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บทคัดย่อ 

 
การศึกษา การใชสุ้นทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เพื่อพฒันาความสุขของนกัศึกษา:  

กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและ
ค้นหาประสบการณ์ในมุมมองเชิงบวกของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น รวมถึงผูป้กครองของนกัศึกษา 2) เพื่อพฒันาแนวทางเพิ่มความสุขท่ีจะส่งผล
ให้ลดการพน้สภาพของนกัศึกษา วิธีการดาํเนินการศึกษานั้นเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยผ่านการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษา  30 คน อาจารย ์2 คน บุคลากร 2 คน ผูป้กครอง 2 คน  

ผลการศึกษาทาํให้ไดแ้นวทางการพฒันาความสุขของนกัศึกษา ทั้งส้ิน  7  โครงการ คือ 1) 
โครงการพี่ติวนอ้ง เพื่อนช่วยเพื่อน 2) โครงการบดัด้ีน้ีเพื่อเธอ (KKUIC Buddy) 3) โครงการรู้ภาษา
ผ่านจอทีวี 4) โครงการนักศึกษาชาวต่างประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย 5) โครงการเสริมสร้าง
ความสุขและความสาํเร็จในการเรียน 6) โครงการ English Speaking Zone 7) โครงการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ หลังจากท่ีได้ดาํเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และ English Speaking Zone พบว่า
นกัศึกษามีความสุขและมัน่ใจในการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษมากยิง่ข้ึน  
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ABSTRACT 
 

The studying of Appreciative Inquiry is developed the happiness of students. A case 
study, Khon Kaen University International College, aims to; 1.) Study and find out the positive 
experience of KKUIC students, lecturers, support staff and students’ parents. 2.) Develop a 
happiness increasing process to increase the students’ happiness  which will decrease the dropout 
students. The process of the study is a Qualitative Research, which included 30 students, 2 
lecturers, 2 support staff and 2 students’ parents were interviewed. 
 The result of the study has found 7 projects of developing processes as following. 1.) 
Student Mentor Project 2.) KKUIC Buddy 3.) English on screen 4.) KKUIC Cultural Trip 
5.)Enhance the Happiness Project 6.) English Speaking Zone and 7.) KKUIC Renovating Project 
After implementing English Speaking Zone and KKUIC Renovating project, it has been found 
that students are happier and more confidence to communicate in English 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตการใช้สุนทรียสาธกเพื่อพฒันา
ความสุขของนกัศึกษา:  กรณีศึกษานกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในคร้ังน้ี
สามารถสําเร็จลุล่วงสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร.ภิญโญ รัตนา
พนัธ์ ท่ีได้กรุณาเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษารายงานการศึกษาอิสระ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้
คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ พร้อมทั้งสละเวลาส่วนตวัช่วยแกไ้ขปัญหาในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
ในทุกๆ ขั้นตอนของการทาํงาน รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่รวมถึง
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถทั้งประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํรายงานการศึกษาอิระเล่มน้ี
เป็นอยา่งดีตลอดมา  จนเกิดความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการจนกระทัง่แลว้เสร็จ 
ทั้งน้ีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยห์ลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยับณัฑิตศึกษา
การจดัการ มหาวิทยาลยัขอนแก่นทุกท่านท่ีให้ความกรุณาให้ความรู้แก่ผูศึ้กษาตลอดระยะเวลาท่ี
ทาํการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณประธานกรรมการและคณะกรรมการการสอบการศึกษาอิสระท่ีไดเ้สียสละ
เวลาอนัมีค่าให้คาํแนะนาํและแนวคิดในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้รายงานการศึกษาอิสระฉบบัน้ีมี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ผูป้กครองท่ีสละเวลาอนัมีค่าท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบคาํถามการสัมภาษณ์ในการศึกษาคร้ัง
น้ีจนการศึกษาสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยคุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาอิสระฉบบัน้ี ขอกราบระลึกถึงพระคุณ
ของคุณพอ่คุณแม่ท่ีให้การสนบัสนุนและให้กาํลงัใจ คณาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ และ
ทุกท่านท่ีเอ่ยนามมาทั้งหมดในการทาํการศึกษาอิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดีดว้ยความจริงใจ 
 
 

ลกัขณา บุตรอุดม 
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บทที ่1 
                                                                บทน า 
 
 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมไทยท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน ตลาดงานตอ้งการคนท่ีมีความรู้

ความสามารถโดยเฉพาะภาษาองักฤษซ่ึงถือเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างมาก ในการทาํงานในโลกไร้
พรมแดนในปัจจุบัน ดังนั้นผูป้กครองรวมถึงนักเรียนจึงให้ความสนใจท่ีจะเรียนในหลักสูตร
อินเตอร์หรือหลักสูตรนานาชาติกันมากยิ่งข้ึน และมีนักศึกษาจาํนวนไม่น้อยท่ีเรียนหลักสูตร
อินเตอร์ในประเทศไทย 

และอีกหน่ึงเหตุผลท่ีทาํใหก้ารเรียนอินเตอร์ไดรั้บความนิยมมากข้ึน คือการเขา้มามีบทบาท
ของสมาคม ASEAN โดยมีแนวคิดวา่อาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว ซ่ึงทั้งภาครัฐ
และเอกชนให้ความสําคญัในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาซ่ึงมุ่งเน้นพฒันาคนไทยให้มี
ศกัยภาพรองรับการเขา้มาของอาเซียนในเร่ืองของภาษาซ่ึงกาํหนดใหใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง
ในประชาคมอาเซียน และบทบาทของประเทศไทยในดา้นธุรกิจการท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต และ
ประเทศไทยซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนจึงตอ้งพร้อมรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการผลิต 
การค้า การทาํงาน ซ่ึงไม่มีพรมแดนมากั้นอีกต่อไป นั่นหมายความว่าแรงงานจากต่างประเทศ
สามารถเขา้มาทาํงานไดอ้ย่างเสรี รวมทั้งประเทศไทยท่ีสามารถไปทาํงานในต่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียนไดไ้ม่ยาก 

จากการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ตลอดจนการแข่งขนัตามกระแส
โลกาภิวฒัน์ ทาํใหก้ารจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่น จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงพฒันา
ให้เป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัประเทศและในระดบัสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาคุณภาพ
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บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ีสามารถแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของสังคมและตลาด
งานในระดบัสากลได ้ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงได้จดัตั้ง วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550-2553 ซ่ึงมีเป้าหมายของการพฒันา
มหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยัและมหาวิยาลยัชั้นนาํในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็น
ศูนยก์ลางการศึกษาระดบันานาชาติชั้นนาํในประเทศในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและในระดบั
ภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 
เพื่อใหน้กัศึกษาไทย จีน เกาหลี เวยีดนาม ไตห้วนัและประเทศอ่ืน ๆ ในแถบภูมิภาคลุ่มนํ้ าโขง ไดมี้
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และวฒันธรรท่ีหลากหลาย รวมทั้งการศึกษาดูงานและ
ฝึกงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ วทิยาลนัานาชาติมีภารกิจหลกัท่ีสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  

 

1) การบริหารหลกัสูตร การจดัการศึกษาและการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติ   
2) การสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปสําหรับหลกัสูตรนานาชาติ และหลกัสูตรนานาชาติ และ

หลกัสูตรท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยั  
3) การบริการวิชาการและการร่วมมือทางวิชาการดา้นการจดัการศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ

กบัสถาบนั การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  
ปัจจุบนัวทิยาลยันานาชาติ การเรียนการสอนหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรนานาชาติ 

จาํนวน 5 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา กิจการระหวา่งประเทศ  
2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิา ธุรกิจระดบัโลก 
3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาดระหวา่งประเทศ  
4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยมีลัติมีเดียและแอนิเมชัน่ 
5. หลกัสูตรศิลปศาตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว  
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 ตารางที ่1 ขอ้มูลสถิตินกัศึกษาปีการศึกษา 2551-2556 วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 
ท่ีมา: วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (2556)  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
 

 

 2551 2552 2553 2554 2555 
หลกัสูตร รับเขา้ พน้

สภาพ 
% การพน้

สภาพ 
รับเขา้ พน้

สภาพ 
% การ

พน้
สภาพ 

รับเขา้ พน้
สภาพ 

% การ
พน้

สภาพ 

รับเขา้ พน้
สภาพ 

% การ
พน้

สภาพ 

รับเขา้ พน้
สภาพ 

% การ
พน้

สภาพ 
กิจการระหวา่งประเทศ 20 11 55.00 28 20 71.4 16 8 50 66 6 9.09 66 6 9.09 
ธุรกิจระดบัโลก 28 9 32.14 41 18 43.9 33 16 48.5 72 20 27.8 72 20 27.8 
การตลาดระหวา่งประเทศ    10 3 30 18 11 61.1 74 17 23 74 17 23 
การจดัการการท่องเท่ียว - - - - - - - - - 58 11 19 58 11 19 
เ ท ค โ น โ ล ยี มัล ติ มิ เ ดี ย แ ล ะ
แอนิเมชนั 

1 1 100 6 1 16.7 - - - 6 1 16.7 6 1 16.7 

รวม 49 21 42.85 85 42 49.4 67 35 52.2 128 59 46.1 276 55 19.9 
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จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นจาํนวนนักศึกษาท่ีรับเขา้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปี
การศึกษา 2556 จากตางรางไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการพน้สภาพของนกัศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย
ในปีการศึกษา 2551 มีนกัศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 49 คน มีนกัศึกษาพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาคิดเป็น 
42.85% ปีการศึกษา 2552 มีนกัศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 85 คน มีนกัศึกษาพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาคิด
เป็น 49.4% โดยในปีการศึกษา 2553 มีนกัศึกษาจาํนวนทั้งส้ิน 67 คน มีนกัศึกษาพน้สภาพการเป็น
นกัศึกษาคิดเป็น 52.2% โดยในปีการศึกษา 2554 มีนกัศึกษารับเขา้จาํนวนทั้งส้ิน 128 คน มีนกัศึกษา
พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาคิดเป็น 46.1% ในปีการศึกษา 2555 มีนกัศึกษารับเขา้จาํนวนทั้งส้ิน 276 
คน มีนกัศึกษาพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาคิดเป็น 19.9% และในปีการศึกษา 2556 มีนกัศึกษา
จาํนวนรับเขา้ทั้งส้ิน 209 คน  ซ่ึงจากตารางแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีการศึกษามีนกัศึกษาท่ีพน้
สภาพการเป็นนกัศึกษาจาํนวนมาก  

