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บทคัดย่อ

การวิจ ัยครั้งน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื่อประเม ินความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวของ 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะ 

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 242 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

เครื่องมิอที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามมิค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง0.67 - 1.00ค่าอำนาจจำแนก0.63 - 0.74 

ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับ 

ข้อมูลเซิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปความเซิงพรรณบา

ผลการวิจ ัยพบว่า ร ูปแบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวของนักศ ึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท ั่วไป 

นักศึกษามิความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (X  =4.87, ร.อ.=0.12) โดยมิกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

กำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) และการปรึกษาผ่านสมาร์ทโฟบ พบว่า 1) นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-3 ร้อยละ 

81.55 จะปรึกษาด้านการเรียน ประกอบด้วย ความร้ในเนื้อหาวิชา แนวทางความเป็นครู และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน' 

2 )น ักศ ึกษาช ั้นป ีท ี่4 ร ้อยละ 84.89 จะปร ึกษาด ้านการเข ียนแผนการจ ัดการเร ียนร ู้การสร ้างนว ัตกรรม การวัดและ 

ประเมินผล และการทำวิจัยใบชั้นเรียบ และ 3) นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ร้อยละ 96.05 จะปรึกษาด้านการทำบัณฑิตนิพนธ์

คำสำคัญ ะ การให้คำปรึกษา, วิชาการ, แนะแนว

ABSTRACT

The purpose of this research was to  Academic counseling and guidance m odel for students 

of general science. The samples were 242 students by purposive sampling, 1-5 grade in 2 semester 

academic year 2018 o f General Science, Faculty o f Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat 

University. The research instrument was a questionnaire with a consistency index was between 0.67 - 

1.00 discrimination was between 0.63 - 0.74 and a reliability was at 0.94. The statistics used for data 

analysis are frequency, percentage, and standard deviation for approximate data qualitative data uses 

content analysis and descriptive summaries.

The results show that academic counseling and guidance m odel for students of general 

science at the highest level (x =4.87, S.D.=0.12) with the process of appointing advisors determining 

the hours of consultation (Office Hours) and consulting via smartphones. It was found that 1) Students 

in grade 1-3, 81.55 percent would consult on learning, consisting of knowledge in the subject matter, 

teacher approach, and activities for the public interest 2) Students in grade 4, 84.89 percent w ill

802



consult on writing a learning management plan, constructing an innovation, measurement and 

evaluation,and carry out own research in the classroom and 3) Students in grade 5, 96.05 percent w ill 

discuss graduate research.
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บทนำ
การประกันคุณภาพการศึกษามุ่งเน้นผลผลิตการได้มาซึ่งบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามเป็าประสงค์ของสังคม ซึ่งจะ 

สะท้อนถึงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การประเม ินผ ู้เร ียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งขี้และ 

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบ 

กระบวนการจ ัดการเร ียนการสอน การให้คำปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนว กระบวนการรับและพัฒนานักศึกษา 

ก่อนเข้าศึกษา จำนวนอาจารย์ต ่อนักศ ึกษาใบระดับบัณฑ ิตศึกษา (โดยเอพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ 

ต่างๆ การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งฃาติรวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมี 

งานทำประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพคือการ 

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรที่กำหนดไว้ (สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา, 2560)

หลักสูตรครุคาสตรบัณฑิต สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งเน้นสร้างดักยภาพบัณฑิตที่จะไปประกอบอาชีพครู 

วิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิขาการแบบบูรณาการ ควบคูไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตทั้งใน 

องค์กรการศึกษาและองค์กรวิขาชีพ เพื่อให้บัณฑิตที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมีความรู้ทันสมัย มิท ักษะที่เป็นเลิศในด้านสอน 

วิทยาศาสตร์ผ ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม สามารถช่วยขี้นำสังคม และสนับสนุนการเข้าถึงโอกาส 

ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขา,วิชา'วิทยาศาสตรทั่ว'ไป คบ. 5 ปี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560, 2561)ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ 

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติท ี่ต ีต ่อการเรียนรู้และได้ผีเกฝนทักษะอันจะส่งผลลัมฤทธิ,สูงสุดต่อผู้เรียน ตอบสนองโลกการ 

ศึกษาใบยุค Thailand 4.0 ได้อย่างแห้จริง ทั้งยังให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง learning by doing และ 

Active Learning (Dewey, 1959) ซึ่งมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Bruner, 1983) ให้การเรียนรู้ม ีความ 

หมายสำหรับเด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน (Ausbel, 1968) และผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ด้วย 

ตนเองจนเขาพบองค์ความรู้เพื่อต่อยอดต่อไป (Bruner, 1969) ครูจะต้องมีการบูรณาการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให ้ 

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครู และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสังคมอย่างเห็นเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า 

(Vygotsky, 1978 and Berk, 1995) มีทักษะการแก้ปีญหาในสังคมและชีวิตประจำวัน โดยเริ่มด้นจากที่บ้าน รู้จ ักการ 

สังเกตคิดวิเคราะห์จนพบทางแกัปิญหาที่ด็ที่สุด (Jones,1986) ซึ่งเป็นการแกัปิญหาที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ใน 

ช ีวิตประจำวัน (Shaklee, 1986) ผู้เรียนต้องสามารถเรียนรู้และแก้ป็ญหาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ดัวที่สุดง่ายๆ ไปจนถึงซับช้อน 

(Leonard, 1963)

ด ังน ั้นผ ู้ว ิจ ัยจ ึงม ีความสนใจท ี่จะสร้างรูปแบบการให ้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวของนักศึกษาสาขาวิซา 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่ม ีป้ญหาในการเรียน


