
 

  

 

การจัดการความรู ้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

องค์ความรู้ 
เรื่อง การบูรณาการการท างานเพื่อการแนะแนวเชิงรุกของคณะเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน 
 

ผู้ถ่ายทอดจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 

1. นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์
นักวิชาการศึกษา 

2. นายธนพล ผลจันทร์ 
นักวิชาการศึกษา 

1. นางสุรีย์ เนียมสกุล 
นักวิชาการศึกษา 

2. นางสาวนภาพร ภู่เพ็ชร์ 
นักวิชาการศึกษา 

3. นางพจมาน วงษ์วิบูลย์สิน 
นักวิชาการศึกษา  

4. นางสาวธนิตา ถวิลวิสาร 
นักวิชาการศึกษา  

5. นางกชพรรณ กระตุฤกษ์ 
นักวิชาการศึกษา  

6. นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัย 
นักวิชาการศึกษา  

7. นายปิยะศักดิ์ รุจิโกไศย 
นักวิชาการศึกษา  

8. นางสาวหฤทัย เผือกพงศ์พัฒน์ 
นักวิชาการศึกษา 

1. นายชลณัฐ เสาทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นายกฤตภ์ เลขมาศ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วันที่จัดท ารายงาน : 9 พฤษภาคม 2565 
 
ประเภทของประเด็นองค์ความรู้ 

  1. องค์ความรู้ด้านวิชาการ (บุคลากรสายวิชาการ) 
 1.1 ด้านการเรียนการสอน   1.2 ด้านการวิจัย  

 1.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  1.4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) 

 3. องคค์วามรู้ในด้านระบบงานสนับสนุน (บุคลากรสายสนับสนุน) 

 
สรุปประเด็นส าคัญ  

ในประเทศไทยสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจ านวนมาก และมีการแข่งขันกันสูงใน
เรื่องของการหานักศึกษาเข้ามาเรียนในสถานศึกษา มีค ากล่าวว่า “3 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยของ
ไทยในปัจจุบันอาจต้องปิดตัวลง ในช่วง 10 ปีข้างหน้า” โดยในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยของไทยบางแห่งต้องมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน บางสาขาวิชาต้องถูกปิด
เพราะคนมาเรียนน้อย มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งต้องขายกิจการให้ผู้ร่วมทุนต่างชาติ บางกรณี



 

  

ถึงขนาดมีการเลิกจ้างอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้อัตราการเข้ามาลงทะเบียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยลดลง ในช่วงระหว่างปี 
2505 - 2525 จ านวนเด็กเกิดใหม่ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000,000 - 1,200,000 คนต่อปี แต่
หลังจากปี 2525 จ านวนเด็กเกิดใหม่ของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การลดลงของ
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่ท าให้รายได้ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมด้านการศึกษาของแต่
ละมหาวิทยาลัยลดลง แต่ยังท าให้งบประมาณที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรจากภาครัฐนั้น
ลดลงด้วย (ที่มา https://www.longtunman.com/12469) ดังนั้นการสร้างการรู้จักให้แก่
มหาวิทยาลัย และคณะ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ดังนั้น คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจึงให้ความส าคัญกับการจัดการแนะแนวการศึกษา โดยมีการด าเนินการ
แนะแนวเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ในการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการแนะแนวโดยการลงพื้นที่โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แบบชั้นปี และ
รายห้องในคาบเรียนวิชาแนะแนวของแต่ละโรงเรียน ทั้งโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการแนะน าหลักสูตรของคณะ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะได้ใช้งานเมื่อเข้ามาเรียนกับ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รวมถึงทุนการศึกษาต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับเมื่อ
เข้ามาเรียน 

แต่ในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 เกิดวิกฤติสถานการณ์แพร่
ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการด าเนินการแนะแนวการศึกษาจะด าเนินงานในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 
ของปีการศึกษา 2563 เป็นการแนะแนวแบบผสมผสาน โดยเป็นการแนะแนวในพื้นที่ และการ
แนะแนวออนไลน์ ซึ่งหัวหน้างานแนะแนวของคณะมีการประสานงานกับอาจารย์แนะแนวของ
โรงเรียนเพื่อสอบถามก่อนว่าสามารถแนะแนวในรูปแบบใด ตามความสมัครใจของแต่ละโรงเรียน 
เนื่องจากเร่ิมมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ต้องมีการปรับรูปแบบในการแนะแนว  

และในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 วิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินการแนะแนวการศึกษาคณะมี
การปรับรูปแบบการแนะแนวการศึกษา เป็นการแนะแนวออนไลน์ 100% เพื่อความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ โดยหัวหน้างานแนะแนวของคณะจะการประสานงานกับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน
เพื่อขอเวลาในการออนไลน์ 

 
วิธีการด าเนินการ 

การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 การด าเนินการแนะแนวการศึกษาจะ
ด าเนินงานอยู่ประมาณภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งการด าเนินการแนะแนวปี
การศึกษานี้ ทางคณะได้ด าเนินแล้วเสร็จก่อนที่มีการประกาศให้สถาบันการศึกษาปฏิบัติงานแบบ 
Work from Home ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการด าเนินงานตาม
กระบวนการ PDCA ดังนี้ 