จากการสัมภาษณ์นกัศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ ในช่วงปีการศึกษา 2551-2555 นกัศึกษาท่ีได้
ผ่านการรับเขา้ศึกษาท่ีวิทยาลยันานาชาติท่ีมีการพน้สภาพนกัศึกษานั้นเน่ืองจากนกัศึกษาชอบใน
เน้ือหาหลกัสูตรท่ีวิทยาลยัฯเปิดทาํการเรียนการสอนแต่หลงัจากท่ีนกัศึกษาสามารถสอบผ่านการ
คดัเลือกจนสามารถเขา้ศึกษาไดแ้ต่หลงัจากท่ีนกัศึกษาเขา้ศึกษาเรียบร้อยแลว้ นกัศึกษาพบวา่ตนเอง
เรียนไม่ไดมี้หลายสาเหตุดว้ยกนัดงัน้ี  

1) เกิดจากทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาท่ียงัไม่พร้อมในการเรียนในระดบัอุดมศึกษา  
เพราะเม่ือนกัศึกษาเขา้มาศึกษาจะตอ้งมีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัดีในทุกดา้นโดยเฉพาะการฟัง
การพูดและการเขียน แต่เน่ืองจากนกัศึกษาไม่พร้อมจึงทาํให้ไม่เขา้ใจในเน้ือหา และไม่มีความสุข
ในขณะท่ีเรียน 

2) เป็นช่วงท่ีนกัศึกษาตอ้งปรับตวัในการใช้ชีวิตจากการเป็นนกัเรียนมธัยมมาสู่นกัศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปพร้อมทั้งตอ้งปรับตวัจากการเรียนทุกวิชาท่ีเป็นภาษาไทยมา
เป็นการเรียนทุกวชิาเป็นภาษาองักฤษทาํใหน้กัศึกษาส่วนหน่ึงไม่มีความสุขในการเรียน 

3) เ น่ืองจากวิทยาลัยนานาชาติ เป็นคณะท่ีเพิ่ งจัดตั้ ง ข้ึนมาเป็นหน่วยงานใหม่ใน
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการดาํเนินการเช่นความพร้อมในเร่ืองของอาคารสถานท่ี 
และส่ิงอาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอนบางอยา่งยงัไม่พร้อมเช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
หอ้งสันทนาการสาํหรับนกัศึกษา และ 

 4) จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนและสายผูส้อนท่ียงัไม่เพียงพอต่อการให้บริการนกัศึกษา
ทาํใหดู้แลนกัศึกษาไดไ้ม่ทัว่ถึง  

จากการสังเกตของผูศึ้กษาถึงประเด็นปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาจึงได้สอบถามจากนกัศึกษา
เบ้ืองตน้ความตอ้งการหรือมหาวิทยาลยัในฝันของนกัศึกษาวา่เป็นแบบใด  ซ่ึงสามารถสรุปไดพ้อ
สังเขปไดด้งัน้ี    
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1. มีบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสนุกไม่น่าเบ่ือ ชวนง่วง มีเทคนิคการสอนท่ีสนุกไม่ใช่
สอนตามเอกสารอ่านเองก็ได ้

2. อาจารยเ์ขา้ใจนกัศึกษา มาสอนสมํ่าเสมอตรงเวลา ไม่ยกเลิก Class แบบไม่มีการแจง้ 
ไม่ใหง้านเยอะจนเกินไป จนนกัศีกษาไม่มีเวลาทาํงานของวชิาอ่ืน 

3. มีเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยให้ความช่วยเหลืออยา่งเต็มใจ ในเร่ืองวิชาการเช่น ลงทะเบียน ตาราง
เรียน ห้องเรียน ทั้งน้ีความตอ้งการและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมามีผลทาํให้นักศึกษามี
ความสุข และไม่มีความสุข ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ ซ่ึงหากนักศึกษาไม่มีความสุขมากกว่ามี
ความสุขประเด็นปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นจะส่งผลให้มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา
เพิ่มมากข้ึน ผูท้าํการศึกษาจึงไดมุ้่งเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีนักศึกษาวิทยาลยันานาชาติ เป็นอนัดบั
แรก 
    หลงัจากท่ีวิทยาลยัฯ ทราบถึงประเด็นปัญหาและสาเหตุหลกัของนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการ
เป็นนักศึกษาคือ ทักษะด้านภาษาองักฤษ วิทยาลัยฯ จึงได้จดัให้มีหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ภาษาองักฤษก่อนเขา้เรียน และหากนกัศึกษากลุ่มใดท่ีมีผลการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษอยูใ่นเก
รณฑ์ท่ีจะตอ้งเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม ซ่ึงผลจากการจดักิจกรรมดงักล่าวทาํให้นกัศึกษามีทกัษะ
ภาษาองักฤษเพิ่มข้ึนแต่ขาดความสุข  

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาดงักล่าวผูศึ้กษาไดเ้กิดแรงบลัดาลใจท่ีอยากจะ
ให้นักศึกษา อาจารย ์บุคลากร วิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัขอนแก่นมีความสุขในการจดัการ
เรียนการสอน การจดักิจกรรม การทาํงาน จากความตั้งใจน้ีจึงขอใชโ้อกาสในการทาํการศึกษาอิสระ
ในคร้ังน้ี เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกประสบการณ์ท่ีประทบัใจ ของนกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร 
และผูป้กครอง เพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาความสุขของนักศึกษาในการเรียน การทาํ
กิจกรรม ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาถึง การใช้สุนทรียสาธกเพื่อพฒันาแนวทางการ
สร้างความสุขของนกัศึกษาให้เกิดข้ึนท่ีวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการคน้หาส่ิง
ท่ีเป็นจุดเด่นจุดร่วมส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ในวิทยาลยัฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเม่ือคน้หาพบ
แลว้ ก็จะนาํไปปรับใชก้บัวทิยาลยัฯ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงเชิงบวกข้ึน 
 
 
 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1   เพื่อศึกษาและคน้หาประสบการณ์ในมุมมองเชิงบวกของนกัศึกษา อาจารย ์และ 
บุคลากร วทิยาลยันานาชาติมหาวทิยาลยัขอนแก่น รวมถึงผูป้กครองของนกัศึกษา 
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2.2    เพื่อพฒันาความสุขท่ีเป็นปัจจยัช่วยสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีความสุขและจะส่งผลให้
ลดปัญหาการพน้สภาพของนกัศึกษาใหน้อ้ยลง 
 
3. ขอบเขตในการศึกษา 

ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษามุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาท่ีนกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ เป็นอนัดบัแรก 
จึงไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาดงัน้ี 
 3.1 ขอบเขตดา้นประชากร  
  3.1.1 ประชากรท่ีทาํการศึกษาไดแ้ก่ นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ ผูป้กครอง  

3.1.2. กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการสัมภาษณ์ท่ีเต็มใจในการให้ขอ้มูล  จาํนวน 36 คน
ประกอบดว้ย 
         นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ   จาํนวน 30 คน 
         อาจารย ์    จาํนวน 2 คน  
         บุคลากร     จาํนวน 2 คน  
         และ ผูป้กครอง   จาํนวน 2 คน  
3.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
 วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งอยูท่ี่ 123 อาคารสารสนเทศชั้น 9 ถ.

มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
3.3 ขอบเขตดา้นเวลา  
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการเก็บขอ้มูลในการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอย่าง ระหว่างเดือน 

มีนาคม 2556 - มิถุนายน 2556 
3.4 ขอบเขตดา้นวชิาการ 

ดา้นทฤษฎี การคน้หาประสบการณ์ดา้นบวกดว้ยการสัมภาษณ์โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก 
(Appreciative Inquiry: AI) และการสังเกต 

3.5 ดา้นการประเมินผลใช้การประเมินผล 4 ดา้น ของเคริคแพทริค (Krikprtrick’s Four 
Levels of Evalutation) หมายถึงการประเมินผลการฝึกอบรมซ่ึงมี 4 ขั้นตอน (อาํนาจ วดัจินดา, 
2554)  ดงัน้ี 

3.5.1 การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) คือการประเมินเพื่อรับรู้ว่านกัศึกษาท่ีเขา้
ร่วมโครงการมีทศัคติอยา่งไรต่อการเขา้ร่วมโครงการนั้น ๆ  

3.5.2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning) คือการวดัว่าผูรั้บการอบรมได้มีการ
เพิ่มพนูความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) หรือมีทศันคติ (Attitude) อนัพึงประสงคห์รือไม่ 



22 
 

3.5.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินท่ีเก่ียวกบัการนาํความรู้
ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการไปใชใ้นการปฏิบติังานจริง  

3.5.4 การประเมินผลลพัธ์ (Results) เป็นการประเมินท่ีทาํให้ทราบว่าการจดัทาํ
โครงการแต่ละโครงการส่งผลดีอยา่งไรต่อวทิยาลยันานาชาติ 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 

4.1. สามารถนาํประสบการณ์เชิงบวกในมุมมองของนักศึกษา อาจารย ์บุคลากร และ
ผูป้กครองไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความสุขผา่นแผนปฏิบติัการของฝ่ายพฒันานกัศึกษา ใน
การจดัทาํโครงการ กิจกรรม ในขณะท่ีกาํลงัศึกษาอยูท่ี่วทิยาลยันานาชาติ  

4.2 ทราบถึงความประทบัใจท่ีทาํให้นกัศึกษามีความสุขและเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตร และลดปัญหาการพน้สภาพของนกัศึกษาใหล้ดลง 

4.3 ไดแ้นวทางในการพฒันาความสุขขององคก์ร 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.1 ทฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) หมายถึง การคน้หาประสบการณ์ท่ี
เป็นด้านบวก ประสบการณ์ท่ีดี ท่ีโดดเด่น และน่าประทบัใจ เป็นกระบวนการการศึกษาค้นหา
ร่วมกนัเพื่อคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในตวัคนในองคร์ หรือ ของโลกท่ีอยูร่อบๆ ตวัของเขา 
 Appreciative หมายถึง การให้คุณค่า การแสดงการตระหนกัในส่ิงท่ีดีท่ีมีอยูใ่นบุคคล หรือ
องคก์ร 
 Inquiry หมายถึง การสาํรวจ การคน้หา 
 Appreciative Inquiry หรือ AI จึงมีความหมายสั้น ๆ วา่ “ การคน้หาส่ิงดีๆรอบตวั” 

5.2 วทิยาลยัฯ หมายถึง วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.3 นกัศึกษา หมายถึง นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่นท่ีมีรายช่ือเป็น

