผิด ๆ
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัด
สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม
กิจกรรม ผลกิจกรรม
เกีย่ วกับการไมไดรับ
การยอมรับจาก
บุคคลอื่นในสังคม
ผูวิจัยใหนิสิต
นักศึกษาโตแยงความ
เชื่อของเพื่อน ๆ ใน
สาเหตุของการไมได
รับ การยอมรับ
จากนั้นผูวิจยั พูดวา
“ เราะจะมีวิธกี าร
ใหบุคคลอื่น ๆ
ยอมรับนิสิตนักศึกษา
ไดอยางไร”
6. ผูวิจัยแบงนิสิต
นักศึกษาออกเปน 3
กลุม โดยแตละกลุม
ใหพิจารณา ดังนี้

กลุมที่ 1 วิเคราะห
วาการที่เราไมไดรับ
การยอมรับจาก
บุคคลในครอบครัว
เพราะอะไร
กลุมที่ 2 วิเคราะห
วาการที่เราไมไดรับ
การยอมรับจาก
เพื่อนเพราะอะไร
กลุมที่ 3 สราง
สถานการณโดย
สมมติวา ถานิสิต
นักศึกษาจะไมไดรับ
การยอมรับจาก
อาจารยจะเปน
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัด
สื่อการจัด การประเมิน
กิจกรรม
กิจกรรม ผลกิจกรรม
เพราะเกิดจาก
สาเหตุ ใ ดบ า งให
นิ สิ ต นักศึกษา
วิเคราะห ผูวิจยั ให
เวลา 10 นาที่ โดยให
แตละกลุมคิด
วิเคราะห และ
นําเสนอความคิดตอ
กลุมใหญกลุม ที่
เหลือใหชวยกัน
แสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะ
7. ผูวิจยั ใหนิสติ
นักศึกษาแตละคน
บอกเพื่อนวา “
ตนเองจะปฏิบัติ
ตนเพื่อใหเปนที่
ยอมรับของบุคคล
อยางไร เชน พอ แม
เพื่อน พี่ นอง
อาจารย “โดยให
บอกทีละคน
ขั้นสรุป
1. ผูวิจยั และนิสิต
นักศึกษาชวยกัน
สรุปผลดีของการ
เปนที่ยอมรับของ
บุคคลในสังคม
2. ผูวิจยั กลาวให
กําลังใจนิสิต
นักศึกษาและนัด
หมายครั้งตอไป
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ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
1. เพื่อสงเสริม ทฤษฎีการ
การ
ใหนิสิต
ใหคํา
พัฒนา
คุณลักษณะ นักศึกษาได คําปรึกษา
มีการปรับตัว กลุมแบบยึด
ดาน
เขากับผูอื่น บุคคลเปน
ความ
และ
ศูนยสัมพันธ
สถานการณ กลางของ
ระหวาง
ตาง ๆ ได
คอเรย (Corey,
บุคคล
2. เพื่อศึกษาผล 2004) ใช
และ
ของกิจกรรม เทคนิคการ
ความรับ
การพัฒนา
เสริมแรง
ผิดชอบ
ระบบการให
เกี่ยวกับ
คําปรึกษา
กับการ
สามารถนํา
ปรับตัว
มาพัฒนา
เขากับ
ตนเองได
ผูอื่น
อยางมี
คุณภาพตาม
ทีส่ ถาบันการ
ศึกษากําหนด
เรื่อง

วัตถุประสงค

แนวทางการจัด
กิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยอธิบายถึง
ความสําคัญ และ
ประโยชนของการ
ปรับตัวเขากับผูอื่นชวย
พัฒนาตนเองในการ
แกปญหา
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจยั ดําเนินการให
นิสิตนักศึกษารวม
ระดมสมองวา
การพัฒนาตนเองใน
การปรับตัวใหเขากับ
ผูอื่น โดยใชทฤษฎี
การใหคําปรึกษา
กลุมแบบยึดบุคคล
เปนศูนยกลางของ
คอเรย (Corey,
2004) ใชเทคนิคการ
เสริมแรงเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะ
การสรางบุคลิกภาพ
ใหมีความประทับใจ
ในเรื่องใดบาง และมี
วิธีการรักษา
บุคลิกภาพใหคงอยู
ไดอยางไร
2. ผูวิจยั ใหนิสติ
นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็น พูดคุย
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน

สื่อการจัด
กิจกรรม
แบบ
ประเมิน ผล
การพัฒนา
คุณลักษณะ
ดานความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล
และความ
รับผิดชอบ
เกี่ยวกับ
การปรับตัว
เขา
กับผูอื่น

การประเมิน
ผลกิจกรรม
1. สังเกตจาก
การตั้งใจ
และซักถาม
ขอสงสัย
ตาง ๆ ของ
นิสิต
นักศึกษา
2. ผลการ
ประเมิน
ผลความ
รับผิดชอบ
เกีย่ วกับการ
ปรับตัวเขา
กับผูอื่น
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แนวทางการจัด
กิจกรรม
3. ใหนิสิตนักศึกษา
เสนอตัวอยางเพื่อ
สามารถนํามาใชใน
ชีวิตตนเอง สิ่งใดที่
นํามาเสนอแลวเปน
สิ่งดี ใหสมาชิกใน
กลุม ชวยกัน
อภิปราย และใหขอ
เสนแนะ
ขั้นสรุป
ผูวิจยั และนิสิต
นักศึกษารวมกับ
สรุปเพิ่มเติมในสวนที่
ยังไมสมบูรณ

สื่อการจัด
กิจกรรม

การประเมิน
ผลกิจกรรม
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1. เพื่อใหนิสิต
การ
นักศึกษาได
ปจฉิม
แสดงความ
นิเทศ
รูสกึ เกี่ยวกับ
และ
การเขารวม
การ
กิจกรรม
ทดสอบ
เพื่อวัด 2. เพื่อใหนสิ ิต
นักศึกษารวม
คุณ
สรุปและ
ลักษณะ
ทบทวน
ของนิสิต
เกี่ยวกับ
นักศึกษา
คุณลักษณะ
(หลังการ
ทีไ่ ดรับการ
ทดลอง)
พัฒนา

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช
ทฤษฎีการ
ใหคําปรึกษา
กลุมแบบยึด
บุคคลเปน
ศูนยกลางของ
คอเรย (Corey,
2004)
เทคนิคการ
เสริมแรง

สื่อการจัด
กิจกรรม
ขั้นนํา
1. แบบ
ผูวิจัยสอบถาม
สอบถาม
ความรูสึกของนิสิต
คุณลักษณะ
นักศึกษาหลังเขารวม
ของนิสิต
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
คุณลักษณะดานตาง ๆ 2. แบบ
ขั้นดําเนินการ
ประเมิน
ผูวิจัยและนิสิต
ผลการ
นักศึกษานั่งเปน
จัด
ลักษณะวงกลม โดยใช
กิจกรรม
ทฤษฎีการใหคําปรึกษา
การ
กลุมแบบยึดบุคคลเปน
พัฒนา
ศูนยกลางของคอเรย
ระบบ
(Corey, 2004) ใช
การ
เทคนิคการเสริมแรง
ใหคํา
โดยใหสมาชิกไดแสดง
ปรึกษา
ความรูสึกหลังจากที่ได
เขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานความรู และดาน
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบแลวใหทุกคน
รวมแสดงความคิดเห็น
และสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
จากการไดปฏิบัติ และ
สามารถนําไปปรับปรุง
ตนในการอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคม
แนวทางการจัด
กิจกรรม

การประเมิน
ผลกิจกรรม
1. สังเกต
จากการ
รวมแสดง
ความ
คิดเห็น
2. ผลของ
การตอบ
แบบสอบ
ถามวัด
คุณลักษณะ
ของนิสิต
นักศึกษา
3. ผลของ
การตอบ
แบบ
ประเมิน
ผลกิจกรรม
การ
พัฒนา
ระบบการ
ใหคํา
ปรึกษา
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ครั้งที่

เรื่อง

วัตถุประสงค

ทฤษฎีและ
เทคนิคที่ใช

แนวทางการจัด
กิจกรรม
ขั้นสรุป
ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม
และกลาวขอบคุณนิสิต
นักศึกษาที่เขารวม
กิจกรรมครบทุกครั้ง
และปดกิจกรรมการ
พัฒนาระบบการให
คําปรึกษาฯ

