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บทคัดยอ 

 

 การพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม  เปนประเด็นท่ีสถาบัน 

อุดมศึกษาใหความสําคัญและดําเนินการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง  เพื่อใหอัตราการพนสภาพของนิสิต

นักศึกษาลดลง  มีอัตราการคงอยูของนิสิตนักศึกษาสูงขึ้น  และนิสิตนักศึกษาสามารถสาํเร็จการศึกษา

ตามท่ีหลักสูตรกําหนด   การวิจัยในครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อ  1)  ศึกษาแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม   

และ  2)  ศึกษาแนวทางการตดิตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่มีความเสี่ยง 

ตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศกึษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนสถาบัน 

อุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร  วิจัย

และนวัตกรรม  จํานวน  113  สถาบัน  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล  คือ  แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ  และแบบสัมภาษณ  จํานวน  1  ฉบับ  สถิติท่ีใช 

ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  ความถี่  และรอยละ   

 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

  1.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสตินักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  คือ  มีระบบอาจารยที่ปรกึษา  เพื่อแนะนาํ  ใหคําปรกึษา  และดูแล

นิสิตนักศึกษา  ทั้งนี้  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาใหเปน

รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

  2.  แนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอ

การพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม  คือ  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและใชระบบสารสนเทศ 



ในการติดตามและดูแลนิสิตนักศึกษา  ทั้งนี้  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อชวยในการติดตามผลการศึกษาและใหคําปรึกษานิสิตนกัศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 โดยสรปุ  การดําเนินการตามแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตาม

ผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินการตามแนวทาง 

และบริบทของแตละสถาบันอุดมศึกษากําหนด แตยังมนีิสิตนักศึกษาที่พนสภาพอยางตอเนื่อง  ดังนั้น  

สถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบาย  มาตรการ  หรือวิธีการในการดาํเนินการเพ่ิมเตมิ  เพ่ือลดอัตรา

การพนสภาพของนิสิตนักศึกษา  และลดความเสียเปลาทางการศึกษาทั้งตอนิสิตนักศึกษา  ผูปกครอง  

ผูเกี่ยวของ  และสถาบันอุดมศึกษาตอไป 
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Abstract  

 

 The termination of student status in Higher Education Institution under the 

Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher Education, Science, 

Research and Innovation is an issue that that higher education institution focuses on 

and implementing solve problems continuously to reduce the rate of termination of 

student status and maintain higher rate of study status, moreover, to help student 

graduate on time. This study aims to 1) study of guidelines for prevention and 

resolution of termination of student status of undergraduate student in the higher 

education institution under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of 

Higher Education, Science, Research and Innovation and 2) study of guidelines for 

monitoring of academic performance of undergraduate student at risk of termination of 

student status in the higher education institution under the Office of the Higher 

Education Commission, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. 

The samples used in research is 113 the higher education institutions under the Office 

of the Higher Education Commission, Ministry of Higher Education, Science, Research 

and Innovation which were retrieved by using the simple random sampling technique. 

The instrument used to collect data is a questionnaire and an interview form. The 

statistics used for data analysis are frequency and percentage. 

 The research results are as follows 

  1. A guidelines for prevention and resolution of termination of student 

status of undergraduate student in the higher education institution under the Office of 

the Higher Education Commission, Ministry of Higher Education, Science, Research and 



Innovation are having advisor system to advise, give counsel, and supervise students. In 

order that, in the future, the higher education institution should develop the advisor 

system to be tangible and effective. 

  2. A study of guidelines for monitoring of academic performance of 

undergraduate student at risk of termination of student status in the Higher Education 

Institution under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher 

Education, Science, Research and Innovation are having advisor system and use the 

information system to monitor and supervise students. Then in the future, the higher 

education institution ought to develop the information system in order to help 

following up academic performance and advising students effectively.  

 In conclusion, the Implementation follow guidelines for prevention and 

resolution of termination of student status and monitoring of academic performance of 

undergraduate student, the higher education institution have implemented in 

accordance with the guidelines and the context of each institution, however, students 

were terminated of student status continuously. Therefore, the higher education 

institution should specify policies, measures or procedures for further action to reduce 

the rate of termination of student status and reduce educational waste, both for 

students, parents and related parties as well as the higher education institutions. 
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บทที ่ 1 

 

บทนาํ 

 

ภูมิหลัง 

 

 การพนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาหรือการออกกลางคันเปนความสูญเปลาทางการศึกษา 

ที่เกิดข้ึนภายในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หากปญหาดังกลาวไมไดรบัการแกไข  จะสงผลกระทบ

อยางกวางขวางทั้งตอนิสิตนักศึกษา  ผูปกครอง  ผูเกี่ยวของ  และมหาวิทยาลัย  โดยสาํนักมาตรฐาน

การอาชีวศึกษาและวิชาชพี  (2553  :  42)  ไดสรุปความหมายของการออกกลางคนัไววา  ผูเรยีน 

ที่ออกกลางคันโดยลาออกและพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา  เชนเดียวกับสํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา  (2553  :  18)  ไดสรุปความหมายของการออกกลางคันไววา  การที่นักเรียน 

ถูกจําหนายชื่อออกจากสถานศกึษาในขณะท่ียังไมสําเร็จการศกึษาโดยไมใชสาเหตุอันเน่ืองมาจาก 

การยายสถานศึกษา  และสวสัดิ์  วิชระโภชน  (2561  :  53)  ไดสรุปความหมายของการพนสภาพ 

การเปนนสิิตไววา  การที่ผูเรียนตองออกจากสถานศึกษากอนการสาํเร็จการศึกษาดวยเหตุสวนตัว 

หรือตามกฎระเบียบที่สถานศึกษากําหนด  ซึ่งสาเหตุการพนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาหรือ 

การออกกลางคันมีสาเหตุหรือปจจัยที่เก่ียวของหลายกรณี  โดยสาเหตุหลักมี  4  สวน  ประกอบดวย   

สวนของนิสตินักศึกษา  สวนของครอบครัว  สวนของการเรียนการสอน  และสวนของสถาบันการศึกษา  

การดําเนินการแกไขปญหาในแตละสวน สถาบันการศึกษามีสวนสําคัญในการชวยใหการดําเนินการ 

มีระบบ  มีความตอเนื่อง  มีความเชื่อมโยงกัน  และสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด  ดังนั้น  

สถาบันการศึกษาจึงตองศึกษา  วิจัย  และกาํหนดแนวทางใหชัดเจนเพ่ือใหการพนสภาพหรือ 

การออกกลางคันของนิสิตนักศึกษามีอัตราลดลงและนิสิตนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนด   

 การศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรยีนของนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  เปนการทาํวิจัยเพื่อแกไขปญหาการพน

สภาพการเปนนิสิตภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนการศึกษาขอมูลในระยะที่  1  สวนท่ี  2  เพ่ือ

รวบรวมและศึกษาขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ซึ่งผูวิจัยไดทําวิจัยในลักษณะการวิจัยและ

พัฒนา  (Research and Development)  ผูวิจัยไดดําเนนิการแบงการวิจัยออกเปน  3  ระยะ  ดังนี้ 

  ระยะที่  1  การศึกษา  วิเคราะห  และสังเคราะหรูปแบบระบบการการใหคําปรกึษาและ

การติดตามผลการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปรญิญาตรี  โดย

ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากการวิจัย  2  สวน  ดังนี้ 
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   สวนที่  1  เปนการวิจัยและเก็บขอมูลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อเปนขอมูล

ในการพัฒนาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยศึกษาขอมูลและความตองการของนิสิตและอาจารย  ในการแกไขปญหา

ผานกลไกของคณะ/วิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  พบวา  1)  มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย 

การพัฒนาระบบกลไกและระบบสารสนเทศสําหรับการใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรยีนของนิสิต 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  เพ่ือใหมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน   2)  คณะ/

วิทยาลัย  และหนวยงานท่ีจัดการศึกษาหรือรับสมัครบุคคลเขาศกึษาตอในระดับปริญญาตรีเพ่ิมชองทาง

ในการรับสมัครผูเขาศึกษาตอที่หลากหลาย  และเพิ่มชองทางการรับสมัครสาํหรับนิสิตที่เคยศึกษาตอ 

ในมหาวิทยาลัย  3)  กองทะเบียนและประมวลผลแจงขอมูลและรายชื่อนิสิตที่คาดวาจะพนสภาพ 

การเปนนสิิตไปยังคณะ  วิทยาลัย  และหนวยงาน  เพ่ือดําเนินการติดตามนิสิต  4)  กองทะเบียน 

และประมวลผลกําหนดชองทางในการตรวจสอบขอมูลผลการศกึษาของนิสิตผานระบบบริการ 

การศึกษา  โดยผูปกครองสามารถแจงความประสงคการเขาสูระบบมายังกองทะเบียนและประมวลผล

เปนรายบุคคล  5)  กองทะเบียนและประมวลผลแจงสถานะการพนสภาพ  การลาพักการเรียน   

และการลาออก  ไปยังผูปกครองเพื่อรับทราบและหาแนวทางดูแลนิสิตรวมกับมหาวิทยาลัย   

6)  กองทะเบียนและประมวลผลจัดทําขอมูลการถาม - ตอบปญหาหรือการดําเนินการในเรื่องวิชาการ 

ผานระบบบริการการศึกษาสาํหรับนิสิต  และ  7)  กองทะเบียนและประมวลผลพัฒนาระบบฐานขอมูล

การจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท  (ปจจุบัน)  ของนสิิต  เพ่ือใหคณะ/วิทยาลัยสามารถติดตอได  ทั้งนี้   

การดําเนินการในดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผานระบบบรกิารการศึกษาสําหรับอาจารย

ที่ปรึกษาและกลุมนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  ผูวิจัยจะดาํเนินการในระยะที่  2  

ภายหลังผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากสวนท่ี  2 

   สวนที่  2  การศกึษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคนัและติดตาม

ผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรใีนสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม  เปนการศึกษาแนวทาง 

การปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในสถาบันอุดมศึกษา  จากสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรยีนการสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งของรฐั 

และเอกชน   

  ระยะที่  2  การพัฒนาระบบการติดตามผลการเรียนและใหคําปรึกษานิสิตระดับ 

ปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และดําเนินการ

ทดลองระบบภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยดําเนินการในปงบประมาณ  2563 

  ระยะที่  3  การประเมินระบบการติดตามผลการเรียนและใหคําปรึกษานิสิตระดับ 

ปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และปรับปรงุ  แกไข   

และพัฒนาระบบใหสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยจะดําเนินการในปงบประมาณ  2564 
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 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีสภาพปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี   

โดยมีอัตราการพนสภาพการเปนนิสิตสูง  สอดคลองกับผลการวิเคราะหของสวัสดิ ์ วิชระโภชน   

(2559  :  449)  ไดวิเคราะหผลการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ปการศึกษา  2553 - 2557  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  อัตราสวนจาํนวนนสิิตที่พนสภาพตอจํานวนนิสิตที่เขาศึกษาตอ 

อยูในระดับสูง  ในการนี้  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปนหนวยงานกลาง

ในการบริหารจัดการทางวชิาการงานทะเบียน  จึงเล็งเห็นความสาํคัญและพิจารณาหาแนวทางแกไข

ปญหา  โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือหลัก  และทําวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา  

(Research and Development)  และคาดวาผลไดรับจากการวิจัย  คอื  1)  สามารถตอบโจทย 

ใหกับมหาวิทยาลัยในการมีการบริหารจัดการ  มีการดาํเนินการ  และมีการแกไขปญหาการพนสภาพ

การเปนนสิิตอยางเปนระบบ  2)  มีระบบกลไกในการติดตามผลการเรียนและใหคําปรึกษานิสิต 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตที่เปนรูปธรรม  3)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

และดําเนินการในการติดตามผลการเรียนและใหคาํปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอ 

การพนสภาพการเปนนิสิต  สาํหรับอาจารยที่ปรกึษาและผูเกี่ยวของผานระบบบริการการศกึษา 

และผาน  Application  Mobile  และ  4)  อัตราการพนสภาพการเปนนิสิตลดลงและอัตรา 

การสาํเรจ็การศึกษาเพิ่มข้ึน 

 ดังนั้น  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในฐานะเปนหนวยงาน

กลางในการบริหารจัดการทางวิชาการงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย จึงเห็นความสําคัญในการ

ดําเนินการเพ่ือคนหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและการติดตามผลการเรียน

ของนิสิต  โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการศึกษา  ซึ่งเปนการศึกษาขอมูลจาก

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ผลจากการศึกษาในครั้งนี้  จะเปนขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลสําคัญ   

เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา  คณะ  หนวยงาน  หรือผูเก่ียวของไดทราบและพัฒนาระบบกลไกตาง ๆ  

ใหสอดรับกับแนวทางดังกลาวในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรยีน 

ของนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งยังสามารถชวยเหลือ  ใหคําแนะนํา   

ใหคําปรกึษา  และดูแลนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  และมหาวิทยาลัยสามารถ

แกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตใหมีอัตราลดลงตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม 
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 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 เปนขอมูลสารสนเทศที่สําคัญในการวางแผน  พัฒนา  และปรับปรุงแนวทางในการปองกัน

และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตของนสิิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย  ออกเปนลําดับข้ันดังนี้ 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จํานวน  159  สถาบัน  ดังนี้  (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  

เว็บไซต  :  2561) 

    1.1.1  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกํากับของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  

จํานวน  30  สถาบัน 

    1.1.2  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ไมอยูในขอ 1.1  จํานวน  57  สถาบัน   

    1.1.3  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน  72  สถาบัน   

   1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  จํานวน  113  สถาบัน  โดยใชสตูร 

ของ  Yamane'  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณที่ทราบจํานวนประชากร  และเลือก 

กลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบงาย  ประกอบดวย 

    1.2.1  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกํากับของรัฐ  (เดิมสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย)  จาํนวน  21  สถาบัน   

    1.2.2  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่ไมอยูในขอ  1.2.1  จํานวน  41  สถาบัน   

    1.2.3  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน  51  สถาบัน   

   1.3  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ  จํานวน  5  สถาบนั  ซึ่งไดมาโดยวธิีการ 

เลือกแบบเจาะจง  โดยคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพหรือมีแนวทางการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีท่ีมีความโดดเดน 
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หรือเปนรูปธรรม  ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน  2  ชนิด  จํานวน  2  ฉบับ  ดังน้ี 

    1.  แบบสอบถาม  ใชสอบถามผูแทนสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  1  ฉบับ   

แบงออกเปน  4  ตอน  คือ 

     ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

     ตอนที่  2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ

ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

     ตอนที่  3  ความคิดเห็นตอแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

     ตอนที่  4  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพิ่มเติม) 

    2.  แบบสัมภาษณ  ใชสัมภาษณผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวทางในการแกไข

ปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพหรือมีแนวทางในการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโดดเดนหรือเปนรูปธรรม  จํานวน  1  ฉบับ  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ 

     ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

     ตอนที่  2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ

ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

     ตอนที่  3  ความคิดเห็นตอแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

     ตอนที่  4  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (เพิ่มเติม) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหา  หมายถึง  วิธีการในการใหความดูแลและชวยเหลือ

นิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีไมใหพนสภาพกอนการสําเรจ็การศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 

 2.  การพนสภาพ  หมายถึง  การที่นิสิตนักศึกษาพนจากสถานะการเรียนตามกฎระเบียบ 

ที่สถาบันอุดมศึกษากอนเรยีนครบตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

 3.  การติดตามผลการเรียน  หมายถึง  การตรวจสอบผลการศกึษา  (Grade)  คาคะแนน 

เฉลี่ยสะสม  (GPAX)  หรือขอมูลทางการศกึษาของนิสิตนักศึกษาผานชองทางหรือระบบสารสนเทศ 

ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
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 4.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบปฏิบัติการท่ีสถาบันอุดมศึกษาใช 

ในการบริหารจัดการหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  อาจารย  หรืออาจารยที่ปรึกษา 

 5.  สถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  สถานศกึษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วจิัยและ

นวัตกรรม 

 6.  นิสิตนักศึกษา  หมายถึง  ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา   

ทั้งของรัฐและเอกชน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

 7.  เจาหนาที่  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดานวิชาการ 

ในระดับปริญญาตรี   

 8.  อาจารย  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่การสอนรายวิชา 

ในระดับปริญญาตรี 

 9.  อาจารยที่ปรึกษา  หมายถึง  บุคลากรของมหาวิทยาลยัที่ปฏิบัติหนาท่ีในการใหคําปรึกษา  

ดูแล  และชวยเหลือนิสิตในระดับปริญญาตรี 

 10.  ผูบริหาร  หมายถึง  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี    

หรือผูทําหนาที่บริหารงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 

 11.  ผูปกครองนิสิต  หมายถึง  ผูท่ีใหการอุปการะ  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตในชวงที่กําลัง

ศึกษาอยูในระดับปริญญาตร ี

 



บทที ่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรยีน 

ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรมในครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย  ดังนี้ 

  1.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  2.  หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการพนสภาพการเปนนิสิต 

  3.  สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ 

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาํหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศกึษาทั้งในสวนของภาครัฐ 

และภาคเอกชน  ไดนําไปเปนกรอบในการกําหนดแนวปฏิบัต ิ เพื่อใหการจัดการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จึงกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ดังนี้  

(ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558.   

2558  :  2 - 11) 

  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรีมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานสาํหรับ 

การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็   

โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตร 

ที่มีลักษณะที่แตกตางตามจุดเนนของสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิต 

ใหมีคุณภาพสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ตลาดแรงงาน  

ความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมีหลักการ 

และสาระสาํคัญ  ดังนี้   

   1.  ปรชัญาและวัตถุประสงค 

    มุงใหการผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศกึษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐาน 
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วิชาการและวิชาชพีที่เปนสากลใหการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศกึษาอยูบนฐานความเชื่อวากําลังคน 

ที่มีคุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรางสรรคประโยชนตอสงัคม   

และมีศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย  ภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม   

เพื่อนําพาประเทศสูการพฒันาที่ย่ังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 

    ท้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับสงเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเนนการพัฒนา

ผูเรียนใหมีลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ  สามารถดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต

กระแสโลกาภิวัตนที่มกีารสื่อสารแบบไรพรมแดน  มีศกัยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต  มีความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีกําหนด  สามารถสรางสรรคงาน 

ที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  ทั้งในระดับทองถ่ินและสากล  โดยแบงหลักสูตรเปน  2  กลุม  

ดังนี้ 

     1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบงเปน  2  แบบ  ไดแก 

      1.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู 

ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เนนความรูและทักษะดานวิชาการ  สามารถนําความรูไปประยุกตใช 

ในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค 

      1.1.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ  ซึ่งเปนหลักสูตร

ปริญญาตรีสําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู  ความสามารถระดับสงู  

โดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว  ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน  โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษา 

บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปดสอนอยูแลว  และสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึก 

ทางวิชาการ 

     1.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบงเปน  2  แบบ  ไดแก 

      1.2.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุงผลิตบัณฑิต 

ใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เนนความรู  สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพ 

ตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 

       หลักสูตรแบบน้ีเทานั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง)  ได   

เพราะมุงผลิตบัณฑิตที่มทีักษะการปฏิบัติการอยูแลว  ใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งข้ึน  รวมทั้ง 

ไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงเพิ่มเติม 

       หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร 

ปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวน  

และใหระบุคําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

      1.2.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   

ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  สมรรถนะ 
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ทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใชหลักสูตรปกติที่เปดสอนอยูแลว  ใหรองรับศักยภาพของผูเรียน  

โดยกําหนดใหผูเรยีนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปดสอนอยูแลว  และทําวิจัยที่ลุมลึก

หรือไดรับการฝกปฏิบัติข้ันสูงในหนวยงานองคกรหรือสถานประกอบการ 

       หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการตองมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

   2.  ระบบการจัดการศกึษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  1  ปการศกึษาแบงออกเปน   

2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  

สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวน

เทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

    สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค   

ใหถือแนวทาง  ดังน้ี 

     ระบบไตรภาค 

      1  ปการศึกษาแบงออกเปน  3  ภาคการศกึษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห  โดย  1  หนวยกิตระบบไตรภาค  เทียบไดกับ  12/15  

หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ  4  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ  5  หนวยกิตระบบไตรภาคระบบ

จตุรภาค 

      1  ปการศึกษาแบงออกเปน  4  ภาคการศกึษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  10  สัปดาห  โดย  1  หนวยกิตระบบจตุรภาค  เทียบไดกับ  10/15  

หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ  2  หนวยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดกับ  3  หนวยกิตระบบจตุรภาค 

    สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบ

การศึกษานั้นรวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

   3.  การคิดหนวยกิต 

    3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา   

15  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

    3.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

    3.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  1  หนวยกิตระบบทวิภาค 

    3.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ  ไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ   

1  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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   4.  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

    4.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

120  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  8  ปการศกึษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรยีนเตม็เวลา  และไมเกิน  

12  ปการศกึษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    4.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

150  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  10  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   

และไมเกิน  15  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

    4.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ไมนอยกวา  180  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  12  ปการศกึษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียน 

เต็มเวลา  และไมเกิน  18  ปการศึกษา  สาํหรับการลงทะเบียนเรยีนไมเต็มเวลา 

    4.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมจีํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   

72  หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  4  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรยีนเต็มเวลา  และไมเกิน  

6  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  ทั้งนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปด 

ภาคการศกึษาแรกที่รับเขาศกึษาในหลักสูตรนั้น 

   5.  โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ   

และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 

    5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาท่ีเสริมสรางความเปนมนุษย 

ที่สมบูรณใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  เขาใจ  และเห็นคณุคาของตนเอง  ผูอ่ืน  สังคม  

ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม  พรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย  และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคา 

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

     สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาํแนกเปนรายวิชา 

หรือลักษณะบูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  

มนุษยศาสตรภาษาและกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  30  หนวยกิต   

     อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)   

อาจไดรบัการยกเวนรายวิชาทีไ่ดศกึษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับ 

อนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการยกเวนดังกลาว  เม่ือนับรวมกับรายวชิา 

ที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

    5.2  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพื้นฐานวิชาชพี

และวิชาชีพที่มุงหมายใหผูเรยีนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  

ดังนี้ 
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     5.2.1  หลักสตูรปริญญาตร ี (4  ป)  ทางวิชาการ  ใหมีจํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  72  หนวยกิต 

     5.2.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  ทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการ  ใหมีจํานวน

หนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  72  หนวยกิต  โดยตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่

มาตรฐานวิชาชพีกําหนด  หากไมมีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดตองเรยีนวิชาทางปฏิบัติการไมนอยกวา   

36  หนวยกิต  และทางทฤษฎีไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

      หลักสูตร  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  

42  หนวยกิต  ในจํานวนนั้นตองเปนวิชาทางทฤษฏีไมนอยกวา  18  หนวยกิต 

     5.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม

ไมนอยกวา  90  หนวยกิต 

     5.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา  108  หนวยกิต 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว 

วิชาเอกคู  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

และวิชาโทตองมจีํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู 

ตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา  30  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวม 

ไมนอยกวา150  หนวยกิต 

      สําหรับหลักสูตรปรญิญาตรีแบบกาวหนา  ผูเรียนตองเรียนวิชาระดับ 

บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

    5.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  

ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ  ในหลกัสูตรระดับ 

ปริญญาตรีโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

     สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ  ที่สามารถ

วัดมาตรฐานได  ทั้งนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร  และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปรญิญาเขาสูการศกึษาในระบบ

และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   6.  จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย 

    6.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ประกอบดวย 

     6.1.1  อาจารยประจาํหลักสตูร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 
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ปริญญา  และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงต้ัง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  1  รายการ  ในรอบ  5  ปยอนหลัง 

     6.1.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ 

อาจารยประจาํหลักสูตร  จํานวนอยางนอย  5  คน 

      กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา  1  วิชาเอก  ใหจัดอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒแิละคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 

วิชาเอกละ  3  คน 

      กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒขิองอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

     6.1.3  อาจารยผูสอน  อาจเปนอาจารยประจาํหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิ 

ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 

ที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

      ในกรณทีี่มีอาจารยประจาํ  ที่มีคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและทําหนาที่

อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  จะประกาศใช   

ใหสามารถทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได 

      ในกรณขีองอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒปิริญญาโทแตทั้งนี้ 

ตองมีคุณวุฒขิั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาที่สอน

มาแลวไมนอยกวา  6  ป  ทั้งนี้  อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ  50  ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจําเปนผูรบัผิดชอบรายวิชานั้น 

    6.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง)  ประกอบดวย 

     6.2.1  อาจารยประจาํหลักสตูร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 

หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรบัการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้ง

ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  1  รายการ  ในรอบ  5  ปยอนหลัง 

      สําหรับหลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ท่ีเนนทักษะ 

ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชพี  อาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชพีนั้น ๆ   

      กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวชิาการ 
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แตตองมีคณุวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ัน 

มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

     6.2.2  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเชนเดียวกับ 

อาจารยประจาํหลักสูตร  จํานวนอยางนอย  5  คน 

      ในกรณขีองหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะ 

ดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย   

2  ใน  5  คน  ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ  โดยอาจเปนอาจารยประจาํของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือเปนบุคลากรของหนวยงานท่ีไมใชสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมขีอตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้น

รวมกันแตทั้งนี้ตองไมเกิน  2  คน 

      กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษาหากจําเปน

บุคลากรท่ีมาจากหนวยงานนัน้อาจไดรบัการยกเวนคุณวุฒปิรญิญาโทและผลงานทางวิชาการแตตองมี

คุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ันมาแลว 

ไมนอยกวา  6  ป 

      กรณีท่ีหลักสูตรจัดใหมีวิชาเอกมากกวา  1  วิชาเอก  ใหจัดอาจารย 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒแิละคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 

วิชาเอกละ  3  คน  และหากเปนปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะดานการปฏิบัติ 

เชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น  ตองมีสัดสวนอาจารยที่มีประสบการณในดานปฏิบัติการ  1  ใน  3 

      กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒขิองอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

     6.2.3  อาจารยผูสอน  อาจเปนอาจารยประจาํหรืออาจารยพิเศษท่ีมีคุณวุฒิ 

ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา 

ที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

      ในกรณทีี่มีอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และทําหนาที่

อาจารยผูสอนกอนที่เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  จะประกาศใชใหสามารถ

ทําหนาที่อาจารยผูสอนตอไปได 

      สําหรับกรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา 

หากจําเปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวชิาการ 

แตตองมีคณุวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานแหงน้ัน 

มาแลวไมนอยกวา  6  ป 

      ในกรณขีองอาจารยพิเศษอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒปิริญญาโทแตทั้งนี้ 

ตองมีคุณวุฒขิั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชา 
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ที่สอนมาแลวไมนอยกวา  6  ป  ทั้งนี้อาจารยพิเศษตองมชีั่วโมงสอนไมเกินรอยละ  50  ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจําเปนผูรบัผิดชอบรายวิชานั้น 

      สําหรับหลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะ 

ดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชพี  อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน 

วิชาชีพนั้น ๆ   

   7.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

    7.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป  5  ป  และไมนอยกวา  6  ป)  จะตอง 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

    7.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปรญิญา  (3  ป)  หรือเทียบเทา  ในสาขาวิชา 

ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษา 

    7.3  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพ 

หรือปฏิบัติการตองเปนผูสําเร็จการศกึษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  โดยมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมนอยกวา  3.50  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  และมีผลการเรียนในหลักสูตร

ปริญญาตรีแบบกาวหนาไมนอยกวา  3.50  ทุกภาคการศกึษา  อนึ่ง  ในระหวางการศึกษาในหลักสูตร

แบบกาวหนา  หากภาคการศึกษาใดภาคการศกึษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากวา  3.50  จากระบบ   

4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จะถือวาผูเรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบกาวหนา 

   8.  การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  9  หนวยกิต  และไมเกิน   

22  หนวยกิต  ในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาและใหลงทะเบียนเรียน 

ไดไมเกิน  9  หนวยกิต  ในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา   

และจะสาํเร็จการศกึษาได  ดังน้ี 

    8.1  หลักสูตรปริญญาตรี  (4  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  6  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  14  ภาคการศกึษาปกติ  สําหรบัการลงทะเบียนเรียน

ไมเต็มเวลา 

    8.2  หลักสูตรปริญญาตรี  (5  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  8  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  17  ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน 

ไมเต็มเวลา 

    8.3  หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  6  ป)  สําเร็จการศกึษาไดไมกอน   

10  ภาคการศึกษาปกต ิ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  20  ภาคการศึกษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
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    8.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน   

4  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา  และไมกอน  8  ภาคการศกึษาปกติ  

สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

     สําหรับการลงทะเบียนเรยีนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน   

9  หนวยกิต   

     หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาํเปน  การลงทะเบียนเรียน 

ที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได  แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือน 

ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ี  ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามท่ีระบุไว 

ในหลักสูตร 

   9.  เกณฑการวัดผลและการสาํเร็จการศกึษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ 

การวัดผลเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และเกณฑการสาํเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  โดยตอง 

เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  2.00  

จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรียนจบหลกัสูตรปริญญาตรี 

    สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสาํเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้  

จะตองกําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 

   10.  ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มกีารตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปรญิญา 

ในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  

ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมี 

การตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวชิา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญา

ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

   11.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกัน

คุณภาพของหลักสูตรโดยมีองคประกอบในการประกันคณุภาพอยางนอย  6  ดาน  คือ 

    11.1  การกํากับมาตรฐาน 

    11.2  บัณฑิต 

    11.3  นักศึกษา 

    11.4  อาจารย 

    11.5  หลักสูตร  การเรยีนการสอน  การประเมินผูเรยีน 

    11.6  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

   12.  การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  โดยมี 

การประเมินและรายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษา  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ  อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  5  ป 
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หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการพนสภาพการเปนนสิิต 

 

 1.  ความหมายของการพนสภาพการเปนนิสิต 

  การพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออกกลางคัน  (Drop  Out)  เปนความสูญเปลา 

ทางการศึกษาที่เกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย  หากปญหาดังกลาวไมไดรบัการแกไข  จะสงผลกระทบ

อยางกวางขวาง  ท้ังตอมหาวิทยาลัยและผูเก่ียวของ  ซึ่งการพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออกกลางคัน  

มีผูใหความหมายไวดังนี้ 

   วัชรินทร  แสงมา  และคณะ  (2551  :  4)  กลาววา  การออกกลางคัน  หมายถึง   

การที่ผูเรียนเขามาเรียนในสถานศึกษาแลวตองออกกอนสําเร็จการศึกษาดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  

ไดแก  การลาออก  ไมลงทะเบียนเรียน  หรือผลการเรียนไมถึงเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดไว 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2551  :  42)  ไดสรุปวาการออกกลางคัน  

หมายถึง  ผูเรียนท่ีออกกลางคันโดยลาออกและพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา 

   รุงโรจน  อาริยะ  (2552  :  5)  กลาววา  การออกกลางคัน  หมายถึง  การที่นักเรยีน  

นักศึกษา  เขาศึกษาตอในสถานศึกษาแลวตองออกจากสถานศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  เชน  ลาออกเนื่องจากผลการเรียนไมถึงเกณฑที่สถานศึกษากําหนด  จําหนาย  

ชื่อออกเพราะไมลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลา  ขาดเรียนเกินกําหนด  จึงพนสภาพการเปนนักเรียน  

นักศึกษา  กอนสําเร็จการศึกษา  ซึ่งเปนไปตามระเบียบของสถานศึกษา 

   สํานักมาตรฐานการอาชวีศึกษาและวิชาชีพ  (2553  :  42)  ไดสรุปวาการออก

กลางคัน  หมายถึง  ผูเรียนท่ีออกกลางคันโดยลาออกและพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา 

   สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา  (2553  :  18)  ไดใหความหมายการออกกลางคัน  

หมายถึง  การที่นักเรียนถูกจําหนายชื่อออกจากสถานศึกษาในขณะที่ยังไมสําเรจ็การศึกษาโดยไมใช  

สาเหตุอันเนื่องมาจากการยายสถานศกึษา 

   O'Shea  (2006  :  6)  ไดใหความหมายการออกกลางคนั  หมายถึง  การเลือก 

ที่จะออกจากโรงเรียนโดยเจตนาที่จะไมกลับเขามาเรยีนกอนที่จะไดรับใบประกาศนียบัตร 

   Fauver  (2008  :  14)  ไดใหความหมายการออกกลางคัน  หมายถึง  รอยละ 

ของนักเรยีนที่จงใจถอนตัวออกจากโรงเรียนกอนที่จะสําเร็จการศึกษา 

  จากการศกึษาสามารถสรุปความหมายของการพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออก

กลางคัน  หมายถึง  การที่ผูเรียนตองออกจากสถานศึกษากอนการสําเร็จการศึกษาดวยเหตุสวนตัว 

หรือตามกฎระเบียบที่สถานศึกษากําหนด 

 2.  สาเหตุของการพนสภาพการเปนนิสิต 

  การพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออกกลางคันมีสาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของหลายกรณี  

มีผูที่ระบุสาเหตุของการพนสภาพการเปนนิสิตไวดังน้ี 
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   กฤษณา  ศักดิ์ศร ี (2550  :  441)  สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเปนสวนสาํคัญ 

ที่จะสนับสนุนในดานการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สภาพแวดลอม

เปนองคประกอบหรือปจจัยที่แสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษา  สามารถแบงออกได  2  ลักษณะ  คือ  

องคประกอบดานสภาพแวดลอมท่ัวไป  และองคประกอบดานการสงเสริมการศึกษา  มีรายละเอียด  

ดังนี้ 

    องคประกอบดานสภาพแวดลอมทั่วไป  สภาพแวดลอมเปนสิ่งสําคัญท่ีสถานศึกษา

จะตองดูแลเอาใจใสเพราะมีผลตอความเปนอยูของนักเรียน  นักศกึษาเปนอยางย่ิง  โดยเฉพาะ

สภาพแวดลอมทั่วไปที่จะเสรมิสรางความเขมแข็งใหกับสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผูเรยีน   

แตสถานศกึษาทั่วไปมักจะไมคอยใหความสําคัญกับการดูแลดานสุขภาพจิตของผูเรยีนมากนัก   

ทั้งท่ีปญหาสุขภาพจิตมีผลตอการเรยีนการสอนและอาจจะทาํใหผูเรยีนตองออกจากสถานศึกษา 

กอนกําหนดได  จึงเปนเรื่องที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญและปองกันการเกิดปญหาดังกลาว   

เพราะการบริหารสถานศกึษากับการสงเสริมสุขภาพจิตของผูเรยีนมีความสัมพันธกัน  การบริหาร

สถานศกึษามีสวนในการเสริมสรางหรอืทําลายสุขภาพจิตของผูเรียนได  ดังนั้น  สถานศึกษาจะตอง  

ดูแลเอาใจใสและใหความสําคญักับสิ่งท่ีอาจจะกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพจิตของนักเรียน  นักศึกษา  

เชน 

     1.  ระเบียบ  ขอบังคับของสถาบัน  ไมเครงครดั  หยุมหยิมเกินไป  ไมควร 

ตึงหรือหยอนเกินไป  ไมเขมงวดจนไมสามารถปฏิบัติได  จะทําใหเกิดความรําคาญ  เสียสุขภาพจิต 

     2.  การแขงขันในหมูนักเรียน  นักศึกษา  ครูผูสอนไมควรยั่วยุ  สนับสนุน  

สงเสริมใหเกิดการแขงขันกันมากเกินไป  จะทําใหนักเรียน  นักศึกษาเกิดความตึงเครียด 

     3.  การสอบเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความกังวล  หวาดกลัว  กลัวสอบตก   

เปนปญหาตอสุขภาพจิตได  บางคนสอบตกก็รูสึกเสียใจ 

     4.  สังคมภายในสถาบัน  การคบกันในกลุมเพ่ือน  ถามีการแบงกลุมตามฐานะ  

การแตงตัวตามสมัยนิยม  นักเรียน  นักศึกษาจะเลียนแบบกัน  สําหรับผูที่มีฐานะไมดีอาจจะมีปญหาได 

     5.  การปฏิบัติตัวของครูผูสอนตองใหความเมตตา  กรุณา  ใจเย็น  ยุตธิรรม  

อารมณดี  สอนเขาใจดี  ขอสอบไมยากงายเกินไป  รูเขาใจถึงความยุงยากใจของผูเรียน  ปลอบใจ   

ใหกําลังใจ  เห็นอกเห็นใจ  เขาใจความตองการของนักเรียน  นักศึกษา  ครูผูสอนเปนผูที่นักเรียน  

นักศึกษา  เคารพศรทัธาอยูแลวจึงสามารถเสริมสรางเจตคติที่ดีแกนักเรียน  นักศึกษาได  ครูจึงมี

ความสาํคัญตอการเสรมิสรางสุขภาพจิตไดมาก 

     6.  ครูที่ปรึกษา  ควรดูแลนักเรียน  นักศึกษาอยางใกลชิด  เพราะนักเรียน  

นักศึกษาท่ีเขามาศึกษาจะมาจากหลากหลายสถานที่ยอมมีความแตกตางระหวางบุคคล  เพราะฉะนั้น  

นักเรียน  นักศกึษาที่มีปญหาถาเปนผูที่อยูหอพักจะยิ่งมปีญหามากยิ่งขึ้น  เพราะขาดคนที่ใหคําปรึกษา  

ครูท่ีปรึกษาจึงมีบทบาทสําคญัท่ีคอยชวยเหลือและแกปญหาใหกับนักเรียน  นักศึกษา 
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     7.  สภาพแวดลอมที่ตั้งสถาบัน  ถาตั้งอยูในที่มีเสียงดังรบกวน  ผูคนสับสน

จอแจ  ตั้งอยูใกลโรงงาน  อยูริมถนนที่มีการจราจรคับคั่ง  จะทําใหไมมีสมาธิในการเรียนการสอน 

   จําเนียร  สุมาริธรรม  (2550  :  98 - 105)  ไดศึกษาวิจัยสาเหตุการออกกลางคนั  

ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตร  มีสาเหตุ  6  ดาน  คือ 

    1.  ดานสถานศึกษา  การจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ  มีการควบคุมนักเรียน   

ที่ไมเหมาะสม 

    2.  ดานการจัดการเรียนการสอน  สถานศึกษาไมไดใหนักเรียนใชวัสดอุุปกรณ   

ในการปฏิบัติงานเทาท่ีควร 

    3.  ดานพฤติกรรมนักเรียน  นักเรียนมีความรู  ความสามารถไมเหมาะสม   

กับสาขาวชิาที่เรียน  ทําใหไมเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนและเรียนไมทันเพื่อน 

    4.  ดานอาจารยที่ปรึกษาขาดความเปนกันเอง   

    5.  ดานการสอนของครู 

    6.  ดานสภาพของผูปกครอง  ครอบครัวมีรายไดนอยตองดิ้นรนหารายได  ทําให 

ไมมีเวลาในการสนับสนุนการเรียนของเด็ก 

   วัชรี  ตระกูลงาม  และคณะ  (2550  :  88 - 89)  ไดศกึษาปจจัยที่สงผลกระทบ 

ตอการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พบวา  ปจจัยที่สงผลกระทบ 

ตอการออกกลางคันของนักศึกษา  สรุปไดดังนี้ 

    1.  ปจจัยดานนักศกึษา  พบวา  การมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑสงผลกระทบ 

ตอการออกกลางคันมากที่สุด 

    2.  ปจจัยดานครอบครัว  พบวา  ปญหาคาใชจายมีผลกระทบนอยที่ทําใหเกิด 

การออกกลางคัน  มากที่สุด 

    3.  ปจจัยดานการเรียนการสอน  แบงเปน  3  ปจจัยยอย  ดังนี้ 

     3.1  อาจารยผูสอน  พบวา  ปจจัยที่สงผลกระทบตอการออกกลางคันมากที่สุด

ผูสอนไมมีเทคนิคการนําเสนอท่ีนาสนใจรวมทั้งใหงานมากเกินไปจนเกิดความทอแทและผูสอน

เครงเครียด  เกินไปทําใหผูเรียนไมกลาซักถามปญหาที่ไมเขาใจ 

     3.2  อาจารยที่ปรึกษา  พบวา  อาจารยที่ปรึกษาไมมีจิตวิทยาในการให

คําปรึกษาและมีความรู  เรื่องบทบาทอาจารยที่ปรึกษานอย 

     3.3  สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ  พบวา  บุคลากรที่ใหบริการ 

ขาดมนุษยสัมพันธ  ไมใหความสะดวกในการขอใชบรกิารดานตางๆ 

   แทนคุณ  จิตตอิสระ  (2550  :  27)  ไดอธิบายไววาครอบครัวมีความสําคัญมาก 

ตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากที่สุด  บุคคลในครอบครัวตองมีความรักความเขาใจตอกัน  พฤติกรรม

การเอาใจใส  ความรับผิดชอบ  การเห็นคุณคา  และการเคารพนับถือกันเปนสวนประกอบที่สําคัญ 
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และการที่พอแม  ไมคอยมีเวลาใหกับบุตรจะทําใหบุตรไมสนิทสนมกันเทาที่ควร  ความหางเหินกันทําให

บุตรรูสึกแตกแยกและเอาแตใจตนเองจนกลายเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  เชน  การหนีเรยีน  

ทะเลาะวิวาท  และตองยายสถานศึกษาในท่ีสุด 

   อรสา  สรอยคํา  (2550  :  13  -  14)  กลาววา  บิดา  มารดาหรือผูปกครองเปนผู 

ที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการชวยใหเด็กมีแรงบันดาลใจอยางสูงตอการศึกษา  พอแมท่ีมีการศึกษา 

จะมีความรูความเขาใจเก่ียวกบังานและกิจกรรมตาง  ๆ  รวมไปถึงความรู  รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงที่เด็ก

เรียนในโรงเรียน  สามารถจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนอยูที่บาน  อันจะเปนการชวยสงเสรมิ 

ใหนักเรียนเรียนรูไดดี  และผลที่ตามมาก็คือ  ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนในวิชาตาง  ๆ  ดีขึ้น 

   ณัฐนันท  กลั่นบุศย  (2550  :  76 - 83)  ไดศกึษาปจจัยทีนํ่าไปสูการออกกลางคัน  

เกิดจาก  3  สาเหตุ  คือ 

    1.  สาเหตุจากสภาพแวดลอม   

    2.  สาเหตุจากตัวนักเรียนและครอบครวั 

    3.  สาเหตุจากสภาพโรงเรียน 

   อัญชิสา  อยูยืนยง  (2552  :  46)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลสงผลใหเยาวชนตัดสินใจ  

ออกจากโรงเรียน  คือ  ปจจัยทางดานสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  ซึ่งปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบ  

เชื่อมโยงไปสูปจจัยอื่น 

   พรจันทร  โพธินาค  (2554  :  33)  ไดสรุปวา  ความสัมพนัธภายในครอบครัว 

เปนตัวแปรหน่ึงที่มีความสําคัญตอการศึกษา  ดังนี้   

    1.  บิดา  มารดาเปนตัวกระตุนและแรงผลักดนับุตรในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    2.  พฤติกรรมที่กระทําและความคาดหวังของบิดา  มารดา  จะเปนแบบในเชิง 

การกระทาํสาํหรับบุตร 

    3.  บิดา  มารดา  เปนหลักที่บุตรใชอางอิงและประเมินคุณคาผลสัมฤทธิ์ 

ของการกระทํา  ดังนั้น  ความสัมพันธอันดีระหวางบิดา  มารดากับบุตร  จึงเปนตัวสรางผลสัมฤทธิ์

ใหกับบุตร  บิดา  มารดาเปนผูใหกําลังใจและกระตุนบุตรใหไปสูเปาหมายที่ตองการ  หากบิดา  มารดา

แยกกันอยูหรือทะเลาะกัน  จะทําใหบุตรขาดความอบอุน  วาเหว  ไรทีพ่ึ่งทางใจ  อาจเปนสาเหตุใหบุตร

หันหนาเขาสูสิ่งเลวราย 

   เกษตร  เมืองทอง  (2554  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคัน 

ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา  ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  พบวา  องคประกอบที่เก่ียวกับนักศึกษาดานการเรียนอยูในระดับมาก  ไดแก  นักศึกษา

แบงเวลาเรียนไมเหมาะสม  ขาดการวางแผนการเรยีนที่ดี 

   Alecia  (2009  :  Web  Site)  ไดศึกษาสาเหตุที่สงผลตอการออกกลางคัน   

มี  5  สาเหตุ  ดังน้ี 
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    1.  สาเหตุดานวิชาการ   

    2.  สาเหตุดานนโยบายการจดัการศึกษา   

    3.  สาเหตุดานสิ่งแวดลอม   

    4.  สาเหตุทางสังคมวิทยา 

    5.  สาเหตุทางจิตวิทยา 

   Esch  (2010  :  Web  Site)  ไดศกึษาการออกกลางคัน  ซึ่งมี  5  องคประกอบ   

ที่เก่ียวของ  ดังนี้ 

    1.  สภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ   

    2.  ความไมพอใจในบุคลิกและวิธีการสอนของครู   

    3.  ปญหาดานสุขภาพ   

    4.  โรงเรียนขาดการบริการทีดี่ 

    5.  เครื่องมือและอุปกรณมีจํานวนนอย  ไมเพียงพอกับความตองการ 

  จากการศกึษาสามารถสรุปสาเหตุการพนสภาพการเปนนิสติหรือการออกกลางคันของ

นิสิตนักศึกษาหลายกรณ ี โดยสาเหตุหลัก  4  สวน  ประกอบดวย  สวนตัว  ครอบครัว  การเรียน 

การสอน  และสถานศึกษา  ในการนี้  ผูที่มีบทบาทสําคัญหลักในการดูแลและชวยเหลือนิสิตนักศึกษา  

คือ  อาจารยที่ปรึกษา  ซึ่งเปนผูที่มีความใกลชิด  มีขอมูลสวนตัว  และทราบพฤติกรรมของนิสิต

นักศึกษาในที่ปรึกษา  สามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและตรงจุด  โดยอาจารยที่ปรกึษาควรมี

บทบาท  ดังนี้ 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2551  :  151)  ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่

และความรบัผิดชอบของครทูี่ปรึกษามีดังนี้ 

    1.  ใหคําปรึกษาแนะนําการทาํและตรวจสอบหลักฐานสัญญาการเปนนักศึกษา 

    2.  ปฐมนิเทศนักศึกษาในความรับผิดชอบในดานการเรียน  ความประพฤติ  

ระเบียบวินัย  และขอบังคับตางๆ  ของสถานศกึษารวมทั้งใหความรูเก่ียวกับแหลงบริการและสวัสดิการ

ตางๆ  ของสถานศึกษาที่นักศึกษาจะเขาไปขอความชวยเหลือ 

    3.  ใหความเห็นชอบแกนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  (ลงทะเบียนเรยีน 

หรือ  ลงทะเบียนสอบเทียบความรูหรือประสบการณ)  การขอเปลี่ยนขอเพิ่มและขอถอนรายวชิา 

    4.  ใหคําปรึกษาและใหความเห็นชอบในการขอผอนผันชําระเงินคาลงทะเบียน

รายวชิา  ของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ 

    5.  จัดทําเก็บรวบรวมประวัติขอมูลการเรียนและความประพฤติของนักศึกษา 

ที่อยูในความรบัผิดชอบเพื่อเปนขอมูลในการออกหนังสือรับรองตางๆ 
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    6.  ติดตามชวยเหลือและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมตามที่กําหนดไว

ในระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรมวาดวยการประเมนิผลการเรียน 

ในแตละระดับของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ 

    7.  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

แกนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ 

    8.  แนะนํา  หาทางปองกันและติดตามนักศกึษาที่ขาดเรียน 

    9.  เสนอความคิดเห็นและขอมูลตาง ๆ  เก่ียวกับการกําหนดวิชาในการลงทะเบียน 

แตละภาคเรียน 

    10.  ติดตามประสานงานกับผูปกครองพรอมทั้งรายงานผลการเรียน 

และความประพฤติของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบใหผูปกครองทราบ 

    11.  ติดตาม  แนะนาํ  และชวยแกปญหาใหนักเรียนท่ีขอผอนผันการชําระเงิน  

คาลงทะเบียนรายวิชากอนวันสอบปลายภาคเรียนและรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

    12.  ใหคําปรึกษา  ตักเตือน  ดูแล  แกไข  และปรับปรงุความประพฤติ 

ของนักศึกษา  ท่ีอยูในความรบัผิดชอบ 

    13.  ประสานงานกับแผนกวิชาหรืองานอื่นที่เก่ียวของ 

    14.  ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (2552  :  16)  ระบุหนาที่งานครูท่ีปรึกษา

เปนงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนกัศึกษา  โดยงานครทูี่ปรกึษามีหนาที่ 

และความรบัผิดชอบดังตอไปนี้ 

    1.  เสนอแตงตั้งครูที่ปรึกษา 

    2.  ควบคมุ  ดูแล  สงเสริมการจัดทําจัดเก็บรวบรวมขอมูลประวัติ  ขอมูลการเรียน

และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา 

    3.  สงเสริมประสานงานครูท่ีปรึกษาแนะนํานักเรียนนักศึกษาเก่ียวกับการเขารวม  

กิจกรรมตาง ๆ 

    4.  สงเสริมประสานงานครูทีป่รึกษาใหความคดิเห็นและขอมูลเก่ียวกับการกําหนด  

รายวชิาในการลงทะเบียนเรยีน  ใหความเห็นชอบแกนักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา 

การลงทะเบียนเทียบโอนความรูและประสบการณ  การขอเปลี่ยนขอเพิ่ม  และขอถอนรายวชิา 

การขอพักการเรยีน  การโอนยาย  การลาออก  การขอผอนผันหรือยกเวนการชําระเงินคาลงทะเบียน

รายวชิา  ตดิตาม  แนะนาํ  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการคาํนวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย 

แกนักเรียนนักศึกษา 

    5.  ประสานกับครูแผนกวิชาและงานที่เก่ียวของในการแกปญหาตาง ๆ  ของนักเรียน  

นักศึกษาและผูเขารับการอบรมในสถานศึกษา 
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    6.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครทูี่ปรึกษา  สรุปผลการประเมิน 

และนําผลการประเมินเสนอฝายบริหารและสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    7.  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  เปนขอมูลในการจัดทําแบบฟอรมที่เก่ียวของกับระบบ

ครูท่ีปรึกษา  เสนอโครงการ  และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 

    8.  ดูแลบํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศกึษาที่ไดรับมอบหมาย   

    9.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 กลาวโดยสรปุ  การพนสภาพการเปนนิสิตหรือการออกกลางคันของนิสิต  มหาวิทยาลัย 

ควรใหความสําคัญในการดูแล  การใหความชวยเหลือ  การใหคําปรึกษา  หรือการบริหารจัดการ  

เพื่อใหนสิิตสามารถสําเรจ็การศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด  เปนการลดความสูญเปลาทางการศึกษา  

และเปนไปตามความคาดหวังของนิสิตและผูปกครองในการเขาศึกษาตอเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษา 

เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สามารถทํางานและอยูในสังคมหรือประเทศชาติไดอยางมีความสขุตอไป 

 

สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 บริบททั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้  (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2561  :  เว็บไซต) 

  การจัดการอุดมศึกษาของไทยไดเริ่มมาแตรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว  และอุดมศึกษาในสมัยนั้นมีหลากหลาย  ทั้งโรงเรียนกฎหมาย  โรงเรียนแพทย  และโรงเรียน

ขาราชการพลเรือนที่ตอมาไดรบัการยกฐานะเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย 

แหงแรกของไทย  และไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแหงอ่ืนขึ้นอีกในเวลาตอมา  ไดแก  มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และมหาวิทยาลัยศิลปากร   

โดยสังกัดอยูในกระทรวงตาง ๆ  เชน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สังกัดกระทรวงเกษตร  เปนตน 

  จนถึงป  พ.ศ.  2502  รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  เปนนายกรัฐมนตรี   

ไดตราพระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยทุกแหงไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เนื่องจากไดมีพระราชบัญญัติ

จัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาตขิึ้นในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และเห็นวาการที่มหาวิทยาลัยแยกกัน 

อยูตางกระทรวงเปนเรื่องยากในการปกครอง  และการสรางมาตรฐานการศึกษา  การโอนมารวม 

อยูในสํานักนายกรัฐมนตรีทั้งหมดจะเปนการสะดวกในการดําเนินการ  ทั้งในดานวิชาการและธุรการ   

และจะบรรลุตามเจตนารมณของการจัดตั้งสภาการศึกษาแหงชาติ  เพื่ออํานวยประโยชนตอการเรงรัด

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนนโยบายสําคญัของรัฐบาลในขณะนั้น 
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  ในป  พ.ศ.  2514  สภาการศึกษาแหงชาติและที่ประชุมอธกิารบดีมหาวิทยาลัยของรัฐได

รวมกันเสนอความเห็นตอจอมพลถนอม  กิตติขจร  หัวหนาคณะปฏิวัติ  วา  มหาวิทยาลัยจําเปน 

ตองมีอิสระในการปกครองตนเอง  มีเสรีภาพทางวิชาการในการถายทอดและแสวงหาความรู  โดยถือ 

หลักความเปนเลิศทางวิชาการจึงควรแยกมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเปนมหาวิทยาลัย 

ในกํากับของรัฐบาล  หากไมสามารถดําเนินการได  ควรจัดตั้งทบวงอิสระหรือทบวงในสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี  เพื่อเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับการจัดตั้ง

โดยประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  216  ลงวันที่  29  กันยายน  2515  ในชื่อ ทบวงมหาวิทยาลัย  

ของรัฐในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีหนาที่เก่ียวกับการดําเนินการและกํากับการศึกษาของรัฐ 

ในระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ัน  วันที่   

29  กันยายน  2515  จึงเปนวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลยั  นอกจากนี้ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ  

ฉบับท่ี  320  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2515  กําหนดระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย

ของรัฐขึ้น  เพื่อใหรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและแผนการจัด

การศึกษา  กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและการบริหารงานบุคคล  พิจารณาการเสนอ

และพิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง  ยุบรวม  และเลิกมหาวิทยาลัย  คณะและภาควิชา  ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา  และเปนศูนยประสานงานดานการจัดการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย   

ทําใหทบวงมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่แตกตางจากกระทรวงและทบวงอ่ืน  ที่ไมไดมีกฎหมายกําหนด

หนาที่ไวโดยเฉพาะ 

  ในป  พ.ศ.  2520  รัฐบาลสมยันายธานินทร  กรัยวิเชียร  เปนนายกรัฐมนตรี   

ไดตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ  เปน  ทบวงมหาวิทยาลัยและใหยกฐานะ 

เปนทบวงอิสระ  มีฐานะเทียบเทากระทรวง  ไมอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เพื่อใหเกิดความคลองตวั 

ในการบริหารงาน  เนื่องจากมีการโอนงานกํากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

มาอยูในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  320   

โดยตราพระราชบัญญัติระเบยีบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2520  ขึ้นแทน   

เพื่อใหทบวงมหาวิทยาลัยมีอํานาจควบคุมมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เปนของรัฐ 

และเอกชนในสังกัดดวย  ตอมาพระราชบัญญัตินี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติมเม่ือป  พ.ศ.  2537   

เพื่อใหมีอํานาจครอบคลุมมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการและอยูภายใตการกํากับดูแล 

ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย  คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรีเปนมหาวทิยาลัยแหงแรกที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันที่เปนสวนราชการไป

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะใหมหาวิทยาลัยของรฐั  ทุกแหงที่เปนสวนราชการ

ออกจากระบบราชการ 
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  จนถึงป  พ.ศ.  2546  รัฐบาลของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  ไดลงประกาศ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ในราชกิจจานุเบกษา   

เลมที่  120  ตอนที่  62ก  วันท่ี  6  กรกฎาคม  2546  โดยพระราชบัญญัติน้ีไดยกเลิกพระราชบัญญัติ

ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2537  ทําใหทบวงมหาวิทยาลัย  

ตองแปรสภาพเปน  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายใหม  รวมระยะเวลาดําเนิน

ภารกิจ  30  ป  9  เดือน  7  วัน  มีรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย  และรักษาราชการแทนรัฐมนตรี  

บริหารราชการ  ทั้งสิ้น  38  ทาน  มีปลัดทบวงมหาวิทยาลยับริหารราชการ  6  ทาน 

  สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  กําหนดใหรัฐตองจัด

การศึกษาอบรม  และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศกึษาอบรมใหเกิดความรูคูคณุธรรม  จัดใหมีกฎหมาย

เก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศกึษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการ  เรงรัด

การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสรมิภูมิปญญา

ทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ รวมท้ังในการจัดการศึกษาของรัฐใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร

ปกครองทองถ่ินและเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ  และใหความคุมครองการจัดการศึกษาอบรม 

ขององคกรวิชาชีพและเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  จึงไดตราพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  

พ.ศ.  2542  และได  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม  116  ตอนท่ี  74ก  วันที่  19  สิงหาคม  

2542  เพ่ือเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการการศกึษาอบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  โดยพระราชบัญญติัฉบับนี้  ไดหลอมรวมหนวยงาน 

ดานการศึกษาเดิม  ไดแก  กระทรวงการอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรมเดิม  

ทบวงมหาวิทยาลัย  และสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  เขาดวยกัน  

เปนกระทรวงใหม  ชื่อวา  กระทรวงการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมมีโครงสรางในการแบงสวน

ราชการในรูปของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  กํากับดูแลการศาสนาและวัฒนธรรม  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การศึกษาดานการอาชีวศึกษา  และการศกึษาดานการอุดมศึกษา  โดยทบวงมหาวิทยาลยัจะแปรสภาพ

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ตอมารัฐบาลของพันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  มีนโยบายปฏิรูประบบ

ราชการ  เขาสู  “ระบบราชการยุคใหม”  โดยปรบัภาคราชการใหมีคุณลักษณะธรรมาภิบาล   

เพื่อยกระดับขีดความสามารถ  และเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานราชการใหตอบสนองความตองการ

ที่หลากหลายของประชาชน  สังคม  และประเทศชาติได  จึงไดมีการปรับบทบาท  ภารกิจ  และการจัด

โครงสรางระบบบริหารราชการ  และระบบบรหิารงานบุคคลภาครฐั  ในการจัดโครงสรางสวนราชการ

ใหม  ไดกําหนดใหแยกภารกิจเก่ียวกับงานดานศิลปวัฒนธรรม  ออกจากภารกิจของกระทรวงการศึกษา  

ศาสนา  และวัฒนธรรม  ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไปจัดตั้งเปน  
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“กระทรวงวัฒนธรรม”  จึงมีการประกาศใชพระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  โดยการจัดระเบียบบรหิารราชการในกระทรวงศึกษาธิการใหม   

มีองคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการ  จํานวน  4  องคกร  ไดแก   

สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณาใหความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี  หรือ

คณะรัฐมนตรี  และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด   

  ทั้งนี้  คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบายแผนพฒันา   

และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และแผนการศึกษาแหงชาต ิ การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศกึษา

ระดับปริญญา  ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศกึษาแตละแหง  และกฎหมายที่เก่ียวของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีสถานภาพเปนนิติบุคคล  แบงสวนราชการตามกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการศกึษาธิการ  พ.ศ.  2546  แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2556  โดยแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน  9  สํานกั  ไดแก  สํานัก

อํานวยการ  สาํนักทดสอบกลาง  (ยุบเมื่อวันท่ี  2  กันยายน  2548  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  2548)  สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  สํานักประสานและสงเสรมิกิจการอุดมศึกษา  สํานักมาตรฐานและ

ประเมินผลอุดมศึกษา  สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ  สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา  และสํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  และมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด  จํานวน  

159  แหง  (ขอมูล  ณ  เดือน  มกราคม  2562)  ทั่วประเทศ  ไดแก 

   1.  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ / ในกํากับของรัฐ  87  แหง 

   2.  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  72  แหง 

  ปจจุบัน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (Office  of  the  Higher  Education  

Commission)  มีที่ทําการ  ณ  อาคารเลขที่  328  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี  

กรุงเทพมหานคร  10400  มีนักบริหารระดับ  11  เปนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ   

ในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ปญหาและแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาและจัดทําขอเสนอนโยบาย

และมาตรฐานการอุดมศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาการอุดมศกึษาใหสอดคลองกับความตองการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และแผนการศึกษาแหงชาติและพันธสัญญาที่เปนไปตาม

ขอเสนอตกลงระหวางประเทศ  พรอมทั้งวิเคราะห  หลักเกณฑ  และแนวทางการสนับสนุนทรพัยากร  

จัดตั้ง  จัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวทิยาลัยชุมชนตามหลักเกณฑและแนวทาง 
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ที่กําหนด  ตลอดจนเสนอแนะการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัย

ชุมชน 

   นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมีหนาที่ประสานและสงเสรมิ 

การดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพนักศึกษา  รวมทั้งผูพิการ  ผูดอยโอกาสในระบบ

อุดมศึกษาและการประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  และเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาประเทศ  รวมทั้งพฒันาระบบและดําเนินการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ

อุดมศึกษา  และการรวบรวมขอมูล  จัดทําสารสนเทศดานการอุดมศึกษา  และดําเนินงานฝายเลขานุการ

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจน

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรมีอบหมาย 

  วิสัยทัศน 

   “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนองคกรหลักที่ชี้นําการพัฒนาอุดมศึกษาไทย  

ใหเปนพลังสรางสรรคสังคมไทยอยางยั่งยืน” 

  พันธกิจ 

   1.  จัดทําขอเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา  และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา  

รวมทั้งดําเนินงานดานความสมัพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ 

   2.  จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร  การจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศกึษาและวิทยาลัยชุมชน 

   3.  ประสานและสงเสริมการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพนักศึกษา  

รวมทั้งผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา  และประสานสงเสริม  

สนับสนุนการวิจัย  เพ่ือสรางองคความรูใหมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

   4.  เสนอแนะเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  ปรบัปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษา 

และวิทยาลัยชุมชน 

   5.  ดําเนินการเก่ียวกับติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา 

ตามท่ีคณะกรรมการการการอุดมศึกษามอบหมาย  รวมทั้ง  การรวบรวมขอมลูและจัดทําสารสนเทศ 

ดานการอุดมศึกษา 

  คานิยมรวมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (SHARE  VALUE)  :  “รวมทีม

ทํางาน  สรางสรรคองคกร  สอดคลองเปาหมาย  โปรงใสเปนธรรม  นําประโยชนสวนรวม” 

  ทําเนียบผูบริหาร 

   1.  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย   

    1.1  ศาสตราจารยประเสรฐิ  ณ  นคร  ดํารงตําแหนงตั้งแต  29  กันยายน  2515  

ถึง  30  กันยายน  2522 
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    1.2  พันเอก  อาทร  ชนเห็นชอบ  ดํารงตําแหนงตั้งแต  1  ตุลาคม  2522   

ถึง  30  กันยายน  2530 

    1.3  ศาสตราจารยวิจิตร  ศรสีอาน  ดํารงตําแหนงตั้งแต  1  ตุลาคม  2530   

ถึง  21  ธันวาคม  2537 

    1.4  ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย  ดํารงตาํแหนงตั้งแต  22  ธันวาคม  

2537  ถึง  22  ธันวาคม  2539 

    1.5  รองศาสตราจารยวันชัย  ศิริชนะ  ดํารงตําแหนงตั้งแต  23  ธันวาคม  2539  

ถึง  21  มกราคม  2540  และรักษาการในตําแหนงต้ังแต  22  มกราคม  2540  ถึง  2  ตุลาคม  2544 

    1.6  ศาสตราจารย  รอยตํารวจเอก  วรเดช  จันทรศร  ดํารงตําแหนงตั้งแต   

4  ตุลาคม  2544  ถึง  3  พฤศจิกายน  2544  และรักษาการในตําแหนงตั้งแต  4  พฤศจิกายน  2544  

ถึง  6  กรกฎาคม  2546 

   2.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    2.1  ศาสตราจารย  รอยตํารวจเอก  วรเดช  จันทรศร  ดํารงตาํแหนงตั้งแต   

7  กรกฎาคม  2546  ถึง  19  เมษายน  2547 

    2.2  ศาสตราจารยพิเศษภาวิช  ทองโรจน  ดํารงตําแหนงตั้งแต  19  พฤษภาคม  

2547  ถึง  1  มิถุนายน  2547  และรักษาการในตําแหนง  ตั้งแต  2  มิถุนายน  2547  ถึง   

30  กันยายน  2549 

    2.3  นายกฤษณพงศ  กีรติกร  ดํารงตาํแหนง  ตั้งแต  27  ธ.ค.  2549   

ถึง  14  ม.ค.  2550  และรักษาการในตําแหนงตั้งแต  15  ม.ค.  2550  ถึง  30  ก.ย.  2550 

    2.4  นายสุเมธ  แยมนุน  ดํารงตําแหนง  ตั้งแต  1  ตุลาคม  2550   

ถึง  30  กันยายน  2554 

    2.5  นายอภิชาต ิ จีระวุฒ ิ ดํารงตําแหนง  ตั้งแต  1  ตุลาคม  2554   

ถึง  30  กันยายน  2556 

    2.6  ศาสตราจารยพิเศษทศพร  ศิริสมัพันธ  ดํารงตําแหนง  ตั้งแต  1  ตุลาคม  

2556  ถึง  27  มิถุนายน  2557 

    2.7  รองศาสตราจารย  นายแพทยกําจร  ตติยกวี  ดํารงตําแหนง  ตั้งแต   

27  มิถุนายน  2557  ถึง  17  เมษายน  2558 

    2.8  รองศาสตราจารยพินิต ิ รตะนานุกูล  ดํารงตาํแหนง  ตั้งแต  17  เมษายน  

2558  ถึง  30  กันยายน  2558 

    2.9  นางสาวอาภรณ  แกนวงศ  ดํารงตําแหนง  ตั้งแต  1  ตุลาคม  2558   

ถึง  30  กันยายน  2559 
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    2.10 นายสุภัทร  จําปาทอง  ดํารงตําแหนง  ตั้งแต  1  ตุลาคม  2559   

ถึง  25  ธันวาคม  2561 

    2.11  ศาสตราจารย  ดร.สัมพันธ  ฤทธิเดช  ดํารงตาํแหนง  ตั้งแต  12  เมษายน  

2562  ถึงปจจุบัน 

  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

จํานวน  159  แหง  ดังนี้  (ขอมูล  ณ  เดือนมกราคม  2562) 

    1.  กลุมมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มีจํานวน  22  แหง  ดังนี้ 

     1.1  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

     1.2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     1.3  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     1.4  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

     1.5  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

     1.6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ี

     1.7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ 

     1.8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

     1.9  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

     1.10  มหาวิทยาลัยบูรพา 

     1.11  มหาวิทยาลัยพะเยา 

     1.12  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

     1.13  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     1.14  มหาวิทยาลัยมหิดล 

     1.15  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

     1.16  มหาวิทยาลัยแมโจ 

     1.16  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

     1.17  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

     1.18  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     1.19  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

     1.20  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

     1.21  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

     1.22  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
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    2.  กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ  มีจํานวน  14  แหง  ดังนี้ 

     2.1  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

     2.2  มหาวิทยาลัยนครพนม 

     2.3  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

     2.4  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

     2.5  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

     2.6  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

     2.7  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

     2.8  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     2.9  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

     2.10  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

     2.11  สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

     2.12  สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา  สภากาชาดไทย 

     2.13  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

     2.14  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

    3.  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีจํานวน  39  แหง  ดังนี้ 

     3.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

     3.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

     3.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

     3.4  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

     3.5  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

     3.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

     3.7  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

     3.8  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

     3.9  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

     3.10  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

     3.11  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

     3.12  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

     3.13  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

     3.14  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

     3.15  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 

     3.16  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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     3.17  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

     3.18  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

     3.19  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

     3.20  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

     3.21  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

     3.22  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

     3.23  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

     3.24  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

     3.25  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

     3.26  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

     3.27  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

     3.28  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

     3.29  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถัมภ   

     3.30  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

     3.31  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     3.32  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

     3.33  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     3.34  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธาน ี

     3.35  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

     3.36  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

     3.37  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

     3.38  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

     3.39  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

    4.  กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีจํานวน  9  แหง  ดังน้ี 

     4.1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

     4.2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

     4.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

     4.4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

     4.5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

     4.6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

     4.7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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     4.8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

     4.9  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

    5.  กลุมมหาวิทยาลัยเอกชน  มีจํานวน  43  แหง  ดังนี้ 

     5.1  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

     5.2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

     5.3  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

     5.4  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 

     5.5  มหาวิทยาลัยเกริก 

     5.6  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

     5.7  มหาวิทยาลัยคริสเตยีน 

     5.8  มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

     5.9  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

     5.10  มหาวิทยาลัยชินวัตร 

     5.11  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

     5.12  มหาวิทยาลัยตาป 

     5.13  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

     5.14  มหาวิทยาลัยธนบุร ี

     5.15  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

     5.16  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

     5.17  มหาวิทยาลัยนอรท - เชียงใหม 

     5.18  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

     5.19  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟก 

     5.20  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

     5.21  มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

     5.22  มหาวิทยาลัยพายัพ 

     5.23  มหาวิทยาลัยพษิณุโลก 

     5.24  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

     5.25  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

     5.26  มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

     5.27  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     5.28  มหาวิทยาลัยรังสติ 

     5.29  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ 
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     5.30  มหาวิทยาลัยราชธานี 

     5.31  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 

     5.32  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

     5.33  มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร  (ประเทศไทย) 

     5.34  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

     5.35  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

     5.36  มหาวิทยาลัยสยาม 

     5.37  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

     5.38  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

     5.39  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

     5.40  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

     5.41  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

     5.42  มหาวิทยาลัยเอเชียน 

     5.43  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

    6.  กลุมวิทยาลัยและสถาบันเอกชน  มีจํานวน  32  แหง  ดังนี้ 

     6.1  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

     6.2  วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 

     6.3  วิทยาลัยเชียงราย 

     6.4  วิทยาลัยเซนตหลุยส 

     6.5  วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

     6.6  วิทยาลัยดุสิตธานี 

     6.7  วิทยาลัยทองสุข 

     6.8  วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 

     6.9  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 

     6.10  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

     6.11  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

     6.12  วิทยาลัยนครราชสีมา 

     6.13  วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟลส 

     6.14  วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา 

     6.15  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

     6.16  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

     6.17  วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
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     6.18  วิทยาลัยนอรทเทิรน 

     6.19  วิทยาลัยสันตพล 

     6.20  วิทยาลัยแสงธรรม 

     6.21  วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 

     6.22  สถาบันกันตนา 

     6.23  สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

     6.24  สถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน 

     6.25  สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน 

     6.26  สถาบันเทคโนโลยียานยนตมหาชัย 

     6.27  สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

     6.28  สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 

     6.29  สถาบันรชัตภาคย 

     6.30  สถาบันวิทยสิริเมธี 

     6.31  สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค 

     6.32  สถาบันอาศรมศิลป 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 1.  งานวิจัยในประเทศ 

  สมคิด  รักษาทรัพย  และคณะ  (2557  :  90 - 91)  ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคัน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาที่ออกกลางคัน 

ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน 

เพศหญิง  คิดเปนรอยละ  68.10  สวนใหญมีอายุอยูระหวาง  19 - 23  ป  คิดเปนรอยละ  72.84   

สวนใหญอยูคณะศิลปศาสตร  คิดเปนรอยละ  21.55  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คิดเปนรอยละ  

21.12  คณะวิศวกรรมศาสตร  คิดเปนรอยละ  18.10  กอนเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลกรุงเทพสวนใหญเปนนักศกึษาที่มาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเปนรอยละ  72.84   

สาเหตท่ีุทําใหนักศกึษาออกกลางคันในดานสวนตวันักศึกษาเรื่องมีความรูพื้นฐานในสาขาวิชาที่เรียน

นอย  มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  เทากับ  3.02  และเรื่องมีปญหาชูสาว  อบายมุข  หรือยาเสพติด   

มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด  เทากับ  2.10  ในดานสภาพครอบครวั  เรื่องครอบครัวมีฐานะยากจนตอง 

ชวยหารายได  มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด  เทากับ  2.59  และเร่ืองครอบครัวประสบภัยธรรมชาติ   

มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด  เทากับ  1.96  ในดานสถานศึกษา  เรื่องสาขาวชิาที่เรียนยากเกินไป   

มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด  เทากับ  3.27  และเรื่องมหาวิทยาลัยอยูในแหลงอบายมุข  สถานบันเทงิ   
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มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด  เทากับ  2.44  สาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาออกกลางคันกลุมตัวอยางใหความ 

เห็นวาสาเหตุดานสถานศึกษาและดานสวนตัวนักศกึษา  เปนสาเหตุของการออกกลางคัน  ในระดับ 

ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.69  และ  2.65  ตามลําดับ  สวนสาเหตุดานสภาพครอบครัว 

ของนักศึกษา  เปนสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาออกกลางคันในระดับนอยท่ีสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.27 

  ภูษณิศา สิริวรพร  (2557  :  69 - 74)  ไดศกึษาสาเหตุของการออกกลางคัน 

และแนวทางการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

ของสถาบันการพลศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี   

   1.  สภาพปญหาการออกกลางคันของนกัศึกษาชั้นปที่  1  ที่ออกกลางคัน 

ตอบแบบสอบถามสรปุโดยภาพรวมและรายดาน  จํานวน  6  ดาน  คือ 

    1.1  ดานสวนตัวของนักศึกษา  พบวา  สภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็น

ความรูความเขาใจพื้นฐานในคณะที่เรียน  ผลการเรียนไมนาพึงพอใจหรือต่ํากวาเกณฑที่กําหนด   

ภาระรับผิดชอบครอบครวัหรือพอ  แม  ผูปกครอง 

    1.2  ดานครอบครัวพบวา  สภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็นที่มีสภาพปญหา

มากที่สุดคือ  ครอบครวัมีฐานะยากจนตองชวยหารายได  รองลงมาคือ  พอแม  ผูปกครองไมมีงานไมมี

รายได  สภาพของครอบครัวแตกแยก  หยาราง 

    1.3  ดานสภาพแวดลอม  พบวาสภาพปญหาอยูในระดับมาก  ประเด็น 

ที่มีสภาพปญหามากที่สุดคือการคมนาคมหรือการเดินทางไมสะดวก  การจัดสภาพแวดลอม 

ในสถานศึกษาไมเหมาะสม  และสถานศกึษาอยูใกลกับแหลงอบายมุข  สถานบันเทิง 
    1.4  ดานครูผูสอน  พบวา  สภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง  ประเด็น 

ที่มีสภาพปญหามากที่สุด  คือ  มีภาระมากไมไดเตรียมความพรอมในการสอน  รองลงมาคือ   

ครมูีภาระหนาท่ี  ความรับผิดชอบของครผููสอนไมชัดเจน  และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ไมนาสนใจ 

    1.5  ดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน  สภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง  

ประเด็นที่มีสภาพปญหามากท่ีสุด  คือ  เนื้อหาสาระที่กําหนดในหลักสูตรไมเหมาะสม  รองลงมา  คือ  

ความไมพรอมของแบบเรียนและอุปกรณการเรียน  การจัดสถานที่หรือโรงฝกงานไมเหมาะสม  อุปกรณ

การเรียนการสอนไมทันสมัยเพียงพอ  การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนไมเหมาะสม   

ความไมเพียงพอของวัสดุที่ใชในการฝกงาน  และสาขาวิชาที่เรียนมีความยุงยากเกินไป 

    1.6  ดานสถานศึกษา  พบวา  ปญหาอยูในระดับปานกลาง  ประเด็นที่มีสภาพ

ปญหามากที่สุดคือ  ความเขมงวดของกฎ  ระเบียบขอบังคับในสถานศึกษา  รองลงมาคือ  การจัดระบบ  

ดูแลชวยเหลือผูเรียนดอยประสิทธิภาพ  และความสัมพันธของสถานศึกษากับผูเรียนคอนขางนอย 
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   2.  ผลการสัมภาษณ  อาจารยผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา  บุคลากรฝายสนับสนุน   

จํานวน  12  คน  และนักศึกษาที่ออกกลางคัน  จํานวน  20  คน  เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหา

นักศึกษาออกกลางคัน  สรุปไดดังน้ี 

    2.1  สาเหตุดานสถานศกึษา  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  อาคาร  สถานท่ี 

ไมเพียงพอ  2)  การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  และ  3)  สถาบันฯ  ควรจัดระบบเพื่อดูแลชวยเหลือ

นักศึกษา 

    2.2  สาเหตุอาจารยผูสอน  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  มอบหมายงานมากเกินไป 

2)  อธิบายความหรือสื่อความหมายไมชัดเจน  และ  3)  มีความสามารถทางวชิาการไมเพียงพอ 

    2.3  สาเหตุดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  มี  3  ประเด็น  ไดแก   

1)  หลักสูตรไมตรงตอความตองการของทองถิ่น  2)  หลักสูตรไมสอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ

ของนักศึกษาและ  3)  ความทันสมัยของอุปกรณการเรียนการสอน 

    2.4  สาเหตุดานสวนตวัของนักศึกษา  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  ไมมีคาใชจาย 

ในการเรียน  2)  ปญหายาเสพติด  และ  3)  ไมเขาใจในวิชาที่เรยีน 

    2.5  สาเหตุดานสภาพครอบครวั  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  มีปญหาครอบครวั 

2)  ครอบครัวมีฐานะยากจน  และ  3)  ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 

    2.6  สาเหตุดานสภาพแวดลอม  มี  3  ประเด็น  ไดแก  1)  ความสะดวก 

ของการเดินทางมาเรียน  2)  การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  และ  3)  นักศึกษาปรับตัวเขากับ 

สภาพแวดลอมไมได 
  สุปราณ ี เทศนาเรียง  (2557  :  116 - 117)  ไดศึกษารูปแบบการลดปญหา 

การออกกลางคันของนักเรยีน  นักศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

   1.  สภาพปจจุบันและการลดปญหาการออกกลางคนัของนักเรียน  นักศึกษา 

ในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  จังหวัดกาฬสนิธุ  พบวา  1)  ปญหา 

การออกกลางคันเกิดจากการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาที่สถานศึกษาจัดสอบสัมภาษณเพ่ือเขาเรียน 

ในสาขาท่ีอยากเรียน  รับเขาเรียนจากการคัดเลือกจากการสังเกตพฤติกรรม  บุคลิกภาพเพื่อสนอง

นโยบายการเพิ่มปริมาณผูเรียน  2)  ครูท่ีปรกึษาไมมีจิตวิทยาในการทาํความเขาใจกับนกัเรียน  

นักศึกษา  ปลอยปละละเลย  โดยเฉพาะนักเรียน  นักศึกษาป  1  ซึ่งจะตองดูแลเปนพิเศษ  3)  ครยูัง

ขาดการพัฒนาผูเรยีนดานการคดิวิเคราะห  ขาดการจัดทําสื่อ  นวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อใชสอน 

ในขณะที่ทําติดภาระ  4)  สถานศึกษาขาดเครื่องมือวัสดุฝกที่ใชในการเรียนการสอน  ทําใหนักเรียน   

นักศึกษาเกิดความเบื่อหนาย  สวนผลการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาออกกลางคันของนักเรียน  นกัศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ  ทุกดานปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 
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   2.  รางรูปแบบการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดกาฬสนิธุเครื่องมือประกอบดวย  แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจัดสนทนากลุมทรงคุณวุฒิ  9  คนและแบบประเมินความเหมาะสม 

ความเปนไปไดของรูปแบบ  ซึ่งมีองคประกอบอยู  2  องคประกอบ  1)  ข้ันตอนการวิจัย 

มี  4  ขั้นตอน  2)  กระบวนการแกปญหาเชิงระบบที่นํามาใชมี  6  ดาน  คอื  ดานการคดัเลือกนักเรียน 

นักศึกษา/ดานการพัฒนานกัเรียน  นักศึกษา/ดานการพัฒนาครูผูสอน/ดานการพัฒนาครทูี่ปรึกษา/ 

ดานการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร/ดานการปรับรื้อระบบบริหารจัดการ 

   3.  รูปแบบการลดปญหาการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดกาฬสนิธุ  พบวา  มีความเหมาะสม 

ในการนําไปใชอยูในระดับ  เหมาะสมมาก  รูปแบบดานท่ีมีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ   

1)  ดานการคดัเลือกนักเรียน  นักศึกษา  ไดแก  มีสอบคัดเลือก  การใหโควตาพิเศษ  2)  ดานที่มี 

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  คือ  ดานการพัฒนาครทูี่ปรึกษา  ไดแก  พัฒนาระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน  ครทูี่ปรึกษาออกเย่ียมบาน  100  เปอรเซ็นต  พัฒนาดานการใหคําปรกึษา  กํากับ  

ติดตาม  เรื่องยาเสพติด  และการทะเลาะววิาท  3)  ดานการพัฒนานักเรียน  นักศึกษา  ไดแก   

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษากิจกรรมประชุมผูปกครองการหารายไดระหวางเรียน  และ

กิจกรรมคัดกรองโดยการตรวจสอบสุขภาพและสารเสพติด  4)  ดานการพัฒนาครูผูสอน  ไดแก  พัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาดานบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธที่ดีกับนักเรียน  5)  ดานการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไดแก  จัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อปลูกฝงคานิยม  คุณธรรม  จรยิธรรม  กิจกรรม

การหารายไดระหวางเรียน  และ  6)  ดานการปรับรื้อระบบการบริหารจัดการ  ไดแก  กําหนด 

อัตลักษณเอกลักษณ  วิสัยทัศน  พันธกิจของการจัดตั้งสถานศึกษาใหชัดเจน  จัดหาเครื่องมืออุปกรณ 

และชุดฝกที่ทันสมัย  และจัดสถานที่สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 

  กิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล  (2558  :  31 - 32)  ไดศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา

การออกกลางคันของนักศึกษา ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผลการศึกษา

พบวา  ปจจัยที่เปนสาเหตุการออกกลางคนัของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร  โดยภาพรวมอยูในระดับนอย  มีคาเฉลี่ย  2.37  เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอยพบวา  ดานการจัดการเรียนการสอน  มีคาเฉลี่ย  3.08  รองลงมา  คือ  ดานอาจารยผูสอน

และอาจารยที่ปรึกษา  มีคาเฉลี่ย  2.73  ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม  มีคาเฉลี่ย  2.45   

ดานพฤติกรรมผูเรียน  มีคาเฉลี่ย  2.12  และดานสถานภาพครอบครวั  มีคาเฉลี่ย  1.46  ตามลาํดับ  

แนวทางการแกไข  มหาวิทยาลัยควรใหความสําคญักับอุปกรณเพื่อใชในการเรียนการสอนใหเพียงพอ 

กับนักศึกษา  รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา  เชน  โรงอาหาร  หองน้ํา  

สถานที่พักขณะรอเรียน  ความสะอาดของอาคาร  เปนตน  ครูผูสอนควรเอาใจใสใหความเปนกันเอง

และติดตามนักศึกษาที่มีความเสี่ยง  เชน  ขาดเรียนบอย  หรือมีผลการเรยีนต่ํา  พรอมการประสาน 
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กับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหา  และสอดแทรกการสรางจิตสาํนึก 

ใหนักศึกษารักและผูกพันกับอาจารยและมหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดความรักและผูกพันกับองคกร 

  อุทัย  ศรีษะนอก  (2559  :  83 - 84)  ไดพัฒนาโปรแกรมพยากรณการออกกลางคัน 

ของนักเรยีน นักศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยประยุกตใชเทคนิคโครงขายประสาทเทียม

หลายชั้นแบบแพรยอนกลับ  ผลการคนหาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษา  

พบวา  ตัวแปรที่มีความสาํคัญเรียงจากความสาํคญัมากไปหานอย  คือ  เกรดเฉลี่ยสะสม  สาขาวิชา  

จํานวนนอง  ความสามารถพิเศษ  และกิจกรรมชมรม 
  อโนมา  ศิริพานิช  และคณะ  (2559  :  79)  ไดศึกษาสาเหตุการออกกลางคัน 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือและแนวทางการแกไข  กลุมเปาหมาย  มี  3  กลุม  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  หลักสูตร  4  ป  ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล  ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  

ปการศึกษา  2552 - 2554  และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  5  ป  ภาควิชาครุศาสตรโยธา   

ปการศึกษา  2553 - 2554  รวมจํานวน  798  คน  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผนวกกับการวิจัย 

เชิงปริมาณ  วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  และสถิติ  คาความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ย   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน  คา  t-test  และ  F-test  ผลการวิจัย 

พบวา  1)  นักศึกษาออกกลางคนัทั้งสิ้น  295  คน  (36.97%)  สวนใหญจบจากสถานศึกษาของรัฐบาล

ในตางจังหวัด  และเขาศึกษาโดยวิธีสอบตรง  2)  สาเหตุการออกกลางคันแบงเปน  4  กลุม  คอื   

2.1  จากตัวนักศึกษาซึ่งมีพื้นฐานความรูไมเพียงพอ  และคุณลักษณะเฉพาะตัวไมเหมาะสม   

2.2  จากกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะหลักสูตรซึ่งเรยีนคอนขางยาก  การไมไดใบประกอบ

วิชาชีพ  อาจารยผูสอนบางทานไมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  และการขาดการชี้แนะเพราะ 

การปฏิบัติงานของอาจารยทีป่รึกษา  ไมเปนระบบ  2.3  จากการไมมีเงนิทุน  คาใชจายในการเรียน  

และ  2.4  จากความตองการของครอบครวั  3)  แนวทางการแกไข  วิเคราะหตามหลักเหตุ 

และผล  ดวยวิธีการ  ZOPP  ไดผลเปนตนไมวัตถุประสงค  10  ประการ  จําแนกเปน  2  กลุม  คือ  

การแกไขที่เก่ียวของกับตัวนักศึกษา  และเกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

  สวัสดิ์  วชิระโภชน  (2559  :  351, 456)  ไดวิเคราะหผลการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  ปการศึกษา  2553 - 2557  ผลการวิเคราะหพบวา  จํานวนนสิิตที่พนสภาพการเปนนสิิต

ในระดับปริญญาตรี  5  ปการศกึษา  จาํแนกตามรายการพนสภาพการเปนนิสิตตามขอบังคับฯ  พบวา   

นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตในกรณีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนด 

มากที่สุด  จํานวน  5,788  คน  คิดเปนรอยละ  35.72  รองลงมาเปนกรณีเมื่อพนกําหนดเวลา 

หนึ่งภาคการศึกษาแลวไมชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษา

สภาพนิสิต  จํานวน  5,628  คน  คิดเปนรอยละ  34.73  และกรณีไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษา

แรกที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิต  จํานวน  3,167  คน  คิดเปนรอยละ  19.55  โดยนิสิตพนสภาพการเปน
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นิสิตในกรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางใดอยางหนึ่งนอยท่ีสุด  จํานวน  

1,620  คน  คิดเปนรอยละ  10.00  ทั้งนี้  อัตราการพนสภาพการเปนนิสิตในชวงปการศึกษา   

2553 - 2557  มีแนวโนมสูงขึ้น  ยกเวนปการศึกษา  2557  เนื่องจากนิสิตอยูในชวงกําลังศึกษา 

และมหาวิทยาลัยไดแกไขเกณฑในการจาํแนกสภาพการเปนนิสิต  สงผลใหอัตราสวนจํานวนนิสิต 

ที่พนสภาพการเปนนิสิตตอจํานวนนิสิตท่ีรายงานตัวเขาศึกษามีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปการศึกษา  

2556  โดยจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิต  เฉลี่ย  5  ปการศึกษา  เทากับ  3,240.60  คน   

เมื่อจําแนกเปนกรณี  พบวา  นิสิตพนสภาพการเปนนิสิตกรณีมีระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑ 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนดมากที่สุด  จํานวน  1,157.60  คน  ซึ่งขอมูลจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิต

จะแปรผันตรงกับจํานวนนสิิตที่เขาศึกษาตอในแตละปการศึกษา  หากปการศึกษาใดมีนิสิตเขาศกึษาตอ

เปนจํานวนมากจะสงผลใหขอมูลจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพการเปนนิสิตมีจํานวนมากดวย   

  วิไลพันธ  บุญมาก  (2560  :  16)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกกลางคัน 

และไมสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา 

พระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาที่ออกกลางคันและไมสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรเปนเพศชาย  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

และสวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด  กอนเขาศึกษามาจากระดับ  ม.6   

มาจากการสอบคัดเลือกในรอบสอบตรงของมหาวิทยาลัย  พนสภาพออกจากมหาวิทยาลยัในชั้นปที่  1   

คาคะแนนเฉลี่ยสะสมกอนออกจากมหาวิทยาลัยอยูระหวาง  1.00 - 1.59  สถานศึกษากอนเขาเรียน 

ในระดับอุดมศึกษาสวนใหญเปนของรัฐ  สวนใหญมีสาเหตุจากปญหาดานการเรียน  พักหอพักภายใน 

มหาวิทยาลัย  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกกลางคันและไมสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  ภาพรวมอยูใน

ระดับความสาํคัญระดับปานกลาง  สําหรับการพิจารณาเปนรายดานจาํนวน  4  ดาน  ประกอบดวย

ดานนักศึกษาเปนดานปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาอยูในระดับความสาํคัญระดับนอย  ดานทัศนคติตอ

สาขาวิชาที่เรียนอยูในระดับความสาํคัญระดับปานกลาง  ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับ

ความสาํคัญระดับปานกลางและดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาอยูในระดับความสําคัญระดับ

ปานกลาง  และสําหรับการพิจารณาเปนรายขอ  5  อันดับแรกไดแก  ความกังวลใจในเรื่องตาง ๆ   

ของนักศึกษา  ขาดการวางแผนการเรียนที่ดี  การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  แบงเวลาไมเหมาะสม 

และเมื่อเขามาเรียนแลวเห็นวาหลักสูตรไมตรงกับความตองการ 

  วลัญชพร  ฆารไสว  (2560  :  96 - 98)  ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ 

ในการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ 

ในการลงทะเบียนเรียนและปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพของนิสิท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดังนี้ 
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   1.  นิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน  

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานครอบครัว  ดานสถานศกึษา  และดานเหตุผลสวนตัว  

ตามลาํดับ 

   2.  นิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพนสภาพ  โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก 

ไปหานอย  ไดแก  ดานครอบครัว  ดานสถานศึกษา  และดานเหตุผลสวนตัว  ตามลาํดับ   

   แนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยง 

ตอการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรมีการขยายจํานวน 

ที่นั่งของกลุมรายวิชาที่เต็ม  เพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่ตองการลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  ควรปรับปรุงระบบ

และประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  (Server)  ใหสามารถรองรับการเขาใชระบบได 

มากขึ้น  ใชงานไดงายและสะดวกรวดเร็ว  และควรพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหชวยเหลือ 

และแนะนํานิสิตในการลงทะเบียนเรยีนและการพนสภาพของนิสิต 

  สวัสดิ์  วชิระโภชน  (2561  :  113 - 115)  ไดศกึษาแนวทางการดําเนินงานปองกัน 

และแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการศกึษา

ปรากฏดังนี้ 

   1.  นิสิตมีความคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมีปญหาในเรื่องการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี  โดยมีสาเหตุมาจากการมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกาํหนด   

นิสิตไมสามารถปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัยไมมกีระบวนการติดตาม  

ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  ทั้งนี้  นิสิตไมแนใจวาปจจุบันมหาวิทยาลัย 

มีวิธีการหรือการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดบัปริญญาตรี  

ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิต 

ที่มีผลการเรยีนต่ําใหมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสาํเร็จการศกึษาได  มีการพัฒนาระบบ 

การใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาและผูเก่ียวของใหเปนรปูธรรมและมีแนวทางการดาํเนินการ 

ที่ชัดเจน  และมีกระบวนการติดตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรปูธรรม 

   2.  อาจารยมคีวามคิดเห็นวามหาวิทยาลัยมีปญหาในเรื่องการพนสภาพการเปนนิสิต 

ในระดับปริญญาตรี  โดยมีสาเหตุมาจากการมีผลการเรยีนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด   

นิสิตไมสามารถปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  และไมมีเงนิ/ทนุการศกึษาสาํหรับชําระ 

คาเลาเรียนและใชจายในชีวิตประจําวัน  ท้ังน้ี  อาจารยไมแนใจวาปจจุบันมหาวิทยาลัยมีวิธีการ 

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตร ี  
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ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยมหาสารคามควรมีกิจกรรม/โครงการเพื่อดูแลและใหความชวยเหลือนิสิต 

ที่มีผลการเรยีนต่ําใหมีผลการเรียนดีขึ้นและสามารถสาํเร็จการศกึษาได  มีกระบวนการติดตาม   

ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อการเตรียม 

ความพรอมและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือก 

หรือการรับบุคคลเขาศึกษาตอใหมีคุณภาพ   

   3.  แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตร ี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มี  7  วิธี  ประกอบดวย  1)  มหาวิทยาลัยควรกําหนดระบบกลไก 

การใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรียนของนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  เพื่อให 

มีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  2)  คณะและหนวยงานที่จัดการศึกษาหรือรับสมัครบุคคล 

เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีควรเพิ่มชองทางในการรบัสมัครผูเขาศึกษาตอที่หลากหลาย   

และเพิ่มชองทางการรับสมัครสําหรับนิสิตท่ีเคยศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  3)  มีการแจงขอมูล 

และรายชื่อนิสิตท่ีคาดวาจะพนสภาพการเปนนิสิตไปยังคณะ  และหนวยงาน  เพื่อดําเนนิการติดตาม

นิสิต  4)  กําหนดชองทางในการตรวจสอบขอมูลผลการศึกษาของนิสิตผานระบบบริการการศึกษา   

โดยผูปกครองสามารถแจงความประสงคการเขาสูระบบมายังมหาวิทยาลัยเปนรายบุคคล  5)  มีการแจง

สถานะการพนสภาพการเปนนิสิต  การลาพักการเรียน  และการลาออก  ไปยังผูปกครองเพื่อรับทราบ

และหาแนวทางดูแลนิสิตรวมกับมหาวิทยาลัย  6)  จัดทําขอมูลการถาม - ตอบปญหาหรือการดําเนินการ

ในเรื่องวิชาการผานระบบบรกิารการศึกษาสาํหรับนิสิต  และ  7)  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

การจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทของนิสิตที่เปนปจจุบัน  เพื่อใหคณะ  หนวยงาน  หรือผูเก่ียวของสามารถ

นําไปใชได 

 2.  งานวิจัยตางประเทศ 

  Funk, Mary Theresa  (2015  :  Abstract-A)  ไดประเมินการหยุดเรียนกลางคนั 

ของนักศึกษาที่ตองเดินทางไปกลับในการเรยีนของวิทยาลัย  ประชากรที่ไดรบัการศึกษานั้นมีผลตอ 

การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศและแรงงาน  การหยุดเรียนกลางคันในวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัย  จึงสงผลเสยีใหกับนโยบายของผูบริหารประเทศท่ีตองการใหเพิ่มจํานวนผูท่ีมี 

วุฒกิารศกึษาสูงกวาระดับมัธยมศกึษาภายในป  2020  ความตองการแรงงานที่มีทักษะสูง 

จึงเปนแรงผลักดันใหสถาบันตาง ๆ  พยายามลดอัตราการหยุดเรียนกลางคัน  เพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู 

และการสาํเรจ็การศึกษา  โดยมีนักศึกษาจํานวนมากที่มีถิ่นพํานักอยูนอกวิทยาเขตหรือพื้นที่โดยรอบ 

วิทยาลัย  ซึ่งทําใหเกิดจํานวนประชากรนักศึกษาที่เรียกวา  นักศึกษาที่อยูนอกแบบแผนวิทยาลัย 

หรือวิทยาเขตท่ีมีนักศึกษาเดินทางไปกลับ  ตองเผชิญกับความทาทายเปนอยางมากเพราะการใชเวลา 

ในการชวยเหลือครอบครัวและการประกอบอาชีพของนักศึกษาอาจจะขัดขวางการมาเรียนได 

  Okagbare, Abel G.  (2015  :  Abstract-A)  ไดศึกษามุมมองของผูบริหารสถานศกึษา

และนักการศึกษาเก่ียวกับอัตราการคงอยูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  การเขาศกึษา 
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ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่แสวงหากําไรนั้น  เปนอีกทางเลือกหนึ่งสาํหรับผูที่ตองการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษา  นอกเหนือจากขอดีเรื่องของตารางเรียนที่ยืดหยุนไดในการเรียนมหาวิทยาลัย 

เอกชนนั้น  นักศกึษาหลายคนยังสามารถไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได  ปญหาที่การศึกษาครั้งนี้ 

มุงประเด็นศกึษาจํานวนนักศกึษาที่เรยีนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ลดลงอยางมากและปจจัยที่มีอิทธิพล 

ตอการลดลงเหลาน้ัน  วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชกรณีศึกษาหลายกรณีศกึษาในครั้งนี้  

คือ  เพ่ือวิเคราะหมมุมองของผูบริหารสถานศึกษาและคณาจารยจาก  5  มหาวิทยาลัยเอกชน  เก่ียวกับ

ปจจัยเชิงสถาบันที่พวกเขารบัรูวาสงผลตออัตราการคงอยูของนักศึกษา  เพื่อที่จะชี้ใหเห็นถึงอัตรา 

การหยุดเรียนกลางคันท่ีสูงข้ึนของนักศึกษา  สําหรับการเปรียบเทียบไดศึกษาวิเคราะห  จํานวน   

5  มหาวิทยาลัยเอกชน  ที่มีอัตราการคงอยูต่ําเพื่อเปรียบเทียบหาขอแตกตาง  การวิจัยครั้งนี้ใชคําถาม 

ก่ึงโครงสราง  เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการสัมภาษณนั้นจะมุงสูประเด็นและสามารถยืดหยุนได   

พรอมทั้งยังไดใชขอมูลรายงานอัตราการคงอยูของนกัศึกษาในแตละภาคการศกึษา  มาเปนขอมูล

เพิ่มเติมดวย  ผลของการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวา  การใหนักศึกษามีสวนรวมเปนปจจัยเชิงสถาบัน 

ที่สําคัญที่มอีิทธิพลตออัตราการคงอยูของนักศึกษา  การบริการจัดการเรียนพิเศษ  การพัฒนาปรบัปรุง

สิ่งอํานวยความสะดวก  การใหความชวยเหลือทางการเงิน  การจัดหาอาชพีและการกํากับติดตาม   

ถือวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการคงอยูเชนกัน  ผูวิจัยที่จะทําเรื่องนี้ในอนาคตควรขยาย 

กลุมตัวอยางเพ่ือใหไดขอมูลเชิงพรรณนาใหถูกตองมากขึ้น  รวมถึงควรวิเคราะหความออนไหว 

ของผูบริหารสถานศึกษาที่อาจจะมีผลและควรศึกษาเชิงคณุภาพเพื่อหาความสัมพันธระหวางขอมูล 

เชิงตัวเลขท่ีเกิดขึ้นจากการศกึษาในครั้งน้ีที่ใชกลุมตัวอยางที่มากขึ้น 

  Fernandez, Marcelo X.  (2015  :  Abstract-A)  ไดศึกษาผลกระทบของปจจัย 

กอนเขาเรยีนที่มีตออัตราการคงอยูของนักศึกษาชวงสองปแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก 

ในประเทศ  Ecuador  การสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีนับวามีผลกระทบระยะยาวในระดับบุคคล  

สถาบัน  และเศรษฐกิจของประเทศ  ถึงแมวาประเด็นเกี่ยวกับการหยุดเรียนกลางคันของนักศึกษา 

กอนสําเร็จการศกึษานั้น  จะไดรับความสนใจมานับศตวรรษ  แตอัตราการคงอยูของนักศึกษาก็ยังคง

แปรผกผันอยูเสมอ  มีการวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกา  พบวา  คุณลักษณะบางประการ 

ของนักศึกษากอนเขาเรยีนสามารถใชทํานายไดวาอัตราการคงอยูของนักศึกษาชวงสองปแรก 

ในมหาวิทยาลัยนั้นจะเปนอยางไร  แตการวิจัยประเภทนี้ยังมนีอยมากในประเทศ  Ecuador   

ซึ่งงานวิจัยนี้มุงศกึษาถึงคณุลักษณะกอนและในระหวางเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่สัมพันธ 

กับอัตราการคงอยูชวงสองปแรกในการเรียนมหาวิทยาลัยหลังจากจบมัธยมปลายในประเทศ  Ecuador  

โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  จาํนวน  1,480  คน  ที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก 

ในประเทศ  Ecuador  ระหวางป  2006  ถึง  2012  การวิจัยนี้กําหนดจํานวนปจจัยที่เก่ียวของกับ 

การคงอยูของนักศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบของปจจัยกอนเขาเรียน  เชน  ประเภท 

ของโรงเรียน  เพศ  อายุ  เกรดเฉลี่ยสมัยมัธยมศึกษาตอนปลาย  คะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย   
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และคะแนนเฉลี่ยตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย  คะแนนเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาที่สอง 

และสามนํามาวิเคราะหดวยโมเดลการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกส  การวิจัยครั้งน้ีพบวา  ตัวแปรอิสระ 

มีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่สามารถนาํไปคาดการณอัตราการคงอยูของนักศึกษา   

อยางนอยที่สุดในการวิจัยครั้งนี้  เกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยและอายุ  เปนปจจัยที่พบวามีแรงพยากรณ

ในการคงอยูในชวงชั้นปที่หนึ่ง  ในขณะที่เกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยมีผลมากที่สุดในปแรกและปที่สอง  

อิทธิพลของตวัแปรกอนเขาเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นมีผลมากกวาและมีผลกระทบในชวงปแรก   

แตอยางไรก็ตาม  ถาเปนชวงปท่ีสอง  เกรดเฉลี่ยในมหาวิทยาลัยมีผลมากกวา  ถึงแมวามีขอจํากัด 

ในการศึกษาครั้งนี้ที่อาจจะทําใหความสามารถในการอธิบายภาพรวมลดลง  เนื่องจากเปนการใชขอมูล 

ทุติยภูม ิ งานวิจัยชิ้นนี้ก็แสดงใหเห็นถึงอัตราการคงอยูของนักศึกษาในการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยนี้จะชวยใหผูบรหิารสถาบันอุดมศึกษา  สามารถชี้เฉพาะถึงความเสี่ยง 

ที่นักศึกษาหยุดเรียนกลางคันและสามารถใหการชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะชวยปองกัน 

ไมใหนักศึกษาลาออกจากมหาวิทยาลัย  จึงหวังเปนอยางย่ิงวางานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถใชเปนแนวทาง 

ใหกับนักวิจัยทานอื่นเพื่อศึกษาในบริบทที่ใกลเคยีงกัน  โดยอาจจะใชขอมูลจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ   

ในประเทศ  Ecuador  เพ่ือใหมีความเขาใจในการรักษาอัตราคงอยูของนักศึกษาในประเทศอ่ืนมากขึ้น   

  Shah, Syed Tanveer Hussain  (2016  :  Abstract-A)  ไดเปรียบเทียบการวิเคราะห

ขอมูล  Big  Data  กับการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลยัที่มีตออัตราการคงอยูของนักศึกษา 

สูงและต่ํา  มีความทาทายหลายประการที่มหาวิทยาลัยรัฐในปจจุบันนี้ตองเผชิญ  ซึ่งความทาทายเหลานี้

เก่ียวของกับการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ผูบริหารสถานบันอุดมศึกษาตางก็เผชิญ

ปญหาเหลานี้และตองแขงขันในสถานการณท่ีการแขงขันคอนขางสูง  อัตราการคงอยูของนักศึกษา 

เปนเรื่องทาทายอีกประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรัฐตองเผชญิในปจจุบัน  การรักษาอัตราคงอยู 

ของนักศึกษานั้นสาํคัญไมเพียงแตสัมพันธในดานการเงินแตยังสําคัญดานชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย   

หนึ่งในวิธีท่ีไดพยายามนาํมาแกไขปญหานี้  คือ  การใชขอมูล  Big  Data  มาประกอบการตัดสินใจ 

ซึ่งถือวาเปนการวิเคราะหที่มีความสาํคัญและชวยปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและสราง 

ความรอบคอบในการตดัสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้น  รัฐอาจจะตองการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ  โดยบูรณาการการวิเคราะหทางธุรกิจเขาสูรูปแบบการตัดสนิใจดวย

วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้  คือ  เพื่อศึกษาการใชขอมูลแบบ  Big  Data  เพื่อการวิเคราะห 

ทางธุรกิจมาใชในกระบวนการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยรัฐท่ีเขารวมในการศึกษา  การวิจัย 

ครั้งนี้วิเคราะหเชิงพรรณนา  พยากรณบงชี้ตัดสินใจ  และวิเคราะหเชิงพื้นฐาน  รวมถึงการเก็บขอมูล 

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยรัฐท่ีมีอัตราการคงอยูของนกัศึกษาทั้งสูงและต่ํา 

รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารและความสัมพันธในการใชการวิเคราะหเชิงธุรกิจและอัตราการคงอยู 

ของนักศึกษาไดถูกพิจารณาโดยแบบสํารวจไดถูกสงออกไปเก็บขอมูลกับอธิการบดี  ผูบริหาร  คณบดี 

และผูที่มีบทบาทในมหาวิทยาลัยเหลานี้  มหาวิทยาลัยที่มอีัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงสุด  33%   
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และอัตราการคงอยูของนักศึกษาต่าํสุด  13%  ไดถูกนํามาเปรยีบเทียบกับการใชการวิเคราะหทางธุรกิจ

เพื่อนํามาตัดสินใจ  รวมถึงพฤติกรรมทางภาวะผูนําโดยท่ัวไป  และอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

ก็ถูกนํามาพิจารณาดวย  ผลการวิจัยพบวา  มหาวิทยาลัยทีม่ีอัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงไดรายงาน

ถึงการใชการเก็บขอมูลแบบพรรณนาและขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

  Bailey, Susan  (2018  :  Abstract-A)  ไดศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตออัตรา 

การคงอยูและความอดทนเพื่อใหสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาละตินและอเมริกาใต  อัตราการสําเรจ็

การศึกษาของนกัศึกษาละตินที่เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัย  BU  มีระดับต่ํากวาจาํนวนนักศึกษาละติน 

ที่จบการศึกษาทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาและในมลรัฐเทนเนสซี  ซึ่งถือวา  BU  ใหความสําคัญ 

และตระหนักถึงปญหาเพราะเปาหมายของสถานศึกษานี้  คือ  รับประกันความสําเร็จทางการศึกษา

ใหกับนักศึกษาทุกคน  วัตถุประสงคของการวิจัยนี้  คือ  เพ่ือศึกษาเชิงลึกและทําความเขาใจเก่ียวกับ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนักศึกษาละตินที่สําเรจ็การศกึษาในมหาวิทยาลัยนี้  โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย

นักศึกษาเชื้อชาติละตินท่ีมีอายุระหวาง  23  ถึง  65  ป  และสาํเร็จการศกึษาจาก  BU  ระหวาง 

ป  2013  ถึง  2016  ขอมูลไดถูกรวบรวมโดยใชแบบสํารวจและการสัมภาษณรายบุคคล  ผูเขารวม 

การวิจัยครั้งนี ้ ทั้ง  10  คน  ตอบแบบสํารวจและยินดีใหสัมภาษณ  หลังจากการสัมภาษณเสร็จสิ้น 

ไดนําขอมูลมาวิเคราะหประกอบกับขอมูลจากการสาํรวจดวย  ซึ่งขอมูลท้ังสองไดถูกแปลความ 

ตามกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบและสรุปเพื่อตอบแตละขอคําถามวิจัย  ขอมูลจากการสาํรวจ 

ไดถูกจัดอันดับเพื่อดูถึงปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกที่สงผลตอผูเขารวมวิจัยนี้  ในการสําเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัย  ขณะที่ขอมูลจากการสัมภาษณไดบงชี้ใหเห็นทั้งความเหมือนและความแตกตางกัน

เมื่อนําขอมูลของกลุมตัวอยางมาเปรียบเทยีบกัน  ผลจากการวิจัยยืนยันใหเห็นวาบุคลิกลักษณะ 

สวนบุคคลประกอบกับทรัพยากรบางอยางเปนปจจัยและมอิีทธิพลท่ีนอกเหนือที่มหาวิทยาลัย 

จะควบคุมไดและรวมกันสงผลตออัตราการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้  ซึ่งเปนท่ีนาเสียใจ 

ที่พบวามีเพียงไมก่ีปจจัยและอิทธิพลท่ีสามารถควบคมุไดโดยมหาวิทยาลัยและจะมีผลตออัตรา 

การสาํเรจ็การศึกษาของนกัศึกษาชาวละติน  สําหรับการพจิารณาเรื่องอัตราการคงอยูและอัตรา 

การสาํเรจ็การศึกษาในครั้งน้ี  มีขอแนะนําใหผูเก่ียวของตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวเพราะกลัว

ที่จะสงผลตอนักศึกษาแรกเขาและนักศึกษาที่โอนยายมาเรยีนในแตละภาคการศึกษา  เมื่อวิเคราะห 

ถึงประสบการณของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้และมหาวิทยาลัยอ่ืนก็จะทําใหเห็น

ความตองการของนักศึกษา 

  Bodin, Romuald  และ  Orange, Sophie  (2018  :  126 - 143)  ไดศึกษาการเขาถึง 

และการคงไวในการศกึษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศส  การพนสภาพของนักศึกษาในรูปแบบ 

ของการควบคุมตามทฤษฎีของบูรดิเยอ  (Bourdieu)  และการใชแนวคิดของเดอรกไฮม  (Durkheim)   

ในเรื่อง  “ขอเท็จจริงทางสังคม”  และ  “กฎระเบียบ”  เอกสารฉบับน้ีไดทําการวิจัยในพื้นที่ 

ของมหาวิทยาลัยรัฐในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศส  หรือ  HE  โดยการวางหลัก 
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บางสวนที่ไดรับความคิดเก่ียวกับผลกระทบและความหมายของการเลือกนักศึกษาและการหยุดเรียน

กลางคันนั้น  บทความแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยของรัฐมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการศึกษา 

อยางตอเนื่องของนักศึกษารุนแรกผานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศส  และเปนเพราะ

มหาวิทยาลัยของรัฐไมไดถูกเลือกใหทําหนาที่นี้  ในที่สุดการกระจายตัวเลือกของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศสและการหยุดเรียนกลางคันนั้น  ตางถูกมองวาเปนผลิตผลของกระบวนการ

ควบคุมเชิงโครงสรางและเชิงสถาบัน 

  Casanova, Joana R.  และคณะ  (2018  :  408 - 414)  ไดศกึษาปจจัยที่กําหนด 

การเรียนตอและการพนสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย  การเพิ่มขึ้นของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

หมายความถึง  องคประกอบของนักศึกษาที่แตกตางกันมากขึ้น  ทําใหการระบุตัวแปรที่มอีิทธิพล 

ตอการตัดสินใจของนักศึกษาวาจะเรียนตอหรือหยุดเรียนกลางคันนั้นยากลาํบาก  การศกึษานี้ 

มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหอิทธิพลของความหลากหลายนี้ตอการตัดสินใจของนักศึกษา  โดยจัดกลุม

เฉพาะของนักศึกษาตามผลการเรียน  วิธีการศึกษานี้มีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจากโปรตุเกส  จํานวน  

2,970  คน  โดยใชเทคนิคตนไมตัดสนิใจ  (Decision Tree Technique)  ผลการศึกษาเปนท่ียืนยันวา

ผลการเรียนเปนตัวแปรที่กําหนดการตัดสินใจเรียนตอหรือพนสภาพ  ทําใหสามารถจัดกลุมนักศึกษาได  

3  กลุม  (กลุมที่ประสบความสําเร็จสูง  ปานกลาง  และต่าํ)  ซึ่งมีตัวแปรประเภทตาง ๆ  ทําหนาท่ีเปน

สื่อกลาง  ไดแก  เพศ  ประเภทของหลักสูตร  (ปริญญาตรี  ปริญญาโท  หรือหลักสูตรแบบผสมผสาน)  

ความเปนจริงของการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เปนทางเลือกแรกของนักศึกษาหรือระดับการศกึษา 

ของมารดา  โดยไมคํานึงถึงคาน้ําหนกัของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตัวแปรสาํคัญ  เราตองพิจารณา

ตัวแปรรองเหลานี้ในการกําหนดคาของกลุมนักศึกษา  เพื่อวางแผนนโยบายสนับสนุน  เพื่อหลีกเลี่ยง

การพนสภาพของกลุมนักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง 

  Jung, Jisun  และ  Kim, Yangson  (2018  :  141 - 159)  ไดศึกษาการสาํรวจปจจัย 

ระดับภูมิภาคและระดับสถาบันของการออกจากการศกึษากลางคันของนักศึกษาตางชาติ  :  กรณีศึกษา

ในสาธารณรัฐเกาหลีใต  จากการเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติในสาธารณรัฐเกาหลีใตนั้น  การคงจํานวน

และการลดอัตรานักศึกษาที่พนสภาพไดกลายเปนเรื่องสําคัญ  การศึกษาครั้งนี้ไดสาํรวจปจจัย 

หลายระดับที่มีผลตออัตราการพนสภาพของนักศึกษาตางชาติในสาธารณรัฐเกาหลีใต  คําถามวิจัย  

ไดแก  มีขอบเขตของนักศึกษาตางชาติที่ออกจากการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือการศึกษาระยะสั้น 

ในมหาวิทยาลัยเกาหลีหรือไม  อะไรคือปจจัยระดับภูมิภาคและระดับสถาบันที่กําหนดอัตรา 

การพนสภาพของนักศึกษาตางชาติ  การศกึษาครั้งน้ีใชขอมูลแผง  (Panel  Data)  เก่ียวกับ

สถาบันการศึกษาที่พบในรายงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลีใต  ซึ่งไดรับ 

การปรับปรุงทุกปโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแตป  ค.ศ.  2013  จากผลการวิเคราะหดวยวิธี 

กําลังสองนอยสุดสามัญและขอมูลแผงไว  พบวา  ขอบเขตของปจจัยระดับสถาบัน  (เชน  ประเภท  

ขนาด  คาเลาเรียน  และผลการวิจัยของนักวิชาการ)  และปจจัยระดับภูมิภาค  (เชน  ผลิตภัณฑ 
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มวลรวมภายในประเทศระดับภูมิภาค  อัตราเงินเฟอ  และจํานวนชาวตางชาติในภูมิภาค)   

ลวนเกี่ยวของกับอัตราการพนสภาพของนักศึกษาตางชาติ  การศกึษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาเราจําเปน 

ตองพิจารณาปจจัยตาง ๆ  เพ่ือปรับปรุงประสบการณการเรียนรูของนักศึกษาตางชาติทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 

  Aydin, Sinan  และคณะ  (2019  :  40 - 57)  ไดศึกษาการสืบสวนการพนสภาพ 

ในการศึกษาแบบเปดและทางไกล  การศกึษาวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสืบสวนสาเหตุที่นักศึกษา 

พนสภาพในการศกึษาระบบเปดของมหาวิทยาลัยอนาโดลู  (Anadolu  University)  สาธารณรฐัตุรกี  

ระหวาง  ค.ศ.  2012 - 2015  โดยใชกระบวนการวิจัยแบบขั้นตอนเชิงสํารวจแบบผสมผสาน  

โครงสรางท่ัวไปของการวิจัยไดถูกแบงออกเปน  2  ข้ันตอน  ในขั้นตอนแรกนั้น  ขอมูลไดถูกรวบรวม

โดยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว  และผลจากการสัมภาษณไดถูกนํามาใชในการออกแบบสําหรับขั้นตอน

ที่สอง  ตามความรูที่ไดจากการสัมภาษณ  สาเหตุท่ีนักเรียนพนสภาพในการศึกษาระบบเปดไดถูก 

จัดไวเปนหมวดหมู  เชน  เหตุผลสวนบุคคล  เหตุผลเกี่ยวกับระบบ  และเหตุผลดานสิ่งแวดลอม   

ในขั้นตอนที่สองของการศึกษาวิจัยนั้นประกอบไปดวยการรวบรวมขอมูลผานแบบสอบถามที่สรางขึ้น

จากความรูท่ีไดจากขั้นตอนท่ีหนึ่ง  และศึกษาจากเอกสารที่มีการศึกษาในเรื่องที่คลายคลึงกัน  

มหาวิทยาลัยอนาโดล ู (Anadolu  University)  ไดตอบคําถามทางออนไลนวามีนักศึกษาจํานวน  

14,972  คน  ที่พนสภาพในการศึกษาระบบเปด  และเหตุผลในการพนสภาพ  อาจมีดังตอไปนี้   

ไมพอใจผลการสอบ  ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการศึกษาระบบเปด  การบริหารจัดการเวลา  

ความไมเหมาะสมของโปรแกรมท่ีลงทะเบียน  กิจวัตรประจําวันกระทบตอการศึกษา  และเหตุผล

สวนตัวบางประการ  การพิจารณาสาเหตุของการพนสภาพของระบบและการปฏิบัติ  ทําใหเกิด 

การเตรียมการและการปรับปรุงท่ีจําเปน  ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการมีประสบการณการเรยีนรู 

ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  อัตราสวนนักศึกษาในการศกึษาระบบเปดและทางไกลทีพ่นสภาพ   

อาจมีจํานวนลดนอยลง   

  Meyer, Jasmin  และ  Strauß, Susanne  (2019  :  443 - 456)  ไดศึกษาอิทธิพล 

ขององคประกอบทางเพศตอการศกึษาการพนสภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  การรวมแบบจําลอง

คลาสสิกของ  Tinto  สําหรับการพนสภาพของนักศึกษากับการประเมินชนกลุมนอยของ  Kanter  

บทความนี้ไดพิเคราะหอิทธิพลขององคประกอบทางเพศตอการศึกษาการพนสภาพของนักศกึษา

ระดับอุดมศึกษา  การวิเคราะหเชิงประจักษของผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ของเยอรมันที่พนสภาพในป  ค.ศ.  2014  ซึ่งผลลัพธไดยืนยันสิ่งท่ีคนพบกอนหนาน้ีวาผูหญิงที่มีความ

ผิดปกติทางเพศ  มีความเสี่ยงท่ีจะพนสภาพสูงกวาเพื่อนนักศึกษาชาย  ผูวิจัยไดประเมินกลไก 

หลายอยางซึ่งอาจมีสวนชวยอธิบายผลกระทบนี้  ตรงกันขามกับความคาดหวังของเรา  การบูรณาการ 

ทางสังคมในแงของการติดตอกับอาจารย  ดูเหมือนจะเปนปจจัยปองกันสําหรับผูหญิงและผูชาย 
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ที่มีความผิดปกติทางเพศ  สําหรับการศกึษาเก่ียวกับผูหญิงที่มีความผิดปกติทางเพศ  การติดตอสื่อสาร

กับเพื่อน  ถือเปนปจจัยปองกันท่ีจะชวยหยุดย้ังการพนสภาพได  สวนกลไกที่สําคัญที่สุดในการอธิบาย

การพนสภาพในระดับอุดมศึกษา  คือ  ผูหญิงมีการประเมินตนเองดานลบมากขึ้นเก่ียวกับความ

เหมาะสมของพวกเธอตอสาขาวิชาท่ีเปนของผูชาย 

  Razouki, Abdelaziz  และคณะ  (2019  :  163  -  176)  ไดศึกษาการออกจาก

มหาวิทยาลัยกลางคันและความไมเสมอภาค  :  ความสัมพนัธคืออะไร  การออกจากมหาวิทยาลัย

กลางคันเปนความกังวลอยางใหญหลวงเปนเวลาหลายปของมหาวิทยาลัยโมรอคแคน  (Moroccan  

University)  และยังปรากฏอยูในรายงานของอีกหลายมหาวิทยาลัย  มีจาํนวน  28% - 30%   

ของนักศึกษาที่พนสภาพในชัน้ปที่  1  โดยมีปจจัยเสี่ยงมากมาย  สาํหรับนักศึกษาที่มีทักษะ 

ดานวิชาการเหมือนกัน  คนท่ีมีภูมิหลังทางสังคมท่ีเสียเปรียบมีความเสี่ยงในการพนสภาพมากกวา

นักศึกษาท่ีมีขอไดเปรยีบทางภูมิหลัง  การวิจัยไดเปดเผยปจจัยที่หลากหลาย  เชน  ความกังวล  

ความรูสึกไมมั่นคง  การขาดการแนะนาํ  ความโดดเดี่ยวหรือความเหินหาง  ปญหาดานวชิาการ  ระบบ

การสอน  และทัศนคตขิองผูสอน  ลวนเปนปจจัยใหนักศึกษาออกจากการเรียน  รฐับาลโมรอคโคไดเขา

มาดําเนินการลดจาํนวนของปรากฏการณนี้  โดยเฉพาะอยางย่ิงในรูปแบบของ  “โปรแกรมเรงดวน”  

เริ่มตนโดยกระทรวง  (ค.ศ.  2008 - 2012)  แตสถานการณก็ไมไดดีข้ึนอยางมีนัยสําคญั  รายงาน

เผยแพรฉบับน้ีไดเปดเผยวาผลการวิจัยของ  Cadi  Ayyad  University  ตั้งแต  ค.ศ.  2015  ไดใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  วาในขณะที่มีการถอดถอนการใบปริญญาของพวกเขา 

จากงานกิจการนิสิตก็ไดมกีารยกเลิกการลงทะเบียนของพวกเขาดวย 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  พบวา  การจัดการเรียนการสอนในระดบั

ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  แตยังปรากฏขอมลูการพนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาอยางตอเนื่อง   

ซึ่งผูบริหารหรือสถาบันอุดมศึกษาอาจจะมองวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องปกติของการจัดการเรียนการสอน

หรือการจัดการศึกษา  ดังน้ัน  เพื่อใหการวิจัยและพัฒนาเกิดประโยชนตอผูนิสิตนักศึกษา  ผูปกครอง  

และสถาบันอุดมศึกษา  สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางเปนระบบ  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยใน

ระยะเริ่มตนในการแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงไดคนหา 

และรวบรวมขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  เพื่อพัฒนาระบบกลไกในการแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สงผลใหอัตรา 

การพนสภาพการเปนนิสิตลดลงตอไป 



บทที่  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดาํเนนิการวิจัยตามลําดับหัวขอ  ดังน้ี 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.  การสรางและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย  ออกเปนลําดับข้ัน  ดังน้ี 

  1.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จํานวน  159  สถาบัน  ดังนี้  (สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  เว็บไซต  :  2561) 

   1.1  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกํากับของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  

จํานวน  30  สถาบัน 

   1.2  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ไมอยูในขอ 1.1.1  จํานวน  57  สถาบัน   

   1.3  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน  72  สถาบัน   

   รายละเอียดจํานวนประชากรที่ใชสําหรับกําหนดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ปรากฏดังตาราง  1 
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ตาราง  1  รายชื่อของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนประชากรในการวิจัย 

 

ลําดับ ชื่อสถาบันอุดมศกึษา กลุม หมายเหตุ 

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1  

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1  

3 มหาวิทยาลัยขอนแกน 1  

4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1  

5 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1  

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1  

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1  

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1  

9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1  

10 มหาวิทยาลัยบูรพา 1  

11 มหาวิทยาลัยพะเยา 1  

12 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1  

13 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1  

14 มหาวิทยาลัยมหิดล 1  

15 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 1  

16 มหาวิทยาลัยแมโจ 1  

17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 1  

18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1  

19 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1  

20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 1  

21 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 
1 

 

22 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 1  

23 มหาวิทยาลัยนครพนม 1  

24 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 1  

25 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1  

26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1  

27 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1  
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ตาราง  1  (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อสถาบันอุดมศกึษา กลุม หมายเหตุ 

28 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 1  

29 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1  

30 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 1  

31 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 1  

32 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 1  

33 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย 1  

34 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1  

35 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1  

36 สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 1  

37 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2  

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2  

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2  

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2  

41 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2  

42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2  

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2  

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2  

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2  

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2  

47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2  

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2  

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2  

50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 2  

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 2  

52 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2  

53 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2  

54 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2  

55 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2  
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ตาราง  1  (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อสถาบันอุดมศกึษา กลุม หมายเหตุ 

56 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 2  

57 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  

58 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  

59 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2  

60 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 2  

61 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 2  

62 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2  

63 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2  

64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2  

65 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
2 

 

66 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2  

67 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2  

68 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2  

69 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2  

70 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี 2  

71 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 2  

72 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 2  

73 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2  

74 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2  

75 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2  

76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2  

77 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตบางพระ 
2 

 

78 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
2 

 

79 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุรี 
2 
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ตาราง  1  (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อสถาบันอุดมศกึษา กลุม หมายเหตุ 

80 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตอุเทนถวาย 
2 

 

81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  

82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2  

83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 2  

84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 2  

85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2  

86 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2  

87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2  

88 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3  

89 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3  

90 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 3  

91 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน 3  

92 มหาวิทยาลัยเกริก 3  

93 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3  

94 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 3  

95 มหาวิทยาลัยเจาพระยา 3  

96 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 3  

97 มหาวิทยาลัยชินวัตร 3  

98 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 3  

99 มหาวิทยาลัยตาป 3  

100 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3  

101 มหาวิทยาลัยธนบุรี 3  

102 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 3  

103 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 3  

104 มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 3  

105 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 3  

106 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก 3  



 

 

52 

ตาราง  1  (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อสถาบันอุดมศกึษา กลุม หมายเหตุ 

107 มหาวิทยาลัยเนชั่น 3  

108 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3  

109 มหาวิทยาลัยพายัพ 3  

110 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 3  

111 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 3  

112 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 3  

113 มหาวิทยาลัยภาคกลาง 3  

114 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  

115 มหาวิทยาลัยรังสิต 3  

116 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 3  

117 มหาวิทยาลัยราชธานี 3  

118 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 3  

119 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 3  

120 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร  (ประเทศไทย) 3  

121 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 3  

122 มหาวิทยาลัยศรปีทุม 3  

123 มหาวิทยาลัยสยาม 3  

124 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 3  

125 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3  

126 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 3  

127 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3  

128 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 3  

129 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 3  

130 สถาบันกันตนา 3  

131 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 3  

132 สถาบันการเรียนรูเพ่ือปวงชน 3  

133 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 3  

134 สถาบันเทคโนโลยียานยนตมหาชัย 3  
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ตาราง  1  (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อสถาบันอุดมศกึษา กลุม หมายเหตุ 

135 สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 3  

136 สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 3  

137 สถาบันรัชตภาคย 3  

138 สถาบันวิทยสิริเมธี 3  

139 สถาบันวิทยาการจัดการแหงแปซิฟค 3  

140 สถาบันอาศรมศิลป 3  

141 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 3  

142 วิทยาลัยเชียงราย 3  

143 วิทยาลัยเซนตหลุยส 3  

144 วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 3  

145 วิทยาลัยดุสิตธานี 3  

146 วิทยาลัยทองสุข 3  

147 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท 3  

148 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 3  

149 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 3  

150 วิทยาลัยนครราชสีมา 3  

151 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟลส 3  

152 วิทยาลัยนานาชาติเซนตเทเรซา 3  

153 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 3  

154 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 3  

155 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 3  

156 วิทยาลัยนอรทเทิรน 3  

157 วิทยาลัยสันตพล 3  

158 วิทยาลัยแสงธรรม 3  

159 วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 3  

 

หมายเหตุ   1   หมายถึง กลุมสถาบันอุดมศกึษาของรัฐและกํากับของรฐั   

        (เดมิสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)   
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    2   หมายถึง กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

        และสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 

    3   หมายถึง กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

  2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จํานวน  113  สถาบัน  โดยใชสูตรของ  Yamane'  กําหนดขนาด 

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณท่ีทราบจํานวนประชากร  และเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุม 

แบบงาย  ประกอบดวย 

   2.1  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรฐัและกํากับของรัฐ  (เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)  

จํานวน  21  สถาบัน   

   2.2  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่ไมอยูในขอ  2.1  จํานวน  41  สถาบัน   

   2.3  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน  51  สถาบัน   

   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

และติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศกึษา  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม   

กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบงาย  (Simple  Random  Sampling  Technique)  มีขั้นตอน 

การเลือกกลุมตัวอยาง  ดังนี้ 

    1.  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

     คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง  โดยใชสูตรคาํนวณท่ีทราบจํานวนประชากร   

ใชสูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551) 

 

                     p(1-p) 

                   e
2
 +  p(1-p) 

                 z2           N 

 

   เม่ือ n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

     p   แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัย  (กําหนดเปน  0.5) 

     z แทน ระดับความมั่นใจท่ีผูวิจัยกําหนด  (95%  เทากับ  1.96) 

     e แทน สัดสวนของความคาดกําหนดให  (5%  ซึ่งเทากับ  .05) 

     N แทน จํานวนประชากร  สถาบันอุดมศึกษา  จาํนวน  159  สถาบัน 

     ผลจากการคาํนวณไดจาํนวนกลุมตัวอยางสถาบันอุดมศึกษา  113  สถาบัน 

     n     =
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    2.  การเลือกกลุมตัวอยาง 

     2.1  เลือกกลุมตัวอยางสถาบันอุดมศึกษา  โดยใชวิธีการสุมแบบงาย    

(Simple  Random  Sampling  Technique)  ซึ่งมีข้ันตอนการสุม  ดังน้ี   

      2.1.1  เริ่มจากแบงประชากรสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  159  สถาบัน   

ออกเปน  3  กลุม  ประกอบดวย 

       1)  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกํากับของรัฐ  (เดิมสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย)  จาํนวน  30  สถาบัน   

       2)  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่ไมอยูในขอ  1)  จํานวน  57  สถาบัน   

       3)  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน  72  สถาบัน   

      2.1.2  ใชสถาบันอุดมศึกษาของแตละกลุมเปนหนวยการสุม  ทําการสุม 

แบบงาย  (Simple  Random Sampling)  ตามขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไว  ซึ่งไดกลุมตัวอยาง

จํานวน  113  สถาบัน  ดังน้ี 

       1)  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกํากับของรัฐ  (เดิมสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย)  จาํนวน  21  สถาบัน   

       2)  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

และสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ ที่ไมอยูในขอ  1)  จํานวน  41  สถาบัน   

       3)  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จํานวน  51  สถาบัน   

  3.  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ  จํานวน  5  สถาบัน  โดยคัดเลือกจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันหรือมีแนวทาง 

ในการติดตามผลการเรียนของนสิิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีโดดเดนหรือเปนรูปธรรม 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  แบงออกเปน  2  ชนิด  จํานวน  2  ฉบับ  ประกอบดวย  

แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ  และแบบสัมภาษณ  จาํนวน  1  ฉบับ  โดยมีรายละเอยีด  ดังน้ี 

  1.  แบบสอบถาม  ใชสาํหรับสอบถามขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับแนวทาง 

การปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ   

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไป  จํานวน  5  ขอ   

   ตอนที่  2  ความคดิเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

และการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศกึษา  จาํนวน  9  ขอ   
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   ตอนที่  3  ความคดิเห็นอื่น ๆ  จํานวน  3  ขอ   

  2.  แบบสัมภาษณ  ใชสาํหรับสัมภาษณขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับแนวทาง 

การปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แบงออกเปน  4  ตอน  คือ   

   ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไป  จํานวน  5  ขอ   

   ตอนที่  2  ความคดิเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

และการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศกึษา  จาํนวน  4  ขอ   

   ตอนที่  3  ความคดิเห็นอื่น ๆ  จํานวน  3  ขอ   

 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 

 1.  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย  ตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.1  ศึกษาเอกสาร  บทความ  และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เก่ียวของกับ 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสตินักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  1.2  ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา   

โดยรวบรวมขอคําถามและปรบัปรงุใหสอดคลองกับนิยาม  ดังนี้   

   1.2.1  ขอมูลท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 

จากขอเท็จจริงเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  5  ขอ  ตองการใชจริง  5  ขอ 

   1.2.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

และการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศกึษา  ผูวิจัยสรางข้ึนเองตามที่ผูวิจัยตองการทราบขอมูล  

จํานวน  9  ขอ  ตองการใชจริง  9  ขอ 

   1.2.3  ความคดิเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

และการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศกึษา  จาํนวน  3  ขอ  ตองการใชจริง  3  ขอ   

  1.3  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลว  เสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  ซึ่งผูเชี่ยวชาญที่พิจารณา 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  จํานวน  3  คน  ประกอบดวย 

   1.3.1  ศาสตราจารย  ดร.ปรชีา  ประเทพา  รองอธิการบดีฝายวชิาการและนวัตกรรม

การเรียนรู  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.3.2  รองศาสตราจารย  ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีออน  อาจารยประจําภาควิชาวิจัย 

และพัฒนาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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   1.3.3  นางอรอนงค  เมฆพรรณโอภาส  ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ทําการพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเน้ือหา  เกณฑที่ใชได  

คือ  0.50 - 1.00  แสดงวาขอคําถามนั้นมีความเท่ียงตรงเขาเกณฑจะนาํไปใช  (สมนึก  ภัททิยธนี.  

2560  :  220)  ซึ่งผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามข้ึน  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมขอมูลที่ตองการศึกษา   

โดยขอคําถามท่ีสรางข้ึนมี  2  ลักษณะ  คือ  ลักษณะเปนแบบเลือกรายการ  และแบบปลายเปด  ผูวิจัย

จึงไดทําการหาคุณภาพของแบบสอบถามดวยการคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ซึ่งผลการพิจารณา 

ของผูเชี่ยวชาญ  พบวา  แบบสอบถามมีคาดัชนีความสอดคลองโดยการหาคาเฉลี่ย  เทากบั  1.00  

  1.4  แกไขและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง  เพื่อนําไปเก็บขอมูลตอไป   

 2.  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย  ตามข้ันตอนดังนี้ 

  2.1  ศึกษาเอกสาร  ตาํรา  บทความ  งานวิเคราะห  และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ 

ที่เก่ียวของกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

  2.2  ดําเนินการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา   

จากเอกสาร  งานวิเคราะห  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยรวบรวมขอคําถามและปรับปรุงใหสอดคลอง

กับนิยาม  ดังน้ี 

   2.2.1  ขอมูลท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

จากขอเท็จจริงเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  5  ขอ  ตองการใชจริง  5  ขอ 

   2.2.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

และการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศกึษา  ผูวิจัยสรางข้ึนเองที่ผูวิจัยตองการทราบขอมูล  จํานวน  

4  ขอ  ตองการใชจริง  4  ขอ 

   2.2.3  ความคดิเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

และการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศกึษา  จาํนวน  3  ขอ  ตองการใชจริง  3  ขอ   

  2.3  นาํแบบสัมภาษณเสนอผูเชี่ยวชาญ  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา   
ความถูกตอง  ความเหมาะสม  และแกไขปรับปรงุตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ  โดยผูเชี่ยวชาญ 

เปนชุดเดียวกันกับผูเชี่ยวชาญที่พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ  ผลการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยหาคาเฉลี่ยของผลการประเมินความสอดคลอง 

ของผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ  พบวา  แบบสัมภาษณมีคาดัชนีความสอดคลอง  

เทากับ  1.00  

   2.4  จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับจริง  เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

  1.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม  ผูวิจัยดาํเนินการดังนี้ 

   1.1  เตรียมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  และทําหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษา  ในชวงระหวาง

เดือนมกราคม  2562  ถึงเดือนกุมภาพันธ  2562 

   1.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว  ทั้งนี้  เนื่องจาก 

มีบางสถาบันอุดมศึกษาจัดสงแบบสอบถามลาชา  ผูวิจัยจึงไดติดตามแบบสอบถามเพิ่มเติมในชวงเดือน

มีนาคม 2562  ถึงเดือนพฤษภาคม  2562  รวมระยะเวลาในการติดตาม  3  เดือน  สงผลใหไดรบั

แบบสอบถาม  จํานวน  113  สถาบัน  ตามท่ีตองการ 

   1.3  นําแบบสอบถามที่สถาบนัอุดมศึกษาไดใหขอมูลมาตรวจสอบจํานวนและความ

ถูกตอง  เม่ือตรวจสอบแลวนําแบบสอบถาม  จํานวน  113  ชุด  ไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปและสรุปขอความจากแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบเขียนตอบ

ดวยผูวิจัยเอง 

   1.4  นําเสนอขอมูลจากแบบสอบถามโดยการจัดทําตารางขอมูล  และสรุปผล 

โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

  2.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณ  ผูวิจัยดาํเนินการดังนี้ 

   2.1  เตรียมแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ  และทําหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษา 

   2.2  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลกับสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว  จาํนวน   

5  สถาบัน  ดังน้ี 

    2.2.1  ระยะท่ี  1  (ระหวางวนัท่ี  1  สิงหาคม  2562  ถึงวันท่ี  2  สิงหาคม  

2562)  สัมภาษณ  จาํนวน  3  สถาบัน  ประกอบดวย  วันที่  1  สิงหาคม  2562  สัมภาษณผูใหขอมูล 

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และวันที่  2  สิงหาคม  2562  สัมภาษณผูใหขอมูลของหาวิทยาลัยมหิดล

และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

    2.2.2  ระยะท่ี  2  (ระหวางวนัท่ี  9  มกราคม  2563  ถึงวันที่  10  มกราคม  

2563)  สัมภาษณ  จาํนวน  2  สถาบัน  ประกอบดวย  วันที่  9  มกราคม  2563  สัมภาษณผูใหขอมูล

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  และวันที่  10  มกราคม  2563  สัมภาษณผูใหขอมูล 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   2.3  นําเสนอขอมูลจากการสมัภาษณโดยวิธีสรุปผลและพรรณนาวิเคราะห 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

 1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม  ผูวิจัยดําเนินการ

ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ  ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

  1.1  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

  1.2  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  ใชวิธีการ 

แจกแจงความถี่และรอยละ 

  1.3  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ

และติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ใชวิธีการแจกแจงความถี่  รอยละ   

และวิธีการสรุปผลและพรรณนาวิเคราะห 

 2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณ  ใชวิธีการสรปุผล

และพรรณนาวิเคราะห 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชคาสถิติดังน้ี 

  1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย  

   การหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  โดยการหาคาเฉลี่ย  ซึง่ใชสูตรดังนี้  (สมนึก  

ภัททิยธนี.  2560  :  241) 

 

X   =  NX
 

 

   เม่ือ X    แทน  ตัวกลางเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย 

      X   แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

     N   แทน  จํานวนคนทั้งหมด 

 

  2.  สถิติพื้นฐาน 

   2.1  ความถี่ 

   2.2  การหารอยละ  (Percentage)  ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร  โดยใช

สูตร  ดังนี้  (สมนนึก  ภัททิยธนี.  2560  :  264 - 265) 
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100
N

f
P   

 

   เม่ือ P แทน  รอยละ 

     f   แทน  จํานวนหรือคะแนนที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

     N  แทน  จํานวนท้ังหมดหรือคะแนนเต็ม 



บทที ่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นดังนี้ 

  1.  ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดบัข้ัน  ดังน้ี 

  ตอนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 

  ตอนท่ี  2  ผลการศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

  ตอนท่ี  3  ผลการศึกษาแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม 

  ตอนท่ี  4  ความคิดเห็นอื่น ๆ 

  ตอนท่ี  5  ผลการสัมภาษณสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพหรือมีแนวทางการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีโดดเดน 

หรือเปนรูปธรรม 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 

  1.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสถาบันอุดมศกึษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม  ปรากฏดังตาราง  2 
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ตาราง  2  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

 

ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 

1.  จํานวนหนวยงานจัดการเรียนการสอนเทยีบเทาคณะ 

 นอยกวา  5  คณะวิชา 

 5 - 10  คณะวิชา 

 11 - 15  คณะวิชา 

 16 - 20  คณะวิชา 

 มากกวา  20  คณะ 

 

23 

55 

19 

9 

7 

 

20.4 

48.7 

16.8 

7.9 

6.2 

รวม 113 100.0 

2.  จํานวนนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรีรวมทุกชั้นป 

 นอยกวา  5,000  คน 

 5,000 - 10,000  คน 

 10,001 - 15,000  คน 

 15,001  -  20,000  คน 

 20,001 - 25,000  คน 

 มากกวา  25,000  คน 

 

37 

27 

19 

11 

11 

8 

 

32.7 

23.9 

16.8 

9.7 

9.7 

7.1 

รวม 113 100.0 

3.  จํานวนนิสิตนักศึกษาที่พนสภาพโดยเฉลี่ยตอป 

 นอยกวา  500  คน 

 500 - 1,000  คน 

 1,001 - 1,500  คน 

 1,501  -  2,000  คน 

 2,001 - 2,500  คน 

 2,501 - 3,000  คน 

 มากกวา  3,000  คน 

 ไมมขีอมูล 

 

84 

13 

8 

- 

- 

3 

2 

3 

 

74.3 

11.5 

7.1 

- 

- 

2.7 

1.8 

2.7 

รวม 113 100.0 
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 จากตาราง  2  พบวา  สถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้   

สวนใหญมีจํานวนหนวยงานจัดการเรียนการสอนเทียบเทาคณะ  5 - 10  คณะวิชา  (รอยละ  48.7)   

มีจํานวนนิสิตนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรีรวมทุกชั้นป  นอยกวา  5,000  คน  (รอยละ  32.7)   

และมีจํานวนนิสิตนักศึกษาทีพ่นสภาพโดยเฉลี่ยตอป  นอยกวา  500  คน  (รอยละ  74.3)  ตามลําดับ 

 

 ตอนท่ี  2  ผลการศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม 

  2.1  ขอมูลทั่วไป 

   ขอมูลทั่วไปของแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ปรากฏดังตาราง  3 

 

ตาราง  3  ขอมูลทั่วไปของแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนสิิตนักศึกษา 

  ระดับปริญญาตรีในสถาบันอดุมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม   

 

รายการ จํานวน รอยละ 

1.  สถาบันของทานประสบปญหาในเรื่องการพนสภาพของนิสิต

นักศึกษา  ในระดับปริญญาตรี”  หรือไม 

 มี 

 ไมแนใจ 

  ไมมี 

 

 

83 

15 

15 

 

 

73.5 

13.3 

13.3 

รวม 113 100.0 
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ตาราง  3  (ตอ) 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

2.  ทานคิดวาการพนสภาพของนิสิตนักศกึษาในระดับปริญญาตรี  

มีสาเหตุมาจากอะไร  (เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

 มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ไมสามารถปรับตัวสาํหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได 

 ไมไดรับการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของ 

 ไมมีเงิน/ทุนการศึกษาสําหรับชําระคาเลาเรียนและใชจาย 

ในชีวิตประจาํวัน 

 ไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวยความสะดวก 

ตอการขอรับ/ใหคาํปรึกษา 

 ไมมีกระบวนการติดตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิต 

อยางเปนระบบ  และเปนรูปธรรม 

 อ่ืน  ๆ  (โปรดระบ)ุ...................................................................... 

 

 

77 

42 

17 

72 

 

8 

 

32 

 

22 

 

 

28.5 

15.6 

6.3 

26.7 

 

3.0 

 

11.8 

 

8.2 

รวม 270 100.0 

3.  ปจจุบัน  สถาบันของทาน  มีวิธีการหรือการดําเนินการ   

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา 

ในระดับปริญญาตร ี หรือไม 

 มี 

 ไมแนใจ 

 ไมม ี

71 

20 

22 

62.8 

17.7 

19.5 

 113 100.0 

 

หมายเหตุ  สาเหตุอ่ืน ๆ ของการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  เกิดจากสาเหตุ 

  ไมใชสาขา/คณะที่ถนัด  ปญหาครอบครวั  เปลี่ยนสถานท่ี/เปลี่ยนสาขา  มีภาระงานมาก 

  ทําใหไมมีเวลาในการอานหนังสือ  ไมคุนเคยกับการเรียนดวยตนเอง  อานหนังสือแลว 

  จับประเด็นเนื้อหาไมได  การติดตอสื่อสารระหวางอาจารยกับนิสิตนักศึกษามีนอย   

  ปญหาสุขภาพ  ถูกถอนชื่อเพราะไมลงทะเบียนเรียน  ไมมีการผอนผันการชาํระคาเลาเรยีน   

  ขาดการติดตอ  ลาออก  ยายที่อยู  สมัครเขาเรียนใหม  ไมทราบสาเหต ุ ไมสามารถปรับตัว   

  สภาพแวดลอม  เพื่อนรวมชั้น  และการตั้งครรภ 
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 จากตาราง  3  พบวา  สถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สวนใหญมีปญหาในเรื่องการพนสภาพ 

ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  (รอยละ  73.5)  โดยมีสาเหตุมาจากการมีผลการเรียน 

ต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกาํหนด  (รอยละ  28.5)  และมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกัน 

และแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  (รอยละ  62.8)  ตามลําดับ  

 

  2.2  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม   

   2.2.1  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)   

    แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)  

ปรากฏดังตาราง  4 

 

ตาราง  4  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

  ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา   

  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)   

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

เกณฑจําแนกสภาพนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑท่ีตองพนสภาพ

ดวยผลการศกึษาต่ํา 

 

1.1  มีเกณฑจําแนกสภาพนิสตินักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑที่ตอง 

พนสภาพดวยผลการศึกษาต่าํ  พบวา  สวนใหญกําหนดเกณฑแตกตางกัน 

ตามบริบทและกฎระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

8 

1.2  มีจํานวนหนวยกิต  30-59 หนวยกิต  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 

จะตองพนสภาพ  และมีจาํนวนหนวยกิต  60 หนวยกิตขึ้นไป หากมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ํากวา 1.75 จะตองพนสภาพ 

2 

1.3  เขาเรียนไดสองภาคเรียน ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 1.50   

และหากศึกษาอยูชั้นปที่สองเปนตนไป ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.75 2 

1 

1.4  จะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.50-1.99 2 
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ตาราง  4  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1.5  เมื่อเรียนครบสามภาคเรียนตั้งแตเขาเรียน หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 

1.50 จะตองพนสภาพ  และเมื่อเรียนครบหกภาคเรียนหรือปสองขึ้นไป  

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 2.00  จะตองพนสภาพ 
1 

1.6  นิสิตนักศึกษาที่มีสถานะปกตจิะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.80  

และมีสภาพรอพินิจเมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 1.50-1.80 1 

1.7  เมื่อสิ้นเทอมแรกมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.25 จะตองพนสภาพ  เมื่อเรียน

ครบสองภาคเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 จะตองพนสภาพ  เมื่อเรียน

ครบสองภาคเรียนตอเนื่องกันนับแตภาคเรียนที่สามมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 

1.75 จะตองพนสภาพ  และเมื่อเรียนครบสี่ภาคเรียนตอเนื่องนับแตภาคเรียนท่ีสาม

ที่ลงทะเบียนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 จะตองพนสภาพ  ยกเวนเรียน

ครบหลักสูตรแลวมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ใหเรยีนตอภายในระยะเวลาได 

1 

1.8  เมื่อสิ้นภาคเรียนแรกมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 จะตองพนสภาพ  และ

เม่ือเรยีนสองภาคเรียนติดตอกันมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 จะตองพนสภาพ 1 

1.9  เมื่อเรียนปแรกมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 จะตองพนสภาพ   

และเมื่อเรียนปสองเปนตนไปมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80  จะตองพนสภาพ 1 

1.10  นิสตินักศึกษาที่มีสภาพปกติจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 1.80  

นิสิตนักศึกษาที่มีสภาพรอพินิจ  คือ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง 1.50-1.79  

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.50 จะตองพนสภาพ 
1 

1.11  เม่ือเรียนครบสองเทอมแรกหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.25 จะตอง 

พนสภาพ  เมื่อเรยีนเทอมท่ีสามหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  จะตอง 

พนสภาพ  (มากกวา  1.50  รอพินจิครั้งที่  1)  เมื่อรอพินิจครั้งท่ี  1  และมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 จะตองพนสภาพ  (มากกวา  1.70  รอพินิจครั้งท่ี  2)   

เม่ือรอพินิจครั้งท่ี  2  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90 จะตองพนสภาพ  

(มากกวา  1.90  รอพินิจครั้งที่  3)  และเมื่อรอพินิจครั้งท่ี  3  และมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ํากวา 2.00 

1 

1 

(ตอ) 

1.12  เม่ือเรียนครบสองเทอมมีจํานวนหนวยกิต 25-59 หนวยกิต  หากมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  จะตองพนสภาพ  เมื่อมีจํานวนหนวยกิต  60 หนวยกิต 

ขึ้นไป หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 จะตองพนสภาพ 
1 
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ตาราง  4  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1.13  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  โดยไมนับภาคแรกจะตองพนสภาพ   

และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 สองภาคตอเนื่อง  โดยไมนับภาคแรก 

จะตองพนสภาพ 
1 

1.14  มีการเตือนหลายระดับ  กรณีเขาเรียนเทอมแรกจะไมนับ  หากเทอมถัดมา 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.50 จะตองพนสภาพ และหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ต่ํากวา 2.00 จะแจงเตือนเร่ือย ๆ 
1 

1.15  เม่ือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 ในเทอมใด หากเทอมตอไปมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 อีกครั้ง จะตองพนสภาพ  และหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ต่ํากวา 1.00 ในเทอมใดจะตองพนสภาพ 
1 

1.16  เม่ือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 จะตองพนสภาพ  เมื่อมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมระหวาง  1.50-1.79 สองภาคเรียนตอเนื่องกันจะตองพนสภาพ  และเมื่อ 

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.80-1.99 สี่ภาคตอเนื่องกันจะตองพนสภาพ 
1 

1 

(ตอ) 

1.17  ไมมีการจําแนกสภาพนสิิตนักศึกษา 1 

วิธีการหรือการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิต

นักศึกษาในระดับปรญิญาตรี 

 

2.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  เพ่ือดําเนินการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การปรับตัว  

การใชชีวิตในสังคม  การใหคําปรึกษา  การใหคําแนะนํา  และรับฟงปญหาของนิสิต

นักศึกษา 

13 

2.2  มีการแจงขอมูลการเรียนของนิสิตนักศึกษาใหคณะและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพจิารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการ 

4 

2.3  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ  ท้ังในสวนของนิสิต

นักศึกษา  อาจารยและหนวยงาน 4 

2.4  มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการดาํเนินการในระดับของคณะ 3 

2.5  มีการจัดโครงการใหผูปกครองมารับทราบขอมูลที่มหาวิทยาลัย โครงการ

เตรียมความพรอม การติว การปรับพื้นฐาน และกิจกรรมเชียรกอนเปดภาคเรียน 2 

2.6  คณะและอาจารยที่ปรึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของวางแผนการดูแลนิสิต

นักศึกษา 1 

2 

2.7  มีการรายงานผลการศึกษาทุกปการศึกษา 1 
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ตาราง  4  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

2.8  มีการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 1 

2.9  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 1 

2.10  มีการจัดการเรียนการสอนเปนพิเศษ  (เพ่ิมเติม)  เพื่อทบทวนหรือติว 1 

2.11  หลักสูตร ผูสอน เครื่องมือ อุปกรณ สภาพแวดลอมภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม 1 

2.12  มีระบบการคดัเลือกที่เหมาะสม  1 

2.13  มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อชวยนสิตินักศึกษา 1 

2.14  มีการจัดทําคูมือการคํานวณผลการศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดศึกษา 1 

2.15  คณะ/ภาควิชาเชิญผูปกครองชั้นปท่ี 1-2 เขารวมโครงการและกิจกรรม 

ของคณะ 1 

2.16  จัดใหมีการใหคําแนะนําโดยฝายพัฒนานสิิตนักศกึษา 1 

2.17  ระบบจํากัดการลงทะเบียน กรณีนักศึกษาที่รอพินิจตองพบอาจารยที่ปรึกษา

กอนลงทะเบียนเรียน และหากลงเกินกวาระเบียบตองผานการพิจารณาจากคณะ 1 

2.18  มีการแจงใหนิสิตนักศึกษาไดดาํเนินการลาพักการเรียนเพื่อรักษาสถานภาพ

กรณีที่ยังไมลงทะเบียนเรยีน 1 

2.19  มีการจัดโครงการสัมพันธระหวางรุนพี่กับรุนนอง 1 

2.20  อาจารยที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาผานระบบสารสนเทศได 1 

2.21  มีการสรุปขอมูลนิสิตนักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพหรือถอนชื่อ 

ตอคณะเพื่อตรวจสอบและวางแผนติดตามหรือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 1 

2.22  เจาหนาที่งานทะเบียนใหคําปรึกษานิสิตนักศึกษา 1 

2.23  มีการ  Lock ระบบเพือ่ไมใหนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําลงทะเบียน

เรียนโดยจะตองพบอาจารยทีป่รึกษากอนการลงทะเบียนเรียน 1 

2.24  มีการพัฒนา Application Mobile เพื่อแจงเตือนสถานะ 1 

2.25  มีระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียน 1 

2.26  นิสตินักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาออนไลนไดและระบบ 

แจงผลการศึกษาต่าํดวยตัวอักษรสีแดง 1 

2 

(ตอ) 

2.27  ฝายทะเบียนและฝายนกัศึกษาของคณะตรวจสอบและติดตามผลการศึกษา

นักศึกษา 1 
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ตาราง  4  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

ในอนาคตจะมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

ของนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา   

ดวยวิธีการอื่น ๆ เพิ่มเติม   

 

3.1  ควรจัดใหมีและพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 2 

3.2  ควรกําหนดวิธีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาท่ีจะเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษา

ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

2 

3.3  ควรจัดกระบวนการใหคําปรึกษาและความรูแกนิสิตนักศึกษาเก่ียวกับ

กฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา 

2 

3.4  ผูบริหารและคณะควรกําหนดเปนนโยบายในการดําเนินการ 2 

3.5  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเขามาชวยในการดาํเนินการ 1 

3.6  อยูในระหวางการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพื่อใหเหมาะสม 

ถูกตองกับสถานการณปจจุบัน 

1 

3.7  ควรปรับขอบังคับ ระเบียบ เก่ียวกับเกณฑการจําแนกสภาพนิสิตนักศึกษา 1 

3.8  ควรจัดทําระบบ Portfolio ของนิสิตนักศึกษา 1 

3.9  ควรติดตามนิสิตนักศึกษาที่ผลการศึกษาต่าํเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน 1 

3.10  ควรดําเนินการโดยประสานงานกับคณะ 1 

3.11  ควรมีการ  Lock ระบบเพื่อขอพบนิสิตนักศึกษากอนลงทะเบียนเรียน 1 

3.12  ควรมีการศึกษาหรือพบนิสิตนักศึกษาเปนรายกรณี 1 

3.13  ควรเผยแพรขอมูลในการพนสภาพใหผูเก่ียวของทราบ 1 

3.14  ควรสรางเครือขายผูปกครองและติดตอสื่อสารกับผูปกครองอยางตอเน่ือง 1 

3.15  ควรมีการอบรมรุนพี่เพื่อใหชวยรุนนอง 1 

3.16  ควรจัดทําขอมูลสําหรับผูบริหารประกอบการพิจารณา 1 

3.17  ควรจัดหาทุนการศึกษาใหเพียงพอ 1 

3.18  ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามใหคําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษาที่มีปญหา

การเรียนเพ่ือใหมาพบและรับคําแนะนํา  1 

3 

3.19  ควรมีการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีขอมูลและเชื่อมโยงกับระบบ

กิจการนักศึกษา 1 
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 จากตาราง  4  พบวา  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรฐั 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  ปรากฏดังน้ี 

  1. สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)  

มีเกณฑจําแนกสภาพนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑท่ีตองพนสภาพดวยผลการศึกษาต่าํ  

พบวา  สวนใหญกําหนดเกณฑแตกตางกันตามบริบทและกฎระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

  2.  สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)  

มีวิธีการหรือการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี  ดังนี้ 

   2.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  เพ่ือดําเนินการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การปรับตัว  

การใชชีวิตในสังคม  การใหคําปรึกษา  การใหคําแนะนํา  และรับฟงปญหาของนิสิตนักศึกษา 

   2.2  มีการแจงขอมูลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาใหคณะและคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพจิารณากาํหนดแนวทางในการดําเนินการ 

   2.3  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ  ทั้งในสวนของนิสิต

นักศึกษา  อาจารยและหนวยงาน 

   2.4  มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการดาํเนินการในระดับของคณะ 

  3.  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  มีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิต

นักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอ่ืน ๆ เพิม่เติม  ดังนี้  

   3.1  ควรจัดใหมีและพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   3.2  ควรกําหนดวิธีการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่จะเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษา 

ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

   3.3  ควรจัดกระบวนการใหคําปรึกษาและความรูแกนิสิตนักศึกษาเก่ียวกับกฎระเบียบ

ของสถาบันอุดมศึกษา 

   3.4  ผูบริหารและคณะควรกําหนดเปนนโยบายในการดําเนนิการ 
 

   2.2.2  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

    แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  

ปรากฏดังตาราง  5 
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ตาราง  5  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

  ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา   

  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

เกณฑจําแนกสภาพนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑ 

ท่ีตองพนสภาพดวยผลการศึกษาต่าํ 

 

1.1  มีเกณฑจําแนกสภาพนิสตินักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑ 

ท่ีตองพนสภาพดวยผลการศึกษาต่าํ  พบวา  สวนใหญกําหนดเกณฑแตกตางกัน

ตามบริบทและกฎระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

10 

1.2  เมื่อเรียนครบ  1  ป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.60  จะพนสภาพ  

และเมื่อเรียนป  2  ขึ้นไป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.80  จะพนสภาพ 

8 

เมื่อมีจํานวนหนวยกิต  30-59  หนวยกิต  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  

1.50  จะพนสภาพ  และเมื่อมีจํานวนหนวยกิต  60  หนวยกิตข้ึนไป   

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  จะพนสภาพ 

4 

1.3  ไมมีการจําแนกสภาพ 4 

1.4  นักศึกษามีสภาพปกติเม่ือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป  โดยมีสภาพ

รอพินิจเมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.80-1.99 

2 

1.5  เมื่อมีจํานวนหนวยกิต  30  หนวยกิต  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  0.00   

จะพนสภาพ  เมื่อมีจํานวนหนวยกิต  30-59  หนวยกิต  หากมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมต่ํากวา  1.50  จะพนสภาพ  และเมื่อมีจํานวนหนวยกิต  60  หนวยกิต 

ขึ้นไป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  จะพนสภาพ 

1 

1.6  นักศึกษาจะมีสถานะรอพินจิเม่ือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.60-1.99 1 

1 

1.7  เมื่อเรียนภาคเรียนแรกตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.00-1.99   

เมื่อเรียนภาคเรียนท่ีสองตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.25-1.99   

เมื่อเรียนภาคเรียนท่ีสามเปนตนไปตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.50-1.99  

(ถือเปนสถานะรอพินิจครั้ง  1)  1.70-1.99  (ถือเปนสถานะรอพินิจครั้ง  2)  

1.90-1.99  (ถือเปนสถานะรอพินิจครั้ง  3)  หากหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ต่ํากวา  2.00  จะตองพนสภาพ  ตามลําดับ 

1 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1.8  เมื่อเรียนครบสองภาคเรียนหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.50   

จะพนสภาพ  เมื่อเรียนครบส่ีภาคเรียนข้ึนไป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  

1.75  จะพนสภาพ 

1 

1.9  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.80  จะพนสภาพ 1 

1.10  เมื่อเรียนภาคเรียนแรกจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.00-1.99  

(หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  1.00  จะตองพนสภาพ)  เมื่อเรียนครบ 

สองภาคเรียนจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.25-1.99  ถือเปนสถานะ

รอพินิจครั้งที่  1  (หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.25  จะตองพนสภาพ)  

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.50-1.99  ถือเปนสถานะรอพินิจครั้งที่  2  

(หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  1.50  จะตองพนสภาพ)  หากมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมระหวาง  1.75-1.99  ถือเปนสถานะรอพินิจครั้งท่ี  3  (หากมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมถึง  1.75  จะตองพนสภาพ)  และหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  

2.00  จะตองพนสภาพ  ตามลําดบั 

1 

1 

(ตอ) 

1.11  นักศึกษาจะตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.50-1.99 1 

วิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิต

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

2.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะนําและใหคําปรึกษา 14 

2.2  สามารถผอนผันคาเลาเรยีนในแตละภาคเรียนได  (ชําระเปนงวด ๆ  ได) 13 

2.3  มีทุนการศึกษาใหนักศึกษา  (ทุน  กยศ.  ทุนภาคใต  ทุนคนพิการ   

ทุนใหเปลาของมหาวิทยาลัย  และทุนจากหนวยงานตาง ๆ) 

7 

2.4  มีการจัดกิจกรรมการปฐมนเิทศ 4 

2.5  มีการรายงานจาํนวนนกัศึกษาตอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา 

และหาแนวทางแกไข 

3 

2.6  มีการกําหนดปฏิทินหรือตารางเพ่ือใหนักศึกษาพบอาจารยที่ปรกึษา 

เดือนละ  1  ครั้ง 

2 

2.7  เปนการบริหารจัดการของคณะ 2 

2 

2.8  มีกระบวนการสอนเสรมิ 2 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

2.9  มีการใหความรูและการปรับพื้นฐาน 2 

2.10  สามารถทดลองเรียนได 1 

2.11  มีการแจงผลการเรยีนไปยังผูปกครอง 1 

2.12  เปดโอกาสใหนักศึกษาที่พนสภาพกลับเขามาเรียนโดยการโอน 

ผลการเรยีนได 

1 

2.13  มีการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน 1 

2.14  พัฒนาระบบชวยเหลือในการพยากรณผลการเรียนในอนาคต 1 

2.15  ใหความรูเก่ียวกับเพศศึกษา 1 

2.16  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิจัยในเรื่องการพนสภาพ 1 

2.17  มีระบบสารสนเทศของนักศึกษาที่มีแผนการศึกษา  หนวยกิต 

ตลอดหลักสูตร  แสดงรายวิชา  เพื่อปองกันการลงทะเบียนเรียนผิดพลาด 

1 

2.18  จัดทําระบบโปรแกรมขอมูลดานการศึกษาและประวัติของนักศึกษา 

ใหอาจารยที่ปรึกษา 

1 

2.19  ฝายพัฒนานักศึกษาจัดทําขอมูลดานกิจกรรมของนักศึกษาสาํหรับ

อาจารยที่ปรึกษา 

1 

2.20  คณะหนวยงานมีการตรวจสอบจํานวนนักศึกษา 1 

2.21  ระเบียบสามารถใหขยายเวลาศึกษาได 1 

2.22  ฝายทะเบียนติดตามการลงทะเบียนเรยีน  การชาํระเงิน  และการรักษา

สถานภาพ 

1 

2.23  มีการแจงขอมูลการพนสภาพไปยังคณะ 1 

2.24  จัดทําสถิติการคงอยูของนักศึกษา 1 

2.25  จัดโครงการหารายไดระหวางเรยีน 1 

2.26  จัดระบบการดูแลนักศึกษาแบบ  3  สวน  คือ  มหาวิทยาลัย  อาจารย  

และผูปกครอง 

1 

2.27  จัดทําคูมืออาจารยที่ปรกึษา 1 

2 

(ตอ) 

2.28  อาจารยผูสอนติดตามผลการเรียนนักศึกษา 1 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

2.29  จัดกลุมอาจารยผูสอนท่ีมีนักศึกษาผลการเรียนต่าํเพือ่ระดมสมอง 

ในการแกไขปญหา 

1 

2.30  จัดรูปแบบการเรียนการสอนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

2.31  สรางบรรยากาศการเรยีนรูสิ่งอํานวยความสะดวกและการรักษา 

ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 

1 

2.32  ยกเวนคาเลาเรียนใหผูเรียนดี  ความสามารถ  และสรางชื่อเสยีง 1 

2.33  มีการ  Lock  ระบบการลงทะเบียนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่าํกวา  

2.00  เพื่อพบอาจารยที่ปรึกษา 

1 

2 

(ตอ) 

2.34  มีการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคเรียน 1 

ในอนาคตจะมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  เพ่ือชวยเหลือและดูแลนิสิต

นักศึกษา  ดวยวิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 

3.1  ควรใชระบบกลไกลอาจารยที่ปรึกษาในการดําเนินการ 11 

3.2  ควรดูแลนักศึกษาในเรื่องทุนการศึกษา  การจัดกิจกรรม  และการหา

รายได 

3 

3.3  ยังไมมีวิธีการเพื่อปองกัน 2 

3.4  มหาวิทยาลัยควรแตงต้ังคณะทํางานเพื่อวิจัยในเรื่องการพนสภาพ 2 

3.5  ควรเพิ่มชองทางในดานขอมูลขาวสารใหเพิ่มขึ้น  (ขาวตาง ๆ  

ขาวทุนการศกึษา) 

2 

3.6  กองบริการการศกึษาควรใหคําปรึกษาดานการเรียน 1 

3.7  ควรจัดทาํระบบคัดกรองความเสี่ยงนักศึกษาที่มีโอกาสพนสภาพ 

หรือภาวะการคงอยู  โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติหรือระบบสารสนเทศ

โดยกระบวนการทาง  Big  Data,  Rapid  Miner 

1 

3.8  ควรมีระบบชวยเหลือนักศึกษาอยางจริงจัง 1 

3.9  ควรใหทดลองเรียนแลว  มีการกระตุนและแจงใหผูปกครองทราบ   

ท้ังนี้  ในสวนของผูเก่ียวของควรดูแลและใหคําปรกึษา 

1 

3 

3.10  กําหนดใหอาจารยที่ปรกึษาติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางเขมงวด 1 
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ตาราง  5  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

3.11  ควรใหหนวยงานเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาเขามาชวยในการดําเนินการ 1 

3.12  ควรมีการดําเนินการแบบมีสวนรวมระหวางอาจารยที่ปรึกษา 

และผูปกครอง 

1 

3.13  ควรมีมาตรการใหทุกหลักสูตรจัดทําแผนการดูแลนักศึกษาเพื่อลดอัตรา

การพนสภาพ 

1 

3.14  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาใหงายตอการใชงานและเพิ่มเมนู 

ท่ีชวยสงเสริมและแกปญหา 

1 

3.15  ควรมีทุนการศึกษาสาํหรับนักศึกษา 1 

3.16  ควรมีการตรวจสอบและสนับสนุนจากคณะ 1 

3.17  ควรมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบ 1 

3.18  ควรใหความรูอาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษา 1 

3.19  ควรจัดระบบการดูแลนักศึกษาแบบ  3  สวน  คือ  มหาวิทยาลัย  

อาจารย  และผูปกครอง  ใหมีประสิทธิภาพ 

1 

3.20  ควรจัดตั้งศูนยชวยเหลือนักศึกษา  (Academic  advising  and  be  

medial  center) 

1 

3.21  ควรจัดอบรมอาจารยที่ปรึกษาดานจิตวิทยาและการใหคําปรึกษา  รวมถึง

กฎระเบียบตาง ๆ 

1 

3.22  ควรจัดอบรมเพิ่มทักษะและความรูแกนักศึกษา  เชน  รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

1 

3.23  ควรใหนักศึกษาปรับแผนการเรียนได  เนื่องจากสถาบันเปดสอนเพียง   

2  คณะ 

1 

3 

(ตอ) 

3.24  ควรแนะแนวนักเรียนกอนเขาเรียนถึงหลักสูตร  วิธีเรียน  และเนนยํ้า 

การเรียนนักศึกษาปจจุบันทุกภาคเรียน 

1 

 

 จากตาราง  5  พบวา  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  ปรากฏดังนี้ 



 

 

76 

  1. สถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

มีเกณฑจําแนกสภาพนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑท่ีตองพนสภาพดวยผลการศึกษาต่าํ  

ดังนี้   

   1.1  มีการกําหนดเกณฑแตกตางกันตามบริบทและกฎระเบียบของแตละ

สถาบันอุดมศึกษา 

   1.2  เมื่อเรียนครบ  1  ป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.60  จะพนสภาพ   

และเมื่อเรยีนป  2  ขึ้นไป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.80  จะพนสภาพ 

   1.3  เมื่อมจีํานวนหนวยกิต  30-59  หนวยกิต  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  1.50  

จะพนสภาพ  และเมื่อมีจํานวนหนวยกิต  60  หนวยกิตขึ้นไป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  

จะพนสภาพ 

   1.4  ไมมีการจําแนกสภาพ 

  2.  สถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มีวิธีการหรือการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรี  ดังนี้ 

   2.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะนําและใหคําปรกึษา 

   2.2  สามารถผอนผันคาเลาเรียนในแตละภาคเรียนได  (ชาํระเปนงวด ๆ  ได) 

   2.3  มีทุนการศึกษาใหนักศึกษา  (ทุน  กยศ.  ทุนภาคใต  ทุนคนพิการ  ทุนใหเปลา

ของมหาวิทยาลัย  และทุนจากหนวยงานตาง ๆ) 

  3.  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล  มีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิ  ดังนี้   

   3.1  ควรใชระบบกลไกลอาจารยที่ปรึกษาในการดําเนินการ 

   3.2  ควรดูแลนักศึกษาในเรื่องทุนการศกึษา  การจัดกิจกรรม  และการหารายได 

   3.3  ยังไมมีวิธีการเพื่อปองกัน 

   3.4  มหาวิทยาลัยควรแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวิจัยในเรื่องการพนสภาพ 

   3.5  ควรเพิ่มชองทางในดานขอมูลขาวสารใหเพิ่มขึ้น  (ขาวตาง ๆ  ขาวทุนการศึกษา) 

 

   2.2.3 กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ปรากฏดังตาราง  6 
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ตาราง  6  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

    ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา   

   วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

เกณฑจําแนกสภาพนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑ 

ท่ีตองพนสภาพดวยผลการศึกษาต่าํ 

 

1.1  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00  จะมีสถานะรอพินิจ  ท้ังนี้   

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ  2.00  จะมีสถานะปกติ 

8 

1.2  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.50  จะพนสภาพ  (ยกเวนภาคแรก)  

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  สองภาคเรียนติดตอกันจะพนสภาพ  

(ยกเวนภาคฤดูรอนไมนับรวม)  และหากเรียนเกินหลักสูตร  4  ป  สามารถ

เรียนได  8  ป 

6 

1.3  ไมมีการจําแนกสภาพนักศึกษา 3 

1.4  ถามีคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง  1.50-1.99  จะมีสถานะรอพินิจ   

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.50  จะพนสภาพ  ทั้งนี้  หากมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ  2.00  จะมีสถานะปกติ 

1 

1.5  ถามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  1.75  จะมีสถานะปกติ  หากมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมระหวาง  1.50-1.74  จะมีสถานะรอพินิจ 

1 

1 

1.6  ถามีคะแนนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป  จะมีสถานะปกติ  หากมีคะแนน

เฉลี่ยสะสม  1.50-1.99  จะมีสถานะรอพินิจครั้งที่  1  หากมีคะแนนเฉลี่ย

สะสม  1.70-1.99  จะมีสภานะรอพินิจครั้งที่  2  (ตอเนื่องจากครั้งที่  1)  

และหากมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  1.90-1.99  จะมีสถานะรอพินิจครั้งที่  3  

(ตอเนื่องจากครั้งที่  2) 

1 

วิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิต

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

2.1  มีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลและใหคําปรึกษา 15 

2.2  จัดหางานใหทาํระหวางเรียน/หารายไดระหวางเรียน 3 

2.3  มีทุนการศึกษา/ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 3 

2 

2.4  มีการผอนชําระคาเลาเรยีน 2 
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ตาราง  6  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

2.5  ใหความรูกับนักศึกษา/ปฐมนิเทศ 2 

2.6  ฝายทะเบียนสงจดหมายแจงเตือนนักศึกษาและผูปกครอง 2 

2.7  มีการสอนวิชาปรับพื้นฐาน  เชน  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  หรือ

ภาษาอังกฤษ  และทําสื่อการสอนออนไลน  เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวน 

2 

2.8  สามารถโทรสอบถามขอมูลตาง ๆ ได 1 

2.9  จัดใหมีเจาหนาที่ประจําศูนยเพื่อใหคําปรึกษาและประสานงานกับ

หนวยงานตาง  ๆ  (สังกัดฝายทะเบียน) 

1 

2.10  สถาบันสอนในศาสตรท่ีนักศึกษาสามารถวางแผนในชีวิตได 

จึงมีภูมิคุมกันตนเองได 

1 

2.11  มีการแจงเตือนผานระบบสารสนเทศของทะเบียน 1 

2.12  มีขอมูลสารสนเทศสําหรับผูเก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการชวย

นักศึกษา 

1 

2.13  หลักสูตรและคณะดําเนินการดูแลนักศึกษา 1 

2.14  มีความยืดหยุนในการเรียนการสอนตามความตองการของผูเรียน 1 

2.15  มีระบบพ่ีเลี้ยงนักศกึษา  (เจาหนาที่)  ตัวตอตัวและรายงานขอมูล 

ไปยังสวนกลางและสนับสนุนขอมูลใหกับอาจารยท่ีปรึกษาอีกทางหนึ่ง 

1 

2.16  อาจารยที่ปรึกษาประสานฝายกิจการนักศึกษาและสงขอมูลตอ 

ไปยังคณะเพื่อใหความชวยเหลือนักศึกษา 

1 

2.17  จัดใหมีหองใหคําปรึกษารายบุคคล 1 

2.18  มีระบบตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน  หากนักศึกษาไมลงทะเบียน

เรียน  เจาหนาที่จะโทรติดตามนักศึกษาเพื่อใหมาดําเนินการลาพักการเรยีน

หรือดําเนินการอ่ืน ๆ 

1 

2.19  สํารวจรายวิชาที่นักศึกษาติด  F  แลวตรวจสอบดวยวาติด  F  เพราะ

อะไร  เพื่อแกไขปญหาใหตรงจุด 

1 

2.20  มีการโอนยายคณะหรือสาขาและเทียบโอนรายวชิาเพื่อใหโอกาส

นักศึกษาไดศึกษาตอ 

1 

2 

(ตอ) 

2.21  มีระบบดูแลและติดตามนักศึกษา  1 
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ตาราง  6  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ ความถี่ 

ในอนาคตจะมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  เพ่ือชวยเหลือและดูแล

นิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 

3.1  อาจารยที่ปรึกษาควรดูแลอยางใกลชิด 2 

3.2  ควรมีระบบจัดเก็บขอมูลสถิตินักศึกษาที่พนสภาพเพื่อใชในการตัดสินใจ 2 

3.3  กําลังวางแผนดําเนินการ 1 

3.4  ควรพิจารณาใหความชวยเหลือนักศึกษาเปนรายกรณี 1 

3.5  อาจจะใหกองทุนใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 1 

3.6  ดานการเรยีนการสอนควรใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูสอนดูแล 1 

3.7  ควรเพิ่มเคร่ืองมือและเทคนิคการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 1 

3.8  ควรสงเสริมการจัดหลักสูตรท่ีผูเรยีนสามารถหารายไดระหวางเรียน 1 

3.9  ควรพัฒนาระบบออนไลน  ระบบพี่เลี้ยงนักศึกษา  (เจาหนาที่)  ตัวตอตัว

และรายงานสวนกลาง  และสนับสนุนอาจารยที่ปรึกษาใหทันสมัยเพื่อแจง

แนวทางปองกันไดรวดเร็ว 

1 

3.10  ควรมีการดําเนินการติดตามนักศึกษาใหมากกวานี้ 1 

3.11  ผูบริหารควรใหความสําคัญติดตามและดูแล  เขาพบนักศึกษา 

ใหเปนประจํา  เพื่อใหสามารถชวยนักศึกษาได 

1 

3.12  ควรจัดใหมีหองแนะแนวสําหรับการใหคําปรึกษา 1 

3.13  ควรเพิ่มชองทางในการติดตอกับนักศึกษา 1 

3.14  ควรติดตามนักศึกษาใหเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 1 

3.15  ควรจัดใหนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน 1 

3.16  ควรมีการติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียน 1 

3.17  ควรมีระบบการตรวจเยี่ยมนักศึกษาเปนระยะ 1 

3.18  ควรสรางระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหเขมแข็ง 1 

3.19  ควรสรางกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 1 

3 

3.20  มาตรการระดับมหาวิทยาลัยยังไมมี  เนื่องจากการดแูลอยูกับคณะ 1 
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ตาราง  6  (ตอ) 

 

ลําดบั รายการ ความถี่ 

3.21  ควรจัดตั้งศูนย/องคกรเพื่อดแูลและติดตามนักศึกษา 1 3 

(ตอ) 3.22  อาจารยท่ีปรึกษาควรตรวจเช็คจํานวนนักศกึษาทุกเดือน   

หากนักศึกษาขาดเรยีนจะตองโทรติดตามทั้งนักศึกษาและผูปกครอง 

1 

 

 จากตาราง  6  พบวา  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ปรากฏดังนี้ 

  1.  สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีเกณฑจําแนกสภาพนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑที่ตองพนสภาพดวยผลการศกึษาต่ํา  ดังนี้   

   1.1  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00  จะมีสถานะรอพินิจ  ทั้งนี้  หากมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ  2.00  จะมีสถานะปกติ 

   1.2  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา  1.50  จะพนสภาพ  (ยกเวนภาคแรก)   

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  สองภาคเรียนติดตอกันจะพนสภาพ  (ยกเวนภาคฤดูรอน 

ไมนับรวม)  และหากเรียนเกินหลักสูตร  4  ป  สามารถเรยีนได  8  ป 

   1.3  ไมมีการจําแนกสภาพนักศึกษา 

  2.  สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีวิธีการหรือการดําเนินการ 

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ดังนี้ 

   2.1  มีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลและใหคําปรึกษา 

   2.2  จัดหางานใหทําระหวางเรียน/หารายไดระหวางเรียน 

   2.3  มีทุนการศึกษา/ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

   2.4  มีการผอนชําระคาเลาเรยีน 

   2.5  ใหความรูกับนักศึกษา/ปฐมนิเทศ 

   2.6  ฝายทะเบียนสงจดหมายแจงเตือนนักศึกษาและผูปกครอง 

   2.7  มีการสอนวิชาปรับพื้นฐาน  เชน  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  หรือภาษาอังกฤษ  

และทําสื่อการสอนออนไลน  เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวน 

  3.  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีวิธีการหรือ 

การดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี   

เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอ่ืน ๆ เพิม่เติม  คือ  อาจารยท่ีปรึกษาควรดูแล 

อยางใกลชิด  และควรมีระบบจัดเก็บขอมูลสถิตินักศึกษาทีพ่นสภาพเพื่อใชในการตัดสินใจ  
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 ตอนท่ี  3  ผลการศึกษาแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม 

  3.1  ขอมูลทั่วไป 

   ขอมูลทั่วไปของแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ปรากฏดังตาราง  7 

 

ตาราง  7  ขอมูลทั่วไปของแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

  ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

  การอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

 

รายการ จํานวน รอยละ 

สถาบันของทานมีระบบการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา 

ในระดับปริญญาตรหีรือนิสิตนักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพ  

หรือไม 

 มี 

 ไมแนใจ 

 ไมม ี
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22 

25 

 

 

 

58.4 

19.5 

22.1 

รวม 113 100.0 

 

 จากตาราง  7  พบวา  สถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สวนใหญมีระบบการติดตามผลการเรียน

ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือนสิิตนักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพ  (รอยละ  58.4) 
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  3.2  แนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดบัปรญิญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม   

   3.2.1  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)   

    แนวทางการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่มีความเสี่ยงตอ

การพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)  

ปรากฏดังตาราง  8 

 

ตาราง  8  แนวทางการติดตามผลการเรียนของนสิิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยง 

  ตอการพนสภาพในสถาบันอดุมศกึษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษา 

  ของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)   

 

ลําดับ รายการ ความถี ่

ระบบการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี    

1.1  มีการแจงผลการศึกษาผานระบบสารสนเทศ  4 

1.2  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  3 

1.3  คณะจะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการติดตามดแูลนิสิตนักศึกษา  3 

1.4  อาจารยที่ปรึกษาจะทราบและติดตามผลการศกึษาของนิสิตนักศึกษา 

ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  2 

1.5  มีกระบวนการจัดสงและแจงผลการศกึษาของนิสิตนักศึกษาไปยังผูปกครอง  2 

1.6  มีการแจงผลการศึกษาไปยังอาจารยที่ปรึกษา  2 

1.7  มีการกํากับติดตามการดาํเนินการจากผูบริหาร  2 

1.8  มีการสง  e-mail  แจงผลการศึกษาใหกับนิสิตนกัศึกษารายบุคคล 

และติดตามขอผลการศึกษาจากผูสอนอยางตอเนื่อง 1 

1.9  มีการตรวจสอบผลการศกึษาเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการหลังจากที่ไดรับ 

การดูแลและวางแผนแลว 1 

1.10  มีการประมวลผลการศึกษาโดยระบบสารสนเทศของงานทะเบียน 1 

1 

1.11  มีการดําเนินการตามกฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา  1 
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ตาราง  8  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี ่