นกัศึกษาตามทะเบียนท่ีกาํลงัศึกษาเล่าเรียนอยูใ่นขณะนั้น 
5.4 อาจารย ์หมายถึง อาจารยว์ทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
5.5 บุคลากร หมายถึง บุคลากรวทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.6 ผูป้กครอง หมายถึง ผูป้กครองของนกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5.7 องคก์รแห่งความสุข หมายถึง ศูนยร์วมของบุคคล ท่ีรวมกนัเป็นหน่วยงานเดียวกนัและ

ดาํเนินกจกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้มีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกนั มีความปิติยินดี
ท่ีไดท้าํไดป้ฏิบติังานกบับุคคลในหน่วยงาน 
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องคก์ร หมายถึง ศูนยร์วมของบุคคล ท่ีรวมกนัเป็นหน่วยงานเดียวกนั และดาํเนิน
กิจกรรมตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

ความสุข หมายถึง ความพึงพอใจ ความปิติยนิดี ความสบายกาย สบายใจ 
องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) คือ สถานท่ีทาํงาน ศูนยร์วมของบุคคลท่ี

รวมเป็นหน่วยงานเดียวกนั ทาํงานร่วมกนัดว้ยความสบายใจ มีความพึงพอใจและมีความภาคภูมิใจ
ในงานท่ีทาํ 
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บทที ่3 
วธิีการด าเนินการศึกษา 

 
 

  การศึกษาเร่ือง การพฒันาความสุขของนกัศึกษา กรณีศึกษา นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นการศึกษาโดยใช้ทฤษฎี สุนทรียสาธก(Appreciative Inquiry: AI) เป็น
เคร่ืองมือในการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีเป็นจุดดี จุดเด่น จุดร่วม ผ่านกระบวนการสุนทรีย
สาธก (4-D Cycle) ซ่ึงใช้การสัมภาษณ์โดยตรงกบั นักศึกษา อาจารย ์บุคลากร และ ผูป้กครอง 
วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยเร่ิมตน้จากการตั้งคาํถามเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ี
ประทบัใจหรือความภูมิใจท่ีเกิดข้ึนกบัวทิยาลยันานาชาติ ท่ีทาํให้เกิดความสุข ในขณะท่ีกาํลงัศึกษา
อยู ่ร่วมกบัการสังเกตกลุ่มตวัอยา่งในการจดักิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในวิทยาลยัฯ และนาํขอ้มูลท่ีไดน้ั้น
ไปใชห้าแนวทางในการสร้างวิทยาลยัแห่งความสุข โดสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
1. ระเบียบวธีิการศึกษา 

  จากการศึกษาอิสระเร่ือง “การใช้สุนทรียนสาธก (Appreciative Inquiry) เพื่อหาแนว
ทางการพฒันาความสุขของนกัศึกษา กรณีศึกษา นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เป็นการศึกษาโดยใชท้ฤษฎี สุนทรียสาธก (4-D Cycle) เป็นพื้นฐานในการดาํเนินการศึกษาและใช้
แนวคิดองคก์รแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace)  เพื่อหาแนวทางการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขในการกาํหนดทิศทางการทาํกิจกรรมโครงการของวิทยาลยัฯ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ี
คน้พบ (Discovery) จากประสบการณ์เชิงบวกของ นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร และผูป้กครอง เม่ือ
พบประสบการณ์ดงักล่าวเพื่อนาํจุดร่วมและจุดโดดเด่นพิจารณาร่วมกบัแนวคิดองคก์รแห่งความสุข 
มาใชใ้นการวาดฝัน (Dream) จากนั้นออกแบบในขั้นตอนการออกแบบ (Design) เป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการดําเนินงาน 
(Destiny) แล้วดาํเนินการในโครงการหรือกิจกรรมท่ีสามารถดาํเนินการไดท้นัที ร่วมกนักบัการ
สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นนําเอาผลการวิเคราะห์มาวางแผนในการเพิ่มความสุขให้กับ
นักศึกษาในการเรียนการสอนของนักศึกษา พร้อมทั้งดัดแปลง ปรับปรุง และพฒันาการจดัทาํ
กิจกรรมโครงการของฝ่ายพฒันานกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติต่อไป   
 
 
 1.1 กลุ่มตัวอย่าง 
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  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และผูป้กครองโดยทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเต็มใจในการให้ขอ้มูล  
จาํนวน 36 คน ประกอบดว้ย 

         นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ   จาํนวน 30 คน 
         อาจารย ์    จาํนวน 2 คน  
         บุคลากร     จาํนวน 2 คน  
         และ ผูป้กครอง   จาํนวน 2 คน  
 

1.2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเคร่ืองมือดังนี้ 
1.2.1 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการเก็บขอ้มูล ด้วยวิธีการสอบถามโดยตรงจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
1.2.2  วธีิการสังเกตการณ์ เป็นวธีิการเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา ท่าทาง 

หรือ เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีอยูก่บักลุ่มตวัอยา่ง 
 

2 การออกแบบค าถาม  
การออกแบบคาํถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ จะประยุกตใ์ชห้ลกัของสนุทรียสาธกในการตั้ง

คาํถาม โดยการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา คาํถามท่ีใชใ้นการ
สัมภาษณ์เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ดา้นบวก ความรู้สึกประทบัใจ หรือ ภูมิใจเร่ืองอะไร
ขณะทีเรียนท่ีวทิยาลยัฯ เพื่อนาํขอ้มูลมาหาจุดร่วม และจุดโดดเด่น 
 
3   การด าเนินการตามกระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) 
  การใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก (4-D Cycle) เป็นพื้นฐานในการศึกษาโดยมี 4 ขั้นตอน 
และ ไดท้าํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผา่นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การคน้พบหรือการคน้หาความประทบัใจ (Discovery) เป็นขั้นตอนในการ
คน้หาและรวบรวมประสบการณ์เชิงบวก โดยเร่ิมตน้จากการให้นกัศึกษาในวิทยาลยัฯ อาจารย ์
เจา้หน้าท่ี และผูป้กครอง แต่ละคนบอกเล่าเร่ืองราวในแง่มุมท่ีดีท่ีสุดจากประสบการณ์ท่ีไดเ้ขา้มา
เรียน มาทาํงาน ท่ีวทิยาลยัฯ   
 ส่วนท่ี 1: สัมภาษณ์นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จาํนวน 30 คน ทุกสาขา ทุกชั้ นปี ทั้ ง
นกัศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงศิษยเ์ก่าท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยผ่านคาํถาม
ปลายเปิดท่ีตั้งข้ึนมาซ่ึงเนน้การคน้หาประสบการณ์จากการมาเรียนและทาํกิจกรรมท่ีวิทยาลยัฯ ว่า
ประทบัใจ หรือ ภูมิใจเร่ืองอะไรขณะทีเรียนท่ีวทิยาลยัฯ เพื่อนาํขอ้มูลมาหาจุดร่วม และจุดโดดเด่น 



26 
 

 ส่วนท่ี 2: สัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร และผูป้กครอง จาํนวน  6 คน โดยผ่านคาํถาม
ปลายเปิดท่ีตั้งข้ึนมาซ่ึงเนน้การคน้หาประสบการณ์จากการสอน การทาํงาน และร่วมทาํกิจกรรมกบั
ทางวิทยาลยัฯ วา่ประทบัใจ หรือ ภูมิใจเร่ืองอะไร ในส่วนของผูป้กครอง มีการตั้งคาํถามถึงความ
ภูมิใจและความประทบัใจในวทิยาลยันานาชาติ โดยใชก้ระบวนการคน้หาความสุขดงัภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 วธีิการคน้หาความสุขของนกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติดว้ยวธีิ AI 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การวาดฝัน (Dream) เป็นขั้นตอนการในการจินตนาการส่ิงท่ีเราอยากให้
นกัศึกษาเป็นหรือส่ิงท่ีเราฝันวา่นกัศึกษาจะเป็นอยา่งไร  
 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากขั้นตอน
การค้นหา Discovery มาทาํการวิเคราะห์เพื่อหาจุดร่วม และจุดโดดเด่น เพื่อนํามาทาํการวาง
แผนการพฒันานักศึกษาอย่างมีส่วนร่วมพร้อมทั้งคน้หาเพิ่มเติมจากทฤษฎีความสุข 8 ประการ 
(Happy 8) ถึงส่ิงท่ีสร้างความสุขความประทบัใจให้กบันกัศึกษา อนัเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความสุข
ในการเรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ เพื่อลดปัญหาการพน้สภาพนกัศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 4 การดาํเนินการ (Destiny) เป็นขั้นตอนการดาํเนินการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
นาํมาเป็นแนวทางปฏิบติัในการเปล่ียนแปลงนกัศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงคท่ี์วางไว้
ร่วมกนั 
 
4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ผูศึ้กษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 

นกัศึกษา อาจารย ์ บุคลากร ผูป้กครอง 

ปรึกษา 

สมัภาษณ์ 

สงัเกต 

สมัภาษณ์ 

สงัเกต 
สมัภาษณ์ 

สงัเกต 
สมัภาษณ์ 

สงัเกต 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิใชว้ธีิการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้าํถามปลายเปิดโดย
การจดบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือจดจาํ เพื่อวิเคราะห์หาจุดร่วม และจุดโดดเด่น หรือส่ิงท่ี
ทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ใช้วิธีการคน้ควา้จากเอกสารของวิทยาลยันานาชาติ คือ 

การศึกษาค้นควา้จากรายงานประจาํปีและแผนปฏิบัติการของฝ่ายพฒันานักศึกษา วิทยาลัย
นานาชาติ ประจาํปีการศึกษา 2555  

 
5 การวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปผลการดาํเนินการศึกษาท่ีไดจ้ากการศึกษา การคน้หาประสบการณ์ดา้น
บวก ของนกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรและผูป้กครองเพื่อหาจุดร่วม (Convergence) และจุดโดดเด่น 
(Divergence) โดยนําขอ้มูลดังกล่าวมาทาํไปวาดฝัน (Dream) ออกแบบ (Design) และนาํไป
ดาํเนินการ (Destiny) โครงการเพื่อหาแนวทางในการสร้างวิทยาลยัแห่งความสุข ท่ีเป็นปัจจยัช่วย
สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีความสุขและมีเกรณ์การพน้สภาพนกัศึกษานอ้ยลงต่อไป   