สื่อการจัด
กิจกรรม

การประเมิน
ผลกิจกรรม
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีสาระสําคัญสรุป
ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ
2. พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
3. ประเมิ น ผลระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพป จจุ บั นของการพั ฒนาระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิ ตนั กศึ กษาสํ าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ ผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ 2 สํารวจสภาพปจจุบันของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 พั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั กศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
ส ว น ที่ 1 ร างการ พั ฒน าร ะบ บการ ให คํ าปรึ ก ษา นิ สิ ต นั ก ศึ กษาสํ าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร แบงการดําเนินงาน ประกอบดวย
ขั้นเตรียมการ ประกอบดวย หนวยงาน ผูบริหาร ผูปฏิบตั ิ
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ขั้นดําเนินงาน แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา แบงออกเปน 2 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ขั้ นที่ 2 สภาพป จ จุ บั น เกี่ ยวกั บการพั ฒ นาระบบการใหคํ าปรึ กษานิ สิ ต
นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ขั้นที่ 3 แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 ประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การประเมินผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา แบงขั้นตอนออกเปน 4 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
นักศึกษา
ขั้นที่ 2 การสรางกิจกรรมเพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษากอนและหลังการเขารวม
กิจกรรมการใหคําปรึกษา
ขั้นที่ 4 การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
สวนที่ 2 การปอนกลับและการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
กรุ ง เทพมหานคร ผู วิ จั ย แบ ง การอภิ ป รายออกเป น การสรุ ป ผลการวิ จั ย อภิ ป รายผล และ
ขอเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้
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5.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพป จจุ บั นของการพั ฒนาระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิ ตนั กศึ กษาสํ าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ ผูวิจัยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน ดังนี้
สภาพปจจุบันของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา รวบรวมสรุปผลจากแบบสํารวจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สถานภาพของผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 63.27 ชวงอายุระหวาง 51 – 60 ป รอยละ 36.74 ประสบการณในการปฏิบัติ
หนาที่ ชวงระหวาง 6 – 10 ป และชวง 11 – 15 ป คิดเปนรอยละ 28.58 ตําแหนงทางวิชาการ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ อาจารยและผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 75.51ดานตําแหนง
ของผูบริหาร ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝาย
วิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
สภาพการปฏิบั ติ ง านเกี่ ยวกับระบบการใหคําปรึ กษาภายในสถาบัน สวนใหญ มีการ
ปฏิบัติ รอยละ 100 เกี่ยวกับคําสั่งแตงตั้งการเปนอาจารยที่ปรึกษา และการกําหนดสัดสวนของ
อาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนิสิตนักศึกษาอยางนอย 1 ตอ 30 คน สวนที่เห็นวายังไมมีการพัฒนา
ระบบ คิดเปนรอยละ 100 เกี่ยวกับการระบุ การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาไวในคูมือประเมิน
ตนเองในสถาบัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของนุชลี อุปภัย (2542) สรุปไดวา การกําหนดนโยบาย
และเปาหมายยังขาดความชัดเจน ไมสามารถนําไปสูการประเมินตนเองได เนื่องจากไมสามารถ
นําผลงานการเปนอาจารยที่ปรึกษามาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือการเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึ้ น ทํ าใหผูที่เกี่ยวขอ งกับการพั ฒนาระบบการใหคําปรึกษา รูสึกเสี ยเวลาและ
โอกาสในการพัฒนาตนเอง
ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวย วัตถุประสงค และองคประกอบของระบบการใหคําปรึกษา แบงออกเปน
1.1 ดานปจจัย ไดแก (1) โครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา เชน นโยบายการบริหารงาน บุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
ระดั บ สถาบั น การศึ ก ษา คณะกรรมการการให คํ า ปรึ ก ษาระดั บ คณะ ภาควิ ช า สาขาวิ ช า
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อาจารย ที่ปรึ กษา และการจัด สรรงบประมาณ (2) สิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน
(3) การใหคําปรึกษา (4) เครื่องมือการใหคําปรึกษา
1.2 ดานกระบวนการ ไดแก (1) โครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนั กศึกษา ไดแก นโยบายการบริ หารงาน บุคลากรที่เกี่ ยวข อง เช น หน าที่ ของอธิ การบดี
จํานวน 23 ขอ หนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบันจํานวน 14
ขอ หนาที่ของคณบดีจํานวน 9 ขอ หนาที่ของคณะกรรมการใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา จํานวน 14 ขอ หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป จํานวน 9 ขอ หนาที่ของอาจารย
ที่ป รึกษาดานวิ ชาการ จํานวน 6 ขอ หนาที่ของอาจารย ปรึ กษาดานการพั ฒนานิ สิต นักศึกษา
จํานวน 4 ขอ งบประมาณ จํานวน 2 ขอ (2) สิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน จํานวน 2 ขอ
(3) การใหคําปรึกษา จํานวน 17 ขอ (4) เครื่องมือการใหคําปรึกษา จํานวน 11 ขอ (5) นิสิต
นักศึกษา จํานวน 24 ขอ
1.3 ด านผลผลิต นิสิต นั กศึ กษามีค วามพึง พอใจต อการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา จํานวน 11 ครั้ง ประกอบดวย การ
ปฐมนิเทศ การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความเสียสละ ความซื่อสัตย
ความมีวินัยดานความรู เกี่ยวกับการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น ความมั่นใจในตนเอง การ
จัดเวลาในการเรียน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ เกี่ยวกับความมีน้ําใจ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม การปรับตัวเขากับผูอื่น และการปจฉิมนิเทศ
1.4 ดานการปอนกลับ คือการนําผลการประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบการ
พิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัยนําเขาและกระบวนการเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น
2. ผลการทดลองใช กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาระบบการให คํา ปรึ กษานิ สิ ต นั กศึ ก ษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทําใหสถาบันอุดมศึกษาครบตามองคประกอบของ
ระบบการใหคําปรึกษาที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ดังตอไปนี้
2.1 มีการกําหนดนโยบายใหทุกคณะมีระบบคําปรึกษาการใหคําปรึกษา
2.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา
2.3 มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา
2.4 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
2.5 มีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานการใหคําปรึกษาฯ
2.6 มีการกําหนดและจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ สําหรับใชเปนเครื่องมือในการ
ใหคําปรึกษา เชน แบบฟอรมประวัตินักศึกษา แบบฟอรมบันทึกการใหคําปรึกษา แบบฟอรมการ
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ปฏิบัติงานในหนาที่อาจารยที่ปรึกษา แบบฟอรมการสํารวจปญหานักศึกษา แบบฟอรมบันทึกการ
พบนักศึกษา เปนตน
2.7 มีการจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูและเทคนิคในการใหคําปรึกษาแกอาจารย
ที่ปรึกษา
2.8 มีการจัดทําเว็บไซด ระบบการใหคําปรึกษา โดยมุงเนนนําเสนอขอมูลที่
เปนประโยชนแกนิสิตนักศึกษา
2.9 มีการกําหนดเวลาใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบกับนิสิตนักศึกษาในความดูแล
2.10 มีการกําหนดใหมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติหนาที่การใหคําปรึกษา
ตอคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
2.11 มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา โดยกําหนดให
ประธานคณะกรรมการการใหคําปรึกษา ซึ่งไดแก รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ และ
งานกิจการนักศึกษา เปนผูจัดใหมีการประเมิน
3. ผลการประเมิ น การทดลองใช ร ะบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั กศึ ก ษาสํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยใชซิปปโมเดล (CIPP Model) สรุปผลการประเมิน ดังนี้
3.1 ด านบริ บท พบว า สถาบั น อุ ด มศึ กษาในกรุ งเทพมหานคร แบ ง การจั ด
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเปด มหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันการพลศึกษา
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สวนใหญระบุวามีการปฏิบัติในทุกประเด็น
และประเด็นที่พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับความถี่สูง คือ คําสั่งแตงตั้งการเปนอาจารยที่ปรึกษา
และประเด็นการกําหนดสัดสวนของอาจารยที่ปรึกษาตอจํานวนนิสิตนักศึกษาอยางนอย 1: 30 คน
คิดเปนรอยละ 100 ประเด็นที่พบ ไมมีการปฏิบัติ คือ การระบุการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาไวในคูมือประเมินตนเองภายในสถาบัน คิดเปนรอยละ 100
3.2 ดานปจจัย พบวา การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีโครงสรางการบริหารงาน การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ
โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบันการศึกษา และระดับคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา สัดสวนการดูแลนิสิตนักศึกษา 1: 30 คน การพัฒนา
องคประกอบดานปจจัย แบงออกเปน
1. การปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ จากการแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ผูบริหาร ไดแก (1) อธิการบดี พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ประเด็นการปฏิบัติในภาพรวม
คาเฉลี่ย 3.38 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 (2) คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบัน
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พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ประเด็นการปฏิบัติในภาพรวม คาเฉลี่ย 2.97 คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 (3) คณบดี พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ประเด็นการปฏิบัติ
ในภาพรวม คาเฉลี่ย 3.34 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 (4) คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
ระดับคณะ ภาค สาขาวิชา พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ประเด็นการปฏิบัติในภาพรวม
คาเฉลี่ย 3.90 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 (5) อาจารยที่ปรึกษา จากการประเมินความรู
ความสามารถ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ความรูดานทั่วไป คาเฉลี่ย 3.62 และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ดานวิชาการ คาเฉลี่ย 3.83 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09
และด า นพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ค า เฉลี่ ย 3.54 และค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.05 การ
ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ จากการแสดงความคิ ด เห็ น ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา ได แ ก
(1) อธิการบดี พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ประเด็นการปฏิบัติในภาพรวม คาเฉลี่ย 3.68
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 (2) คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบัน พบวา มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ประเด็นการปฏิบัติในภาพรวม คาเฉลี่ย 3.57 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.06 (3) คณบดี พบว า มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง ประเด็ น การปฏิ บั ติ ใ นภาพรวม
คาเฉลี่ย 3.62 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 (4) คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับระดับ
คณะ ภาค สาขาวิชา พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ประเด็นการปฏิบัติในภาพรวม คาเฉลี่ย
4.10 ค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.08 (5) อาจารย ที่ ป รึ ก ษา จากการประเมิ น ความรู
ความสามารถ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ความรูดานทั่วไป คาเฉลี่ย 3.67 และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ดานวิชาการ คาเฉลี่ย 4.06 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.06 และดานพัฒนานิสิตนักศึกษา คาเฉลี่ย 3.88 และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 จาก
ประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาพบวา อยูในระดับปานกลาง
จากความคิดเห็นของผูบริหาร มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ มีประเด็นความถี่สูงสุด
คาเฉลี่ย 3.43 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 และความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา มีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ มีประเด็นความถี่สูงสุด คาเฉลี่ย 3.38 คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.05
2. สิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน ผลการวิจัยพบวา ในดาน
ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
จากความคิดเห็นของผูบริหาร พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
การบริหารงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.55 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 และความ
คิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา พบวา ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
การบริหารงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.91 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08
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3. ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การให คํ า ปรึ ก ษา ผลการวิ จั ย พบว า ความรู
ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นของผูบริหาร และอาจารยที่ปรึกษา โดยภาพรวม พบวา สวนใหญ 75.00 – 100.00
เห็ น ด ว ยเกี่ ย วกั บ การให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา สํ า หรั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาควรมี ค วามรู
ความสามารถเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การให คํ าปรึ กษาและบุ คลิ กภาพของอาจารย ที่ ปรึ กษา ได แก
พฤติกรรมการใหความสนใจงานใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ
และ เทคนิคการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษามีความรู ความสามารถของ
อาจารยที่ปรึกษา จากการแสดงความคิดเห็นของผูบริหาร ในภาพรวม พบวา อาจารยที่ปรึกษามี
ความรู ความสามารถอยูในระดับปานกลางถึงมากบางประเด็น แบงออกเปนดานความรูทั่วไป
สวนใหญ คาเฉลี่ย 3.62 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ดานวิชาการ คาเฉลี่ย 383 คาความ
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.09 และด านพั ฒ นานิ สิ ต นั กศึ ก ษา ค า เฉลี่ ย 3.54 ค า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.05 และความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ในภาพรวมพบวา อาจารยที่ปรึกษาดาน
ความรูทั่วไป คาเฉลี่ย 3.67 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ดานวิชาการคาเฉลี่ย 4.06 คาความ
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.06 และด า นพัฒ นานิ สิ ต นั กศึ ก ษา ค า เฉลี่ ย 3.88 ค า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.06
4. ประเด็นเครื่องมือการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ผลการวิจัยพบวาใน
ดานความพรอมของเครื่ องมือการให คําปรึกษา จากการแสดงความคิดเห็ นของผู บริหารและ
อาจารยที่ปรึกษา โดยภาพรวม พบวา สวนใหญ รอยละ 95.00 – 100.00 เห็นวา เครื่องมือการให
คําปรึกษามีความพอเพียง
3.3 ดานกระบวนการ พบวา สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ไดมีการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา แบงออกเปน
1. การดํ าเนิ น ตามบทบาทหน าที่ และข อปฏิบั ติ ที่เ กี่ ยวกั บระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา ผลการประเมิน พบวา อธิการบดี คณะกรรมการใหคําปรึกษาระดับ
สถาบัน คณบดี และคณะกรรมการการใหคําปรึกษาทุกคณะ ภาควิชา สาขาวิชาของสถาบัน ได
ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาไดอยางครบถวนใน
ระดับปานกลางถึงมาก
จากความคิดเห็นของผูบริหาร บทบาทหนาที่ของอธิการบดี พบวา โดย
ภาพรวม อยูในระดับมากคาเฉลี่ย 3.38 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ประเด็นการปฏิบัติที่มี
ความถี่สูง เรียงลําดับ คือ เกี่ยวกับมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ อาจารยที่ปรึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร คาเฉลี่ย 4.10 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11
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และนํ า ผลจากการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขระบบการให คํ า ปรึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
คาเฉลี่ย 3.77 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09
หนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบัน โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลางถึงมาก คาเฉลี่ย 2.97 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ประเด็นการ
ปฏิบัติที่มีความถี่สูง คือ เกี่ยวกับใหการสนับสนุนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษาของ
สถาบันตาง ๆ คาเฉลี่ย 3.80 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05
หนาที่ของคณบดี โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.34 คา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 ประเด็นการปฏิบัติที่มีความถี่สูง เรียงลําดับ คือ เกี่ยวกับจัดสรร
งบประมาณสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการการให คํ า ปรึ ก ษาระดั บ คณะภาควิ ช า
สาขาวิชาอยางพอเพียง และจัดใหมีการประเมินระบบงานการใหคําปรึกษาฯเปนประจําทุกป
การศึกษา คาเฉลี่ย 3.34 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05
หนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาคสาขาวิชา
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.90 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10 ประเด็นการ
ปฏิบัติที่มีความถี่สูง เรียงลําดับ คือ มีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของสถาบัน คาเฉลี่ย 4.42
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 และมีขอมูลหลักสูตรของสถาบันที่เปนปจจุบัน คาเฉลี่ย 4.37
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 มีระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา และมีขอมูลเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ที่เปนปจจุบันและคาเฉลี่ย 4.25 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14
การบริหารงานเกี่ยวการจัดสรรงบประมาณ พบวา มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการ
ดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบัน โดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร ได นํ า การจั ด สรร
งบประมาณอยูในสวนของการบริหารงานดานอื่น ๆ
จากความคิ ด เห็ น ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา บทบาทหน า ที่ ข องอธิ ก ารบดี พบว า โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ประเด็นการปฏิบัติที่
มีความถี่สูง เรียงลําดับ คือ มีนโยบายในการกําหนดชั่วโมงทํางานในหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเปน
ภาระงานประจํา คาเฉลี่ย 4.12 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 และมีระบบประเมินคุณภาพ
ภายในและรายงานผลการปฏิบัติงานการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษา คาเฉลี่ย 3.94 คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08
หนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบัน โดยภาพรวม อยูในระดับ
ปานกลางถึงมาก คาเฉลี่ย 3.57 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 ประเด็นการปฏิบัติที่มีความถี่
สูง คือ มีการกระตุนใหนิสิตนักศึกษารูจักการจัดเวลาในการเรียนและการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่น
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ในสังคม คาเฉลี่ย 4.01 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 คือ มีตารางการปฏิบัติงานของอาจารย
ที่ปรึกษาไวในปฏิทินกิจกรรมของสถาบัน คาเฉลี่ย 3.88 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07
หนาที่ของคณบดี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.62 คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.06 ประเด็นการปฏิบัติที่มีความถี่สูง เรียงลําดับ คือ นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษามาปฏิบัติคาเฉลี่ย 3.89 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 ประสานงานระบบการให
คําปรึกษาฯใหเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหชัดเจน คาเฉลี่ย
3.83 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06
หนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษาฯระดับคณะ ภาค สาขาวิชา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.10 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 ประเด็น
การปฏิบัติที่มีความถี่สูง เรียงลําดับ คือ มีขอมูลและสรางความ เขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่
สถาบันจัดใหกับอาจารยที่ปรึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง คาเฉลี่ย 4.61 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.01 และมีการสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา คาเฉลี่ย 4.51
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09
2. สิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน ผลการวิจัยพบวา ในดาน
ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
จากความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษา พบวา ในภาพรวม มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกการบริ ห ารงานอยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย 3.55 และ 3.91 ค า ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 และ 0.08 ประเด็นการปฏิบัติที่มีความถี่สูง เกี่ยวกับสงเสริมการ
จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต เชน หอพัก ศูนยกีฬา หองสมุด หองออกกําลังกาย
สภาพแวดลอมภายในสถาบันการศึกษา
3. การใหคําปรึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและอาจารยที่ปรึกษา สวน
ใหญ รอยละ 75.00 – 100.00 เห็นดวยเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาฯนิสิตนักศึกษา เปนการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใหความสนใจงานใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา เทคนิค
การใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา และเทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ สวนการประเมิน
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา จากความคิดเห็นของผูบริหาร เห็นวา หนาที่ทั่วไปเฉพาะกรณีที่
อาจารยที่ปรึกษาตองปฏิบัติ ซึ่งในภาพรวมทั้ง 7 สถาบัน พบวา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.67
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 เมื่อพิจารณาในประเด็นที่มีความถี่สูงสุด คือ มีขอมูลหลักสูตรของ
สถาบันที่เปนปจจุบัน คาเฉลี่ย 4.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 อยูในระดับมากที่สุด และความ
คิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษา เห็นวา หนาที่ทั่วไปเฉพาะกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาตองปฏิบัติ ซึ่งใน
ภาพรวมทั้ง 7 สถาบั น พบว า อยู ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย 3.67 ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.07
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ผลการประเมินหนาที่ดานวิชาการ เฉพาะกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาตองปฏิบัติ ซึ่งในภาพรวมทั้ง 7
สถาบัน พบวา ผูบริหารสวนใหญ ประเมินวามีการปฏิบัติในทุกประเด็น มีบางประเด็นที่มีความถี่
สูงสุด คาเฉลี่ย 4.12 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 อยูในระดับมาก เกี่ยวกับใหคําแนะนํานิสิต
นักศึกษาในการคนควาขอมูลเกี่ ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษาสําหรั บ
อาจารยที่ปรึกษา สวนใหญ ประเมินวามีการปฏิบัติในทุกประเด็น ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด อยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 เกี่ยวกับใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนใหเหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษาและเปนไปตาม
หลักสูตร
ผลการประเมินหนาที่ดานพัฒนานิสิตนักศึกษา เฉพาะกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาตองปฏิบัติ
ซึ่งในภาพรวมทั้ง 7 สถาบัน พบวา ผูบริหารสวนใหญ ประเมินวามีการปฏิบัติในทุกประเด็น พบวา
ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด คาเฉลี่ย 3.65 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 อยูในระดับมาก เกี่ยวกับให
คําแนะนําเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ในสถาบันและชุมชน สําหรับอาจารยที่ปรึกษา สวนใหญ ประเมิน
วามีการปฏิบัติในทุกประเด็น ประเด็นที่มีความถี่สูงสุดสําหรับอาจารยที่ปรึกษา คาเฉลี่ย 4.16
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 เกี่ยวกับใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับใหคําปรึกษาแนะนํา
คุณลักษณะดานความรู ไดแก การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น ความมั่นใจในตนเอง และ
การจัดเวลาในการเรียน
4. เครื่องมือการใหคําปรึกษา ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารและอาจารยที่
ปรึกษาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา สวนใหญ รอยละ 95.00 –
100.00 เห็นดวยเกี่ยวกับเครื่องมือการใหคําปรึกษา
3.4 ดานผลผลิต นิสิต นักศึกษามีความรู ความเขาใจ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก พบวาประเด็นที่มีการพัฒนาตอสถาบัน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87 คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 การพัฒนาตอสังคม คาเฉลี่ย 3.96 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05
การพัฒนาตอสังคม คาเฉลี่ย 3.96 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 การพัฒนาตอตนเอง
คาเฉลี่ย 3.86 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05
ระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
นักศึกษา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา สวนใหญนิสิตนักศึกษาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.89
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05 หลังจากเขารวมกิจกรรมนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจ คิดเปน
รอยละ 88.89 ในระดับมากที่สุด บางประเด็นอยูในระดับมาก
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5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
5.2.1 ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับองคประกอบดานปจจัย
จากการศึกษา การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร พบวา ความคิดเห็ นของผูบ ริหารเกี่ ยวกับองคประกอบดานปจจัย โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก และองคประกอบดานปจจัยจําแนกความคิดเห็นของผูบริหารไดดังนี้
ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี พบวา ผูบริหารมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี ที่มีตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบริหารมีแนวทางการดําเนินงาน เกี่ยวกับการประเมินผลและแจงผลการดําเนินงานของอาจารยที่
ปรึกษาทุกสิ้นป มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมใหนิสิตนักศึกษา และมีกลไกสรางความ
รวมมือระหวางบุคคลระดับสถาบัน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัย ของพรรณอร อุชุภาพ (2545: 153)
พบวา (1) การมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจนและเอื้อตอการปฏิบัติงาน (2) มีกลไกในการสราง
ความรวมมือระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย (3) มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในรูปแบบ
คณะกรรมการ (4) มีการกําหนดบทบาทและภาระหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา
วิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวของอยางชัดเจนและแจงใหนักศึกษาทราบในการปฐมนิเทศนิสิต
นักศึกษาใหม (5) มีการกําหนดแผนพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาโดยมีโปรแกรมการฝกอบรมการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ (6) กําหนดสัดสวน
ที่ เ หมาะสมระหว า งจํ า นวนอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร และพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของ
อธิการบดี เกี่ยวกับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการให
คําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารใหความสําคัญเกี่ยวกับคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา และพบวา มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาอาจารยที่
ปรึกษา อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตอ 1 คน อยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยต่ํา ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูบริหารจั ดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารยที่ ปรึกษานอย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิ ดของคิ งส
(King, 1983: 367) และผลการวิจัยของศักดิ์ชาย เพชรชวย (2541: 174 - 180) กลาววาการจัดสรร
งบประมาณ การกํ าหนดงบประมาณที่ ชั ด เจนจะช วยให การดํ าเนิ นงานต าง ๆ เป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ
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ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาระดับสถาบัน พบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน ตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบั นอุ ด มศึกษาในกรุง เทพมหานคร โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ง นี้ เนื่ องจาก
คณะกรรมการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบันประกอบดวย รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ
งานฝายวิชาการ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานฝายกิจการนักศึกษา ผูอํานวยการสํานักทะเบียน
และประมวลผล ผูอํานวยการสํานักฝายบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดี หัวหนาภาควิชา
สาขาวิชา หัวหนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสถาบันเพื่อการทํา
หนาที่ตรวจประเมิน ควบคุมและพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาใหมีคุณภาพนั้น
มีหนาที่โดยตรงในการใหการสนับสนุน ศึกษา ดูงานเกี่ยวกับระบบใหคําปรึกษาของสถาบันตาง ๆ
และมี ห นา ที่ ใ นการติ ด ตาม และรวบรวมป ญ หา และอุป สรรคของการให คํา ปรึ กษาของคณะ
ภาควิชา สาขาวิชา เปนตน แตก็อาจยอหยอนในการทําหนาที่บางประการ เชน การจัดอบรมการ
ให คํ า ปรึ ก ษาแก อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ป หรื อ ในด า นการประสานงานกั บ อาจารย ผู ส อน เพื่ อ
ชวยเหลือนิสิตนักศึกษากรณีที่มีปญหา เพราะบุคคลที่ประกอบเปนคณะกรรมการดังกลาว มี
ภาระหนาที่อื่น ๆ ที่รับผิดชอบไมเฉพาะงานการใหคําปรึกษาเทานั้น แตอยางไรก็ตาม การให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบั นอุดมศึกษา เปนการใหความรูแกนักศึกษาไดทราบถึ ง
บทบาทหนาที่ เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติตนอยูในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดม
ศึกษาควรใหความสําคัญกับงานการใหคําปรึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพรรณี คอนจอหอ
(2542: 19-20) และ Moser and Chong (1995) ซึ่งสรุปหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันดังนี้
1. มีการจัดอบรมการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษาทุกป
2. มีการจัดทํารายงานผลการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรมของสถาบัน
3. ใหการสนับสนุนจัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เชน เว็บไซต คอมพิวเตอรสืบคนขอมูล เปนตน
4. มีการนําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
5. มีการนําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาภาระงาน
6. มีตารางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาไวในปฏิทินกิจกรรมของสถาบัน
7. มีระบบการใหคําปรึกษาตั้งเปนศูนยกลางการใหคําปรึกษาของสถาบัน
8. มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณความรูเพื่อใหคําแนะนําอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
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9. มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาดีเดนในประเภทตาง ๆ
10. มีการประสานงานกับอาจารยผูสอนเพื่อชวยเหลือนิสิตนักศึกษากรณีที่มีปญหา
11. มีการกระตุนใหนิสิตนักศึกษา รูจักการจัดเวลาในการเรียน และการปรับตัวรวมกับ
ผูอื่นในสังคม
12. ใหการสนับสนุนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษาของสถาบันตาง ๆ
13. เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันและวิชาชีพแกนิสิตนักศึกษา
14. มีการติดตามและรวบรวมปญหาและอุปสรรคของการใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา
ดานหนาที่ของคณบดี พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของคณบดีตอการ
พั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสํ า หรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ เนื่องจากคณบดีมีหนาที่เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา ดังนี้
1. นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษามาปฏิบัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
3. ใหความสําคัญและสนับสนุนระบบใหคําปรึกษาของคณะ
4. สรา งระบบแรงจูง ใจใหอ าจารยที่ป รึก ษา ปฏิบัติห นา ที่อ าจารยที่ป รึก ษาอยา งมี
ประสิทธิภาพ
5. จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับ
คณะอยางเพียงพอ
6. ประสานงานระบบการใหคําปรึกษา ใหเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันใหชัดเจน
7. จัดใหมีการประเมินระบบงานการใหคําปรึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
8. นําผลการประเมิน การใหคําปรึกษามาปรับปรุงระบบอาจารยของสถาบัน
9. จัดการอบรมการใหคําปรึกษาใหแกอาจารยใหม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สวีนี
Sweeny (2002: 104) ชี้ใหเห็นวาปจจัยหลักที่ทําใหสถาบันอุดมศึกษาภายใน ประเทศ
และตางประเทศมีประสิทธิผล (Effective) ในการบริหารจัดการและพัฒนา คือ ตัว
ผูบริหาร กลาวคือ ผูบริหารตองมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร สรางบรรยากาศ
ที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา สามารถกาวเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง บริหารงานแบบมี
สวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด (Participate of all Stakeholder) และมี
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ความรูความสามารถเกี่ ยวกับ หลักสูตรและการสอน ตลอดจนพั ฒนาบุคลากรใน
องคกร (Staff Development) ตามความตองการของแตละบุคคลและสถาบัน
ดานหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึ กษาระดั บ คณะภาควิ ชา สาขาวิ ชา ต อการพั ฒ นาระบบการใหคํา ปรึ กษานิสิต นักศึ กษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
คณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ประกอบดวย รอง
คณบดีที่รับผิดชอบงานฝายวิชาการ รองคณบดีที่รับผิดชอบงานฝายกิจการนักศึกษา หัวหนางาน
ภาควิชาทุกภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขาวิชา หัวหนางานทะเบียน ซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
คณบดี เ พื่ อ สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบการดํ า เนิ น งานระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นั ก ศึ ก ษา โดยคณะกรรมการการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง มี ห น า ที่ ห ลั ก สํ า คั ญ ในการ
ดําเนินงานของระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษานั้น มีความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลงาน
การใหคําปรึกษาและมีความใกลชิดกับนักศึกษามาก อีกทั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา จะสัมพันธใกลชิดควบคุมกํากับดูแลอาจารยที่ปรึกษา
ผูใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฮอยและซีซิล (Hoy and Cecil, 2001:
8-1) ที่ชี้ใหเห็นวา การบริหาร คือ การที่บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไปรวมมือกันในการดําเนินกิจการ
เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงครวมกัน โดยนําทรัพยากรในการบริหาร ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ
และวิธีการมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชกระบวนการบริหาร
ดานหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทั่ ว ไป ต อ การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา สํ า หรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากอาจารยที่
ปรึกษา คือ บุคคลที่สถานศึกษาแตงตั้งขึ้นมา โดยมอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนําตักเตือน
เกี่ยวกับการเรียน ดูแลความประพฤติ และชวยเหลือสนับสนุนนิสิตนักศึกษาใหประสบความสําเร็จ
ในการศึกษา ตามเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุไรรัตน ดวงเดือน
, สวัสดิ์ อรดี (2550: 14), ทนงศักดิ์ วันชัย และนพ บรรเจิด (2547: 53) ที่ชี้ใหเห็นวา อาจารยที่
ปรึกษาเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดี มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของนิสิตนักศึกษา
ตองชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในการปรับตัวเอง เมื่อเขามาสูการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เชน การ
ปรับตัวกับเพื่อนใหม ปรับตัวในการเรียน นิสิตนักศึกษาตองรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพราะถือวา
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เปนผูใหญแลว ยอมรับผิดชอบตัวเองได บางคนยังคุนเคยการเรียนแบบสมัยมัธยมศึกษา ทั้งการ
เรียนและการคบเพื่อน ถานิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไปดวยดี นิสิต
นักศึกษาจะประสบความสําเร็จในการศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยนิสิต
นักศึกษาใหประสบความสําเร็จในการปรับตัว และชวยเหลือเมื่อนิสิตนักศึกษาประสบปญหา การ
ชวยใหนิสิตนักศึกษาสามารถปรับตัวตอการเรียนรู คนหาศักยภาพของตนเองเลือกสาขาอาชีพที่
ถนัด ชวยใหพยายามพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะพื้นฐานเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ
หลากหลายจากการเขารวมกิจกรรมอยางมีวิสัยทัศน เตรียมสูโลกอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
คือ เปาหมายของการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิตนักศึกษา
ดานหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับ
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ ตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากงานวิชาการ
ถือเปนหนาที่หนึ่งของอาจารยที่ปรึกษา โดยหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา มีดังนี้ คือ
1. ให คํ า แนะนํ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาในการค น คว า ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
หลักสูตรและวิธีการศึกษา
2. ใหขอมูลที่ถูกตองแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบและขอบังคับที่สําคัญมาก ซึ่ง
อาจทําใหนักศึกษาตองถูกลงโทษทางวินัย
3. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาโดยใชขอมูล ภูมิหลัง ความสนใจ และความสามารถ
ของนิสิตนักศึกษา เพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ
4. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนใหเหมาะสม
กับการศึกษาของนักศึกษา และเปนไปตามหลักสูตร
5. ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือชวยเหลือนิสิตนักศึกษา เพื่อการแกไขปญหาดานการเรียน
6. ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา
เมื่อผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาต่ําลง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทนงศักดิ์ วันชัย และนพ บรรเจิด (2547) ในงานวิจัยเรื่องการ
ใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาของคณะเกษตรศาสตรบางพระ ที่พบวา 1) อาจารยที่ปรึกษา
คณะเกษตรศาสตร บ างพระ พบว า อยู ใ นระดั บ มากในด า นวิ ช าการ 2) นั ก ศึ ก ษาคณะ
เกษตรศาสตรบางพระ มีความเห็นตอสภาพการปฏิบัติการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
อยูในระดับมากในดานวิชาการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นพดล เตชวาทกุล (2543) ใน
งานวิจัย เรื่อง สภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาในวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
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กรมอาชีวศึกษา ที่พบวา นิสิตนักศึกษา มีความเห็นวาตองการการสนับสนุนจากอาจารยที่ปรึกษา
เกี่ยวกับ การใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องหลักสูตรและแผนการเรียน แนวทางการปฏิบัติ และ
การแกปญหาทางดานการเรียน
ดา นหน า ที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาด า นพั ฒ นานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา พบว า ความคิ ด เห็ น ของ
ผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนานิสิตนักศึกษา ตอการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้ เนื่องจากงานการพัฒนานิสิตนักศึกษา เปนงานดานหนึ่งของอาจารยที่ปรึกษาโดยมี
หนาที่ ดังนี้ คือ
1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ในสถาบันและชุมชน
2. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ไดแก ความซื่อสัตย ความ
เสียสละและความมีวินัย
3. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความรู ไดแก การควบคุมอารมณของตนเองกับ
ผูอื่น ความมั่นใจในตนเอง และการจัดเวลาในการเรียน
4. ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า คุ ณ ลั ก ษณะด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ไดแก ความมีน้ําใจ การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม และการ
ปรับตัวเขากับผูอื่น
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของทนงศั ก ดิ์ วั น ชั ย และ นพ บรรเจิ ด (2547) เรื่ อ ง การให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตรบางพระ ที่พบวา 1) อาจารยที่ปรึกษาคณะ
เกษตรศาสตรบางพระ มีความเห็นวาสภาพการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา อยูในระดับปาน
กลางในดานบริการและพัฒนานิสิต นักศึกษา และดานอื่น ๆ 2) นักศึ กษาคณะเกษตรศาสตร
บางพระ มีความเห็นตอสภาพการปฏิบัติการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา อยูในระดับปาน
กลางในดานบริการและพัฒนานิสิตนักศึกษาและดานอื่น ๆ
ดานหนาที่เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก ในการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก ในการบริหารงาน
ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งอํานวย
ความสะดวกเปนองคประกอบสําคัญในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อสนับสนุนใหการพัฒนา
นักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ กลาวคือ ชวยทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในดานการศึกษา
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และการพัฒนาการตาง ๆ ซึ่งสถาบันการศึกษาจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ใหเอื้อตอ
การเรียนรูและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะระบบสารสนเทศซึ่งจะเปนประโยชนกับ
อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ จามรกุล เหลาเกียรติกุล (2550: 26) ที่วา “สิ่ง
อํานวยความสะดวก” ถือเปนกระบวนการและระบบงาน เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่พัฒนาขึ้น
เพื่ อใช งานเฉพาะด านที่ ช วยให ได ระบบสารสนเทศหรื อการจั ดระบบข อมู ลตามต องการ ทั้ ง นี้
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคมนาคม หรือ
การสื่อสารขอมูล เทคโนโลยีอื่น ๆ สวนของเทคโนโลยีมีประโยชนในการใหคําปรึกษา คือ มีการ
มุงเนนใหนิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับผูเรียน สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยใหอาจารยที่ปรึกษา สามารถคนหาขอมูลของนิสิตนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาไดตรงเปาหมาย
ชวยในการวางแผนและพัฒนาแนวคิดใหม ๆ ในการใหคําปรึกษา
5.2.2 ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับองคประกอบดานกระบวนการ
ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของอธิการบดี โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก
ทั้งนี้ เนื่องจากอธิการบดีมีหนาที่เกี่ยวกับ การจัดระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ทั้ง
ในดานการจัดโครงสราง การบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา มีการกําหนดนโยบายใหทุกคณะ
นําระบบการใหคําปรึกษาไปดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน มีการสรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ มีการ
กําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543: 31) ที่สรุปไดวา อธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดี หัวหนาภาคและผูประสานงานหนวยจัดการศึกษา ควรใหความรวมมือและ
สนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาภายในของสถานศึกษารวมกันกับบุคลากรทุกภาค
สวน เพื่อใหระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน
ความคิ ด เห็ น ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หน า ที่ ข องคณะกรรมการการให
คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ สถาบั น โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ สถาบั น ซึ่ ง มี ห น า ที่ ใ นการจั ด อบรมการให
คําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา ใหการสนับสนุน จัดทําระบบฐานขอมูล เกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษา นําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาภาระงานและความดี
ความชอบ มีการติดตาม รวบรวมปญหาและอุปสรรคของการใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา
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สาขาวิชา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kansas State University (2008) ที่กลาววา หนาที่ของ
ผูบริหารระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาควรมีดังนี้
1. กําหนดนโยบายใหทุกหนวยจัดการศึกษานําระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ไป
ดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ
2. แต ง ตั้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก าร พั ฒ น า ร ะ บ บ กา ร ใ ห คํ าปรึ กษานิ สิ ต นั กศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษา
3. ให ค วามสํ า คั ญ และควรสนั บ สนุ น คณะกรรมการพั ฒ นาระบบให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต
นักศึกษา
4. สรางแรงจูงใจใหอาจารยปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา อยางมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของคณบดี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก คณบดีมีหนาที่ดังตอไปนี้ เชน การนํานโยบายเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษา แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ใหความสําคัญและ
สนับสนุนระบบการใหคําปรึกษาของคณะ สรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่
อาจารยที่ป รึกษาอยา งมีประสิ ทธิ ภาพ จัด สรรงบประมาณที่ เพีย งพอกั บ การดําเนิ น งาน ของ
คณะกรรมการการให คํ า ปรึ ก ษาระดั บ คณะ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของสํ า นั ก งานปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย (2550: 5-6, 9) ที่กําหนดขอปฏิบัติของผูบริหาร คณบดีและหัวหนาภาควิชา
เพื่ อทํ าให ง านระบบการให คํ าปรึ ก ษานิสิ ต นั กศึ กษามี คุ ณ ภาพ ควรประกอบด ว ย การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาสําหรับภาควิชาที่มีอาจารยที่
ปรึกษา การติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาใหดียิ่งขึ้น
การชมเชย ยกยอง สงเสริมและใหบําเหน็จ ความดี ความชอบแกอาจารยที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหนาที่
เปนอยางดี การลงโทษอาจารยที่ปรึกษาที่บกพรองตอหนาที่จนทําใหนิสิตนักศึกษาเสียประโยชน
หรือไมจบการศึกษาตามที่ควรจะเปน และการประเมินผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา
ควรประเมินผลตามกระบวนการ (Process Evaluation) และผลการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา (Product Evaluation)
ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการ ใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
คณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา มีความสัมพันธ
ใกลชิดกับอาจารยที่ปรึกษาในดานการกํากับดูแล ควบคุมใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติงานตาม
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หนาที่งานที่ปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมีขอมูลและการ
สรางความเขาใจ เกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่สถาบันจัดใหกับนิสิตนักศึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ครอคเก็ต และ ลี วิทซ (Crockett and Levitz, 1984: 47) ที่กลาววา
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ขึ้นอยูกับระบบขอมูลที่ดี เพื่อชวยเหลือสงเสริมนิสิต
นักศึกษา แตละคนในการตัดสินใจทั้งดานการศึกษาและอาชีพ
ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ใหคําปรึกษาทั่ว ๆ ไป
โดยไม เ น น หนั ก ในงานด า นใดด า นหนึ่ ง เช น การสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ นิ สิ ต นั กศึ ก ษาที่
รับผิดชอบ ในฐานะครูกับลูกศิษย การชี้แจงใหนิสิตนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของอาจารยที่
ปรึ ก ษา และหน า ที่ ข องนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ยของ มาลิ นี ธนารุ ณ (2550)
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท และคุณลักษณะที่เปนจริงของอาจารยที่ปรึกษา พบวา
อาจารยที่ปรึกษาไดดําเนินบทบาทที่เหมาะสมในระดับมาก ในดานการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนิสิต
นักศึกษา ดานการแนะนําและการใหคําปรึกษา
ความคิ ด เห็ น ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หน า ที่ ข องอาจารย ที่ ป รึ ก ษาด า น
วิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่สําคัญ ในงานที่
ปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะการใหคําปรึกษาทางดานวิชาการ เปนตนวา ใหคําปรึกษาแก
นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนใหเหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษา
และเปนไปตามหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิสูตร จําเนียร (2543) เรื่องการปฏิบัติงาน
ของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี พบวาการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการศึกษา ไดแก
การใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรในสาขาวิชาที่เรียน
ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนา
นิสิตนักศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษา นอกจากมีหนาที่
สําคัญในงานใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาในงานวิชาการ ในการศึกษาตามหลักสูตรแลว ยังมี
หน า ที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาผู เ รี ย นเพื่ อ การปรั บ ชี วิ ต ให เ หมาะสมกั บ การศึ ก ษา เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค คือการจบตามหลักสูตร นั่นคือการใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความรู
ไดแก การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น ความมั่นใจในตนเองและการจัดเวลาในการเรียน ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ อิสสรหัส โชติเสถียร (2543) ที่ไดทําการศึกษาบทบาทและหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษาตามที่เปนจริงและที่คาดหวังในทัศนะของนิสิตนักศึกษา และบทบาทของอาจารย
ที่ปรึกษาตามทัศนะของอาจารยที่ปรึกษา พบวา นิสิตนักศึกษามีความหวังใหอาจารยที่ปรึกษา
ปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาอยูในระดับมาก และอาจารยที่ปรึกษาควรดําเนินการตามบทบาท
และหนาที่ของตน ซึ่งมีความสําคัญ 4 ดาน คือ 1) การแนะนําและการใหคําปรึกษา 2) การพัฒนา
นิสิต นั กศึกษา 3) การมีป ฏิสั มพัน ธ กับ นิสิ ตนักศึ กษา และ 4) การให ค วามชวยเหลื อและการ
ประสานงานกับนิสิตนักศึกษา
ความคิ ด เห็ น ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการ
บริ ห ารงาน ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิต นั ก ศึ ก ษา โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากการที่ อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาจะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นงานที่ ป รึ ก ษาแก นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาได อ ย า งมี
ประสิทธิผลนั้น สิ่งอํานวยความสะดวกเปนองคประกอบสําคัญในการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เพื่อสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ กลาวคือ ชวยทําใหนักศึกษาประสบ
ความสําเร็ จ ในด านการศึกษา และการพั ฒนาการต าง ๆ ซึ่ ง สถาบัน การศึ กษาจํ า เป นตอ งจั ด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ใหเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาการของนิสิตนักศึกษา โดยเฉพาะระบบ
สารสนเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนกับอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงการสงเสริมการจัดบริการดานกายภาพ
ที่สงเสริมคุณภาพชีวิต เชน หอพัก ศูนยกีฬา หองสมุด หองออกกําลังกาย สภาพแวดลอมภายใน
สถาบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จําเริญรัตน เจือจันทร (2543) ที่วา การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการชวยเหลืออาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา ใหประสบความสําเร็จในดานวิชาการ
ใหมากที่สุด จะตองมีแหลงทรัพยากรและเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ที่จะนํามาใชเปนเครื่องมือ ไดแก
สิ่งพิมพ เครื่องมือวัดและประเมินผล แหลงขอมูลทางวิชาการในสํานักงานตาง ๆ ของสถาบัน
รวมทั้งบุคลากรในสถาบันดวย
5.2.3 การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา องคประกอบดานผลผลิต การพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา ของนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาสถาบัน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจาก งานที่ปรึกษาของสถาบันจะมีประสิทธิภาพ ระบบการใหคําปรึกษาของนิสิต
นักศึกษาจะตองไดรับการพัฒนา ซึ่งจะมีผลดีตอการพัฒนาสถาบันเปนตนวา อาจารยสามารถใช
ระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา เชน โทรศัพท เว็บไซต คอมพิวเตอร สืบคนขอมูล
ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย กอกุลดิลก และ หรรษา แสนสิงห (2545) ที่ไดทําการ
วิจัย เรื่องระบบสารสนเทศชวยอาจารย ที่ปรึ กษา และพิ จารณาทุน การศึกษาประจําภาควิ ชา
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วิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อชวยในการตรวจสอบขอมูล และชวยสนับสนุนอาจารย
ที่ปรึกษาในการเสนอแนวทางในการศึกษา และการพิจารณาใหทุนการศึกษา รวมกับอาจารยที่
พิจารณาใหทุนการศึกษา โดยการพัฒนาระบบงาน (ในสวนของ Application ไดนําเอาโปรแกรม
Develop 2000 มาใชในการพัฒนาและโปรแกรม Oracle 8i เปนตัวจัดการฐานขอมูล)
การพั ฒนาระบบการให คํ า ปรึ ก ษาของนิสิตนัก ศึก ษาต อการพั ฒนาสั งคม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก นิสิตนักศึกษาตางก็เปนพลเมืองของประเทศ การจะเปน
พลเมืองที่ดีนั้นตองไดรับการพัฒนาจากอาจารยที่ปรึกษา เปนตนวา การไดรับคําแนะนําจาก
อาจารยที่ปรึกษาในการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สําเนาว ขจรศิลป (2543) ที่กลาววาเปาหมายในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาแบงออกเปน
1. ดานสติปญญา โดยเนนเรื่องการใชความคิด การวิเคราะหดวยเหตุผล
2. ดานสังคมและวัฒนธรรม โดยการสรางทักษะในการติดตอระหวางบุคคล
3. ดานอารมณ โดยเนนใหมีวุฒิภาวะในดานอารมณ
4. ดานจิตใจ โดยเนนเรื่องคานิยมในการปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในศาสนาและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
5. ดานอาชีพและเปาหมายของชีวิต โดยเนนการเลือกอาชีพ การสรางเปาหมายและการ
วางแผนสูเปาหมายของชีวิต
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของนิสิตนักศึกษา ตอการพัฒนาตนเอง โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตนักศึกษาในระหวางศึกษาเลาเรียน ควรไดรับการ
สงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองตามหลักการพัฒนามนุษย ใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณในทุก ๆ
ด า นโดยกระบวนการทางการศึ ก ษา เป น ต น ว า ผลของการรั บ คํ า ปรึ ก ษาช ว ยให ป รั บ ตั ว ใน
การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิพัฒน เพิ่มผล (2545)
สรุปประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถาบันการศึกษา
ควรไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความเสียสละ ความซื่อสัตย ความมีวินัย
ดังที่กรมสุขภาพจิต (2543) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา ดาน
ความรูเกี่ยวกับการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น การจัดเวลาในการเรียน ความมั่นใจใน
ตนเองและดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น และการปรับตัวเขากับผูอื่น
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5.2.4 ดานการปอนกลับ
ความคิ ดเห็ นของผูบริ หารเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคํ าปรึ กษานิ สิต
นักศึกษา และการปอนกลับ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก เปนที่ยอมรับ
กันวาอาจารย คือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา และคุณภาพของอาจารยจะเปนสิ่ง
สะทอนถึงคุณภาพการศึกษา ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของระบบ เปน
สวนสําคัญในการผลิตนิสิตนักศึกษา ระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาที่ดีชวยเอื้อใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาไปเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบันนั้น ๆ ดังนั้น การปอนกลับคือการนําผล
การประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณา เพื่อปรับปรุงปจจัยและกระบวนการเพื่อให
ไดผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มอรตินสัน (Mortinson, 1960) ที่ใหความหมายไว
วาการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ระบบที่จัดขึ้นอยางเปนทางการ เพื่อการปฏิบัติงานของ
บุค คล การประเมิ นควรเปนกระบวนการที่ตอเนื่ อง และดํ าเนิ น การเป นประจํ าทุ กป และผู ถูก
ประเมิ นควรจะได รั บทราบข อมู ลยอ นกลั บจากผู บริห าร และคณะกรรมการอาจารยที่ ปรึกษา
เชนเดียวกัน
ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา และการปอนกลับ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก อาจารยที่
ปรึกษาเปน ผูมีสวนไดเสียกับผลการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาและการ
ป อ นกลั บ เพราะการประเมิ น ระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ คือการใหบริการทางการศึกษาที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และนําไปสูความสําเร็จ
และความพึงพอใจของนิสิตและนักศึกษา ดังนั้น การปอนกลับ คือการนําผลการประเมินดาน
ผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัยและกระบวนการเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สตัฟเบลบีม Stufflebeam (2003) ที่ไดเสนอรูปแบบการประเมิน
แบบ ซิปปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งเปนการประเมินที่ครอบคลุมองคประกอบทั้งระบบและผู
ประเมินควรเปนคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เปนการประเมินที่เปนกระบวนการ
ตอเนื่อง โดยมีจุดเนนสําคัญเพื่อหาขอมูลประกอบการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาและการปอนกลับ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตนักศึกษา
เปนผูรับบริการจากระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา และการทําใหการประเมินระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพ โดยการทําใหบริการทางการศึกษา มีการ
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พัฒนาอยางตอเนื่อง นําไปสูความสําเร็จและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา โดยการบริหาร
จัดการระบบใหมีคุณภาพทุกขั้นตอน (Total Quality Management, TQM) สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ
การจัด การบริการและระบบที่ สอดคลองกับความพึ งพอใจและความตองการของผู รับบริการ
(Customer) และผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ จึง
เปนตัวแทนกําหนดการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพที่สําคัญของระบบ ซึ่งการปอนกลับคือการ
นําผลการประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณา เพื่อปรับปรุงปจจัยและกระบวนการ
เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แอสเวิรด และ ฮารวี่ (Ashworth and
Harvey, 1994) ไดทําการศึกษา พบวา นิสิตนักศึกษาเปนองคประกอบสําคัญของระบบการให
คําปรึกษาและเปนลูกคาที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา และการศึกษาตอเนื่อง
5.3 ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาบางประเภทยังขาดระบบงานที่สําคัญหลายประการ
ดังนั้นควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาในดานอื่น ๆ เชน การพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาดานกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาคุณลักษณะดานทักษะทางปญญา ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข เปนตน
5.3.2 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช
1. แบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือใน
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตนักศึกษาได โดยตองคํานึงถึงลักษณะของนิสิต
นักศึกษาวาจะตองมีลักษณะที่เหมือนกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
2. กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ผูที่จะนํากิจกรรมนี้ไปใช
ควรเปนผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใหคําปรึกษากลุม ไดรับการฝกฝนปฏิบัติ และผาน
การอบรมจากผูเชี่ยวชาญในดานการใหคําปรึกษา กอนที่จะนําไปใช
3. การนําระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาไปใช ควรกําหนดเปนนโยบายของ
สถาบันการศึกษาแตละแหง โดยมีหลักดังนี้
3.1 อธิการบดีซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของสถาบัน และคณบดีซึ่งเปนผูบริหาร
สูงสุดของคณะ มีความสําคัญตอการใหการสนับสนุนระบบการใหคําปรึกษา ซึ่งถาผูบริหารสูงสุด
ไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของระบบการให คํ า ปรึ ก ษาและไม ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น แลว ระบบการให
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คําปรึกษาก็ไมสามารถดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการนําเอาระบบการใหคําปรึกษาไป
ใชจึงควรอยูในความเห็นชอบของผูบริหารสูงสุด
3.2 ควรแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับสถาบันการศึกษา และ
คณะ ภาควิชา สาขาวิชา ควรใหความรู ความเขาใจกับระบบการใหคําปรึกษาใหถองแท กอนนํา
ระบบการใหคําปรึกษาไปใช
3.3 มอบหมายคณะกรรมการใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชาจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในแตละคณะเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา โดยใหบุคลากรของคณะที่
เกี่ยวของทุกคนมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความเขาใจในระบบการใหคําปรึกษา เขาใจหนาที่ของแตละฝาย
และเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษามีความรูเทคนิคและทักษะในการใหคําปรึกษา

350

รายการอางอิง
ภาษาไทย
การทองเที่ยวและกีฬา, กระทรวง. สถาบันการพลศึกษา. (2548). หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา
ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2548. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.
การทองเที่ยวและกีฬา, กระทรวง. สถาบันการพลศึกษา. (2552). คูมือพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.
กิตติมา ปรีดดี ิลก. (2542). ทฤษฎีบริหารองคการ. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ.
ขวัญชนก ยิ้มแต และคณะ.(2546). การประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษาของคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา 2546. วารสารประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 5, (มกราคม – มิถุนายน): 46-55.
คณะกรรมการการศึกษา, สํานักงาน. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542. (ฉบับปรับปรุง 2545). กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. (2545). การศึกษาวิเคราะหรูปแบบที่เหมาะสมใน
การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา.
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สํานักงาน. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติพ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา.
คมเพชร ฉัตรศุภกุล. (2530). กิจกรรมกลุมในโรงเรียน เอกสารคําสอนวิชาแนะแนว คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
คมเพชร ฉัตรศุภกุล. (2547). การใหคําปรึกษาคืออะไร. สานปฏิรูป 7, 76 (สิงหาคม): 40-43.
(อัดสําเนา)
จรัส สุวรรณเวลา. (2541). วิกฤติอุดมศึกษาไทย. อนุสารอุดมศึกษา 24 (ธันวาคม): 3-11.
จามรกุล เหลาเกียรติกุล. (2550). เอกสารประกอบคําบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา: โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม.