การวางแผน (P) หัวหน้างานแนะแนวของคณะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานแนะแนว
เข้าประชุม ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร (งานสื่อสารองค์กร) ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการแนะแนว โดยมีการจัดท าแผนงานในการแนะ
แนว ดังนี้ 

https://www.longtunman.com/12469


 

  

 

 
  

โดยมีการลงพื้นที่แต่ละที่จะมีการสอบถามถึงคนที่จะลงพื้นที่ในกลุ่มไลน์ เพื่อการสลับ
สับเปล่ียนกันระหว่างทีมงาน 3 ฝ่าย ในการลงพื้นที่โรงเรียน เนื่องจากแต่ละคนมีภาระงานประจ า
หลักที่ต้องรับผิดชอบ 

 

 
 

และมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานในการลงพื้นที่เพื่อการด าเนินการ 
แนะแนวการศึกษา ดังนี้ 

 



 

  

 
1) ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 

- ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน และจัดคิวส าหรับการแนะแนวแต่ละ
โรงเรียน 

- ประสานงานกับคณบดีหรืออาจารย์เพื่อแนะน าคณะและหลักสูตร
ของคณะ 

- น าเสนอเรื่องทุนการศึกษา 
- ประสานงานศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูลแก่โรงเรียนที่คณะไปแนะแนว
การศึกษา 

- เล่นเกมตอบค าถาม 
- เก็บภาพการจัดกิจกรรม และบันทึกลงในกลุ่มไลน์ทีมงานแนะแนว
การศึกษา 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเร่ืองการจัดการแนะแนวของคณะ 
2) ฝ่ายวิชาการและวิจัย - ส่งเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครแก่โรงเรียนที่จะเข้าไปแนะแนว

การศึกษาในเบื้องต้น 
- จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัคร 
- น าเสนอเรื่องการรับสมัคร และการเทียบโอน 
- รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาที่คณะฯ เบื้องต้น 
- เก็บภาพการจัดกิจกรรม และบันทึกลงในกลุ่มไลน์ทีมงานแนะแนว
การศึกษา 
- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาในช่องทาง
การติดต่อของฝ่ายวิชาการ 
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าสมัคร เทียบกับโรงเรียนที่มีการไป
แนะแนวการศึกษา 

3) ฝ่ายบริหาร - พิธีกร  
- จัดท าก าหนดการในการน าเสนอข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรม และ
ควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
- ตรวจสอบคลิป VDO ที่จะน าเสนอ และเปิดคลิปและสไลด์ทั้งหมด 
- เตรียมเอกสารและของแจก 
- เตรียมป้าย Roll up 
- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาในช่องทาง
การติดต่อของฝ่ายวิชาการ 
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ลงใน
ช่องทางออนไลน์ของคณะ 

 
 การน าไปปฏิบัติ (Do) การลงพื้นที่ในการแนะแนวการศึกษา โดยมีการด าเนินการตาม
แผนงานที่วางไว้ โดยมีล าดับการท างานดังนี้ 

1) ก่อนการลงพื้นที่แนะแนว 
1.1) ฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 

- ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน และจัดคิวส าหรับการแนะแนวแต่ละโรงเรียน  
- ประสานงานกับคณบดีหรืออาจารย์เพื่อแนะน าคณะและหลักสูตรของคณะ 
- ประสานงานศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูลแก่โรงเรียนที่คณะไปแนะแนวการศึกษา 
- ประสานงานกับทีมงานคณะเพื่อจัดคนลงพื้นที่ในแต่ละโรงเรียน  
- จองรถส าหรับการเดินทางลงพื้นที่โรงเรียน 



 

  

1.2) ฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 
- ส่งเอกสารโควตา 
- จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัคร 

1.3) ฝ่ายบริหาร ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 
- จัดท าก าหนดการในการน าเสนอข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรม  
- เตรียมคลิป VDO ของคณะ และแต่ละวิชาเอก รวมถึงไฟล์ Power Point ที่

จะน าเสนอ  
- เตรียมเอกสารและของแจก 
- เตรียมป้าย Roll up   

2) ระหว่างการลงพื้นที่แนะแนว 
2.1) ฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 

- น าเสนอเรื่องทุนการศึกษา 
- เล่นเกมตอบค าถาม 
- เก็บภาพการจัดกิจกรรม และบันทึกลงในกลุ่มไลน์ทีมงานแนะแนวการศึกษา 

2.2) ฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 
- น าเสนอเรื่องการรับสมัคร และการเทียบโอน 
- รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาที่คณะฯ เบื้องต้น 
- เก็บภาพการจัดกิจกรรม และบันทึกลงในกลุ่มไลน์ทีมงานแนะแนวการศึกษา 

2.3) ฝ่ายบริหาร ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 
- พิธีกรในการด าเนินกิจกรรม  
- ควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
- เปิดคลิปและสไลด์ทั้งหมด 
- การประเมินผลความพึงพอใจในการแนะแนวการศึกษา 
   