หลงัจากไดโ้ครงการและจดัท าโครงการตามการพฒันาความสุข ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวทางการ
ประเมินผล 4 ดา้นของเคร์คแพทริค (Kirkpatrick’s Four Levels of Evaluation) เพื่อประเมินผล
โครงการ แต่การศึกษาคร้ังน้ีประเมินผลเพียง 3 ระดบัคือ 1. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) เพื่อ
วดัผลวา่ผูน้กัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการมีทศันคติอยา่งไรต่อโครงการนั้น ๆ 2. การประเมินการเรียนรู้ 
(Learning) เพื่อประเมินผลว่านักศึกษาไดมี้การเพิ่มพูนความรู้ (Knowlege) ทกัษะ (Skill) และ มี
ทศันคติ (Attitude) ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ส่วนด้านการประเมินผลดา้นท่ี 3. การประเมินผล
พฤติกรรม (Behavior) เพื่อประเมินว่านักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบติังานจริงหรือไม่ และดา้นท่ี 4. การประเมินผลลพัธ์ (Results) ซ่ึงเป็นการประเมินผลเพื่อท าให้
ทราบว่าการจัดท าโครงการแต่ละโครงการส่งผลดีอย่างไรต่อวิทยาลัยฯ บ้าง ยงัไม่สามารถ
ประเมินผลไดเ้น่ืองจากการศึกษามีระยะเวลาสั้น (อ านาจ วดัจินดา, 2554) 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 
  การศึกษาเร่ือง การใชสุ้นทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เพื่อพฒันาความสุขของ
นกัศึกษา กรณีศึกษานกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
โดยใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) เป็นแนวทางหลกัในการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการคน้หา (Discovery) ขั้นตอนการวาดฝัน (Dream)  ขั้นตอน
การออกแบบ (Design) และขั้นตอนการเร่ิมตน้ทาํ (Destiny) เพื่อคน้หาประสบการณ์และแนวคิด
ดา้นบวกของนกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรวิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัขอนแก่น และผูป้กครอง 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัโครงการพฒันาความสุขของนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ อยา่งมีส่วน
ร่วม ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
4.1 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์โดยใช้กระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI)  
  ผูศึ้กษาได้ทาํการสัมภาษณ์นักศึกษาทั้ งนักศึกษาไทย และ นักศึกษาชาวต่างประเทศ  
รวมถึงศิษยเ์ก่าจาํนวน 30 คน อาจารยช์าวต่างประเทศ จาํนวน 2 คน บุคลากรจาํนวน 2 คน  และ
ผูป้กครอง จาํนวน 2 คน รวมทั้งหมด 36 คน เพื่อคน้หาประสบการณ์และความประทบัใจเชิงบวก
ของนกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร และผูป้กครอง เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจดัทาํโครงการพฒันา
ความสุขของนักศึกษา และลดปัญหาการตกออก โดยใ ช้เทคนิคสุนทรียสาธก (Appreciative 
Inquiry: AI) ดว้ยคาํถามเชิงบวก คือ ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวิทยาลยัฯ ท่ีรู้สึก
ประทบัใจ หรือภูมิใจ เพื่อหาคน้หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น 
(Divergence) เพื่อวาดฝันถึงแนวทางการพฒันาความสุขของนกัศึกษาและลดปัญหาการพน้สภาพ
การเป็นนกัศึกษา  ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  4.1.1 การค้นพบ (Discovery) 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรและผูป้กครอง วทิยาลยันานาชาติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยใชแ้นวทางสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) ดว้ยคาํถามเชิงบวก 
รวมทั้งหมด 36 คน ทั้งนกัศึกษาไทย นกัศึกษาชาวต่างประเทศ ศิษยเ์ก่า ทุกสาขา สามารถวิเคราะห์
ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

นักศึกษาคนที่ 1 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ประทบัใจในความอบอุ่นท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจาก
เจา้หนา้ท่ีอยา่งเตม็ใจ ความยิม้แยม้แจ่มใส ความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี 
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 นักศึกษาคนที ่2 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: ประทบัใจความเป็นกนัเอง ท่ีเจา้หนา้ท่ีมอบให้ ไม่ทาํให้
รู้สึกอายหรือ ผดิ เป็นเหมือนพี่เตือนนอ้ง เหมือนคนในครอบครัว 
 นักศึกษาคนที่ 3 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: อาจารยแ์นะนาํให้รู้จกัรุ่นพี่ท่ีเรียนวิชาท่ีเรียนไดค้ะแนน
ดี เพื่อท่ีจะไดป้รึกษาและขอคาํแนะนาํไดเ้วลาท่ีมีคาํถามหรือขอ้สงสัยซ่ึงเปรียบเหมือนเป็นผูช่้วย
อาจารย ์

นักศึกษาคนที่ 4 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ความใส่ใจ และความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือ ใส่ใจ
ความรู้สึกของนกัศึกษา และความอบอุ่นและกาํลงัใจ ท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ี 

นักศึกษาคนที่ 5 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเป็นอินเตอร์ ได้ใช้
ภาษาองักฤษตลอดเวลา วิธีการสอนของอาจารย ์ท่ีเปิดโอกาสให้นกัศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น 
ความอบอุ่นท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีและวทิยาลยัฯ เหมือนเป็นคนในครอบครัว ท่ีคอยให้คาํแนะนาํทั้ง
เร่ืองการเรียนและประสบการณ์ในการทาํกิจกรรม และเปิดโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพของตวัเองอยา่ง
เตม็ท่ี 

นักศึกษาคนที่ 6 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ประทบัใจอาจารย ์บรรยากาศการเรียนการสอน ท่ีเป็น
กนัเองไม่กดดนันกัศึกษาในหอ้งเรียน เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น ทาํใหต้วัเองกลา้แสดงออก  

นักศึกษาคนที ่7 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: ความอบอุ่นความเป็นกนัเองความใส่ใจท่ีไดรั้บจากเพื่อน 
ๆ พี่ๆ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีทาํใหไ้ม่รู้สึกวา่โดดเด่ียวเพราะตอ้งมาอยูต่่างบา้นและแตกต่างจากท่ีท่ี
คุน้เคย 

นักศึกษาคนที่ 8 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: การไดมี้โอกาสแสดงศกัยภาพในตวัเองให้ผูป้กครองได้
เห็นโดยผ่านการทาํกิจกรรมท่ีวิทยาลัยฯจัดให้ และการได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นใน
หอ้งเรียนเวลาเรียน เป็นผูใ้หญ่มากข้ึน มีความรับผดิชอบมาก 

นักศึกษาคนที่ 9 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ได้เจอเพื่อนจากหลากหลายวฒันธรรม ได้เรียนรู้
วฒันธรรมของประเทศอ่ืนๆ อาจารยท่ี์คอยใหค้าํแนะนาํและคาํปรึกษา ท่ีไม่ใช่แค่เร่ืองการ เรียนการ
สอน และมีโอกาสไดแ้สดงศกัยภาพของตวัเอง ไดเ้ป็นตวัแทนวิทยาลยัฯ ในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ระดบัชาติ ไดมี้โอกาสเขา้พบท่านฑูต ทาํให้มีความมัน่ใจมากยิ่งข้ึน วิทยาลยัฯ สร้างและสนบัสนุน 
โอกาสท่ีดีๆ ใหไ้ดเ้ขา้ร่วม  

นักศึกษาคนที ่10 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: บรรยากาศท่ีเป็นมิตร อบอุ่น เป็นกนัเองไม่ทาํให้รู้สึกวา่
ตัวเองไม่ใช่คนไทย ได้เจออาจารย์และเพื่อนท่ีมาจากหลากหลายประเทศ  อาจารย์มีความรู้
ความสามารถ 

นักศึกษาคนที่ 11 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: บรรยากาศ ความอบอุ่น เป็นกนัเองระหว่างเพื่อน
นกัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี เป็นเหมือนบา้นดูแลกนัเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั ห้องเรียน
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สะอาด อาจารยใ์ห้คาํแนะนาํทั้งในเร่ืองเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ได ้และไดรั้บโอกาสดีๆ ในการเขา้ร่วม
กิจกรรม ท่ีส่งเสริมใหมี้ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 

นักศึกษาคนที่ 12 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน ๆ ท่ีร่วมมือกนั ทาํงาน
เป็นทีม ความสามคัคี อาจารยท่ี์ใหค้าํแนะนาํทั้งในเร่ืองเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ได ้ 

นักศึกษาคนที่ 13 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: บรรยากาศการเรียนการสอน อาจารยท่ี์เปิดโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็น ในห้องเรียนและทุกคร้ังท่ีมีคาํถามหรือสงสัย วิธีการสอนของอาจารยแ์ต่ละ
ท่านท่ีเปิดกวา้งไม่ทาํใหน้กัศึกษากลวั  

นักศึกษาคนที ่14 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: ความอบอุ่นเป็นกนัเอง เหมือนคนในครอบครัวท่ีไดรั้บ
จากเพื่อน ๆ อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี ท่ีคอยช่วยเหลือทั้งเร่ืองเรียนและการใชชี้วติในประเทศไทย  

นักศึกษาคนที่ 15 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: มิตรภาพระหวา่งเพื่อน ๆ ความอบอุ่นเหมือนคนใน
ครอบครัว อาจารยเ์ป็นกนัเอง เจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนในเร่ืองต่างๆ  

นักศึกษาคนที่ 16 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: กิจกรรมท่ีทาํให้ไดมี้โอกาสไปช่วยเหลือสังคม ได้
ช่วยเหลือคนท่ีดอ้ยกวา่เรา ทาํใหอ่ิ้มเอมใจ ประทบัใจ 

นักศึกษาคนที่ 17 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ความเป็นกนัเองของอาจารย ์ทาํให้กลา้แสดงความ
คิดเห็นเวลามีคาํถามหรือสงสัย บรรยากาศและความอบอุ่นของเจา้หน้าท่ี เวลามีกิจกรรมได้ทาํ
ร่วมกนัทั้งหมดเพราะ รู้จกักนัทุกคน  

นักศึกษาคนที่ 18 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: รู้จกักนัทุกคนทั้งอาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและเพื่อน ๆ แมจ้ะ
อยูต่่างสาขา อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีโอบออ้มอารี คอยให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํทีดีอยูเ่สมอ อบอุ่น
เหมือนเป็นครอบครัว มีกิจกรรมใหเ้ขา้ร่วมอยูเ่สมอ มีโอกาสใหแ้สดงศกัยภาพของตวัเอง 

นักศึกษาคนที่ 19 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: บรรยากาศความเป็นนานาชาติ อาจารยมี์ความเป็น
กนัเอง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นตลอดเวลา ไม่รู้สึกกดดนัเวลาเรียนทาํให้กลา้แสดงความ
คิดเห็น และช่วยใหจ้ดจาํไดเ้วลาทาํขอ้สอบ เจา้หนา้ท่ีก็คอยใหค้าํปรึกษาท่ีดีเหมือนพี่กบันอ้ง  