351
จําเริญรัตน เจือจันทร. (2543). การพัฒนาดัชนีบงชีค้ ุณภาพดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
เอกชน. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จุไรรัตน ดวงเดือน, บุญฤดี แสงจันทร, วิรัตน ชาญศิรริ ัตนา และ สวัสดิ์ วรดี. (2550). การศึกษา
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาที่คาดหวัง บทบาทที่ปฏิบัติจริงและปญหาที่เกี่ยวกับ
ระบบอาจารยที่ปรึกษาตามทัศนะของอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี.
เฉลิมชัย หาญกลา. (2545). การพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบัน
ราชภัฎ. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เฉลียว บุรีภักดี. (2538). หลักพัฒนศึกษาศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สมาคมการศึกษา
แหงประเทศไทย.
แฉลม โพธิ์แดง. (2547). คูมืออาจารยทปี่ รึกษา. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชนัย วรรณะสี. (2546). การพัฒนาดัชนีที่บงชี้คุณภาพทางวิชาการของวิทยาลัย
นาฎศิลป. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ณัฎฐภรณ หลาวทอง. (2548). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ดนัย จันทรเจาฉาย. (2551). สรางตลาดยั่งยืนดวยไวทโอเชี่ยน (White Ocean). กรุงเทพธุรกิจ
(8 พฤษภาคม 2551): 1.
เดชา พรึงลําภู. (2544). การพัฒนาอาจารยทปี่ รึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม. เชียงใหม : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ทนงศักดิ์ วันชัย และ นพ บรรเจิด. (2547). การใหคาํ ปรึกษาของอาจารยทปี่ รึกษาคณะ
เกษตรศาสตรบางพระ. ชลบุร:ี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก.
ทรงพล โสภณ. (2546). การพัฒนาแผนกลยุทธการจัดการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฎ.
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

352
ทองเรียน อมรัชกุล และคณะ. (2551). หลักการแนะแนวเบื้องตน. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ทัศนีย กอกุลดิลก และ หรรษา แสนสิงห. (2545). ระบบสารสนเทศชวยอาจารยที่ปรึกษา
และพิจารณาทุนการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
เทอดศักดิ์ เดชคง. (2543). บทบาทของครูประจําชั้นและอาจารยที่ปรึกษา. สานปฏิรูป 69,
(ธันวาคม): 68-69.
ธงชัย สิทธิกรณ. (2550). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย.
ธนีนาฎ ณ สุนทร. (2545). การพัฒนารูปแบบและกลยุทธการบริหารคุณภาพ สําหรับ
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. ภาควิชา
อุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธันยพร บุญปฤกษ. (2543). บทบาทอาจารยที่ปรึกษาในทัศนะของนักศึกษาและปญหาใน
การทําหนาทีอ่ าจารยที่ปรึกษา วิทยาเขตกลุมชางอุตสาหกรรมในสวนกลาง สังกัด
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ
อุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นพดล เตชวาทกุล. (2543). การศึกษาสภาพและปญหาในการปฏิบัติงานของอาจารยที่
ปรึกษาในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ.
นิรมล เลิศวีระวัฒน. (2546). การศึกษาสภาพการบริหารงานอาจารยที่ปรึกษาวิชาการใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นิสา ชูโต. (2551). การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: พริ้นตไพร.
นุชลี อุปภัย. (2542). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาในศูนยกลาง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และรูปแบบที่พึงประสงคในการปฏิบัติงานของ
อาจารยที่ปรึกษา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
บุษบา ยศราช. (2550). คูม ืออาจารยทปี่ รึกษา. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ.

353
บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ. (2539). การวิเคราะหระบบการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต.
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ประภาส ณ พิกุล. (2551). การศึกษาความภาคภูมิใจในตนเองและการสรางโมเดลการให
คําปรึกษากลุม เพื่อพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนวัยรุนภาคเหนือ.
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประมวล หมัน่ ดี. (2542). คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่พงึ ประสงคตามความคิดเห็น
ของนักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออก. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง.
ประสิทธ โพธิส์ ะอาด. (2548). คุณลักษณะที่พึงประสงคของอาจารยที่ปรึกษาองคการชาง
เทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับหนวย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง.
ปราณี หะซัน. (2542). การปฏิบัติตามบทบาททีจ่ ริงและที่คาดหวังของอาจารยที่ปรึกษาใน
ทัศนะของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ผดุงชาติ สุวรรณวงศ และ ไพฑูรย สินลารัตน. (2542). ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของโลก
ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: ที.พี.พรินท.
พงษพันธ พงษโสภา . (2543). ทฤษฎีและเทคนิคการใหคําปรึกษา. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพพัฒนาศึกษา.
พนิดา มารุงเรือง และ อัญชลี ทรัพยเกษม. (2552). ความเชื่อมั่นในตนเองของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธนบุรกี อนเขาสูสถานประกอบการ. ธนบุร:ี สํานักวิจัยและวางแผน
พัฒนา มหาวิทยาลัยธนบุร.ี
พรชุลี อาชวอํารุง และ เจริญ แสนภักดี. (2543). รายงานการวิจยั เรือ่ งแนวทางการปฏิรปู
โครงสรางและการบริหารจัดการอุดมศึกษา:รูปแบบการจัดการกลุมอุดมศึกษาที่
สอดคลองกับศักยภาพปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.

354
พรทิพย สุริยาชัยวัฒนะ. (2553). การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
การบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน.
พรพิพัฒน เพิม่ ผล. (2545). รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพือ่ สงเสริมจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะ ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต.
ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
พรพิมล ไวทยางกูร. (2552). การพัฒนารูปแบบระบบอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม. เชียงใหม: สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา.
พรรณพร วรรณลักษณ. (2548). การศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะทีพ
่ ึงประสงคของ
นักเรียนวัยรุน . วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พรรณอร อุชภุ าพ. (2545). การพัฒนาดัชนีบงชี้คุณภาพระบบอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
ปริญญาตรี ในสถาบันราชภัฎ. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการ
อุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พรรณี คอนจอหอ. (2542). ระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยที่ปรึกษาสถาบันราชภัฎ
เพชรบุร.ี วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุร.ี
เพ็ญแข สนิทวงศ ณ อยุธยา. (2530). การงบประมาณ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ไพฑูรย สินลารัตน. (2546). กระบวนทัศนใหมในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย.
กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
มณี พลเฉลียงรัตน. (2539). บทบาทและคุณลักษณะอาจารยที่ปรึกษาตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กองบริการการศึกษา. (2546). คูมืออาจารยที่ปรึกษา
พุทธศักราช 2546 (ฉบับแกไขปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. กองบริการการศึกษา. (2551). คูมืออาจารยที่ปรึกษา. เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

355
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. (2548). คูมืออาจารยที่ปรึกษา.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. (2543). คูมืออาจารยที่ปรึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือ.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. ฝายวิชาการ. (2550). คูมืออาจารย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. (2548). คูมืออาจารยที่ปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: ฝายกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. งานประกันคุณภาพ. (2550). คูมืออาจารยที่ปรึกษา.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ .
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑิตวิทยาลัย. (2550). คูมืออาจารยที่ปรึกษา.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรไทย.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. (2552). ระบบงานอาจารยทปี่ รึกษา. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
มาลินี ธนารุณ. (2550). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องอาจารยที่ปรึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา.พิษณุโลก: คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. (อัดสําเนา)
รุงกานต ทันทะหงส และ สุทัศน ขันเลข. (2549). แนวทางการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม: คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เริงจิตร กลันทปุระ. (2541). รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ. วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
ลิขิต กาญจนาภรณ. (2548). บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการในการพัฒนานิสิต.
บทความจากการนําเสนอในการจัดอบรมและสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร. (อัดสําเนา)
วัชรี ทรัพยมี. (2542). เทคนิคการใหคาํ ปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วัลภา ลิ่มสกุล. (2547). รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทอาจารยที่ปรึกษาในทัศนะของ
นักศึกษาคณะธุรกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยแมโจ. เชียงใหม: คณะธุรกิจการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ.

356
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2543). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2543). ความเปนครูและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2552). เอกสารประกอบการสอนวิชาพัฒนานิสิตนักศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
(อัดสําเนา)
วิจิตร บุญยธโรกุล. (2541). บทบาทอาจารยที่ปรึกษาอันพึงประสงค...อยูตรงไหน.
วารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือ 8, (มิถุนายน 2541): 4-12.
วิจิตร ศรีสอาน. (2542). ลักษณะทั่วไปของการบริหาร ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและ
ระบบบริหารการศึกษา. นนทบุร:ี สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วิจิตร สินสิริ. (2546). การอุดมศึกษาเชิงรุก. กรุงเทพมหานคร: เม็ดทรายพริ้นติ้ง.
วิทยา คูวิรตั น. (2539). การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครูโรงเรียน
คาทอลิกอัครสังฆมณฑล. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิภา เหมือนปว . (2548). การพัฒนารูปแบบศูนยใหคาํ ปรึกษาเพื่อเตรียมนิสิตนักศึกษาเขา
สูโลกของการทํางานโดยใชทฤษฎีเอ็นเนียแกรม. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต.
ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิโรจน วงษทน. (2550). น้ําใจนักกีฬา (sport man – ship). มติชน. (4 มีนาคม 2550).
วิไลลักษณ นิยมจิตร. (2543). รูปแบบการบริหารงานอาจารยที่ปรึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี เขตภาคกลาง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วิสูตร จําเนียร. (2543). การปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษาเกีย่ วบทบาทในการใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา ในสถาบันราชภัฎธนบุร.ี วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ
อุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศรีสมร ชูดวง. (2546). บทบาทอาจารยที่ปรึกษาคณะพืชศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตลําปาง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม.

357
ศรีสวัสดิ์ รัตนวราหะ. (2543). การบริหารงานธุรการ ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
โรงเรียนประถมศึกษา. นนทบุร:ี สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ศักดิ์ชาย เพชรชวย. (2541). การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตรใน
สถาบันราชภัฎ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิจัยศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. (2551). การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย, พิมพครั้ง
ที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542. (ฉบับ
ปรับปรุง 2545). กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา.
ศึกษาธิการ, กระทรวง. กรมวิชาการ. (2546). แนวปฏิบัติงานแนะแนวตามแบบ
พัฒนาการแนะแนวกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว.
สภาสถาบันราชภัฎ, สํานักงาน. (2543). เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฎ.
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ. (อัดสําเนา)
สมจิตร ลักษมีวงศ. (2546). คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาในวิทยาลัยเทคนิค เขต
การศึกษา 5.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา คณะ
ครุศาสตรอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
สมพงษ ชาตะวิถี. (2554). การปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติกับการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษา. วารสารวิชาการ สถาบันการพล
ศึกษา. 3 (พฤษภาคม – สิงหาคม): 181 -191.
สมลักษณ พรหมมีเนตร และ ฉันทนา จันทรบรรจง. (2547). ระบบการบริหารงานทีป่ รึกษานักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 12 (มกราคม-เมษายน): 4761.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน. (2550). วิทยาการประเมิน: ศาสตรแหงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สมาน ลอยฟา. (2543). การประเมินอาจารยสาขาบรรณรักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร.
ขอนแกน: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สวัสดิ์ บันเทิงสุข. (ม.ป.ป.). การใหคําปรึกษา. เชียงใหม: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม.

358
สําเนาว ขจรศิลป. (2543). ระบบอาจารยที่ปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: ทบวงมหาวิทยาลัย.
(อัดสําเนา)
สุกัญญา โฆวิไลกูล. (2547). การวิเคราะหระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สุขภาพจิต, กรม. (2543). คูมือความฉลาดทางอารมณ. กรุงเทพมหานคร: ผูแตง
สุชาดา จันทรเอม. (2536). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
สุธีรา สุริยวงศ. (2550). ครูยุคใหม. วารสารวิทยาจารย 7 (พฤษภาคม): 70-75.
สุนันทา แกวสุข. (2544). งานวิจยั เรื่อง: ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการปฏิบัติงาน
อาจารยที่ปรึกษาในสถาบันราชภัฎธนบุรี. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ธนบุรี.
สุภางค จันทวานิช. (2549). การวิเคราะหขอมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ. พิมพครั้งที่ 7.
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุภางค จันทวานิช. (2550). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งที่ 15. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุรชัย แยมทิม. (2543). การปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาในสถานศึกษา. สังกัดกรม
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง.
สุรียพร พานิช. (2551). การศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา.
เชียงใหม: ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สุวิมล ตัง้ ประเสริฐ. (2542). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาองคการและการจัดการ
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ. นครราชสีมา: คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎ
นครราชสีมา.
หฤทัย ศิริสนิ อุดมกิจ. (2544). การพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารและ
นโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
อังคณา สําเนาประเสริฐ. (2538). การวิเคราะหแนวคิดในการปลูกฝงจริยธรรมของ
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชาสารัตถศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

359
อํารุง จันทวานิช. (2536). รวมบทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางดานการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: ศูนยพัฒนาศึกษาแหงชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย.
อิศเรศ พิพัฒนมงคลพร. (2542). รูปแบบการพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยขอนแกน.
วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อิสสรหัส โชติกเสถียร. (2543). การศึกษาบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาตามทัศนะของ
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
อุทัย บุญประเสริฐ. (2529). วิธีการหรือเทคนิคเชิงระบบกับการบริหารโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
ใน เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หลักและแนวทางในการ
บริหารโรงเรียนอยางเปนระบบ. กรุงเทพมหานคร. (อัดสําเนา)
อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท. (2540). แนวคิดในการประกันคุณภาพทางวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการ APHEIT JOURNAL 4 (พฤศจิกายน): 33 -41.
เอมอร เจริญพร. (2553). ทฤษฎีการเรียนรูของเกสตัลท. [ออนไลน]. แหลงที่มา:
http://www.learners.in.th/blogs/posts/339661 [27 มกราคม 2554]
ภาษาอังกฤษ
Afrassiabi, H. (1987). A study of undergraduate student perceptions of faculty advising
effectiveness. Doctoral dissertation, The George Washington University.
Ashworth, A., and Harvey, R. (1994). Assessing quality in further and higher education.
London: Jessica Kingsley.
Astin, A. (1993). “Why not try some new ways of measuring quality?” Educational
Record 63 (Spring): 10-15.
Axelrod, J. (1973). The university teacher as artist. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Banghart, F. W. (1969). Educational systems analysis. New York: Collier McMillan.
Banjamin, M. (1996). “The design of performance indicator systems: Theory as a guide
to Relevance”. Journal of College Student Development. 37 (NovemberDecember): 632- 630.

360
Barne, J., and others (1997). Higher education staff development: Directions for 21st
century. Paris: United National Education, Scientific and Cultural Organization.
Barr, M. J., and Upcraft, M. L. (1990). New futures for student affairs: Building a vision
for professional leadership and practice. San Francisco, CA: Jossey–Bass.
Bartol, K., Martin, D., Tein, M., and Matthews, G. (1998). Management: A pacific rim
focus. 2nd ed. Roseville NSW: McGraw-Hill.
Beck, W.R. (1967). Pupils’ perceptions of teacher merit: a factor analysis of five
postulated dimensions. Journal of Educational Research. 61 (November): 127128.
Belcheir, M. J. (1999). Student satisfaction and academic advising. Paper presented at
The 39th Annual Forum of the Association of Institutional Research, Seattle, WA,
May 30- June 12.
Belcheir, T., and Kogan , M. (1992). Process and structure in higher education.
London: Routledge.
Biggs, C. L., Birks, E. G., and Alkins, W. (1980). Managing the systems development
process. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bittel, L. R. (1978). Encyclopedia of profession management. New York: McGraw-Hill.
Bowen, H. R. (1977). Investment in learning: The individual and social values of American
higher education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Brockett, R. G., and Hiemstra, R. (1991). Self-direction in adult learning. New York:
Routledge.
Brown, D., & Brooks, L. (1991). Career counseling technique. Boston, MA: Allyn and
Bacon.
Burns, J. (1994). Tuning up your advisory program. Middle Ground: National Middle
School Association.
Bushnell, D., and George, P. S. (1993). Five crucial characteristics: Middle school
teachers as effective advisers. Schools in the Middle 3 (September): 10-16.
Campbell, S. M., and Nutt, C. L. (2008). Academic advising in the new global century:
Supporting student engagement and learning outcomes achievement. AAC&U
Peer Review 10 (Winter): 4-8.

361
Certo, S. C. (1986). Principle of modern management: Functions and systems. 3rd ed.
Dubuque, IA: Wm C. Brown.
Chickering, A. W., and Reisser, L. (1993). Education and identity, 2nd ed. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
Cleamson University. (2005). Welcome employers. [Online]. Available from :
http://career.clemson.edu/employers/ [2008, July 10]
Corey, G. (2004). Theory and practice of group counseling. 6th ed. Belmont, CA:
Thomsom Brooks/Cole.
Crockett, D. S., and Levitz, R. S. (1984). Current advising practices in colleges and
universities. In R. B. Winston, Jr., T. K. Miller, S. C. Ender, T. J. Grites, &
Associates (eds.), Developmental academic advising, pp. 35-63. San Francisco,
CA: Jossey-Bass.
Dartmouth College. (2008). Pre-major advising. [Online]. Available from :
http://www.dartmouth.edu/~ugar/premajor/ [2008, August 15]
Edwards, P. (1985). Systems analysis, design, and development with structured
concepts. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Ellis, R. (1993). Quality assurance for university teaching: Issues and approaches. In
R. Ellis (ed.). Quality assurance for university teaching, pp. 3-12. Buckingham:
Open University Press.
Ender, S. C., Winston, R. B. Jr., and Miller, T. K. (1988). Academic advising
reconsidered. In R. B. Winston, Jr., T. K. Miller, S. C. Ender, T. J. Grites, &
Associates (eds.), Developmental academic advising, p.3-34. San Francisco,
CA: Jossey-Bass.
Ender, S. C., Winston, R. B., & Miller, T. K. (1984). Academic advising reconsidered. In
R. B. Winston, Jr., T. K. Miller, S. C. Ender, T. J. Grites, & Associates (eds.).
Developmental academic advising, pp. 3-34. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Frost, S. H. (1990). A Comparison of development advising at two small colleges. The
Journal of National Academic Advertising Association 10 (Fall): 9-13.

362
Frost, S. H. (1991). Fostering the critical thinking of college women through academic
advising and faculty contact. Journal of College Student Development 32 (July):
359-366.
George Mason University. (2008). Handbook of academic procedures: For students &
advisors; Academic year 2007-2008. [Online]. Available from :
http://icar.gmu.edu/Student_Handbook_Procedures2007.pdf [2008, June 28]
George, R. L., and Christiani, T. S. (1995). Counseling: Theory and practice, 4th ed.
Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
Good, V. C. (1981). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill.
Graham, S. W., and Gisi, S. L. (2000). The effects of instructional climate and student
affairs services on college outcomes and satisfaction. Journal of College
Student Development 41 (May-June): 279-291.
Grites, T. J. (1984). Techniques and tools for improving advising. The Journal of
National Academic Advertising Association 4 (October): 55-74.
Guinn, D. (1984). The role of academic advisors as perceived by faculty, students, and
administrators. Doctoral Dissertation, Graduate College The University of
Oklahoma.
Gulick, L., and Urwick, L. (1973). Papers on the science of administration. New York:
Institute of Public Administration, Columbia University.
Habley, W. R. (2005). Academic advisement the critical link in student retention.
NASPA Journal 18 (Spring): 45-50.
Herzberg, F., Mausner, B., and Snyderman, B. B. (2003). The motivation to work. New
Brunswick, NJ: Transaction.
Hick, H. G. (1972). The management of organization: A systems and human resources
approach. New York: McGraw-Hill.
Hines, E. R. (1984). Delivery systems and the institutional context. In R. B. Winston Jr., T.
K. Miller, S. C. Ender, and T.J. Grites (eds.), Developmental Academic Advising.
San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Hoffer, J. A. (1998). System development and design. 4th ed. Upper Saddle River, NJ:
Prentice-Hall.

363
Hoy, W. K., and Cecil, G. (2001). Educational administration theory research and
practice. 6th ed. Boston, MA: McGraw-Hill.
Hungate, T. L. (1964). Management in higher education. New York: Teachers College,
Columbia University.
Hyman, R. E., Beeles, K. J., and Benedict, L. G. (1994). Outcomes assessment and
student affairs: New roles and expectations. NASPA Journal 32 (Fall): 20-30.
Isaksen, H. L. (1965). Planning for total pupil personnel services. In School executive’s
guide. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Kansas State University. (2008). For student: Undergraduate advising information.
[Online]. Available from: http://www.k-state.edu/advising/students.html [2010,
October 15]
Kast, F. E., and Rosenzweig, M. R. (1985). Organization and management: A system
and contingency approach. 4th ed. New York: McGraw-Hill.
Katz, D., and Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations. 2nd ed. New
York: John Wiley.
Kerr, C. (1963). The idea of a multiversity. In C. Kerr (ed.) The uses of the university,
pp.1-45. Cambridge, MA: Harvard University press.
King , Z. (2001). Career self-management: A framework for guidance of employed
adults. British journal of Guidance & Counseling 29 (February): 65-78.
Kings, D. W. (1988). Administration advising programs: Staffing, budgeting and other
issues. In R. B. Winston, Jr., T. K. Miller, S. C. Ender, T. J. Grites, & Associates
(eds.), Developmental Academic Advising, pp.347-380. San Francisco, CA:
Jossey-Bass.
Kopera, A. T. (1998). The role of the academic advisor in a public university. Doctoral
dissertation, The University of Nebraska.
Kramer, G. L., Taylor, L., Chynoweth, B., and Jensen, J. (1987). Developmental
academic advising: A taxonomy of services. NASPA Journal 24 (Spring): 23-31.
Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determine sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement 30 (Autumn): 607-610.

364
Little, J. W. (1985). Teachers as teacher advisors: The delicacy of collegial leadership.
Educational Leadership 43 (November): 34-36.
Lunenburg. F. C., and Ornstein, A. C. (1996). Educational administration: Concept and
practices. 2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
Maslow, A. H. (1990). Motivation and personality. New York: Harper and Row.
Mayhew, L. B., Ford, P. J., and Habbard, D. L. (1990). The quest of quality: The
challenge for undergraduate educational. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
McLaren, J. (2004). The changing face of undergraduate academic advising. Guidance
& Counseling 19 (Summer): 173-175.
Michigan State University. (2006). School of criminal justice: advising. [Online]. Available
from: http://www.criminaljustice.msu.edu/advising.html [2010, October 15]
Miller, T. K., and Roger. B. W. Jr. (1991). Administration and leadership in student
affairs: Actualizing student higher education. Munich: Accelerated Development.
Mortinson, W. D. (1960). The role and duties of advisor. In Improving University
Teaching. Education Bulletin, Report of a Pre-Semester Work Conference, 43
(November): 9-11.
Moser, S. B., and Chong, J. K. S. (1995). Determinants of MBA advisor job Satisfaction:
An exploratory study. NACADA Journal 15 (Spring): 36-43.
Owens, R. G. (1998). Organizational behavior in education. 6th ed. Boston, MA: Allyn and
Bacon.
Paule, R. (1991). Factor influencing successful counseling. Journal of Development
Education. 21 (March): 60-64.
Peavy, R. V. (1995). An orientation to constructivist career counseling. North Star
Research Document
Penn State University. (1997). Policies and rules for undergraduate students. [Online].
Available from: http://senate.psu.edu/policies/index.html [2009, December 20]
Pepinsky, H. B., and Pepinsky, P. N. (1954). Counseling: Theory and practice.
New York: Ronald Press.