   
 

 
3) หลังการลงพื้นที่แนะแนว 



 

  

3.1) ฝ่ายกิจการนักศึกษา ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องการจัดการแนะแนวของคณะ  
- สรุปผลโครงการแนะแนวเชิงรุก (ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ) 

3.2) ฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 
- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาในช่องทางการติดต่อ

ของฝ่ายวิชาการ 
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าสมัคร เทียบกับโรงเรียนที่มีการไปแนะแนว

การศึกษา 
3.3) ฝ่ายบริหาร ด าเนินการในเรื่อง ดังนี้ 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาในช่องทางการติดต่อ
ของฝ่ายวิชาการ 

- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ลงในช่องทาง
ออนไลน์ของคณะ  

การติดตาม (Check) มีการติดตามเพื่อประเมินความส าเร็จ สามารถแบ่งได้เป็นประเด็น
ต่างๆ ดังนี้   

1) การแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนการด าเนินงาน พบว่า มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
ท าให้ด าเนินการได้อย่างเรียบร้อย แต่ก็ยังพบปัญหาในเรื่อง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการน าเสนอ  
ณ โรงเรียนที่มีการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา แต่ละแห่งมีการใช้งานที่ต่างกัน ทีมงานที่ลงพื้นที่ไม่
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว และพบปัญหาในเรื่องไม่มีผู้ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคของ
โรงเรียนบางแห่งที่มีการลงพื้นที่ 

2) สื่อที่ใช้น าเสนอ พบว่า สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการน าเสนอมีประโยชน์เป็นอย่างมาก 
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ ซึ่งผู้เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
แต่บางคลิปมีความยาวมากเกินไป จึงมีการน าเสนอให้ตัดต่อคลิปให้สั้นลง  

3) ช่องทางการส่ือสารของคณะ ช่องทางการติดต่อกลบั และเอกสารแจกต่าง ๆ ของ
คณะ พบว่า มีความชัดเจน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีประโยชน์ในการสื่อสาร แต่มีผู้เข้าร่วม
การแนะแนวการศึกษาบางท่านต้องการเอกสารประชาสัมพันธ์ของคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ด้วย 

4) การท าแบบส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อ พบว่า เป็นการสร้าง
ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการติดต่อผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อรายบุคคล เป็นอีกหนึ่ง
เครื่องมือในการประเมินผลความส าเร็จของการแนะแนวการศึกษา อีกทั้งยังสามารถเอื้อประโยชน์
ให้แก่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการติดต่อผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อรายบุคคล หรือขอเข้าแนะแนวการศึกษาเพิ่มเติมได้ แต่
มีผู้เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาบางท่านแจ้งว่าไม่สะดวกสแกน จึงด าเนินการส่งลิงค์ให้ภายหลัง 

การปรับปรุง (Act) จากการติดตาม (Check) สามารถหาแนวทางในการด าเนินการเพื่อ
น าไปพัฒนา และสรุปผลร่วมกันในทีมแนะแนวการศึกษา และผู้บริหาร ในการวางแผนพัฒนาการ
จัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป ดังนี้   

1) การแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนการด าเนินงาน จากปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน
การน าเสนอ ณ โรงเรียนที่มีการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา แต่ละแห่งมีการใช้งานที่ต่างกัน 
ทีมงานที่ลงพื้นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว และพบปัญหาในเรื่องไม่มีผู้ประสานงานกับ
ฝ่ายเทคนิคของโรงเรียนบางแห่งที่มีการลงพื้นที่นั้น ในการแนะแนวการศึกษาครั้งต่อไปจะมีการ
ประสานงานกับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนนั้นเพื่อขอความกรุณาให้ถ่ายรูปห้องที่ใช้จัดกิจกรรม
แนะแนว และแจ้งของฝ่ายเทคนิคของโรงเรียนในการเปิดอุปกรณ์ เพื่อลดปัญหาในเรื่องการใช้งาน



 

  

อุปกรณ์ในแต่ละที่ที่มีความแตกต่างกัน และในเรื่องของการควบคุมเวลา ควรมีป้ายบอกเวลาว่า
เหลือเวลาอีกกี่นาที ในการน าเสนอของแต่ละคน 

2) สื่อที่ใช้น าเสนอ ที่มีบางคลิปมีความยาวมากเกินไป จึงมีการให้ตัดต่อคลิปให้สั้นลง 
และจัดเก็บข้อมูลใน Google Drive และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของคณะที่ใช้ในการลงพื้นที่แนะแนว 
(กรณีที่บางโรงเรียนไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้)   

 

 
 

3) ช่องทางการส่ือสารของคณะ ช่องทางการติดต่อกลับ และเอกสารแจกต่าง ๆ ของ
คณะ ที่มีผู้เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาบางท่านต้องการเอกสารประชาสัมพันธ์ของคณะอื่น ๆ 
ของมหาวิทยาลัยด้วย คณะมีการด าเนินการขอเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อ
น าไปแจกเพิ่มเติมในโรงเรียนถัดไปในการลงพื้นที่ด้วย 

