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บทที่  1 

บทน า 

ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมี
ความสามารถเต็มศักยภาพและสมดุลทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การศึกษาเป็น
กระบวนการพัฒนาคนในแง่ความรู้ ความคิด และคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจท าให้เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครอง 
ปรับตัวไม่ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะร่วมมือกันพัฒนา
เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกปัจจุบัน ส่งผลกระทบมากมายในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) จึงก าหนดให้อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555 – 2559 นอกจากจะต้อง
เป็นแหล่งความรูที่ตอบสนองการแกไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น
โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยังต้อง
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันไดในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ
ของตลาดงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 
และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555 : 5)  

การพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นจะต้องใช้
กระบวนการแนะแนวเป็นกลไกส าคัญ ดังที่ เรียม ศรีทอง (2554 : 1) กล่าวถึงการจัดบริการแนะแนวใน
สถานศึกษาว่าเป็นกลไกส าคัญในการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการช่วยฝึกทักษะการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ โดยเฉพาะบุคคลวัยรุ่นที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงของครอบครัว ที่จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแล 
เยียวยา และส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจ 

ในยุคที่ประเทศไทยก าลังจะเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่ 20 ไปสู่ ศตวรรษที่ 21 บริบทด้าน
การศึกษาที่ปรับเปลี่ยนจากกระบวนทัศน์แบบเดิมท่ีเน้นเฉพาะวิชาความรู้ในวิชาหลัก (Core Subjects) 
เป็นการเรียนรู้ในลักษณะสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) โดยเฉพาะในด้านของกลไกการสร้างเสริม
องค์ความรู้ เกี่ยวกับทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ (Life and Career Skills) เช่น ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ทักษะทางสังคม การมองโลกในแง่ดี 
การควบคุมอารมณ์ ท าประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืน มีภาวะผู้น า รู้จักการให้ ท าดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 100) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษา
ต้องให้ความส าคัญกับการแนะแนวและการบริหารจัดการ ที่เน้นการแนะแนวเชิงรุก มุ่งส่งเสริม พัฒนา 
และสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคงโดยการเสริมทักษะที่จ าเป็นเหล่านี้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเผชิญกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลง  
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ภารกิจการจัดบริการงานแนะแนวในสถานศึกษาทุกระดับ มีแนวคิดที่เกิดการมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจ าเป็น
จะต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องเผชิญกับระบบการศึกษาใหม่ เพ่ือนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ 
ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น หากไมสามารถปรับตัวไดทันอาจส่งผลให้ประสบปัญหาด้านการเรียน  
การใช้ชีวิต และปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา  

 

1. การจัดบริการแนะแนวในสถาบันอุดมศึกษา 
 การจัดบริการแนะแนวในสถาบันอุดมศึกษา มีความส าคัญในด้านการให้ข้อมูลที่กว้างขวาง

และเพียงพอส าหรับนักศึกษา ให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคไร้พรหมแดน สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจึงควรจัดบริการแนะแนวเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ได้ในสังคมปัจจุบัน 
ดังที่ จตุรพร ลิ้มมั่นจริง (2556 : 30 – 32) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดบริการแนะแนวใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้ความส าคัญกับสาเหตุที่ควรมีการจัดบริการแนะแนวส าหรับนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1.1 การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ท าให้ผู้รับบริการมี
โอกาสที่จะเข้าร่วมการปกครองบ้านเมืองได้อย่างอิสรเสรี แต่ในบางครั้งผู้รับบริการอาจถูกชักจูงไปร่วม
กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ การเดินขบวน
ขับไล่ผู้ที่พรรคพวกไม่ชอบ การสไตร์ท เป็นต้น การแนะแนวจึงมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้รับบริการให้
มีความคิดความเข้าใจ มีการแสดงสิทธิและรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นพลเมืองที่ดี 

1.2 การรับเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศ เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหา
ทางพฤติกรรมต่างๆ เช่น การแก้แค้นแบบยกพวกตีกัน แก็งค์รถซิ่ง การมั่วสุมโดยใช้ยาเสพติด                   
การท าแท้ง การใช้ค าผิดเพี้ยน ได้แก่ “ชิม”ิ แทนค าว่า “ใช่ไหม” เป็นต้น 

1.3 ระบบการศึกษาท่ีเปิดกว้าง จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550 – 2554) ระบุวัตถุประสงค์ให้สถาบันการศึกษา “...สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง...” ดังนั้น หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาจึงเปิดวิชาเลือกมากมายเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ แต่เนื่องจากสังคมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ท า
ให้พ่อแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะท าหน้าที่แนะน าลูกหลานเองไม่ได้ หรือได้บ้าง ส่วนอาจารย์ประจ าวิชา
ก็มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนวิชาที่ท่านรับผิดชอบเป็นหลัก ท าให้ผู้รับบริการเลือกเรียนในสาขาที่
ตนเองไม่ถนัดหรือเลือกเรียนตามกลุ่มเพ่ือน ผลที่ตามมาก็คือ การว่างงานของบัณฑิตเพ่ิมมากขึ้น 
หน่วยงานที่ต้องการบุคลากรก็ได้บัณฑิตที่จบมาไม่ตรงกับต าแหน่งงานนั้นๆ จึงมีความจ าเป็น ในการ
ด าเนินการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบทบาทหน้าที่หลักในการส่งเสริม แก้ไข หรือปูองกัน
พัฒนาการของผู้รับบริการ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา              
พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผลตามมาคือการมี
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและสามารถสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองมากขึ้น รวมทั้งอาจ
ลดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความยากจน อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ปัญหาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
และ/หรือการประกอบอาชีพ ปัญหาการเตรียมตัวและสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลั ย (โดยเฉพาะการ
สอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบ GAT หรือ PAT) 
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1.4 สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ วัยรุ่นมีการปรับตัวเข้ากับสังคมในโลกไร้พรหมแดน ย่อมสร้าง
ความสับสนในการปรับตัวอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ต่างๆ มีความซับซ้อนหลากหลาย ยากแต่การ
ตัดสินใจในด้านการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อบุคคลที่ติดต่อโดยตรง หรือผ่านทางเครือข่ายสังคม
จากเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ได้แก่ Internet Chat Facebook เป็นต้น วัยรุ่นจึงเกิดปัญหาต่างๆ               
ที่บรรพบุรุษก่อนๆ ไม่ เคยมีประสบการณ์  จากการใช้ชี วิตส่ วนใหญ่อยู่ ในโลกเสมือนจริ ง                           
(ในจอคอมพิวเตอร์) จนกลายเป็นปัญหาติดเกมส์หรือติดโทรศัพท์มือถือ โดยไม่สนใจคนรอบข้าง 
พัฒนาการสังคมมีน้อยหรือไม่มีเลย การหลอกลวง ความเจ็บปุวยทางตาหรือกระดูกสันหลัง เป็นต้น 

1.5 สภาพเศรษฐกิจ  วัยรุ่นยุคปัจจุบันมีรายได้เพ่ิมขึ้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย
และลัทธิ “วัตถุนิยม” มีส่วนสนับสนุนให้วัยรุ่นใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกินฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของ
ตนเอง หรือสร้างปัญหาในการด ารงชีวิตมากขึ้น ได้แก่ การเป็นหนี้บัตรเครดิต การซื้อสินค้าในระบบ 
เงินผ่อน การพนันออนไลน์ เพ่ือรวยทางลัด 

1.6 ตลาดแรงงาน ในยุคนี้มีการแข่งขันสูงมาก มีผู้ตกงานจ านวนมาก หน่วยงานจึงมีโอกาส
คัดเลือกคนเข้าท างานตามความต้องการของหน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่จะต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์                  
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการท างาน การสื่อสาร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาต่างประเทศ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี และ
บุคคลที่สามารถเข้าถึงตนเองและผู้อ่ืนได้ ประการส าคัญคือสามารถท างาเป็นทีม ดังนั้นบุคคลยุคนี้               
จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม รู้จักกาลเทศะ และมีน้ าใจต่อ               
ผู้อื่นด้วย  

2. การจัดบริการแนะแนวในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดให้มีบริการแนะแนวส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าโดย
มอบหมายให้ หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา               
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษา รวมทั้งปูองกันและช่วยเหลือนักศึกษาให้แก้ไขปัญหาในทุกด้านที่
อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  
 บริการแนะแนวของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักการจัดบริการแนะแนวที่ครอบคลุม 3 ด้าน 
5 บริการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557 : 183–190) ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ของการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ 

1) ด้านการศึกษา  2) ด้านอาชีพ 
 
 

3) ด้านส่วนตัวและสังคม 

2.บริการข้อมูลสนเทศ 

3.บริการให้ค าปรึกษา 

4.บริการจัดวางตัวบุคคล 

5.บริการติดตาม
ประเมินผล 

1.บริการรวบรวมข้อมูล
นักศึกษารายบุคคล 
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 2.1  บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล (Individual Inventory Service) 

 เป็นบริการแรกของการจัดบริการแนะแนว เพ่ือรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาในทุกๆ ด้าน 
สามารถใช้เป็นบันทึกช่วยจ าส าหรับนักศึกษา โดย เก็บผลงานด้านต่างๆ เช่น ผลการเรียน ผลงานรางวัล
ที่ได้รับ ทุนการศึกษา ความสามารถพิเศษ การท างานระหว่างเรียน เป็นต้น นักศึกษาใช้บริการได้ง่าย 
ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยข้อมูลจะเป็นความลับเนื่องจากผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างรหัสผ่านด้วยตนเอง 
นักศึกษาจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาเป็น
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงข้อมูลให้ด าเนินการผ่านฐานข้อมูล ดังนี้ 

1)  ระเบียนสะสมออนไลน์ 
ประกอบด้วยข้อมูลประวัติส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา อาชีพ สุขภาพและ

บุคลิกภาพ การส ารวจความต้องการของนักศึกษา และอ่ืนๆ ข้อมูลพ้ืนฐานบางส่ วนจะน ามาใช้ส าหรับ 
อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รู้จักนักศึกษามากยิ่งขึ้น เพ่ือดูแล ส่งเสริม และพัฒนา
นักศึกษาในด้านต่างๆ  

ระยะเวลาและสถานที่ให้บริการ  
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา  
สถานที่  : www.psru.ac.th หรือ http://saf.psru.ac.th 
 

2)  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  
เป็นฐานข้อมูลส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าจะเป็นช่องทางส าหรับส่งข้อมูลข่าวสารให้ศิษย์เก่าได้รับทราบความเคลื่อนไหวของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน 

ระยะเวลาและสถานที่ให้บริการ  
  ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา  
  สถานที่  : www.psru.ac.th หรือ http://saf.psru.ac.th 
 
 2.2  บริการข้อมูลสนเทศ (Information Service) 

   เป็นบริการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้ ข่าวสารต่างๆ ด้านการศึกษา อาชีพ และการ
ปรับตัวเข้ากับสังคม จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง น าไปปรับ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ บริการข้อมูลสนเทศที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา ได้แก่ 
  1)  ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”              
(Student Of Service Center : SOS) ณ อาคารกิจการนักศึกษา ส่วนทะเลแก้ว เป็นศูนย์กลาง
แหล่งข้อมูลบริการนักศึกษาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น เพ่ือเสริมเติมเต็มศักยภาพด้านการเรียน 
และส่งเสริมทักษะชีวิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปฏิทินการศึกษา ปฏิทิน
กิจกรรม ระเบียบข้อบังคับที่ควรรู้การบริการและสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพัก 
นักศึกษาพิการ การประกันอุบัติเหตุ ระบบอินเทอร์เน็ต การเล่นกีฬาและการแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษา เช่น ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาสุขภาพ และอ่ืนๆ 
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ระยะเวลาและสถานที่ให้บริการ  
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา  
สถานที่  : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 
เว็บไซต์ : http://sos.psru.ac.th/ 
Facebook : www.facebook.com/SOS.PSRU 
สายด่วน  : 055-267000-2 ต่อ 2222 

2)  ห้องสมุดแนะแนว 
เปิดให้บริการส าหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ในวันและ

เวลาราชการ สามารถใช้บริการอ่านหนังสือ เพ่ือส่งเสริมความรู้ และเป็นห้องพักผ่อน พร้อมจัดสื่อ
ให้บริการทีม่ีความหลากหลาย ได้แก่ วารสาร นิตยสาร หนังสือเรื่องสั้น ปกิณกะ สื่อวีดีทัศน์ และอ่ืนๆ 

ระยะเวลาและสถานที่ให้บริการ  
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา  
สถานที่  : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 

3)  สื่อประชาสัมพันธ์ 
การเสนอข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ นั้น หน่วยแนะแนว

อาชีพและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา จะใช้สื่อที่หลากหลาย ทันสมัย  
เน้นการเข้าถึงกลุ่มนักศึกษา ได้แก่  

เว็บไซต์  : http://saf.psru.ac.th/Guidance/  
Facebook  : www.facebook.com/guidance.psru  
บอร์ดประชาสัมพันธ์  : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1 
 

 2.3 บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) 
  บริการให้ค าปรึกษานับเป็น “หัวใจของบริการแนะแนว” บริการให้ค าปรึกษาจะช่วย

ให้นักศึกษาที่ประสบปัญหาทุกๆ ด้าน เช่น การเรียน การใช้ชีวิต และสังคม สามารถคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและรับผิดชอบตนเองได้โดยผ่านกระบวนการ ขั้นตอน หรือเทคนิคการให้ค าปรึกษา และที่ส าคัญ
คือผู้ให้ค าปรึกษาจะเก็บเรื่องราวของนักศึกษาเป็นความลับ การจัดบริการให้ค าปรึกษาแบ่งเป็น 2 
รูปแบบ ดังนี้ 

1)  ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ               

พิบูลสงคราม” เป็นศูนย์กลางการดูแลช่วยเหลือทางจิตวิทยาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดบริการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นระบบ นักศึกษาสามารถเข้าถึง
บริการได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด, ห้องให้
ค าปรึกษา อาคารคณะครุศาสตร์  ส่วนวังจันทน์ ,  ห้องให้ค าปรึกษา อาคารกิจการนักศึกษา                        
ส่วนทะเลแก้ว และ ห้องให้ค าปรึกษา ส านักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ ทั้งนี้ กรณีพบปัญหาวิกฤติ                
จะส่งต่อห้องพยาบาล อาคารกิจการนักศึกษา ส่วนทะเลแก้ว เพ่ือส่งต่อโรงพยาบาลหรือสถานบ าบัด
ต่อไป ตามข้ันตอนการด าเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดังนี้ 



ห น้ า  | 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงการด าเนินงานของศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ระยะเวลาและสถานที่ให้บริการ 
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา  
สถานที่ : ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษาท่ีนักศึกษาสะดวก ได้แก่ 
   - ส านักงานคณะทุกคณะ 
  - ห้องให้ค าปรึกษา อาคารคณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์ 
  - ห้องให้ค าปรึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 
  - ห้องให้ค าปรึกษา ส านักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศน์ 

2) บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษา โดย หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน              
งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา  

เป็นบริการให้ค าปรึกษาตามภารกิจของ หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน                   
งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุขทั้งในด้านการปูองกัน การดูแลช่วยเหลือ เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาและมีความ              
คับข้องใจ สามารถขอรับค าปรึกษาได้ดังนี้ 

 
 
 
 

ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โรงพยาบาล/สถานบ าบัด 

ห้องพยาบาล 
อาคารกิจการนักศึกษา ส่วนทะเลแก้ว 

สายด่วน 9801 
 

ห้องให้ค าปรึกษา 
หอพักทะเลแก้วนิเวศน์ ส่วนทะเลแก้ว
สายด่วน 055-267005 (นอกเวลา) 

 

ห้องให้ค าปรึกษา 
อาคารคณะครุศาสตร์ ส่วนวังจันทน์ 

090-0621108 

ห้องให้ค าปรึกษา 
อาคารกิจการนักศึกษา ส่วนทะเลแก้ว 

สายด่วน 9606 

ส านักงานคณะทีน่ักศกึษาสังกัด 
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รูปแบบการให้ค าปรึกษา 
 - การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling)  นักศึกษาสามารถรับ
การปรึกษาเป็นรายบุคคลได้โดยตรงในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว
และสังคม 
 - การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถแจ้งความ
จ านงขอรับการให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่ม ในเรื่องต่างๆ เช่น การเลิกบุหรี่ เลิกสุรา และการพัฒนา
บุคลิกภาพ เป็นต้น 

ช่องทางการขอรับบริการ  
Facebook  : www.facebook.com/guidance.psru 
e-mail : guidance@psru.ac.th 
สายด่วน  : 055-267000-2 ต่อ 9606 
ระยะเวลาและสถานที่ให้บริการ  
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา  
สถานที่ : ห้องให้ค าปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

 

 2.4 บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 
  เป็นบริการท่ีช่วยให้นักศึกษาก้าวสู่อาชีพการเลือกวิชาเรียนและการเลือกสายการเรียนให้
ตรงกับความสามารถความถนัดและความสนใจรวมท้ังช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝน
หรือได้รับการสงเคราะห์ตามแต่กรณี  เช่น การจัดหางานให้นักศึกษาท าระหว่างศึกษา การจัดหา
ทุนการศึกษา ฯลฯ บริการนี้จัดขึ้นตามความเชื่อว่านักศึกษาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้อยู่ในสภาพการณ์ท่ี
เหมาะสม มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในตัวเอง ให้สามารถน ามาใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ได้แก่ 
 

1)   ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการท างานระหว่างเรียน 
 ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการท างานระหว่างเรียน จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการ
ท างานในระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาและส่งเสริมการมีงานท าให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จัดบริการโดยแบ่งเป็น นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษา และ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
(ศิษย์เก่า) ดังนี้ 
 1.1) นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเพ่ือจัดสรรให้
นักศึกษาท างานในช่วงว่างจากเรียน โดยนักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ให้มหาวิทยาลัย                
จัดหางานให้ ตามข้ันตอนดังนี้ 

 (1) นักศึกษากรอกใบสมัครนักศึกษาท างานพิเศษเพ่ือหารายได้ ระหว่าง
เรียน โดย ขอรับใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาหรือ downloadใบสมัครได้ที่ http://saf.psru.ac.th 
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 (2) เตรียมเอกสารประกอบ  ได้แก่ 
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  1  รูป 
- ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร             

ในหน้าเดียวกัน)  จ านวน 1 ฉบับ 
- ส าเนาบัตรนักศึกษา หรือส าเนาการลงทะเบียนเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

(3) หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ประสานกับหน่วยงาน และจัดให้
นักศึกษาท างานตามคุณสมบัติที่แหล่งงานก าหนด 

(4) นักศึกษาปฏิบัติงาน และรับค่าตอบแทนการท างาน 
 1.2) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว (ศิษย์เก่า) หน่วยแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการมีงานท าให้กับ
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 ระยะเวลาและสถานที่ให้บริการ  
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา 
สถานที่  : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 
 : http://saf.psru.ac.th 
 : www.facebook.com/guidance.psru  

 2.5 บริการติดตามประเมินผล (Follow-Up Service) 
 เป็นบริการติดตามประเมินผลหลังจากนักศึกษาได้รับบริการแนะแนวไปแล้วนักศึกษา
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด มีอุปสรรคอะไรที่ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาการจัด
โครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักศึกษาและศิษย์เก่าสามารถให้ข้อเสนอแนะจาก             
แบบประเมินออนไลน์ ทาง เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือ พิมพ์ URL ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
http://goo.gl/BRj0SC 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการการให้ค าปรึกษา บริการข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม http://goo.gl/OOgoCJ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นคู่มือการจัดบริการแนะแนว ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
 2. เพ่ือเป็นเครื่องมือการติดตามผลการจัดบริการแนะแนวที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
 3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแนวทางการจัดบริการแนะแนวของมหาวิทยาลัย และสามารถ
บูรณาการแนะแนวในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มหาวิทยาลัยมีคู่มือการจัดบริการแนะแนว บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาอย่างมีหลักเกณฑ์และอ้างอิงได้ 
 2. เป็นเครื่องมือควบคุมคุณภาพการจัดบริการแนะแนว ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 3. กระบวนการจัดบริการแนะแนวที่ดี จะช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้เต็มศักยภาพ  
 
ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดบริการแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ใช้ส าหรับจัดบริการแนะแนว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ / ค าจ ากัดความ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผู้รับบริการ  หมายถึง นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

และประชาชนทั่วไป 
ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
บริการแนะแนว หมายถึง บริการแนะแนวตามภารกิจของ หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล หมายถึง บริการรวบรวมรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
นักศึกษาในทุกๆ ด้าน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเข้าเรียนจนส าเร็จการศึกษา เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาปัญหา และจัดบริการด้านต่างๆ ต่อไป 

บริการข้อมูลสนเทศ หมายถึง บริการจัดหา รวบรวมข่าวสารทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
และ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาแจกแจง เพ่ือให้เป็น
ข้อสนเทศ และน าเสนอแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการตามความเหมาะสม ผู้รับบริการสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจด้วยตนเอง 

บริการให้ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการปรึกษา ด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม โดยผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและใช้เทคนิควิธีการเพ่ือ
กระตุ้นและสะท้อนให้ผู้ขอรับบริการเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถจะตัดสินใจหรือ
วางแผน การแก้ไขปัญหาในอนาคตด้วยตนเอง 

บริการจัดวางตัวบุคคล  หมายถึง บริการที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการด้านการ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ เหมาะสมกับสติปัญญา ความถนัด ความสนใจ ความสามารถพิเศษ สุขภาพ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และสภาพปัญหาของผู้รับบริการแต่ละคน เช่น การรับบริการและสวัสดิการ การเข้าร่วม
กิจกรรม การท างานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน  การพัฒนาประสบการณ์หรือปรับปรุงตนเองในด้าน
ต่างๆ เป็นต้น 
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บริการติดตามประเมินผล  หมายถึง บริการที่มุ่งประเมินความส าเร็จในการจัดบริการแนะแนว 
และการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยรวม ข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามผล จะน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  
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บทที่ 2 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นการจัดบริการทางการแนะแนว 5 บริการให้กับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล บริการข้อมูลสนเทศ บริการให้
ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และ บริการติดตามประเมินผล มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งปูองกันและช่วยเหลือนักศึกษาให้แก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น               
ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
นักศึกษาทางดา้นการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ การแนะแนวการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยประสาน
กับกองบริการการศึกษา และคณะทั้ง 6 คณะ เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ เพ่ือการแนะแนวรับเข้าศึกษา 
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนการแนะแนวการศึกษา และการแนะแนวอาชีพ หรือ
วางแผนงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 พัฒนาความรู้ โดยการเป็นสมาชิกองค์กรที่ส่ งเสริมงานตามภารกิจ เช่น การ
เตรียมพร้อมรับประชาคมอาเซียน โดยการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ กรมการจัดหางาน 
และ วางแผนพัฒนางานแนะแนวอาชีพ ให้สามารถส่งเสริมนักศึกษาได้เลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.4 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม จัดระบบงานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและ
สังคม ตามหลักการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ ได้แก่ 

1) จัดบริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล (ระเบียนสะสม) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) จัดบริการข้อมูลสนเทศ เพื่อให้ความรู้ ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ในรูปแบบ
ของห้องสมุดแนะแนว เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นวางหนังสือรับสมัครงาน การศึกษาต่อ แผ่นพับ 
วารสาร และอ่ืนๆ  

3) จัดบริการให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาในรูปแบบของ “ศูนย์แนะแนวและให้
ค าปรึกษา” เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

4) จัดบริการวางตัวบุคคล ด้านการศึกษา ได้แก่ การเลือกหลักสูตร ทุนการศึกษา การ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาต่อ ด้านอาชีพ ได้แก่ การจัดหางานให้นักศึกษาและศิษย์เก่าใน
รูปแบบของ “ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการท างานระหว่างเรียน”  
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5) จัดบริการติดตามประเมินผล ได้แก่ การสรุปผลการให้บริการ/การด าเนินงาน
โครงการ บริการทดสอบทางจิตวิทยา และการท าวิจัย 

1.5 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ติดตามผลการจัดบริการและโครงการตามภารกิจ และวิจัย
งานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือประเมินสถานการณ์ และหาวิธีการหรือเทคนิคที่
เหมาะสมกับการด าเนินงาน และเพ่ือพัฒนาแนววิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น การจัดบริการให้ค าปรึกษา เป็นต้น  

1.6 ศึกษาข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า บุคคล และใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับวางแผนประกอบอาชีพ ขจัดปัญหาทางสังคมและปัญหาทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน 

1.7 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เช่น คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือการใช้งาน
ระบบระเบียนสะสมออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 

1.8 จัดบริการวิชาการ ได้แก่ การอบรมอาชีพเสริมรายได้ นิทรรศการอาชีพ การอบรม
ทักษะการให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