1.12  มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (มคอ.) ของหลักสูตร

กํากับการดําเนินการ 

1 

1.13  มีการประชุมติดตามของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1 

1.14  มีระบบสารสนเทศเพื่อรายงานขอมูลนิสิตนักศึกษาที่มีแนวโนมจะพนสภาพ

ใหอาจารยที่ปรึกษา/คณะ/ภาควิชาทราบ 1 

1.15  มีการวิเคราะหขอมูลและสงผลสรุปขอมูลรายวชิาหรอืผลการศึกษา 

ใหอาจารยที่ปรึกษา/คณะ/ภาควิชา 1 

1.16  มีการแจงใหนิสิตนักศึกษาไดดาํเนินการลาพักการเรียนเพื่อรักษาสถานภาพ

กรณีที่ยังไมลงทะเบียนเรยีน 1 

1.17  มีการสรุปขอมูลนิสิตนักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพหรือถอนรายชื่อตอ

คณะเพื่อตรวจสอบและวางแผนติดตามหรือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 1 

1.18  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียน  

ชวยคัดกรองนิสิตนักศึกษาที่เขาขายการพนสภาพ  โดยแจงไปยังอาจารยที่ปรึกษา

เพื่อใหมาพบและรับคําแนะนาํ ทั้งนี้  ระบบบันทึกขอมูลตามรหัสประจําตัวนิสิต

นักศึกษาและผลการศกึษาเฉลี่ยสะสมจากนอยไปหามาก 
1 

1 

(ตอ) 

1.19  มีการติดตามการสงผลการศึกษาโดยสวนกลางและสรุปขอมูล 

แจงคณะกรรมการบริหาร 1 

ในอนาคตจะมีกระบวนการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวธิีการอื่น ๆ เพิ่มเติม 

 

2.1  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการติดตามผลการศกึษาและให

คําปรึกษานสิตินักศกึษา 

2 

2.2  ควรมีการจัดทาํระบบ Portfolio ของนิสิตนักศึกษา 1 

2.3  ควรพัฒนาระบบบริหารการจัดการ 1 

2.4  ควรจัดทําหนังสือแจงผลการศกึษาและอ่ืน ๆ สงผูปกครอง 1 

2.5  ควรมีกระบวนการติดตามนิสิตนักศึกษารวมกับคณะ 1 

2 

2.6  ควรพัฒนาระบบการบรหิารงานบุคคลเพ่ือเชื่อมโยงกับการขึ้นเงินเดือน 

กรณสีงผลการศึกษาลาชา 

1 
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 จากตาราง  8  พบวา  แนวทางการตดิตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  ปรากฏดังน้ี 

  1.  สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาของรฐั/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)   

มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนสิิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  ดังน้ี  

   1.1  มีการแจงผลการศกึษาผานระบบสารสนเทศ 

   1.2  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 

   1.3  คณะจะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการติดตามดแูลนิสิตนักศึกษา 

   1.4  อาจารยที่ปรึกษาจะทราบและติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.5  มีกระบวนการจัดสงและแจงผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาไปยังผูปกครอง 

   1.6  มีการแจงผลการศกึษาไปยังอาจารยที่ปรึกษา 

   1.7  มีการกํากับติดตามการดาํเนินการจากผูบริหาร 

  2.  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  จะมีกระบวนการติดตามผลการศกึษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี   

เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอ่ืน ๆ เพิม่เติม คือ  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เพื่อชวยในการติดตามผลการศึกษาและใหคําปรึกษานิสิตนกัศึกษา 

 

   3.2.2  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

    แนวทางการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  ปรากฏดังตาราง  9 
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ตาราง  9  แนวทางการติดตามผลการเรียนของนสิิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยง 

  ตอการพนสภาพในสถาบันอดุมศกึษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล   

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

ระบบการติดตามผลการศกึษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี    

1.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 7 

1.2  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับระบบอาจารยที่ปรึกษา 7 

1.3  การจัดพิมพใบแสดงผลการเรยีนเพื่อสงใหผูปกครอง 4 

1.4  นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนออนไลนผานระบบ 3 

1.5  มีแนวปฏิบัติกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพบนักศึกษาภาคเรียนละ   

4  ครั้ง  (กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา) 

2 

1.6  มีเจาหนาที่คอยชวยเหลือนักศึกษา 1 

1.7  มีการรายงานขอมูลใหผูบริหารทราบ 1 

1.8  มีระบบที่สามารถดูขอมูลไดทุกมิติ  เชน  ขอมูลนักศึกษา  ผลการเรียน  

ประวัติ  ครอบครัว  พฤติกรรมและกิจกรรม 

1 

1.9  เพิ่มสิทธิ์ใหอาจารยประจําหลักสูตรและหัวหนาภาควิชาในการดูแล

นักศึกษา 

1 

1.10  มีประกาศมาตรการกํากับและควบคุมการสงผลการเรียน 1 

1.11  ฝายทะเบียนจัดทําขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียน  1.80-1.99   

เสนอที่ประชุมผูบริหารเพื่อหาแนวทางแกไข 

1 

1.12  มีการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาทุกปการศึกษา 1 

1.13  สนับสนุนและแจงขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําไปคณะและผูปกครอง 1 

1.14  ใหความรูอาจารยที่ปรึกษาในการใชระบบการติดตามนักศึกษา 1 

1.15  มีระบบการติดตามผลการเรียนสาํหรับอาจารย  ผูสอน  และอาจารย 

ท่ีคางสงเกรด 

1 

1.16  มีระบบติดตามผลการเรียนนักศึกษารายภาค  สําหรับติดตาม 

และประเมินผลในแตละรายวชิา 

1 

1.17  มีระบบแจงเตือนนักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนเกิน/ใกลเกินเวลา 1 

1 

1.18  มีหนวยงาน/บุคลากรที่ใหคําแนะนํานักศึกษา 1 
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ตาราง  9  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1.19  มีการสอนเสริมระหวางภาคเรียน 1 1 

(ตอ) 1.20  มีการประชุมคณาจารยเพื่อทราบผลการดาํเนินงานหลักสูตรและติดตาม

ผลการเรยีนนักศกึษา 

1 

ในอนาคตจะมีกระบวนการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวธิีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 

2.1  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามผลการเรียนนักศึกษา 3 

2.2  ควรจะกําหนดใหมีแนวทางในการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 2 

2.3  ควรมีการรายงานผลการเรียนใหผูปกครองทราบทุกภาคเรียน 1 

2.4  กําหนดใหนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผาน  Application  

ของมหาวิทยาลัยได 

1 

2.5  ยังไมมีระบบการติดตามนักศกึษาซึ่งข้ึนอยูกับนโยบายของผูบริหาร 1 

2.6  หนวยงานท่ีบริหารจัดการไมทราบนโยบายของผูบริหาร 1 

2.7  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของนักศึกษาใหงายตอการใชงานและเพิ่มเมนู

ท่ีชวยสงเสริมและการแกปญหา 

1 

2.8  ควรพัฒนากลไกที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1 

2.9  อาจารยที่ปรึกษาควรรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา 1 

2.10  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มทกุชองทางในการติดตามนักศึกษาและการสอน 1 

2.11  ควรเพิ่มชองทางใหนักศึกษาสามารถคํานวณผลการเรียนกอนสําเร็จ

การศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ 

1 

2 

2.12  ไมแนใจ 1 

 

 จากตาราง  9  พบวา  แนวทางการตดิตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  ปรากฏดังนี้ 

  1.  สถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนสิิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  ดังน้ี  
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   1.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 

   1.2  ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับระบบอาจารยที่ปรึกษา 

   1.3  การจัดพิมพใบแสดงผลการเรียนเพื่อสงใหผูปกครอง 

   1.4  นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนออนไลนผานระบบ 

  2.  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษากลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล  จะมีกระบวนการตดิตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  เพื่อชวยเหลือ

และดูแลนิสิตนกัศึกษา  ดวยวธิีการอื่น ๆ เพิ่มเตมิ คือ  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตาม 

ผลการเรียนนักศึกษา  และควรจะกําหนดใหมีแนวทางในการติดตามผลการเรียนนักศึกษา 

 

   3.2.3 กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    แนวทางการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีความเสี่ยง

ตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศกึษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ปรากฏดังตาราง  10 

 

ตาราง  10  แนวทางการติดตามผลการเรียนของนสิิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีความเสี่ยง 

    ตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

    กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

ระบบการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี    

1.1  อาจารยที่ปรึกษาติดตามและดูแลนักศึกษา 10 

1.2  มีการแจงเตือนผานระบบสารสนเทศทะเบียน 2 

1.3  มีระบบสารสนเทศที่สามารถแจงหรือสงผลการเรียนใหอาจารยที่ปรึกษา 2 

1.4  นักศึกษาที่มผีลการเรียนต่ําและมีสภาพรอพินิจฝายทะเบียนจะแจงผูปกครอง

ใหทราบและหาทางปองกันรวมกันโดยประสานกับอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนา

ภาควิชา 

1 

1.5  แจงผลคะแนนกลางภาคเพื่อใหนักศึกษาไดทราบและพัฒนาตนเอง 1 

1.6  มีระบบอาจารยพี่เลี้ยงในการติดตามพัฒนาการนักศึกษา 1 

1.7  มีการสอนเสริม 1 

1.8  มีการจัดติว 1 

1 

1.9  มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษา 1 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1.10  คณะเปนผูดําเนินการตดิตามนักศึกษาโดยประสานขอมูลจากทะเบียน 1 

1.11  ผูสอนรายงานสถิติการเขาเรียนมายังสวนกลางทุกวัน 1 

1.12  สวนกลางรายงานสถิติการเขาเรียนใหอาจารยที่ปรึกษาทราบเพื่อติดตาม

นักศึกษา 

1 

1.13  ฝายทะเบียนสรปุผลการเรียนทุกภาคเรียนใหหลักสูตรทราบ  โดยอาจารย 

ท่ีปรึกษาจะติดตามนักศึกษาที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพอยางใกลชิด 

1 

1.14  ฝายทะเบียนแจงผลการเรียนนักศกึษาที่มีปญหาใหอาจารยที่ปรึกษา   

ผานหัวหนาภาค  และคณบดี 

1 

1.15  นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผานระบบสารสนเทศ 1 

1.16  จัดใหนักศึกษาเรียนนอยลงเพื่อใหมีเวลาทบทวนบทเรียนมากขึ้น 1 

1.17  สงผลการเรียนไปยังผูปกครองทุกภาคเรียน 1 

1.18  มีระบบคัดกรองนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ําเพื่อติดตามและใหคําปรึกษา 1 

1.19  จัดเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร   

และภาษาอังกฤษ 

1 

1 

(ตอ) 

1.20  มีการโอนยายคณะหรือสาขาและเทียบโอนรายวชิาเพื่อใหโอกาสนักศึกษา

ไดศึกษาตอ 

1 

ในอนาคตจะมีกระบวนการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวธิีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 

2.1  ควรสรางระบบสารสนเทศในการกํากับติดตาม 2 

2.2  ควรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของผลการเรียนของนกัศึกษา 

ในแตละภาคเรยีน 

1 

2.3  ควรจัดเตรียมบุคลากรท่ีทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 1 

2.4  ควรทําความเขาใจกับนักศึกษาและอาจารยผูสอน 1 

2.5  ควรมีการแนะนําเปนรายกรณี  เนื่องจากนักศกึษาบางรายติดตอไมได 1 

2.6  ควรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและชวยเหลือนักศึกษาอยางใกลชิด 1 

2.7  ควรกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรในเรื่องอัตราคงอยูใหชัดเจนและกํากับ

ติดตามได 

1 

2 

2.8  ควรเช็คชื่อเขาเรียนทุกวิชา 1 
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ตาราง  10  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

2.9  ควรมีการจัดประชุมนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าํ 1 

2.10  ควรพิจารณาเรื่องการใหทุนการศึกษา 1 

2.11  อาจารยที่ปรึกษาควรดแูลและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 1 

2.12  ควรปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินนอกเหนือจากการสอบอยางเดยีว 1 

2 

(ตอ) 

2.13  ควรสรางกลุมไลนเพื่อติดตามนักศึกษาไดเปนรายบคุคล 1 

 

 จากตาราง  10  พบวา  แนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ปรากฏดังน้ี 

  1.  สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีระบบการติดตามผลการศึกษา 

ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ดังนี้  

   1.1  อาจารยที่ปรึกษาติดตามและดูแลนักศึกษา 

   1.2  มีการแจงเตือนผานระบบสารสนเทศทะเบียน 

   1.3  มีระบบสารสนเทศที่สามารถแจงหรือสงผลการเรียนใหอาจารยที่ปรึกษา 

  2.  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จะมีกระบวนการติดตาม

ผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการ

อ่ืน ๆ เพิ่มเติม คือ  ควรสรางระบบสารสนเทศในการกํากับติดตาม 

 

 ตอนท่ี  4  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

  สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม   

มีความคิดเห็นอ่ืน ๆ ดังนี้ 

   1.  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)  มีความคิดเห็น

อ่ืน ๆ  ปรากฏดังตาราง  11 
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ตาราง  11  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ของกลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา  

จุดเดน  

1.1.1  มีกระบวนการใหคําปรึกษาและแนะนาํนิสิตนักศึกษา 2 

1.1.2  มีระบบ Re-entry 1 

1.1.3  มีระบบการใหอนุปริญญา 1 

1.1.4  มีระบบการแจงผลการศึกษาใหกับอาจารยที่ปรึกษา 1 

1.1.5  มีระบบสารสนเทศใชประกอบการพิจารณา 1 

1.1 

1.1.6  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็ง 1 

จุดดอย  

1.2.1  คณะหนวยงานอยูในชวงการดําเนินการจึงยังไมเห็นผลปรากฏชัด 1 

1.2.2  ยังขาดระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินการ 1 

1.2.3  ระบบการใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตนักศึกษายังไมดีเทาที่ควร 1 

1.2.4  นิสิตนักศึกษาไมติดตอหรือไมเขาเรียน 1 

1.2 

1.2.5  สถาบันอุดมศึกษาขาดการวิเคราะหขอมูล  การสรุปผล  และการติดตาม

ผลการดาํเนินการ 1 

2 แนวทางการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  

จุดเดน  

2.1.1  อาจารยที่ปรึกษามีความใกลชิดกับนิสิตนักศึกษา 2 

2.1.2  นิสิตนักศึกษาสามารถทดสอบผลการศึกษาผานระบบสานสนเทศได 1 

2.1.3  คณะตนสังกัดของนิสิตนักศึกษารายงานผลการศึกษาหรือขอมูล 

ใหสวนกลางหรือผูบริหารทราบ 1 

2.1.4  คณะมีสวนรวมในการดําเนินการ 1 

2.1.5  มีระบบสารสนเทศในการดาํเนินการเพื่อประกอบการพิจารณา 1 

2.1.6  มีระบบสารสนเทศสําหรับคณะเพื่อตรวจสอบและทราบวามีรายวิชา 

ท่ีคางสงผลการศึกษา 1 

2.1 

2.1.7  มีการติดตามผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรและรายงานที่ประชุม 1 
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ตาราง  11  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

จุดดอย  

2.2.1  ขาดระบบฐานขอมูลที่ใชในการดําเนินการ 1 

2.2.2  ขาดระบบสารสนเทศในการดําเนินการ 1 

2.2.3  ขาดการวิเคราะหขอมูล  การสรุปผล  และการติดตามผลการดาํเนินการ 1 

2.2 

2.2.4  ยังไมมีการเชื่อมโยงระบบการบริหารงานบุคคลกับการสงผลการศึกษา

ลาชา 1 

ขอเสนอแนะ  

3.1  มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการในการแกไขและปองกันปญหาการพนสภาพ

ของนิสิตนักศึกษา 

1 

3.2  ควรทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลนิสิตนักศึกษาที่พนสภาพกรณี 

ท่ีไดระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ํากวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 1 

3 

3.3  ควรมีการเชื่อมโยงระบบการข้ึนเงินเดือนกับระบบอ่ืน ๆ 1 

 

 จากตาราง  11  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรฐั/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย) 

มีความคิดเห็นอ่ืน ๆ ดังนี้ 

  1.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสตินักศึกษา 

   1.1  จุดเดน  คือ  มีกระบวนการใหคําปรึกษาและแนะนาํนิสิตนักศกึษา 

   1.2  จุดดอย  มีดังนี้ 

    1.2.1  คณะหนวยงานอยูในชวงการดําเนินการจึงยังไมเห็นผลปรากฏชัด 

    1.2.2  ยังขาดระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินการ 

    1.2.3  ระบบการใหคําปรึกษาและแนะนํานิสิตนักศึกษายังไมดีเทาที่ควร 

    1.2.4  นิสิตนักศึกษาไมติดตอหรือไมเขาเรียน 

    1.2.5  สถาบันอุดมศึกษาขาดการวิเคราะหขอมูล  การสรุปผล  และการติดตามผล

การดําเนินการ 
  2.  แนวทางการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

   2.1  จุดเดน  คือ  อาจารยที่ปรึกษามีความใกลชิดกับนิสิตนักศึกษา 

   2.2  จุดดอย  มีดังนี้ 

   2.2.1  ขาดระบบฐานขอมูลที่ใชในการดําเนินการ 
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   2.2.2  ขาดระบบสารสนเทศในการดําเนินการ 

   2.2.3  ขาดการวิเคราะหขอมูล  การสรุปผล  และการติดตามผลการดาํเนินการ 

   2.2.4  ยังไมมีการเชื่อมโยงระบบการบริหารงานบุคคลกับการสงผลการศึกษาลาชา 

  3.  ขอเสนอแนะ  มีดังนี้ 

   3.1  มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการในการแกไขและปองกันปญหาการพนสภาพ 

ของนิสิตนักศึกษา 

   3.2  ควรทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลนิสิตนักศกึษาที่พนสภาพกรณทีี่ไดระดับ 

ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ํากวาที่มหาวิทยาลัยกาํหนด 

   3.3  ควรมีการเชื่อมโยงระบบการข้ึนเงินเดอืนกับระบบอื่น ๆ 
 

   2.  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีความคิดเห็น 

อ่ืน ๆ  ปรากฏดังตาราง  12 

 

ตาราง  12  ความคิดเห็นอื่น ๆ ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนักศึกษา  

จุดเดน  

1.1.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 4 

1.1.2  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถตรวจสอบผลการเรียนได 3 

1.1.3  อาจารยที่ปรึกษาสามารถพบและติดตามนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงบางราย 1 

1.1.4  ระบบบริหารหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน 1 

1.1.5  นักศึกษาไดรบัโอกาสใหเขาเรียนเม่ือพนสภาพ 1 

1.1.6  มีการกําหนดระเบียบเก่ียวกับอาจารยที่ปรึกษาชัดเจน 1 

1.1.7  ประสานผูปกครองเขามามีสวนรวมในการดาํเนนิการ 1 

1.1.8  นักศึกษาที่ผลการเรียนต่ําจะลงทะเบียนเรยีนไดนอย  (ไมเกิน  16  นก.) 1 

1.1.9  มีระเบียบและโปรแกรมที่อาจารยที่ปรึกษาสามารถเขาถึง 1 

1.1.10  มีนโยบายของมหาวทิยาลัยเพื่อแกไขปญหาในเรื่องนี้ 1 

1.1.11  มีการรองรับและชวยเหลือนักศึกษาที่ไมมเีงนิคาเลาเรียนบางสวน 1 

1.1 

1.1.13  มีประกาศแจงใหนักศึกษาไดทราบกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติ 1 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1.1.13  มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมการใชโปรแกรมการติดตามผลการ 

ใหกับอาจารยที่ปรึกษา 

1 

1.1.14  มหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบใหนักศึกษาสามารถเปลีย่นสาขาวิชาได 

เมื่อเรียนครบ  1  ป 

1 

1.1.15  มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการดําเนินการสาํหรับผูสอนที่ไมสง 

ผลการเรียน 

1 

1.1.16  มีระบบการ  Lock  ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

ท่ีมีผลการเรียนต่ํากวา  2.00  เพื่อใหพบอาจารยที่ปรึกษา 

1 

1.1.17  มีจํานวนนกัศึกษาพนสภาพนอย 1 

1.1 

(ตอ) 

1.1.18  สามารถติดตามนักศึกษาใหกลับมาศกึษาตอได 1 

จุดดอย  

1.2.1  นักศึกษาบางคนไมติดตอ  ไมกลาเขาพบ  ไมสนใจ  หรือไมใหขอมูล 

ท่ีแทจริง 

5 

1.2.2  ไมสามารถดูแลนักศึกษาไดท่ัวถึงเน่ืองจากการเขาถึงและการวิเคราะห

ขอมูลยังไมเพียงพอ 

1 

1.2.3  แหลงทุนการศกึษามีไมเพียงพอ 1 

1.2.4  นักศึกษามีผลการเรียนต่ํา 1 

1.2.5  ไมมีหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน 1 

1.2.6  หากอาจารยที่ปรึกษาไมใสใจและดูแลนักศึกษาจะพนสภาพไดงาย 1 

1.2.7  การปฏิบัติไมจริงจัง 1 

1.2.8  ระบบการดูแลมีอยางเหมาะสม  แตไมไดรับการตอบสนองจากนักศึกษา

และผูปกครอง 

1 

1.2.9  เปนนโยบายเชิงรับจึงไมตรงกับกลุมเปาหมาย 1 

1.2 

1.2.10  ไมมีระบบสารสนเทศอํานวยความสะดวกในการติดตามนักศึกษา 1 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

2 แนวทางการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา  

จุดเดน  

2.1.1  มีระบบแจงเตือนสถานะผานระบบบริการการศึกษาหรือระบบทะเบียน

กลางสงผลใหนักศึกษาสามารถทราบผลการเรียนหรือขอมูลดวยตนเอง 

7 

2.1.2  อาจารยที่ปรึกษาสามารถดูผลการเรียนของนักศึกษาในที่ปรึกษาไดทุกคน 4 

2.1.3  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 3 

2.1.4  มีการรายงานผลการเรยีนทางไปรษณียใหผูปกครอง 2 

2.1.5  มีระบบการติดตามผลการเรียนจากอาจารยผูสอน 1 

2.1.6  มีการสงผลการเรยีนไปยังผูปกครอง 1 

2.1.7  ใหความรูอาจารยที่ปรกึษาในการใชระบบการติดตามนักศึกษา 1 

2.1.8  มีระบบการติดตามผลการเรียนสาํหรับอาจารย  ผูสอน  และอาจารย 

ท่ีคางสงเกรด 

1 

2.1.9  มีระบบติดตามผลการเรียนนักศึกษารายภาค  สาํหรับติดตาม 

และประเมินผลในแตละรายวิชา 

1 

2.1.10  มีระบบแจงเตือนนักศึกษาที่มีเวลาเรียนเกิน/ใกลเกินเวลา 1 

2.1.11  มีแผนการจัดสรรงบประมาณและแผนการพัฒนาโปรแกรมอาจารย 

ท่ีปรึกษาใหมีประสทิธิภาพ 

1 

2.1 

2.1.12  นักศึกษาทราบผลการเรียนทันที 1 

จุดดอย  

2.2.1  ไมมีระบบการติดตามนักศึกษาและติดตามผลการเรียน 2 

2.2.2  นักศึกษาไมสนใจในการตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง 2 

2.2.3  ไมมีการวิเคราะหขอมูลนักศึกษาที่มีความเส่ียงตอการพนสภาพ 1 

2.2.4  นักศึกษาไมเขาพบอาจารยที่ปรึกษา 1 

2.2.5  ที่อยูสําหรับการสงผลการเรยีนไปยังผูปกครองไมถูกตอง 1 

2.2.6  นักศึกษาปดชองทางการตดิตาม 1 

2.2.7  อาจารยที่ปรึกษาไมใหความสาํคัญ 1 

2.2 

2.2.8  ติดตามนักศึกษายาก 1 
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ตาราง  12  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

ขอเสนอแนะ  

3.1  ผูที่เก่ียวของทุกฝายควรบูรณาการการดาํเนินการรวมกันเพื่อแกไขปญหา 2 

3.2  มหาวิทยาลัยควรสรางระบบวิเคราะหความเสี่ยงภาวะการพนสภาพ 

เพื่อชวยอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาไดอยางทันทวงที 

1 

3.3  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานขอมูลใหมีความถูกตองสามารถนํามาใช 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 

3 

3.4  ผูบริหารควรแจงนโยบายไปยังหนวยงานที่บริหารจัดการเพื่อทราบ 

และดําเนินการ 

1 

 

 จากตาราง  12  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล   

มีความคิดเห็นอ่ืน ๆ ดังนี้ 

  1.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนักศกึษา 

   1.1  จุดเดน  คือ  มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา  และมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ

ตรวจสอบผลการเรยีนได 

   1.2  จุดดอย  คอื  นักศกึษาบางคนไมติดตอ  ไมกลาเขาพบ  ไมสนใจ  หรือไมใหขอมูล

ที่แทจริง 

  2.  แนวทางการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

   2.1  จุดเดน  มีดังนี้ 

    2.1.1  มีระบบแจงเตือนสถานะผานระบบบริการการศกึษาหรือระบบทะเบียนกลาง

สงผลใหนักศึกษาสามารถทราบผลการเรียนหรือขอมูลดวยตนเอง 

    2.1.2  อาจารยที่ปรึกษาสามารถดูผลการเรียนของนักศึกษาในที่ปรึกษาไดทุกคน 

    2.1.3  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 

   2.2  จุดดอย  คอื  ไมมีระบบการติดตามนักศึกษาและติดตามผลการเรียน   

และนักศึกษาไมสนใจในการตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง 

  3.  ขอเสนอแนะ  คือ  ผูท่ีเก่ียวของทุกฝายควรบูรณาการการดาํเนินการรวมกัน 

เพื่อแกไขปญหา 
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   3.  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีความคิดเห็นอ่ืน ๆ  ปรากฏดังตาราง  13 

 

ตาราง  13  ความคดิเห็นอื่น ๆ ของกลุมสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนักศึกษา  

จุดเดน  

1.1.1  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา/มีการใหคําปรึกษา 6 

1.1.2  มหาวิทยาลัยขนาดเล็กสามารถดูแลไดทั่วถึง  เขาถึงตัวนักศึกษาทุกคน 3 

1.1.3  มีการติดตอสอบถามขอมูลจากนักศึกษา 1 

1.1.4  มีหนวยงานกํากับดูแลนิสิตอยางใกลชิด  เชน  ฝายตดิตามผล  และฝาย 

ท่ีปรึกษา 

1 

1.1.5  นักศึกษามีรายไดเพ่ิมระหวางเรียน 1 

1.1.6  ไมมีการพนสภาพกรณีเกรดไมถึงเกณฑ  1 

1.1.7  อาจารยทุกทานสามารถดูแลและใหคําปรกึษาได 1 

1.1.8  มีการสอนเสริมวิชาพื้นฐานและออนไลนอยางเปนระบบ 1 

1.1.9  นักศึกษาสามารถเขาถงึอาจารยท่ีปรึกษาไดงาย 1 

1.1.10  มีกระบวนการตดิตามนักศึกษา 1 

1.1.11  มีวิธีการปองกันท่ีไมเปนทางการ 1 

1.1.12  เขาใจและชวยเหลือนักศึกษาโดยมีแนวทางแกไขปญหา 1 

1.1.13  มีนโยบายชัดเจน 1 

1.1.14  ทุกฝายใหความรวมมือเพื่อใหนักศึกษาคงอยู  1 

1.1.15  นักศึกษามีแนวโนมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 1 

1.1 

1.1.16  อาจารยที่ปรึกษาตดิตามและตรวจสอบจํานวนนักศึกษาทุกเดือน 1 

จุดดอย  

1.2.1  นักศึกษาไมใหความสําคัญ  ไมเขาพบอาจารยที่ปรึกษาหรือขาดการติดตอ 4 

1.2.2  หมายเลขโทรศพัทของนักศึกษาไมสามารถติดตอได 1 

1.2.3  อาจารยที่รับผิดชอบฝายติดตามผลและฝายที่ปรึกษารับผิดชอบนิสิต

จํานวนมาก 

1 

1.2 

1.2.4  การจัดสรรเวลาของนักศึกษาไมเหมาะสม 1 
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ตาราง  13  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

1.2.5  อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนมีสวนรวมในการติดตาม 

ผลการเรียนนอย 

1 

1.2.6  ขาดระบบสารสนเทศที่รองรับและเชื่อมตอกับ  SMS  และ  Facebook 1 

1.2.7  ขาดหลักสูตรสรางรายไดที่ชัดเจนใหนักศึกษาขณะเรียน 1 

1.2.8  ระบบสารสนเทศยังไมมีการพัฒนาและมีการนาํมาใชจริงจัง  เนื่องจาก

จํานวนนักศึกษามีนอย 

1 

1.2.9  ปจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุม 1 

1.2.10  ไมมีแนวทางในระดับมหาวิทยาลัย  ขึ้นอยูกับระบบของคณะเปนหลัก 1 

1.2 

(ตอ) 

1.2.11  ปญหาสวนบุคคล 1 

2 แนวทางการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา  

จุดเดน  

2.1.1  นักศึกษามีจํานวนนอย  อาจารยที่ปรึกษาจึงสามารถดูแลไดทั่วถึง 3 

2.1.2  มีการแจงเตือนผานระบบสารสนเทศทะเบียนที่สามารถเขาดูผลการเรียน

ไดตลอดเวลาและเปนปจจุบัน 

3 

2.1.3  อาจารยที่ปรึกษานัดพบนักศึกษาเปนประจําและตอเนื่อง 2 

2.1.4  มีการตรวจสอบผลการเรยีนของนักศึกษาทุกภาคเรียน 2 

2.1.5  เมื่อเจอปญหาทุกฝายใหความรวมมือ 2 

2.1.6  มีการแจงคะแนนสอบระหวางภาคหลังการสอบกลางภาค 1 

2.1.7  ประกาศแจงคะแนนใหทราบลวงหนาเพื่อใหนักศึกษาติดตามแกไข 

ใหทันเวลา 

1 

2.1.8  มีการประเมินและเตรยีมพรอมใหนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

1 

2.1.9  สามารถเขาถึงอาจารยท่ีปรึกษาไดงาย 1 

2.1.10  นักศึกษาติดตออาจารยที่ปรึกษาไดหลายชองทาง 1 

2.1.11  สงผลการเรียนไปยังผูปกครองทุกภาคเรียน 1 

2.1.12  มีนโยบายชัดเจน 1 

2.1 

2.1.13  นักศึกษาสามารถเขาสูระบบสารสนเทศมากขึ้น 1 
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ตาราง  13  (ตอ) 

 

ลําดับ รายการ ความถี่ 

จุดดอย  

2.2.1  นักศึกษาไมติดตามและไมสนใจผลการเรียนของตนเอง 3 

2.2.2  การใชระบบสารสนเทศทะเบียนยังไมแพรหลายและทั่วถึง 1 

2.2.3  ระบบสารสนเทศท่ีใชกํากับติดตามนักศกึษายังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 1 

2.2.4  นักศึกษาที่มีปญหาไมกลาเขาพบอาจารยที่ปรึกษา 1 

2.2.5  นักศึกษาไมบอกขอเท็จจริงของปญหา 1 

2.2.6  ไมมีแนวทางในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งขึ้นอยูกับนโยบายของคณะ 

เปนหลัก 

1 

2.2 

2.2.7  เปนปญหาสวนบุคคล 1 

ขอเสนอแนะ  

3.1  อาจารยที่ปรึกษาควรพบนักศึกษาสัปดาหละ  1  ครั้ง  เพื่อดูแลนักศึกษา 

ใหบอยขึ้นและทันเหตุการณ  ทั้งนี้อาจเชิญผูปกครองมาเขารวมเพื่อรับทราบ 

และรวมกันแกไขปญหา 

1 

3 

3.2  ควรมีการวิจัยเพื่อใหไดรูปแบบในการแกไขปญหาการพนสภาพ 1 

 

 จากตาราง  13  กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีความคิดเห็นอื่น ๆ ดังน้ี 

  1.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนักศกึษา 

   1.1  จุดเดน คือ  มีระบบระบบอาจารยที่ปรึกษา/มีการใหคําปรึกษา  และมหาวิทยาลัย

ขนาดเล็กสามารถดูแลไดทั่วถึง  เขาถึงตัวนักศึกษาทุกคน 

   1.2  จุดดอย  คอื  นักศกึษาไมใหความสําคัญ  ไมเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา   

หรือขาดการติดตอ 

  2.  แนวทางการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

   2.1  จุดเดน  มีดังนี้ 

    2.1.1  นักศึกษามีจํานวนนอย  อาจารยที่ปรึกษาจึงสามารถดูแลไดทั่วถึง 

    2.1.2  มีการแจงเตือนผานระบบสารสนเทศทะเบียนท่ีสามารถเขาดูผลการเรียน 

ไดตลอดเวลาและเปนปจจุบัน 

    2.1.3  อาจารยที่ปรกึษานัดพบนักศึกษาเปนประจําและตอเนื่อง 
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    2.1.4  มีการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทกุภาคเรียน 

    2.1.5  เมื่อเจอปญหาทุกฝายใหความรวมมือ 

   2.2  จุดดอย  คอื  นักศกึษาไมติดตามและไมสนใจผลการเรียนของตนเอง 

  3.  ขอเสนอแนะ  คือ  อาจารยที่ปรึกษาควรพบนักศึกษาสปัดาหละ  1  ครั้ง  เพ่ือดูแล

นักศึกษาใหบอยขึ้นและทันเหตุการณ  ทั้งนี้อาจเชิญผูปกครองมาเขารวมเพื่อรับทราบและรวมกันแกไข

ปญหา  และควรมีการวิจัยเพื่อใหไดรูปแบบในการแกไขปญหาการพนสภาพ  
 ตอนท่ี  5  ผลการสัมภาษณสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพหรือมีแนวทางการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดับปรญิญาตรีโดดเดน 

หรือเปนรูปธรรม 

  เมื่อสถาบันอุดมศกึษาไดตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลปรากฏวา   

มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพหรือมีแนวทางการติดตามผล

การเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดดเดนหรือเปนรูปธรรม  จํานวน  5  สถาบนั  คือ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณ  2  ระยะ  

ดังนี้ 

   1.  ระยะที่  1  สัมภาษณผูใหขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษา  ระหวางวันที่  1  สิงหาคม  

2562  ถึงวันที่  2  สิงหาคม  2562  จํานวน  3  สถาบัน  ประกอบดวย 

    1.1  วันที่  1  สิงหาคม  2562  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

    1.2  วันที่  2  มกราคม  2562  มหาวิทยาลัยมหิดล 

    1.3  วันที่  2  มกราคม  2562  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหาร

ลาดกระบัง 

   2.  ระยะที่  2  สัมภาษณผูใหขอมูลจากสถาบันอุดมศกึษา  ระหวางวันที่  9  มกราคม  

2563  ถึงวันที่  10  มกราคม  2563  จํานวน  2  สถาบัน  ประกอบดวย 

    2.1  วันที่  9  มกราคม  2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    2.2  วันที่  10  มกราคม  2563  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางสถาบันอุดมศึกษา  โดยสรุปภาพรวมปรากฏดังนี้ 

   1.  สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีจํานวนหนวยงานจัดการเรยีนการสอนเทียบเทาคณะ   

16 - 20  คณะวิชา  มีจํานวนนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรรีวมทุกชั้นป  20,001 - 25,000  คน  

และมากกวา  25,000  คน  และมีจํานวนนิสิตนักศึกษาทีพ่นสภาพโดยเฉลี่ยตอป  นอยกวา  500  คน  

ตามลาํดับ 
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   2.  สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีปญหาในเรื่องการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี  โดยมีสาเหตุมาจากการมผีลการเรียนต่าํกวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และไมสามารถ

ปรับตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได  และมีวธิีการหรือการดําเนนิการเพ่ือปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ตามลาํดับ  

   3.  สถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีระบบการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีหรือนิสิตนักศกึษาท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

   4.  สถาบันอุดมศึกษายังไมมีระบบหรือแนวทางในการดําเนนิการแกไขปญหา 

การพนสภาพการเปนนิสิตนักศึกษาท่ีบูรณาการจากทุกภาคสวนภายในสถาบันอุดมศึกษาหรือเปนระบบ  

เนื่องจากการดําเนินการเปนกลไกภายในของสาขาวิชา  หลกัสูตร  หรือระดับคณะ  ทั้งน้ี  ในระดับ

สถาบันอุดมศึกษาจะสนับสนนุกระบวนการ  ขั้นตอน  ขอมูล  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทานั้น 

   5.  อาจารยที่ปรึกษายังเปนบคุคลท่ีมีความสําคญัในการดูแลและใกลชิดนสิิตนักศึกษา  

และสามารถใหความชวยเหลือและแกไขปญหาเบื้องตนไดเปนอยางดี  ดังน้ัน  สถาบันอุดมศึกษาจะตอง

ใหความสําคญัและพัฒนาระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาใหสามารถบูรณาการกับบุคคลหรือหนวยงาน 

ใหเปนระบบและควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 

   6.  ระบบสารสนเทศที่สถาบันอุดมศึกษาใชในการติดตามและแจงขอมูลและผลการเรียน  

ประกอบไปดวย  ระบบบรกิารการศกึษาผานระบบเครือขาย  Internet  (ระบบงานทะเบียน)   

และการพัฒนา  Application  Mobile  และระบบการติดตามผลการเรียน  เปนตน 

   7.  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาจะพัฒนาระบบกลไกและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาง ๆ สนับสนุนการทํางานของอาจารยผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา  สาขาวิชา  หลักสูตร  และหนวยงาน

ระดับคณะเพื่อใหสามารถดูแล  แกไขปญหา  และชวยเหลือหรือติดตามนิสิตนักศึกษาใหสามารถสําเรจ็

การศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 



บทที ่ 5 

 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรยีน 

ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ผูวิจัยไดสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา  

ดังนี้ 

  1.  ความมุงหมายของการวิจัย 

  2.  สรุปผล 

  3.  อภิปรายผล 

  4.  ขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพื่อศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม 

 2.  เพื่อศึกษาแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

 

สรุปผล 

 

 การศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันและติดตามผลการเรียน 

ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

  1.  ขอมูลทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา 

   สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  สวนใหญ 

มีจํานวนหนวยงานจัดการเรียนการสอนเทียบเทาคณะ  5 - 10  คณะวิชา  (รอยละ  48.7)  มีจํานวน 
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นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทุกชั้นป  นอยกวา  5,000  คน  (รอยละ  32.7)  และมีจํานวน

นิสิตนักศึกษาที่พนสภาพโดยเฉลี่ยตอป  นอยกวา  500  คน  (รอยละ  74.3)  ตามลาํดับ 

  2.  ผลการศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

   2.1  ขอมูลทั่วไป 

    สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สวนใหญมีปญหาในเรื่องการพนสภาพของนสิิต

นักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  (รอยละ  73.5)  โดยมีสาเหตุมาจากการมีผลการเรียนต่าํกวาเกณฑ 

ที่มหาวิทยาลัยกาํหนด  (รอยละ  28.5)  และมวีิธีการหรือการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหา

การพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  (รอยละ  62.8)  ตามลาํดับ  

   2.2  เกณฑการจําแนกสภาพนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับเกณฑ 

ที่ตองพนสภาพดวยผลการศึกษาต่าํ  ดังนี้ 

    2.3.1 กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย) มีเกณฑ

จําแนกสภาพนิสตินักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑท่ีตองพนสภาพดวยผลการศึกษาตํ่า  พบวา  

สวนใหญกําหนดเกณฑแตกตางกันตามบริบทและกฎระเบียบของแตละสถาบันอุดมศกึษา 

    2.3.2 กลุมมหาวิทยาลัยราชภฏัและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีเกณฑ

จําแนกสภาพนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑท่ีตองพนสภาพดวยผลการศึกษาต่ํา  คือ   

     1)  มีการกําหนดเกณฑแตกตางกันตามบริบทและกฎระเบียบของแตละ

สถาบันอุดมศึกษา 

     2)  เมื่อเรียนครบ  1  ป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.60  จะพนสภาพ  

และเมื่อเรยีนป  2  ขึ้นไป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.80  จะพนสภาพ 

     3)  เมื่อมีจํานวนหนวยกิต  30-59  หนวยกิต  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  

1.50  จะพนสภาพ  และเม่ือมีจํานวนหนวยกิต  60  หนวยกิตขึ้นไป  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  

1.75  จะพนสภาพ 

     4)  ไมมีการจาํแนกสภาพนักศึกษา 

    2.3.3  สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีเกณฑจําแนกสภาพนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรีเก่ียวกับเกณฑท่ีตองพนสภาพดวยผลการศึกษาตํ่า  ดังนี้   

     1)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.00  จะมีสถานะรอพินิจ  ท้ังนี้  หากมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ  2.00  จะมีสถานะปกติ 

 

 



 103 

     2)  หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.50  จะพนสภาพ  (ยกเวนภาคแรก)  

หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  1.75  สองภาคเรยีนติดตอกันจะพนสภาพ  (ยกเวนภาคฤดูรอน 

ไมนับรวม)  และหากเรียนเกินหลักสูตร  4  ป  สามารถเรยีนได  8  ป 

     3)  ไมมีการจําแนกสภาพนักศึกษา 

   2.3  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม   

    2.3.1  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย) มีวิธีการ

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคนัของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

คือ  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  เพ่ือดําเนินการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  การปรับตัว  การใชชีวิตในสังคม  

การใหคําปรึกษา  การใหคําแนะนํา  และรับฟงปญหาของนิสิตนักศึกษา  มีการแจงขอมูลการเรียนของ

นิสิตนักศึกษาใหคณะและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อทราบและพิจารณากาํหนดแนวทางใน

การดําเนินการ  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ  ท้ังในสวน 

ของนิสิตนักศึกษา  อาจารยและหนวยงาน  และมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ

ในระดับของคณะ 

    2.3.2  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มีวิธีการ

หรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคนัของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

คือ  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะนําและใหคําปรึกษา  สามารถผอนผันคาเลาเรยีนในแตละภาค

เรียนได  (ชาํระเปนงวด ๆ  ได)  และมีทนุการศึกษาใหนักศกึษา  (ทุน  กยศ.  ทุนภาคใต  ทุนคนพิการ   

ทุนใหเปลาของมหาวิทยาลัย  และทุนจากหนวยงานตาง ๆ) 

    2.3.3  สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีวิธีการหรือการ

ดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันของนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรี  คือ   

มีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลและใหคําปรึกษา  จัดหางานใหทําระหวางเรียน/หารายไดระหวางเรียน 

มีทุนการศึกษา/ทุนกูยืมเพื่อการศกึษา  มีการผอนชําระคาเลาเรียน  ใหความรูกับนักศึกษา/ปฐมนิเทศ 

ฝายทะเบียนสงจดหมายแจงเตือนนักศึกษาและผูปกครอง  และมีการสอนวิชาปรับพื้นฐาน  เชน  

วิทยาศาสตร  คณติศาสตร  หรือภาษาอังกฤษ  และทําสื่อการสอนออนไลน  เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวน 

    ท้ังนี้  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สวนใหญจะมีวิธีการหรือการดาํเนินการ

เพื่อปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคนัของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี เพื่อชวยเหลือและ

ดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  คือ  ควรพัฒนาระบบกลไกอาจารยที่ปรกึษาในการดูแล

นิสิตนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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  3.  ผลการศึกษาแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

   3.1  ขอมูลทั่วไป 

    สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สวนใหญมีระบบการติดตามผลการเรยีนของนิสิต

นักศึกษาในระดับปรญิญาตรีหรือนสิิตนักศึกษาที่มีความเสีย่งตอการพนสภาพ  (รอยละ  58.4) 

   3.2  แนวทางการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม   

    3.2.1  กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)  มีระบบ

การติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  คือ  มีการแจงผลการศึกษาผานระบบ

สารสนเทศ  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  คณะจะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการติดตามดูแลนิสิต

นักศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาจะทราบและติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มีกระบวนการจัดสงและแจงผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาไปยังผูปกครอง  มีการแจง 

ผลการศึกษาไปยังอาจารยที่ปรึกษา  และมีการกํากับติดตามการดําเนินการจากผูบริหาร 

    3.2.2  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีระบบการ

ติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  คือ  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  ใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับระบบอาจารยที่ปรกึษา  การจัดพิมพใบแสดงผลการเรียนเพื่อสงให

ผูปกครอง  และนักศึกษาสามารถดูผลการเรยีนออนไลนผานระบบ 

    3.2.3  สถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  มีระบบการติดตามผล

การศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  คือ  อาจารยที่ปรึกษาติดตามและดูแลนักศึกษา   

มีการแจงเตือนผานระบบสารสนเทศทะเบียน  และมีระบบสารสนเทศที่สามารถแจงหรือสงผลการเรียน

ใหอาจารยที่ปรึกษา 

    ท้ังนี้  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สวนใหญจะมีกระบวนการติดตามผล

การศึกษาของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติม คือ  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการตดิตามผลการศกึษาและใหคําปรึกษานิสิต

นักศึกษา 

  4.  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 

   4.1  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพหรือออกกลางคันของนิสิต

นักศึกษา 
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    4.1.1  จุดเดน 

     1)  จุดเดนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)  

คือ  มีกระบวนการใหคําปรึกษาและแนะนาํนิสิตนักศึกษา 
     2)  จุดเดนของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

คือ  มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  และมีระบบสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได 

     3)  จุดเดนของสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  คือ  มีระบบ

ระบบอาจารยที่ปรึกษา/มีการใหคําปรึกษา  และมหาวิทยาลัยขนาดเล็กสามารถดูแลไดทั่วถึง  เขาถึง 

ตัวนักศึกษาทุกคน 

    4.1.2  จุดดอย  

     1)  จุดดอยของกลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  คือ  คณะหนวยงานอยูในชวงการดําเนินการจึงยังไมเห็นผลปรากฏชัด  ยังขาด

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินการ  ระบบการใหคําปรกึษาและแนะนาํนิสิตนกัศึกษายังไมดี 

เทาที่ควร  นิสิตนักศึกษาไมตดิตอหรือไมเขาเรยีน  และสถาบันอุดมศึกษาขาดการวิเคราะหขอมลู   

การสรุปผล  และการติดตามผลการดาํเนนิการ 

     2)  จุดดอยของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

คือ  นักศึกษาบางคนไมติดตอ  ไมกลาเขาพบ  ไมสนใจ  หรือไมใหขอมูลท่ีแทจริง 

     3)  จุดดอยของสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  คือ  นักศึกษา

ไมใหความสําคญั  ไมเขาพบอาจารยที่ปรึกษา  หรือขาดการติดตอ 

   4.2  แนวทางการติดตามผลการศึกษาของนิสิตนักศกึษา 

    4.2.1  จุดเดน 

     1)  จุดเดนของกลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย)  

คือ  อาจารยที่ปรึกษามีความใกลชิดกับนิสิตนักศึกษา 
     2)  จุดเดนของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

คือ  มีระบบแจงเตือนสถานะผานระบบบริการการศกึษาหรือระบบทะเบียนกลางสงผลใหนักศึกษา

สามารถทราบผลการเรียนหรือขอมูลดวยตนเอง  อาจารยทีป่รึกษาสามารถดูผลการเรียนของนักศึกษา

ในที่ปรึกษาไดทุกคน  และมีระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

     3)  จุดเดนของสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  คือ  นักศึกษา

มีจํานวนนอย  อาจารยที่ปรึกษาจึงสามารถดูแลไดท่ัวถึง  มกีารแจงเตือนผานระบบสารสนเทศทะเบียน

ที่สามารถเขาดูผลการเรยีนไดตลอดเวลาและเปนปจจุบัน  อาจารยที่ปรึกษานัดพบนักศึกษาเปนประจาํ

และตอเนื่อง  มีการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคเรียน  และเมื่อเจอปญหาทุกฝาย 

ใหความรวมมือ 

 



 106 

    4.2.2  จุดดอย  

     1)  จุดดอยของกลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวง 

มหาวิทยาลัย)  คือ  ขาดระบบฐานขอมูลที่ใชในการดําเนนิการ  ขาดระบบสารสนเทศในการดําเนนิการ  

ขาดการวิเคราะหขอมูล  การสรปุผล  และการติดตามผลการดําเนินการ  และยังไมมีการเช่ือมโยงระบบ

การบริหารงานบุคคลกับการสงผลการศึกษาลาชา 
     2)  จุดดอยของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

คือ  ไมมีระบบการติดตามนักศึกษาและติดตามผลการเรียน  และนักศึกษาไมสนใจในการตรวจสอบ 

ผลการเรียนของตนเอง 

     3)  จุดดอยของสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  คือ  นักศึกษา

ไมติดตามและไมสนใจผลการเรยีนของตนเอง 

   4.3  ขอเสนอแนะ 

    4.3.1  ขอเสนอแนะของกลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ 

(ทบวงมหาวิทยาลัย)  คือ  มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการในการแกไขและปองกันปญหาการพนสภาพ

ของนิสิตนักศึกษา  ควรทาํการศึกษาและวิเคราะหขอมูลนิสิตนักศึกษาที่พนสภาพกรณีที่ไดระดับผล

การศึกษาเฉลี่ยสะสมต่ํากวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และควรมีการเชื่อมโยงระบบการขึ้นเงินเดือนกับ

ระบบอื่น ๆ 
    4.3.2  ขอเสนอแนะของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล  คือ  ผูที่เก่ียวของทุกฝายควรบูรณาการการดาํเนินการรวมกันเพ่ือแกไขปญหา 

    4.3.3  ขอเสนอแนะของสถาบันอุดมศึกษากลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  คือ  

อาจารยที่ปรึกษาควรพบนักศึกษาสัปดาหละ  1  ครั้ง  เพื่อดูแลนักศึกษาใหบอยขึ้นและทันเหตุการณ  

ทั้งนี้  อาจเชิญผูปกครองมาเขารวมเพื่อรับทราบและรวมกันแกไขปญหา  และควรมีการวิจัยเพื่อใหได

รูปแบบในการแกไขปญหาการพนสภาพ 

 

อภิปรายผล 

 

 จากการศกึษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการออกกลางคันและติดตามผลการเรยีน 

ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

  1.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสตินักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งผลจากการสังเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ  
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คือ  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะนํา  ใหคําปรึกษา  และดูแลนิสิตนักศึกษา  ทั้งน้ี  ในอนาคต

สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ   

จากผลการวิจัยที่ปรากฏเชนนี้  เนื่องจากการจัดการเรยีนการสอนหรือการจัดการศึกษาในสถาบัน 

อุดมศึกษาจะกําหนดใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเปนกลไกท่ีมีความสําคัญในการดูแล  การใหคําปรึกษา  

การใหคําแนะนํา  การใหการชวยเหลือ  หรือกิจกรรมดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับนิสิตนักศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา  อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลที่ใกลชิดกับนิสิตนักศึกษาที่สุด  ซึ่งนิสตินักศึกษา 

ไดพบอาจารยที่ปรึกษาเปนอาจารยทานแรกในชวงกอนหรือชวงเปดภาคการศึกษา  เพื่อใหคําแนะนํา

เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  การเลือกรายวิชาเรียน  การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  การทํากิจกรรม  

หรือดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดเรียนรู  ไดเขาใจ  และสามารถสาํเร็จการศึกษา 

ไดตามที่หลักสตูรกําหนดตอไป  และอาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลท่ีสามารถเขาถึงนิสิตนักศึกษาได 

อยางใกลชิดและสามารถทราบพฤติกรรม  ความสนใจ  การเรียน  หรือผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา 

ในที่ปรึกษาแตละคนไดเปนอยางดี  ทั้งนี้  การดาํเนินการของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง  3  กลุม  สวนใหญ 

มีทิศทางเปนไปในแนวเดียวกัน  สอดคลองกับการศึกษาของกิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล  (2558  :   

31 - 32)  ไดศกึษาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาการออกกลางคนัของนักศึกษาปริญญาตรี   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผลการศึกษาพบวา  แนวทางการแกไขครผููสอนควรเอาใจใส

ใหความเปนกันเองและติดตามนักศึกษาที่มีความเสี่ยง  เชน  ขาดเรียนบอย  หรือมีผลการเรียนต่าํ  

พรอมการประสานกับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแกไขปญหา  และสอดแทรก

การสรางจิตสํานึกใหนักศึกษารกัและผูกพันกับอาจารยและมหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดความรกัและผูกพัน

กับองคกร  สอดคลองกับผลการศึกษาของวลัญชพร  ฆารไสว  (2560  :  96 - 98)  ไดศึกษาปจจัย 

ที่มีความสัมพันธตอผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงตอ 

การพนสภาพการเปนนิสิตในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวา   

แนวทางการพัฒนาการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิตท่ีมีความเสี่ยงตอการพนสภาพ 

การเปนนสิิตในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ควรพัฒนาระบบอาจารยทีป่รึกษา 

ใหชวยเหลือและแนะนํานิสิตในการลงทะเบียนเรียนและการพนสภาพของนิสิต  สอดคลองกับการศึกษา

ของสวัสดิ์  วิชระโภชน  (2561  :  113 - 115)  ไดศึกษาแนวทางการดาํเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาการพนสภาพการเปนนสิิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบวา  มหาวิทยาลัย

มหาสารคามควรพัฒนาระบบการใหคาํปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของใหเปนรูปธรรม 

และมีแนวทางการดาํเนินการท่ีชัดเจน  และกําหนดระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรียน

ของนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต  เพื่อใหมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน   

และสอดคลองกับ  Meyer, Jasmin  และ  Strauß, Susanne  (2019  :  443 - 456)  ไดศกึษา

อิทธิพลขององคประกอบทางเพศตอการศึกษาการพนสภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  การรวม

แบบจําลองคลาสสิกของ  Tinto  สําหรับการพนสภาพของนักศึกษากับการประเมินชนกลุมนอย 
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ของ  Kanter  พบวา  การบูรณาการทางสังคมในแงของการติดตอกับอาจารยจะเปนปจจัยปองกัน

สําหรับผูหญิงและผูชายที่มีความผิดปกติทางเพศ  ถือเปนปจจัยปองกันท่ีจะชวยหยุดย้ังการพนสภาพได 

  2.  แนวทางการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มคีวามเสี่ยงตอ

การพนสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวง 

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งผลจากการสังเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

และการสัมภาษณ  คือ  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและใชระบบสารสนเทศในการติดตามและดูแลนิสิต

นักศึกษา  ทั้งนี้  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการติดตาม 

ผลการศึกษาและใหคาํปรึกษานิสิตนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  จากผลการวิจัยที่ปรากฏเชนนี้  

เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาจะดําเนินการควบคูกับขอมูลพื้นฐานหรือขอมูล 

ทางการศึกษา  ผลการเรียน  หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของกับนิสิตนักศึกษาผานระบบสารสนเทศ 

ของมหาวิทยาลัย  (ระบบทะเบียน)  ทั้งนี้  คณะหรือหนวยงานไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหอาจารย

ที่ปรึกษาไดดาํเนินการดแูล  ใหคําปรึกษา  หรือติดตามผลการเรียนหรือติดตามนิสิตนักศึกษาในที่

ปรึกษา  หรือชองทางอ่ืน ๆ ที่อาจารยที่ปรึกษาสามารถดําเนินการตามบริบทและความสามารถเฉพาะ

บุคคล  เพื่อใหการดูแลนิสิตนกัศึกษามีประสิทธิภาพ  ดังนัน้  ระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาจึงมีความ 

จําเปนอยางย่ิงที่ตองดําเนินการควบคูกับการใชระบบสารสนเทศ  ระบบงานทะเบียน  หรือระบบอื่น ๆ  

ที่เก่ียวของกับนิสิตนักศึกษาเพ่ือใชเปนชองทางในการติดตามนิสิตนักศึกษาตอไป  ทั้งนี้  การดําเนินการ

ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง  3  กลุม  สวนใหญมีทิศทางเปนไปในแนวเดียวกัน  สอดคลองกับการศึกษา

ของกิตติพันธ  บุญโตสิตระกูล  (2558  :  31 - 32)  ไดศึกษาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาการออก

กลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผลการศกึษาพบวา   

แนวทางการแกไขครผููสอนควรเอาใจใสใหความเปนกันเองและติดตามนักศึกษาที่มีความเสี่ยง  เชน   

ขาดเรียนบอย  หรือมีผลการเรียนต่ํา  พรอมการประสานกับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อหาสาเหตุและ

แนวทางในการแกไขปญหา  และสอดแทรกการสรางจิตสาํนกึใหนักศกึษารักและผูกพันกับอาจารยและ

มหาวิทยาลัย  เพื่อใหเกิดความรักและผกูพันกับองคกร  สอดคลองกับการศึกษาของสวัสดิ์  วิชระโภชน  

(2561  :  113 - 115)  ไดศกึษาแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปน

นิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  พบวา  มหาวิทยาลัยมหาสารคามควรพัฒนาระบบ

การใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาและผูเก่ียวของใหเปนรปูธรรมและมีแนวทางการดาํเนินการ 

ที่ชัดเจน  และมีกระบวนการติดตาม  ดูแล  และชวยเหลือนิสิตอยางเปนระบบและเปนรปูธรรม  โดยมี

แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพการเปนนิสิตระดับปริญญาตร ี โดยมหาวิทยาลัย

ควรกําหนดระบบกลไกการใหคําปรึกษาและติดตามผลการเรยีนของนิสิตที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพ

การเปนนสิิต  เพื่อใหมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  มีการแจงขอมูลและรายชื่อนสิิตท่ีคาดวา 

จะพนสภาพการเปนนิสิตไปยังคณะ  และหนวยงาน  เพื่อดําเนินการติดตามนิสิต  กําหนดชองทาง 

ในการตรวจสอบขอมูลผลการศึกษาของนสิิตผานระบบบริการการศกึษา  โดยผูปกครองสามารถ 
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แจงความประสงคการเขาสูระบบมายังมหาวิทยาลัยเปนรายบุคคล  มีการแจงสถานะการพนสภาพ 

การเปนนสิิต  การลาพักการเรยีน  และการลาออก  ไปยังผูปกครองเพื่อรับทราบและหาแนวทางดูแล

นิสิตรวมกับมหาวิทยาลัย  จัดทําขอมูลการถาม – ตอบปญหาหรือการดาํเนินการในเรื่องวิชาการ 

ผานระบบบริการการศึกษาสาํหรับนิสิต  และมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท

ของนิสิตที่เปนปจจุบัน  เพื่อใหคณะ  หนวยงาน  หรือผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชได  และสอดคลอง 

กับ  Okagbare, Abel G.  (2015  :  Abstract-A)  ไดศกึษามุมมองของผูบริหารสถานศึกษาและ

นักการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการคงอยูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  ผลของการวิจัยพบวา   

การกํากับติดตามถือวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราการคงอยูเชนกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

  จากผลการวิจัยพบวา  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและการติดตาม

ผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรใีนถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจยัและนวัตกรรม  คือ  มีระบบอาจารย 

ที่ปรึกษาเพื่อแนะนํา  ใหคําปรกึษา  และดูแลนิสิตนักศึกษา  และการใชระบบสารสนเทศในการติดตาม

และดูแลนิสิตนกัศึกษา  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หนวยงาน  และผูที่เก่ียวของควรนํา

ผลการวิจัยไปดําเนินการ  ดังนี้ 

   1.1  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบกลไกอาจารยที่ปรึกษาใหเปนรูปธรรม  มีมาตรฐาน   

มีการแลกเปลี่ยนขอมูล  วิธีการ  และกระบวนการที่เปนประโยชนระหวางหนวยงานที่จัดการเรียน 

การสอนระดับปริญญาตรี  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดําเนินการและสามารถใหคําปรึกษา  แนะนํา  

ชวยเหลือ  หรือแกไขปญหาดานการเรียนและการพนสภาพใหกับนิสิต 

   1.2  มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายเพื่อใหหนวยงานระดับคณะที่จัดการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรี  ไดกําหนดแนวทางในการติดตามผลการเรียนและใหคําปรึกษานิสิต 

ที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต 

   1.3  กองทะเบียนและประมวลผล  ควรจัดทําขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่เก่ียวของ  

และพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานระดับคณะในการติดตาม 

ผลการเรียนหรือใหคําปรึกษานิสิต 

   1.4  อาจารยที่ปรึกษาควรพัฒนาระบบกลไกหรือวิธีการในการตดิตามผลการเรียน 

ของนิสิตในที่ปรึกษาและใหคําแนะนาํนิสิตโดยตรงหรือผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือชองทาง 

อ่ืน ๆ เพื่อใหนิสิตสามารถศึกษาเลาเรยีนอยูในระบบและสําเร็จการศึกษาไดตามที่หลักสูตรกําหนด 
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 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  จากผลการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดขอมูลพื้นฐานในการดําเนินการตาม 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและการติดตามผลการเรียนของนิสิต  โดยการพัฒนา

ระบบอาจารยที่ปรึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศในการดูแลและใหคําแนะนําหรือคําปรึกษานิสิต  

ทั้งนี้  เพื่อใหการดําเนินการมขีอมูลที่สามารถตอบโจทยใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางแทจริงและ 

การดําเนินการมีประสิทธิภาพ  ควรมีการศึกษาหรือวิจัย  ดังนี้ 

   2.1  ควรมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการเรียน  อัตราการคงอยู  และ 

อัตราการพนสภาพการเปนนสิิตของนิสิตทุกระดับและทุกระบบการศึกษา  เพื่อเปนขอมูลประกอบ 

การวางแผน  การบริหาร  และการตัดสินใจของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

   2.2  ควรพัฒนาระบบกลไกและระบบสารสนเทศในการตดิตามผลการเรียน 

และการใหคําปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงตอการพนสภาพการเปนนิสิต 
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แบบสอบถามสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
เกี่ยวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียน 

ของนิสิตนักศกึษาระดับปรญิญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

คําช้ีแจง  

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชเก็บขอมูลในการวิจัย  เรื่อง  การศึกษาแนวทาง 

การปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอความอนุเคราะห 

ทานในการใหขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงและตามความคดิเห็นของทาน   

 2.  ขอรับรองวาการใหขอมูลในครั้งน้ีจะไมสงผลกระทบใดๆ ตอตัวทานและสถาบัน   

 3.  แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน  ขอความอนุเคราะหตอบใหครบทุกตอน 

 4.  ผูที่จะตอบขอมูล  ไดแก  ผูอาํนวยการ หรือ หัวหนา หรือ นายทะเบียน  

สังกัดสํานัก - กอง - ศูนย - หนวย - ฝาย - สวนงานที่รับผิดชอบงานทะเบียนการศึกษาของนิสิตนกัศึกษา 
 

 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
 

1)  ชื่อสถาบัน        ........................................................................................................... 
 

2)  ประเภทของสถาบัน  1.   กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย) 

2.   กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

3.   กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

3)  จํานวนหนวยงานจัดการเรียนการสอนเทียบเทาคณะ 

        1.   นอยกวา 5 คณะวิชา 4.   16 - 20 คณะวิชา 

2.   5 - 10 คณะวิชา  5.   มากกวา  20  คณะวิชา 

3.   11 - 15  คณะวิชา 
 

4)  ปจจุบันจํานวนนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรีรวมทุกช้ันป 

        1.   นอยกวา 5,000  คน 4.   15,001 - 20,000  คน 

2.   5,000 - 10,000  คน 5.   20,001 - 25,000  คน 

3.   10,001 - 15,000  คน 6.   มากกวา  25,000  คน 
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5)  จํานวนนสิิตนักศึกษาที่พนสภาพโดยเฉลี่ยตอป 

        1.   นอยกวา 500  คน  5.   2,001 - 2,500  คน 

2.   500 - 1,000  คน  6.   2,501 - 3,000  คน 

3.   1,001 - 1,500  คน 7.   มากกวา  3,000  คน 

4.   1,501 - 2,000  คน 8.   ไมมีขอมูล 

 

ตอนที่ 2  ความคดิเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและการติดตาม 

  ผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา 
 

 1)  สถาบันของทานประสบปญหาในเรื่องการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี  หรือไม ? 
 

1.   มี             2.   ไมแนใจ    3.   ไมม ี
 

 2)  ทานคิดวาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีสาเหตุมาจากอะไร   

(เลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

   1.   มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   2.   ไมสามารถปรบัตัวสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได 

   3.   ไมไดรับการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเก่ียวของ 

   4.   ไมมีเงิน/ทุนการศึกษาสาํหรับชําระคาเลาเรียนและใชจายในชีวิตประจาํวัน 

   5.   ไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอํานวยความสะดวกตอการขอรับ/ใหคาํปรึกษา 

   6.   ไมมีกระบวนการติดตาม ดูแล และชวยเหลือนิสิตนักศึกษาอยางเปนระบบ 

       และเปนรูปธรรม 

   7.   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 3)  สถาบันของทานมีเกณฑจาํแนกสภาพนิสิตนักศกึษาระดับปรญิญาตรี  เก่ียวกับเกณฑ 

ที่ตองพนสภาพดวยผลการเรยีนต่ําอยางไร? (กรณีมีรายละเอียดมากขอความอนุเคราะหทานโปรดแนบ

เอกสารมาพรอมแบบสอบถามฉบับนี้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 4)  ปจจุบัน  สถาบันของทานมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือไม ? 
 

1.   มี             2.   ไมแนใจ   3.   ไมมี 
 

 5)  หากสถาบันของทานมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามขอ 4 ทานดําเนินการอยางไร ?   

(ถาไมมีขามไปตอบขอ 7)  (กรณีมีรายละเอียดมากขอความอนุเคราะหทานโปรดแนบเอกสาร 

มาพรอมแบบสอบถามฉบับนี้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 6)  ในอนาคต  สถาบันของทานจะมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา   

ดวยวิธีการอื่น ๆ (เพิ่มเติม) หรือไม  อยางไร ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 7)  สถาบันของทานมรีะบบการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หรือนิสิตนักศึกษาที่มีความเสีย่งตอการพนสภาพ  หรือไม ? 
 

1.   มี             2.   ไมแนใจ   3.   ไมมี 
 

 8)  หากสถาบันของทานมรีะบบการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศกึษาในระดับปริญญาตรี 

ตามขอ  7  ทานดาํเนินการอยางไร ?  (ถาไมมีขามไปตอบตอนที่  3)  (กรณีมีรายละเอียดมาก 

ขอความอนเุคราะหทานโปรดแนบเอกสารมาพรอมแบบสอบถามฉบับนี้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 10)  ในอนาคต  สถาบันของทานจะมีกระบวนการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอื่น ๆ (เพิ่มเติม) หรือไม  อยางไร ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ตอนที่  3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (ถามี) 

 3.1  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนกัศึกษาในสถาบันของทาน 

  3.1.1  จุดเดน ...................................................................................................................... 

              ..……………………………………………………………………………………………………… 

  3.1.2  จุดดอย ..................................................................................................................... 

              ..……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.2  แนวทางการติดตามผลการเรียนของนสิิตนกัศึกษาในสถาบันของทาน 

  3.2.1  จุดเดน ...................................................................................................................... 

              ..……………………………………………………………………………………………………… 

  3.2.2  จุดดอย ..................................................................................................................... 

              ..……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.3  ขอเสนอแนะ…………………………………….…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                 ขอบพระคุณสําหรับขอมูล 

                  นายสวัสด์ิ  วิชระโภชน 

                นกัวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

                 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

                 หมายเลขโทรศัพท  (ท่ีทํางาน) 0 - 4375 - 4234 

               หมายเลขโทรศพัท  (มือถือ) 08 - 9769 – 6879 หรือ 09 - 1868 – 2971 
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แบบสัมภาษณสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
เกี่ยวกับแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและติดตามผลการเรียน 

ของนิสิตนักศกึษาระดับปรญิญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

 

1)  ชื่อสถาบัน        ........................................................................................................... 

 

2)  ประเภทของสถาบัน  1.   กลุมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/กํากับของรัฐ (ทบวงมหาวิทยาลัย) 

2.   กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

3.   กลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

3)  จํานวนหนวยงานจัดการเรียนการสอนเทียบเทาคณะ 

        1.   นอยกวา 5 คณะวิชา 4.   16 - 20 คณะวิชา 

2.   5 - 10 คณะวิชา  5.   มากกวา  20  คณะวิชา 

3.   11 - 15  คณะวิชา 

 

4)  ปจจุบันจํานวนนิสิตนักศึกษาในระดับปรญิญาตรีรวมทุกช้ันป 

        1.   นอยกวา 5,000  คน 4.   15,001 - 20,000  คน 

2.   5,000 - 10,000  คน 5.   20,001 - 25,000  คน 

3.   10,001 - 15,000  คน 6.   มากกวา  25,000  คน 

 

5)  จํานวนนสิิตนักศึกษาที่พนสภาพโดยเฉลี่ยตอป 

        1.   นอยกวา 500  คน  5.   2,001 - 2,500  คน 

2.   500 - 1,000  คน  6.   2,501 - 3,000  คน 

3.   1,001 - 1,500  คน 7.   มากกวา  3,000  คน 

4.   1,501 - 2,000  คน 8.   ไมมีขอมูล 
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ตอนที่ 2  ความคดิเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพและการติดตาม 

  ผลการเรียนของนิสิตนักศึกษา 
 

 1)  สถาบันของทานมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ 

ของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  ทานดําเนินการอยางไร ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2)  ในอนาคต  สถาบันของทานจะมีวิธีการหรือการดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การพนสภาพของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา   

ดวยวิธีการอื่น ๆ (เพิ่มเติม) หรือไม  อยางไร ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 3)  หากสถาบันของทานมรีะบบการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศกึษาในระดับปริญญาตรี 

ทานดําเนินการอยางไร ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 4)  ในอนาคต  สถาบันของทานจะมกีระบวนการติดตามผลการเรียนของนิสิตนกัศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี  เพื่อชวยเหลือและดูแลนิสิตนักศึกษา  ดวยวิธีการอื่น ๆ (เพิ่มเติม) หรือไม  อยางไร ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนที่  3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ (ถามี) 

 3.1  จุดเดนของแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพของนิสิตนักศึกษา 

ในสถาบันของทาน...................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 3.2  จุดเดนของแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาในสถาบันของทาน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 3.3  ขอเสนอแนะ…………………………………….………………………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก  ข 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง  14  จํานวนขอคําถามของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีสรางและใชจริง 

 

ลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
จํานวนขอ 

ที่สราง 

จํานวนขอ 

ที่ใชจริง 

แบบสอบถาม   

1.1  ขอมูลทั่วไป 5 5 

1.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ    

      และการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษา 
9 9 

1 

1.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 3 3 

 รวม 17 17 

แบบสัมภาษณ   

2.1  ขอมูลทั่วไป 5 5 

2.2  ความคิดเห็นตอแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการพนสภาพ    

      และการติดตามผลการเรยีนของนิสิตนักศึกษา 
4 4 

2 

2.3  ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 3 3 

 รวม 12 12 
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ภาคผนวก  ค 

ตัวอยางภาพประกอบการสัมภาษณขอมูลวิจัย 
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ระยะที่  1  (ระหวางวันที่  1 - 2  สิงหาคม  2562) 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  1  สัมภาษณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เม่ือวันที่  1  สิงหาคม  2562 
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ภาพประกอบ  2  สัมภาษณมหาวิทยาลัยมหิดล  เม่ือวันท่ี  2  สิงหาคม  2562 
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ภาพประกอบ  3  สัมภาษณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

     เมื่อวันท่ี  2  สิงหาคม  2562 

 



133 

ระยะที่  2  (ระหวางวันที่  9 – 10  มกราคม  2563) 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  4  สัมภาษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี เมื่อวันที่  9  มกราคม  2563 
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ภาพประกอบ  5  สัมภาษณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เม่ือวันที่  10  มกราคม  2563 
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ภาคผนวก  ง 

บทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การศึกษาแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพและติดตามผลการเรียน
ของนิสิตนักศกึษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอดุมศึกษา  สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา  กระทรวงการอดุมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจยั 
และนวตักรรม 
A Study of Guidelines for Prevention and Resolution of Termination of Student Status and 
Monitoring of Academic Performance of Undergraduate Student in the Higher Education 
Institution under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation 
สวสัด ิ วชิระโภชน์ 1 
Sawat Wicharapote 1 
 
บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัในครงันีมคีวามมุง่หมายเพอื  1)  ศกึษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพของนิสติ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสถาบนัอุดมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  
วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม  และ  2)  ศกึษาแนวทางการตดิตามผลการเรยีนของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ทมีคีวามเสยีงต่อการพน้สภาพในสถาบนัอดุมศกึษา  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  กระทรวง 
การอุดมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยัครงันีเป็นสถาบนัอดุมศกึษาสงักดั
สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม  จํานวน   
113  สถาบนั  ซงึไดม้าโดยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย  เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  คอื  แบบสอบถาม  จาํนวน   
1  ฉบบั  และแบบสมัภาษณ์  จํานวน  1  ฉบบั  สถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  ความถ ี และรอ้ยละ   
 ผลการวจิยัปรากฏดงันี 
  1.  แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสถาบนัอดุมศกึษา  
สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอุดมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม  คอื  มรีะบบ
อาจารยท์ปีรกึษาเพอืแนะนํา  ใหค้าํปรกึษา  และดแูลนิสตินกัศกึษา  ทงันี  ในอนาคตสถาบนัอดุมศกึษาควรพฒันา
ระบบกลไกอาจารยท์ปีรกึษาใหเ้ป็นรปูธรรมและมปีระสทิธภิาพ 
  2.  แนวทางการตดิตามผลการเรยีนของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีมีคีวามเสยีงต่อการพน้สภาพ 
ในสถาบนัอุดมศกึษา  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ วจิยั 
และนวตักรรม  คอื  มรีะบบอาจารยท์ปีรกึษาและใชร้ะบบสารสนเทศในการตดิตามและดแูลนิสตินกัศกึษา  ทงันี   
ในอนาคตสถาบนัอุดมศกึษาควรพฒันาระบบสารสนเทศเพอืช่วยในการตดิตามผลการศกึษาและใหค้าํปรกึษานิสติ
นกัศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
คาํสาํคญั  :  แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา,  การพน้สภาพ,  การตดิตามผลการเรยีน,  ระดบัปรญิญาตร ี  
 
 
 
                                                1 นักวชิาการศกึษาชํานาญการพเิศษ  กองทะเบยีนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
1  Educator, Senior Professional Level, Division of Registration Mahasarakham University 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to 1) study of guidelines for prevention and resolution of termination of student status of 
undergraduate student in the higher education institution under the Office of the Higher Education 
Commission, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation and 2) study of guidelines for 
monitoring of academic performance of undergraduate student at risk of termination of student status in the 
higher education institution under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation. The samples used in research is 113 the higher education 
institutions under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation which were retrieved by using the simple random sampling technique. The 
instrument used to collect data is a questionnaire and an interview form. The statistics used for data analysis 
are frequency and percentage. 
 The research results are as follows 
  1. A guidelines for prevention and resolution of termination of student status of undergraduate student 
in the higher education institution under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation are having advisor system to advise, give counsel, and 
supervise students. In order that, in the future, the higher education institution should develop the advisor 
system to be tangible and effective. 
  2. A study of guidelines for monitoring of academic performance of undergraduate student at risk of 
termination of student status in the Higher Education Institution under the Office of the Higher Education 
Commission, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation are having advisor system and 
use the information system to monitor and supervise students. Then in the future, the higher education 
institution ought to develop the information system in order to help following up academic performance and 
advising students effectively.  
 