4) การท าแบบส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ที่มีผู้เข้าร่วมการแนะแนว
การศึกษาบางท่านแจ้งว่าไม่สะดวกสแกน จึงด าเนินการส่งลิงค์ให้ภายหลัง และมีการจัดท าเอกสาร
แบบส ารวจส าหรับแจกให้ประเมินในการลงพื้นที่เพิ่มเติมด้วย 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นคณะน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาที่จะเข้ามาในปีการศึกษา 2565 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท าให้ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินการเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานในบางข้ันตอน และมีการด าเนินการที่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

การวางแผน (P) หัวหน้างานแนะแนวของคณะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานแนะแนว
เข้าประชุม ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร (งานสื่อสารองค์กร) ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการแนะแนวในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการจัดท า
แผนงานในการแนะแนว ดังนี้ 

 

 
 



 

  

 
  

และมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานในการลงพื้นที่เพื่อการด าเนินการ 
แนะแนวการศึกษา โดยปรับในบางขั้นตอนเพื่อให้เมาะสมกับการด าเนินการในรูปแบบออนไลน์  
โดยมีการประชุมเพื่อท าความเข้าใจ และหาแนวทางในการด าเนินการที่เหมาะสม รวมถึงแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

 



 

  

 
 
 การน าไปปฏิบัติ (Do) การลงพื้นที่ในการแนะแนวการศึกษา โดยมีการด าเนินการตาม
แผนงานที่วางไว้ ดังนี้ 

1) ฝ่ายกิจการนักศึกษาติดต่อประสานงานกับโรงเรียน และจัดล าดับส าหรับการแนะแนว
แต่ละโรงเรียน ประสานงานกับคณบดีหรืออาจารย์เพื่อแนะน าคณะและหลักสูตรของคณะ 
ประสานงานศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูลแก่โรงเรียนที่คณะไปแนะแนวการศึกษา และจัดเตรียมเปิดห้อง
ประชุมออนไลน์ และกดรับผู้เข้าร่วม 

2) ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดท าไฟล์ Power Point ส าหรับน าเสนอในเรื่องการรับสมัคร 
การเทียบโอน และทุนการศึกษา และจัดท าแฟ้มข้อมูลใน Google Drive ส าหรับจัดเก็บ และแชร์
การเข้าถึงให้แก่ทีมงานทุกคน 

3) ฝ่ายบริหารน าคลิปข้อมูลที่ต้องใช้ในการน าเสนอบันทึกลงในแฟ้มข้อมูล 
4) ซ้อมล าดับการน าเสนอเสมือนจริง ก่อนการแนะแนวในรูปแบบออนไลน์ในโรงเรียนแรก 

โดยมขีั้นตอนในการแนะแนวออนไลน์ดังนี้ 
4.1) เปิดห้องประชุมออนไลน์ และกดรับผู้เข้าร่วม และเปิดเพลงของคณะก่อนเวลา

ประมาณ 15 นาที และเปิดคลิปวิดีโอผลงานนักศึกษา 5 นาทีก่อนเวลาเริ่มแนะแนวการศึกษา  
4.2) พิธีกรเริ่มต้นกล่าวตามก าหนดเวลา เปิดคลิปวิดีโอแนะน าคณะ  
4.3) คณบดีกล่าวแนะน าคณะ  
 

 
 

และแนะน าแต่ละวิชาเอกโดยมีการเปิดคลิปประกอบ จากนั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน
การอธิบายเรื่องการรับสมัคร การเทียบโอน (กรณีเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา) ทุนการศึกษา ศิษย์
เก่าพูดคุยกับน้อง และอธิบายการเดินทาง ตามล าดับ 

 

    



 

  

    
 

 
 

4.4) ผู้ดูแลระบบตรวจสอบค าถาม หากมีค าถามจะแจ้งแก่พิธีกรในไลน์กลุ่ม 
4.5) ผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมเวลาจะแจ้งเวลาเป็นนาทีในไลน์กลุ่มเป็นระยะ เพื่อ

ความคุมเวลาให้เหมาะสม 

 
4.6) ตอบข้อซักถาม และตอบแบบประเมินออนไลน์  
 

  
 

 5) น าขั้นตอนในการแนะแนวออนไลน์ไปปฏิบัติกับโรงเรียนที่มีการแนะแนวออนไลน์ และ
ผู้รับผิดชอบแคปภาพหน้าจอ และบันทึกลงในอัลบั้มในกลุ่มไลน์ โดยต้ังช่ืออัลบั้มให้ชัดเจน 
 



 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

6) คณะแนะน าช่องทางการส่ือสารของคณะ และผู้เข้าร่วมท าการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการแนะแนวการศึกษา  



 

  

   
 

7) หลังการแนะแนวออนไลน์ มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องการจัดการแนะ
แนวของคณะ และสรุปผลโครงการแนะแนวเชิงรุก (ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการ) รวมถึงให้
ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาในช่องทางการติดต่อ ตรวจสอบรายชื่อ
นักเรียนที่เข้าสมัคร เทียบกับโรงเรียนที่มีการไปแนะแนวการศึกษา และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ใน
การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา ลงในช่องทางออนไลน์ของคณะ  