365
Reeves, K. E. (1997). Formal mentoring for college freshmen: Who participates and
what happens. Doctoral dissertation, Department of Educational Psychology,
Counseling and Special Education Graduate School Northern Illinois University.
Schoderbek, P. P., Schoderbek, C. G., and Kefalas, A. G. (1990). Management systems:
Conceptual considerations. Boston, MA: Irwin.
Semprevio, P. C. (1976). Systems analysis: Definition, process and design. New York:
Science Research Associates.
Senge, P. M. (1995). The fifth discipline: The art and practice of the learning
organization. New York: Doubleday Business.
Senn, J. A. (1989). Analysis and design of information systems. 2nd ed. Singapore:
McGraw-Hill.
Shelly, G.B., Cashman, T.J., and Rosenblatt, H.J. (2001). Systems analysis and design.
4th ed. Boston, MA: Thomson Learning.
Shrode, W. A., and Voich, D., Jr. (1974). Organization and Management: Basic systems
concepts. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
Slota, R. (2006). Undergraduate advising handbook. Mequon, WI: Concordia University
Wisconsin.
Stickle, F. (1980). Faculty and student perception of faculty advising effectiveness.
Journal of College Student Personnel. 21 (May): 262-264.
Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. Paper presented at the 2003
Annual Conference of the Oregon Program Evaluators’ Network (OPEN).
Portland, Oregon.
Sweeny, B. (2002). Staff development purpose. [Online]. Available from :
http://www.ksde.org [2008, June 28]
Tylor, L. E. (1965). The psychology of human difference. 3rd ed. New York: Appleton
Century Crafts.
University of Missouri-Kansus City. (2008). Academic advising. [Online]. Available from:
http://www.umkc.edu/stu-aff/documents/student_handbook_08-09.pdf [2010,
October 15]

366
Von Bertalanffy, L. (1950). An outline of general systems theory. British Journal of
Philosophical Science 1 (August): 134-165.
Wichita State University. (2008). Toward a mission statement for academic advising.
[Online]. Available from:
http://www.advising.wichita.edu/lasac/pubs/aah/aahindex.htm [2010, October
20]
Wyckoff, S. C. (1996). Student satisfaction with faculty advising influences on retention
in higher education. Doctoral dissertation, University of New Hampshire.
Yale College. (2008). Guidelines for freshman faculty advising. [Online]. Available from:
http://yalecollege.yale.edu/content/guidelines-freshman-faculty-advising [2012,
January 16]

367

ภาคผนวก

368

ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิผูใหสัมภาษณ

369
รายนามผูทรงคุณวุฒิผูใหสัมภาษณ
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
1. ผูชวยศาสตราจารยแผน เจียรนัย
2. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ

3. ดร.นพรัตน พบลาภ
4. นายปฏินันท สืบสันติ

5. นายประสงค วงศาโรจน

รองอธิการบดีฝายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
สถาบันการพลศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะศิลปศาสตร สถาบันการพลศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานพัฒนานิสิตนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
ผูทรงคุณวุฒิดานกิจกรรมพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา ครูเชี่ยวชาญ ระดับ 9
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ผูทรงคุณวุฒิดานอาจารยทปี่ รึกษา
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
1. รองศาสตราจารย เวธนี กรีทอง

หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รองศาสตราจารย ดร.จิตตินันท บุญสถิรกุล
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. รองศาสตราจารย ดร.พรพิพัฒน เพิ่มผล
อดีต คณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผูอํานวยการศูนยกีฬา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐภรณ หลาวทอง ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร
คณบดี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
7. ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. อาจารยจรีพร โชติพิบูลยทรัพย
ศูนยวิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
1. รองศาสตราจารย ดร.อารี พันธมณี

2. รองศาสตราจารย เวธนี กรีทอง

3. รองศาสตราจารย ดร.จิตตินันท บุญสถิรกุล
4. ผูชวยศาสตราจารย กรกฎา นักคิม้

หัวหนาสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวก ค
คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC)
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
2. แบบสํารวจ
3. แบบสอบถามความคิดเห็น
4. แบบสอบถามวัดคุณลักษณะของนิสติ นักศึกษา
5. แบบประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
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แบบสัมภาษณ
เรื่อง การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. ประสบการณการปฏิบัติหนาที่การบริหารงาน อาจารยที่ปรึกษา จํานวน..........ป
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. ประสบการณปฏิบตั ิงาน

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวย (+1) ไมแนใจ (0) ไมเห็นดวย (-1) คา IOC
8
1
8
1

ตอนที่ 2 ระบบการใหคําปรึกษานักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
1. วิธีการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาในสถาบันของทาน
( ) 1. การสัมมนา
( ) 2. การประชุมเชิงวิชาการ
( ) 3. การศึกษา ดูงาน
( ) 4. การอภิปราย
( ) 5. กิจกรรมกลุม
( ) 6. จัดนิทรรศการ
( ) 7. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
( ) 8. การฝกอบรม
( ) 9. อืน่ ๆ โปรดระบุ....................................................................................................
2. ทานไดนําระบบการใหคาํ ปรึกษามาพัฒนาดานใดบาง ในรอบปทผี่ านมา
( ) โครงสรางการบริหาร
( ) บุคลากร
( ) เครื่องมือการใหคําปรึกษา
( ) การจัดสรรงบประมาณบริหารระบบการใหคําปรึกษา
( ) สิง่ อํานวยความสะดวก
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3. การพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษาเนนการจัดกิจกรรมในลักษณะใด
( ) 1. เนนเนื้อหาเฉพาะ
( ) 2. เนนหัวขอเสนอในกระบวนการประชุม
( ) 3. เนนกิจกรรมสอดแทรกระหวางการสัมมนาประจําภาคการศึกษา
( ) 4. เนนกิจกรรมเฉพาะเจาะจงเพื่อการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
( ) 5. อืน่ ๆ โปรดระบุ....................................................................................................
4. ทานมีวิธีการประเมินผลหรือติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาอยางไร
( ) 1. การสังเกต
( ) 2. การสัมภาษณผูปฏิบัติงาน
( ) 3. การใหรายงานตนเอง
( ) 4. การติดตามโดยฝายประเมินตนเองของสถาบัน
( ) 5. อืน่ ๆ โปรดระบุ....................................................................................................
5. ผลของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของทานทีผ่ านมาประสบความสําเร็จ
โดยประมาณ คิดเปนรอยละ...............................................................................................
ระบบการใหคําปรึกษา
1. วิธีการพัฒนาระบบ
2. การนําระบบไปพัฒนา
3. จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
4. วิธกี ารติดตามและประเมินผล
5. ความสําเร็จของระบบ

เห็นดวย (+1)
8
7
8
7
6

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ไมแนใจ (0) ไมเห็นดวย (-1)
1
1
2
-

คา IOC
1
0.9
1
0.9
0.75

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
1. ทานคิดวาสถาบันการศึกษาของทานมีความจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาในระดับใด
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย
2. ทานเห็นดวยหรือไมถาสถาบันการศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา
( ) เห็นดวย
( ) ไมเห็นดวย
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3. ในการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา สิ่งจําเปนมาก เรียงตามลําดับ
( ) โครงสรางการบริหาร
ประมาณรอยละ......................
( ) บุคลากร
ประมาณรอยละ......................
( ) เครื่องมือการใหคําปรึกษา
ประมาณรอยละ......................
( ) การจัดสรรงบประมาณบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา ประมาณรอยละ...............
( ) สิ่งอํานวยความสะดวก ประมาณรอยละ......................
4. การพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษา ควรมีการพัฒนาอยางไร
( ) 1. ตอเนือ่ งทุกป
( ) 2. ไมจําเปนตองตอเนือ่ ง
( ) 3. แลวแตโอกาสความสะดวก
( ) 4. อืน่ ๆ โปรดระบุ....................................................................................................
5. ทานคิดวาการประเมินผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ควรเปนอยางไร
( ) 1. ไมควรมีการประเมินผล
( ) 2. ควรมีการประเมินทุกภาคการศึกษา
( ) 3. ควรมีการประเมินผลบางเปนบางครั้ง
( ) 4. อืน่ ๆ โปรดระบุ....................................................................................................
6. ทานตองการใหหนวยงานของทานจัดใหอาจารยที่ปรึกษามีความรูและประสบการณเพิ่มเติม
เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาหรือไม
( ) 1. ตองการ
( ) 2. ไมตองการ โปรดระบุเหตุผล..................................................................................
.............................................................................................................................................
ความคิดเห็น
1. ระดับการพัฒนาระบบ
2. การแตงตั้งคณะกรรมการ
3. เรียงลําดับการพัฒนาระบบ
4. ระยะเวลาการพัฒนาระบบ
5. ผลการพัฒนาระบบ
6. ความตองการพัฒนาระบบ

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวย (+1) ไมแนใจ (0) ไมเห็นดวย (-1)
7
1
8
8
8
7
1
7
1
-

คา IOC
0.9
1
1
1
0.9
0.9
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7. ทานคิดวาระบบตอไปนีจ้ ะมีผลตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษามากนอย
เพียงใด
รายการ

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1. จัดทําเปนแนวทางการบริหารงานการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
2. การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
2.1 ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ทักษะดานความรู
2.3 ทักษะดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย (1)

คา IOC

8

-

-

1

8
8
8

-

-

1
1
1

8. ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้จะมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษามากนอย
เพียงใด
รายการ
1. ระบบหรือแนวทางการพัฒนางาน
การใหคําปรึกษา
2. วิธีการดําเนินงาน
3. ระยะเวลาที่ใชในการพัฒนางาน
4. โครงสรางการบริหาร
5. บุคลากร
6. เครื่องมือการใหคําปรึกษา
7. การจัดสรรงบประมาณบริหารงาน
ระบบการใหคําปรึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวก
9. จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา
10. การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8

-

-

1

8
7
8
8
8
8

1
1
1
1

-

1
0.9
1
1
1
1

8
8

1
1

-

1
1

8

1

-

1
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9. ทานคิดวาวิธีการตอไปนี้จะมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษามากนอยเพียงใด
รายการ
1.
2.
3.
4.

การสัมมนา การฝกอบรม
การประชุมเชิงวิชาการ
การศึกษา ดูงาน
การรวมแสดงความคิดเห็น

5. กิจกรรมกลุม ของอาจารยที่ปรึกษา
และนิสิตนักศึกษา
6. จัดนิทรรศการ
7. การปฐมนิเทศอาจารยใหม

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

8
7
8
6

1
2

-

8

1

-

1
0.9
1
0.7
5
1

8
8

1
1

-

1
1

คา IOC

10. ทานคิดวาจุดออนหรือปญหาที่ทําใหการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษาไมไดผล คือ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
11. ทานคิดวาควรแกไขดวยวิธีใด
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
12. ขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษานิสิตนักศึกษา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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รหัส

แบบสํารวจ
เรื่อง การพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
แบบสํ า รวจฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ต อ งการทราบสภาพป จ จุ บั น และแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของทาน โดยแบง
การศึกษาการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาออกเปน 3 สวน คือ การบริหารระบบการใหคําปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา
ขอความอนุเคราะหทานไดพิจาณาขอความในแตละขอ ระดับใดมีความสําคัญที่จะนํามา
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันของทาน หากเห็นวาอยูในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย 3ลงใน ชอง
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีระดับความคิดเห็นตั้งแต
ระดับ 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ แบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสํารวจ
ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของทาน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสํารวจ
ประเภทของสถาบันการศึกษา แบงตามกลุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1. มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. มหาวิทยาลัยในกํากับ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
5. มหาวิทยาลัยเปด
6. มหาวิทยาลัยเอกชน
7. สถาบันการพลศึกษา
1. เพศ
หญิง

ชาย
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2. อายุ
นอยกวา 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51- 60 ป
มากกวา 60 ป
3. ตําแหนงหนาทีด่ านบริหาร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยรองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารระบบการใหคําปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
บุคลากรที่เกี่ยวของ
อื่น ๆ ……………………………..
4. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
อื่น ๆ....................................
5. คณะทีท่ านทํางานอยู แบงสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัดการศึกษานานาชาติ (ISCED,
International Standard Classification of Education ของ UNESCO, 1997) ดังนี้
กลุมที่ 1 หลักสูตรทั่วไป
กลุมที่ 2 การศึกษา
กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร
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กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
กลุมที่ 5 วิทยาศาสตร
กลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง
กลุมที่ 7 เกษตรกรรม
กลุมที่ 8 สุขภาพและสวัสดิการ
กลุมที่ 9 การบริหาร
6. ประสบการณปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย
นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป
มากกวา 26 ป
7. แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ทานเห็นวาควรขึ้นกับ
หนวยงานใด
ฝายบริหาร
ฝายวิชาการ
ฝายกิจการนักศึกษา
ศูนยกลางของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
ศูนยกลางของสถาบัน
อื่น ๆ .........................
10. ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษาหรือไม
ไมเคย
เคย (โปรดระบุจํานวนครั้ง)......................................................................
ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
( 1 ) เพิ่ม

( 7 ) คงไว

( ) ตัด
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ตอนที่ 2 สภาพป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาของทาน

สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษา
ความสําคัญของระบบการใหคําปรึกษา
1. ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายใหทุกคณะมีระบบการให
คําปรึกษาโดยทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม
2. สถาบันของทานมีการกําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษาไว
ในเอกสารกําหนดภาระงานสําหรับอาจารยที่ปรึกษาหรือไม
3. สถาบันของทานมีการระบุการใหคําปรึกษาไวในการประเมิน
ตนเองของสถาบันการศึกษาหรือไม
4. สถาบันของทานมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษา
ระดับสถาบันหรือไม
5. สถาบันของทานมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษา
ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา หรือไม
6. คณะ ภาควิชา สาขาวิชา มีคําสั่งแตงตั้งอาจารยปรึกษาหรือไม

ระดับปฏิบัติ
มี

ไมมี

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็น
ดวย (-1)

คา
IOC

8

-

-

1

7

1

-

0.9

8

-

-

1

6

2

-

0.75

8

-

-

1

8

-

-

1

7. สัดสวนของอาจารยทปี่ รึกษาตอจํานวนนิสติ นักศึกษา (โปรดระบุ)............................................
8. ระบบการใหคําปรึกษา ใหเรียงลําดับความสําคัญ โดยใสหมายเลขในชองที่เห็นวาสําคัญที่สดุ
เรียงลําดับ 2 3 4 5 ทีห่ นาขอรองลงมาตามลําดับ
( ) การใหคาํ ปรึกษาดานวิชาการ
( ) การใหคาํ ปรึกษาดานสวนตัว
( ) การใหคาํ ปรึกษาดานเงินทุน
( ) การหางานทํานอกเวลาเรียน
( ) การใหคาํ ปรึกษาดานกีฬา
( ) การใหคาํ ปรึกษาดานบุคลิกภาพ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………….
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9. ปจจัยสําคัญของการบริหารงานการใหคําปรึกษา โดยใสหมายเลข 1 สําคัญที่สดุ
เรียงลําดับ 2 3 4 5 ทีห่ นาขอรองลงมาตามลําดับ
( ) กฎระเบียบบริหารงาน
( ) บุคลากรที่เกี่ยวของ
( ) คณะกรรมการการใหคาํ ปรึกษา
( ) อาจารยที่ใหคําปรึกษา
( ) ผูเชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษา
( ) อื่น ๆ..............................................
10. องคประกอบการพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษาสถาบันของทานมีลักษณะอยางไร
( ) ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารงาน
( ) ผูบริหารเปนผูกําหนดแผนงาน
( ) มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย
( ) อื่น ๆ ...................................
11. การบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา มีรายการดังตอไปนี้
( ) ไมมรี ะบบการบริหารงาน
( ) อาจารยที่ปรึกษามีสวนรวมการวางแผนงาน
( ) มีการประชาสัมพันธ
( ) มีกลไกการทบทวนระบบ
( ) มีการจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
( ) มีการนําแผนการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
( ) มีระบบการประเมินผล
( ) มีการนําผลการประเมินมาใช
12. ความพรอมของการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษาตามที่ปรากฎในขอ 11 อยูในระดับใด
( ) ไมมคี วามพรอมการดําเนินงาน
( ) มีความพรอมระดับนอย
(จํานวน 1 – 2 รายการ)
( ) มีความพรอมระดับปานกลาง (จํานวน 3 – 4 รายการ)
( ) มีความพรอมระดับมาก
(จํานวน 5 – 7 รายการ)
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13. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน มีรายการดังตอไปนี้
( ) ไมมีบคุ ลากรปฏิบัติงานเฉพาะทาง
( ) มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร
( ) อาจารยที่ปรึกษาเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
( ) มีการจัดบุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญมาบริหารงาน
( ) มีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
( ) มีการประเมินอาจารยที่ปรึกษา
( ) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบ
14. ความพรอมของการจัดบุคลากรปฏิบัตงิ านตามที่ปรากฎในขอ 13 อยูในระดับใด
( ) ไมมคี วามพรอมการดําเนินงาน
( ) ความพรอมระดับนอย
(จํานวน 1 - 2 รายการ)
( ) ความพรอมระดับปานกลาง (จํานวน 3 - 4 รายการ)
( ) ความพรอมระดับมาก
(จํานวน 5 - 6 รายการ)
15. การจัดสรรงบประมาณบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา มีรายการดังตอไปนี้
( ) ไมมีการจัดสรรงบประมาณ
( ) มีการจัดทําคําขอจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับแผนการพัฒนา
( ) มีคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
( ) มีการนําขอมูลความตองการของสวนตาง ๆ มาวางแผนพัฒนา
( ) มีการเผยแพรการจัดสรรงบประมาณใหบคุ ลากรที่เกี่ยวของไดทราบ
( ) มีการติดตาม และประเมินผลการใชงบประมาณทั้งระยะสั้นและระยะยาว
16. ความพรอมของการจัดงบประมาณบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา ตามที่ปรากฎในขอ 15
อยูในระดับใด
( ) ไมมคี วามพรอมการดําเนินงาน
( ) ความพรอมระดับนอย
(จํานวน 1 - 2 รายการ)
( ) ความพรอมระดับปานกลาง (จํานวน 3 - 4 รายการ)
( ) ความพรอมระดับมาก
(จํานวน 5 รายการ
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โครงสรางการบริหารงาน

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

นอยที่สุด

8. ระบบการใหคําปรึกษา
9. ปจจัยสําคัญของการบริหารงาน
10. องคประกอบการพัฒนาระบบ
11. การบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา
12. ความพรอมการบริหารงานระบบ
13. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน
14. ความพรอมของการจัดบุคลากร
15. การจัดสรรงบประมาณบริหารงาน
16. ความพรอมของการจัดงบประมาณ

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8
7
8
6
6
8
6
8
6

1
2
1
1
1
1

1
1
1

1
0.9
1
0.75
0.62
1
0.62
1
0.62

17. จัดสิง่ อํานวยความสะดวกในการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษา มีรายการดังตอไปนี้
( ) ไมมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
( ) มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติการรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก
( ) มีบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก
( ) มีหองใหคําปรึกษา สภาพแวดลอมรมรืน่
( ) มีการประเมินผลสิง่ แวดลอมโดยอาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของและนิสติ นักศึกษา
( ) มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวก
18. ความพรอมของการจัดสิง่ อํานวยความสะดวกในการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา ตามที่ปรากฎในขอ 17 อยูในระดับใด
( ) ไมมคี วามพรอมการดําเนินงาน
( ) ความพรอมระดับนอย
(จํานวน 1 - 2 รายการ)
( ) ความพรอมระดับปานกลาง (จํานวน 3 - 4 รายการ)
( ) ความพรอมระดับมาก
(จํานวน 5 รายการ)
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
17. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
18. ความพรอมการบริหารงาน

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8
7

1

-

1
0.9
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19. การใหคําปรึกษามีรายการดังตอไปนี้
( ) ไมมีการจัดใหมีคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
( ) มีระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
( ) มีการประชาสัมพันธใหอาจารย บุคลากรทางการศึกษาและนิสิตนักศึกษาทราบ
( ) มีการสํารวจสภาพความตองการใหคาํ ปรึกษา
( ) มีการติดตาม กํากับการตรวจสอบขอมูลการใหคําปรึกษาของสถาบันอยางสม่ําเสมอ
( ) มีการนําผลการประเมินมาใชในปรับปรุงการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
( ) มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล
( ) นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม
( ) นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานความรู
( ) นิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
20. ความพรอมของการใหคาํ ปรึกษา ตามที่ปรากฎในขอ 19 อยูในระดับใด
( ) ไมมคี วามพรอมการดําเนินงาน
( ) ความพรอมระดับนอย
(จํานวน 1 - 3 รายการ)
( ) ความพรอมระดับปานกลาง (จํานวน 4 - 6 รายการ)
( ) ความพรอมระดับมาก
(จํานวน 7 - 9 รายการ
21. คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา มีรายการดังตอไปนี้
( ) ไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่การเปนอาจารยที่ปรึกษา
( ) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
( ) มีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
( ) มีความสามารถในการนําขอมูลนิสติ นักศึกษามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
( ) มีความศรัทธาในการปฏิบัติงานอาจารยที่ปรึกษา
( ) ใหความชวยเหลือดูแลเมื่อนิสติ นักศึกษามี ป ญ หา
( ) รักษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของนิสิตนักศึกษาไวเปนความลับ
( ) สามารถนําขอมูลที่ทนั ตอเหตุการณมาใชในการใหคําปรึกษา
( ) สามารถประสานความรวมมือกับบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
22. ความพรอมของการมีคณ
ุ ลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา ตามที่ปรากฎในขอ 21 อยูในระดับใด
( ) ไมมคี วามพรอมการดําเนินงาน
( ) ความพรอมระดับนอย
(จํานวน 1 - 3 รายการ)
( ) ความพรอมระดับปานกลาง (จํานวน 4 - 6 รายการ)

387
( ) ความพรอมระดับมาก

การใหคําปรึกษา
19. การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
20. ความพรอมของการใหคําปรึกษา
21. คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
22. ความพรอมของการมีคุณลักษณะของ
อาจารยที่ปรึกษา

(จํานวน 7 - 8 รายการ)
ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ (0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

7
7
6
8

1
1
-

1
1
-

0.90
0.75
0.62
1

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
1. การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ควรเปนอยางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ผูบริหาร/อาจารยที่ปรึกษา
รหัส
แบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตองการทราบสภาพปจจุบันและแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของทาน โดยแบง
การศึกษการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาออกเปน 3 สวน คือ การบริหารระบบการใหคําปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา
ขอความอนุเคราะหทานไดพิจาณาขอความในแตละขอ ระดับใดมีความสําคัญที่จะนํามา
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันของทาน หากเห็นวาอยูในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย 3ลงใน ชอง
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีระดับความคิดเห็นตั้งแต
ระดับ 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ แบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรางระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบัน
อุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 4 แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา โดย
พิจารณาจากการดําเนินงาน ซึ่งใชเกณฑพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบัตงิ านมากที่สุด
แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบตั ิงานมาก
แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบัติงานปานกลาง
แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบตั ิงานนอย
แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบตั ิงานนอยที่สุด

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสติ นักศึกษา
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3ลงในชอง
และเขียนขอความลงในชองวางใหตรงกับ
สภาพความเปนจริงของทาน
1. เพศ
2. อายุ

หญิง

ชาย

นอยกวา 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51- 60 ป
มากกวา 60 ป
3. ปจจุบนั ดํารงตําแหนงหนาที่
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยรองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารระบบการใหคําปรึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ..................................
4. ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
อื่น ๆ โปรดระบุ..........................................................................................................
5. คณะทีท่ านทํางานอยูแบงสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัดการศึกษานานาชาติ (ISCED,
International Standard Classification of Education ของ UNESCO, 1997) ดังนี้
กลุมที่ 1 หลักสูตรทั่วไป
กลุมที่ 2 การศึกษา
กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร
กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
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กลุมที่ 5 วิทยาศาสตร
กลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง
กลุมที่ 7 เกษตรกรรม
กลุมที่ 8 สุขภาพและสวัสดิการ
กลุมที่ 9 การบริหาร
6. ประสบการณในการบริหารงานวิชาการ กิจการนักศึกษา
นอยกวา 5 ป
6 – 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป
มากกวา 26 ป
7. ทานเห็นวาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ควรขึน้ กับ
หนวยงานใด
ฝายบริหารของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา
ฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา
ฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา
ศูนยกลางของมหาวิทยาลัย
ศูนยกลางของคณะ ภาควิชา
อื่น ๆ โปรดระบุ................................
ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
( ) เพิ่ม

( 8 ) คงไว

( ) ตัด
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ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองความคิดเห็นใหตรงกับสภาพปจจุบันเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาตามความเปนจริงในมหาวิทยาลัยที่ทาน
ปฏิบัติงานอยู

สภาพปจจุบันเกีย่ วกับการดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษา

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ

ระดับปฏิบัติ
เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษา ใหทุกคณะ ภาควิชาไดรับทราบ
2. กําหนดภาระงานอาจารยทปี่ รึกษาไวในแผนพัฒนาสถาบัน

7

1

-

7

1

-

3. นําระบบการใหคําปรึกษาไวในคูม ือประเมินตนเองภายในสถาบัน
4. มีคาํ สั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาของสถาบัน
5. มีคาํ สั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาของ คณะ
ภาควิชา สาขาวิชา
6. มีคําสั่งแตงตัง้ อาจารยปรึกษาของคณะ ภาควิชา
7. มีการกําหนดบทบาท หนาทีป่ ฏิบัติงานอาจารยทปี่ รึกษาไว
เปนลายลักษณอักษร
8. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
9. มีสงิ่ อํานวยความสะดวก เชน สิง่ พิมพ แหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
10. มีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบขอมูลการใหคําปรึกษาของ
สถาบันทุกภาคการศึกษา

8
8
8

-

-

0.9
0
0.9
0
1
1
1

8
8

-

-

1
1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

มี

ไมมี

392
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตอระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ขอความ
วัตถุประสงคของระบบการใหคาํ ปรึกษา
1. เพื่อใหผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา ไดมีแนว
ทางการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา
2. เพื่อใหเกิดกระบวนการติดตอสื่อสารระหวาง
สถาบัน อาจารยที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษา
3. เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีการพัฒนาคุณลักษณะ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู และ
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ปจจัย ไดแก
1. นโยบายที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา
1.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการให
คําปรึกษา ควรประกอบดวย
1.1.1 คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
ระดับสถาบัน
1.1.2 คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
1.1.3 อาจารยที่ปรึกษา
1.1.4 นิสิตนักศึกษา
คณะกรรมการการใหคาํ ปรึกษาระดับ
สถาบัน ประกอบดวย
1. อธิการบดี ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ
ประธานกรรมการ

ความคิดเห็น
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ขอเสนอแนะ

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ (0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8
8

-

-

1
1

8
8

-

-

1
1
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ขอความ
3. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษา รองประธานกรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการทุก
คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
6. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. ผูอํานวยการสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะ
ภาควิชา สาขาวิชา ประกอบดวย
1. คณบดี ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ
ประธานกรรมการ
3. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
4. หัวหนาภาควิชา สาขาวิชา
5. บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
ดานบุคลิกภาพ
1. มีมนุษยสมั พันธ
2. มีความรับผิดชอบ
3. ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอนื่
5. ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของ
นิสิตนักศึกษา
6. มีความประพฤติเหมาะสมและเปนแบบ
อยางที่ดีแกนสิ ิตนักศึกษา

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ความคิดเห็น
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ขอเสนอ
แนะ

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย (1)

คา IOC

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8
8

-

-

1
1

8
8

-

-

1
1

8

-

-

1

8
8

-

-

1
1

8

-

-

1

8
8
8
8

-

-

1
1
1
1

8

-

-

1
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ขอความ
คุณลักษณะดานความรู ความสามารถ
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัตหิ นาที่
ของอาจารยทปี่ รึกษา
2. มีความสามารถในการสื่อสาร
3. มีความรูเรื่องกระบวนการใหคําปรึกษา
เขาใจแนวคิดและมีทักษะในการใชเทคนิค
การใหคําปรึกษา
4. มีความรูและเขาใจธรรมชาติของนิสิตนักศึกษา
5. มีความสามารถในการดูแลใหความ
ชวยเหลือแกนสิ ิตนักศึกษาเมื่อมีปญหา
6. มีความรูเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทันตอเหตุการณ
7. มีความรูและเขาใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
8. มีความรูเกีย่ วกับกฎระเบียบ ขอบังคับ
หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน
จรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
1. คํานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน
ของนิสิตนักศึกษา
2. รักษาขอมูลของนิสิตนักศึกษาในความ
ดูแลไวเปนความลับ
3. เปนผูท มี่ คี วามประพฤติทเี่ หมาะสมตาม
จรรยาแหงวิชาชีพและมี ศีลธรรมจรรยาที่ดี
งาม
4. ปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาแกนิสิต
นักศึกษาในความดูแลทุกคนดวยความเสมอ
ภาค
5. ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง
ผูอื่น สังคมและประเทศชาติ
1.2 งบประมาณในการดําเนินงานระบบการ
ใหคําปรึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อใชใน
การดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษาของ
สถาบัน ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
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ความคิดเห็น
เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ขอเสนอ
แนะ

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ (0)

ไมเห็นดวย (-1)