นักศึกษาคนที ่20 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: การเรียนเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษกบัอาจารยช์าว
ต่างประเทศก่อนเขา้เรียนจริง ช่วยให้เกิดความคุน้เคย และปรับตวั การเปิดโอกาสให้นกัศึกษายา้ย
สาขาท่ีเรียนได้ มีการให้คาํแนะนาํและคาํปรึกษาท่ีดีจากเจา้หน้าท่ีและอาจารย ์บรรยากาศท่ีเป็น
กนัเอง ไม่รู้สึกกดดนั อบอุ่นเป็นกนัเอง 

นักศึกษาคนที่ 21 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: กิจกรรมรับน้องทาํให้ไดมี้โอกาสร้องเพลงร่วมกบั
เพื่อน ๆ น้องๆ ได้เห็นถึงความสามคัคีระหว่างเพื่อนๆ ท่ีตั้ งใจทาํกิจกรรมให้สําเร็จ ได้เรียนรู้
วฒันธรรมของคนท่ีมากจากต่างวฒันธรรมโดยการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
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นักศึกษาคนที่ 22 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ความอบอุ่นระหวา่งเพื่อน รุ่นพี่ อาจาร์ยและเจา้หนา้ท่ี 
การจดักิจกรรมท่ีทาํใหทุ้กคนมีส่วนร่วม ทาํใหรู้้จกักนัมากข้ึน 

นักศึกษาคนที่ 23 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ความอบอุ่น ความเป็นกนัเองเวลาขอคาํปรึกษาจากทั้ง
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี บรรยากาศความเป็นกนัเอง  

นักศึกษาคนที ่24 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: รูปแบบการสอนของอาจารยแ์ต่ละคน ความอบอุ่นเป็น
กนัเองเหมือนคนในครอบครัว การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนของอาจารยท่ี์ทาํให้นักศึกษามี
โอกาสทาํงานร่วมกนั สนิทกนัมากข้ึน 

นักศึกษาคนที ่25 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: บรรยากาศ มีเพื่อนต่างชาติจริงๆ ไดพ้ดูภาษาองักฤษกบั
คนต่างชาติทาํให้ไม่อาย บรรยากาศในห้องเรียนและบริเวณวิทยาลยัฯ ท่ีดูเป็นนานาชาติทาํให้กลา้
พดูภาษาองักฤษ มีกิจกรรมท่ีทาํใหไ้ดท้าํร่วมกบัเพื่อนเช่นดาํนา ทาํใหรู้้จกักนัมากข้ึน 
 นักศึกษาคนที ่26 สรุปส่ิงทีค้่นพบ:  ความเอาใจใส่ของเจา้หนา้ท่ีในการโทรศพัทไ์ปตามมา
สอบ ดูแลเหมือนเป็นคนในครอบครัว เป็นเหมือนพี่นอ้งท่ีใส่ใจและดูแลกนั 
 นักศึกษาคนที่ 27 สรุปส่ิงที่ค้นพบ:  มีเพื่อนชาวต่างประเทศจริง ๆ อาจารยท่ี์เป็นชาว
ต่างประเทศ และบรรยากาศท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้และการใชภ้าษาองักฤษจริงจงั  
 นักศึกษาคนที่ 28 สรุปส่ิงที่ค้นพบ:  ความอบอุ่นระหวา่งรุ่นพี่รุ่นนอ้งท่ีคอยช่วยเหลือกนั 
ทั้งในเร่ืองการทาํกิจกรรม ความสามคัคีในการร่วมร้องเพลงเชียร์อย่างตั้งใจและการดูแล เอาใจใส่
ของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  

นักศึกษาคนที่ 29 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: การทาํงานเป็นทีมของเพื่อน ๆ และโอกาสท่ีวิทยาลยัฯ
คอยใหก้ารสนบัสนุนในการทาํกิจกรรม ทั้งอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยสนบัสนุนและดูแลเอาใจใส่
อยา่งใกลชิ้ดในการทาํกิจกรรม 

นักศึกษาคนที ่30 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: ความอบอุ่นระหวา่งรุ่นพี่รุ่นนอ้งท่ีคอยช่วยเหลือกนั ทั้ง
ในเร่ืองการทาํกิจกรรมและการเรียน การดูแลเอาใจใส่ของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 

บุคลากร คนที่ 1 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ไดช่้วยเหลือสนบัสนุนให้นกัศึกษาประสบความสําเร็จ
ในการเรียนท่ีวทิยาลยัฯ เช่นทุนการศึกษาท่ีช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของนกัศึกษา และไดช่้วยให้
นกัศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ร่วมโครงการและกิจกรรมดีๆระดบัชาติ 

บุคลากร คนที่ 2 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: การท่ีเจา้หน้าท่ีให้ความรัก ความเอาใจใส่นกัศึกษา
เหมือนเป็นคนในครอบครัวดว้ยความจริงใจ เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้นกัศึกษาไดแ้สดง
ศกัยภาพและประสบความสาํเร็จในการเรียนและการทาํงาน  

ผู้ปกครองคนที ่1 สรุปส่ิงทีค้่นพบ: ความมัน่ใจความไวใ้จต่อวิทยาลยัฯ (อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 
ระบบการเรียนการสอน) ในการดูแลเอาใจใส่นกัศึกษาเหมือนคนในครอบครัว 
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ผู้ปกครองคนที่ 2 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ และการให้ความสําคญั
กบัทุกคนไม่เพียงแต่ตวันกัศึกษา แต่รวมถึงผูป้กครอง ทาํให้รู้สึกอบอุ่นและเกิดความไวว้างใจ และ
เช่ือมัน่ต่อองคก์รฯ (วทิยาลยัฯ) ท่ีจะบ่มเพาะลูกใหเ้ป็นคนดีและมีความสุขในการเรียนได ้

อาจารย์คนที่ 1 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: กิจกรรมท่ีวิทยาลยัฯ จดัข้ึนทาํให้มีโอกาสไดเ้รียนรู้
วฒันธรรมไทย และมีโอกาสไดท้าํกิจกรรมร่วมกบันกัศึกษา อาจารยแ์ละเพื่อนร่วมงาน 

อาจารย์คนที่ 2 สรุปส่ิงที่ค้นพบ: วิทยาลยัฯ ให้อิสระในการออกแบบการเรียนการสอน 
บรรยากาศท่ีไม่เขม้งวดจนรู้สึกอึดอดั และมีการสร้างโอกาสให้ไดมี้ส่วนร่วมกบันกัศึกษา อาจารย์
และเพื่อนร่วมงาน ผา่นการจดักิจกรรม โครงการสาํคญัๆตามประเพณี 

 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์โดยใช้แนวทางสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: IA) 
ดว้ยคาํถามเชิงบวก จาํนวน 36 คน ประกอบด้วยนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทย และ นักศึกษาชาว
ต่างประเทศ  รวมถึงศิษยเ์ก่าจาํนวน 30 คน อาจารยช์าวต่างประเทศ จาํนวน 2  คน บุคลากรจาํนวน 
2 คน  และผูป้กครอง จาํนวน 2 คน สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลจากการคน้พบและสรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 
สรุปผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร และผูป้กครองจาํนวน 36 คน 
เม่ือคน้พบกลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่มน้ีแลว้จากนั้นก็ดาํเนินการขยายผลในแนวปฏิบติั ให้บรรลุตามส่ิงท่ีวาด
ฝันไว ้ผา่นการทาํโครงการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยทีเ่ป็นจุดร่วม  (Convergences) 
1. ความอบอุ่น เป็นกนัเองระหวา่งนกัศึกษา อาจารย ์และ บุคลากร  
2. เหมือนเป็นคนในครอบครัว พี่ดูแลนอ้ง การดูแลเอาใจใส่ 
3. การจดัภูมิทศัน์เพื่อใหมี้บรรยากาศความเป็นนานาชาติ แต่อบอุ่นเหมือนอยูบ่า้น 
4. บรรยากาศท่ีส่งเสริมการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ  
5. การยอมรับและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น  

ปัจจัยทีเ่ป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 
1. ชาวต่างประเทศทั้งนกัศึกษาและอาจารยไ์ดรู้้จกัวฒันธรรมอนัดีของไทย 
2. การพยายามพูดคุยและจบักลุ่มกบัเพื่อนนกัศึกษาชาวต่างประเทศเพื่อพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษและดูภาพยนตเ์ป็นภาษาองักฤษ 
3. อาจารยแ์นะนาํรุ่นพี่ท่ีเรียนดีใหช่้วยเป็นพี่เล้ียงในการเรียน 
4. ความตั้งใจและสามคัคีในการร่วมกนัทาํกิจกรรมใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์
5. การช่วยเหลือสังคมโดยการไปบริจาคของใหก้บันกัศึกษาคนตาบอด 
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4.2 การวาดฝัน (Dream)  
  เ ม่ือผู ้ศึกษาได้ทําการรวบรวมข้อมูลในระดับหน่ึงแล้ว ผู ้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์จาก 
ประสบการณ์ด้านบวกท่ีได้ค้นพบตามหลักการของกระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative 
Inquiry: AI) ท่ีได้จากกระบวนการการคน้หา (Dircovery) จากนักศึกษา อาจารย ์บุคลากร และ
ผูป้กครอง ว่ามีความตอ้งการอยากให้วิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัขอนแก่น “เป็นวิทยาลยัแห่ง
ความสุข” มีบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมีความเป็นนานาชาติ เปรียบเสมือนกบัการไดไ้ปเรียนใน
ต่างประเทศ นกัศึกษามีความตั้งใจใส่ใจในการเรียน มีศกัยภาพ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีพร้อมท่ีจะให้
การช่วยเหลือและ ให้คาํปรึกษาเปรียบเสมือน คนในครอบครัวเดียวกนั เพื่อให้นกัศึกษามีความสุข
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา และ ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
4.3 การออกแบบ (Design)  และการด าเนินการ (Destiny) 
  เม่ือได้วาดฝัน (Dream) ในส่ิงท่ีอยากให้เกิดข้ึนกบันักศึกษาวิทยาลยันานาชาติ แล้ว จึง
นาํเอาส่ิงท่ีไดค้น้พบจากขั้นตอน Discovery มาสร้างเป็นแนวทางในการพฒันานกัศึกษา เพื่อขยาย
ผลในการสร้างศกัยภาพในตวันกัศึกษาให้เกิดข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงจะเป็นไปอยา่งค่อย เป็นค่อย
ไป เปิดโอกาสให้นกัศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และ
สอดคล้องกับการวาดฝัน (Dream) โดยการออกแบบกิจกรรมผ่านการทาํโครงการ ท่ีได้จาก 
ประสบการณ์ ท่ีดีๆ ของนกัศึกษา อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และผูป้กครอง เพื่อเป็นแนวทางในการ พฒันา
นกัศึกษาอยา่งมีส่วนร่วม ภายใตก้ารจดัทาํโครงการสร้างความสุข   เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ภายในวทิยาลยัฯ และสร้างความสุขในการเรียนท่ีวทิยาลยัฯ    