การติดตาม (Check) มีการติดตามเพื่อประเมินความส าเร็จ สามารถแบ่งได้เป็นประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้   

1) การแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนการด าเนินงาน พบว่า การซ้อมก่อนการแนะแนว
รูปแบบออนไลน์กับโรงเรียนต่าง ๆ ช่วยได้จริง เนื่องจากรู้ล าดับก่อนหลังในการน าเสนอ และช่วย
ให้สามารถก าหนดเวลาในการน าเสนอของแต่ละคนได้ แต่ปัญหาที่พบคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเมื่อผู้เข้าร่วมการแนะแนวเข้าช้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้เวลาคลาดเคลื่อน
ไปจากแผนที่วางไว้ และผู้แนะน าการสมัคร และสิทธิพิเศษโควตาของคณะฯ แนะน าไม่ตรงตาม
เอกสาร PowerPoint อาจท าให้ผู้เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาเกิดความสับสน 

2) สื่อที่ใช้น าเสนอ พบว่า สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการน าเสนอมีประโยชน์เป็นอย่างมากใน
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ และสร้างความเข้าใจที่กระจ่างชัด ซึ่งผู้เข้าร่วมการแนะแนว
การศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

3) ช่องทางการสื่อสารของคณะ พบว่า สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีประโยชน์ในการ
สื่อสาร แต่มีนักเรียนบางคนไม่สะดวกสแกน จึงด าเนินการส่งลิงค์ให้ภายหลัง โดยการส่งผ่าน
อาจารย์แนะแนวที่ได้ประสานงานไว้ 

4) การท าแบบส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อ เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่มี
ประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการติดต่อผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อรายบุคคล เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือใน
การประเมินผลความส าเร็จของการแนะแนวการศึกษา อีกทั้งยังสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่คณะ
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ติดต่อผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อรายบุคคล หรือขอเข้าแนะแนวการศึกษาเพิ่มเติมได้ แต่มีผู้เข้าร่วมการ
แนะแนวการศึกษาบางท่านแจ้งว่าไม่สะดวกสแกน จึงด าเนินการส่งลิงค์ให้ภายหลัง 

การปรับปรุง (Act) จากการติดตาม (Check) สามารถหาแนวทางในการด าเนินการเพื่อ
น าไปพัฒนา และสรุปผลร่วมกันในทีมแนะแนวการศึกษา และผู้บริหาร ในการวางแผนพัฒนาการ
จัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป ดังนี้   

1) การแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนการด าเนินการแนะแนวการศึกษา ที่พบปัญหาในการ
เข้าห้องช้าของนักเรียนนั้น ให้แก้ปัฐหาโดยการให้หัวหน้างานแนะแนวของคณะแจ้งแก่อาจารย์แนะ
แนวที่ได้ประสานงานด้วย เพื่อขอความร่วมมือในการแจ้งนักเรียนให้เข้าร่วมตามเวลาที่ก าหนด 



 

  

และมีการซักซ้อมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มเติมหากผู้เข้าร่วมการแนะแนวเข้าช้า ส่วนการ
แนะน าการสมัคร และสิทธิพิเศษโควตาของคณะ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนการซักซ้อมเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความพร้อม และการส่ือสารที่ตรงกับข้อมูลที่น าเสนอ 

2) สื่อที่ใช้น าเสนอ ส่ือต่าง ๆ จะมีการส่งมอบสื่อทั้งหมดที่น าเสนอในการแนะแนว
การศึกษา โดยรวบรวมไว้ในโฟลเดอร์ (Folder) Google Drive  ให้อาจารย์แนะแนวการศึกษา 
เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษา หรือที่สนใจสามารถดูได้เพิ่มเติม อีกทั้งได้มีการ
เผยแพร่ส่ือต่าง ๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารของคณะ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมได้ ตามลิงก์ 
: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hfAnxMvk8HT8Rg6W2e3KTuBoTOWJxYKk 

 

  
 

3) ช่องทางการสื่อสารของคณะ ด าเนินการแก้ไขโดย การรวบรวมลิงค์ของช่องทาง
ต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อส่งในกล่องข้อความ เพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการติดตามช่องทางการสื่อสาร  

4) การท าแบบส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ด าเนินการแก้ไขโดยการส่ง
ลิงค์ในกล่องข้อความส าหรับท่านที่ไม่สะดวกสแกน เพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการท าแบบส ารวจ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1) จากที่มีการด าเนินการแนะแนวเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างการรู้จักให้กับคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีจ านวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาเกินแผนรับที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2) คณะมีการให้นักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ตอบแบบประเมินกระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
เป็นการเก็บข้อมูลการรับรู้ของนักเรียน ซึ่งการแนะแนวการศึกษาเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้ได้ผล และ
ช่วยการสร้างการรู้จักคณะให้แก่นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้  

จากการด าเนินการแนะแนวการศึกษาอย่างต่อเนื่อง งานการจัดการความจึงมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในทีมท างานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อหาแนวทางในการแนะแนวทางการศึกษา 
เพื่อด าเนินการในปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการรับสมัครนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 
2566 เป็นการแนะแนวโดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 11 เมษายน 2565  

 

    

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hfAnxMvk8HT8Rg6W2e3KTuBoTOWJxYKk


 

  

    
 

 
 
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้ได้แนวทางในการด าเนินกิจกรรม 3 รูปแบบ 

ดังนี้ 
1) การแนะแนวการศึกษาแบบลงพื้นที่โรงเรียน มีการด าเนินการดังนี้ 

1.1) ก่อนการลงพื้นที่แนะแนว 
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 

- ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน และ
จัดคิวส าหรับการแนะแนวแต่ละโรงเรียน  
- ประสานงานกับคณบดีหรืออาจารย์
เพื่อแนะน าคณะและหลักสูตรของคณะ 
- ประสานงานศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูล
แก่โรงเรียนที่คณะไปแนะแนวการศึกษา 
- ประสานงานกับทีมงานคณะเพื่อจัด
คนลงพ้ืนที่ในแต่ละโรงเรียน  
- จองรถส าหรับการเดินทางลงพื้นที่
โรงเรียน 

- ส่งเอกสารโควตา 
- จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การรับสมัคร 
 

- จัดท าก าหนดการในการ
น าเสนอข้อมูลระหว่างการจัด
กิจกรรม  
- เตรียมคลิป VDO ของ
คณะ และแต่ละวิชาเอก 
รวมถึงไฟล์ Power Point 
ที่จะน าเสนอ  
- เตรียมเอกสารและของแจก 
- เตรียมป้าย Roll up 

   
  



 

  

1.2) ระหว่างการลงพื้นที่แนะแนว 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 
- น าเสนอเรื่องทุนการศึกษา 
- เล่นเกมตอบค าถาม 
- เก็บภาพการจัดกิจกรรม 
และบันทึกลงในกลุ่มไลน์
ทีมงานแนะแนวการศึกษา 
 

- น าเสนอเรื่องการรับสมัคร 
และการเทียบโอน 
- รวบรวมรายช่ือนักเรียนที่
สนใจเข้าศึกษาที่คณะฯ 
เบื้องต้น 
- เก็บภาพการจัดกิจกรรม 
และบันทึกลงในกลุ่มไลน์
ทีมงานแนะแนวการศึกษา 

- พิธีกรในการด าเนินกิจกรรม  
- ควบคุมเวลาในการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 
- เปิดคลิปและสไลด์ทั้งหมด 
- การประเมินผลความพึง
พอใจในการแนะแนวการศึกษา 

หมายเหตุ การตอบข้อซักถามต่าง ๆ จะตอบตามประเด็นที่แต่ละฝ่ายงานรับผิดชอบ 
 

3) หลังการลงพื้นที่แนะแนว 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 
- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจเรื่องการจัดการแนะแนว
ของคณะ  
- สรุปผลโครงการแนะแนว
เชิงรุก (ด าเนินการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ) 
 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่
สนใจ เมื่อมีการสอบถามมา
ในช่องทางการติดต่อของฝ่าย
วิชาการ 
- ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนที่
เข้าสมัคร เทียบกับโรงเรียนที่
มีการไปแนะแนวการศึกษา 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่
สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาใน
ช่องทางการติดต่อของฝ่าย
วิชาการ 
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ใน
การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา 
ลงในช่องทางออนไลน์ของ
คณะ 

 
2) การแนะแนวการศึกษารูปแบบออนไลน์ 

2.1) ก่อนการลงพื้นที่แนะแนว 
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 

- ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน  
- จัดคิวส าหรับการแนะแนวแต่ละ
โรงเรียน  
- ประสานงานกับคณบดีหรืออาจารย์
เพื่อแนะน าคณะและหลักสูตรของคณะ 
- ประสานงานศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูล
แก่โรงเรียนที่คณะไปแนะแนว
การศึกษา 
- จัดเตรียมเปิดห้องประชุมออนไลน์ 
และกดรับผู้เข้าร่วม 

- ส่งเอกสารโควตา 
- จัดท าไฟล์ Power 
Point ส าหรับน าเสนอใน
เรื่องการรับสมัคร การ
เทียบโอน และ
ทุนการศึกษา  
- จัดท าแฟ้มข้อมูลใน 
Google Drive ส าหรับ
จัดเก็บ และแชร์การเข้าถึง
ให้แก่ทีมงานทุกคน 

- จัดล าดับการน าเสนอ  
- เตรียมคลิป VDO ของ
คณะ และแต่ละวิชาเอก  
 

   
 
 
 



 

  

2.2) ระหว่างการลงพื้นที่แนะแนว 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 
- เปิดห้องประชุมออนไลน์ 
และกดรับผู้เข้าร่วม 
- น าเสนอเรื่องทุนการศึกษา  
- เปิดส่ือต่าง ๆ ที่ใช้ตลอด
การแนะแนว เช่น คลิปวิดีโอ 
สไลด์ เพลง ฯลฯ 
 