คา IOC

8

-

-

1

8
8

-

-

1
1

8
8

-

-

1
1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

395
ขอความ
2. สิ่งอํานวยความสะดวก
ใหการสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา
3. การใหคาํ ปรึกษา มีดังนี้
3.1 พฤติกรรมการใหความสนใจงานให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
3.1.1 การประสานสายตา
3.1.2 การแสดงถึงความมีสวนรวมใน
การใหคําปรึกษา โดยใชลกั ษณะทาทางทีส่ บาย
3.1.3 การตอบสนองตอการพูดของนิสิต
นักศึกษาและความตั้งใจที่จะแกปญหา
3.1.4 การสรางจุดมุงหมายและการพัฒนา
ขอผูกพันของการใหคําปรึกษา
3.1.5 การสะทอนความรูส ึกและเขาใจ
ความรูสึก
3.1.6 การใชความเงียบ
3.1.7 การแสดงออกทางสีหนา ลักษณะ
ทาทางที่แสดงออกทางรางกาย น้ําเสียง
จังหวะการหายใจ
3.2 เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ ดังนี้
3.2.1 สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน
ยิ้มแยมแจมใส
3.2.2 ใหความสนใจแกนสิ ติ นักศึกษา
3.2.3 ใหความเมตตากรุณาแกนสิ ิตนักศึกษา
3.2.4 แสดงความจริงใจเมือ่ นิสิตนักศึกษา
มาขอรับคําปรึกษา
3.2.5 ยอมรับในคุณคาและความแตกตาง
ระหวางบุคคล
3.2.6 พยายามทําความเขาใจทั้งความรูสึก
ปญหาและความตองการของนิสิตนักศึกษา
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3.2.7 ใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
อยางเต็มใจ
3.3 เทคนิคการใหคําแนะนําและการให
คําปรึกษา
3.3.1 การใหคําแนะนํา (Advising) เปน
วิธีที่อาจารยที่ปรึกษา ใหการชวยเหลือแก
นิสิตนักศึกษามากที่สุด สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษา
แนะนํานิสิตนักศึกษามักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัตทิ ี่ใชกนั อยูเปน
ประจํา เชน การลงทะเบียนเรียนวิธีการเพิ่ม –
ถอนวิชาเรียนหรือปญหาเล็กนอยที่อาจารยที่
ปรึกษาซึง่ เปนผูทมี่ ีวุฒภิ าวะและประสบการณ
มากกวาสามารถชวยได
3.3.2 การใหคําปรึกษา (Counseling) เปน
กระบวนการชวยเหลือใหนสิ ิตนักศึกษาเขาใจ
ตนเอง สภาพแวดลอมและปญหาที่เผชิญอยู
และสามารถใชความเขาใจดังกลาวมาแกปญหา
หรือตัดสินใจเลือกเปาหมายในการดําเนินชีวิต
ที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนัน้ เทคนิคในการ
ใหคําปรึกษาที่สําคัญที่อาจารยทปี่ รึกษาควร
ทราบ มีดังนี้
1) การฟง (Listening) เปนการแสดง
ความสนใจตอนิสิตนักศึกษาโดยใชสายตา
สังเกตทาทางและพฤติกรรม เพื่อใหทราบวา
อะไรเกิดขึ้นแกนสิ ิตนักศึกษา เทคนิคในการ
ฟงนี้ประกอบดวยการใสใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่
ประกอบดวยการประสานตา การวางทาทาง
การพูดที่แสดงความสนใจตอนิสิตนักศึกษา
ในการฟงนี้บางครั้งอาจารยที่ปรึกษาอาจ
สะทอนขอความ หรือตีความใหกระจางชัด
หรือถามคําถาม เพื่อใหทราบถึงปญหา และ
ความตองการของนิสิตนักศึกษา
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2) การนํา (Leading) เปนการกระตุน
ใหนิสิตนักศึกษาไดสํารวจและกลาแสดงออก
ถึงความรูสึก เจตคติ คานิยม หรือการกระทํา
ของตน
3) การเรียบเรียงคําพูดใหม
(Paraphrasing) เปนการตรวจสอบวาอาจารยที่
ปรึกษาเขาใจนิสิตนักศึกษาในสิ่งที่ตองการ
4) การสะทอนกลับ (Reflecting)
เปนการชวยทําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจตนเอง
เกี่ยวกับความรูสึก ประสบการณ หรือปญหา
ไดอยางถูกตองยิ่งขึน้
5) การเผชิญหนา (Confrontation)
เปนกลวิธหี นึ่งที่อาจารยที่ปรึกษาจะบอกถึง
ความรูสกึ และความคิดเห็นของตนเองตอนิสิต
นักศึกษาอยางตรงไปตรงมา เพื่อชวยใหผูรบั
คําปรึกษาไดเขาใจถึงความรูสึกนึกคิด ตลอดจน
พฤติกรรมของตนเอง ถูกตองตรงความเปน
จริงมากขึน้
6) การตั้งคําถาม (Questioning)
อาจารยที่ปรึกษาควรใชคําถามที่เหมาะสม
และใชคําถามเพื่อใหไดคําตอบทีแ่ นชัด โดย
มีจุดมุงหมายจะสรางความเขาใจในแงมมุ
ตาง ๆ ของนิสติ นักศึกษา
7) การตีความ (Interpretation) เปน
กระบวนการทีอ่ าจารยที่ปรึกษาอธิบาย
ความหมายของเหตุการณใหนสิ ิตนักศึกษาได
เขาใจปญหาของตนเองในดานอื่นที่อาจยัง
ไมไดมองมากอน และชวยใหนสิ ิตนักศึกษา
ไดเขาใจถึงปญหาของตนเองใหกวางขวาง
มากยิ่งขึน้
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8) การสรุป (Summarization) คือ
การที่อาจารยที่ปรึกษารวบรวมความคิดและ
ความรูสึกทีส่ าํ คัญ ๆ ตามทีน่ ิสติ นักศึกษา
แสดงออกมา เปนการใหนสิ ิตนักศึกษาได
สํารวจความคิดและความรูสึกของตนเองให
กวางขวางยิ่งขึน้
9) การใหขอมูล (Information) เปน
การใหขอมูลดานการศึกษาอาชีพและสภาพ
แวดลอมทางสังคม สามารถตัดสินใจ หรือ
เห็นลูท างในการแกปญหา
10) การใหกําลังใจ (Encouragement)
เปนการพูดเพือ่ ชวยกระตุน ใหนสิ ิตนักศึกษา
กลาสูปญหา เกิดความมัน่ ใจ และพรอมที่จะ
แกไขปญหา
11) การเสนอแนะ (Suggestion) เปน
การเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสม เพื่อนําไป
สูการแกไขปญหา โดยเปดโอกาสใหนิสิต
นักศึกษาไดใชเหตุผลในการตัดสินใจไดดวย
ตนเอง
4. เครื่องมือการใหคาํ ปรึกษา ดังนี้
4.1 เอกสารขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาของสถาบัน
4.2 คูมือนิสิตนักศึกษา
4.3 หลักสูตรของคณะทีน่ ิสิตนักศึกษาสังกัด
4.4 คูมืออาจารยที่ปรึกษา
4.5 แฟมระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
4.6 แบบฟอรมและแบบคํารองตาง ๆ
4.7 ขอมูลเกีย่ วกับทุนการศึกษา
4.8 ขอมูลเกีย่ วกับระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับนิสิตนักศึกษา
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4.9 ขอมูลเกี่ยวกับบริการที่สถาบันจัดใหแก
นิสิตนักศึกษา
4.10 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
สถาบันและชุมชนที่สถาบันตั้งอยู
4.11 ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ
4.12 ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
การประเมินระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. การประเมินสภาพแวดลอม เพือ่ ใหไดขอมูล
สําคัญมากําหนดวัตถุประสงคของระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา วามีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใดกับสถาบันการศึกษา
2. การประเมินปจจัยเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจตอปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
การใหคําปรึกษา
3. การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดเดน จุดดอย
ของการดําเนินงานตามขัน้ ตอนตาง ๆ ของ
ระบบการใหคําปรึกษา
4. การประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา เพื่อตรวจสอบความสอดคลองผล
การดําเนินงานกับวัตถุประสงค และเพื่อ
พัฒนาระบบตอไป
การปอนกลับ
คือ การนําผลการประเมินดานผลผลิตไป
ใชประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงปจจัย
และกระบวน เพื่อใหไดผลผลิตทีด่ ีขึ้น
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ตอนที่ 4 แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ระดับการประเมินทีต่ รงกับความคิดเห็นของ
ทานเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาใน สถาบันทีท่ าน
ปฏิบัติงาน
แนวทางการดําเนินงาน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่ของอธิการบดี
1. มีโครงสรางการบริหารงานระบบการให
คําปรึกษาที่ชดั เจนเปนลายลักษณอักษร
2. มีกลไกการสรางความรวมมือระหวาง
บุคลากรในสถาบัน
3. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมใน
รูปแบบของคณะกรรมการใหคําปรึกษา
นิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน
4. กําหนดนโยบายใหทุกคณะนําระบบ
การใหคํา ปรึกษานิสิตนักศึกษาไป
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
5. มีคณะกรรมการประสานงานและ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา
6. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
อาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน
7. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ อาจารยที่
ปรึกษา และบุคลากรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การใหคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร
8. มีการกําหนดจํานวนอาจารยทปี่ รึกษา
ตอจํานวนนิสติ นักศึกษา
9. มีนโยบายในการกําหนดชัว่ โมงทํางาน
ในหนาที่อาจารยที่ปรึกษาเปนภาระ
งานประจํา
10. มีการประเมินผลและแจงผลการ
ดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาการ
ทุกสิน้ ป

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ (0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8

-

-

1

7

1

-

0.09

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

7

1

-

0.09
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แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่ของอธิการบดี (ตอ)
11. ผูบริหารระดับคณะนํานโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคํา
ปรึกษาไปสูการปฏิบัติ
12. นําผลจากการประเมินมา ปรับปรุง
แกไขระบบการใหคําปรึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
13. มีระบบประเมินคุณภาพภายในและ
รายงานผลการปฏิบัติงานการให
คําปรึกษาทุกภาคการศึกษา
14. มีการสรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่
ปรึกษาปฏิบัติหนาที่
15. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
คูมืออาจารยที่ปรึกษา
16. กําหนดตารางการใหคําปรึกษาไวใน
ปฏิทนิ กิจกรรมของสถาบัน
17. มีการสํารวจความตองการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษากับบุคลากรที่
เกี่ยวของทั้งระบบ
18. มีการสรางความสัมพันธและความ
เขาใจอันดีระหวางอาจารย นิสิต
นักศึกษา และสถาบัน
19. อาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวของมี สว นรวมในการประเมิน
ผลการบริหารงาน
20. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษาในระยะสัน้
21. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบอาจารย
ที่ปรึกษาในระยะยาว
22. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
จัดกิจกรรมใหนิสิตนักศึกษา
23. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
อาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปละ 1
ครั้ง ตอ 1 คน

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8

-

-

1

8

-

-

1

7

1

-

0.09

7

1

-

0.09

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

7

1

-

0.09

8

-

-

1

7

1

-

0.09

7

1

-

0.09

6

2

-

0.75

7

1

-

0.09
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน
1. มีการจัดอบรมการใหคําปรึกษาแก
8
อาจารยที่ปรึกษาทุกป
2. มีการจัดทํารายงานผลการใหคําปรึกษา
8
ทุกภาคการศึกษาตามแบบฟอรมของ
สถาบัน
7
3. ใหการสนับสนุนจัดทําระบบฐานขอมูล
เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา เชน เว็บไซต คอมพิวเตอร
สืบคนขอมูล เปนตน
4. มีการนําผลการประเมินอาจารยที่
6
ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ
5. มีการนําผลการประเมินอาจารยที่
7
ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา
ภาระงาน
6. มีตารางการปฏิบัติงานของอาจารยที่
8
ปรึกษาไวในปฏิทนิ กิจกรรมของ
สถาบัน
7. มีระบบการใหคําปรึกษาตั้งเปน
8
ศูนยกลางการใหคําปรึกษาของสถาบัน
8
8. มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลีย่ น
ประสบการณความรูเพื่อใหคําแนะนํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับ
8
อาจารยที่ปรึกษา ดีเดนในประเภท
ตาง ๆ
10. มีการประสานงานกับ อาจารยผูสอน
7
เพื่อชวยเหลือนิสิตนักศึกษากรณีทมี่ ี
ปญหา

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

-

-

1

-

-

1

1

-

0.09

2

-

0.75

1

-

0.09

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1

-

0.09
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับสถาบัน (ตอ)
11. มีการกระตุนใหนิสิตนักศึกษารูจัก
7
1
การจัดเวลาในการเรียนและการ
ปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
8
12. ใหการสนับสนุนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ระบบการใหคําปรึกษาของสถาบัน
ตาง ๆ
13. เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบัน
7
1
และวิชาชีพแกนสิ ิตนักศึกษา
14. มีการติดตามและรวบรวมปญหาและ
7
1
อุปสรรคของการใหคําปรึกษาของ
คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่ของคณบดี
1. นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการให
8
คําปรึกษามาปฏิบัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษา
8
ของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
8
3. ใหความสําคัญและสนับสนุนระบบ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของ
คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
4. สรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่
8
ปรึกษาปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
5. จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
7
1
ดําเนินงานของคณะกรรมการการให
คําปรึกษาระดับคณะอยางพอเพียง
6. ประสานงานระบบการใหคําปรึกษา
7
1
ใหเปนสวนหนึ่งของระบบการ
ประเมินตนเองของสถาบันใหชดั เจน
7. จัดใหมีการประเมินระบบงานการให
8
คําปรึกษานิสติ นักศึกษาเปนประจํา
ทุกปการศึกษา
8. นําผลการประเมินระบบการให
6
2
คําปรึกษามาปรับปรุงงานของสถาบัน

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

-

0.09

-

1

-

0.09

-

0.09

-

1

-

1

-

1

-

1

-

0.09

-

0.09

-

1

-

0.75
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ระดับการปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินงาน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็น
ดวย (1)

คา IOC

ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่ของคณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
1. นําระบบการใหคําปรึกษานิสิต
8
1
นักศึกษามาดําเนินการ
2. จัดสัมมนาหรือฝกอบรมอาจารยที่
8
1
ปรึกษาของคณะใหมีความรู ความ
เขาใจบทบาทหนาที่ และขอปฏิบัติ
ของอาจารยทปี่ รึกษา ตลอดจนเทคนิค
และทักษะในการใหคําปรึกษา
3. มีคูมือปฏิบัติงานของอาจารยทปี่ รึกษา
8
1
4. มีการสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ
8
1
และใหขอมูลเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
5. มีขอมูลหลักสูตรของสถาบันที่เปน
8
1
ปจจุบัน
6. มีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของ
8
1
สถาบัน
7. มีระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
8
1
8. มีขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
8
1
สาขาตาง ๆ ที่เปนปจจุบนั
9. ขอมูลเกีย่ วกับกิจกรรมของนิสติ
8
1
นักศึกษา
10. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการให
7
1
0.09
คําปรึกษาอยางตอเนื่อง และทันตอ
สถานการณ
11. มีการสรางความเชื่อมั่นในการนําผล
7
1
0.09
การประเมินการใหคําปรึกษาไปสู
การปฏิบัติงาน
8
1
12. มีขอมูลและสรางความ เขาใจเกี่ยวกับ
สวัสดิการตาง ๆ ที่สถาบันจัดใหกบั
อาจารยที่ปรึกษาทีท่ นั สมัยและ
ถูกตอง
13. มีขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
8
1
สวัสดิการตาง ๆ ทีส่ ถาบัน จัดใหกับ
นิสิตนักศึกษาทีท่ นั สมัยและถูกตอง

405
ระดับการปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินงาน

มากที่สุด

มาก

ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานทั่วไป
1. ทําหนาที่เปนตัวแทนของสถาบันเพื่อ
ดูแลชวยเหลือนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
2. ชี้แจงใหนิสิตนักศึกษาเขาใจบทบาท
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาและหนาที่
ของนิสิตนักศึกษา
3. สรางความสัมพันธอนั ดีกบั นิสิตนักศึกษา
ที่รับผิดชอบในฐานะครูกบั ลูกศิษย
4. พิจารณาคํารองตางๆ ของนิสิต
นักศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่
ของอาจารยที่ปรึกษาใหทนั เวลา
5. ติดตอกับนักศึกษาในความรับผิดชอบ
ที่ขาดเรียนและมีปญหาอื่น ๆ ที่
สมควรไดรับความชวยเหลือ
6. กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อ
ขอรับคําปรึกษาแนะนําอยางสม่ําเสมอ
7. จัดทําระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
ที่รับผิดชอบ
8. ใหความรวมมือกับคณะกรรมการการ
ใหคําปรึกษาระดับคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา
9. พิจารณาตักเตือนนิสิตนักศึกษาทีม่ ี
ความประพฤติไมเหมาะสม

ปานกลาง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็น
ดวย (-1)

คา IOC

7

1

-

0.09

7

1

-

0.09

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

7

1

-

0.09

7

1

-

0.09
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มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ
1. ใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษาในการ
คนควาขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ขอบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา
2. ใหขอมูลทีถ่ ูกตองแกนสิ ิตนักศึกษาที่
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและ ขอบังคับที่
สําคัญมากซึง่ อาจทําใหนักศึกษา
ตองถูกลงโทษทางวินัย
3. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาโดยใช
ขอมูลภูมหิ ลัง ความสนใจ และความ
สามารถของนิสิตนักศึกษาเพื่อการ
วางแผนการศึกษาและอาชีพ
4. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนให
เหมาะสมกับการศึกษาของนักศึกษา
และเปนไปตามหลักสูตร
5. ใหคําปรึกษาแนะนําหรือชวยเหลือ
นิสิตนักศึกษาเพื่อการแกไขปญหา
ดาน การเรียน
6. ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา
อยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนํา เมื่อผลการเรียนของนิสติ
นักศึกษาต่ําลง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนานิสิตนักศึกษา
1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการตาง ๆ
ในสถาบันและชุมชน
2. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรม ไดแก ความ
เสียสละ ความซื่อสัตย และความมี
วินัย
3. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดาน
ความรู ไดแก การควบคุมอารมณของ
ตนเองกับผูอื่น ความมัน่ ใจในตนเอง
และการจัดเวลาในการเรียน

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1
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ระดับการปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินงาน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

ความคิดเห็นเกีย่ วกับหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานพัฒนานิสิตนักศึกษา (ตอ)
4. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ไดแก ความมีน้ําใจ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นใน
สังคม และการปรับตัวเขากับผูอื่น
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน
1. สงเสริมการจัดบริการที่เอื้อตอการ
เรียนรู เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร หลักสูตร
ศูนยกลางการใหคําปรึกษา เปนตน
2. สงเสริมการจัดบริการดานกายภาพ
ดานคุณภาพชีวิต เชน หอพักนักศึกษา
ศูนยกีฬา หองออกกําลังกาย สภาพ
แวดลอมภายในสถาบัน

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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นิสิตนักศึกษา
รหัส
แบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตองการทราบสภาพปจจุบันและแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของทาน โดยแบง
การศึกษาพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาออกเปน 3 สวน คือ การบริหารระบบการใหคําปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษา
ขอความอนุเคราะหทานไดพิจาณาขอความในแตละขอ ระดับใดมีความสําคัญที่จะนํามา
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันของทาน หากเห็นวาอยูในระดับใด โดยทํา
เครื่องหมาย 3ลงใน ชอง
ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ซึ่งมีระดับความคิดเห็นตั้งแต
ระดับ 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ แบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 3 แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา โดย
พิจารณาจากการดําเนินงาน ซึ่งใชเกณฑพิจารณา ดังนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบัติงานมากที่สุด
แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบัติงานมาก
แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบัติงานปานกลาง
แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบัติงานนอย
แนวทางการดําเนินงานที่ปฏิบัตงิ านนอยที่สุด

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง
และเขียนขอความลงในชองวางใหตรงกับ
สภาพความเปนจริงของทาน
1. เพศ

หญิง

ชาย

2. อายุ
นอยกวา 20 ป
21 – 25 ป
มากกวา 26 ป
3. คณะที่ทานทํางานอยู/แบงสาขาวิชาตามมาตรฐานการจัดการศึกษานานาชาติ (ISCED,
International Standard Classification of Education ของ UNESCO, 1997) ดังนี้
กลุมที่ 1 หลักสูตรทั่วไป
กลุมที่ 2 การศึกษา
กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร
กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
กลุมที่ 5 วิทยาศาสตร
กลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง
กลุมที่ 7 เกษตรกรรม
กลุมที่ 8 สุขภาพและสวัสดิการ
กลุมที่ 9 การบริหาร
4. จํานวนครัง้ เขาขอรับคําปรึกษาตอภาคการศึกษา
นอยกวา 3 ครัง้
4 – 5 ครัง้
มากกวา 6 ครั้ง
5. ทานเห็นวาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา ควรขึน้ กับ
หนวยงานใด
ฝายบริหารของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา
ฝายวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา
ฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา
ศูนยกลางของมหาวิทยาลัย
ศูนยกลางของคณะ ภาควิชา
อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................

410
7. ปญหาใดที่ขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
ดานสวนตัว
ดานเงินทุน
ดานหางานทํานอกเวลาเรียน
ดานการกีฬา
ดานบุคลิกภาพ
อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................
ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
( ) เพิ่ม

( 8 ) คงไว

( ) ตัด
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ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
คํ าชี้ แจง โปรดเขี ยนเครื่ องหมาย 3 ลงในช อ งความคิ ด เห็ น ให ต รงกั บ สภาพป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ
การพั ฒนาระบบการใหคํ าปรึ กษานิ สิตนั กศึ กษาตามความเป นจริ ง ในสถาบันที่ ท าน
ศึกษาอยู
สภาพปจจุบนั เกีย่ วกับการดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษา
1. ไดรับขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
จากสถาบัน คณะ ภาควิชา สาขาวิชา
2. ไดรับความรูเกี่ยวกับบทบาท หนาที่การเปนนิสิตนักศึกษา
จากอาจารยที่ปรึกษานําไปสูการไปปฏิบัติไดจริง
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวบทบาท หนาทีข่ องอาจารย
ที่ปรึกษาตอการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
เกี่ยวกับการ พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯ
5. มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สิ่งพิมพ แหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
6. มีคมู ือการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
7. มีการกําหนดสัดสวนของอาจารยทปี่ รึกษาตอจํานวน
นิสิตนักศึกษา
8. มีการนําขอมูลความตองการของสวนตาง ๆ มาวางแผน
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
9. จัดกิจกรรมสรางทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ
และการศึกษา
10. มีการติดตาม กํากับการตรวจสอบขอมูลการใหคําปรึกษา
ของสถาบันทุกภาคการศึกษา

ระดับปฏิบัติ
มี

ไมมี

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ (0)

ไมเห็น
ดวย (-1)

คา IOC

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8
8

-

-

1
1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

อื่น ๆ โปรดระบุ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 แนวทางการดําเนินงานการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ระดับการประเมินทีต่ รงกับความคิดเห็นของ
ทานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาในสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู
แนวทางการดําเนินงาน

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด

ดานนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาสถาบัน
1. มีการระบุและกําหนดชั่วโมงการพบ
อาจารยที่ปรึกษา
2. มีการนําผลการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษากับ
นิสิตนักศึกษามาปรับปรุงแกไข
3. ไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธ
ระบบการใหคําปรึกษาของสถาบัน
ไปสูการปฏิบัติไดจริง
4. ทานสามารถใชระบบฐานขอมูล
เกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา เชน
โทรศัพท เว็บไซต คอมพิวเตอร
สืบคนขอมูล เปนตน
5. มีกิจกรรมที่ใหอาจารยที่ปรึกษาและ
นิสิตนักศึกษาไดพ บปะเพื่ อ สร า ง
สัมพันธภาพ
6. มีการชี้แจงใหเขาใจบทบาทหนาที่
ของนิสิตนักศึกษาตอสถาบัน
ดานนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาการพัฒนาสังคม
7. อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการ
ใชเหตุผลเพื่อแกไขปญหา
8. ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการอยูรวมกัน เชน หอพัก นักศึกษา
หองเรียน เปนตน
9. ไดรับรูแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
วิธีการเรียนรู แหลงการหาความรูท ี่
หลากหลายในมหาวิทยาลัย

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแน
ใจ (0)

ไมเห็น
ดวย (-1)

คา IOC

8

-

-

1

7

1

-

0.09

7

-

-

0.09

8

-

-

1

8

-

-

1

7

1

-

0.09

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ระดับการปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินงาน

มากที่สุด

ดานนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาสังคม (ตอ)
10. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษา
ในการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความ
รักชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย
11. มีแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการให
คําปรึกษา เชน ใบสมัคร ใบคํารอง
ตาง ๆ สําหรับนิสิตนักศึกษา
12. ไดรับคําแนะนําการใชเหตุผลทั้งใน
การเรียน และการใชชีวิตสวนตัวจาก
อาจารยที่ปรึกษา
13. อาจารยที่ปรึกษามีบุคลิกภาพนา
ประทับใจ และสรางแรงจูงใจให
นิสิตนักศึกษาเขาพบ
ดานนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาการพัฒนาตนเอง
14. สามารถนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาผานระบบเทคโนโลยี
มาประยุกตใ ช ใ นชี วิ ต ประจําวันได
15. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษา
ใหสามารถใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนเพิม่ ขึน้
16. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษา
เกี่ยวกับการคนหาความถนัดของตนเอง
เพื่อวางแผนไปสูการประกอบอาชีพ
17. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะดาน
คุณธรรม จริยธรรม เชน ความเสียสละ
ความซื่อสัตย ความมีวนิ ัย เปนตน
18. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะดาน
การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอนื่

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็น
ดวย (1)

คา IOC

8

-

-

1

8

-

-

1

7

1

-

0.09

8

-

-

1

6

2

-

0.75

8

-

-

1

8

-

-

1

7

1

-

0.09

7

1

-

0.09
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ระดับการปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินงาน

มากที่สุด

ดานนิสิตนักศึกษาตอการพัฒนาตนเอง (ตอ)
19. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะดาน
การปรับตัว และสรางความสัมพันธ
ระหว า งบุ ค คล
20. อาจารยที่ปรึกษามีประโยชนในการ
ใหคําปรึกษาตอนิสิตนักศึกษา
21. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยทปี่ รึกษา
เพื่อ สรางความตระหนัก ดา น
การศึกษา
22. ผลของการรับปรึกษาชวยใหปรับตัว
การทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
23. ไดเขารวมกิจกรรมระบบการให
คําปรึกษาแบบพี่ชวยนอง เพื่อนชวย
เพื่อน ใหเปนผูช วยอาจารยทปี่ รึกษา
24. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
ใหรูจักสรางกําลังใจใหกบั เพื่อนเมื่อ
มีปญหา

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

8

-

-

1

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบสอบถามวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มี ข อ ความจํ า นวน 55 ข อ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ สอบความคิ ด เห็ น
ความรูสึก และการแสดงออกบางอยางของนิสิตนักศึกษา จึงขอความรวมมือจากนิสิตนักศึกษา
โดยใหตอบตามความจริงสําหรับตัวทาน ซึ่งคําตอบของนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้จะเปนความลับ
ที่สุด โดยจะเสนอผลการประเมินในภาพรวม
2. แบบสอบถามฉบับนี้ไมมีขอใดถูกหรือผิด ไมมีผลตอการเรียนของทาน ขอใหนิสิต
นักศึกษาตอบแบบสอบถามนี้อยางจริงใจที่สุด
3. ในการตอบใหนิสิตนักศึกษาเลือกตอบวาขอความใดเปนจริงสําหรับนิสิตนักศึกษามาก
นอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย 3 ในขอความแตละขอที่ทานเลือก ดังนี้
ระดับ 5 จริงที่สุด
หมายถึง ขอความนั้นสอดคลองกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัว
นิสิตนักศึกษามากที่สุด
ระดับ 4 สวนใหญจริง หมายถึง ขอความนั้นสอดคลองกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัว
นิสิตนักศึกษาเปนสวนใหญ
ระดับ 3 จริงพอประมาณ หมายถึง ขอความนั้นสอดคลองกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัว
นิสิตนักศึกษาพอประมาณ
ระดับ 2 จริงเพียงเล็กนอย หมายถึง ขอความนั้นสอดคลองกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัว
นิสิตนักศึกษาเพียงเล็กนอย
ระดับ 1 ไมจริงเลย
หมายถึง ขอความนั้นไมสอดคลองกับความเปนจริงเกี่ยวกับ
ตัวนิสิตนักศึกษาเลย
ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม
ขอความ
(0) ขาพเจามองอาจารยขณะที่อาจารยสอน
(00) ขาพเจาไมพูดคุยขณะที่อาจารยสอน

จริงมาก
ที่สุด

สวนใหญ
จริง

จริงพอ
ประมาณ

3
3

จริงเพียง
เล็กนอย

ไมจริงเลย
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ตารางที่ 76 แสดงโครงสรางของแบบสอบถามคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา

คุณลักษณะของนิสติ นักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ความเสียสละ
1.2 ความซื่อสัตย
1.3 ความมีวินัย
2. ดานความรู
2.1 การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
2.2 ความมั่นใจในตนเอง
2.3 การจัดการเวลาในการเรียน
3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
3.1 ความมีน้ําใจ
3.2 การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นใน
สังคม
3.3 การปรับตัวเขากับผูอื่น

จํานวนขอ

ขอที่

5
6
7

1- 5
6 – 11
12 - 18

7
6
6

19 - 25
26 - 31
32 - 37

7
5

38 - 44
45 – 49

6

50 - 55
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1. เมื่อเพื่อนบางคนไมมเี งินซื้ออาหาร
กลางวันขาพเจาจะแบงอาหารของ
ขาพเจาใหเพื่อนคนนัน้
2. ขาพเจาชวยบริจาคสิ่งของเพื่อชวยเหลือ
ชุมชนที่ประสบภัยน้ําทวม
3. เมื่อวางจากการเรียน ขาพเจารวมกลุม
เพื่อนชวยสอนกีฬาฟุตบอลใหกับ
รุนนอง
4. เวลาที่เพื่อนไมสบาย ขาพเจาจะแบง
เวลาไปดูแล ชวยเหลือ
5. เพื่อนจะถูกรีไทรถาสอบไมผาน
ขาพเจาจึงชวยอธิบายบทเรียนที่เพื่อน
ไมเขาใจ
6. เวลาไปซื้อของเมื่อไดรับเงินทอนเกิน
มา ขาพเจาก็จะนําไปคืน
7. หากขาพเจาเก็บกระเปาสตางคของ
คนอื่นได ขาพเจาจะนําไปคืนให
เจาของ
8. ขาพเจาสัญญาอะไรกับใครอยางไร
ขาพเจาจะปฏิบัติตามสัญญานัน้
*9. บางครัง้ ขาพเจาพูดปด เพราะทําให
ขาพเจาสามารถเอาตัวรอด
*10. ในขณะสอบขาพเจาเคยแอบถาม
เพื่อนวาตอบอยางไร
*11. บางครั้งขาพเจาทําการบานไมทนั
ขาพเจาจะลอกเพื่อน
12. ขาพเจาแตงกายใหถูกตองตาม
ระเบียบของสถาบันไมตองรอให
อาจารยตักเตือน

ระดับความคิดเห็น
จริงมาก
ที่สุด

สวนใหญจริง

จริงพอ
ประมาณ

จริงเพียง
เล็กนอย

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ไมจริงเลย

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
คา IOC
(-1)

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

3

1

-

4

-

-

0.7
5
1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1
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13. ขาพเจาเคยเดินลัดสนามเพราะชวย
ยนระยะทาง แมวาสถาบันจะมีกฎ
หามเดินลัดสนาม
14. ขาพเจาปฏิบัติตามกฎของสถาบัน
เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
15. ในขณะที่อาจารยสอนขาพเจาตัง้ ใจฟง
16. ขาพเจาขามถนนตรงทางขามหรือใช
สะพานลอย
17. เมื่อมีการเขาคิวรอซื้ออาหาร ขาพเจา
ตอแถวตามลําดับ
18. ขาพเจาไมเคยหนีเรียน
19. เวลาโกรธขาพเจาไมรูจะระงับความ
โกรธนัน้ ไดอยางไร
*20. ขาพเจามักจะควบคุมอารมณของ
ตนเองไมคอยได
*21. ขาพเจามักโกรธเสมอ เมื่อไมไดสิ่ง
ที่ตองการ
22. จะพูดสิ่งใด ขาพเจาตองคิดกอนเสมอ
23. เมื่อมีอารมณโกรธ ขาพเจาตั้งสติ
กอนทุกครั้ง
*24. ขาพเจาหงุดหงิด
25. เวลาพูดคุยกับเพื่อน ขาพเจาจะไม
สงเสียงดัง
*26. เวลาอาจารยสอนขาพเจาไมกลา
แสดงความคิดเห็น เพราะไมมนั่ ใจ
ในตอบของตนเอง
27. ขาพเจาชอบทําอะไรตามใจชอบโดย
ไมคิดวาสิ่งทีท่ ํานัน้ จะถูกหรือผิด
*28. ขาพเจากังวลใจ ถาตองไปในทีท่ ี่ไม
มีคนรูจัก

