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บทสรุป 
 

โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย พัฒนาการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษาตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพข้อ 1.4 และพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามภาระกิจ
ของ “ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา” ของมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ จำเป็นต้องสร้างระบบที่ดี โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจด้านการ
พัฒนาคน เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งถือเป็น
บทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงให้ทำหน้าที ่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากงานด้านการสอนแล้ว ยังจะต้องช่วยพัฒนาบุคลิกภาพด้านอื่น ๆ รวมทั้งให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาความรู ้ เจตคติ และทักษะที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ และได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุขและสำเร็จการศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการให้
คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “วิถีชีวิตใหม่ ใช้ใจดูแล” ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยถ่ายทอด
พิธีเปิดและการสัมมนา ณ ห้องประชุมท.209 อาคารทีปวิชญ์ และ รูปแบบออนไลน์ระบบ Zoom Meeting 
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  

ช่วงพิธีการ : กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ช่วงอภิปราย : ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม และเข้าสู่ช่วงอภิปราย 
หัวข้อ “ระบบดูแลนักศึกษา” โดย คณะกรรมการผู ้เชี ่ยวชาญด้านจิตวิทยา ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นคณะวิทยากร ได้แก่ 

1. อาจารย์ ดร.กุสุมา  ยกชู   คณะครุศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา  มหาวงศ์ คณะครุศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญญาพัชร์  วันทอง คณะครุศาสตร์ 
4. อาจารย์ชมภู่  บุญไทย   คณะพยาบาลศาสตร์ 
5. อาจารย์ฐิติพร  แสงพลอย   คณะพยาบาลศาสตร์ 
6. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์  กองพัฒนานักศึกษา 

ช่วงอบรมเชิงปฏิบัติการ : ทักษะการให้คำปรึกษา “ชีวิตวิถีใหม่ ใช้ใจดูแล”  วิทยากร โดย ดร.จอมขวัญ 
เลื่องลือ นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา โดยในช่วงท้าย วิทยากรเปิดให้ผู้อบรมซักถาม และทำแบบวัดความรู้ความ
เข้าใจ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม เพ่ือรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมต่อไป 
  



ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว)  

และ ระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

 

 จากการสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 178 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 210 คน คิดเป็นร้อยละ 84.76 สามารถจำแนกได้ ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 142 79.78 

ประธานหลักสูตร 3 1.69 

อาจารย์ผู้สนใจ 22 12.36 

บุคลากรสายสนับสนุน  11 6.18 

รวม 178 100.00 

ตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.78 รองลงมาเป็นผู้ที่ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 แต่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
ได้แก่ อาจารย์ผู้สนใจ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36 บุคลากรสายสนับสนุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแล
นักศึกษา จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.18 และ ประธานหลักสูตร จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 
ตามลำดับ  
 
ตารางที ่2 จำนวนและร้อยละของสังกัดของผู้ตอบแบบประเมิน 

สังกัด จำนวน (คน) ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 9 14.52 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 3 4.84 
คณะพยาบาลศาสตร์ 12 19.35 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 19.35 
คณะวิทยาการจัดการ 3 4.84 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 29.03 
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 3 4.84 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 3.23 

รวม 62 100.00 
 

  



ส่วนที่ 2  ระดับคุณภาพการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 

ตารางที่ 3  ร้อยละของระดับคุณภาพการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์โครงการฯ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
S.D. ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1) โครงการฯ สามารถพัฒนาทักษะการให้
คำปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

4.34 0.57 86.77 ดี 

2) ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถนำไป
พัฒนาการให้คำปรึกษา ด้านการใช้ชีวิตและ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาได้ (KPI) 

4.10 0.62 81.94 ดี 

3) การจัดกิจกรรมโครงการสามารถพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามภาระกิจของ “ศูนย์แนะ
แนวและให้คำปรึกษา” ของมหาวิทยาลัย 

4.24 0.94 84.84 ดี 

ผลประเมินโครงการโดยรวม 4.23 0.73 84.52 ดี 
 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมโครงการในปีต่อไป 

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการใช้ชีวิตกับเพ่ือน วิธีการรับมือกับปัญหา และการแก้ปัญหา 
2. ควรสื่อสารให้ถึงตัวอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดโครงการฯที่สนองตอบความต้องการของการพัฒนานักศึกษา

อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