- น าเสนอเรื่องการรับสมัคร 
และการเทียบโอน 
- เปิดส่ือต่าง ๆ ที่ใช้ตลอด
การแนะแนว เช่น คลิปวิดีโอ 
สไลด์ เพลง ฯลฯ (กรณีฝ่าย
กิจการนักศึกษาติดภารกิจ 
- เก็บภาพหน้าจอ และบันทึก
ลงในกลุ่มไลน์ทีมงานแนะแนว
การศึกษา 
- แจ้งเวลาคงเหลือในกลุ่ม
ไลน์ เป็นระยะ 

- พิธีกรในการด าเนินกิจกรรม  
- ควบคุมเวลาในการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 

 
2.3) หลังการลงพื้นที่แนะแนว 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 
- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจเรื่องการจัดการแนะแนว
ของคณะ  
- สรุปผลโครงการแนะแนว
เชิงรุก (ด าเนินการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ) 
 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่
สนใจ เมื่อมีการสอบถามมา
ในช่องทางการติดต่อของฝ่าย
วิชาการ 
- ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนที่
เข้าสมัคร เทียบกับโรงเรียนที่
มีการไปแนะแนวการศึกษา 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่
สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาใน
ช่องทางการติดต่อของฝ่าย
วิชาการ 
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ใน
การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา 
ลงในช่องทางออนไลน์ของ
คณะ 

 
3) การแนะแนวการศึกษาส าหรับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดท าหนังสือราชการ 

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะ และใส่ QR Code ที่เป็นลิงก์ข้อมูลคลิป
ต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะ ส าหรับโรงเรียนที่คณะยังไม่เคยไปแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อ
สร้างการรู้จักเพิ่มขึ้น  

 
 

  



 

  

 
 

การน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

องค์ความรู้นี้พัฒนาในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง) 

 พัฒนานักศึกษา    พัฒนาบุคลากร    พัฒนาหน่วยงาน (ฝ่าย/สาขา/คณะ)   

 พัฒนามหาวิทยาลัย  อื่นๆ......................................................................................................... ...... 

การน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (ควรมีรูปประกอบ 
หรือ Link กรณีที่ข้อมูลอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์) 

จากที่มีการด าเนินการแนะแนวเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานและ
ผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา มีนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้า
ศึกษาเกินแผนรับที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 

 
ปีการศึกษา 2563 2564 2565 

แผนรับนักศึกษา 280 280 280 
จ านวนนักเรียนที่สมัคร 491 1,153 562 
จ านวนที่คณะรับไว้ 364 401 356 

 
2) ประเมินกระบวนการรับสมัครนักศึกษา คณะจะมีการให้ผู้สมัครตอบแบบประเมินหลังจากที่

มีการสัมภาษณ์ในรอบต่าง ๆ ในเรื่อง “ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จากที่ใด” เป็นการเก็บข้อมูลการรับรู้ของนักเรียน จาก
ภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่า 5 อันดับแรกเป็นผลมาจากการสร้างการรู้จักคณะให้แก่นักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเป็นการด าเนินการที่ได้ผลในระดับหนึ่ง และการแนะแนวการศึกษาก็เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น มาจากการสร้างการรู้จักคณะจากการเข้าไปแนะ
แนวการศึกษา    

 

 



 

  

3) แนวปฏิบัติของในการด าเนินการแนะแนวการศึกษา 
3.1) การแนะแนวการศึกษาแบบลงพื้นที่โรงเรียน มีการด าเนินการดังนี้ 

3.1.1) ก่อนการลงพื้นที่แนะแนว 
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 

- ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน และ
จัดคิวส าหรับการแนะแนวแต่ละโรงเรียน  
- ประสานงานกับคณบดีหรืออาจารย์
เพื่อแนะน าคณะและหลักสูตรของคณะ 
- ประสานงานศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูล
แก่โรงเรียนที่คณะไปแนะแนวการศึกษา 
- ประสานงานกับทีมงานคณะเพื่อจัด
คนลงพ้ืนที่ในแต่ละโรงเรียน  
- จองรถส าหรับการเดินทางลงพื้นที่
โรงเรียน 

- ส่งเอกสารโควตา 
- จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การรับสมัคร 
 

- จัดท าก าหนดการในการ
น าเสนอข้อมูลระหว่างการจัด
กิจกรรม  
- เตรียมคลิป VDO ของ
คณะ และแต่ละวิชาเอก 
รวมถึงไฟล์ Power Point 
ที่จะน าเสนอ  
- เตรียมเอกสารและของแจก 
- เตรียมป้าย Roll up 

   
3.1.2) ระหว่างการลงพื้นที่แนะแนว 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 

- น าเสนอเรื่องทุนการศึกษา 
- เล่นเกมตอบค าถาม 
- เก็บภาพการจัดกิจกรรม 
และบันทึกลงในกลุ่มไลน์
ทีมงานแนะแนวการศึกษา 
 