ระดับความคิดเห็น
จริงมาก
ที่สุด

สวน
ใหญจริง

จริงพอ
ประมาณ

จริงเพียง
เล็กนอย

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ไมจริงเลย

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

3

1

-

0.75

4

-

-

1

4
4

-

-

1
1

4

-

-

1

4
4

-

-

1
1

3

1

-

0.75

4

-

-

1

4
4

-

-

1
1

คา IOC

4
4

-

-

1
1

4

-

-

1

4

-

-

1

3

1

-

0.75
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*29. ขาพเจารูสึกอึดอัดหากตองแสดง
ความคิดเห็น
30. เวลาทํางานกับเพื่อน ขาพเจาจะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน
31. เวลาอยูทามกลางคนแปลกหนา
ขาพเจารูสึกกังวล เพราะไมมนั่ ใจวา
จะพูดไดดี
32. ขาพเจาสามารถแบงเวลาในการเรียน
หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ในแตละวัน
ไดทันเวลาทีก่ ําหนด
33. ขาพเจาจะจัดตารางอานหนังสือใน
แตละวัน และสามารถทําไดตามเวลา
34. ขาพเจาสามารถแบงเวลาเพื่อการศึกษา
คนควาเพิ่มเติมนอกหองเรียน
35. ขาพเจาจัดแบงเวลาสําหรับสรุป
ใจความสําคัญในสิ่งที่เรียนทุกครั้ง
36. ขาพเจาอานทบทวนบทเรียน หลัง
จากจบบทเรียน แลว
37. ขาพเจาจัดเวลาดูหนังสือเพื่อเตรียม
ตัวสอบในขณะที่อยูบานทุกวัน
38. ถาขาพเจาเห็นอาจารยถืออุปกรณ
การสอน ขาพเจาจะเขาไปชวยเหลือ
ในทันที
39. ขาพเจาจะสละทีน่ ั่งบนรถเมลใหเด็ก
หรือผูสูงอายุอยูเสมอ
40. เวลาเพื่อนประสบอุบัติเหตุขณะเลน
กีฬา ขาพเจาจะเขาชวยเหลือ
41. เมื่อพบคนทีข่ าพเจารูจัก ขาพเจาจะ
ยิ้มให
42. เมื่อเพื่อนรูสกึ ทอใจ ขาพเจาจะให
กําลังใจ เพื่อจะไดมีกําลังใจสูต อไป

ระดับความคิดเห็น
จริงมาก
ที่สุด

สวนใหญ
จริง

จริงพอ
ประมาณ

จริงเพียง
เล็กนอย

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ไมจริงเลย

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

3

1

-

0.75

4

-

-

1
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43. ขาพเจาไมเคยใชคําพูดลบหลูดหู มิน่
เพื่อนที่เรียนชา
44. ขาพเจามักชวยเก็บของใหเรียบรอย
กอนออกจากหองเรียน
45. เพื่อน ๆ ชอบใหขา พเจาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานภายใน
หองเรียน
*46. ขาพเจารูสึกอึดอัดหากตองแสดง
ความคิดเห็น
*47. เวลาออกมาพูดหนาหอง ขาพเจาจะ
พูดผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไมไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลอื่น
48. เพื่อน ๆ มักชมเสมอวาขาพเจา
ทํางานเรียบรอย
49. การไดรับการยอมรับจากเพื่อนทําให
ขาพเจามีกําลังใจในการเรียน
50. เพื่อน ๆ มักจะชมขาพเจาวาเปนคนที่
ปรับตัวเขากับผูอื่นไดเกง
51. ขาพเจาพยายามปรับปรุงตนเอง
เพื่อใหเปนทีย่ อมรับของเพื่อน
52. คุณลักษณะเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ชวยใหขาพเจาทํางานรวมกับผูอื่นได
53. การปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่น ทํา
ใหขาพเจามีความสุข
*54. พอเริ่มตนจะทํากิจกรรมรวมกับ
เพื่อน ๆ ขาพเจารูสกึ ยุง ยากลําบากใจ
55. เมื่ออาจารยมอบหมายใหทํางานกลุม
ขาพเจาสามารถปรับตัวเขากับ
เพื่อนได

ระดับความคิดเห็น
จริงมาก
ที่สุด

สวนใหญ
จริง

จริงพอ
ประมาณ

จริงเพียง
เล็กนอย

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ไมจริงเลย

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

4

-

-

1

3

1

-

0.75

4

-

-

1

คา IOC

* หมายถึง ขอความแสดงคุณลักษณะดานลบ ไดแก ขอ 9, 10, 11, 13, 20, 21, 24, 26, 27, 28,
29, 31, 46, 47, 54
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แบบประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ เปนการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษา ในชวงการจัดกิจกรรมที่ผานมาความคิดเห็นเหลานี้ไมผิดหรือถูก แตเปน
การร ว มแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะเสนอผลการประเมินในภาพรวม ดังนั้นโปรด
พิจารณาขอความแลวเลือกคําตอบตามความรูสึกที่แทจริงของทาน ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งจะ
ไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจตอกิจกรรมนอยที่สุด
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คําชี้แจง เมื่อทานอานขอความแตละขอแลว โปรดใสเครื่องหมาย 3 ในชองคําตอบที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน ดังตอไปนี้
ความคิดเห็น
1. การปฐมนิเทศเพื่อแนะนําการรวม
กิจกรรม
2. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
3. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความซือ่ สัตย
4. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดานคุณธรรม
จริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินยั
5. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดานความรู
เกี่ยวกับการควบคุมอารมณของ
ตนเองกับผูอ ื่น
6. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดานความรู
เกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง
7. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดานความรู
เกี่ยวกับการจัดเวลา ในการเรียน
8. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมี
น้ําใจ
9. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการไดรบั
การยอมรับจากบุคคลอืน่ ใน
สังคม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

9

1

-

0.90

9

1

-

0.90

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1
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ระดับความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
10. กิจกรรมการใหคําปรึกษาสามารถ
พัฒนาคุณลักษณะ ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปรับตัวเขากับผูอื่น
11. การปจฉิมนิเทศเพื่อสรุปการรวม
กิจกรรม
12. ผูวิจัยมีความชัดเจนดานเนื้อหา และ
ผลของกิจกรรมที่สงผลตอการ
พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
13. ความรูที่ไดรับนัน้ สามารถนําไป
ประยุกตใชกบั สภาพการณจริงได
14. บรรยากาศการเขารวมกิจกรรมเปน
กันเอง
15. การจัดแบงเวลาของการจัดกิจกรรม
เหมาะสม
16. จากการเขารวมกิจกรรมทีผ่ านมา
ทําใหทานไดแนวทางการพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษาอยางเปน
กระบวนการที่ชัดเจน
17. ลักษณะของกิจกรรมชวยใหนิสิต
นักศึกษาไดเขาใจบทบาทอาจารยที่
ปรึกษาเพิ่มขึน้
18. สถานการณที่ผูวิจยั นํามาใหศกึ ษา
เปนสิ่งทีน่ ิสติ นักศึกษานําไปพัฒนา
ตนเองไดเพิ่มขึน้
19. การจัดกิจกรรมการใหคําปรึกษา
ทําใหทานตืน่ ตัวตลอดเวลา
20. ทานรูสึกกระจางแจงมากขึน้ ในการ
พัฒนาคุณลักษณะดานตาง ๆ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1
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ระดับความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
21. ทานรูสึกวาการตัดสินใจแกปญ
 หา
ไมใชเปนเรื่องยุงยาก
22. ผูวิจัยใหกําลังใจเสมอในขณะทํา
รวมกิจกรรม
23. ทานรูสกึ สนุกกับการหาแนวทาง
แกปญหาไดหลายทางเลือก
24. รูปแบบของกิจกรรมสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
25. บรรยากาศการจัดกิจกรรมมีความ
หลากหลาย
26. โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

เห็นดวย
(+1)

ไมแนใจ
(0)

ไมเห็นดวย
(-1)

คา IOC

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

10

-

-

1

ขอเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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สาขาวิชาตามมาตรฐานของ ISCED และแบบวิเคราะหสาระรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปดดําเนินการ
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สาขาวิชาตามมาตรฐานของ
International Standard Classification of Education : ISCED
หนวยงาน United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization
(UNESCO, 1997) ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานการจัดระดับการศึกษานานาชาติ (ISCED,
International Standard Classification of Education) จากเดิม 21 สาขาวิชา มาเปน 25
สาขาวิ ช าภายใต การจัด แบ ง กลุ ม ได 9 กลุม โปรแกรม เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ กายน ค.ศ. 1997 ดั ง
รายละเอียดตอไปนี้
กลุมที่ 1 หลักสูตรทั่วไป (General Programmes)
- หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Programmes)
- ภาษาและการคํานวณ (Literacy and Numeracy)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development)
กลุมที่ 2 การศึกษา (Education)
- การฝกหัดครูและศึกษาศาสตร (Teacher Training and Education
Science)
กลุมที่ 3 มนุษยศาสตรและศิลปศาสตร (Humanities and Arts)
- ศิลปศาสตร (Arts)
- มนุษยศาสตร (Humanities)
กลุมที่ 4 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย (Social sciences , Business and Law)
- สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร (Social and Behavioral Science)
- สิ่งพิมพและขอมูลขาวสาร (Journalism and Information)
- การบริหารธุรกิจ (Business and Administration)
- กฎหมาย (Law)
กลุมที่ 5 วิทยาศาสตร (Sciences)
- Life sciences
- วิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Sciences)
- คณิตศาสตรและสถิติ (Mathematics and Statistics)
- คอมพิวเตอร (Computer)
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กลุมที่ 6 วิศวกรรมศาสตรการผลิตและการกอสราง (Engineering, Manufacturing and
Construction)
- วิศวกรรมศาสตร (Engineering and Engineering Trades)
- กระบวนการผลิต (Manufacturing and Processing)
- สถาปตยกรรมและอาคาร (Architecture and Building)
กลุมที่ 7 เกษตรกรรม (Agriculture)
- เกษตรกรรม การปาไม และการประมง (Agriculture , Forestry and
Fishery)
- สัตวแพทย (Veterinary)
กลุมที่ 8 สุขภาพและสวัสดิการ (Health and Welfare)
- สุขภาพ (Health)
- การบริหารสังคม (Social Services)
กลุมที่ 9 การบริการ (Services)
- การบริการบุคคล (Personal Service)
- การบริการขนสง (Transportation Service)
- การอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment Protection)
- บริการรักษาความปลอดภัย (Security Services)
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แบบวิเคราะหสาระรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดดําเนินการสอนตามเกณฑมาตรฐานของ
ISCED เขตกรุงเทพมหานคร
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม กลุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
-

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
-

3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
-

3

3

3

3

3

3

-

-

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
-

3
-

3
3
-

-

-

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
-

3
3
3

3
3
3

ผลการ
วิเคราะห
เปดสอน
ครบ

429

ภาคผนวก จ
กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยแบงการ
พัฒนาออกเปน 3 คุณลักษณะ ประกอบดวยคุณลักษณะ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดา นความรู
และดานความสัม พัน ธร ะหวางบุค คลและความรับผิด ชอบ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 11 ครั้ง
ตอ 1 ภาคการศึกษา ดังนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศ และการทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
(กอนการทดลอง)
กิจกรรมครั้งที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
กิจกรรมครั้งที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
กิจกรรมครั้งที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินัย
กิจกรรมครั้งที่ 5 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับการควบคุมอารมณของ
ตนเองกับผูอื่น
กิจกรรมครั้งที่ 6 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง
กิจกรรมครั้งที่ 7 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับการจัดเวลาในการเรียน
กิจกรรมครั้งที่ 8 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
กิจกรรมครั้งที่ 9 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม
กิจกรรมครั้งที่ 10 การพัฒนาคุณลักษณะดานสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่น
กิจกรรมครั้งที่ 11 การปจฉิมนิเทศ และการทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
(หลังการทดลอง)
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กําหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 13 กันยายน 2554
ครั้งที่
1

วัน/เดือน/ป
18 กรกฎาคม

เวลา
14.00 – 16.00 น.

2

22 กรกฎาคม

14.00 – 16.00 น.

3

25 กรกฎาคม

14.00 – 16.00 น.

4

29 กรกฎาคม

14.00 – 16.00 น.

5

1 สิงหาคม

14.00 – 16.00 น.

6

22 สิงหาคม

14.00 – 16.00 น.

7

26 สิงหาคม

14.00 – 16.00 น.

8

30 สิงหาคม

14.00 – 16.00 น.

9

5 กันยายน

14.00 – 16.00 น.

10

9 กันยายน

14.00 – 16.00 น.

11

13 กันยายน

14.00 – 16.00 น.

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ และการทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะ
ของนิสิตนักศึกษา (กอนการทดลอง)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
เกีย่ วกับความเสียสละ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
เกีย่ วกับความซื่อสัตย
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
เกีย่ วกับความมีวินยั
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับ
การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับ
ความมั่นใจในตนเอง
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับ
การการจัดเวลาในการเรียน
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความมีน้ําใจ
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม
กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปรับตัวเขากับผูอื่น
กิจกรรมที่ 1 ปจฉิมนิเทศ และการทดสอบเพื่อวัด
คุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
(หลังการทดลอง)
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กิจกรรมครั้งที่ 1
เรื่อง ปฐมนิเทศและการทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา (กอนการทดลอง)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสัมพันธภาพกับผูเขารวมกิจกรรมใหเกิดความอบอุนและไววางใจระหวางผูวิจัย
และนิสิตนักศึกษา
2. เพื่อกระตุนนิสิตนักศึกษาตื่นตัว มีการเปดใจเพื่อสรางความพรอมของนิสิตนักศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
1. ผูวิจัยทักทายนิสิตนักศึกษา และกลาวตอนรับนิสิตนักศึกษาที่มารวมกิจกรรม
2. จากนั้นผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาแนะนําตนเองทีละคนโดยบอกชื่อ – นามสกุล ชื่อเลน
ความรูสึก และความคาดหวังหลังจากการเขารวมกิจกรรม
3. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรม จํานวน 11 ครั้ง ในแตละครั้งจะมีกิจกรรมแตกตาง
กัน จึงขอความรวมมือทุกคนใหเขารวมกิจกรรมใหตรงเวลาตามที่นัดหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงคของ
ดังนี้
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาระบบการให คํ า ปรึ ก ษานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาของ
สถาบันการศึกษา
3.2 เพื่อศึกษาพื้นฐานคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษามีมากนอยเพียงใด ดังนี้
1) ความรูความเขาใจคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับ ความเสียสละ
ความซื่อสัตย และความมีวินัย
2) ความรูความเขาใจคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับ การจัดการอารมณของ
ตนเองกับผูอื่น ความมั่นใจในตนเอง และการจัดเวลาในการเรียน
3) ความรู ค วามเขาใจคุ ณลักษณะดานความสัม พั น ธ ระหว างบุ ค คลเกี่ยวกั บ
ความมีน้ําใจ ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม และการปรับตัวเขากับผูอื่น
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจัยอธิบายใหนิสิตนักศึกษาเขาใจในการสรางความสัมพันธ โดยอธิบายถึงวิธีการแนว
ทางการรวมกิจกรรมแบบพูดคุย ซักถาม และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเปนเวลา
10 นาที
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2. ผูวิจัยเทคนิคการละลายพฤติกรรม โดยถามนิสิตนักศึกษาวา “ตัวเราเองคือใคร”
หลังจากนั้นแจกกระดาษรูปหัวใจใหคนละ 1 แผน เขียนอธิบายลักษณะของตนเองลงในกระดาษ
รูปหัวใจตามที่แจกให
3. ใหนิสิตนักศึกษานํากระดาษรูปหัวใจไปรวมกันไวตรงกลาง หลังจากนั้นใหแตละบุคคล
เดินไปหยิบกระดาษรูปหัวใจจากสวนกลางมาไวกับตนเอง 1 ใบ อธิบายความหมายที่มีอยูใน
ขอความและใหเหตุผล เชน ความจริงใจตอกันทําใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดอยางไร ซึ่ง
กระดาษหัวใจที่หยิบมาตองไมเปนของตนเอง
ขั้นสรุป
1. นิสิตนักศึกษาไดเรียนรูที่จะตระหนักในแนวทางเลือกปฏิบัติของตนเองอยางเหมาะสม
2. หลังจากรวมกิจกรรม นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูเขาใจคุณลักษณะที่ควรไดรับจาก
การใหคําปรึกษา
3. แจกสมุดใหกับนิสิตนักศึกษาเพื่อบันทึกสิ่งที่ตนไดทําความดี และขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลของการพัฒนาตนเองหลังจากเขารวมกิจกรรม
4. การนัดหมายนิสิตนักศึกษาเพื่อเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. รูปครึ่งหัวใจ
2. ขอความในรูปครึ่งหัวใจ
3. แบบสอบวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
การประเมินผลกิจกรรม
1. สังเกตจากการเลนเกม
2. ประเมินจากการใหเหตุผลของนิสิตนักศึกษา
3. ผลของการสอบวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
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ชื่อ................................................. นามสกุล.......................................
ชื่อเลน...........................
สิ่งที่ชอบ 1. เพื่อน...................................................................
2. อาหาร................................................................
3. การเรียน............................................................
4. งานอดิเรก............................................................
5. สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไมชอบ...........................................
6. จุดเดนจุดดอยของตนเอง.....................................
7. ความใฝฝนของตนเองและเปาหมายของชีวิต.......
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กิจกรรมครั้งที่ 2
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาอธิบายความสําคัญและประโยชนของความเสียสละ
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความเสียสละ
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยอธิบายถึงความหมาย ความสําคัญคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับ
ความเสียสละ
ขั้นดําเนินการ
ผูวิจัยดําเนินการโดยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง ของ
คอเรย(Corey, 2004) ใชเทคนิคการตั้งคําถามเพื่อทํากิจกรรม ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการมีสวนรวม
1. ผูวิจัยอธิบายกิจกรรมที่จะรวมกันปฏิบัติในครั้งนี้
2. แบงนิสิตนักศึกษาออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 10 คน
3. ผูวิจัยแจกเอกสารกรณีตัวอยาง เพื่อใหนิสิตนักศึกษารวมกันศึกษาและแสดง
ความคิดเห็น
4. เปดโอกาสใหนิสติ นักศึกษาซักถาม
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห
1. นิสิตนักศึกษาแตละกลุมรวมกันอภิปรายในหัวขอกําหนดให
2. ตัวแทนกลุมรายงานผลการอภิปราย
3. ผูวิจัยสรุป ซักถาม และเชื่อมโยงเรื่องราวตาง ๆ
ขั้นที่ 3 ขั้นประยุกตหลักการ
ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม และนิสิตนักศึกษารวบรวมแนวคิดจากการอภิปรายรวมกัน
และจากการสรุปของผูวิจัย และใหนิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของความ
เสียสละ
ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาเลาประสบการณที่ตนเองไดประสบมาในเรื่องความเสียสละ
ในสังคมปจจุบัน หลังจากนั้นผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาทั้งหมดหลับตา และจินตนาการภาพของ
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ปญหาความเสียสละในสังคมปจจุบัน ถาปรับเปลี่ยนไดนิสิตนักศึกษาอยากจะปรับเปลี่ยนภาพใน
จินตนาการอยางไร
หลังจากนั้นผูวิจัยจะถามนิสิตนักศึกษาแตละคนถึงความรูสึกขณะที่ทํา
กิจกรรม และสิ่งที่อยากปรับเปลี่ยนได อยากจะปรับเปลี่ยนภาพในจินตนาการอยางไร หลังจากนั้น
ผูวิจัยถามนิสิตนักศึกษาแตละคนถึงความรูสึกขณะที่ทํากิจกรรมนั้น และสิ่งที่อยากปรับเปลี่ยน
โดยใหนําเสนอตอกลุม
ขั้นสรุป
ผูวิจัยและนิสิตนักศึกษาชวยกันวิเคราะหและสรุปถึงความเสียสละของคนไทยในปจจุบัน
อีกครั้งหนึ่ง และการนัดหมายนิสิตนักศึกษาเพื่อเขารวมกิจกรรมในครั้งตอไป
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม กรณีตัวอยางเรื่อง ความเสียสละ
2. แบบประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
การประเมินผลกิจกรรม
1. ประเมินจากการใหเหตุผลของนิสิตนักศึกษา
2. ประเมิ นผลจากแบบการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความ
เสียสละ
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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2
กรณีตัวอยาง
“ในชั่วโมงนวัตกรรม อาจารยใหนิสิตนักศึกษาประดิษฐภาพวาดเกี่ยวกับธรรมชาติบริเวณ
รอบ ๆ มหาวิทยาลัย นายวันรัตนไมมีสีจึงเอยปากยืมสีกับสมชาย นายสมชายไมใหและพูดวา
เสียใจ เรียนหนังสือหัดมีสมบัติของตนเองบาง นายลภัส จึงบอกวา ใชวาเขาจะไมมีสีทุกครั้ง วันนี้
นายวันรัตนอาจจะลืมจริง ๆ ก็ได ไมเปนไรเดี่ยวใชของเรากอน นายวันรัตนไดยินจึงยิ้มออก แลว
กลาววา ขอบใจมากนะ วันนี้เราเรงรีบจึงลืมหยิบสีติดกระเปามาจริง ๆ
พอถึงชั่วโมงภาษาอังกฤษ อาจารยใหนิสิตนักศึกษาทําแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน โดย
ใหนิสิตนักศึกษาแยกโตะ และเตรียมหยิบเครื่องเขียนขึ้นมา และอาจารยแจกแบบทดสอบใหนิสิต
นักศึกษาขณะทําไปไดสักครู นายสมชายยกมือขึ้นและบอกกับอาจารยวา ปากกาผมหมดครับ
อาจารยไดถาม นิสิตนักศึกษาในหองวาใครมีปากกาสองดามบางใหนายสมชายยืมหนอย ทุกคน
เงียบหมด นายวันรัตน ซึ่งนั่งอยูหลังสุดยกมือขึ้นแลวพูดวา ผมมีปากกาสองดามครับ ใหยืมครับ นาย
สมชายเดินไปหานายวันรัตนและกลาวขอบใจ เมื่อ หมดชั่วโมงเรียน นายสมชายนําปากกามา
คืน ใหน ายวัน รัต น แลว ถามวา นายวันรัตนไมโกรธเราหรือที่ชั่วโมงนวัตกรรมเราพูดไมดีกับเธอ
นายวันรัตนบอกไมโกรธหรอกเรื่องแลวไปแลว นายสมชายรูสึกเสียใจ และใหสัญญาวาตอไปจะ
เปนเพื่อนที่ดีและมีความเสียสละใหเพื่อนทุกคน”
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แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความเสียสละ
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

หมายเหตุ

การนําความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะความเสียสละ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะความเสียสละ
วิธีการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่อง
ความเสียสละเพิ่มเติม
การชื่นชมกับการพัฒนาตนเอง
การนําผลของการพัฒนาคุณลักษณะความ
เสียสละไปปรับปรุง แกไขตนเองอยูเสมอ
รวม

ลงชื่อ.................................... ผูประเมิน
(....................................)
วันที่.......เดือน............. .... พ.ศ...........

เกณฑการประเมิน
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใจ
ตองปรับปรุง
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กิจกรรมครั้งที่ 3
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาบอกความสําคัญและประโยชนของความซื่อสัตย
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความซื่อสัตย
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยซักถามถึงผลของการทํากิจกรรมที่ผาน และอธิบายถึงความหมาย ความสําคัญของ
ความซื่อสัตย
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจัยดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี้
1.1 ใหนิสิตนักศึกษาระบุวาตนเองตองการที่จะปฏิบัติตนอยางไรใหเกิดความซื่อสัตย
ตอตนเองและผูอื่น โดยการสํารวจพฤติกรรมในปจจุบันของตนเองเกี่ยวกับความซื่อสัตย
1.2 ใหนิสิตนักศึกษาวางแผนที่จะกระทําหรือแสดงออกเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย
1.3 ใหนิสิตนักศึกษาประเมินพฤติกรรมของตนเองวามีความซื่อสัตยในเรื่องใดบางที่
ตองการพัฒนาหรือไม เพื่อชวยใหตัดสินใจกระทําตนเองวาเปนอยางไร
1.4 ใหนิสิตนักศึกษากรอกขอความลงในตาราง จากเอกสารประกอบกิจกรรม
2. แบงนิสิตนักศึกษาออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 4 คน แลวใหแตละคนนําเสนอสิ่งที่บันทึกลง
ในสมุดความดีวาทําอยางไรบาง และใหเพื่อนในกลุมใหขอมูลยอนกลับ ใหกําลังใจในการที่เพื่อน
ปฏิบัติตามแผน
3. ใหนิสิตนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอกลุมใหญ โดยผูวิจัยใช
3.1 ผูวิจัยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง ของคอเรย
(Corey, 2004) ใชเทคนิคการตั้งคําถาม โดยถามสมาชิกในกลุมถึงความซื่อสัตยที่ไดนําเสนอ
3.2 ผูวิจัยกลาวถึงวิธีการที่ชวยใหนิสิตนักศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามแผนดวยตนเอง
3.3 ใหนิสิตนักศึกษาระบุวา หากสามารถปฏิบัติตามแผนไดแลว รูสึกอยางไร และ
สมาชิกในกลุมมีความรูสึกอยาง
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ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาสรุปสาระที่ไดจากกิจกรรมในครั้งนี้
2. ผูว ิจัยสรุปเพิ่มเติม และเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาซักถามเพิ่มเติม
3. การนัดหมายนิสิตนักศึกษาทํากิจกรรมครั้งตอไป
สื่อในการจัดกิจกรรม
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม สถานการณจําลองเรื่อง ความซื่อสัตย
การประเมินผลกิจกรรม
1. ประเมินจากการใหเหตุผลของนิสิตนักศึกษา
2. ประเมินผลจากแบบบันทึกกิจกรรม
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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3
สถานการณจําลอง
ใบไผ นิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไปซื้อผลไมใหกับแม และจายเงินไปในราคา 80 บาท ปรากฏ
วาแมคาทอนเงินใหใบไผเกิน 120 บาท แตใบไผทําเปนไมรูไมชี้ราวกับวาไมมีอะไรเกิดขึ้น และก็
ไมไดนําเงินทอนเกินมานั้นคืนแกแมคา
นิสิตนักศึกษาจะทําอยางไรที่จะชวยใหใบไผประพฤติชอบ ไมเอาของ ๆ คนอื่นมาเปนของ
ตนจะพัฒนาใหมีความซื่อสัตยไดอยางไร
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แบบบันทึกกิจกรรม
ใหนิสติ นักศึกษากรอกขอความที่เกี่ยวกับความซื่อสัตยของตนเองลงในตารางตอไปนี้
ความ
ซื่อสัตย

พฤติกรรม
ที่เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย
ในปจจุบัน

สิ่งที่ตองการ
เปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม
ของตนเอง

สํารวจ
พฤติกรรม
ในปจจุบัน
ของตนเองที่
เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย

ประเมิน
พฤติกรรม
ความซื่อสัตย

กิจกรรมที่
วางแผนเพื่อ
เปลีย่ นแปลง
ตนเอง

การปฏิบัติ
ตนหรือการ
ดําเนินการ
แกไขตนเอง
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กิจกรรมครั้งที่ 4
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความมีวินัย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาบอกความสําคัญและประโยชนของความมีวินัยได
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับความมีวินัย ไดแก
2.1 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
2.2 รูวาสิ่งใดดีควรทํา สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผู วิ จั ย อธิ บ ายถึ ง ความหมาย ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เกี่ยวกับความ มีวินัย
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจัยใชแนวทางตามทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลาง ของ
คอเรย (Corey, 2004) ใชเทคนิคการเสริมแรง โดยกลาววา ในชีวิตที่ผานมาเคยมีบุคคลใดบางที่
นิสิตนักศึกษานํามาเปนแบบอยางในเรื่องเกี่ยวกับการวินัย และบุคคลเหลานั้นทําอะไร มีอะไรที่
นากระทําตาม ซึ่งเปนแบบอยางแกนิสิตนักศึกษาได
2. ผูวิจัยนําเสนอรูปภาพตาง ๆ โดยนําภาพจากสื่อสิ่งพิมพ ดังนี้
2.1 รูปภาพนิสิตนักศึกษาที่แตงกายตามกฎระเบียบเรียบรอย
2.2 รูปภาพนิสิตนักศึกษาที่เขาคิวในการซื้อสินคา
2.3 รูปภาพคนขามถนนใตสะพานลอย
2.4 รูปภาพคนทิ้งขยะจากรถเมล
2.5 รูปภาพนักแสดงที่รับผิดชอบในการเรียนจนประสบผลสําเร็จ
3. ผูวิจัยให นิสิตนักศึ กษาแสดงความคิ ดเห็นและพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับภาพที่
นําเสนอ
4. ใหนิสิตนักศึกษาบันทึกลงกระดาษวา สามารถนําแนวคิดที่ไดจากการนําเสนอจาก
รูปภาพไปใชในชีวิตประจําวันของตนเองไดหรือไม อยางไร
5. ใหนิสิตนักศึกษานําเสนอสิ่งที่ไดจากตัวแบบ และสามารถนําไปใชกับชีวิตตนเองไดสิ่ง
ใดที่นิสิตนักศึกษานําเสนอแลวเปนสิ่งที่ดีที่ควรกระทํา
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ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยใหเทคนิคการเสริมแรง โดยใหสมาชิกกลุมชวยกันอภิปรายและขอเสนอแนะ
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความมีวินัย
2. การนัดหมายนิสิตนักศึกษาทํากิจกรรมครั้งตอไป
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. ใบงานที่ 4.1 ความมีวินัย
2. ใบงานที่ 4.2 การวิเคราะหความมีวินัย
3. ใบงานที่ 4.3 การวางแผนในการพัฒนาความมีวินัย
การประเมินผลกิจกรรม
1. สังเกตจากการตั้งใจฟง ซักถามขอสงสัยตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษา
2. ประเมินผลจากใบงาน 4.1 – 4.3
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ใบงานที่ 4.1
ความมีวินัย
ลักษณะของบุคคลที่มีความมีวินัย
1……………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………
......................................................................
2....................................................................
......................................................................
…………………………………………….
……………………………………………..
3…………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
4……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..
5……………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………….
……………………………………………..