โดยนกัศึกษาท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนกัศึกษาในวิทยาลยัฯ 
ไดน้ั้นตอ้งประกอบไปดว้ยกลุ่มคนท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. นกัประสานงาน (Connector) เป็นนกัศึกษาผูท่ี้มีความสามารถประสานเช่ือมคนจาก
หลายๆคนได ้และสามารถเผยแพร่แนวคิดไปยงันกัศึกษาในวงกวา้งได ้

2. ผูรู้้ (Maven) เป็นนกัศึกษาท่ีใฝ่รู้และมีความรู้ในรายวชิาหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็น
อยา่งดี 

3. นักขาย (Saleman) เป็นนักศึกษาท่ีเก่งในการจูงใจและโน้มน้าวให้คนอ่ืนเช่ือและ
สามารถ ทาํใหค้นท่ีลงัเล สงสัยกลบัมาเช่ือได ้

เม่ือคน้พบกลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่มน้ีแลว้จากนั้นก็ดาํเนินการขยายผลในแนวปฏิบติั ให้บรรลุตาม
ส่ิงท่ีวาดฝันไว ้ผา่นการทาํโครงการต่าง ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีความสุขต่อไปดงัโครงการต่อไปน้ี 
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1. โครงการพีต่ิวน้อง เพือ่นช่วยเพือ่น 
 ที่มา นักศึกษาไม่มีความสุขในห้องเรียน ขาดเรียน เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เร่ืองในส่งท่ี

อาจารยส์อนไดค้ะแนนสอบนอ้ย 
  การค้นพบ (Discovery) 

จากการคน้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น(Divergence) ท่ีวา่ อาจารยแ์นะนาํให้รู้จกัรุ่นพี่ท่ีเรียน
วิชาท่ีเรียนได้คะแนนดี เพื่อท่ีจะไดป้รึกษาและขอคาํแนะ นาํได้เวลาท่ีมีคาํถามหรือขอ้สงสั ยซ่ึง  
เปรียบเหมือนเป็นผูช่้วยอาจารย ์
  การวาดฝัน (Dream) 

 นกัศึกษามีท่ีปรึกษาท่ีนอกเหนือจากอาจารยท่ี์อยูใ่นวยัใกลเ้คียงกนัสามารถปรึกษาและให้
คาํแนะนาํกนัไดร้ะหว่างเพื่อนกบัเพื่อนและรุ่นพี่กบัรุ่นนอ้งทาํให้นกัศึกษามีความสุขในการเรียน 
เขา้ใจในเน้ือหารายวชิามากยิง่ข้ึน ทาํคะแนนสอบไดดี้ข้ึน 
  การออกแบบ (Design) 

1.  นาํเสนอโครงการต่อผูบ้ริหารผ่านผูช่้วยฝ่ายพฒันานกัศึกษาเพื่อจดัทาํแผน โครงการพี่
ติวน้อง เพื่อนช่วยเพื่อนโดยเน้นเร่ืองของการเรียนเพื่อเสนอของบประมาณสําหรับนกัศึกษาท่ีเป็น
ติวเตอร์ในแต่ละรายวชิา 
  เร่ิมรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นผู ้ติวในแต่ละรายวิชาผ่านทาง facebook 
/kkuic/kkuic.sd และติดป้ายประชาสัมพนัธ์(ขั้นตอนการกาํหนดคุณสมบติัรุ่นพี่/ติวเตอร์) โดย
นักศึกษาท่ีจะเป็นติวเตอร์จะต้องมีผลการเรียนไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือได้รับคาํแนะนาํจากอาจารย์
ประจาํวชิานั้นๆ วา่มีความเขา้ใจในวชิาดงักล่าว และสามารถเป็นติวเตอร์ได ้

รุ่นพี่หรือติวเตอร์ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีกาํหนดจะตอ้งกาํหนดวนั เวลา สถานท่ีท่ีจะจดัติว
และในวนัเวลาท่ีมาติวจะตอ้งมีการลงช่ือรุ่นนอ้งหรือเพื่อนๆท่ีมารับการติว  ฝ่ายพฒันานกัศึกษาทาํ
การประชาสัมพนัธ์ร่วมกบัติวเตอร์เพื่อแจง้ให้นกัศึกษารุ่นนอ้งทราบถึงกาํหนดการ วิชาท่ีรุ่นพี่เปิด
ติว 

ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการประเมินหลงัการสอบระหว่างภาค และ ผลการ
สอบ FINAL เพื่อวดัผลการเรียนของผูรั้บติว 

การด าเนินการ (Destiny) 
   มอบหมายให้ฝ่ายพฒันานกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ ดาํเนินการโครงการพี่ติวน้อง 

เพื่อนช่วยเพื่อนดงัภาพท่ี 6 โครงการพี่ติวนอ้ง เพื่อนช่วยเพื่อน 
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ภาพท่ี 6 โครงการพี่ติวนอ้ง เพื่อนช่วยเพื่อน 

 
  รายละเอยีดโครงการ 

เพื่อให้รุ่นพี่ได้มีโอกาสแสดงศกัยภาพทางวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการ เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีตนถนดั มาถ่ายทอดให้กบัรุ่นน้อง และเป็การสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง รุ่นพี่กบัรุ่นนอ้ง  หรือ ระหวา่งเพื่อนกบัเพื่อน รวมทั้งเป็นการสร้างความ
เขม้แข็งทางวิชาการให้กบั นักศึกษาเพื่อมีกาํลงัใจในการเรียนและส่งผลให้สามารถเรียนจนจบ
หลกัสูตรได ้

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นกัศึกษารุ่นพี่ไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์ดา้นการเรียนให้กบัรุ่น

นอ้ง ใหเ้ขา้ใจในเน้ือหารายวชิานั้น ๆ มากยิง่ข้ึน  
2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนกัศึกษารุ่นพี่และรุ่นนอ้ง 

กลุ่มเป้าหมาย      นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 
ระยะเวลาด าเนินการ     ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2556   ( พฤษภาคม - กนัยายน 2556) 
สถานที ่   วทิยาลยันานาชาติ มข. 
งบประมาณ  ค่าตอบแทนนกัศึกษาท่ีเป็นผูติ้ว ประมาณ 20,000 บาท 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัศึกษาท่ีเขา้รับการติวได ทบทวนและรู จกัเทคนคในการเรียนวชิาต างๆ  
2.  นกัศึกษาท่ีเขา้รับการติวมีความพร อมในการเรียนและการสอบ  
3.  เกิดความสมพนัธ อนัดีระหว างรุ นพี่และรุ่นน อง และระหวา่งเพื่อนกบัเพื่อน 
4.  จาํนวนนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาลดลง 
 



36 
 

2. โครงการ บัดดีนี้เ้พือ่เธอ (KKUIC BUDDY) 
  ทีม่า  นกัศึกษาไม่กลา้ส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ รู้จกัเพื่อนในวทิยาลยัฯจาํนวนนอ้ย เงียบ

เก็บตวั ไม่มีความสุข 
 

การค้นพบ (Discovery) 
     จากการคน้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergence) เม่ือนกัศึกษาไดใ้ชว้ิธีการจบักลุ่มกบั
เพื่อนนกัศึกษาชาวต่างประเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและดูภาพยนตเ์ป็นภาษาองักฤษทาํให้
นกัศึกษาคนนั้นสามารถพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษของตวัเองข้ึนได ้และมีความสุขในการเรียน
มากข้ึน 

การวาดฝัน (Dream) 
     เม่ือนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติท่ีเป็นนกัศึกษาไทยหรือนกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ีไม่ใช่
เจา้ของภาษา (องักฤษ) เขา้มาเรียนท่ีวิทยาลยัได้มีการส่ือสารกนัเป็นภาษาองักฤษแมจ้ะอยู่นอก
หอ้งเรียน และสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในวทิยาลยั 

การออกแบบ (Design) 
1. นาํเสนอโครงการต่อผูบ้ริหารผ่านผูช่้วยฝ่ายพฒันานกัศึกษาเพื่อจดัทาํแผน โครงการ

บดัด้ีน้ีเพื่อเธอ เขา้ไปในแผนปฏิบติัการ ฝ่ายพฒันานกัศึกษา  
2. ประชาสัมพนัธ์รับสมคัรนกัศึกษาชาวต่างประเทศพร้อมกบัคดัเลือกนกัศึกษาชาวไทยท่ี

ตอ้งพฒันาทกัษะภาษาองักฤษอยา่ง 
การด าเนินการ (Destiny) 

      มอบหมายให้ฝ่ายพฒันานกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ จดักิจกรรมโครงการ KKUIC Buddy 
(บดัด้ีน้ีเพื่อเธอ) ดงัภาพท่ี 7  
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ภาพท่ี 7 โครงการบดัด้ีน้ีเพื่อเธอ (KKUIC BUDDY) 
 

รายละเอยีดโครงการ 
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนชาวต่างประเทศระหวา่งเรียนอยูท่ี่วิทยาลยันานาชาติในเร่ืองต่างๆ เช่น 

อาหารการกิน การหาห้องเรียน กิจกรรมภายในวิทยาลยัฯ การเจ็บไขไ้ดป่้วย กิจกรรมสังสรรคห์ลงั
เลิกเรียน โดยท่ีนกัศึกษาชาวต่างประเทศ  1 คนสามารถเป็น Buddy นกัศึกษาไทยหลายคนก็ได ้ทาํ
ให้นกัศึกษาชาวต่างประเทศจะไม่รู้สึกโดนทอดทิ้ง และนกัศึกษาไทยจะไดส้ร้างสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ต่างประเทศและเป็นการฝึกทกัษะการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ การอยู่ร่วมกนัการช่วยเหลือกนัซ่ึง
กนัและกนัทั้งในห้องเรียนและการใชชี้วิตในมหาวิทยาลยั และเป็นการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนั  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อช่วยให้นักศึกษาชาวต่างประเทศไม่รู้สึกโดนทอดทิ้ง มีความสุขในการเรียนท่ิ

วทิยาลยั 
2. เพื่อช่วยให้นกัศึกษาคนไทยและชาวต่างประเทศมีทกัษะการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษดี

ข้ึน 
3. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาใหรู้้จกักนัมากยิง่ข้ึน 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติชั้นปีท่ี 1-2 ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2556  ( พฤษภาคม - กนัยายน 2556) 
สถานที ่วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
งบประมาณ  5,000 บาท  