1.9 เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ จัดท าสื่อ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานแนะแนว และส่งเสริมการหางานท า
ให้กับนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา ได้แก่ แผ่นพับ หนังสือ และเว็บไซต์    

1.10  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาในเรื่องต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา ให้แก่
ผู้รับบริการ ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ และผู้ปกครอง เป็นต้น 

1.11  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ ได้รับแต่งตั้งเพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับส านักงานอธิการบดี และ 
ระดับมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลตาม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
พิจารณา เป็นต้น 

1.12  ก าหนดแผนงาน/โครงการ โดยจัดท าคู่มือปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ เพ่ือ
ควบคุม ตรวจสอบ บริหารงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

1.13  มอบหมายหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่แนะแนว ตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

1.14  ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามประเมินผล ปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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2. ด้านการวางแผน 
2.1 ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกองพัฒนานักศึกษา  
2.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และกองพัฒนา

นักศึกษา เพ่ือก าหนดเป็นแผนงานโครงการประจ าปีของหน่วยงาน  
2.3 ทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ของหน่วย  

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน พิจารณาจัดโครงการเดิมเพ่ือเสริมจุดแข็ง และจัดโครงการใหม่เพ่ือแก้ไข
จุดอ่อน 

 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันในคณะท างาน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและ

ค าแนะน าแก่สมาชิก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2 จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม 

โดยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ความเห็น และค าแนะน าเบื้องต้น  
3.3 ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ เพ่ือสร้างความเข้าใจและความ

ร่วมมือ ตลอดระยะเวลาที่ด าเนินงาน เช่น โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า 
และ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) โครงการตลาดนัดแรงงาน ประสานงานกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก สาขาวิชาคหกรรม และ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว เป็นต้น 
 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือ

คณะกรรมการภายในกองพัฒนานักศึกษาในฐานะผู้อาวุโสกว่า และดูแลให้ค าแนะน าปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน 

4.2 ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ แก่ผู้รับบริการและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา 
ผู้ปกครองเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือผู้รับบริการจะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการท างานระหว่างเรียน การใช้งานระบบระเบียนสะสม
ออนไลน์ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า เป็นต้น 

4.3 พัฒนาข้อมูลที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสมัครท างานระหว่างเรียนออนไลน์, 
ระบบ Student Super Resume Tracking System ร่วมกับ บริษัท TOPGUN จ ากัด, ใช้โปรแกรม 
Google ในการลงรับหนังสือราชการ และจัดท าแบบประเมินออนไลน์ เป็นต้น 

4.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดบริการแนะแนว เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้สนใจทั่วไป 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ แผ่นพับ                      
งานแนะแนวฯ หนังสือปัจฉิมนิเทศ คู่มือกิจการนักศึกษา เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพ่ือให้เข้าถึงผู้รับบริการและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
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ค าบรรยายลักษณะงาน  

 ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นการจัดบริการทางการแนะแนว 5 บริการให้กับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล บริการข้อมูลสนเทศ บริการให้
ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และ บริการติดตามประเมินผล มุ่งพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งปูองกันและช่วยเหลือนักศึกษาให้แก้ไขปัญหาในทุกด้านที่อ าจจะเกิดขึ้น             
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
นักศึกษาทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม  
 ปฏิบัติงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นการให้บริการและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า การส่งข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่าได้รับทราบความ
เคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย (ได้แก่ วารสารศิษย์พิบูล เว็บไซต์ และ Facebook ศิษย์เก่า) และการจัด
กิจกรรมส าหรับศิษย์เก่า เช่น กิจกรรมเชิดชูเกียรติ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจ และส่งเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับศิษย์เก่า ตลอดจนแสวงหาศิษย์เก่าที่มี
ศักยภาพ น าสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และด ารงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
โครงสร้าง/การบริหารจัดการ 
 

1. ประวัติความเป็นมาของโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  กองพัฒนานักศึกษา  
 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคาร
กิจการนักศึกษา (Student Union) บริเวณด้านข้างหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว มีการพัฒนาหน่วยงานและเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อมาโดยล าดับ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ.2519 ก่อตั้งในนามฝุายกิจกรรมนักศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 
2518 
 ปี พ.ศ.2527 เปลี่ยนสถานภาพจากฝุายกิจกรรมนักศึกษา เป็นส านักกิจการนักศึกษามีการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงสร้างและเนื้อหาสาระของงานกิจกรรมนักศึกษาแก้ไขตามพระราชบัญญัติ
วทิยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
 
 ปี พ.ศ.2530 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2530 ก าหนดให้ส านักกิจการนักศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ฝุาย คือ              
1) ฝุายเลขานุการ 2) ฝุายแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ และ 3) ฝุายพัฒนาบุคลิกภาพ และ
กิจกรรมนักศึกษา 
 ปี พ.ศ.2542 ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2542 ให้ส านักกิจการนักศึกษา 
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ประสาน และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ดูแลความประพฤติ และสวัสดิการนักศึกษา รวบรวมข้อมูลสนเทศทางการศึกษาและ
อาชีพ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยแบ่งงานออกเป็น 3 งาน คือ 1) งานธุรการ 2) งานบริการ
นักศึกษาและ 3) งานกิจกรรมนักศึกษา 
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 ปี พ.ศ.2548 ได้มีการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 
มีฐานะเปน็กอง สังกัดในส านักงานอธิการบดี และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา 
 ปี พ.ศ.2549 กองกิจการนักศึกษา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองพัฒนานักศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2549 ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2549 ด าเนินภารกิจ โดยแบ่งส่วนกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มหน่วยงาน คือ 1) หน่วยงาน
ธุรการ 2) หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา และ 3) หน่วยงานบริการและสวัสดิการ แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น 15 งาน คือ 1) งานสารบรรณ 2) งานนโยบายและแผน 3) งานการเงินและพัสดุ                  
4) งานเลขานุการและการประชุม 5) งานประกันคุณภาพ 6) งานประชาสัมพันธ์ 7) งานส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 8) งานส่งเสริมและรักษาวินัย 9) งานส่งเสริมการกีฬา 10) งานการศึกษาวิชาทหาร 
11) งานทุนการศึกษา 12) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 13) งานประกันอุบัติเหตุ 14) งานอนามัย
และสุขภาพ และ 15) งานสวัสดิการและบริการทั่วไป 
 ปี พ.ศ.2557 กองพัฒนานักศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2557 
แบ่ ง เป็ น  6  หน่ วยงาน  คื อ  1 )  ง านบริ หารทั่ ว ไป  2 )  ง านกิ จกรรมและพัฒนานั กศึ กษา                                  
3) งานทุนการศึกษา 4) งานบริการและสวัสดิการ 5) งานหอพักนักศึกษา และ 6) งานศิษย์เก่าสัมพันธ์                 
โดย หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในโครงสร้างของงานบริการและสวัสดิการ 
กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา 
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คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
 

2. โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัด ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม แบ่งส่วนงานออกเป็น 6 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา         
งานทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานหอพักนักศึกษา และ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยมี
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ก ากับดูแลด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานของกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
  

 

งานบริหารทั่วไป 
 

งานบริการและสวัสดิการ 
งานกิจกรรม 

และพัฒนานักศกึษา 
 

 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์
 

 

งานทุนการศึกษา 
 

-  หน่วยธุรการ การเงินและพัสด ุ
-  หน่วยประชาสัมพนัธ ์
-  หน่วยประกันคณุภาพการศกึษา 
 

-  หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 
-  หน่วยจัดการองคก์รนักศกึษา 
-  หน่วยส่งเสริมและรักษาวนิัย 
-  หน่วยการศกึษาวิชาทหาร 
 

-  หน่วยทุนการศกึษาทั่วไป 
-  หน่วยกองทุนเงินยืมฉกุเฉิน 
-  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) 
-  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 
   ที่ผกูกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

- หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
- หน่วยอนามัยและสุขภาพ 
- หน่วยประกันอุบัติเหต ุ
- หน่วยสวัสดกิารและบรกิารทั่วไป 
 

-  หน่วยฐานขอ้มูลศิษย์เก่า 
-  หน่วยสารสนเทศศิษย์เก่า 
-  หน่วยเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพนัธ ์
-  หน่วยติดตามประเมินผลศิษย์เก่า 

 

งานหอพักนักศึกษา 
 

-  หน่วยบริหารจัดการหอพัก 
-  หน่วยพัฒนาและบริการนกัศกึษาหอพัก 
-  หน่วยซ่อมบ ารุง ปรับภูมทิัศน ์และประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
 

ส านักงานอธิการบดี 
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3. โครงสร้างบุคลากร 
กองพัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลโดย ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และมอบหมาย

บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจของ 6 หน่วยงาน คือ งานบริหารทั่วไป งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
งานทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานหอพักนักศึกษา และ งานศิษย์ เก่าสัมพันธ์                
ตามโครงสร้างบุคลากร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา  
 

  

นางศิวาพร      สุขชัย 
นางลักขณา     ไม้กร่าง 
นางสาวภทัรวรรณ ประสพผล 
 

นางสาววนัวิสาข์    สรรพรอด 
นางพนิดา           ดวงสมร 
นางสาวภาวณิี      สงวนรัตน ์
 

นางสาวพนาวัน  เปรมศร ี
นางสาววรกมล นาชอน 
นางสาวรกัษิตา ดีอ่ า 
นางสาวสาวติร ี ดีธงทอง 
นางสาวภิญญาพัชญ ์ กล้าการค้า 
นางหนึ่งฤทัย หัวสี 
 

 

งานบริหารทั่วไป 
 

นางสาวสริิลักษณ์ วงศ์ประสทิธิ ์
นางสาวขนิษฐา    อิ่มสุวรรณ 
นางลักขณา        ไมก้ร่าง 
นางสาววรมน      สวัสดิสาร 
 

งานบริการและสวัสดิการ 

นางสาวอารีย์   วงเขียว 
นายกฤษณะ     ค าดีตนั 

งานกิจกรรม 
และพัฒนานักศกึษา 

 

 

งานทุนการศึกษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา 
นายอ าพน กลีบปาน 

 

 

งานหอพักนักศึกษา 
 

นางสาวสริิลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ ์

 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์
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4. โครงสร้างบุคลากร งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 
งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา แบ่งส่วนงานออกเป็น 4 หน่วย คือ หน่วย

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน หน่วยอนามัยและสุขภาพ หน่วยประกันอุบัติเหตุ และหน่วยสวัสดิการ
และบริการทั่วไป มอบหมายบุคลากรปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างบุคลากร งานบริการและสวัสดิการ         
กองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างบุคลากรของงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 

  

หน่วยแนะแนวอาชีพ 
และจัดหางาน หน่วยอนามัยและสุขภาพ หน่วยประกันอุบัตเิหต ุ

หน่วยสวัสดิการและ 
บริการทั่วไป 

 

งานบริการและสวัสดิการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ ์
 

นางสาวขนิษฐา  อิ่มสวุรรณ 
 

นางลักขณา  ไม้กรา่ง 
 

นางสาววรมน สวัสดิสาร 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 การจัดบริการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด าเนินงานโดย หน่วยแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ก ากับดูแล โดย คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางการจัดบริการแนะแนว ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แผนกลยุทธ์กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2555 – 2559 เกณฑ์การประกันคุณภาพ และ หลักการแนะแนว 
มีดังนี้ 
 

1. แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
พันธกิจ ข้อที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  คุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    การยกระดับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพ           

และพัฒนาการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ 
เปูาประสงค์  บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ 

 วิชาชีพ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และมีทักษะ
 การใช้ภาษา 3 ภาษา 

เปูาหมายเชิงกลยุทธ์   ระดับความส าเร็จของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์หลักข้อ 1  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม (ภูมิฐาน ภูมิรู้

 ภูมิธรรม ภาวะผู้ น า )  สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

มาตรการ 
๑) เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  
๒) สนับสนุนให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม/โครงการที่เสริมหลักสูตร 
๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ และพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 

 

2. แผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 นโยบายที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการท างาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2.1 สร้ า งกิ จกรรมที่ ส่ ง เ ส ริ มกา รตระหนั กรู้ ใ นตน  (Self-

awareness) ค้นหาศักยภาพ จุดหมายของตัวเอง และเสริม
ให้เกิดการยอมรับและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าตลอดจนการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในสังคม 

 เปูาประสงค์  - นักศึกษายอมรับและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
     - นักศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายใน ภายนอกชุมชน และสังคม 
     - นักศึกษายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในสังคม 
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 ตัวชี้วัด - ร้อยละของกิจกรรมค้นหาตนเองรู้จักตนเอง ยอมรับตนเองและผู้อ่ืนและ        
เห็นคุณค่าของตนเอง 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.2  สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-

Esteem) ในทางที่ ดี  เปิ ด โอกาสให้นั กศึกษาสามาร ถ
สร้างสรรค์ท ากิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ตาม
เปูาหมาย  

 เปูาประสงค์ - นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพความถนัด 
   - นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
 ตัวชี้วัด  - ร้อยละของจ านวนกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา 
   - ระดับความส าเร็จของทักษะการท างาน 
 

3. แผนกลยุทธ์ กองพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2555 – 2559 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ 
 เปูาประสงค์  เป็นหน่วยงานให้บริการ พัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษา  
    และประสานงานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ ข้อที่ 1  พัฒนากระบวนการให้บริการและสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรการ  
 1) สนับสนุนการให้บริการโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2) จัดบริการและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าถึงการให้บริการได้
สะดวก 
 3) ส่งเสริมความรู้และจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
 
 กลยุทธ์ ข้อที่ 2  จัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกและเอ้ือต่อการให้บริการ 
  แบบเน้นสร้างความประทับใจ 
 มาตรการ 

1) ส่งเสริมการจัดบริการที่หลากหลายและพอเพียง 
2) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพ 
3) จัดบริการส่งเสริมสุขภาวะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ

นักศึกษา 
 

 กลยุทธ์ ข้อที่ 3  ส่งเสริมเครือข่ายศิษย์เก่า 
มาตรการ 
1) พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
2) ส่งเสริมสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันให้มีส่วนร่วมความภาคภูมิใจความเป็น

มหาวิทยาลัย 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 
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4. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1) จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นั กศึกษาใน

สถาบัน 
2) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4) ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5) น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6) ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
5. หลักการจัดบริการแนะแนว 

5.1  ประเภทของการแนะแนว 
การแนะแนวได้จัดแบ่งประเภทของการแนะแนวออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1)  การแนะแนวการศึกษา (Educational guidance) 
2)  การแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance) 
3)  การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and social guidance) 

 
 1) การแนะแนวการศึกษา (Educational guidance) หมายถึง กระบวนการ
ช่วยเหลือบุคคล ในการเลือกการศึกษาให้เหมาะสมตามความสามารถ ความถนัด และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (ได้แก่ บุคลิกภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม) เพ่ือจะพัฒนาบุคคลได้เต็มท่ี ดังนี้ 

- รู้จักโลกทางการศึกษา 
- รู้จักศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิชาการต่างๆ 
- รู้จักวิธีการเรียนที่ดี 
- รู้จักวิธีจดบันทึก และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม 
- รู้จักวิธีการเขียนรายงาน 
- รู้จักวิธีใช้ห้องสมุด หรือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย(คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์มือถือ) 
- รู้จักวางแผนชีวิตด้านการศึกษาในปัจจุบัน และอนาคต  
- รู้จักการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียน 
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 2) การแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance) หมายถึง กระบวนการที่ช่วยเหลือ
บุคคลให้มีการเลือกอาชีพ มีพัฒนาการทางอาชีพที่เหมาะสมและถูกต้อง ดังนี้ 

- รู้จักโลกของงานอาชีพ (เช่น สถานที่ โอกาส ความก้าวหน้า และคุณสมบัติที่
จ าเป็นในการประกอบอาชีพ) 

- รู้จักเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง 
- รู้จักตัดสินใจเลือกอาชีพอย่างฉลาด 
- รู้จักเตรียมตัวเพ่ือการประกอบอาชีพ 
- รู้จักปรับตัวได้ดี และแสวงหาความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของ

ตนเองอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาในอาชีพของตนเอง 

 3) การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and social guidance) หมายถึง 
กระบวนการที่ช่วยเหลือบุคคลแต่ละคน ให้มีพัฒนาการทางด้านส่วนตัว และมีความสุขในการด าเนิน
ชีวิต โดยมีจิตส านึกต่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประเทศชาติมากกว่าส่วนตัว ดังนี้ 

- มีความเจริญทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
- มีความฉลาดทางอารมณ์  
- สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี 
- มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
- มีบุคลิกภาพที่ดี 
- มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และแข็งแรง 
- มีคุณธรรม และความประพฤติที่พึงประสงค์ 
- รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
 

5.2  รูปแบบของการบริการแนะแนว 
 การด าเนินการแนะแนวในสถานศึกษาที่ครอบคลุมประเภทของการแนะแนวทั้ง 3 
ประเภท จะจัดอยู่ในรูปของบริการแนะแนว 5 บริการ คือ 

1) บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล (Individual Inventory Service) 
2) บริการข้อมูลสนเทศ (Information Service) 
3) บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) 
4) บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 
5) บริการติดตามประเมินผล (Follow-up Service) 

 
  



ห น้ า  | 23  
 

1) บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ( Individual Inventory Service)                  
มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อที่ว่า “บุคคลแต่ละคนย่อมมีลักษณะที่เหมือนกัน และแตกต่างกัน” บริการนี้
จึงจัดขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 
รวมทั้งน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาและจัดบริการอ่ืนๆ ต่อไป ขั้นตอนในการจัดบริการนี้
กระท าโดยวิธีการรวบรวมข้อมูล การบันทึก (ลงในแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ และ/หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่เป็นโปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์)  ข้อมูลรายบุคคลที่สถานศึกษา
จ าเป็นต้องทราบมีดังนี้ 

- ประวัติส่วนตัว และภูมิหลังของครอบครัว 
- ประวัติการเรียน 
- ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา และอาชีพ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ บุคลิกภาพ ความถนัด 

 
เทคนิคที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือ 
1.1) เทคนิคที่ไม่ใช่แบบทดสอบ (Non - Testing) วิธีการนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไม่เป็น

มาตรฐาน และมีลักษณะเป็นอัตนัย แต่ท าให้เห็นรูปแบบการพัฒนาชีวิตของผู้เรียนได้หลายด้าน และ
สะดวกในการน าไปใช้ เทคนิคที่ไม่ใช้แบบทดสอบประกอบด้วย 

- การสังเกต (Observation) 
- ระเบียนสะสม (Cumulative record) 
- ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal record) 
- มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
- การสัมภาษณ์ (Interview) 
- สังคมมิติ (Sociometry) 
- ใครเอ่ย (Guess who) 
- แบบสอบถาม (Questionnaire) 
- อัตชีวประวัติ (Auto biography) 
- บันทึกประจ าวัน (Diary) 
- ผลงานอ่ืนๆของนักศึกษา (Reports) 
- การศึกษารายกรณี (Case Study) 

 

1.2) เทคนิคที่ใช้แบบทดสอบ (Testing) วิธีการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ
โดยตรง จึงมีการด าเนินการทดสอบอย่างเป็นทางการโดยผู้แนะแนว เพ่ือข้อมูลที่ได้จะมีความเชื่อถือ
และเที่ยงตรง แบบทดสอบที่ดีจะต้องมีบรรทัดฐาน (Norm) ส าหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ เพ่ือทราบถึง
สมรรถภาพ ความสนใจ ความสามารถทางสติปัญญา และบุคลิกภาพ เทคนิคที่ใช้แบบทดสอบมีดังนี้ 

- แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน 
- แบบส ารวจความสนใจในอาชีพ 
- แบบทดสอบสติปัญญา 
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2) บริการข้อมูลสนเทศ (Information Service) เป็นบริการจัดหา รวบรวม และเสนอ
ข้อมูลด้านต่างๆ ทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการวางแผน
ด าเนินชีวิต มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตทุกสาขา และช่วย ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา                    
การประกอบอาชีพและการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองและสังคมอย่างฉลาด และแหล่งบริการอ่ืนๆ 
ได้ถูกต้องเหมาะสม 

 
ประเภทของข้อมูลสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
2.1) ข้อมูลสนเทศทางการศึกษา (Educational Information) เป็นการจัดหา 

รวบรวม และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาท้ังในปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือกระตุ้นความสนใจให้เกิดการ
เรียนรู้ในเรื่องการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และระบบการศึกษาภายนอกสถานศึกษา                
ซึ่งผู้เรียนจะต้องตัดสินใจในการศึกษาต่อ ตัวอย่างข้อสนเทศทางการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

- ระเบียบวินัยของสถานศึกษา 
- หลักสูตรและการวัดผล 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- บริการต่างๆ ในสถานศึกษา เช่น ศูนย์แนะแนว ห้องสมุด ศูนย์บริการสนเทศ

หรือห้องคอมพิวเตอร์ 
- โลกกว้างทางการศึกษา เช่น แนวทางการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ 
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และทุนการศึกษา 
- วิธีการศึกษาเล่าเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 
2.2) ข้อมูลสนเทศทางอาชีพ (Occupational Information) เป็นการจัดหา รวบรวม

และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโลกของงาน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนส ารวจ และจ ากัดขอบเขตอาชีพที่
ตนเองสนใจ และมีความถนัด ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพดังนี้ 

- หน้าที่และลักษณะของการท างาน 
- ความต้องการของตลาดแรงงาน (จากกรมจัดหางาน และหน่วยงานที่ผู้เรียน

สนใจ) 
- แหล่งข้อมูลส าหรับการศึกษาเรื่องอาชีพ 
- การเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพ 
- วิธีการเข้าสู่โลกของงาน (การเตรียมตัวเข้าสู่โลกของงาน การสอบข้อเขียน 

หรือการสอบสัมภาษณ์) 
- ความก้าวหน้าและสวัสดิการในอาชีพ 
- วิธีการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3) ข้อมูลสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม (Personal – Social Information) เป็นการ
จัดหา รวบรวม และเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง 
ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม มีดังนี ้

- วิธีการส ารวจและประเมินตนเอง 
- วิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
- การเข้าใจพฤติกรรม บุคลิกภาพและลักษณะของตนเอง และผู้อ่ืน 
- วิธีการคบเพื่อน 
- ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา และชีวิตสมรส 
- ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี 
- การใช้ชีวิตในสังคมและการวางแผนในการด าเนินชีวิต (ได้แก่ การรู้จักใช้

จ่ายเงินการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อ่ืน) 
รูปแบบของการน าเสนอข้อมูลสนเทศเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม มีทั้ ง

ข้อมูลสนเทศภายในและภายนอกสถานศึกษา มีดังนี ้
- การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
- การปฐมนิเทศ 
- การจัดงานวันอาชีพ 
- การจัดงานวันศึกษาต่อ 
- การทัศนศึกษา 
- การจัดกิจกรรมในวิชาแนะแนว 
- การจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ได้แก่ เสียงตามสาย การบรรยายของวิทยากร      

การโต้วาที วันคืนสู่เหย้า 
- การแนะแนวหมู่ 
- การจัดปูายนิเทศ  
- มุมสนเทศ 

 

3) บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) เป็นค าที่ ได้มาจากภาษาลาตินว่า 
“Consilium แปลว่า การจับ หรือการถือร่วมกัน” บริการให้ค าปรึกษา หมายถึง กระบวนการ
สัมพันธภาพต่อกันทางวิชาชีพระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้ขอรับค าปรึกษาเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจ
ตนเองและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ปูองกันปัญหา
วางโครงการในปัจจุบันและอนาคตเก่ียวกับการศึกษา อาชีพ และส่วนตัวและสังคม บริการให้ค าปรึกษา
จึงเป็นหัวใจของการแนะแนว เนื่องจากเป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนที่มีปัญหาโดยตรง                
ทั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ผู้ให้ค าปรึกษา (Counselor) จึงต้องได้รับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และ
ฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษา 
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4) บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ เรียนรับรู้
เกี่ยวกับตนเองทางด้านความสนใจ และความถนัด สามารถวางแผนชีวิตและด าเนินการตามโครงการที่
เรียนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในและภายนอก 

ประเภทของบริการจัดวางตัวบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) บริการจัดวางตัวบุคคลภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย การช่วยเหลือให้ผู้เรียน

รู้จักหลักสูตร วิชาเรียนต่างๆ ของหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นเรียนพิเศษ การให้ทุนการศึกษา 
หรือกลุ่มพิเศษ ได้อย่างเหมาะสม 

(2) บริการจัดวางตัวบุคคลภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย การช่วยเหลือผู้เรียนที่
ส าเร็จการศึกษาหรือออกกลางคันได้มีงานท า การให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในรูปแบบของการทัศนศึกษาสถานที่ท างานหรือสถานศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้น 
การสอนซ่อมเสริมความรู้เพ่ิมเติมให้แก่ศิษย์เก่า ท าให้ลดปัญหาการว่างงาน และผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในชีวิตมากขึ้น 

 

5) บริการติดตามประเมินผล (Follow – up Service) เป็นบริการที่จัดข้ึนเพ่ือติดตามผล
ของการบริการแนะแนวและการบริหารจัดการในสถานศึกษาว่าได้รับความส าเร็จหรือไม่ มากหรือน้อย
เพียงใด โดยวิธีการต่างๆ เช่น การรวบรวมปัญหาของผู้ประสบ การประเมินผลการบริการแนะแนวและ
บริการต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียน การตรวจสอบความพร้อมของศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแล้วในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา
ผู้เรียน และชุมชน อาจติดตามผลศิษย์เก่าเป็นช่วงเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี ต่อครั้ง ส่วนผู้เรียนปัจจุบันมีการ
ติดตามผลภายหลังการให้การปรึกษาแต่ละครั้ง หรือเมื่อด าเนินการกิจกรรมพิเศษในแต่ละโครงการ 

วิธีการติดตามประเมินผล มีดังนี้ 
- การสัมภาษณ์ผู้เรียน นายจ้าง หรือผู้ปกครอง 
- การสังเกต (ส่วนใหญ่ใช้กับศิษย์ปัจจุบัน) 
- การประชุมศิษย์เก่า 
- การใช้แบบสอบถาม 
- การโทรศัพท์ หรือวิธีการติดต่อตามเทคโนโลยีเกิดข้ึนใหม่ (ได้แก่ e-mail) 
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การปฏิบัติงาน 

 หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ก าหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ การบริหารหน่วยงาน
แนะแนว การจัดบริการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว และ การบูรณาการแนะแนว ตามโครงสร้าง
การท างาน และวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  

1. โครงสร้างการท างาน 
 
 

 

 

 
 

1) การบริหารหน่วยงานแนะแนว 2) การจัดบริการแนะแนว 
- นโยบายและแผน 
- งบประมาณ 
- ธุรการและสารบรรณ 
- การจัดการประชุม 
 

- บริการรวบรวมข้อมลูนักศึกษารายบุคคล 
- บริการข้อมลูสนเทศ 
- บริการให้ค าปรึกษา  
- บริการจดัวางตัวบุคคล  
- บริการตดิตามประเมินผล 

3) การจัดกิจกรรมแนะแนว 4) การบูรณาการแนะแนว 
- โครงการปฐมนิเทศ 
- โครงการปัจฉมินิเทศ 
- โครงการอบรมอาชีพเสริมรายได ้
- โครงการตลาดนัดแรงงาน 
- โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ 

- คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
- งานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 
- งานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- งานด้านประกันคณุภาพการศึกษา 
- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ภาพที่ 6  แสดงโครงสร้างการท างานของหน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ 
กองพัฒนานักศึกษา  

 
 

  

กองพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและสวัสดิการ 

หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
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2. วิธีการปฏิบัติงาน 
2.1 การบริหารงานจัดบริการแนะแนว 

1) ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และวางแผน
พัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2) ก าหนดขอบเขตการให้บริการแนะแนว 5 บริการ คือบริการรวบรวมข้อมูล
นักศึกษารายบุคคล บริการข้อมูลสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และ บริการ
ติดตามประเมินผล ที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ กองพัฒนานักศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน ทั้ งภายในและภายนอก ที่มีความ
หลากหลาย ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร เป็นต้น 

4) พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ และติดต่อประสานความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนางาน เช่น สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น   
 

2.2 จัดบริการแนะแนว 5 บริการ ดังนี้ 
2.2.1 งานบริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล 

1) พัฒนาระบบระเบียนสะสมออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลได้ทาง
อินเตอร์เน็ต และลดปริมาณกระดาษ  

2) ออกแบบให้ระบบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษา บันทึกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้หลายๆ บริการ ได้แก่ ระบบการให้กู้ยืม กยศ. PSRU LOAN 
SYSTEM ระบบสมัครงานระหว่างเรียนออนไลน์ เป็นต้น 

3) อ านวยความสะดวกต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา ในคณะที่
นักศึกษาสังกดั เป็นต้น 

4) จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาบันทึกและปรับปรุงข้อมูล
ของตนเอง ประจ าปีการศึกษา โดยแบ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 5 ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้
เป็นปัจจุบัน และ นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 จะต้องกรอกข้อมูล ทุกส่วน  

5) ประชาสัมพันธ์ประกาศให้นักศึกษาบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระเบียน
สะสม ให้คณะทราบและประสานนักศึกษาในสังกัดด าเนินการต่อไป 

6) ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อมูลระบบระเบียนสะสมออนไลน์ ทางสื่อต่างๆ 
เช่น ประกาศ, เว็บไซต์, Facebook  

7) ใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการด้านอ่ืนๆ และการดูแลช่วยเหลือ 
เช่น ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัย การส ารวจสภาพแวดล้อมใน
ครอบครัวที่สุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด การส ารวจนักศึกษาวิชาทหาร การส ารวจผู้ประสงค์ท างานหา
รายได้ระหว่างเรียน เจตคติต่อตนเองที่อาจมีผลต่อความเครียดด้านการเรียน เป็นต้น  

8) ก าหนดมาตรการให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลทุกราย โดย การเชื่อมโยงกับ
ระบบออนไลน์ส าหรับนักศึกษา เช่น ระบบการให้กู้ยืม กยศ. PSRU LOAN SYSTEM ระบบตรวจสอบ
ผลการเรียน เป็นต้น 
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2.2.2 งานบริการข้อมูลสนเทศ 
1) จัดหาหนังสือ/สื่อ เข้าห้องสมุดแนะแนว ได้แก่  หนั งสือ/สื่อ จาก

งบประมาณของมหาวิทยาลัย และท่ีได้รับบริจาค 
2) จัดท าทะเบียนหนังสือ/สื่อใหม่ ประจ าภาคเรียน 
3) จัดท าแนวปฏิบัติผู้ใช้บริการห้องแนะแนว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
4) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการห้องสมุดแนะแนว 
5) เก็บสถิติการให้บริการประจ าปี 
6) จัดให้มีชั้นวางหนังสือการรับสมัครงาน การศึกษาต่อ แผ่นพับ วารสาร 

และอ่ืนๆ ไว้หน้าห้องบริการแนะแนว 
7) จัดท าแผ่นพับของหน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
8) จัดให้มีบอร์ดและติดประกาศข่าวสารการรับสมัครงาน การศึกษาต่อ 

ทุนการศึกษา บริเวณอาคารกองกิจการนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
9) ลงข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และ

เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และ Facebook งานแนะแนวและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

2.2.3 งานบริการให้ค าปรึกษา  
1) จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
2) เสนอจัดตั้ง “ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม”  
3) ประสานอาจารย์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ เป็น

คณะกรรมการของศูนย์แนะแนวฯ  
4) จัดท าค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์แนะแนวและให้

ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5) จัดประชุมและประสานคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือร่วมอภิปราย

กระบวนการจัดบริการให้ค าปรึกษาของศูนย์แนะแนวฯ 
6) เป็นผู้ให้ค าปรึกษากรณีนักศึกษา ศิษย์เก่า และ/หรือบุคลากร มีปัญหา                  

คับข้องใจ 
7) ประสานผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือน ผู้ปกครอง และอ่ืนๆ 

กรณีจ าเป็น 
8) ประสานหน่วยอนามัยและสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่งต่อกรณีพบปัญหา

วิกฤติ  
9) จัดท าบันทึกให้ค าปรึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามจนกว่าจะยุติ

การให้ค าปรึกษา 
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2.2.4 งานบริการจัดวางตัวบุคคล  
1) เสนอจัดตั้ง “ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการท างานระหว่างเรียน”                 

ณ อาคารกิจการนักศึกษาชั้น 2 
2) รับสมัครและกลั่นกรองคุณสมบัติของนักศึกษาสมัครท างาน  
3) รับสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ือความรวดเร็ว และให้บริการนักศึกษา

เข้าถึงการสมัครได้ง่ายยิ่งขึ้น และประหยัดเวลา 
4) จัดให้มีแบบฟอร์มใบสมัครนักศึกษาประสงค์ท างานระหว่างเรียนและจัด

ให้มีการท าส าเนาให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
5) ประสานการจัดหางานให้กับนักศึกษา 
6) ประสานหน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาท างาน 
7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท างาน เช่น การจัดบูท และจัดนิทรรศการอาชีพ            

ในโครงการตลาดนัดแรงงาน และ โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 
8) เก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของนักศึกษา เสนอต่อผู้อ านวยกา ร                

กองพัฒนานักศึกษา 
2.2.5 งานบริการติดตามประเมินผล 

1) จัดให้มีแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการหน่วยแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน แบบออนไลน์ ทาง เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามและประเมินผล 
3) สรุปผลการประเมินเพ่ือหารือผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานระยะต่อไป  
4) จัดให้นักศึกษาท าแบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ แบบทดสอบความ

ถนัดทางอาชีพ และแบบทดสอบความมั่นใจในตนเอง 
5) สรุปผลการท าแบบทดสอบเสนอต่อผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาทราบ 

และรายงานต่อส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก  
 
  



ห น้ า  | 31  
 

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 

 การจัดบริการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษาให้ได้รับบริการและ
สวัสดิการที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา อย่างไรก็ตามการจัดบริการแนะแนว ยังมีข้อสังเกต
ที่พบคือ ผู้เกี่ยวข้องกับการแนะแนว ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา และ ผู้ปกครอง ยังมีความสับสนระหว่าง
การแนะแนวและการแนะน า  มีความเข้าใจผิดว่าไม่มีความจ าเป็นต้องจัดบริการแนะแนวใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้จัดท าจึงรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงานส าหรับ    
ผู้ให้บริการแนะแนว เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดบริการแนะแนวที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักศึกษาผู้รับบริการ ดังนี้ 
   

1. นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ประกาศนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิต
นักศึกษา ที่สอดคล้องกับกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้นิสิตนักศึกษา
ได้รับบริการและสวัสดิการ รวมทั้งได้รับการดูแลสวัสดิภาพระหว่างอยู่ในสถานศึกษา เช่น บริการด้าน
สุขภาพ บริการให้ค าปรึกษา และแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
 

2. ความสับสนระหว่างความหมายของการแนะแนวและการแนะน า  
ศุภวดี บุญญวงศ์ (2529 : 2 อ้างใน นิรันดร์ จุลทรัพย์ 2551 : 4 – 5) อธิบายความหมาย

ของการแนะน า (Advice) หมายถึง การยึดถือตัวผู้แนะน าเป็นจุดศูนย์กลางในการให้ความคิดเห็นแก่             
ผู้ขอค าแนะน าได้รับทราบถึงวิธีการแก้ปัญหา การแนะน าเป็นวิธีการช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข แม้ว่าเขา
จะได้รับค าแนะน าที่ดี สามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ตาม แต่เขาไปพบกับปัญหาอ่ืนๆ อีกก็ ไม่อาจ
ช่วยตนเองได้ จะต้องกลับไปขอค าแนะน าทุกครั้ง ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองต้องพ่ึงพาอาศัยผู้ อ่ืน 
แนะน าอยู่เสมอ  

 
3. ความเข้าใจผิดว่าไม่มีความจ าเป็นต้องจัดบริการแนะแนวในระดับอุดมศึกษา 

 ชีวิตที่ประสบความส าเร็จเป็นชีวิตที่มีการวางแผน และสิ่งที่บุคคลได้กระท าลงไปในปัจจุบัน 
ล้วนมีผลต่อชีวิตในอนาคตของบุคคลเหล่านั้นทั้งสิ้น บุคคลที่ไม่ได้วางแผนชีวิต ปล่อยให้ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับ
ชะตากรรมจึงยากท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต เปรียบเสมือนเรือที่ปราศจากหางเสือและเปูาหมายที่
จะเดินทาง ย่อมล่องลอยเปะปะอย่างไร้จุดหมาย อาจถึงกับอับปางในที่สุด (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2535 
อ้างใน วิโรจน์ ทองสุพรรณ, 2539 : 10) 