ลักษณะของบุคคลที่ไมมีความมีวินัย
1……………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………
......................................................................
2....................................................................
......................................................................
…………………………………………….
……………………………………………..
3…………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
4……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………..
……………………………………………..
5……………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………….
……………………………………………..
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ใบงานที่ 4.2
การวิเคราะหความมีวินัย
ผลดี
1. ความมีวินัยตอการเรียน
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ผลเสีย
1. การขาดความมีวินัยตอการเรียน
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

2. ความมีวินัยตอครอบครัว
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

2. การขาดความมีวินัยตอครอบครัว
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

3. ความมีวินัยตอสังคม
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

3. การขาดความมีวินัยตอสังคม
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
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ใบงานที่ 4.3
การวางแผนในการพัฒนาความมีวินัย
สิ่งที่จะทํา
1. ดานการเรียน
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

2. ดานครอบครัว
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

3. ดานสังคม
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

จะทําดังนี้
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กิจกรรมครั้งที่ 5
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานความรู เกี่ยวกับการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาเกิดความตระหนักรู และรับรูอารมณของตนเองกับผูอื่นได
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่นได
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยแนะนําการพั ฒนาคุ ณลักษณะของนิสิตนักศึกษาใหเกิดความตระหนักรูจักการ
ควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่นได
ขั้นดําเนินการ
ผูวิจัยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบภาวนิยม ของ คอเรย (Corey, 2004) ใชเทคนิคการ
ตระหนักรูอารมณของตนเอง มีวิธีการ ดังนี้
1. ขั้นสรางความตระหนักและทําความเขาใจ โดยการถามความรูสึกของแตละคนมี
อารมณและความรูสึกอยางไรตอตนเอง เชน วันนี้สบายใจที่ไดมารวมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ หรือวันนี้
เสียใจที่พูดไมดีกับเพื่อน
2. ขั้นการปรับกระบวนการคิดใหนิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอความรูสึก และ
อารมณที่เ กิด ขึ้น กับตนเองวา กอ ใหเ กิด ประโยชนห รือ โทษตอ นิสิต นักศึกษาอยางไร เพื่อ เปน
พื้นฐานในกระบวนการคิด
3. ขั้นการฝกปฏิบัติ ใหนิสิตนักศึกษาแบงออกเปน 5 กลุม ๆ ละ 4 คน พรอมแจก
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 ซึ่งเปนคําสั่งในการทํากิจกรรมใหทุกคน ไดศึกษาลักษณะ
อารมณที่มีทั้งอารมณบวกและทางลบของตนเอง
4. ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาเสนอผลงานของกลุมของตนเอง และใหนิสิตนักศึกษา
ชวยกันสรุปถึงการตรวจสอบอารมณและความรูสึกของแตละคน
ขั้นพัฒนาการควบคุมอารมณของตนเอง ดังนี้
1. ผูวิจัยกลาวนําเรื่องอารมณ ความรูสึก และความตองการของแตละบุคคล
2. ผูวิจัยใชเทคนิคการเงียบเปนสื่อใหนิสิตนักศึกษาไดเกิดความรูสึก อารมณ และ
ความตองการตาง ๆ

449
3. นิสิตนักศึกษาคนใดที่ทนไมได ก็จะเริ่มระบายความรูสึกและอารมณของตนเอง
ออกมา
4. ใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการควบคุมอารมณของตนเองที่แตกตางกัน
5. ใหนิสิตนักศึกษาเลาถึงประสบการณในชีวิตที่ผานมาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ
ความรูสึก ความตองการของตนเอง โดยขออาสาสมัคร 2 – 3 คน
6. ใหนิสิตนักศึกษาและกลุมชวยกันวิเคราะหขอดีขอเสียจากประสบการณนั้น ๆ
7. ใหนิสิตนักศึกษาชวยกันเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา หรือการควบคุมอารมณ
ความรูสึก และความตองการของตนเองที่ดีกวาที่ผานมา
ขั้นสรุป
1. ใหนิสิตนักศึกษาชวยกันสรุปขอคิดที่ไดจากการทํากิจกรรม
2. ผูวิจัยสรุปใหนิสิตนักศึกษาชวยกันสรุปประโยชนของการรวมกิจกรรมในครั้งนี้
3. ผู วิ จั ย สรุ ป เพิ่ ม เติ ม ตามสาระและแนวการวิ เ คราะห กิ จ กรรม และนั ด หมายนิ สิ ต
นักศึกษาเพื่อทํากิจกรรมในครั้งตอไป
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 เรื่อง การควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
2. แบบประเมินผลการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
การประเมินผลกิจกรรม
1. ประเมินจากการใหเหตุผลของนิสิตนักศึกษา
2. ผลของการประเมินผลการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 5
คําสั่งในการทํากิจกรรม
1. ใหนิสิตนักศึกษาอภิปรายในหัวขอ “ชีวิตเมื่อวันวาน”
2. นิสิตนักศึกษาแตละกลุมเลือกตัวแทนกลุม 2 คน เปนผูตรวจสอบอารมณของตนเอง
วาใน 1 สัปดาหที่ผานมามีอารมณ ความรูสึกนึกคิดที่เดนดานใดบาง เชน หงุดหงิด วิตกกังวล
ฯลฯ
3. ใหตัวแทนกลุมนําเสนอวิธีการตรวจสอบอารมณ ความรูสึกนึกคิดของสมาชิกในกลุม
และวิธีสื่อสารในการแสดงความรูสึกนึกคิดของเพื่อนในกลุม และสรุปวาเพื่อนในกลุมมีอารมณ
ความรูสึกในทางบวกหรือทางลบ
4. ใหนิสิตนักศึกษาแตละกลุมชวยกันสรุปวา อารมณ ความรูสึกนึกคิดลักษณะใดที่ควร
ไดรับการแกไข หรือปรับเปลี่ยนใหเปนปกติโดยเร็ว เพราะเหตุผลใด
5. ผลของการสรางความตระหนักการควบคุมอารมณชวยใหการพัฒนาระบบการให
คําปรึกษานิสิตนักศึกษาไปถึงเปาหมายไดอยางไรบาง
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แบบประเมินผลการพัฒนาความรูเกี่ยวกับการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
ลําดับที่

รายการประเมิน

1

การนําความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
การพัฒนาคุณลักษณะเกี่ยวกับการควบคุม
อารมณของตนเองกับผูอื่น
วิธีการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะเกี่ยวกับการควบคุมอารมณของ
ตนเองกับผูอื่นเพิ่มเติม
การชื่นชมกับการพัฒนาตนเอง
การนําผลการพัฒนาคุณลักษณะเกีย่ วกับการ
ของการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่นไป
ปรับปรุง แกไขตนเองอยูเสมอ
รวม

2

3

4
5

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

หมายเหตุ

ลงชื่อ.................................... ผูประเมิน
(....................................)
วันที่.......เดือน............. .... พ.ศ...........
เกณฑการประเมิน
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใจ
ตองปรับปรุง
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กิจกรรมครั้งที่ 6
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสติ นักศึกษาบอกความสําคัญและประโยชนของความมั่นใจในตนเอง
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง ไดแก กลากระทํา
ดวยความมั่นใจ ไมลังเล หรือกลัวถูกตําหนิ
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยตั้งคําถามถึงความรูสึกในการเขารวมกิจกรรม อธิบายถึงความสําคัญและประโยชน
การพัฒนาทักษะดานความรูเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองของนิสติ นักศึกษา
ขั้นดําเนินการ
1. ผู วิ จั ยถามความรู สึ กของนิ สิ ตนั กศึ กษาในสิ่ งที่ ได ปฏิ บั ติ ผ านมาในครั้ งก อนว ามี การ
เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
2. ผูวิจัยชี้แจงนิสิตนักศึกษาวา “ในวันนี้จะมีการฝกในเรื่องการสรางความมั่นใจในตนเอง
โดยใหนิสิตนักศึกษาปฏิบัติตามสิ่งที่ผูวิจัยบอกใหทํา เมื่อบอกอยางไรก็ขอใหทําตามนั้น”
3. ผูวิจัยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบเกสตัลท (ออนไลน วันที่ 27 มกราคม 2554
: http://learners.inth) ใชเทคนิคจินตนาการ โดยผูวิจัยถามนิสิตนักศึกษาวา “ทุกคนพรอมที่จะ
ปฏิบัติตามหรือยัง ถาพรอมแลวใหทุกคนนั่งในทาที่สบาย หลับตา เริ่มจินตนาการถึงเหตุการณที่
ทําใหมีความสุขแลวเหตุการณนั้น ๆ มีรายละเอียดอยางไร ใหอยูกับเหตุการณนั้นประมาณ 5 นาที
แลวคอย ๆ ลืมตาขึ้น ตอจากนั้นจึงใหนิสิตนักศึกษาเลาใหกลุมฟงวาเหตุการณที่จินตนาการแลวมี
ความสุ ข เป น เหตุ ก ารณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อะไรเป น ความลั บ หรื อ ไม เล า ให เ พื่ อ นฟ ง ได ห รื อ ไม
ตอจากนั้นจึงใหนิสิตนักศึกษาจินตนาการถึงเรื่องราวที่ทํารูสึกมั่นใจในตนเอง แลวรูสึกอยางไร”
เมื่อจินตนาการแลวก็ใหผลัดกันเลาใหเพื่อนในกลุมฟง
4. จากนั้นผูวิจัยก็ใหนิสิตนักศึกษาจินตนาการตอไปวา” มีเหตุการณใดบางที่รูสึกขาด
ความมั่นใจในตนเอง เชน ในระหวางที่อาจารยสอนหนังสือ นิสิตนักศึกษาอยากแสดงความ
คิดเห็นแตไมกลา เพราะไมมั่นใจวาคนอื่นจะคิดอยางไรกับตน จากเหตุการณดังกลาวนิสิตนักศึกษา
จะทําอยางไร”
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5. จากนั้นผูวิจัยพูดกับนิสิตนักศึกษาตอไปวา “ จากที่จินตนาการ รูสกึ อยางไรมีใครมอง
นิสิตนักศึกษาดวยความรูสึกที่ไมพอใจหรือไม ถามีใครแสดงความรูสึกที่ไมพอใจจะทําอยางไร
นิสิตนักศึกษาสามารถที่จะเดินไปพูดกับเขาคนนั้นไดหรือไม”
6. ผูวิจัยพูดกับนิสิตนักศึกษาตอไปวา “ เมื่อนิสติ นักศึกษาไดพูดกับคนที่เขารูสึกไมพอใจ
ไปแลว รูสึกอยางไร เขามีปฎิกิริยาตอนิสิตนักศึกษาอยางไร รูสึกดีขึ้นหรือไม ถารูสกึ ดีขึ้น หากไป
เจอเหตุการณเชนนี้อีกจะกลาแสดงความคิดเห็นดวยความมั่นใจในตนเองหรือไม”
7. ผูวิจัยใหเวลานิสิตนักศึกษาในการจินตนาถึงความรูสกึ เวลา 3 นาที หลังจากนั้นใหนิสติ
นักศึกษาคอย ๆ ลืมตาขึ้น
8. ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาอภิปรายถึงสิ่งที่ตนเองไดกระทําในการจินตนาการ โดยใหทุก
คนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ผูวิจัยแจกเอกสาร (ใบงานที่ 6.1)
9. ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาชวยวิเคราะหแผนผังความคิด (Mind Map) ในเรื่อง “การดําเนิน
ชีวิตดวยความมั่นใจในตนเอง” โดยใหระบุการดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจลงในใบงาน ผูวิจัยแจก
เอกสาร (ใบงานที่ 6.2 )
10. ผูวิจัยและนิสติ นักศึกษาที่เขารวมกลุม ผลัดกันใหการเสริมแรงแกเพื่อนโดยการให
กําลังใจกลาว ชมเชยในสิ่งที่เพื่อน ๆ สามารถปรับเปลี่ยนความรูสกึ ของตนเองและสามารถ
แสดงออกดานความเชื่อมัน่ ในตนเองได
ขั้นสรุป
ผูวิจัยสรุปใหนสิ ิตนักศึกษาชวยกันสรุปถึงผลของการมีความมั่นใจในตนเอง และนัดหมาย
นิสิตนักศึกษาเพื่อทํากิจกรรมในครัง้ ตอไป
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. ใบงานที่ 6.1 การวางแผนการสรางความมั่นใจในตนเอง
2. ใบงานที่ 6.2 การวางแผน “ การดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจในตนเอง”
การประเมินผลกิจกรรม
1. ประเมินจากการใหเหตุผลของนิสติ นักศึกษา
2. ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรม
3. ประเมินผลจากใบงานที่ 6.1 – 6.2
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ใบงานที่ 6.1
การวางแผนการสรางความมั่นใจในตนเอง
ไมมั่นใจเรื่องอะไร
1.

2.

3.

4.

5.

จะทําอยางไร

ทําแลวจะรูสึกอยางไร

ถาทําไมไดจะแกไขอยางไร
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ใบงานที่ 6.2
การวางแผน “ การดําเนินชีวิตดวยความมั่นใจในตนเอง”

1
จะทําอะไร
ทําอยางไร

ทําแลวจะรูสึกอยางไร

4

การดําเนินชีวิตดวย
ความมั่นใจในตนเอง

3

2
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กิจกรรมครั้งที่ 7
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานความรูเกี่ยวกับการจัดเวลาในการเรียน
วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่แสดงถึงความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่จัดเวลาในการเรียน
ขั้นนํา
ผูวิจัยอธิบายถึงคุณลักษณะระบบการใหคําปรึกษา ชวยใหนิสิตนักศึกษาสามารถจัดเวลา
ในการเรียนได โดยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบภาวนิยม ของคอเรย (Corey, 2004) ใช
เทคนิคการตระหนักรู (Awareness) เพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษานําไปพัฒนาตนเอง
ขั้นดําเนินการ
ผูวิจัยอธิบายใหนิสิตนักศึกษา พิจารณาวา
1. ผลการเรียนในปจจุบันของนิสิตนั้น หากนิสิตนักศึกษายังไมพอใจ ยังมีประเด็นปญหา
อะไรบาง และการจัดเวลาในการเรียนนั้น มีสวนเกี่ยวของอะไร
2. หากการจัดเวลาในการเรียนสงผลตอการเรียนของนิสิตนักศึกษา ควรปรับปรุงแกไขได
โดยระบุ
2.1 ใหนิสิตนักศึกษาระบุวา ปจจุบันแบงเวลาในการเรียนอยางไร โดยใหบันทึกลงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบบันทึกเวลาในการเรียน
สิ่งที่นิสิตนักศึกษาปฏิบัติ

จํานวนครั้ง

ระยะเวลา
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2.2 นิสิตนักศึกษาจะปรับเปลี่ยนเวลาและพฤติกรรมในการเรียนอะไรบาง อยางไร
บันทึกลงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แบบบันทึกเวลาและพฤติกรรมในการเรียน
เวลา

จะปรับเปลี่ยนเปนพฤติกรรมอะไร

ทําอยางไร

3. ใหนิสิตนักศึกษาตรวจสอบวา พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการจัดเวลาในการเรียนที่ตองการ
ปรับเปลี่ยนนั้น มีความเปน ไปไดมากนอยเพียงใด พรอ มที่จะปฏิบัติตามสิ่ งที่ตนเองตองการ
หรือไม
4. ใหนิสิตนักศึกษาประมวลขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่อาจทําใหการจัดเวลาในการเรียน
หรือไม เปนไปตามที่วางแผนไว แลวระบุวาปญหาคืออะไร
5. ใหนิสิตนักศึกษาระบุวาปญหาในขอ 1 – 4 เกิดขึ้นบอย ๆ เพียงใด จะทําอยางไรใหปญหา
เหลานั้นลดลง
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6. ใหนิสิตนักศึกษาบันทึกเกี่ยวกับการจัดเวลาในการเรียนของตนเองลงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แบบบันทึกจัดเวลาในการเรียน
เวลา

พฤติกรรม
การเรียนใน
ปจจุบัน

ตองการจะ ความเปนไปได
ปรับเปลีย่ นจัด ในการทีจ่ ะ
เวลาเรื่อง
ปรับเปลี่ยน
อะไรบาง
และจัด
อยางไร

ปญหาที่อาจ
ทําใหไมเปน
ไปตามที่
ตองการ

ปญหานั้น
เกิดบอย
เพียงใด

จะแกปญหานั้น
อยางไรจึง
สามารถกระทํา
ไดตามแผนที่
วางไว
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7. ผูวิจัยใหสมาชิกในกลุมนําเสนอถึงการจัดเวลาในการเรียน ที่แตละคนบันทึกมาตอ
กลุมผูวิจัยใหขอเสนอแนะและใหกําลังใจนิสิตนักศึกษาที่พรอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ขั้นสรุป
1. ใหนิสิตนักศึกษาสรุปสาระที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
2. ผูรวมวิจัยสรุปเพิ่มเติมและเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาซักถาม
3. นัดหมายนิสิตนักศึกษาในการทํากิจกรรมครั้งตอไป
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. ตารางการบันทึกจัดเวลา
2. แบบบันทึกจัดเวลาในการเรียน
การประเมินผลกิจกรรม
1. สังเกตจากการมีสวนรวมกิจกรรม
2. สังเกตจากการสรุปผลที่ไดจากกิจกรรม
3. ผลจากการประเมินแบบบันทึกการจัดเวลาในการเรียน
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กิจกรรมครั้งที่ 8
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความมีน้ําใจ
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการแสดงออกเกี่ยวกับความมีน้ําใจใหมากขึ้น
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผู วิ จั ย อธิ บ ายถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการพั ฒ นาทั ก ษะด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคลเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจัยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลางของ คอเรย (Corey,
2004) โดยใชเทคนิคการตระหนักรู การรับรู การยอมรับการตัดสินใจ การสื่อสาร แสดงตอผูอื่น
และใหความชวยเหลือ
2. ผูวิจัยแจกกรณีศึกษาใหนิสิตนักศึกษาศึกษา รวมแสดงความคิดเห็นตามคําถามในเรื่อง
ที่กําหนด
3. หลังจากนั้นผูวิจัยแบงนิสิตนักศึกษาออกเปน 6 กลุม ๆ ละ 7 คน เพื่อวิเคราะหรวมกัน
ดังนี้
3.1 นิสิตนักศึกษาทุกคนรวมแสดงความคิดเห็นแสดงถึงความมีน้ําใจ
3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของในกลุม เพื่อสรุปประเด็นเตรียมนําเสนอกลุม
3.3 สงตัวแทนของกลุมรายงานผลการอภิปรายใหเพื่อน ๆ ฟง
4. ผูวิจัยถามนิสิตนักศึกษาวา มีเรื่องใดบางที่ตองปรับปรุง เหตุใดจึงเลือกปรับปรุง
พฤติกรรมในบทบาทนั้น ๆ
5. ผูวิจัยเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาคนอื่น ๆ มีสวนรวมในการวิเคราะห และแสดงความ
คิดเห็นในพฤติกรรมที่คนนั้นตองการปรับปรุง
ขั้นสรุป
ผูวิจัยสรุปประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชนของกรณีศึกษา ใหทุกคนรวมสรุปสาระที่
ไดรับจากการทํากิจกรรมในครั้งนี้ และเปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษาซักถามเพิ่มเติม
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สื่อในการจัดกิจกรรม
1. เอกสารประกอบกรณีศึกษา เรื่อง ความมีน้ําใจ
2. แบบประเมินคุณลักษณะการพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
การประเมินผลกิจกรรม
1. สังเกตจากการตั้งใจฟง และซักถามขอสงสัยตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษา
2. ประเมินผลจากการสรุปผลที่ไดจากกิจกรรม
3. ผลของการประเมินคุณลักษณะการพัฒนาทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมที่ 8
กรณีศึกษา
นายไทย รักชาติ เปนนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา มี
ฐานะยากจน ชวงเชากอนมาเรียนหนังสือ จะตองชวยบิดา มารดาขายน้ําเตาหู ในตลาดมหาชัย
ในวันนี้ นายไทย รักชาติ ไดขอเงินจากบิดาเพื่อมาชําระคาบํารุงการศึกษา ปรากฏวาถูกคน
ลวงกระเปาเงินหายไป 5,000 บาท ไมสามารถนําเงินไปชําระได นายไทย รักชาติ มีความเสียใจ
พยายามหาแตไมพบสงสารบิดามารดาที่ตองทํางานหนัก ทําใหเกิดความเครียด
จากสถานการณดังกลาวใหนิสิตนักศึกษาแสดงบทบาทตามสถานการณ เพื่อสะทอนถึง
ความ มีน้ําใจ การใหกําลังใจกับเพื่อน โดยสมาชิกในกลุมแตละคนมีบทบาท ดังนี้
1. ใหนิสิตนักศึกษาทุกคนพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
2. ในขณะที่เพื่อนพูดแสดงความคิดเห็น ใหนิสิตนักศึกษารับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
ดวยความตั้งใจ
3. ใหนิสิตนักศึกษาพูดใหกําลังใจ แสดงถึงความมีน้ําใจ
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แบบประเมินการพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความมีน้ําใจ
ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

ลําดับที่

รายการประเมิน

1

การนําความรูคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ความมีน้ําใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นการพัฒนา
คุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความมีน้ําใจ
วิธีการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่อง
ความมีน้ําใจของตนเองเพิ่มเติม
การชื่นชมกับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความมี
น้ําใจ
การนําผลการพัฒนาคุณลักษณะดานความ
สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความมีน้ําใจของความมีน้ําใจปรับปรุง
แกไขตนเองอยูเสมอ
รวม

2

3
4
5

หมายเหตุ

ลงชื่อ.................................... ผูประเมิน
(....................................)
วันที่.......เดือน............. .... พ.ศ...........
เกณฑการประเมิน
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีมาก
ดี
พอใจ
ตองปรับปรุง
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กิจกรรมครั้งที่ 9
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น
วันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาใหไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยอธิบายถึงความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต
นักศึกษา การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลเกี่ยวกับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม
ขั้นดําเนินการ
1. ผู วิจัยถามนิ สิต นักศึ กษาวา “ นิสิ ตนักศึกษารู สึกชื่นชมใครเปน พิเ ศษ คน ๆ นั้น มี
ลักษณะอยางไรที่นิสิตนักศึกษาชื่นชม อยากมีลักษณะเชนนั้นหรือไม จะทําอยางไรจึงจะเปน
เหมือนคน ๆ นั้นได”
2. ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาแตละคนเลาในประเด็นที่ผูวิจัยไดยกขึ้นมาจนครบทุกคน
3. ผู วิ จั ย ให นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาช ว ยกั น คิ ด ว า “นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษารู สึ ก ว า มี ใ ครมาชื่ น ชมนิ สิ ต
นักศึกษาเปนพิเศษ เหมือนชื่นชมคนอื่นนั้นหรือไม ถามีบุคคลเหลานั้นเปนใครบาง และเขาชื่นชม
นิสิตนักศึกษาอยางไร และบุคคลตอไปนี้ เขาเคยชื่นชมนิสิตนักศึกษาบางหรือไม เขาชื่นชม
อยางไร ” (ใบงานที่ 9.1)
4. ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาเลาใหเพื่อนฟงจนครบทุกคน
5. ผูวิจัยใชหลักการของทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบเกสตัลท (ออนไลน วันที่ 27
มกราคม 2554: http://learnersinth)
ใชเทคนิคจินตนาการ ซึ่งผูวิจัยพยายามที่จะใหนิสิต
นักศึกษาเกิด การโต แย ง เพื่ อใหก ารโต แย งกั บ ตนเองนั้น สามารถตรวจสอบความเชื่อ ที่ผิด ๆ
เกี่ยวกับการไมไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาโตแยงความคิดเชื่อ
ของเพื่อน ๆ ในสาเหตุของการไมไดรับการยอมรับ จากนั้นผูวิจัยพูดวา “ เราะจะมีวิธีการใหบุคคล
อื่นยอมรับไดอยางไร”
6. ผูวิจัยแบงนิสิตนักศึกษา ออกเปน 3 กลุม โดยแตละกลุมใหพิจารณา ดังนี้
กลุมที่ 1 วิเคราะหวาการที่เราไมไดรับการยอมรับจากบุคคลในครอบครัวเพราะอะไร
กลุมที่ 2 วิเคราะหวาการที่เราไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนเพราะอะไร
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กลุมที่ 3 สรางสถานการณโดยสมมติวา ถานิสิตนักศึกษาจะไมไดรับการยอมรับจาก
อาจารยจะเปนเพราะเกิดจากสาเหตุใดบาง ใหนิสิตนักศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยใหเวลา 10 นาที่
โดยใหแตละกลุมคิดวิเคราะหและนําเสนอความคิดตอกลุมใหญ กลุมที่เหลือใหชวยกันแสดงความ
คิดเห็น และใหขอเสนอแนะ
7. ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาแตละคนบอกเพื่อนวา “ ตนเองจะปฏิบัติตนเพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของบุคคลในสังคม เชน พอ แม เพื่อน พี่ นอง อาจารย “ โดยใหบอกที่ละคน
ขั้นสรุป
1. ผูวิจัยและนิสิตนักศึกษาชวยกันสรุปผลดีของการเปนที่ยอมรับของบุคคลในสังคม
2. ผูวิจัยกลาวใหกําลังใจนิสิตนักศึกษา และนัดหมายครั้งตอไป
สื่อในการจัดกิจกรรม
ใบงานที่ 9 รายชื่อบุคคลที่ชื่นชมนิสิตนักศึกษา
การประเมินผลกิจกรรม
1. สังเกตจากการตั้งใจฟง และซักถามขอสงสัยตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษา
2. ประเมินผลจากใบงานที่ 9
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ใบงานที่ 9
บุคคลที่ชื่นชมนิสิตนักศึกษา
บุคคลที่ชื่นชมนิสิตนักศึกษา
1. บุคคลในครอบครัว (ระบุ)
………………………………………………..
…………………………………….................
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

………………………………………………..
…………………………………….................
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

2. อาจารย
………………………………………………..
…………………………………….................
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

………………………………………………..
…………………………………….................
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

3. เพื่อน
………………………………………………..
…………………………………….................
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

………………………………………………..
…………………………………….................
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

เหตุการณ หรือสถานการณที่เขาชื่นชม
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กิจกรรมครั้งที่ 10
เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่น
วันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดมีการปรับตัวเขากับผูอื่น และเปลี่ยนแปลงใหเขากับ
สภาพสถานการณตาง ๆ ได
2. เพื่อ ศึก ษาผลของการพั ฒนาระบบการให คํ าปรึ กษานิ สิต นั กศึ กษาสามารถนํ ามา
พัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยอธิบายถึงความสําคัญ และประโยชนของการปรับตัวเขากับผูอื่น ชวยพัฒนาตนเอง
ในการแกปญหา
ขั้นดําเนินการ
1. ผูวิจัยดําเนินการใหนิสิตนักศึกษารวมระดมสมองวา การพัฒนาตนเองในการปรับตัว
ใหเขากับผูอื่น โดยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบยึดบุคคลเปนศูนยกลางของคอเรย (Corey,
2004) ใชเทคนิคการเสริมแรง โดยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะการสรางบุคลิกภาพใหมีความประทับใจ
ในเรื่องใดบาง และมีวิธีการรักษาบุคลิกภาพใหคงอยูไดอยางไร
2. ผูวิจัยใหนิสิตนักศึกษาแสดงความคิดเห็น พูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
3. ใหนิสิตนักศึกษาเสนอตัวอยาง เพื่อสามารถนํามาใชในชีวิตตนเองได สิ่งใดที่นํามา
เสนอแลวเปนสิ่งดี ใหสมาชิกในกลุมชวยกันอภิปราย และใหขอเสนแนะ
ขั้นสรุป
ผูวิจัยและนิสิตนักศึกษารวมกับสรุปเพิ่มเติมในสวนที่ยงั ไมสมบูรณ
สื่อในการจัดกิจกรรม
แบบประเมินผลความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับ
ผูอื่น
การประเมินผลกิจกรรม
1. สังเกตจากการตั้งใจและซักถามขอสงสัยตาง ๆ ของนิสิตนักศึกษา
2. ผลการประเมินผลความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่น
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แบบประเมินผลการพัฒนาคุณลักษณะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการปรับตัวเขากับผูอ ื่น
ลําดับที่