Keywords  :  Guidelines for Prevention, Resolution of Termination of Student Status, Monitoring of Academic  
  Performance, Undergraduate Student 
 
บทนํา 
 
 การพน้สภาพการเป็นนสิตินกัศกึษาหรอืการออก
กลางคนัเป็นความสญูเปล่าทางการศกึษาทเีกดิขนึ
ภายในสถานศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั หากปัญหา
ดงักล่าวไม่ไดร้บัการแกไ้ข  จะสง่ผลกระทบอยา่ง
กวา้งขวางทงัตอ่นสิตินกัศกึษา  ผูป้กครอง  
ผูเ้กยีวขอ้ง  และมหาวทิยาลยั  โดยสาํนกัมาตรฐาน
การอาชวีศกึษาและวชิาชพี  (2553  :  42)  ไดส้รปุ
ความหมายของการออกกลางคนัไวว้า่  ผูเ้รยีนทอีอก
กลางคนัโดยลาออกและพน้สภาพการเป็นนกัเรยีน
นกัศกึษา  เช่นเดยีวกบัสาํนกังานเลขาธกิารสภา
การศกึษา  (2553  :  18)  ไดส้รปุความหมายของการ

ออกกลางคนัไวว่้า  การทนีกัเรยีนถกูจาํหน่ายชอื 
ออกจากสถานศกึษาในขณะทยีงัไมส่าํเรจ็การศกึษา
โดยไม่ใช่สาเหตุอนัเนืองมาจากการยา้ยสถานศกึษา  
และสวสัด ิ วชิระโภชน์  (2561  :  53)  ไดส้รปุ
ความหมายของการพน้สภาพการเป็นนิสติไวว้า่   
การทผีูเ้รยีนตอ้งออกจากสถานศกึษาก่อนการสาํเรจ็
การศกึษาดว้ยเหตุสว่นตวัหรอืตามกฎระเบยีบ 
ทสีถานศกึษากาํหนด  ซงึสาเหตุการพน้สภาพการเป็น
นิสตินักศกึษาหรอืการออกกลางคนัมสีาเหตุหรอืปัจจยั
ทเีกยีวขอ้งหลายกรณ ี โดยสาเหตุหลกัม ี 4  สว่น  
ประกอบดว้ย  สว่นของนิสตินักศกึษา  ส่วนของ
ครอบครวั  สว่นของการเรยีนการสอน  และสว่นของ
สถาบนัการศกึษา  การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาในแต่

137 



 2 
ละสว่น สถาบนัการศกึษามสีว่นสาํคญัในการช่วยให้
การดาํเนินการมรีะบบ  มคีวามต่อเนือง  มคีวาม
เชอืมโยงกนั  และสามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด  
ดงันนั  สถาบนัการศกึษาจงึตอ้งศกึษา  วจิยั  และ
กาํหนดแนวทางใหช้ดัเจนเพอืใหก้ารพน้สภาพหรอื
การออกกลางคนัของนิสตินกัศกึษามอีตัราลดลง 
และนสิตินกัศกึษาสามารถสาํเรจ็การศกึษาภายใน
ระยะเวลาตามทหีลกัสตูรกาํหนด   
 การศกึษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การพน้สภาพและตดิตามผลการเรยีนของนิสติ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสถาบนัอุดมศกึษา  สงักดั
สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  กระทรวงการ
อุดมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรมในครงันี  
เป็นการศกึษาเพอืคน้หาแนวทางในการดาํเนินการและ
เพอืแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพการเป็นนิสติ  เนืองจาก
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  มสีภาพปัญหาและอตัรา
การพน้สภาพการเป็นนสิติระดบัปรญิญาตรสีงู  โดยมี
จาํนวนนิสติทพีน้สภาพการเป็นนิสติมากกวา่  3,000  
คนต่อปีการศกึษา  ซงึสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์
ของสวสัด ิ วชิระโภชน์  (2559  :  449)  ไดว้เิคราะห์
ผลการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ปีการศกึษา  
2553 - 2557  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  พบวา่  
อตัราส่วนจํานวนนสิติทพีน้สภาพต่อจาํนวนนิสติ 
ทเีขา้ศกึษาต่ออยูใ่นระดบัสงู 
 ดงันนั  กองทะเบยีนและประมวลผล  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการ
บรหิารจดัการทางวชิาการงานทะเบยีนของ
มหาวทิยาลยั จงึเหน็ความสาํคญัในการดาํเนินการ 
เพอืคน้หาแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การพน้สภาพและการตดิตามผลการเรยีนของนิสติ  
โดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเครอืงมอืในการศกึษา   
ซงึเป็นการศกึษาขอ้มลูจากสถาบนัอดุมศกึษาทวั
ประเทศ  ผลจากการศกึษาในครงันี  จะเป็นขอ้มลู
พนืฐานและขอ้มลูสาํคญั  เพอืใหอ้าจารยท์ปีรกึษา  
คณะ  หน่วยงาน  หรอืผูเ้กยีวขอ้งไดท้ราบและพฒันา
ระบบกลไกต่าง ๆ ใหส้อดรบักบัแนวทางดงักลา่วใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพและตดิตาม
ผลการเรยีนของนิสติระดบัปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  ทงัยงัสามารถช่วยเหลอื  ใหค้าํแนะนํา  
ใหค้าํปรกึษา  และดแูลนสิติทมีคีวามเสยีงต่อการพน้

สภาพการเป็นนิสติ  และมหาวทิยาลยัสามารถแกไ้ข
ปัญหาการพน้สภาพการเป็นนิสติใหม้อีตัราลดลงต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 
 1.  เพอืศกึษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การพน้สภาพของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ในสถาบนัอุดมศกึษา  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรม   
 2.  เพอืศกึษาแนวทางการตดิตามผลการเรยีน 
ของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีมีคีวามเสยีงต่อ
การพน้สภาพในสถาบนัอดุมศกึษา  สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  
วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม   
 
วิธ ีดาํเนินการวิจยั 
 
 ประชากรและกล ุ่มตวัอย่าง 
  1.  ประชากรทใีชใ้นการวจิยัครงัน ี เป็น
สถาบนัอดุมศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา  จาํนวน  159  สถาบนั  ดงันี  (สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา.  เวบ็ไซต ์ :  2561) 
   1.1  กลุม่สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและกาํกบั
ของรฐั  (เดมิสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั)  จาํนวน   
30  สถาบนั 
   1.2  กลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  และสถาบนั 
อดุมศกึษาอนื ๆ ทไีม่อยูใ่นขอ้ 1.1  จาํนวน   
57  สถาบนั   
   1.3  กลุม่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  จาํนวน  
72  สถาบนั   
  2.  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยัครงันี  จํานวน  
113  สถาบนั  โดยใชส้ตูรของ  Yamane'  กาํหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรคาํนวณททีราบจาํนวน
ประชากร  และเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยใชว้ธิกีารสุม่แบบ
งา่ย  ประกอบดว้ย 
   2.1  กลุม่สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและ
กาํกบัของรฐั  (ทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ)  จาํนวน   
21  สถาบนั   
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   2.2  กลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏั 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  และ
สถาบนัอุดมศกึษาอนื ๆ ทไีมอ่ยูใ่นขอ้ 2.1  จาํนวน  
41  สถาบนั   
   2.3  กลุม่สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน  จาํนวน  
51  สถาบนั   
  3.  กลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการสมัภาษณ์  จาํนวน  
5  สถาบนั  ซงึไดม้าโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง  โดย
คดัเลอืกจากสถาบนัอดุมศกึษาทมีแีนวทางในการแกไ้ข
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพหรอืมแีนวทางใน
การตดิตามผลการเรยีนของนิสตินักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรทีมีคีวามโดดเดน่หรอืเป็นรปูธรรม  
ประกอบดว้ย  มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบงั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุร
นาร ี และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 เครืองม ือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  เครอืงมอืทใีชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
ประชากรกลุม่ตวัอยา่งครงันีเป็นแบบสอบถาม  จํานวน  
1  ฉบบั  และแบบสมัภาษณ์  จํานวน  1  ฉบบั  โดยมี
รายละเอยีด  ดงันี 
   1.  แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบบั   
ใชส้อบถามผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษา  ผูว้จิยัไดส้รา้ง
แบบสอบถามขนึ  โดยมเีนือหาครอบคลมุขอ้มลูที
ตอ้งการศกึษา  โดยขอ้คาํถามทสีรา้งขนึม ี 2  ลกัษณะ  
คอื  ลกัษณะเป็นแบบเลอืกรายการ  และแบบ
ปลายเปิด  ผูว้จิยัจงึไดท้าํการหาคณุภาพของ
แบบสอบถามดว้ยการค่าความเทยีงตรงตามเนือหา  
โดยการหาคา่เฉลยี  พบวา่  มคีา่เฉลยีเทา่กบั  1.00  
   2.  แบบสมัภาษณ์  จํานวน  1  ฉบบั   
ใชส้มัภาษณ์ผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทมีแีนวทาง 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพหรอืมแีนว
ทางการตดิตามผลการเรยีนของนิสตินักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี ทมีคีวามโดดเดน่หรอืเป็นรปูธรรม   
ซงึมวีธิกีารในการสรา้งแบบสมัภาษณเ์ช่นเดยีวกบัการ
สรา้งแบบสอบถาม  และไดท้ําการหาคณุภาพของแบบ
สมัภาษณ์ดว้ยการคา่ความเทยีงตรงตามเนือหา  โดย
การหาคา่เฉลยี  พบวา่  มค่ีาเฉลยีเท่ากบั  1.00  
 

 การจดักระทาํและการวิเคราะหข์้อมลู 
  1.  การวเิคราะหข์อ้มูลจากการตอบ
แบบสอบถาม  ซงึมขีนัตอนการวเิคราะหข์อ้มลู  ดงัน ี
   1.1  การวเิคราะหข์อ้มลูทวัไปของ
สถาบนัอดุมศกึษา  โดยใชว้ธิกีารแจกแจงความถ ี  
และรอ้ยละ 
   1.2  การวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ต่อ
แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพ 
และการตดิตามผลการเรยีนของนิสตินักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี โดยใชว้ธิกีารแจกแจงความถ ี รอ้ยละ  
การสรปุผลและพรรณนาวเิคราะห ์
  2.  การวเิคราะหข์อ้มูลจากการสมัภาษณ์   
ใชว้ธิกีารสรปุผลและพรรณนาวเิคราะห ์
 สถิติทีใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู   
  1.  สถติทิใีชใ้นการหาคุณภาพของเครอืงมอื 
ในการวจิยั  เพอืหาคา่ความเทยีงตรงตามเนือหา   
โดยการหาค่าเฉลยี 
  2.  สถติพินืฐาน  ไดแ้ก่  ความถ ี (Frequency) 
และรอ้ยละ  (Percentage) 
 
ผลการศึกษา 
 
 1.  แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การพน้สภาพของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ในสถาบนัอุดมศกึษา  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรม  ปรากฏดงัน ี
  1.1  กลุม่สถาบนัอุดมศกึษาของรฐั/กาํกบัของ
รฐั (ทบวงมหาวทิยาลยั) มวีธิกีารหรอืการดาํเนินการ
เพอืป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการออกกลางคนัของนิสติ
นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี คอื  มรีะบบอาจารย ์
ทปีรกึษา  เพอืดาํเนินการและพฒันาคุณภาพชวีติ  
การปรบัตวั  การใชช้วีติในสงัคม  การใหค้าํปรกึษา  
การใหค้าํแนะนํา  และรบัฟังปัญหาของนิสตินักศกึษา  
มกีารแจง้ขอ้มลูการเรยีนของนสิตินักศกึษาใหค้ณะและ
คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัเพอืทราบและ
พจิารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนนิการ  มกีาร
พฒันาระบบสารสนเทศเพอืสนบัสนุนการดาํเนินการ  
ทงัในสว่นของนิสตินักศกึษา  อาจารยแ์ละหน่วยงาน  
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และมกีารจดักจิกรรม/โครงการเพอืสนบัสนุนการ
ดาํเนินการในระดบัของคณะ 
  1.2  กลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล  มวีธิกีารหรอืการดาํเนินการเพอื
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการออกกลางคนัของนิสติ
นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี คอื  มรีะบบอาจารยท์ี
ปรกึษาเพอืแนะนําและใหค้าํปรกึษา  สามารถผอ่นผนั
คา่เล่าเรยีนในแต่ละภาคเรยีนได ้ (ชาํระเป็นงวดๆ  ได)้  
และมทีุนการศกึษาใหน้กัศกึษา  (ทุน  กยศ.   
ทนุภาคใต ้ ทุนคนพกิาร  ทนุใหเ้ปล่าของมหาวทิยาลยั  
และทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ) 
  1.3  กลุม่สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  มวีธิกีาร
หรอืการดาํเนินการเพอืป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ออกกลางคนัของนิสตินกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี 
คอื  มอีาจารยท์ปีรกึษาคอยดแูลและใหค้าํปรกึษา  
จดัหางานใหท้าํระหวา่งเรยีน/หารายไดร้ะหว่างเรยีนมี
ทนุการศกึษา/ทุนกูย้มืเพอืการศกึษา  มกีารผอ่นชาํระ
คา่เล่าเรยีน  ใหค้วามรูก้บันกัศกึษา/ปฐมนิเทศฝ่าย
ทะเบยีนสง่จดหมายแจง้เตอืนนกัศกึษาและผูป้กครอง  
และมกีารสอนวชิาปรบัพนืฐาน  เช่น  วทิยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร ์ หรอืภาษาองักฤษ  และทาํสอืการสอน
ออนไลน์  เพอืใหน้กัศกึษาไดท้บทวน 
  ทงันี  ในอนาคตสถาบนัอุดมศกึษา   
สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
กระทรวงการอุดมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ วจิยัและ
นวตักรรม  สว่นใหญ่จะมวีธิกีารหรอืการดาํเนินการ
เพอืป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการออกกลางคนัของนิสติ
นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี เพอืช่วยเหลอืและดแูล
นิสตินักศกึษา  ดว้ยวธิกีารอนื ๆ เพมิเตมิ  คอื  ควร
พฒันาระบบกลไกอาจารยท์ปีรกึษาในการดแูลนสิติ
นกัศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยงิขนึ 
 2.  แนวทางการตดิตามผลการเรยีนของนสิติ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีมีคีวามเสยีงต่อการพน้
สภาพในสถาบนัอดุมศกึษา  สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  
วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม  ปรากฏดงัน ี
  2.1  กลุม่สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั/กาํกบัของ
รฐั (ทบวงมหาวทิยาลยั)  มรีะบบการตดิตามผล
การศกึษาของนิสตินกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี คอื  
มกีารแจง้ผลการศกึษาผา่นระบบสารสนเทศ  มรีะบบ

อาจารยท์ปีรกึษา  คณะจะเป็นหน่วยงานหลกัในการ
ดาํเนินการตดิตามดแูลนิสตินกัศกึษา  อาจารย ์
ทปีรกึษาจะทราบและตดิตามผลการศกึษาของนิสติ
นกัศกึษาผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   
มกีระบวนการจดัสง่และแจง้ผลการศกึษาของนิสติ
นกัศกึษาไปยงัผูป้กครอง  มกีารแจง้ผลการศกึษา 
ไปยงัอาจารยท์ปีรกึษา  และมกีารกาํกบัตดิตาม 
การดาํเนินการจากผูบ้รหิาร 
  2.2  กลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลมรีะบบการตดิตามผลการศกึษา
ของนิสตินกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี คอื  มรีะบบ
อาจารยท์ปีรกึษา  ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศควบคู่
กบัระบบอาจารยท์ปีรกึษา  การจดัพมิพใ์บแสดงผล
การเรยีนเพอืสง่ใหผู้ป้กครอง  และนกัศกึษาสามารถดู
ผลการเรยีนออนไลน์ผา่นระบบ 
  2.3  กลุม่สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน  มรีะบบ
การตดิตามผลการศกึษาของนสิตินกัศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ี คอื  อาจารยท์ปีรกึษาตดิตามและดแูล
นกัศกึษา  มกีารแจง้เตอืนผา่นระบบสารสนเทศ
ทะเบยีน  และมรีะบบสารสนเทศทสีามารถแจง้หรอื
ส่งผลการเรยีนใหอ้าจารยท์ปีรกึษา 
  ทงันี  ในอนาคตสถาบนัอดุมศกึษา  สงักดั
สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  กระทรวงการ
อดุมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม  สว่น
ใหญ่จะมกีระบวนการตดิตามผลการศกึษาของนิสติ
นกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี เพอืช่วยเหลอืและดแูล
นิสตินักศกึษา  ดว้ยวธิกีารอนื ๆ เพมิเตมิ คอื  ควร
พฒันาระบบสารสนเทศเพอืช่วยในการตดิตามผล
การศกึษาและใหค้าํปรกึษานิสตินกัศกึษา 
 
อภิปรายผล 
 
 1.  แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
การพน้สภาพของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ในสถาบนัอุดมศกึษา  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรม  ซงึผลจากการสงัเคราะหข์อ้มูลจาก
แบบสอบถามและการสมัภาษณ์  คอื  มรีะบบอาจารย์
ทปีรกึษาเพอืแนะนํา  ใหค้าํปรกึษา  และดแูลนิสติ
นกัศกึษา  ทงันี  ในอนาคตสถาบนัอดุมศกึษาควร 
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พฒันาระบบกลไกอาจารยท์ปีรกึษาใหเ้ป็นรปูธรรม 
และมปีระสทิธภิาพ  จากผลการวจิยัทปีรากฏเช่นนี  
เนืองจากการจดัการเรยีนการสอนหรอืการจดั
การศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาจะกาํหนดใหม้รีะบบ
อาจารยท์ปีรกึษาเป็นกลไกทมีคีวามสําคญัในการดแูล  
การใหค้าํปรกึษา  การใหค้าํแนะนํา  การใหก้าร
ช่วยเหลอื  หรอืกจิกรรมดา้นอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบันสิติ
นกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษา  อาจารยท์ปีรกึษาเป็น
บคุคลทใีกลช้ดิกบันิสตินกัศกึษาทสีดุ  ซงึนิสติ
นกัศกึษาไดพ้บอาจารยท์ปีรกึษาเป็นอาจารยท์่านแรก
ในช่วงกอ่นหรอืช่วงเปิดภาคการศกึษา  เพอืให้
คาํแนะนําเกยีวกบัการลงทะเบยีนเรยีน  การเลอืก
รายวชิาเรยีน  การใชช้วีติในรวัมหาวทิยาลยั  การทาํ
กจิกรรม  หรอืดา้นอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง  เพอืใหน้ิสติ
นกัศกึษาไดเ้รยีนรู ้ ไดเ้ขา้ใจ  และสามารถสาํเรจ็
การศกึษาไดต้ามทหีลกัสตูรกาํหนดต่อไป  และอาจารย์
ทปีรกึษาเป็นบุคคลทสีามารถเขา้ถงึนิสตินักศกึษาได้
อยา่งใกลช้ดิและสามารถทราบพฤตกิรรม  ความสนใจ  
การเรยีน  หรอืผลการเรยีนของนิสตินกัศกึษาในที
ปรกึษาแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งด ี ทงันี  การดาํเนินการ
ของสถาบนัอุดมศกึษาทงั  3  กลุ่ม  สว่นใหญ่มทีศิทาง
เป็นไปในแนวเดยีวกนั  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
กติตพินัธ ์ บุญโตสติระกลู  (2558  :  31 - 32)  ได้
ศกึษาสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหาการออกกลางคนั
ของนักศกึษาปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร  ผลการศกึษาพบวา่  แนวทางการแกไ้ข
ครผููส้อนควรเอาใจใสใ่หค้วามเป็นกนัเองและตดิตาม
นกัศกึษาทมีคีวามเสยีง  เช่น  ขาดเรยีนบอ่ย  หรอืมี
ผลการเรยีนตาํ  พรอ้มการประสานกบัอาจารยท์ี
ปรกึษาเพอืหาสาเหตุและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  
และสอดแทรกการสรา้งจติสาํนึกใหน้กัศกึษารกัและ
ผกูพนักบัอาจารยแ์ละมหาวทิยาลยั  เพอืใหเ้กดิความ
รกัและผกูพนักบัองคก์ร  สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของวลญัชพร  ฆารไสว  (2560  :  96 - 98)  ไดศ้กึษา
ปัจจยัทมีคีวามสมัพนัธต์่อผลสมัฤทธใินการลงทะเบยีน
เรยีนและการพน้สภาพของนสิติทมีคีวามเสยีงต่อ 
การพน้สภาพการเป็นนสิติในระดบัปรญิญาตร ี 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ผลการศกึษาพบว่า   
แนวทางการพฒันาการลงทะเบยีนเรยีนและการพน้
สภาพของนิสติทมีคีวามเสยีงต่อการพน้สภาพ 

การเป็นนิสติในระดบัปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  ควรพฒันาระบบอาจารยท์ปีรกึษา 
ใหช้่วยเหลอืและแนะนํานิสติในการลงทะเบยีนเรยีน
และการพน้สภาพของนสิติ  สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของสวสัด ิ วชิระโภชน์  (2561  :  113 - 115)   
ไดศ้กึษาแนวทางการดาํเนนิงานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการพน้สภาพการเป็นนิสติระดบัปรญิญาตร ี 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  พบว่า  มหาวทิยาลยั
มหาสารคามควรพฒันาระบบการใหค้าํปรกึษาของ
อาจารยท์ปีรกึษาและผูเ้กยีวขอ้งใหเ้ป็นรปูธรรมและ 
มแีนวทางการดาํเนินการทชีดัเจน  และกาํหนดระบบ
กลไกการใหค้าํปรกึษาและตดิตามผลการเรยีนของ
นิสติทมีคีวามเสยีงต่อการพน้สภาพการเป็นนิสติ  
เพอืใหม้กีารดาํเนินการไปในทศิทางเดยีวกนั  และ
สอดคลอ้งกบั  Meyer, Jasmin  และ  Strauß, 
Susanne  (2019  :  443 - 456)  ไดศ้กึษาอทิธพิลของ
องคป์ระกอบทางเพศต่อการศกึษาการพน้สภาพของ
นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา  การรวมแบบจาํลอง
คลาสสกิของ  Tinto  สาํหรบัการพน้สภาพของ
นกัศกึษากบัการประเมนิชนกลุม่น้อยของ  Kanter  
พบว่า  การบรูณาการทางสงัคมในแงข่องการตดิต่อกบั
อาจารยจ์ะเป็นปัจจยัป้องกนัสาํหรบัผูห้ญงิและผูช้ายที
มคีวามผดิปกตทิางเพศ  ถอืเป็นปัจจยัป้องกนัทจีะช่วย
หยดุยงัการพน้สภาพได ้
 2.  แนวทางการตดิตามผลการเรยีนของนิสติ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีมีคีวามเสยีงต่อการ 
พน้สภาพในสถาบนัอุดมศกึษา  สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  
วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม  ซงึผลจากการ
สงัเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์  
คอื  มรีะบบอาจารยท์ปีรกึษาและใชร้ะบบสารสนเทศ
ในการตดิตามและดแูลนิสตินกัศกึษา  ทงันี  ในอนาคต
สถาบนัอดุมศกึษาควรพฒันาระบบสารสนเทศเพอืช่วย
ในการตดิตามผลการศกึษาและใหค้าํปรกึษานิสติ
นกัศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ  จากผลการวจิยัทปีรากฏ
เช่นนี  เนืองจากการปฏบิตัหิน้าทขีองอาจารยท์ปีรกึษา
จะดาํเนินการควบคูก่บัขอ้มลูพนืฐานหรอืขอ้มลูทาง
การศกึษา  ผลการเรยีน  หรอืขอ้มลูอนืทเีกยีวขอ้งกบั
นิสตินักศกึษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลยั  
(ระบบทะเบยีน)  ทงันี  คณะหรอืหน่วยงานไดพ้ฒันา
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ระบบสารสนเทศเพอืใหอ้าจารยท์ปีรกึษาไดด้าํเนินการ
ดแูล  ใหค้าํปรกึษา  หรอืตดิตามผลการเรยีนหรอื
ตดิตามนิสตินกัศกึษาในทปีรกึษา  หรอืช่องทางอนื ๆ 
ทอีาจารยท์ปีรกึษาสามารถดาํเนินการตามบรบิทและ
ความสามารถเฉพาะบคุคล  เพอืใหก้ารดแูลนิสติ
นกัศกึษามปีระสทิธภิาพ  ดงันนั  ระบบกลไกอาจารยท์ี
ปรกึษาจงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยงิทตีอ้งดาํเนินการควบคู่
กบัการใช้ระบบสารสนเทศระบบงานทะเบยีนหรอืระบบ
อนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบันสิตินกัศกึษาเพอืใชเ้ป็นช่องทาง
ในการตดิตามนิสตินกัศกึษาต่อไป  ทงันี  การ
ดาํเนินการของสถาบนัอดุมศกึษาทงั  3  กลุม่  สว่น
ใหญ่มทีศิทางเป็นไปในแนวเดยีวกนั  สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของกติตพินัธ์  บุญโตสติระกลู  (2558  :  31 
- 32)  ไดศ้กึษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ออกกลางคนัของนักศกึษาปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ผลการศกึษาพบว่า  
แนวทางการแกไ้ขครผููส้อนควรเอาใจใสใ่หค้วามเป็น
กนัเองและตดิตามนกัศกึษาทมีคีวามเสยีง  เช่น   
ขาดเรยีนบอ่ย  หรอืมผีลการเรยีนตํา  พรอ้มการ
ประสานกบัอาจารยท์ปีรกึษาเพอืหาสาเหตุและ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา  และสอดแทรกการสรา้ง
จติสาํนึกใหน้กัศกึษารกัและผกูพนักบัอาจารยแ์ละ
มหาวทิยาลยั  เพอืใหเ้กดิความรกัและผกูพนักบัองค์กร  
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสวสัด ิ วชิระโภชน์  (2561  
:  113 - 115)  ไดศ้กึษาแนวทางการดาํเนินงานป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการพน้สภาพการเป็นนิสติระดบั
ปรญิญาตร ี มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  พบว่า  
มหาวทิยาลยัมหาสารคามควรพฒันาระบบการให้
คาํปรกึษาของอาจารยท์ปีรกึษาและผูเ้กยีวขอ้งใหเ้ป็น
รปูธรรมและมแีนวทางการดาํเนนิการทชีดัเจน  และ 
มกีระบวนการตดิตาม  ดแูล  และช่วยเหลอืนสิติ 
อยา่งเป็นระบบและเป็นรปูธรรม  โดยมแีนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพการเป็นนสิติ
ระดบัปรญิญาตร ี โดยมหาวทิยาลยัควรกาํหนดระบบ
กลไกการใหค้าํปรกึษาและตดิตามผลการเรยีนของ
นิสติทมีคีวามเสยีงต่อการพน้สภาพการเป็นนิสติ  
เพอืใหม้กีารดาํเนินการไปในทศิทางเดยีวกนั  มกีาร
แจง้ขอ้มลูและรายชอืนิสติทคีาดว่าจะพน้สภาพการเป็น
นิสติไปยงัคณะ  และหน่วยงาน  เพอืดาํเนินการ

ตดิตามนสิติ  กาํหนดช่องทางในการตรวจสอบขอ้มลู
ผลการศกึษาของนิสติผ่านระบบบรกิารการศกึษา   
โดยผูป้กครองสามารถแจง้ความประสงคก์ารเขา้สู่
ระบบมายงัมหาวทิยาลยัเป็นรายบุคคล  มกีารแจง้
สถานะการพน้สภาพการเป็นนิสติ  การลาพกัการเรยีน  
และการลาออก  ไปยงัผูป้กครองเพอืรบัทราบและ 
หาแนวทางดแูลนสิติรว่มกบัมหาวทิยาลยั  จดัทาํขอ้มลู
การถาม - ตอบปัญหาหรอืการดาํเนินการในเรอืง
วชิาการผา่นระบบบรกิารการศกึษาสาํหรบันิสติ   
และมกีารพฒันาระบบฐานขอ้มลูการจดัเกบ็หมายเลข
โทรศพัทข์องนิสติทเีป็นปัจจุบนั  เพอืใหค้ณะ  
หน่วยงาน  หรอืผูเ้กยีวขอ้งสามารถนําไปใชไ้ด ้  
และสอดคลอ้งกบั  Okagbare, Abel G.  (2015  :  
Abstract-A)  ไดศ้กึษามุมมองของผูบ้รหิารสถานศกึษา
และนกัการศกึษาเกยีวกบัอตัราการคงอยูข่องนักศกึษา
ในมหาวทิยาลยัเอกชน  ผลของการวจิยัพบว่า   
การกํากบัตดิตามถอืวา่เป็นปัจจยัทมีอีทิธพิลต่ออตัรา
การคงอยูเ่ช่นกนั   
 
สรปุ 
 
 1.  แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้
สภาพของนิสตินักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีน
สถาบนัอดุมศกึษา  สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรม  คอื  มรีะบบอาจารยท์ปีรกึษา   
เพอืแนะนํา  ใหค้าํปรกึษา  และดแูลนิสตินกัศกึษา  
ทงันี  ในอนาคตสถาบนัอุดมศกึษาควรพฒันาระบบ
กลไกอาจารยท์ปีรกึษาใหเ้ป็นรปูธรรมและ 
มปีระสทิธภิาพ 
 2.  แนวทางการตดิตามผลการเรยีนของนิสติ
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีมีคีวามเสยีงต่อการพน้
สภาพในสถาบนัอุดมศกึษา  สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงการอดุมศกึษา  
วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม  คอื  มรีะบบอาจารย์
ทปีรกึษาและใชร้ะบบสารสนเทศในการตดิตามและ
ดแูลนสิตินกัศกึษา  ทงันี  ในอนาคตสถาบนัอุดมศกึษา
ควรพฒันาระบบสารสนเทศเพอืช่วยในการตดิตามผล
การศกึษาและใหค้าํปรกึษานิสตินกัศกึษาใหม้ี
ประสทิธภิาพ 
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 7 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการนําผลการศกึษาไปใช ้
  จากผลการวจิยัพบว่า  แนวทางการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการพน้สภาพและการตดิตามผลการเรยีน
ของนิสตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนถาบนัอุดมศกึษา  
สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
กระทรวงการอุดมศกึษา  วทิยาศาสตร ์ วจิยัและ
นวตักรรม  คอื  มรีะบบอาจารยท์ปีรกึษาเพอืแนะนํา  
ใหค้าํปรกึษา  และดแูลนสิตินักศกึษา  และการใชร้ะบบ
สารสนเทศในการตดิตามและดแูลนิสตินกัศกึษา  
ดงันนั  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  หน่วยงาน  และ 
ผูท้เีกยีวขอ้งควรนําผลการวจิยัไปดาํเนินการ  ดงันี 
   1.1  มหาวทิยาลยัควรพฒันาระบบกลไก 
อาจารยท์ปีรกึษาใหเ้ป็นรปูธรรม  มมีาตรฐาน   
มกีารแลกเปลยีนขอ้มลู  วธิกีาร  และกระบวนการ 
ทเีป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงานทจีดัการเรยีน 
การสอนระดบัปรญิญาตร ี เพอืใหเ้กดิผลสมัฤทธ ิ
ดาํเนินการและสามารถใหค้าํปรกึษา  แนะนํา  
ช่วยเหลอื  หรอืแกไ้ขปัญหาดา้นการเรยีนและ 
การพน้สภาพใหก้บันิสติ 
   1.2  มหาวทิยาลยัควรกาํหนดนโยบาย
เพอืใหห้น่วยงานระดบัคณะทจีดัการเรยีนการสอนใน
ระดบัปรญิญาตร ี ไดก้าํหนดแนวทางในการตดิตามผล
การเรยีนและใหค้าํปรกึษานิสติทมีคีวามเสยีงต่อการ 
พน้สภาพการเป็นนิสติ 
   1.3  กองทะเบยีนและประมวลผล   
ควรจดัทาํขอ้มลูพนืฐานและขอ้มลูทเีกยีวขอ้ง  และ
พฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการดาํเนินการของ
หน่วยงานระดบัคณะในการตดิตามผลการเรยีนหรอื 
ใหค้าํปรกึษานสิติ 
   1.4  อาจารยท์ปีรกึษาควรพฒันาระบบ
กลไกหรอืวธิกีารในการตดิตามผลการเรยีนของนิสติใน
ทปีรกึษาและใหค้าํแนะนํานิสติโดยตรงหรอืผา่นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศหรอืช่องทางอนื ๆ เพอืใหน้ิสติ
สามารถศกึษาเล่าเรยีนอยูใ่นระบบและสาํเรจ็การศกึษา
ไดต้ามทหีลกัสตูรกาํหนด 
 

 2.  ขอ้เสนอแนะเพอืการวจิยัครงัต่อไป 
  จากผลการวจิยัมหาวทิยาลยัมหาสารคามได้
ขอ้มลูพนืฐานในการดาํเนินการตามแนวทางการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการพน้สภาพและการตดิตาม
ผลการเรยีนของนิสติ  โดยการพฒันาระบบอาจารย ์
ทปีรกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศในการดแูล 
และใหค้าํแนะนําหรอืคาํปรกึษานิสติ  ทงันี  เพอืให ้
การดาํเนินการมขีอ้มลูทสีามารถตอบโจทยใ์หก้บั
มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งแทจ้รงิและการดาํเนินการ 
มปีระสทิธภิาพ  ควรมกีารศกึษาหรอืวจิยั  ดงัน ี
   2.1  ควรมกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ
เกยีวกบัผลการเรยีน  อตัราการคงอยู ่ และอตัรา 
การพน้สภาพการเป็นนสิติของนสิติทุกระดบัและทุก
ระบบการศกึษา  เพอืเป็นขอ้มลูประกอบการวางแผน  
การบรหิาร  และการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร
มหาวทิยาลยั 
   2.2  ควรพฒันาระบบกลไกและระบบ
สารสนเทศในการตดิตามผลการเรยีนและการ 
ใหค้าํปรกึษานิสติระดบัปรญิญาตรทีมีคีวามเสยีงต่อ
การพน้สภาพการเป็นนสิติ 
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