 บุคคลจ านวนมากเข้าใจผิดว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดบริการแนะแนวให้นักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเห็นว่า นักศึกษาได้เลือกสาขาวิชาเอกเรียบร้อยแล้ว เช่น เลือกเรียนใน
สาขาแพทย์ สาขาบัญชี สาขานิติศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ เป็นต้น แต่ตามสภาพความเป็นจริง 
บริการแนะแนวยังมีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเป็นอันมาก              
(ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 2530 อ้างใน วิโรจน์ ทองสุพรรณ, 2539 : 11) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
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3.1 เกี่ยวกับนักศึกษา แม้ว่าในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้
จัดบริการแนะแนวให้แก่นักเรียนแล้วก็ตาม แต่ยังมีนักเรียนอีกจ านวนมากที่ยังไม่เข้าใจตัวเอง บางคน
อาจเลือกสาขาวิชาตามเพ่ือน ตามอาชีพพ่อแม่ เมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนไปแล้วอาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย 
อาจจะย้ายสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นจัดให้มีบริการแนะแนว เพื่อช่วยนิสิตนักศึกษาให้ย้ายไป
เรียนสาขาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน 

3.2 เกี่ยวกับข้อมูลตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก การที่นิสิต
นักศึกษาต้องใช้เวลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 4 -6 ปีนั้น ภาวการณ์ของตลาดแรงงานอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการก าลังคนในสาขาที่นักศึกษาได้เลือกเรียนไปนั้นอาจลดลง ท าให้ไม่สามารถ
หางานท าได้เมื่อส าเร็จการศึกษา การแนะแนวจะช่วยให้นักศึกษาได้ทราบปัญหาดังกล่าว และช่วยปรับ
แผนการเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.3 เกี่ยวกับนักศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา จากการศึกษาสภาวะการหางานท าของ
บัณฑิต ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาเป็นประจ าทุกปี พบว่า ประมาณร้อยละ 93 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องการประกอบอาชีพและประสบปัญหาในการท างาน ปัญหาส าคัญ คือ 
การไม่ทราบแหล่งงานและสอบท างาน จะช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ทราบแหล่งงาน มีความสามารถ 
และทักษะในการกรอกใบสมัคร การสอบเข้าเรียน และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการช่วยให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้สามารถหางานท าได้ นอกจากจะก่อให้เกิดความความผูกพันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากแล้ว  ยังก่อให้เกิดความประสานและความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษากับ
หน่วยงาน 

4. สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
4.1 งานด้านการแนะแนวเป็นงานที่ซับซ้อน ผู้ให้บริการแนะแนวต้องเป็นผู้มีความรู้ใน

เนื้อหาของจิตวิทยาและการแนะแนวเป็นอย่างดี  
4.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการแนะแนวมีความหลากหลาย นักแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4.3 นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

จึงควรเข้าใจพฤติกรรมวัยรุ่นจากบุคลิกภายใน  
4.4 คุณสมบัติส าคัญของ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้แก่ การยอมรับความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล มีความสามารถในด้านการฟัง การสื่อสาร และการถ่ายทอด มีเหตุผล และรักษาความลับ
ของผู้รับบริการ  
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แนวคิด/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดบริการแนะแนว เล่มนี้ผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตามล าดับ ดังนี้  

1. แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาการแนะแนว 
2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดและบริหารงานแนะแนวในอุดมศึกษา 
3. แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนว 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการแนะแนว 

จตุพร ลิ้มมั่นจริง (2556 : 10-11) กล่าวถึง การจัดบริการแนะแนวว่าจะต้องบูรณาการ
ความรู้มาจากสหวิทยาการ เช่น เศรษฐศาสตร์ หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย จิตวิทยา กฎหมาย 
และสังคมวิทยา เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นเหตุผลในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1.1 บุคคลมีความแตกต่างกัน  ทั้งในด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ ความคิดความเข้าใจ 
จริยธรรม ความสนใจ ความต้องการ ความถนัด ค่านิยม ค่าสามารถ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ให้บริการแนะแนว
จึงต้องเข้าใจและยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้รับบริการเพ่ือจัดบริการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.2 บุคคลมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ การรู้คิด ความรู้สึก 
นึกคิด บุคลิกภาพ และพฤติกรรม เนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา             
ผู้ให้บริการแนะแนวจึงควรจัดบริการแนะแนวโดยมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เพ่ือผู้รับบริการจะได้มีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาตามวัฒนธรรมประเพณี 
และมีความฉลาดในการรับข่าวสารสนเทศ หรือไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยง่าย ตลอดจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

1.3 พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ ในการด าเนินการบริการแนะแนว                           
ผู้ให้บริการควรใช้การสังเกต หรือเทคนิคการแนะแนวในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการโดยเฉพาะ 
ในกรณีที่ผู้รับบริการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในระหว่างท ากิจกรรม ควรค้นหาสาเหตุของ
พฤติกรรมที่แท้จริงและน ามาแก้ไขปรับปรุงมากกว่าการมีอคติว่าผู้รับบริการเกียจคร้านหรือมีสติปัญญา
ต่ า หรือโตขึ้นก็รู้เอง 

1.4 บุคคลเป็นสิ่งมีค่าและมีศักยภาพประจ าตัว ผู้ให้บริการแนะแนวจะต้องมีความคิด              
เชิงบวกว่า ผู้รับบริการทุกคนใฝุดีและมีศักยภาพ หน้าที่ของผู้ให้บริการแนะแนวคือเสนอแนวทางที่
ถูกต้องหลากหลายวิธี ที่ท าให้ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถช่วยเหลือตนเอง และ               
น าศักยภาพของแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตัว 

1.5 บุคคลย่อมมีปัญหา ในการด ารงชีวิตของทุกคนย่อมมี อุปสรรคไม่มากก็น้อย                            
ผู้ให้บริการแนะแนวอาจจะน าแนวคิด “หลักปรัชญาความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 หรือทฤษฎีจิตวิทยาการปรึกษามาช่วยเหลือผู้รับบริการให้เกิดการยอมรับว่าทุกคนมีปัญหา
ได้ และปัญหาทุกปัญหามีทางออกท้ังสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้รับบริการจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือขอความ
ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้นๆ โดยตรง ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันโดยหาทางปูองกัน
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ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าอีก หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดโดยใช้เหตุผล และความพอประมาณในการพิจารณา
ทางเลือก ตลอดจนตัดสินใจการวางแผนชีวิตด้วยความไม่ประมาทและคิดถึงผลที่จะตามมาในระยะยาว 

1.6 บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูง ดังนั้นผู้ให้บริการแนะแนว และบุคลากรใน – นอก
สถานศึกษา (เน้นครอบครัว) ควรร่วมมือกันส่งเสริม หรือแก้ไข/ปูองกันปัญหาของผู้รับบริการ เพ่ือสงวน
รักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีแก่ประเทศชาติ 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดและบริหารงานแนะแนวในอุดมศึกษา 
นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2551 : 289) กล่าวถึง ความเป็นมาของการจัดและบริหารงาน           

แนะแนวในอุดมศึกษาว่า บริการแนะแนวในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในอดีตอยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์ภาควิชาการแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา หรือ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2521 
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตรานักแนะแนวการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด บรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย สาย ข. (ผู้ช่วยทางวิชาการ) สังกัดกองกิจการนิสิตนักศึกษา ต่อมา
เปลี่ยนต าแหน่งเป็นนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รับผิดชอบงานบริการแนะแนว งานบริการและ
สวัสดิการ งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2526 รัฐบาลมีนโยบายให้พัฒนาและจัดตั้งบริการ
แนะแนวอาชีพ ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลาย
สถาบันจึงได้จัดตั้งหน่วยงานบริการจัดหางาน และห้องสมุดอาชีพขึ้น ส่วนการจัดบริการอ่ืนๆ ก็จัด
เช่นเดียวกันกับบริการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา คือ ประกอบด้วยบริการ 5 บริการ กิจกรรมอ่ืนๆ      
ที่ควรจัดในการจัดบริการแนะแนวระดับอุดมศึกษา คือ การเชิญวิทยากรมาบรรยาย อภิปรายเป็น                 
ครั้งคราว ทั้งทางด้านการศึกษาอาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ การน านิสิตนักศึกษาไปศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการต่างๆ การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรเส้นทางสู่อาชีพ                  
นักบริหารงานบุคคล เส้นทางสู่อาชีพนักประชาสัมพันธ์ เส้นทางสู่อาชีพครู เป็นต้น  

 

3. แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนว 
 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2551 : 280) กล่าวถึงการที่จะให้การแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนา
บุคคลและสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดี  อีกทั้งเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ใน โลกยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงได้นั้นไม่อาจกระท าได้ ถ้าไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการแนะแนวให้มีความหลากหลายแนวทางปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องปรับบทบาทของการแนะแนวให้เป็น
แนะแนวเชิงรุก โดยมุ่งให้สังคมทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินการแนะแนว และมี
บทบาทในการแนะแนวชีวิตและสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ ควร
ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการแนะแนวให้มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบทุกระดับ
ตั้งแต่ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 

3.2 การประสานความร่วมมือและความรับผิดชอบจากทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน            
ทั้งส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา 

3.3 มีการน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน 

3.4 มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ 
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3.5 มีการติดตามประเมินผล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการแนะแนว 
3.6 สร้างเครือข่ายในการด าเนินงานแนะแนวให้ครอบคลุมไปถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 

และสื่อมวลชน 
 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จรรยา เป็นมิตร (2555 : 20) ด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การส ารวจความต้องการการแนะ

แนวของผู้ เรียนคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เ พ่ือส ารวจความต้องการการบริการ                  
แนะแนวทั้ง 5 บริการของผู้เรียนคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมี              
ความต้องการการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการจากวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับความต้องมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 – 4.40 และระดับความต้องการมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 – 3.90  

บัญนษร สัณฐาน (2555 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
แนะแนวของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการแนะแนวของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ ผลการเรียนสะสม กลุ่มสาขาวิชา ชั้นปีที่
ศึกษา และภูมิล าเนา และศึกษาปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการแนะแนว ผลการวิจัย
พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการแนะแนวของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก บริการที่นักศึกษามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ บริการสนเทศ รองลงมาคือ บริการติดตามและประเมินผล บริการทั่วไป                  
บริการให้ค าปรึกษา บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล และบริการจัดวางตัวบุคคล 
ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ ผลการเรียนสะสม                  
กลุ่มสาขาวิชา ชั้นปีที่ศึกษา และภูมิล าเนา พบว่าชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อบริการ
แนะแนวแตกต่างกัน  ด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถในการให้บริการ
แนะแนว คณะมีพ้ืนที่คับแคบ ขาดห้องบริการแนะแนวเป็นการเฉพาะ ด้านข้อเสนอแนะนักศึกษา
เสนอแนะว่า คณะควรเพิ่มเก้าอ้ีในการนั่งพักเพ่ือรอรับบริการ ควรติดประกาศขั้นตอน ระยะเวลาในการ
ให้บริการ แจ้งกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ควรติดประกาศตารางกิจกรรมอย่างชัดเจน 
และ ควรจัดสรรทุนอย่างทั่วถึง และยุติธรรม  

จุฑามาศ แหนจอน และ เกศรา น้อยมานพ (2558 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
ประเมินคุณภาพการปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทักษะชีวิตแก่นิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
คิดเห็นด้านการปรึกษาและแนะแนวทางวิชาการ และด้านการปรึกษาและแนะแนวทักษะชีวิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้าน
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ รวมทั้งด้านเครื่องมือและข้อมูลในการปรึกษาทาง
วิชาการอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดเห็นด้นการปรึกษาและแนะแนวทางวิชาการ ด้านการปรึกษา และแนะแนวทักษะชีวิต ด้าน
ความรู้ความสามารถ ในการให้การปรึกษาและจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ รวมทั้ง
ด้านเครื่องมือและข้อมูลในการปรึกษาทางวิชาการอยู่ในระดับดี  
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สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ (2558 : 52) ศึกษาความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความ
ต้องการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเรียงล าดับพบว่านักศึกษามีความ
ต้องการบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ คือ บริการจัดวางตัวบุคคลมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมาคือ 
บริการติดตามประเมินผล ค่าเฉลี่ย 4.25 บริการข้อมูลสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4.17 บริการรวบรวมข้อมูล
นักศึกษารายบุคคล ค่าเฉลี่ย 4.14 และบริการให้ค าปรึกษา ค่าเฉลี่ย 4.08 ตามล าดับ 

สุขศรี  สงวนสัตย์  (2558 : 51)  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และการจัดบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา                 
มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการของมหาวิทยาลัยในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 โดยมีความ             
พึงพอใจด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.69 รองลงมา คือ ด้านการ 
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า ค่าเฉลี่ย 3.68 และ ด้านกิจกรรม                     
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน ค่าเฉลี่ย 3.66 ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า  
1. การจัดบริการแนะแนว เป็นกระบวนการที่มีล าดับขั้นตอน มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ                 

