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คํานํา 
 คู่มือการจัดการความรู้ ในกระบวนการแนะแนวการศึกษามี
วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อ 1) แลกเปล่ียนเรียนรู้ 2) แบ่งปันประสบการณ์ 
และ 3) หาแนวปฏิบัติที่ดีในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา  
 การจัดการความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ว่างไว้ ทั้งนี้ กระบวนการ
จัดการความรู้ในครั้งนี้ ได้จากวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์การแนะแนวการ
ประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักศึกษาจากการปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิด
ความสําเร็จและนําไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดการปฏิบัติงาน และเห็นผลสําเร็จ
บรรลุตามเป้าหมาย การจัดการความรู้จากการปฏิบัติงาน ได้ดําเนินการจากผู้มี
ประสบการณ์ตรง ประกอบด้วย อาจารย์แนะแนวจากสาขาวิชา เจ้าหน้าที่
ประจําคณะ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาจากสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 ประโยชน์จาการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ทีมผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงเป็นประโยชน์ต่อการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนําไปสู่การนําไปปฏิบัติงาน
จริงต่อการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักศึกษา สําหรับผู้สนใจ
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้นําไปเผยแพร่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอขอบคุณทีมแนะแนว
ประชาสัมพันธ์ของทุกสาขาวิชาที่ให้ความร่วมมือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์อันมีค่าน้ีเพื่อนําไปสร้างเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีและเพื่อปรับปรงุงานใน
อนาคตต่อไป  

                                 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                                            มิถุนายน  2559 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต ที่รวมไปถึงการแนะ
แนว ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิต โดยมีคณะและสาขาเป็นเครือข่ายการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ 

การจัดการความรู้เรื่องการแนะแนวประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2558 ซึ่งทําต่อ
เน่ืองมาจากปีการศึกษา 2557 เพ่ือนําไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเน่ือง และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่สนใจหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อันจะ
นําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามเครือข่ายต่างสถาบันการศึกษา  

การจั ดการความรู้ ใ นค ร้ั ง น้ี  มี วัตถุ ประสงค์  3  ข้ อ  ดั ง น้ี  
1) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ 3) เพ่ือหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และ 4) เพ่ือ
เผยแพร่สู่สาธารณชน และเครือข่ายทางการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) อาจารย์
ประจําสาขาวิชา 2) เจ้าหน้าที่ประจําสาขาวิชา และ 3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับ
สมัครนักศึกษาสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สาระสําคัญที่ได้จากการจัดการความรู้ มีดังน้ี 
1) การแนะแนวประชาสัมพันธ์ร่วมกับโครงการบริการวิชาการ 
2) สาขาออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนได้

ข้อมูลเชิงลึก 
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3) เอกสารประชาสัมพันธ์ควรมีช่องทางให้ผู้สนใจสามารถเข้ามา
ติดต่อประสานงานได้มากกว่า 1 ช่องทางและสามารถเข้าถึงอาจารย์
ประจําสาขาหรือผู้บริหารได้ 

4) ปรับระบบการรับสมัครนักศึกษาให้สามารถแนบเอกสารใบ
รายงานผลการศึกษา หรือใบที่แสดงความสามารถพิเศษ เพ่ือให้สาขา
พิจารณาได้ด้วยตนเองทันที 

5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือแนะแนวประชาสัมพันธ์ระหว่างสิ้น
ปีงบประมาณได้ 

6) สาขามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนักศึกษาที่กําลังรอสมัครที่
สํานักส่งเสริมวิชาการ 

7) คณะควรกระจายการจัดสรรงบประมาณให้สาขาออกแนะแนว
และประชาสัมพันธ์เชิงรุกได้ 
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บทท่ี 1 
ความสาํคญัและความเป็นมา 

1.1 ที่มาและความสําคญัของโครงการ 
  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่

ประสานงานและให้บริการด้านการผลิตบัณฑิตของคณะและหน่วยงาน

ภายนอก  ทั้งน้ี พันธ์กิจในการให้บริการและการประสานงานเป็นกลยุทธ์

หน่ึงที่สําคัญในการดําเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

นักเรียน  โรงเรียน  ผู้ปกครอง  อาจารย์  บุคลากรในมหาวิทยาลัย  

ผลสําเร็จของการให้บริหารคือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การแนะแนว

และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นกลไกสําคัญในการได้มาซึ่ง

นักศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในคุณสมบัติ และประกาศท่ี

มหาวิทยาลัยต้ังไว้ รวมไปถึงวิธีการบริหารจัดการให้นักเรียนที่กลายมาเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเรียนในสาขาวิชาที่สมัครไว้จนสําเร็จ

การศึกษาเป็นบัณฑิตออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  

นโยบายที่สําคัญประการหน่ึงก็คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา 
แก่นักเรียนในทุกภูมิภาคให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาก
ขึ้น อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาล ในการที่จะกระจายโอกาสให้เยาวชนในทุกภูมิภาค
ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปัจจุบัน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองมี
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ทางเลือกมากมาย ในการเลือกศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนซ่ึงมีจํานวนมากทําให้เกิดภาวะการ
แข่งขันในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ เพ่ือโน้มน้าวให้นักเรียน 
นักศึกษา และ ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันน้ัน ๆ 
การแนะแนวการศึกษาที่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเป็นวิ ธีการ
ประชาสัมพันธ์หน่ึงที่จะทําให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนอาจารย์แนะ
แนวรับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาในสถาบันน้ันต่อไปอย่างมีความสุขและเช่ือมั่นในสถาบันการศึกษา
น้ัน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
การจัดการความรู้ในครั้งน้ี มวัีตถุประสงค์ ดังน้ี 
1) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2) เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ 

3) เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา 

4) เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน และเครือข่ายทางการศึกษา 
 

1.3 กรอบเวลา 
 มิถุนายน 2559 
 

1.4 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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บทท่ี 2 
งานวิจัยและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

 
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการร่วมกัน

โดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร เพ่ือสร้างและใช้
ความรู้ในการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการความรู้ใน
ความหมายน้ีจึงเป ็นกิจกรรมของผู ้ปฏิบัติงาน ไม ่ใช ่ กิจกรรมของ 
นักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเป็นประโยชน์
ในฐานะแหล่งความรู้ (Resource Person) การจัดการความรู้เป็นกระบวน
การที่เป็นวงจรต่อเน่ือง เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ 
เป้าหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ มี
กระบวนการจัดการ ความรู้เป็นเคร่ืองมือ “การจัดการความรู้             
เป็นเคร่ืองมือไมใช่่เป้าหมาย” 

 
2.1 หลักการจัดการความรู้ 

มีหลักการสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
2.1.1 ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานร่วมกันอย่

างสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ที่มีพลังต้องทําโดยคนที่มีพ้ืนฐานแตกต่าง
กัน มีความเช่ือหรือวิธีคิดแตกต่างกัน (แต่มีจุดรวมพลังคือ มีเป้าหมายอยู่ที่
งานด้วยกัน) ถ้ากลุ่มที่ดําเนินการจัดการความรู้ ประกอบด้วยคนที่คิด
เหมือน ๆ กัน การจัดการความรู้จะไม่มีพลัง ในการจัดการความรู้ความ
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แตกต่างหลากหลาย (Heterogeneity) มีคุณค่ามากกว่าความเหมือน 
(homogeneity)  

2.1.2 ร่วมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือบรรลุ
ประสิทธิผลที่กําหนดไว้หรือฝันว่าจะได้ในการจัดการสมัยใหม่  

ประสิทธิผลประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ  
ก. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ซึ่งอาจ 

เป็นความต้องการของลูกค้า ความต้องการของสังคม หรือความต้องการท่ี
กําหนดโดยผู้บริหารองค์กร 

ข. นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมด้านผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ หรือวิธีการใหม่ๆ ก็ได้ 

ค. ขีดความสามารถ (Competency) ของข้าราชการและของ
องค์กร  

ง. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทํางาน 
2.1.3 ทดลองและเรียนรู้ เน่ืองจากกิจกรรมการจัดการความรู้เป็น 

กิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งหมายความว่าต้องคิดแบบ “หลุดโลก” จึงต้องมีวิธี
ดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงในโลก หรือในสังคมโดยการทดลองทําเพียง 
น้อยๆ ซึ่งถ้าล้มเหลวก็ก่อผลเสียหายไม่มากนัก ถ้าได้ผลไม่ดีก็ยกเลิก
ความคิดน้ัน ถ้าได้ผลดีจึงขยายการทดลองเป็นทํามากขึ้น จนในที่สุดขยาย
เป็นวิธีทํางานแบบใหม่ หรือได้ Best Practice ใหม่น้ันเอง 

2.1.4 นําเข้าความรู้จากภายนอกอย่างเหมาะสม โดยต้องถือ 
ว่าความรู้จากภายนอกยังเป็นความรู้ที่ยัง “ดิบ” อยู่ ต้องเอามาทําให้ 
“สุก” ให้พร้อมใช้ในบริบทของเรา โดยการเติมความรู้เชิงบริบทลงไป 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานราชการ 
การดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยราชการควรใช้หลักการ “พลัง

สาม รวมเป็นหน่ึงเดียว” (1) ใช้พลังของระบบ “ราชการประจํา” ซึ่งมี 
การทํางานตามกฎระเบียบ มีรูปแบบที่ชัดเจน (2) ใช้พลังของ “ระบบ 
แห่งความสร้างสรรค์” มีการทดลองรูปแบบใหม่ๆ ของการทํางานเป็น 
project team ทํางานมุ่งเป้าในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ภายใต้แนวคิดของ 
“ระบบที่ซับซ้อนและปรับตัว” (complex-adaptive system) และ 
(3) ใช้พลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กร ในรูปของการรวมตัวกันเอง
เป็นกลุ่มเช่ือมโยงกับระบบราชการประจําและระบบแห่งการสร้างสรรค์ 
เน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนําไปสู่การพัฒนา best practices จาก
การเรียนรู ้จากการทํางานภายในองค ์กรและจากการ “ตรวจจับ” 
(capture) ความรู้จากภายนอกองค์กรเอามาปรับใช้ในการทํางาน 