รายการประเมิน

1

การนําความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่นไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณลักษณะเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับ
ผูอื่น
วิธีการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่อง
การปรับตัวเขากับผูอื่นของตนเองเพิ่มเติม
การชื่นชมกับการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการ
ปรับตัวเขากับผูอื่น
การนําผลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอื่น ปรับปรุง แกไข
ตนเองอยูเสมอ
รวม

2

3
4
5

ระดับคุณภาพ
4
3
2
1

หมายเหตุ

ลงชื่อ.................................... ผูประเมิน
(....................................)
วันที่.......เดือน............. .... พ.ศ..........
เกณฑการประเมิน
4 หมายถึง ดีมาก
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใจ
1 หมายถึง ตองปรับปรุง
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กิจกรรมครั้งที่ 11
เรื่อง ปจฉิมนิเทศและการทดสอบเพื่อวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา (หลังการทดลอง)
วันที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น.
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดแสดงความรูสึกเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรม
2. เพื่อใหนิสิตนักศึกษารวมสรุปและทบทวนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ไดรับการพัฒนา
แนวทางการจัดกิจกรรม
ขั้นนํา
ผูวิจัยสอบถามความรูสึกของนิสิตนักศึกษาหลังเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะดาน
ตาง ๆ
ขั้นดําเนินการ
ผูวิจัยและนิสิตนักศึกษานั่งเปนลักษณะวงกลม โดยใชทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบยึด
บุคคลเปนศูนยกลางของ คอเรย (Corey, 2004) ใชเทคนิคการเสริมแรง โดยใหสมาชิกแสดง
ความรูสึกหลังจากที่ไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู
และดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ แลวใหทุกคนรวมแสดงความคิดเห็นและ
สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการไดปฏิบัติ และสามารถนําไปปรับปรุงตนในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ขั้นสรุป
ผูวิจัยสรุปเพิ่มเติม และกลาวขอบคุณนิสิตนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมครบทุกครั้ง และปด
กิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
สื่อในการจัดกิจกรรม
1. แบบสอบถามวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
2. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาฯ
การประเมินผลกิจกรรม
1. สังเกตจากการรวมแสดงความคิดเห็น
2. ผลของการตอบแบบสอบถามวัดคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา
3. ผลของการตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
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ภาคผนวก ฉ
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..........................................................................................................
หัวขอ
ปจจัย

คณะกรรม
การการให
คําปรึกษา
ระดับ
สถาบัน

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษา

ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
1 2 3
ผาน
ไมผา น

1. นโยบายที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษา
1.1 บุคลากรที่เกี่ยวของกับระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา ควรประกอบดวย
1.1.1 คณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระดับสถาบัน
1.1.2 คณะกรรมการการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
1.1.3 อาจารยที่ปรึกษา
1.1.4 นิสิตนักศึกษา
1. อธิการบดี ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ ประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
คะแนนเต็ม :

คะแนนที่ได :

หมายเหตุ : ระดับที่พบ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

ผลการตรวจติดตาม

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบถวน
ผูรับผิดชอบ

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:........................................................................................................
หัวขอ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา

คณะกรรม
การการให
คําปรึกษา
ระดับ
สถาบัน

4. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. รองคณบดีที่รบั ผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ ภาควิชา
สาขาวิชา
6. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. ผูอํานวยการสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
1. คณบดี ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีที่รบั ผิดชอบงานวิชาการ ประธานกรรมการ
3. รองคณบดีที่รบั ผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
รองประธานกรรมการ
4. หัวหนาภาควิชา สาขาวิชา
5. บุคลากรที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
คะแนนเต็ม :
คะแนนที่ได :

คณะกรรม
การการให
คําปรึกษา
ระดับคณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
1 2 3 ผาน
ไมผา น

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบถวน
ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:.......................................................................................................
หัวขอ
คุณลักษณะ
ของอาจารย
ที่ปรึกษา
ดาน
บุคลิกภาพ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา

ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
1 2 3 ผาน
ไมผา น

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มนุษยสมั พันธ
มีความรับผิดชอบ
ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอนื่
ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของนิสิตนักศึกษา
มีความประพฤติเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดแี กนิสิต
นักศึกษา
คุณลักษณะ 1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัตหิ นาทีข่ อง อาจารยที่
ของอาจารย
ปรึกษา
ที่ปรึกษา 2. มีความสามารถในการสื่อสาร
ความ
3. มีความรูเรื่องกระบวนการใหคาํ ปรึกษา เขาใจ แนวคิด
สามารถ
และมีทกั ษะในการใชเทคนิคการใหคําปรึกษา
4. มีความรูและเขาใจธรรมชาติของนิสิตนักศึกษา
คะแนนเต็ม :
คะแนนที่ได :
หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:........................................................................................................
รายการตรวจติ ด ตามการพั ฒ นาระบบการให ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
คําปรึกษาฯ
1 2 3 ผาน
ไมผา น
คุณลักษณะ 1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัตหิ นาทีข่ องอาจารยที่
ของอาจารย
ปรึกษา
ที่ปรึกษา 2. มีความสามารถในการสื่อสาร
ความ
3. มีความรูเรื่องกระบวนการใหคาํ ปรึกษา เขาใจ แนวคิด
สามารถ
และมีทกั ษะในการใชเทคนิคการใหคําปรึกษา
4. มีความรูและเขาใจธรรมชาติของนิสิตนักศึกษา
5. มีความสามารถในการดูแลใหความชวยเหลือแกนสิ ิต
นักศึกษาเมื่อมีปญ
 หา
6. มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ทันตอเหตุการณ
7. มีความรูและเขาใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง
8. มีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร
การลงทะเบียนเรียน
หัวขอ

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:.......................................................................................................
หัวขอ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษา

ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
1 2 3 ผาน
ไมผา น

จรรยาบรรณ 1. คํานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชนของนิสิต นักศึกษา
อาจารยที่ 2. รักษาความลับของนิสิตนักศึกษาในความดูแลไวเปน
ปรึกษา
ความลับ
3. เปนผูท มี่ ีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาแหงวิชาชีพ
และมี ศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม
4. ปฏิบัติหนาทีใ่ นการใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาใน
ความดูแลทุกคนดวยความเสมอภาค
5. ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น สังคม และ
ประเทศชาติ
การจัดสรร 1. สถาบันจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานระบบ
งบประมาณ
การใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
2. คณะ ภาควิชา สาขาวิชา จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการ
ดําเนินงานระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมใหนิสิต
นักศึกษาและพัฒนาอาจารยทปี่ รึกษาอยางนอยปละ 1
ครั้ง ตอ 1 คน
หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน
วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ
ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:.......................................................................................................
หัวขอ
สิ่งอํานวย
ความ
สะดวก
การใหคํา
ปรึกษา
นิสิต
นักศึกษา

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษา

ระดับที่พบ
1
2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ใหการสนับสนุนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิตนักศึกษา
1. พฤติกรรมการใหความสนใจงานใหคําปรึกษานิสติ
นักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
1.1 การประสานสายตา
1.2 การแสดงถึงความมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา โดย
ใชลกั ษณะทาทางทีส่ บาย
. 1.3 การตอบสนองตอการพูดของนิสิตนักศึกษาและความ
ตั้งใจที่จะแกปญหา
1.4 การสรางจุดมุงหมายและการพัฒนาขอผูกพันของ
การใหคําปรึกษา
1.5 การสะทอนความรูสึกและเขาใจความรูสึก
1.6 การใชความเงียบ
1.7 การแสดงออกทางสีหนา ลักษณะทาทางทีแ่ สดงออก
ทางรางกาย น้ําเสียง จังหวะการหายใจ

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข/ปองกัน
วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ
ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:........................................................................................................
หัวขอ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา

การใหคํา
ปรึกษา
นิสิต
นักศึกษา

2. เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ ดังนี้
2.1. สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน ยิ้มแยม แจมใส
2.2. ใหความสนใจแกนิสิตนักศึกษา
2.3. ใหความเมตตากรุณาแกนิสิตนักศึกษา
2.4. แสดงความจริงใจเมื่อนิสิตนักศึกษามาขอรับคําปรึกษา
2.5. ยอมรับในคุณคาและความแตกตางระหวางบุคคล
. 2.6. พยายามทําความเขาใจทั้งความรูสึก ปญหาและ
ความตองการของนิสิตนักศึกษา
2.7. ใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาอยางเต็มใจ
3. เทคนิคการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา
3.1 การใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษามักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัตทิ ี่ใชกนั อยูเปนประจํา
3.2 การใหคําปรึกษา เปนกระบวนการชวยเหลือใหนิสิต
นักศึกษาเขาใจตนเองสภาพแวดลอม ปญหาที่เผชิญอยู

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน
วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
1 2 3 ผาน
ไมผา น

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ
ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:.......................................................................................................
หัวขอ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคาํ ปรึกษา

การใหคํา
ปรึกษา
นิสิต
นักศึกษา

เทคนิคในการใหคําปรึกษาที่สําคัญที่อาจารยที่ปรึกษาควร
ทราบ มีดังนี้
1. การฟง (Listening) เปนการแสดงความสนใจตอนิสิต
นักศึกษาโดยใชสายตาสังเกตทาทาง และพฤติกรรม เพื่อให
ทราบวาอะไรเกิดขึน้ แกนิสิตนักศึกษา เทคนิคในการฟงนี้
ประกอบดวยการใสใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบดวยการ
ประสานตา การวางทาทางการพูดทีแ่ สดงความสนใจตอนิสิต
นักศึกษาในการฟงนีบ้ างครั้งอาจารยทปี่ รึกษาอาจสะทอน
ขอความ หรือตีความใหกระจางชัด หรือถามคําถาม เพื่อให
ทราบถึงปญหา และความตองการของนิสิตนักศึกษา
2. การนํา (Leading) เปนการกระตุนใหใหนสิ ิตนักศึกษา
ไดสํารวจและกลาแสดงออกถึงความรูสกึ เจตคติ คานิยม หรือ
การกระทําของตน
3. การเรียบเรียงคําพูดใหม (Paraphrasing) เปนการ
ตรวจสอบวาอาจารยที่ปรึกษาเขาใจนิสิตนักศึกษาในสิ่งที่
ตองการ

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน
วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
1 2 3 ผาน
ไมผา น

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ
ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:.......................................................................................................
หัวขอ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา

การใหคํา
ปรึกษา
นิสิต
นักศึกษา

4. การสะทอนกลับ (Reflecting) เปนการชวยทําใหนิสิต
นักศึกษาเขาใจตนเองเกี่ยวกับความรูส ึกประสบการณ หรือ
ปญหาไดอยางถูกตองยิ่งขึน้
5. การเผชิญหนา (Confrontation) เปนกลวิธหี นึง่ ที่
อาจารยที่ปรึกษาจะบอกถึงความรูส ึกและความคิดเห็นของ
ตนเองตอนิสิตนักศึกษาอยางตรงไปตรงมา เพื่อชวยใหผูรบั
คําปรึกษาไดเขาใจถึง
ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนพฤติกรรมของตนเอง ถูกตองตรง
ความเปนจริงมากขึ้น
6. การตั้งคําถาม (Questioning) อาจารยที่ปรึกษาควรใช
คําถามที่เหมาะสม และใชคําถามเพื่อใหไดคําตอบทีแ่ นชัด
โดยมีจุดมุงหมายจะสรางความเขาใจในแงมมุ ตาง ๆ ของนิสิต
นักศึกษา
7. การตีความ (Interpretation) เปนกระบวนการที่
อาจารยที่ปรึกษาอธิบายความหมายของเหตุการณใหนิสิต
นักศึกษาไดเขาใจปญหาของตนเองในดานอื่นที่อาจยังไมได
มองมากอน และชวยให
นิสิตนักศึกษาไดเขาใจถึงปญหาของตนเองใหกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผา น

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:........................................................................................................
หัวขอ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา

การใหคํา
ปรึกษา
นิสิต
นักศึกษา

8. การสรุป (Summarization) คือ การที่อาจารยทปี่ รึกษา
รวบรวมความคิดและความรูสกึ ที่สาํ คัญ ๆ ตามทีน่ ิสติ
นักศึกษาแสดงออกมา เปนการใหนิสิตนักศึกษาไดสํารวจ
ความคิดและความรูสึกของตนเองใหกวางขวางยิ่งขึน้
9. การใหขอมูล (Informaion) เปนการใหขอมูลดาน
การศึกษาอาชีพและสภาพแวดลอมทางสังคม สามารถตัดสินใจ
หรือเห็นลูทางในการแกปญหา
10. การใหกําลังใจ (Encouragement) เปนการพูดเพื่อชวย
กระตุนใหนิสิตนักศึกษากลาสูปญหา เกิดความมัน่ ใจ และ
พรอมที่จะแกไขปญหา
11. การเสนอแนะ (Suggestion) เปนการเสนอความ
คิดเห็นที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูก ารแกไขปญหา โดยเปด
โอกาสใหนสิ ิตนักศึกษาไดใชเหตุผลในการตัดสินใจไดดวย
ตนเอง

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
1 2 3 ผาน
ไมผา น

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:.......................................................................................................
หัวขอ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา

เครื่องมือ
การใหคํา
ปรึกษา

1. เอกสารขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาของสถาบัน

ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
1 2 3 ผาน
ไมผา น

2. คูมือนิสิตนักศึกษา
3. หลักสูตรของคณะทีน่ สิ ิตนักศึกษาสังกัด
4. คูมืออาจารยที่ปรึกษา
5. แฟมระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
6. แบบฟอรมและแบบคํารองตาง ๆ
7. ขอมูลเกีย่ วกับทุนการศึกษา
8. ขอมูลเกีย่ วกับระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับนิสติ นักศึกษา
9. ขอมูลเกีย่ วกับบริการที่สถาบันจัดใหแกนิสิตนักศึกษา
10. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของสถาบันและชุมชนที่
สถาบันตั้งอยู
11. ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ
12. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:...........................................................................................................
หัวขอ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

กระบวนการ 1. มีโครงสรางการบริหารงานระบบการใหคําปรึกษาที่ชัดเจน
หนาทีข่ อง
เปนลายลักษณอักษร
อธิการบดี
2. มีกลไกการสรางความรวมมือระหวางบุคลากรในสถาบัน
3. มีการบริหารงานแบบมีสวนรวมในรูปแบบของคณะ
กรรมการใหคาํ ปรึกษาระดับสถาบัน
4. กําหนดนโยบายใหทุกคณะนําระบบการใหคํา ปรึกษาฯ
ไปดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
5. มีคณะกรรมการประสานงานและผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษา
6. กําหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบของอาจารยทปี่ รึกษาอยาง
ชัดเจน
7. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยทปี่ รึกษา และบุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใหคําปรึกษาเปนลายลักษณอักษร
8. มีการกําหนดจํานวนอาจารยทปี่ รึกษาตอจํานวนนิสิต
นักศึกษา
คะแนนเต็ม :
คะแนนที่ได :
หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

483
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:........................................................................................................
รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา ระดับที่พบ ผลการตรวจติดตาม
นิสิตนักศึกษา
1 2 3 ผาน
ไมผา น
กระบวนการ 9. มีนโยบายในการกําหนดชั่วโมงทํางานในหนาทีอ่ าจารย
หนาทีข่ อง
ที่ปรึกษาเปนภาระงานประจํา
อธิการบดี
10. มีการประเมินผลและแจงผลการดําเนินงานของ
อาจารยที่ปรึกษาการทุกสิน้ ป
11. ผูบริหารระดับคณะนํานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การใหคําปรึกษาไปสูการปฏิบตั ิ
12. นําผลจากการประเมินมา ปรับปรุงแกไขระบบการให
คําปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. มีระบบประเมินตนเองภายในและรายงานผลการปฏิบัติ
งานการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษา
14. มีการสรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่
15. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูม ืออาจารยที่
ปรึกษา
16. กําหนดตารางการใหคําปรึกษาไวในปฏิทนิ กิจกรรม
ของสถาบันฯ
คะแนนเต็ม :
คะแนนที่ได :
หัวขอ

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบัติงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน
วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ
ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

484
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:........................................................................................................
หัวขอ
กระบวนการ
หนาที่ของ
อธิการบดี

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
17. มีการสํารวจความตองการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
กับบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งระบบ
18. มีการสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวาง
อาจารย นิสิตนักศึกษาและสถาบัน
19. อาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของมี สวนรวม
ในการประเมินผลการบริหารงาน
20. มีการกําหนดแผนพัฒนา ระบบอาจารยที่ปรึกษาในระยะสั้น

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

21. มีการกําหนดแผนพัฒนา ระบบอาจารยที่ปรึกษาในระยะยาว
22. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมใหนิสิต
นักศึกษา
23. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตอ 1 คน
หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

485
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
กระบวนการ
หนาที่
คณะกรรมการ
การใหคํา
คําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
ระดับสถาบัน

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. มีการจัดอบรมการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษาทุกป
2. มีการจัดทํารายงานผลการใหคําปรึกษาทุกภาคการศึกษา
ตามแบบฟอรมของสถาบัน
3. ใหการสนับสนุนจัดทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
ใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เชน เว็บไซต คอมพิวเตอร
สืบคนขอมูล เปนตน
4. มีการนําผลการประเมินอาจารยทปี่ รึกษาเพื่อประกอบ
การพิจารณาความดีความชอบ
5. มีการนําผลการประเมินอาจารยทปี่ รึกษาเพื่อประกอบ
การพิจารณาภาระงาน
6. มีตารางการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาไวในปฏิทนิ
กิจกรรมของสถาบัน
7. มีระบบการใหคําปรึกษาตั้งเปนศูนยกลางการใหคําปรึกษา
ของสถาบัน

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

486
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
กระบวนการ
หนาที่คณะ
กรรมการ
การใหคํา
คําปรึกษา
นิสิตนักศึกษา
ระดับสถาบัน

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
8. มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรูเพื่อใหคําแนะนําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
9. มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาดีเดน
ในประเภทตาง ๆ
10. มีการประสานงานกับ อาจารยผูสอนเพื่อชวยเหลือนิสิต
นักศึกษากรณีที่มีปญหา
11. มีการกระตุนใหนิสิตนักศึกษารูจกั การจัดเวลาในการเรียน
และการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
12. ใหการสนับสนุนศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการใหคํา
ปรึกษาของสถาบันตาง ๆ
13. เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันและวิชาชีพแกนิสิตนักศึกษา
14. มีการติดตามและรวบรวมปญหาและอุปสรรคของการ
ใหคําปรึกษาของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

487
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
กระบวนการ
หนาที่ของ
คณบดี

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษามาปฏิบัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

3. ใหความสําคัญและสนับสนุนระบบการใหคําปรึกษาของคณะ
4. สรางระบบแรงจูงใจใหอาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
5. จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของคณะ
กรรมการการใหคําปรึกษาระดับคณะอยางพอเพียง
6. ประสานงานระบบการใหคําปรึกษาฯใหเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันใหชัดเจน
7. จัดใหมีการประเมินระบบงานการใหคําปรึกษาเปนประจํา
ทุกปการศึกษา
8. นําผลการประเมินระบบการใหคําปรึกษามาปรับปรุงงาน
ของสถาบัน

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

488
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
กระบวนการ
หนาที่ของ
คณะกรรมการ
การใหคํา
ปรึกษานิสิต
นักศึกษา
ระดับคณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. นําระบบการใหคําปรึกษามาดําเนินการ
2. จัดสัมมนาหรือฝกอบรมอาจารยทปี่ รึกษาฯของคณะใหมี
ความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่และขอปฏิบัติของอาจารย
ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการใหคําปรึกษา

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

3. มีคูมือปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา
4. มีการสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษา
5. มีขอมูลหลักสูตรของสถาบันที่เปนปจจุบัน
6. มีขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับของสถาบัน
7. มีระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
8. มีขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสาขาตาง ๆ ที่เปนปจจุบัน
9. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
10. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง
และทันตอสถานการณ

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

489
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
กระบวนการ
หนาที่ของ
คณะกรรมการ
การใหคํา
ปรึกษานิสิต
นักศึกษา
ระดับคณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
11. มีการสรางความเชื่อมั่นในการนําผลการประเมินการให
คําปรึกษาไปสูการปฏิบัติงาน
12. มีขอมูลและสรางความ เขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่
สถาบันจัดใหกบั อาจารยที่ปรึกษาที่ทันสมัยและถูกตอง
13. มีขอมูลและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ที่
สถาบั น จั ดให กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย และถูกตอง

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

490
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
หนาที่อาจารย
ที่ปรึกษา
ดานทั่วไป

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. ทําหนาที่เปนตัวแทนของสถาบันเพื่อดูแลชวยเหลือ
นิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
2. ชี้แจงใหนิสิตนักศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษาและหนาที่ของนิสิตนักศึกษา
3. สรางความสัมพันธอันดีกับนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบใน
ฐานะครูกับลูกศิษย
4. พิจารณาคํารองตางๆ ของนิสิตนักศึกษาในสวนที่
เกี่ยวของกับหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาใหทันเวลา
5. ติดตอกับนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนและ
มีปญหาอื่น ๆ ที่สมควรไดรับความชวยเหลือ
6. กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอรับคําปรึกษา
แนะนําอยางสม่ําเสมอ
7. จัดทําระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
8. ใหความรวมมือกับคณะกรรมการการใหคําปรึกษาฯ
ระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา
9. พิจารณาตักเตือนนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติไมเหมาะสม

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

491
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
หนาที่อาจารย
ที่ปรึกษา
ดานวิชาการ

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. ใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษาในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา
2. ใหขอมูลที่ถูกตองแกนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ
และ ขอบังคับที่สําคัญมากซึ่งอาจทําใหนักศึกษาตองถูก
ลงโทษทางวินัย
3. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาโดยใชขอมูลภูมิหลัง ความ
สนใจ และ ความสามารถของนิสิตนักศึกษาเพื่อการ
วางแผนการศึกษาและอาชีพ
4. ใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
เลือกวิชาเรียนใหเหมาะสมกับการศึกษาของนิสิต
นักศึกษาและเปนไปตามหลักสูตร
5. ใหคําปรึกษาแนะนําหรือชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเพื่อการ
แกไขปญหาดานการเรียน
6. ติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ
พรอมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา เมื่อผลการเรียนของนิสิต
นักศึกษาต่ําลง

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน
วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ
ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

492
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
หนาที่
อาจารยที่
ปรึกษาดาน
พัฒนานิสิต
นักศึกษา

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการตาง ๆ ในสถาบันและชุมชน
2. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตย และความมีวินัย
3. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความรู ไดแก การ
ควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น ความมั่นใจในตนเอง
และการจัดเวลาในการเรียน
4. ใหคําปรึกษาแนะนําคุณลักษณะดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก ความมีน้ําใจ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นในสังคม และการ
ปรับตัวเขากับผูอื่น

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบตั ิงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

493
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ในการบริหาร
งานระบบการ
ใหคํา
ปรึกษานิสิต
นักศึกษา

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. สงเสริมการจัดบริการที่เอื้อตอการเรียนรู เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร หลักสูตร ระเบียบ
ขอบังคับของสถาบัน ศูนยกลางการใหคําปรึกษา เปนตน
2. สงเสริมการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต
เชน หอพัก ศูนยกีฬา หองสมุด หองออกกําลังกาย
สภาพแวดลอมภายในสถาบัน

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

494
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
นิสิตนักศึกษา
ตอการพัฒนา
สถาบัน

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
1. มีการระบุและกําหนดชั่วโมงการพบอาจารยที่ปรึกษา
2. มีการนําผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาของอาจารย
ที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษามาปรับปรุงแกไข
3. ไดรับทราบขอมูลการประชาสัมพันธระบบการใหคําปรึกษา
ของสถาบันไปสูการปฏิบัติไดจริง
4. สามารถใชระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับระบบการใหคําปรึกษา
เชน โทรศัพท เว็บไซต คอมพิวเตอร สืบคนขอมูล เปนตน
5. มีกิจกรรมที่ใหอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาได
พบปะเพื่ อ สร า งสัมพันธภาพ
6. มีการชี้แจงใหเขาใจบทบาทหนาที่ของนิสิตนักศึกษาตอสถาบัน

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

495
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
นิสิตนักศึกษา
ตอการพัฒนา
สังคม

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
7. อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการใชเหตุผลเพื่อแกไข
ปญหา
8. ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการอยูรวมกัน
เชน หอพัก หองเรียน เปนตน
9. ไดรับรูแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติตน วิธีการเรียนรู
แหลงการหาความรูที่หลากหลายในสถาบัน
10. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
11. มีแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการใหคําปรึกษา เชน ใบสมัคร
ใบคํารองตาง ๆ สําหรับนิสิตนักศึกษา
12. ไดรับคําแนะนําการใชเหตุผลทั้งในการเรียน และการใช
ชีวิตสวนตัวจากอาจารยที่ปรึกษา
13 อาจารยที่ปรึกษามีบุคลิกภาพนาประทับใจและสรางแรง
จูงใจใหนิสิตนักศึกษาเขาพบ

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

496
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
นิสิตนักศึกษา
ตอการพัฒนา
ตนเอง

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
14. สามารถนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาผาน
ระบบเทคโนโลยี ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจําวันได
15. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาใหสามารถใช
เวลาวางใหเปนประโยชนเพิ่มขึ้น
16. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการคนหา
ความถนัดของตนเองเพื่อวางแผนไปสูการประกอบอาชีพ
17. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม เชน ความเสียสละ .
ความซื่อสัตย ความมีวินัย เปนตน
18. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะดานการควบคุมอารมณของตนเองกับผูอื่น
19. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณลักษณะดานการปรับตัวและสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัติตามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

497
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
หัวขอ
นิสิตนักศึกษา
ตอการพัฒนา
ตนเอง

รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
20. อาจารยที่ปรึกษามีประโยชนในการใหคําปรึกษาตอ
นิสิตนักศึกษา
21. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสรางความ
ตระหนักดานการศึกษา
22. ผลของการรับคําปรึกษาชวยใหปรับตัวการทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
23. ไดเขารวมกิจกรรมระบบการใหคําปรึกษาแบบพี่ชวยนอง
เพื่อนชวยเพื่อน ใหเปนผูชวยอาจารยที่ปรึกษา
24. ไดรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาใหรูจักสรางกําลังใจ
ใหกับเพื่อนเมื่อมีปญหา

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ระดับที่พบ
1 2 3

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป

498
สถาบันการศึกษา
ใบตรวจสอบและติดตามผลการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา
เรื่อง/ขั้นตอนการทํางานที่ปฏิบัติ และเกี่ยวของ:..............................................................................................................
รายการตรวจติดตามการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา
การประเมิน
การประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
ระบบการให
นิสิตนักศึกษา โดยใชซิปปโมเดล CIPP Model มีดังนี้
คําปรึกษานิสิต 1. การประเมินสภาพแวดลอม เพื่อใหไดขอมูลสําคัญมา
นักศึกษา
กําหนดวัตถุประสงคของระบบการใหคําปรึกษานิสิต
นักศึกษา วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดกับสถาบัน
2. การประเมินปจจัยเพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจตอปจจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
3. การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดเดน จุดดอยของการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนตาง ๆของระบบการใหคําปรึกษา
4. การประเมินผลระบบการใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองผลการดําเนินงานกับวัตถุประสงค
การปอนกลับ การนําผลการประเมินดานผลผลิตไปใชประกอบการพิจารณา
เพื่อปรับปรุงปจจัย และกระบวน เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น

ระดับที่พบ
1 2 3

หมายเหตุ : ระดับทีพ่ บ หมายถึง
y ระดับ 1 = ไมมีการปฏิบตั ิงาน เอกสารรองรับ และไมสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได
y ระดับ 2 = มีการปฏิบัติ เอกสาร หลักฐานรองรับ แตผลงานยังไมครบถวนสมบูรณ
ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
y ระดับ 3 = มีการปฏิบัติงาน เอกสาร หลักฐานรองรับ และผลงานเปนไปอยาง
สอดคลองและครบถวนสมบูรณตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว

ผลการตรวจติดตาม
y ผาน/ยอมรับได (Acceptable; A)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไดอยางครบถวน
y ไมผาน/ตองแกไข (Corrective Action; C)
= ปฏิบัตติ ามขอกําหนดไมครบถวน

หัวขอ

เรื่องที่ตองแกไข ปองกัน

วัตถุประสงค :
หนวยงานที่ถูกตรวจ
วันที่ตรวจติดตาม :

ผลการตรวจติดตาม
ผาน
ไมผาน

ผูรับผิดชอบ

ครั้งที่ตรวจ :
ระยะเวลาการตรวจ:
ผูตรวจติดตาม :

วัน เดือน ป
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
ชื่อ – ชื่อสกุล
เกิดวันที่
สถานที่เกิด
สถานที่ทํางานปจจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2554

นางสาวชรียนาท จิตตบรรเทา
18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2504
จังหวัดนนทบุรี
คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

ปริญญาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงและประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2526 - 2531

สํานักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2532 - 2533

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2534 - 2541

นักวิชาการสอบ สํานักงานทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน

ครูชํานาญการ คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา