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัศึกษาชาวต่างประเทศจะไม่รู้สึกโดนทอดทิ้ง มีความสุขในการเรียนท่ิวทิยาลยั 
2. นกัศึกษาคนไทยและชาวต่างประเทศมีทกัษะการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษดีข้ึน 
3. มีผลการเรียนดีข้ึน 
4. จาํนวนนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาลดลง 

 
3. โครงการรู้ภาษาผ่านจอทวี ีEnglish on Screen 

 ทีม่า  นกัศึกษาไม่มีความมัน่ใจในการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษไม่อยากมาเรียน มาเรียน
สาย ไม่มีความสุขเวลาอยูท่ี่วทิยาลยัฯ เวลาเรียนไม่เขา้ใจ ฟังไม่รู้เร่ืองส่ือสารไม่ได ้

การค้นพบ (Discovery) 
    จากการคน้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น(Divergence) เม่ือนกัศึกษาไดใ้ช้วิธีการจบักลุ่มกบั
เพื่อนนกัศึกษาชาวต่างประเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและดูภาพยนตเ์ป็นภาษาองักฤษทาํให้
นกัศึกษาคนนั้นสามารถพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษของตวัเองข้ึนได ้และมีความสุขในการเรียน
มากข้ึน 

การวาดฝัน (Dream) 
นักศึกษามีความสุขในการเรียน อยากมาเรียนและมีความมัน่ใจมากข้ึนเขา้ใจในเน้ือหา

รายวชิามากยิง่ข้ึน ทาํคะแนนสอบไดดี้ข้ึน 
การออกแบบ (Design) 
  -  เสนอโครงการต่อผูบ้ริหาร เพื่อขออนุมติัเปิดภาพยนตภ์าษาองักฤษในช่วงพกักลางวนั 
  - คดัสรรภาพยนตก์าร์ตูนท่ีทนัสมยั เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาสนใจและอยากจะติดตาม  
  - จดัเตรียมมุมท่ีเอ้ือและมีบรรยากาศต่อการนัง่ชมภาพยนต ์
 - ประชาสัมพันธ์โปรแกรมภาพยนต์ท่ีจะทําการเปิดให้ชมผ่านทา facebook 

/kkuic/kkuic.sd เพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดรู้้ล่วงหนา้และหากนกัศึกษาคนใดมีเรียนตอนบ่ายก็สามารถนัง่
ชมภาพยนตก่์อนเขา้หอ้งเรียนได ้

การด าเนินการ (Destiny)  
มอบหมายใหฝ่้ายพฒันานกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ โครงการรู้ภาษาผา่นจอทีวี English on 

Screen  ดงัภาพท่ี 8  
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ภาพท่ี 8 โครงการรู้ภาษาผา่นจอทีว ีEnglish on Screen 
รายละเอยีดโครงการ   
เป็นการเปิดภาพยนต ์Sound Track  ในช่วงเวลาพกัเท่ียงให้กบันกัศึกษาเพื่อให้นกัศึกษาได้

พกัผ่อนและฟังสําเนียงภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษและปรับใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

วตัถุประสงค์ 
1) เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการฟังผา่นบทสนทนาจากภาพยนตใ์นช่วงเวลาพกักลางวนั 
2) ไดรั้บความเพลิดเพลินจากการชมภาพยนต์ เน่ืองจากเป็นภาพยนตท่ี์ทนัสมยัและไดรั้บ

ความนิยม 
กลุ่มเป้าหมาย       นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ ทุกชั้นปี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2556  ( พฤษภาคม - กนัยายน 2556) 
สถานที ่   วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
งบประมาณ  ค่าจดัซ้ือซีดีภาพยนต ์ 5,000 บาท 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัศึกษาคุน้เคยกบัการฟังภาษาองักฤษ ผา่นประโยคในการสนทนาในภาพยนต ์รวมถึง

ไดรั้บความสนุกเพลิดเพลินในการรับชมรับฟัง และเป็นการใช้เวลาพกักลางวนัให้เกิดประโยชน์ 
รวมถึงความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณวทิยาลยั 

2. จาํนวนนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาลดลง 
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   4. โครงการชาวต่างประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย         
            ที่มา นกัศึกษาชาวต่างประเทศไม่เขา้ใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยในแถบภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและแถบลุ่มแม่นํ้าโขงและอาจเกิดภาวะการเขา้สู่สังคมใหม่ Culture Shock 

การค้นพบ (Discovery)   
จากการค้นพบปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น(Divergence) ชาวต่างประเทศทั้งนักศึกษาและ

อาจารยไ์ดรู้้ถึงความสําคญัและประทบัใจกิจกรรมวนัไหวค้รูและวนัสงกรานต์ ซ่ึงเป็นวฒันธรรม
อนัดีของไทย 
            การวาดฝัน (Dream) 

นกัศึกษาและอาจารยช์าวต่างประเทศเขา้ใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยมากยิ่งข้ึน ทาํ
ใหมี้ความสุขในการดาํเนินชีวติ และปรับตวัในการใชชี้วติในวทิยาลยันานาชาติ และประเทศไทย 
            การออกแบบ (Design)  

นําเสนอโครงการต่อผูบ้ริหารผ่านผูช่้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดทําแผน เข้าไปใน
แผนปฏิบติัการ ฝ่ายพฒันานักศึกษา ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาชาวต่างประเทศรับทราบถึง
โครงการเพื่อรับสมคัรนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ จดัเตรียมโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการ
ดาํเนินกิจกรรม 

           การด าเนินการ (Destiny) 
มอบหมายใหฝ่้ายพฒันานกัศึกษา จดักิจกรรมโครงการชาวต่างประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย 

ดงัภาพท่ี 9  
 

 
 

ภาพท่ี 9 โครงการชาวต่างประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย         
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รายละเอยีดโครงการ 
วิทยาลยันานาชาติมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศเขา้มาศึกษาเพื่อเป็นการเรียนรู้

และเป็นการปรับตวัให้เขา้กบัสังคมใหม่และไม่ให้เกิด Culture Shock วิทยาลยันานาชาติ จึงจดัทาํ
แผนเรียนรู้วฒันธรรมประเพณี คือ ดูบั้งไฟพญานาค เป็นประเพณีหน่ึงของภาคอีสานของไทย เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกลางแม่นํ้ าโขง เห็นไดจ้ากทั้งฝ่ังไทยและลาว ลกัษณะเป็นลูกกลมเรืองแสง
ลอยข้ึนจากนํ้าข้ึนไปในอากาศ จาํนวนลูกไฟมีรายงานระหวา่งหลายสิบถึงหลายพนัลูกต่อคืน บั้งไฟ
พญานาคเกิดช่วงวนัออกพรรษาของแต่ละปี ซ่ึงเป็นศิลปะวฒันธรรมความเช่ือของคนไทยท่ีใชชี้วิต
ในแถบแม่นํ้าโขง  
              วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหช้าวต่างประเทศทั้งนกัศึกษาและอาจารยไ์ดเ้รียนรู้ศิลปวฒันธรรม ประเพณีของไทย 
และรับทราบถึงความเช่ือและเขา้ใจวิถีชีวิตของคนไทยในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัวถีิชีวติของคนไทย ในขณะท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่

กลุ่มเป้าหมาย ชาวต่างประเทศทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์จาํนวน 25 คน 
ระยะเวลาด าเนินการ  19 ตุลาคม 2556 
สถานที ่ อาํเภอโพนพิสัย จงัหวดัหนองคาย 
งบประมาณ    50,000 บาท 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศซึมซับวฒันธรรมท้องถ่ินไทยมากยิ่งข้ึนและ

สามารถปรับตวัใหอ้ยูก่บัวถีิการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุขตลอดระยะเวลาท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่
2. จาํนวนนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาลดลง 
 

5.โครงการเสริมสร้างความสุขและส าเร็จในการเรียน 
ทีม่า นกัศึกษาไม่มีสมาธิในการเรียนสมาธิสั้น ขาดความรับผดิชอบ มาเรียนสาย มาสอบไม่

ทนั ผลการเรียนไม่ดี ไม่มีความสุข 
การค้นพบ (Discovery) 
จากการคน้พบปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น(Divergence) จากการเขา้ร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรม

รับนอ้งร้องเพลงเชียร์ ไดเ้ห็นถึงความตั้งใจและสามคัคีในการร่วมกนัทาํกิจกรรมให้สําเร็จ ร้องเพลง
เชียร์ของวทิยาลยัไดพ้ร้อมเพียงกนั  

การวาดฝัน (Dream) 
นกัศึกษามีความสุขในการเรียน มีสมาธิเขา้ใจในเน้ือหารายวิชามากยิ่งข้ึน ทาํคะแนนสอบ

ไดดี้ข้ึน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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การออกแบบ (Design) 
       นําเสนอโครงการต่อผูบ้ริหารผ่านผูช่้วยฝ่ายพฒันานักศึกษาเพื่อจัดทาํแผนโครงการ
เสริมสร้างความสุขและความสาํเร็จในการเรียน เพื่อกาํหนดรูปแบบกิจกรรม 
   ประสานงานไปยงัวดัป่าธรรมอุทยาน (วดัหลวงพ่อกลว้ย) จ. ขอนแก่น เพื่อจะไดท้ราบถึง
ช่วงเวลาท่ีสามารถนาํนกัศึกษาไปทาํกิจกรรม 

  ประชาสัมพนัธ์รับสมคัรนกัศึกษาผา่น facebook/kkuic/kkuic.sd และป้ายประชาสัมพนัธ์
ในวทิยาลยั และ ฝ่ายพฒันานกัศึกษา  

 
การด าเนินการ (Destiny) 

      มอบหมายใหฝ่้ายพฒันานกัศึกษา จดักิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสุขและความสําเร็จ
ใน การเรียน ดงัภาพท่ี 10  
 

 
 

ภาพท่ี 10 โครงการเสริมสร้างความสุขและสาํเร็จในการเรียน 
 

รายละเอยีดโครงการ 
ช่วงเวลาท่ีนักศึกษาอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัย เป็นช่วงเวลาท่ีสําคัญเพราะในระยะเวลาน้ี