 
2.3 รูปแบบ (โมเดล) จัดการความรู้อย่างง่าย 

หลักการสําคัญที่สุดในการดําเนินการจัดการความรู ้ คือ ต้อง
ดําเนินการอย่างง่ายที่สุด ไม่เน้นการใช้เครื่องมือหรูหราหรือยุ่งยากเร่ิมจาก
กิจกรรมดีๆ เช่น best practice, กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ในงานประจําที่
มีอยู่แล้วภายในหน่วยงานหรือองค์กร นํามาจัดการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิช่วยกระตุ้นและมี “คุณอํานวย” ช่วยต้ังคําถาม
เพ่ือให้กลุ่มเหล่าน้ันนําเสนอกิจกรรมของตนอย่างมีชีวิตชีวาและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทรงพลัง  
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ตัวอย่างคําถาม เช่น 
1. มีใครหรือเหตุการณ์ใดที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานจน

เกิด best practice อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในช่วงเวลาของการพัฒนา
ดังกล่าวใครบ้างเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมอย่างไร เกิดกระบวนการอะไรบ้างที่ 
เป็นปัจจัยสําคัญนําไปสู ่ความสําเร็จ ความยากลําบากที่ต้องเผชิญคือ
อะไรบ้าง ได้ เอาชนะอุปสรรคน้ันอย่างไร 

2. ใช้ความรู้อะไรบ้างในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว เอาความรู ้ 
เหล่าน้ันมาจากไหน 

3. มีแผนจะทําให้ดีย่ิงขึ้นอย่างไร ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง  
4. คิดว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่น่าจะเรียนรู้จากกิจกรรมของกลุ่ม 

ของท่านได้  
5. มีความรู้อะไรบ้างที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมงานใน 

หน่วยงานอ่ืนภายในองค์กร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหัวใจของ 
การจัดการความรู ้การจัดบรรยากาศและเครื่องอํานวยความสะดวกใน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ถือเป็นการจัดการความรู้ทั้งสิ้น เช่น การส่งเสริมให้
เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (จัดการความรู้) หรือ CoP (Community of 
Practice) การจัดให้มี Knowledge Portal ให้พนักงานสามารถเข้าถึง
ความรู้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรได้อย่างสะดวกผ่านทางวิธีการ 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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2.4 แนวคิดเก่ียวกับการแนะแนวกับการตัดสินใจศึกษาต่อ 
กระบวนการแนะแนว ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนรู้

ช่องทางที่จะใช้ ความสามารถของตนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมให้มากที่สุด รู้จักเลือก หรือตัดสินใจส่ิงต่าง ๆ อย่างฉลาดมีเหตุผล
และถูกต้อง งานแนะแนวมีบทบาทที่สําคัญ ในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งเปิดโอกาสให้เลือกวิชาเรียนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนใน ด้านการศึกษาเล่า
เรียน เช่น การเลือกโครงการเรียนให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุง 
บุคลิกภาพเพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม ให้มีความรู้จักผูกพันกับ
ท้องถิ่นของตน ตลอดจนสามารถเลือกอาชีพ และวิถีการดําเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข (มะเด่ือ เสมา อ้าง ถึงใน ศราวรณ์ ศิรพันธ์ุ 2544, หน้า 
17) ดังน้ันแนวทางการเลือกอาชีพกับแผนการเรียน จึงเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกัน เมื่อนักเรียนมีความต้ังใจที่จะประกอบอาชีพใดแล้ว นักเรียน 
ก็มักจะคิดว่าอาชีพน้ันต้องการความถนัดทางใด เพ่ือที่จะให้เป็นไปได้ 
นักเรียนก็จะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาที่ตรงกับอาชีพน้ัน ๆ และพยายาม
เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี การแนะแนวโดยมีผู้ทําการแนะแนวก็คือ อาจารย์
ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์แนะแนว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการช้ีแนะแนวทาง
ในกระบวนการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อให้กับนักศึกษาเพ่ือช่วยให้
นักเรียนได้รู้แนวทางที่จะใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง และสังคม รู้จักเลือกตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างฉลาดถูกต้อง 
และมีเหตุผล เช่น การช่วยแนะแนวในการเลือกวิชาเรียน สถานที่เรียน 
การช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ การคบเพ่ือนและการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง (ปิย
รัตน์ รื่นภาคพจน์ 2538, บทคัดย่อ 5-7 ) 
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Baldridge (อ้างถึงในศราวรณ์ ศิรพันธ์ุ 2544, 16) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่อธิบายโอกาสการศึกษาต่อของนักเรียน ดังน้ี 1. การท่ี
ครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี ก็จะส่งผลให้นักเรียน มี
โอกาสในการเรียนต่อที่มากขึ้นได้ กล่าวคือ เด็กที่มาจากครอบครัวที่มี
ฐานะดี บิดา มารดาประกอบอาชีพที่มีเกียรติและอยู่ในกลุ่มคนช้ันสูง จะ
ช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากที่จะ ศึกษาต่อตลอดจนมีฐานะที่เอ้ืออํานวยให้
สามารถเรียนต่อได้ 2. นักเรียนที่มีสติปัญญาสูงก็จะส่งผลให้นักเรียนมี
โอกาสในการเรียนต่อที่มาก ขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบการคัดเลือกคนเข้า
เรียนต่อยังใช้ระบบการสอบแข่งขัน ดังน้ัน ระดับสติปัญญาของนักเรียนจึง
มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชน ทั้งน้ีเน่ืองจาก จาก
ประสบการณ์ทางการศึกษาจะพบว่าในเมืองใหญ่ ๆ มีสถาบันการศึกษา
ต้ังอยู่มากกว่ารวมทั้งสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสารต่าง ๆ ที่ดีกว่าจึงทํา
ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ไม่ เท่ากัน 4. นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีระดับ
การศึกษาสูง จะทําให้นักเรียนมีความต้ังใจใน การเรียนต่อในระดับที่สูง 
ทั้งน้ีเนื่องจากผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีผลต่อการประสบ
ความสําเร็จในอาชีพและสังคมด้วย ดังน้ัน ผู้ปกครองจะพยายามกระตุ้นให้ 
นักเรียนได้เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อโอกาสในการศึกษาต่อน้ันมีหลายด้าน จากการศึกษางานวิจัยของบุคคล
ต่าง ๆ ในหลายสถาบัน จากผลการวิจัย พบว่า นอกจาก ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนแล้ว ยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกที่มีผลต่อโอกาส 
การศึกษาต่อ เช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม สถานภาพทาง
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญในทุก ๆ ด้านต่อโอกาส
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การศึกษาต่อของนักศึกษาทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาทําให้นักศึกษามี
โอกาสในการศึกษาต่อไม่เท่าเทียมกัน จึงมีการ พูดถึงความเสมอภาคใน
การศึกษาต่อกันมากขึ้น โดยเฉพาะความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ของแต่ละครอบครัวของเด็กแต่ละท้องที่ทําให้มีความแตกต่างกันโดยเด็กที่
อยู่ในเมืองกับเด็กในชนบทท่ีมีความแตกต่างกัน ทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ทั้งที่รัฐบาล มีความพยายามที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้
กว้างขวางในทุกระดับ 