- น าเสนอเรื่องการรับสมัคร 
และการเทียบโอน 
- รวบรวมรายช่ือนักเรียนที่
สนใจเข้าศึกษาที่คณะฯ 
เบื้องต้น 
- เก็บภาพการจัดกิจกรรม 
และบันทึกลงในกลุ่มไลน์
ทีมงานแนะแนวการศึกษา 

- พิธีกรในการด าเนินกิจกรรม  
- ควบคุมเวลาในการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 
- เปิดคลิปและสไลด์ทั้งหมด 
- การประเมินผลความพึง
พอใจในการแนะแนวการศึกษา 

หมายเหตุ การตอบข้อซักถามต่าง ๆ จะตอบตามประเด็นที่แต่ละฝ่ายงานรับผิดชอบ 
 

3.1.3) หลังการลงพื้นที่แนะแนว 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 
- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจเรื่องการจัดการแนะแนว
ของคณะ  
- สรุปผลโครงการแนะแนว
เชิงรุก (ด าเนินการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ) 
 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่
สนใจ เมื่อมีการสอบถามมา
ในช่องทางการติดต่อของฝ่าย
วิชาการ 
- ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนที่
เข้าสมัคร เทียบกับโรงเรียนที่
มีการไปแนะแนวการศึกษา 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่
สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาใน
ช่องทางการติดต่อของฝ่าย
วิชาการ 
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ใน
การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา 
ลงในช่องทางออนไลน์ของ
คณะ 

 
  



 

  

3.2) การแนะแนวการศึกษารูปแบบออนไลน์ 
3.2.1) ก่อนการลงพื้นที่แนะแนว 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 

- ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน  
- จัดคิวส าหรับการแนะแนวแต่ละ
โรงเรียน  
- ประสานงานกับคณบดีหรืออาจารย์
เพื่อแนะน าคณะและหลักสูตรของคณะ 
- ประสานงานศิษย์เก่า เพื่อให้ข้อมูล
แก่โรงเรียนที่คณะไปแนะแนว
การศึกษา 
- จัดเตรียมเปิดห้องประชุมออนไลน์ 
และกดรับผู้เข้าร่วม 

- ส่งเอกสารโควตา 
- จัดท าไฟล์ Power 
Point ส าหรับน าเสนอใน
เรื่องการรับสมัคร การ
เทียบโอน และ
ทุนการศึกษา  
- จัดท าแฟ้มข้อมูลใน 
Google Drive ส าหรับ
จัดเก็บ และแชร์การเข้าถึง
ให้แก่ทีมงานทุกคน 

- จัดล าดับการน าเสนอ  
- เตรียมคลิป VDO ของ
คณะ และแต่ละวิชาเอก  
 

   
3.2.2) ระหว่างการลงพื้นที่แนะแนว 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 

- เปิดห้องประชุมออนไลน์ 
และกดรับผู้เข้าร่วม 
- น าเสนอเรื่องทุนการศึกษา  
- เปิดส่ือต่าง ๆ ที่ใช้ตลอด
การแนะแนว เช่น คลิปวิดีโอ 
สไลด์ เพลง ฯลฯ 
 

- น าเสนอเรื่องการรับสมัคร 
และการเทียบโอน 
- เปิดส่ือต่าง ๆ ที่ใช้ตลอด
การแนะแนว เช่น คลิปวิดีโอ 
สไลด์ เพลง ฯลฯ (กรณีฝ่าย
กิจการนักศึกษาติดภารกิจ 
- เก็บภาพหน้าจอ และบันทึก
ลงในกลุ่มไลน์ทีมงานแนะแนว
การศึกษา 
- แจ้งเวลาคงเหลือในกลุ่ม
ไลน์ เป็นระยะ 

- พิธีกรในการด าเนินกิจกรรม  
- ควบคุมเวลาในการจัด
กิจกรรมให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 

 
3.2.3) หลังการลงพื้นที่แนะแนว 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหาร 

- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจเรื่องการจัดการแนะแนว
ของคณะ  
- สรุปผลโครงการแนะแนว
เชิงรุก (ด าเนินการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ) 
 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่
สนใจ เมื่อมีการสอบถามมา
ในช่องทางการติดต่อของฝ่าย
วิชาการ 
- ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนที่
เข้าสมัคร เทียบกับโรงเรียนที่
มีการไปแนะแนวการศึกษา 

- ให้ข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้ที่
สนใจ เมื่อมีการสอบถามมาใน
ช่องทางการติดต่อของฝ่าย
วิชาการ 
- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ใน
การลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา 
ลงในช่องทางออนไลน์ของ
คณะ 

 



 

  

3) การแนะแนวการศึกษาส าหรับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดท าหนังสือราชการ 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะ และใส่ QR Code ที่เป็นลิงก์ข้อมูลคลิป
ต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะ ส าหรับโรงเรียนที่คณะยังไม่เคยไปแนะแนวทั่วประเทศ เพื่อ
สร้างการรู้จักเพิ่มขึ้น  
 

 