ความเจริญงอกงาม และพัฒนาการเต็มศักยภาพของบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า การแก้ไข
พฤติกรรม หรือการพัฒนาให้บุคคลได้รู้จักและเข้าใจตนเอง จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหา และ
ช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด จึงเป็นการแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปสู่พฤติกรรมทีป่ระสงค์ได้อย่างยั่งยืน  

2. การจัดบริการแนะแนว มีความส าคัญทุกระดับการศึกษาตั้งแต่เริ่มศึกษา จนกระทั่งก้าวสู่โลก
ของการท างาน การจัดบริการแนะแนวระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดบริการแนะแนวอาชีพ หรือการ
จัดหางาน และจ าเป็นต้องจัดบริการแนะแนว 5 บริการ เช่นเดียวกับบริการแนะแนวในระดับประถม 
หรือมัธยมศึกษา ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล บริการข้อมูลสนเทศ บริการให้
ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และ บริการติดตามประเมินผล  

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ ควรมีความหลากหลายใน
แนวทางปฏิบัติ ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 4 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน 

 การจัดบริการแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุายอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากทุกปัญหาของนักศึกษาล้วนมีสาเหตุและไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด               
แต่เป็นการสั่งสมทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก และการกระท า หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีอาจเกิดปัญหาลุกลามจนยากต่อการแก้ไขในที่สุด การจัดบริการแนะแนว จึงควรด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเพ่ือปูองกัน ดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีกระบวนการ ดังนี้  
 

แผนภูมิระบบการด าเนินงานแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงแผนภูมิระบบการด าเนินงานแนะแนว 
  

ด าเนินกิจกรรมปูองกัน ส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

 

ติดตามประเมินผล 

ประเมินผล 

บรรลุเปูาหมาย 
บัณฑิตคุณธรรม คุณภาพ 

 

ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา 

ผู้ปกครอง/ชุมชน/ 
เพ่ือน ฯลฯ 

ช่วยเหลือได้ ยากต่อการช่วยเหลือ 

คณะท างานแนะแนวของมหาวิทยาลัย 

การคัดกรองนักศึกษา 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ 

คณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการ 
กิจการนักศึกษา 
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แผนภูมิระบบการด าเนินงานแนะแนว เป็นระบบการด าเนินงานของหน่วยแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน ทีด่ าเนินงานผ่านคณะกรรมการส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

กระบวนการคัดกรอง  คือ การคัดกรองโดยใช้ข้อมูลจากระบบระเบียนสะสมออนไลน์  
กลุ่มผู้เรียนปกติ   หมายถึง นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัว

ได้อย่างปกติสุข และไม่มีปัญหาที่ซับซ้อนหรือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  
กลุ่มผู้เรียนพิเศษ  หมายถึ ง  กลุ่ มผู้ เ รี ยนที่ มี ลั กษณะพิ เศษ เช่น  นั กศึ กษาที่ มี

ความสามารถพิเศษ นักศึกษาที่มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหา นักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อน นักศึกษาด้อย
โอกาส นักศึกษาพิการ เป็นต้น 

 
1. การเตรียมการและวางแผนการด าเนินงาน  (Plan)  

1.1 ศึกษานโยบายของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการแนะแนว 
1.2 พิจารณาความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 วิเคราะห์สภาพปัญหา และหารือผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมกันก าหนดแผนพัฒนาการ

ให้บริการตามภารกิจด้านการจัดบริการแนะแนว 
1.4 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาการ

ให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
1.5 ขออนุมัติงบประมาณ และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
2. การปฏิบัติตามแผน (Do)  

2.1 ส ารวจเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่จ าเป็นต่อการให้บริการ ได้แก่ ระบบระเบียน
สะสมออนไลน์ เว็บไซต์ วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัย 

2.2 ควบคุมคุณภาพการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ประชาสัมพันธ์การจัดบริการทางสื่อต่างๆ  
2.5 ให้บริการแนะแนว ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union)  
2.6 ประสานกับบุคลากร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก และ

ด าเนินการจัดบริการแนะแนวตามแผนปฏิบัติการ 
2.7 ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือการจัดบริการแนะแนวตลอดปีการศึกษา 

 
3. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน (Check)  

3.1 ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง ได้แก่ การประเมิน             
การสังเกต การสัมภาษณ์ และอ่ืนๆ 

3.2 จัดท าแบบประเมินการให้บริการ และติดตามรวบรวมผลประเมินเป็นระยะ 
3.3 สรุปผลการประเมินเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
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4. การปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
4.1 น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนา

ระบบการให้บริการนักศึกษา 
4.2 หารือผู้บังคับบัญชาก าหนดแนวทางการจัดบริการตามข้อเสนอแนะ  
4.3 พัฒนาการให้บริการตามข้อเสนอแนะ เพ่ือการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและ

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา จัดบริการ
แนะแนว 5 บริการให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล บริการ
ข้อมูลสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และ บริการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจส าหรับผู้รับบริการ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

1. ขั้นตอนการจัดบริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8  แสดงขั้นตอนการจัดบริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล 

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูล ประจ าปีการศึกษา 
 

นักศึกษาบันทึกระเบียนสะสมออนไลน์ 

ใช้ข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือ 
และพัฒนานักศึกษา 

ประเมินผลการใช้งานระบบออนไลน์ 

ออกแบบระบบระเบียนสะสมออนไลน์ 

พร้อมใช้งาน ไม่พร้อมใช้งาน ประสานให้ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา 

จัดท าขั้นตอนการใช้งานส าหรับอาจารย์ 
 

ใช้ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ศิษย์เก่า 

เริ่มต้น 
 

จัดท าขั้นตอนการใช้งานส าหรับนักศึกษา 
 

ระหว่างศึกษา ส าเร็จการศึกษา 
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2. ขั้นตอนการจัดบริการข้อมูลสนเทศ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 9  แสดงขั้นตอนการจัดบริการข้อมูลสนเทศ 
 

 

 

  

ก าหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสนเทศ 
 

ห้องสมุดแนะแนว 
 

ส ารวจความต้องการ/ซื้อหนังสือ 

นักศึกษาใช้บริการห้องสมุดแนะแนว 

เก็บสถิติผู้ใช้บริการ 

จัดห้องให้บริการ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 
 

กลั่นกรอง/แยกประเภทติดประกาศ 
 

รับสมัครงาน 
 

แนะแนวการศึกษา 

ประเมินผลความ 
พึงพอใจการให้บริการ 

 

สื่อออนไลน์ 
 

จัดท าสื่อ 
 

เผยแพร่เว็บไซต์และ Facebook 
 

เริ่มต้น 
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3. ขั้นตอนการจัดบริการให้ค าปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10  แสดงขั้นตอนการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
 

 

 

 

  

ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน 

บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 

เพ่ือนสนิท และอ่ืน ๆ 

ประสานหน่วยอนามัยและสุขภาพ 
ส่งต่อโรงพยาบาล 

เริ่มต้น 

นักศึกษาขอรับบริการปรึกษา 

ให้ค าปรึกษา 

ติดตามผลการให้ค าปรึกษา 

ยุติการให้ค าปรึกษา 

บันทึกผลการให้ค าปรึกษา 

ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ 

จัดห้องให้ค าปรึกษา 
 

ประชาสัมพันธ์ห้องให้ค าปรึกษา 
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4. ขั้นตอนการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 11  แสดงขั้นตอนการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

  

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์การจัดบริการ 
 

ให้บริการนักศึกษา 
 

พิจารณาการจัดวางตัวบุคคล 

ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม 

ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ 
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5. ขั้นตอนการจัดบริการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  แสดงขั้นตอนการจัดบริการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เริ่มต้น 

จัดบริการแนะแนวให้กับนักศึกษา 
 

ก าหนดเครื่องมือติดตามประเมินผล 
 

ประเมินผล 

รวบรวมผลประเมินเสนอคณะกรรมการกองพัฒนา
นักศึกษา และ/หรือ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

พิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ประเมินผลด้วยการ
สังเกต/สัมภาษณ์ 

ประเมินผลจาก
โครงการ/กิจกรรม 

ประเมินผลจากแบบ
ประเมินออนไลน์ 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา มี วิธีการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการแนะแนว ดังนี้ 
1. การประชุมติดตามงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ                  

กองพัฒนานักศึกษา และ/หรือคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
2. การติดตามโดยการประเมินผลจากแบบสอบถาม แบบประเมินผล การสัง เกต                        

การสัมภาษณ์ 
3. การประเมินผลโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบของมหาวิทยาลัย 
 

จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรมีจรรยาบรรณ 
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2551 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551       
หมวด 9 ว่าด้วย จรรยาบรรณ วินัย และการรักษาวินัย และ จรรยาบรรณวิชาชีพนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2551 
 1.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 
 1) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
 2) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ               
นั้นด้วย 
 3) พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง เพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและได้
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 4) พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและ
มหาวิทยาลัย 
 1.2  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 1) พึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย 
 2) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
 3) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
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 4) พึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างเต็มที ่
 5) พึงดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 1.3  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
 1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกลุ่มงานของ
ตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
 2) พึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและพึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
 3) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนากิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 4)  พึงปฏิบั ติ ต่ อผู้ ร่ ว มงาน  ตลอดจนผู้ เ กี่ ย วข้อ งด้ วยความสุ ภาพ มีน้ า ใ จ                          
มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์ที่ดี 
 5) พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 6) พึงส่งเสริมให้เพ่ือนข้าราชการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ 
 1.4 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 
 1) พึงให้บริการแก่นักศึกษา ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น
ธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้นักศึกษา ผู้รับบริการและ
ประชาชนที่ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
 2) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 3) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะ
ให้กันโดยเสน่หาจากนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินกว่า
ปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป 
 4) พึงรักษาความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการและประชาชน 
 5) พึงรักษาความสัมพันธ์กับนักศึกษา ผู้รับบริการและประชาชน 
 6) พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อนักศึกษา ผู้รับบริการและประชาชน สังคม
และประเทศชาติ 
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2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 หมวด 9 ว่าด้วย จรรยาบรรณ วินัย และการรักษาวินัย 
 2.1 ต้องรักษาจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 2.2  ต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติในหมวดนี้โดยเคร่งคัดอยู่เสมอ 
 2.3 ต้องสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่              
โดยชอบ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
 ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น จะท าให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือไม่เป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ควรเสนอความเห็นทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบั ญชาทบทวนค าสั่ ง                    
หากผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 2.4 ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ค าสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของ
มหาวิทยาลัย 
 2.5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี หรือเกิดความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย 
ระมัดระวังรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 2.6 ต้องอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย ใช้ความอุตสาหะวิริยะเต็มก าลังของตน ด้วยความ           
มุ่งหมายให้กิจการนั้นๆ บรรลุถึงซึ่งความส าเร็จ 
 ต้องปฏิบัติตรงตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่มิได้ 
 2.7 ต้องรักษาความลับของมหาวิทยาลัย 
 2.8 ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพของตน 
 2.9 ต้องรักษาความสามัคคี และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ เกิดผลดีแก่
มหาวิทยาลัย 
 2.10 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรแจ้ง                
ถือเป็นรายงานเท็จด้วย 
 2.11 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามอาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจ
หน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อ่ืน 
 2.12 ต้องไม่ปฏิบัติงานอ่ืนใด ซึ่งจะเป็นการขัดกับวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย 
 2.13 ต้องไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตน หรือแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 2.14 ต้องไม่กระท าผิดวินัยกรณี ละทิ้งหน้าที่หรือขาดงานติดต่อในคราวเดียวกัน เป็นเวลา
เกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทุจริตต่อหน้าที่ กระท าผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และจงใจปฏิบัติหรือกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิด  
ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
 2.15 ต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและดูแลระมัดระวังให้ผู้อยู่              
ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย จะต้องด าเนินการทางวินัย 
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 3. จรรยาบรรณวิชาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
การจัดบริการแนะแนว มีพ้ืนฐานจากสหวิชาการ เช่น เศรษฐศาสตร์ หลักการปกครอง

แบบประชาธิปไตย จิตวิทยา กฎหมายและสังคมวิทยา เป็นต้น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย                
ได้ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้วิชาชีพนักแนะแนวในประเทศไทยมีมาตรฐานคุณภาพ (สุทธิรักษ์ 
เสมอกัน, 2553 : 19) จึงยึดหลักแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ส าหรับ             
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 9 ขอ ดังนี้ 