ฮูล (Houle 1961, หน้า 15 – 16)ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าเรียน
ของผู้ใหญ่ใน สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ใหญ่เข้ามาเรียนด้วยแรงจูงใจที่
แตกต่างกันโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (1) มาเรียนอย่างมีเป้าหมาย 
(Goal Oriented) หมายถึงมาเรียนเพราะต้องการ เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
ด้านวิชาชีพ (2) มาเรียนเพ่ือต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ( Activity 
Oriented) หมายถึง มาเรียนเพราะชอบบรรยากาศของการศึกษา ชอบ
เข้าสังคม ต้องการมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หรือต้องการมีเพ่ือนหรือเพ่ือขจัด
ความเหงา (3) มาเรียนเพราะ 31 ต้องการท่ีจะรู้หรือเพ่ือหาความรู้          
(Learning Oriented) หมายถึง มาเรียนเพราะมีใจรัก เรียนต้องการใช้
ความสามารถในการเรียนที่มีอยู่ให้มากที่สุด โรเซ็นเบิร์กและคนอื่น ๆ  
( Rosenberg and others 1970, หน้า 215 - 216)ได้ศึกษา รวบรวม
ค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ผล ปรากฏว่า ค่านิยมที่ส าคัญมิได้อยู่ที่การมีรายได้ดีและเกียรติภูมิสูง
เท่าน้ัน แต่อยู่ที่ความ พอใจด้านอ่ืน ๆ อีก ซึ่งรวบรวมได้ 9 ประการ คือ 1. 
เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความสามารถและความถนัดพิเศษ 2. เป็นงานที่มีรายได้
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ดี 3. เปิดโอกาสให้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนมากกว่าที่จะอยู่กับวัตถุสิ่งของ 
4. เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้เต็มที่ 5. ทําให้มีเกียรติ
และสถานภาพทางสังคมสูง 6. มีอนาคตที่มั่นคงปลอดภัย 7. เปิดโอกาสให้
มีอิสระอย่างเต็มที่ 8. เปิดโอกาสให้ใช้ภาวะผู้นํา 9. เปิดโอกาสให้ได้
ช่วยเหลือผู้อ่ืนอยู่เสมอ 

 เพาเวลล์และบลูม ( Powell and Bloom 1971, หน้า 528)ได้
ศึกษาเหตุผลในการ พิจารณาเลือกอาชีพของนักศึกษา จํานวน 924 คน 
จากหลายมลรัฐในสหรัฐ พบว่า นักศึกษาชายและหญิงตัดสินใจเลือกอาชีพ
ด้วยตนเองเหมือนกัน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อ การเลือกอาชีพของนักศึกษา
ชาย ได้แก่ บิดา คนรู้จักคุ้นเคย ญาติ ครู เพ่ือน มารดา พระ และแพทย์ 
ตามลําดับ ส่วนนักศึกษาหญิง ได้แก่ คนรู้จักคุ้นเคย มารดา ญาติ ครู 
เพ่ือน บิดา พระ และแพทย์ ตามลําดับ องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการ
เลือกอาชีพ ได้แก่ รายได้ ความเพลิดเพลิน ความสนใจ ความมั่นคง
ปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าและความพึง พอใจ ตามลําดับ ส่วนช่ือเสียง 
ประเภทของงานและความสําเร็จมีความสําคัญรองลงไป โบเชียร์ 
(Boshier 1971, หน้า 3 -26) ได้ศึกษาเหตุจูงใจในการเรียนต่อของผู้ใหญ่ 
โดยแบ่งเหตุจูงใจเป็น 14 ด้าน คือ 1. เหตุจูงใจด้านความต้องการ
ช่วยเหลือสังคม 2. เหตุจูงใจด้านการติดต่อทางสังคม 3. เหตุจูงใจด้านการ
เพ่ิมพูนความรู้ตามการช้ีนําของผู้อ่ืน 4. เหตุจูงใจด้านประเทืองปัญญา  
5. เหตุจูงใจด้านเพื่อเพ่ิมพูนด้านความรู้ทางวิชาชีพตามการช้ีนําของผู้อ่ืน 
6. เหตุจูงใจด้านการทําตามระเบียบสังคม 7. เหตุจูงใจด้านเตรียมตัว
ทางด้านการศึกษา 8. เหตุจูงใจด้านความอยากรู้ทางวิชาการ 9. เหตุจูงใจ
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ด้านการทดแทนทางสังคม 10. เหตุจูงใจด้านการอยากมีส่วนร่วมในสังคม 
11. เหตุจูงใจด้านการหลบเลี่ยงรายการโทรทัศน์ 12. เหตุจูงใจด้านการ
พัฒนาตนเองและหลีกหนีความเบื่อหน่าย 13. เหตุจูงใจด้านการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 14. เหตุจูงใจด้านการเสริมความรู้ในส่วนที่ขาดอยู่ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใหญ่เข้าเรียนด้วยเหตุจูงใจที่ต่างกัน และตัวแปรด้าน
อายุ เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุจูงใจเหล่าน้ี
ด้วย  

มอร์สเตน และสมาร์ท ( Morstain and Smart 1974, หน้า 83 - 
89)ได้ศึกษาเหตุจูง ใจที่ทําให้ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเข้าเรียนในสถานศึกษา 
พบว่า ผู้มีอายุน้อยจะมีเหตุจูง ใจในการเข้าเรียนด้านการติดต่อสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนสูง ส่วนเพศชายมีเหตุจูงใจในการเข้า เรียน ด้านการท าตามความ
คาดหวังของผู้อ่ืนสูง และเพศหญิงมาเรียนเพราะต้องการมี ความรู้เป็น
สําคัญ กล่าวโดยสรุปเหตุจูงใจในการเรียนของผู้ใหญ่น้ัน แบ่งได้เป็นหลาย 
ประการ หลายด้าน หลายประเภทโดยเฉพาะ อาจแบ่งกว้าง ๆ ได้ 6 ด้าน 
ดังน้ี 1. ด้านการทําตามความคาดหวังของผู้อ่ืน 2. ด้านการประกอบอาชีพ 
3. ด้านการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 4. ด้านการหลีกหนีจากสภาพที่เป็นอยู่ 
5. ด้านการเรียนเพ่ือรู้ 6. ด้านการน าความรู้ไปช่วยเหลือผู้คน 33 ลีออน  
(Lyon 1977, หน้า 1269) เป็นอีกผู้หน่ึงที่ได้ศึกษาองค์ประกอบด้าน 
ประสบการณ์เหตุจูงใจและบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกอาชีพ
ของนิสิตช้ันปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่ตัดสินใจเลือกอาชีพไว้แล้ว
จํานวน 82 คน กับพวกที่ยัง ไม่ได้ตัดสินใจ จํานวน 87 คน ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่เลือกอาชีพไว้แล้วมี ความคุ้นเคยกับอาชีพของบิดา 
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และต้องการมีอาชีพตามบิดามารดา ส่วนโมริ (1979, หน้า 174 - 176)ได้
ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลจูงใจให้นักศึกษาเป็นครู โดยศึกษากับ 
นักศึกษาชาย หญิงในมหาวิทยาลัยมิชิแกน จํานวน 556 คน เป็นชาย 188 
คน หญิง 368 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาหญิงเลือกเป็นครูเพราะมี
เหตุจูงใจในด้านเศรษฐกิจและ ค่านิยมมากกว่านักศึกษาชาย และพบว่า
เหตุจูงใจด้านทัศนคติที่ดีต่อการเป็นครูกับด้าน คุณค่าทางเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ์กัน เหตุจูงใจที่สําคัญที่สุดในการเลือกเป็นครูคือ อิทธิพลจาก
บุคคลภายนอกและจรรยาครู ผลการศึกษานี้แตกต่างจาก ผลการศึกษา
ของวิตเทนเนอร์ (Wittenauer 1980, หน้า 608) ซึ่งได้ศึกษาถึงความ
พอใจในงานและเหตุจูงใจ ในการเลือกคณะศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย อินเดียน่าและมหาวิทยาลัยเปอร์ดู 
จํานวน 116 คน พบว่า องค์ประกอบสําคัญที่เป็นเหตุ จูงใจ ในการเลือก
คณะ คือ รายได้ นอกจากน้ียังพบว่านักศึกษาต้องการคําแนะนําในการ 
เลือกสาขาวิชาเอกและการเลือกคณะอีกด้วย 

 จากเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้
ว่า เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาเพราะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มี ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
มากย่ิงขึ้น นอกจากน้ียังต้องการนําความรู้ไป ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ต้องการให้เป็นที่ยอมรับ ของสังคม และ
ให้มีความก้าวหน้าทั้งด้านหน้าที่การงานและในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็น 
เหตุจูงใจหลากหลายของความพยายามท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนนิการจัดการความรู ้

 

การจัดการความรู้กระบวนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู ้

คณะกรรมการประชุมเพ่ือกําหนดประเด็นดังต่อไปน้ี 
3.1.1 กําหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
3.1.2 กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
3.1.3 กําหนดวัตถุประสงค์ 

3.2 กําหนดประเด็นการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 
 การแนะแนวประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา 

3.3 กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 
3.3.1 อาจารย์ 
3.3.2 เจ้าหน้าที่ประจําคณะ 
3.3.3 เจ้าหน้าที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.4 กําหนดเครื่องมือจัดการความรู ้
3.4.1 การสังเกต 
3.4.2 การสัมภาษณ ์

  3.4.3 บัตรคะแนนสมดุล 
3.5 กําหนดตัวชี้วัดความสาํเร็จ 
  3.5.1 รูปเล่มองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
  3.5.2 การเผยแพร่องค์ความรู้อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
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บทท่ี 4 
ผลการจัดการความรู ้

4.1 ผลสาํเร็จจากการจัดการความรู ้
 4.1.1 การแนะแนวร่วมกับโครงการบริการวิชาการ 
 เดิมการแนะแนวเพ่ือศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คือการออกแนะแนวตามโรงเรียน 
โดยขออนุญาตโรงเรียนหรือขออนุญาตผ่านอาจารย์แนะแนวประจํา
โรงเรียน แต่หลายปีที่ผ่านมากลับพบว่า ภายใต้สภาพการแข่งขันการแนะ
แนวเพ่ือหานักเรียนมาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาทวีความรุ่นแรงมากข้ึน 
แข่งขันกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทําให้โรงเรียนประสบปัญหาความ
ซ้ําซ้อนการเข้าแนะแนวของมหาวิทยาลัย หรือแม้แต่รบกวนเวลาเรียนของ
นักเรียน บางโรงเรียนจึงแก้ไขด้วยการจัดโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์
หรือที่เรียกว่าตลาดแนะแนว แล้วเชิญหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวอาจได้ผลในแง่การแก้ไขปัญหาด้านความซ้ําซ้อน
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มักจะขอเข้าแนะแนวไม่พร้อมกัน และเกิดความ
เหลื่อมล้ําด้านช่ือเสียงของสถาบันอุดมศึกษา  บางสถาบันอุดมศึกษาอาจ
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ เน่ืองจากมีสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ช่ือเสียงขอเข้าแนะแนวในวันเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนก็มักจะอนุญาตให้
สถาบันดังกล่าวก่อนเสมอ 

 ดังนั้น การบูรณาการกิจกรรมการให้บริการวิชาการควบคู่กับ
การแนะแนวประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ได้รับความสนใจจากครูและ
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นักเรียนมากกว่า การมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการแนะแนวเพียงอย่างเดียวอาจ
เน่ืองมาจาก ครูและนักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับ
สาขาวิชาที่สนใจมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว และโรงเรียนมัก
ให้ความสนใจและตอบรับให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าบริการวิชาการมากกว่า 
ที่น่าสนใจคือ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะจัดโครงการบริการวิชาการ
โดยนําองค์ความรู้ที่อาจารย์ทุกคนมีอยู่ในตัวลงสู่ชุมชน รวมถึงโรงเรียน
และผู้ปกครองที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนด้วย จึงน่าจะได้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสมกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย 

4.1.2 การออกแนะแนวควรเป็นอาจารย์ประจําสาขา 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเป็นผู้ที่มีความรู้ เรื่องการบริหาร

หลักสูตรเป็นอย่างดี เช่น อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา แผนการเรียน การ
เทียบโอนรายวิชา การทํากิจกรรม เรื่องทุนการศึกษา เรื่องหอพัก หรือ
แม้แต่การดําเนินชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น การที่นักเรียนได้
พูดคุยโดยตรงกับสาขาวิชา ทําให้นักเรียนมีความมั่นใจ การตัดสินใจจะ
มั่นคง ไม่เปลี่ยนใจในภายหลัง เพราะฉะน้ัน การเตรียมตัวของอาจารย์แนะ
แนวจึงมีความสําคัญมาก รวมไปถึงเรื่องบุคลิกภาพ และต้องสามารถ
สื่อสารได้อย่างรู้เรื่อง พูดจาฉะฉาน  

  ปัญหาหน่ึงที่เกิดขึ้นคือ การไปแนะแนวร่วมกันกับส่วนกลาง
หลายๆ สาขาวิชา เวลาที่สาขาจะได้พูดคุยกับนักศึกษามีน้อยเพราะว่าไป
กันหลายสาขา บางคร้ังเกิดการเกรงใจซึ่งกันและกันไม่กล้าประชาสัมพันธ์
สาขาตัวเองเต็มที่ เวลาประชาสัมพันธ์ก็จะพูดข้อมูลในส่วนกลางซึ่งเป็น
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ข้ อ มู ล เ ชิ ง ก ว้ า ง ไ ม่ ลึ ก ไ ป ถึ ง ส า ข า จ ะทํ า ใ ห้ เ ด็ ก ม อ งภ าพแบบ 
รวม ๆ ไม่แน่ใจว่าจะตัดสินในเลือกสาขาไหน  

 4.1.3 เอกสารประชาสัมพันธ์ 
  เอกสารประชาสัมพันธ์ควรมี ช่องทางการติดต่อเ พ่ือ

ประสานงานโดยตรงกับอาจารย์ประจําสาขาวิชา หรือผู้บริหารของคณะ 
เพ่ือสอบถามข้อมูลเชิงลึก และควรมีช่องทางการติดต่อประสานงาน
มากกว่า 1 ช่องทาง เช่น ทางเบอร์โทรศัพท์ ทางอีเมล์ ทางไลน์ เป็นต้น 
เน่ืองจากเทคโนโลยีทางสารสนเทศกําลังเป็นเครื่องมือที่นักเรียนใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างกว้างขวาง 

 4.1.4 ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา 
  เ ว็ บ ไ ซ ต์ รั บ ส มั ค ร ค ว ร มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร 

แนะแนวสาขาเช่น เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
และควรให้เบอร์ผู้เก่ียวข้องหรือเบอร์อาจารย์ประจําสาขาวิชาไว้เพ่ือให้
นักเรียนสามารถติดต่อถึงสาขาโดยตรงไม่ต้องผ่านส่วนกลาง และในระบบ
รับสมัครควรมีช่องทางให้นักเรียนสามารถแนบไฟล์ เช่น ใบแสดงผลการ
เรียน  ใบแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ ที่สามารถให้คณะหรือสาขาวิชา
สามารถเข้าไปดูเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเพ่ือเป็นข้อมูลในการรับเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชาของตนได้ 

 

4.1.5 จัดสรรงบประมาณเพ่ือแนะแนวประชาสัมพันธ์ระหว่าง
สิ้นปีงบประมาณ 

เน่ืองจากช่วงเวลาสําคัญในการออกแนะแนวการศึกษา เป็น
ช่วงเวลาที่กําลังจะสิ้นปีงบประมาณและอยู่ระหว่างการจัดทํางบประมาณ
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ใหม่ ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างการดําเนินการ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ช่องว่างดังกล่าว ฝ่ายแผนและงบประมาณควรเร่งดําเนินการจัดทํา
งบประมาณให้เร็วขึ้น หรืออาจก้ันเงินเหลื่อมปีเพ่ือให้สาขาสามารถนําไป
บริหารจัดการเกี่ยวกับการแนะแนวประชาสัมพันธ์ได้อย่างต่อเน่ือง 

4.1.6 สาขาสามารถมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนักศึกษาที่
กําลังรอสมัครที่สํานักส่งเสริมวิชาการ 

ในการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีจะมีนักเรียนจํานวน
มาก เช่น นักเรียนจากโรงเรียนคงคารามจะมากันเป็นกลุ่มโดยขออนุญาต
ทางโรงเรียนเดินทางมาสมัคร หรือบางโรงเรียนให้รถตู้มาส่งเด็กนักเรียนที่
จะมาสมัคร ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นักเรียนส่วนใหญ่
ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดเรียนอะไร สาขาใดเหมาะสมกับตัวเอง หรือยังไม่ทราบ
รายละเอียดสาขาที่เปิดสอนอย่างลึกซึ้ง บางสาขาจะมารอนักเรียนกลุ่มน้ี
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะหรือประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเชิงลึกแก่นักเรียน ทํา
ให้นักเรียนสามารถตัดสินใจได้เลยในทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป
แนะแนวประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน  

 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่อาจนําไปสู่ความสัมพันธ์อันดี
และความสําเร็จได้อีก คือ  ในการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาควรมีของที่ ระลึกไปฝากกับครู โรงเรียนมัธยมเ พ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี หรือของรางวัลเพ่ือร่วมกิจกรรมกับนักเรียนที่มาร่วม
กิจกรรมแนะแนวกับมหาวิทยาลัย 
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 คุณลักษณะของอาจารย์แนะแนว  

ควรต้องมีความรู้ในสาขาของตัวเองอย่างลึกซึ้งรวมไปถึง
สาขาอ่ืน ๆ เ น่ืองจากในการไปพบเด็กแต่ละครั้งต้องมี เด็กที่สนใจ
หลากหลายถ้ามีเด็กต้องการเรียนสาขาที่ไม่ใช่ในสาขาของตนก็ควรจะให้
ข้อมูลในระดับเบ้ืองต้น หรือให้เบอร์โทรเจ้าของสาขาไว้กับนักเรียนได้ และ
ที่สําคัญควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  

 รุ่นพี่แนะนํารุ่นน้อง  
 นักศึกษากับนักเรียนเป็นคนที่อยู่ในวัยเดียวกันการพบปะ

พูดคุยในการแนะนําหรือการสื่อสารจะเข้าถึงกันได้ง่ายกว่าอาจารย์ ส่วน
ใหญ่นักเรียนจะมีการติดต่อสื่อสารกันในทางโซเชียลมี เ ดียต่าง ๆ 
นอกเหนือจากพ้ืนที่เราไม่สามารถออกไปแนะแนวได้ อาจให้แกนนํา
นักศึกษาในท้องถิ่นไปแนะแนวในโรงเรียนเก่าของตัวเอง เช่น นักเรียนที่มา
จากทางยะลา  นราธิวาส  หรือนักเ รียนจากทางเหนือช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลัยปิดเทอมจะเป็นช่วงที่โรงเรียนมัธยมยังเปิดเรียนนักศึกษาของ
เราสามารถท่ีจะเข้าแนะแนวให้กับรุ่นน้องได้โดยเราจะฝากเอกสารไปกับ
รถไฟหรือไปรษณีย์แล้วให้เด็กไปรับที่ปลายทาง 
  ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มียอดรับนักศึกษาเกิน
แผนรับ 

จากที่มีเครือขา่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันเองมีบาง
มหาวิทยาลัยทีม่ีนักเรียนมาสมัครจนเกินแผนไม่สามารถรบัได้ อาจไปทํา
ความร่วมมือและเช่ือมโปรแกรมการรับสมคัรให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้
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โดยสะดวกหรือเป็นทางเลือกหน่ึงให้นักเรียนสามารถสมคัรเพ่ิมเติมผ่าน
ระบบการรับสมัครออนไลน์ได้เลย  

 การวางสื่อประชาสัมพนัธ์   
 ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ค ว า ม ต่ อ เ น่ื อ ง ก า ร แ น ะ แ น ว

ประชาสัมพันธ์คือ มีเอกสารวางอยู่ทุกจุดตามกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการ
สื่อสารให้ข้อมูลแก่นักเรียนอย่างสม่ําเสมอ และต่อเน่ืองเป็นประจํา สร้าง
ความคุ้นเคยแก่สายตาหรือความทรงจําของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

การให้โควตาพิเศษ  
ควรกําหนดจํานวนโควตาท่ีจะให้แต่ละโรงเรียนอย่าง

ชัดเจน อาจพิจารณาจากสถิติโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ในรอบปีที่ผ่านมา 

การจัด open  house ของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการเปิดบ้านโดยเชิญอาจารย์

แนะแนว แกนนํานักศึกษาและผู้ปกครอง เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยที่อาจารย์และ
ตัวแทนนักเรียนได้มีโอกาสได้สัมผัสกับสถานที่จริงแล้วนําไปบอกกล่าวกับ
เพ่ือนและผู้ปกครอง 

ข้อมูลในการประสานกับทางโรงเรียน 
ในการออกแนะแนวต้องดูกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ที่ผ่าน

มาพบปัญหากลุ่มนักเรียนที่เข้าฟังการแนะแนวไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เช่น 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานไปโรงเรียนอนุญาตให้เข้า
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แต่กลุ่มนักเรียนที่เข้าฟังเป็นนักเรียนแผนกศิลป์ – สังคม ซึ่งไม่ตรงกับ
คุณสมบัติที่ต้องการรับนักศึกษา 
4.2 ข้อปัจจัยเก้ือหนุนให้เกิดความสําเร็จ 

ปัจจัยหลักทีส่่งผลต่อความสําเร็จของโครงการจัดการความรู้ได้แก่ 
4.2.1 การสร้างเครือข่ายที่ดี 
4.2.2 การได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
4.2.3 ความร่วมมือ 
4.2.4 การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
4.2.5 การจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ 

4.3. แนวทางเพื่อสรา้งองค์ความรู้เพิ่มเติม 
 4.3.1  ฝึกให้อาจารย์แนะแนว และมีองค์ความรู้เก่ียวกับสาขาอย่าง
ลึกซึ้ง   

4.3.2 พัฒนาบุคลิกภาพ และการสือ่สารที่ดีให้แก่อาจารย์แนะแนว 
4.3.3 สร้างความตระหนักรู้ในความสําคัญกับการแนะแนวและ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
4.3.4 สร้างการทํางานเป็นทีม 
4.3.5 รักษาเครือข่ายแนะแนวระหว่างอาจารย์แนะแนวกับอาจารย์

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
 

----------------------------------- 
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คณะผู้ดําเนินการ 
 

ที่ปรึกษา  
ผศ.ดร. เสนาะ  กลิ่นงาม รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตและวิชาการ 
 

ฝ่ายดําเนินการและสรุปรายงาน 

ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ รศ.ดร.ยุทธ ไกรวรรณ์
ดร.อัตภาพ มณีเติม อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว
นางสาวเฉลย ทองคํา นางศุภวรรณ สวัสด์ิวารี
นางจีรนุช ป่ิมเป่ียม นางสาวไพลิน ฤทธ์ิเดช
นางสาวสิริเพญ็ เพ็ญจํารัส นางสาววรดี แซ่โค้ว
นางสาววนิดา แตงเงิน นางป่ินทอง อมรจุติ
นางรัชนก เรืองอร่าม นางประไพ ขมแก้ว
นางสาวสุปราณี เขียวคํารพ นางสาวน้ําฝน แสงอรุณ

ฝา่ยออกแบบปก
      นางสาวเฉลย  ทองคํา 
 
 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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อ้างอิง 
 

http://www.opdc.go.th/ 
http://www.kk.ru.ac.th/ 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
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ระบบและกลไกการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