จรรยาบรรณข้อที่ 1 ให้บริการด้วยความเต็มใจ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลบริการด้วยความเสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มความสามารถ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทางด้านรา่งกาย อารมณ ์สังคมและสติปัญญา 

จรรยาบรรณข้อที ่ 2 ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีเห็นคุณค่าในวิชาชีพนัก
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยการแสดงออกด้วยความชื่นชม
ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความส าคัญและจ าเป็นต่อสังคม รวมทั้งปกปูองเกียรติภูมิของวิชาชีพ เข้าร่วม
กิจกรรมและสนับสนุนองค์กรวิชาชีพนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

จรรยาบรรณข้อที่ 3 เอาใจใส ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแกผูรับบริการด้วยความ
บริสุทธิ์ใจโดยเสมอหนา ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว เอาใจใส ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้
ก าลังใจแกผู้รับบริการโดยสนองต่อความต้องการความถนัดความสนใจอย่างจริงใจด้วยความเห็นอกเห็น
ใจโดยค านึงถึงสิทธิพ้ืนฐานของผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและปรารถนาที่จะให้ผู้รับบริการ พัฒนาได
อย่างเต็มศักยภาพ 

จรรยาบรรณข้อที่ 4 มี วิ สั ยทั ศน์ และ พัฒนาตนเองด้ านวิ ช าชีพ ให้ ทั นต่ อกา ร
เปลี่ยนแปลงของโลก ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว มีความสนใจใฝุรู้ ศึกษาค้นคว้า 
ริเริ่มสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรูให้ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี 

จรรยาบรรณข้อที่ 5 ปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว ปฏิบัติงานโดยอาศัยความรู ทักษะและประสบการณที่ไดรับการ
ฝึกฝนตามหลักวิชาการ จากสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ 

จรรยาบรรณข้อที่ 6 รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพจิตวิทยา
การแนะแนว ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว สามารถรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพไวในระดับสูงเสมอ และรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณข้อที่  7  ยุติการใหบ้ริการที่นอกเหนือความสามารถของตนและส่งต่อไปยัง
บุคคลที่เหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวต้องหยุดการให้บริการเมื่อประเมิน
สถานการณ์แล้วพบว่าการให้บริการนั้นอยู่นอกเหนือความสามารถของตน และส่งผู้รับบริการไปยัง
บุคคลที่มีความเหมาะสม หรือตามความประสงค์ของผู้รับบริการ 

จรรยาบรรณข้อที่ 8  รักษาความลับของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องเว้นแต่ไดรับการ
ยินยอมจากผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวต้องไม่เปิดเผยความลับซึ่งเป็น
ข้อมูลผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากจ าเป็นจะต้องน าข้อมูลไปใช้ ตองไดรับการยินยอมจาก
ผู้รับบริการ 
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จรรยาบรรณข้อที่ 9  เคารพสิทธิและไม แสวงหาผลประโยชน จากผู้ รับบริการ 
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นแก่ผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ทราบสิทธิและผลที่อาจไดรับจากการรับบริการ รับฟงัความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้รับบริการและ
ไมกระท าการใดๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชนจากผู้รับบริการ 
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 
 

การจัดบริการแนะแนวในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย หน่วยแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาแนะแนว 
ประเภทของการจัดบริการแนะแนว ตามหลักการและก าหนดรูปแบบของการจัดบริการแนะแนว 3 ด้าน 
(ด้านการศึกษา ด้านส่วนตัวและสังคม และด้านอาชีพ) 5 บริการ (บริการรวบรวมข้อมูลรายบุคคล 
บริการข้อมูลสนเทศ บริการให้ค าปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามประเมินผล) แต่การ
จัดบริการแนะแนวในมหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ผู้จัดท าจึงขอเสนอ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา และ ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาการจัดบริการ
แนะแนวของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  
 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

     1. ปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการแนะแนว  มหาวิทยาลัยยังไม่มีการก าหนดนโยบายด้าน
การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยระบบการบริหารจัดการแนะแนว ที่จะสามารถ
ส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ และปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน  
     2. ปัญหาด้านทัศนคติและความเข้าใจผิด 

2.1 ความเข้าใจผิดว่าการแนะแนว คือ การแนะน า และเข้าใจผิดว่าการแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาคือการติดต่อสอบถาม ในลักษณะที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้ข้อแนะน าแนวทางให้กับนักศึกษา ซึ่ง
เป็นปัญหาในด้านทัศนคติที่มีผลต่อการด าเนินงาน 

2.2 ความเข้าใจผิดว่าบริการแนะแนวไม่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอกแล้ว ไม่จ าเป็นต้องได้รับการแนะแนวด้านการศึกษาหรือด้านอาชีพ และ
เข้าใจผิดว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นวัยที่ก าลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วควรตัดสินใจเรื่องส่วนตัวและ
สังคมได้ด้วยตนเอง นักศึกษาที่มีปัญหาเชิงพฤติกรรมจึงถูกมองว่าเป็นบุคคลส่วนน้อยและเป็นภาระ
สังคม 

2.3 ความเข้าใจผิดว่าบริการแนะแนว เป็นภาระหน้าที่ของนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
กองพัฒนานักศึกษา มีผลต่อความร่วมมือระหว่างบุคลากรหรือหน่วยงานที่จะประสานความช่วยเหลือ
ดูแลนักศึกษา 

3. ปัญหาด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
3.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีภาระงาน

มาก จึงไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ การจัดบริการแนะแนวจึงกลายเป็นภาระงานของนักแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งก็มีจ านวนน้อย ไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องบางท่านไม่มีความรู้ด้านจิตวิทยา และอาจ
เป็นผู้ตัดสินใจแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาโดยใช้ประสบการณ์ของตนเอง โดยไม่ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของ
พฤติกรรม 

4. ปัญหาด้านนักศึกษา นักศึกษาไม่กล้ารับบริการเพราะไม่ชอบให้สังคมคิดว่าตนเองเป็นบุคคล
ที่มีปัญหา 
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5. ปัญหาด้านทรัพยากรสนับสนุน  บุคลากรต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพมีน้อย 
งบประมาณสนับสนุนมีจ ากัด ไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
ทุกปี  
 

แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 

1. ด้านระบบการบริหารจัดการแนะแนว   
พัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนว จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่

สอดคล้องกับภารกิจของการจัดบริการแนะแนว ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นการดูแลให้ค าปรึกษาแนะ
แนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2557 : 130) โดยร่วมกับ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทใน
การดูแลช่วยเหลือด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเกณฑ์การประเมิน
ดังกล่าวยังสอดคล้องกับการประเมินระดับคณะ และระดับหลักสูตรอีกด้วย 

2. ด้านทัศนคติและความเข้าใจผิด  
2.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการแนะแนว เช่น คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา แผ่นพับ 

เว็บไซต์ และอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวว่าไม่ใช่การติดต่อสอบถาม การ
จัดบริการแนะแนวเป็นกระบวนการทางจิตวิทยามุ่งปรับพฤติกรรม การแก้ไขปัญหาต้องเกิดจากการ
ตัดสินใจโดยผู้รับบริการเอง ผู้ให้บริการเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเท่านั้น  

2.2 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวผ่านหน่วยงานและบุคลากรที่เป็น
เครือข่ายการให้บริการแนะแนวเพ่ือร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัย
ในด้านการจัดบริการแนะแนวให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสม ได้แก่ คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา คณะกรรมการศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการศูนย์บริการนักศึกษา เป็นต้น 

2.3 ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษานอกจากคณะกรรมการตาม
ข้อ 2.2 ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และเพ่ือน โดยผ่านการจัดกิจกรรมโครงการ ดังต่อไปนี้   

1) โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาด้วยกระบวนการแนะแนว และช่องทาง
การส่งต่อดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ  

2) โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  สร้างกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตร
หลานที่ก าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น อาจมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากที่เคยเป็น รวมถึงช่ วยกันสอดส่องดูแล
ระหว่างศึกษา  

3) โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักศึกษาเข้าใจพฤติกรรม
เพ่ือนวัยเดียวกันและส่งเสริมกันในทางที่เหมาะสม    
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3. ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
     3.1 สร้างแนวทางการจัดบริการที่สะดวก โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบั ติงาน และ
ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการจัดบริการแนะแนว ตามหลักการของการ
จัดบริการแนะแนวที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1) บริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษารายบุคคล (Individual Inventory Service) 
    ระบบระเบียนสะสมออนไลน์ : สร้างแนวทางการจัดบริการรวบรวมข้อมูลนักศึกษา

รายบุคคลที่น าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในการบริการแนะแนว โดยใช้
รหัสผ่าน แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ  

    1.1) ระบบส าหรับนักศึกษา นักศึกษาจะใช้รหัสผ่านที่ตนเองตั้งขึ้นในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคล  

    1.2) ระบบส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล
นักศึกษาได้เฉพาะกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษาเท่านั้น ใช้ส าหรับดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  

    1.3) ระบบส าหรับหน่วยงาน หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาได้ทุกคน             
ใช้ในกรณีพบปัญหาวิกฤต และประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

2) บริการข้อมูลสนเทศ (Information Service)  
    ศูนย์บริการนักศึกษา : สร้างแนวทางการจัดบริการข้อมูลสนเทศที่คณะกรรมการ

ด าเนินงานศูนย์บริการนักศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับนักศึกษาได้โดยสะดวก ผ่านระบบ 
iMiS-PSRU ข้อมูลที่คณะกรรมการผู้ให้บริการนักศึกษาบันทึกผ่านระบบจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทันที 
กรณีนักศึกษามีปัญหาเดียวกันจะสืบค้นข้อมูลได้ง่าย   

3) บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) 
    3.1) ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา : สร้างแนวทางการจัดบริการให้ค าปรึกษา 

โดยการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีห้องให้ค าปรึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการของศูนย์แนะ
แนวและให้ค าปรึกษา ในลักษณะศูนย์กลางการให้บริการที่มีการส่งต่อดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

    3.2) อาจารย์ที่ปรึกษา : สร้างแนวทางการจัดบริการปรึกษาที่เชื่อมโยงกับระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นกลไกหลักในการให้
ค าปรึกษา เนื่องจากเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดนักศึกษามากท่ีสุด 

4) บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)  
    ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริมการท างานระหว่างเรียน สร้างแนวทางการจัดบริการ

จัดวางตัวบุคคลโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน ก าหนดให้ระบบรับสมัครงานออนไลน์ เชื่อมโยงกับ
ระบบระเบียนสะสมออนไลน์ ที่มีข้อมูลด้านบุคลิกภาพเพ่ือการท างาน ประกอบการสมัครงานด้วย  

5) บริการติดตามประเมินผล (Follow-up Service) 
    ระบบ Super Resume Analysis สร้างแนวทางการจัดบริการติดตามประเมินผล 

โดยร่วมกับ บริษัท Job Top Gun น าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านส่งเสริมการมีงานท าที่สามารถติดตาม
ประเมินผลบุคลิกภาพเพ่ือการท างาน ตลอดจนภาวะการมีงานท าตรงสาขาของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละป ี
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3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษาให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับสาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะครุศาสตร์ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางจากหน่วยงานภายนอก โดยปรับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดบริการแนะแนวที่
ทันสมัย รู้เท่าทันพฤติกรรมวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน (Generation Y) ก าหนดแนวทางการท างานให้อาจารย์
ที่ปรึกษาสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งข้ึน 

4. ด้านนักศึกษา 
 ปรับรูปแบบการจัดบริการแนะแนวที่รู้ เท่าทันพฤติกรรมนักศึกษาวัยรุ่นยุคปัจจุบัน 
(Generation Y) ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย หลากหลายช่องทาง เนื่องจากบุคคลวัยนี้เป็นช่วงวัยที่มี
ความเป็นตัวของ ตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบเงื่อนไข ชอบท าหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน และ 
มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร 

5. ด้านทรัพยากรสนับสนุน 
 เพ่ิมบุคลากรต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และงบประมาณสนับสนุน เพ่ือเร่ง
พัฒนาคุณภาพของระบบและกลการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแนะแนว ซึ่งเป็นกระบวนการ
สร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และพัฒนาสู่ความเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณค่าต่อสังคมใน
ระยะต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรน าระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับการ
จัดบริการแนะแนวมาใช้ในการปูองกัน แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษามีขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือที่ชัดเจน หากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน                 
จะช่วยพัฒนานักศึกษาได้เต็มศักยภาพการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต  
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