นกัศึกษามีโอกาสไดพ้ฒันาตนเองอย่างเต็มท่ี ทั้งการพฒันาทกัษะความรู้ท่ีจาํเป็นแก่การดาํรงชีวิต
และนกัศึกษาตอ้งการมีความสุขในการเรียน จบการศึกษาตามเวลา มีเกรดดี และสาเหตุท่ีนกัศึกษา
ไม่มีความสุขและความสาํเร็จมีหลายสาเหตุ ความรู้เพื่อสร้างโอกาสให้นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองได้
อย่างเต็มท่ีให้เป็นคนรอบรู้ มีความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในการเรียนการทาํงาน รวมถึงมีความสุข
ตลอดระยะเวลาท่ีเรียนอยูจ่นจบการศึกษาตามเวลา มีเกรดดี มีความรู้และทกัษะต่างๆ พอเพียงท่ีจะ
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ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพต่างๆ ได้ โดยให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ไปฝึกปฏิบติัธรรม เพื่อทาํ
สมาธิและร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ในวดั  

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเสริมสร้างทกัษะต่างๆ ท่ีจะทาํให้สามารถมีสมาธิยาว มี

จิตใจแจ่มใส เบิกบานไม่เบ่ือเรียน ควบคุมตัวเองได้มากข้ึนทั้ งทางกาย วาจาและทางใจใน
สถานการณ์ต่างๆ  

2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้รู้จกัตวัเองและเพื่อนๆร่วมสาขาและต่างสาขามาก
ยิง่ข้ึน 

กลุ่มเป้าหมาย     นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ จาํนวน 30 คน 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ตุลาคม 2556 (ช่วงปิดภาคการศึกษา) จาํนวน 3วนั 2 คืน 
สถานที ่  วดัป่าธรรมอุทยาน (วดัหลวงพอ่กลว้ย) จ. ขอนแก่น 
งบประมาณ 20,000 บาท 

  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. นกัศึกษามีทกัษะต่างๆ ท่ีจะทาํให้สามารถมีสมาธิยาวเพียงพอท่ีจะเรียนหรือทาํงานได้

สาํเร็จ มีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียนหรือการทาํงาน ควบคุมตวัเองได ้และสร้าง
กาํลงัใจใหต้วัเองมีความเขม้แขง็ท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตวัเองได ้

2. นกัศึกษารู้จกัตวัเองและเพื่อนร่วมวทิยาลยัฯมากยิง่ข้ึน 
3. จาํนวนนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาลดลง 
 

โครงการทีผู้่ศึกษาได้ด าเนินการ 
จากการสัมภาษณ์จนไดจุ้ดร่วม (Convergences) และ จุดโดดเด่น (Divergence) ท่ีคนพบ 

จากนั้นผูศึ้กษาได้ดาํเนินการออกแบบ (Design) โครงการต่าง ๆ ข้ึนเพื่อให้เกิดผลต่อการพฒันา
นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ  ทั้งน้ีมี 2 โครงการท่ีผูศึ้กษาไดด้าํเนินการแลว้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
6.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  
ที่มา นกัศึกษาไม่มีสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการพกัผอ่นระหวา่งรอมาเรียน หรือ มาทาํกิจกรรมท่ี

วทิยาลยันานาชาติ 
การค้นพบ (Discovery)   
จากการคน้พบปัจจยัร่วม (Convergences) เร่ืองบรรยากาศความเป็นนานาชาติไม่เหมือน

คณะอ่ืน ๆท่ีบริเวณรอบๆ เป็นบรรยากาศของอาคารเรียนห้องเรียนซ่ึงไม่แตกต่างจากโรงเรียนใน
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ระดบัมธัยม ดงันั้นการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณรอบๆวทิยาลยัฯให้สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนและการ
พกัผอ่นของนกัศึกษา บุคลากร และ ผูม้าเยอืน ส่งผลใหน้กัศึกษามีความสุขเวลาอยูท่ี่วทิยาลยัฯ  

การวาดฝัน (Dream) 
นักศึกษามีความสุขในการเรียน และมาทาํกิจกรรมหรือติดต่อประสานงานท่ีวิทยาลยัฯ 

อยา่งมีความสุข ไม่กลวัหรือไม่มีความรู้สึกวา่ไม่อยากมา เพราะบรรยากาศไม่น่าอยู ่
การออกแบบ (Design) 
สํารวจพื้นท่ีท่ีจะปรับปรุงภูมิทศัน์จากนั้นก็จดัทาํโครงการและขออนุมติัโครงการหลงัจาก

ท่ีได้รับอนุมัติโครงการ ดําเนินการจัดหาต้นไม้ กระถางไม้เทียมเพื่อ จดัตกแต่งมุมสําหรับให้
นักศึกษาพกัผ่อน พร้อมทั้งปรับเปล่ียนมุมไม้ดอกไม้ประดับและจดัตกแต่งบริเวณโดยรวมให้
สอดคลอ้งมีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   ฝ่ายพฒันานกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ 
วตัถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณวทิยาลยัฯ ใหน่้าอยูแ่ละสวยงาม เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการ

สอน และเป็นมุมพกัผอ่นของนกัศึกษาใหมี้การใชป้ระโยชน์และมีความสุขขณะมาเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ ทุกชั้นปี 
วนัทีเ่ร่ิมด าเนินการ  วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2556 
สถานที ่วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
งบประมาณ  8,000 บาท 
วธีิการด าเนินการ 
เร่ิมดาํเนินโดยการปรับมุมพกัผอ่นในบริเวณวิทยาลยันานาชาติ ชั้น 9 โดยปรับชุดโซฟาให้

สวยงามมีการนําต้นไม้มาเพิ่มเติมให้ดูร่มร่ืนบรรยากาศสบายๆอบอุ่น เหมือนกับเป็นบ้านขอ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนั่งพักผ่อนและ อ่านหนังสือหรือเล่นคอมพิวเตอร์ ได้
สะดวกสบายยิง่ข้ึน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. วทิยาลยัฯ มีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืนต่อบรรยากาศอบอุ่นและมีนกัศึกษามาใชป้ระโชยน์

ในพื้นท่ีท่ีจดัไวใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตวันกัศึกษา และมีความสุขเวลามาเรียนท่ีวิทยาลยัฯ และมีพื้นท่ี
ใหน้กัศึกษาสามารถมานัง่รอเพื่อลดการมาเรียนสายของนกัศึกษา 

2. จาํนวนนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาลดลง 
 
 



45 
 

ผลจากการจัดโครงการ และ การวดัและประเมินผล  
การประเมินระดบัปฏิกิริยาตอบสนองคือจาํนวนนกัศึกษาท่ีมาใช้พื้นท่ีท่ีปรับปรุงให้มาก

ข้ึนการประเมินระดบัการเรียนรู้ จากการสังเกตนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
ซ่ึงก่อนหนา้ท่ีจะดาํเนินการปรับปรุงภูมทศัน์มีนกัศึกษาจาํนวนบางส่วนท่ีมาก่อนเวลาเรียนมีการใช้
พื้นท่ีท่ีจดัไวจ้าํนวนเพิ่มมากข้ึนพร้อมทั้งได้สอบถามนกัศึกษาว่าชอบมุมพกัผ่อนท่ีจดัข้ึนหรือไม่ 
เพราะอะไระ ซ่ึงนกัศึกษาไดต้อบวา่มุมพกัผอ่นท่ีจดัใวน้ี้สวยงาม เป็นส่วนตวั สะดวก และพื้นท่ีอ่ืน 
ๆ ไม่ใหค้วามรู้สึกวา่เป็นพื้นท่ีของนกัศึกษาแต่พอมามีพื้นท่ีมุมพกัผอ่นท่ีทางวิทยาลยัฯ จดัเตรียมไว้
ทาํให้รู้สึกวา่ไม่อึดอดั เหมือนเป็นบา้นมานัง่เล่น นัง่รอเขา้เรียนก็รู้สึกอบอุ่นและไดเ้จอเพื่อน ๆ ทาํ
ใหอ้ยากมาเรียนก่อนเวลาเร็วข้ึน 

 
  7. โครงการ English Speaking Zone 

ทีม่า นกัศึกษาไม่ค่อยพดูคุยเป็นภาษาองักฤษเวลาอยูน่อกหอ้งเรียน 
การค้นพบ (Discovery)   
จากการคน้พบปัจจยัร่วม (Convergences) “ท่ีนกัศึกษาชอบบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 

และพดูภาษาองักฤษสมํ่าเสมอ” ไดใ้ชท้กัษะภาษาองักฤษในขณะท่ีอยูว่ทิยาลยัฯ  
การวาดฝัน (Dream) 
ตอ้งการให้นกัศึกษาเวลาอยู่นอกห้องเรียน ก็พูดคุยกนัเป็นภาษาองักฤษ จนเกิดเป็นความ

เคยชิน ไม่วา่จะเป็นการคุยกนักบัเพื่อน กบัอาจารย ์หรือ กบับุคลากร 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   ฝ่ายพฒันานกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ 
วตัถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารใหก้บันกัศึกษาโดย

ใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง และการพูด และคุน้เคยกบัการพูดภาษาองักฤษ ใน
การส่ือสารในชีวติประจาํวนั แมแ้ต่การส่ือสารกบับุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย   นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ ทุกชั้นปี 

ระยะเวลาด าเนินการ    ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2556 (พฤษภาคม - กนัยายน 2556) 
สถานที ่ วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
งบประมาณ  5,000 บาท 
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  วธีีด าเนินการ 
ติดป้ายรณรงค์ English Speaking Zone ในบริเวณฝ่ายพฒันานกัศึกษา เพื่อให้นกัศึกษา

รับทราบและคุ้นเคยหากเข้ามาในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวนักศึกษาจะต้องทักทายพูดคุยกันเป็น
ภาษาองักฤษ  ไม่เพียงแต่ใชติ้ดต่อประสานงานกบับุคลากร แต่แมก้ระทัง่การพูดคุยกบัเพื่อน ๆ ก็
จะตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกนัหากอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีดงักล่าว หากนกัศึกษาคนไดไม่พูด
ภาษาองักฤษก็จะมีเง่ือนไขอยู ่2 อยา่งคือ คร้ังท่ี 1-5 หากไม่พูดภาษาองักฤษก็จะอนุโลมให้ คร้ังท่ี 6 
เป็นตน้ไปจะถูกปรับคร้ังละ 5 บาทโดยทาํกล่องรับเงินไว ้ 
  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัศึกษาไดรั้บการฝึกทกัษะการพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัจนเกิดความคุน้เคย 
และไม่เขินอายท่ีจะพดูคุยกนัเป็นภาษาองักฤษแมแ้ต่กบัเพื่อนคนไทย หรือบุคลากรท่ีเป็นคนไทย 

2. จาํนวนนกัศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาลดลง 
 
  ผลจากการจัดโครงการ และการวดัและประเมินผล  

การประเมินระดับปฏิกิริยาตอบสนองคือจาํนวนนักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือในการพูด
ภาษาองักฤษเวลาอยูใ่นพื้นท่ีท่ีจดัสรร 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดับ ก า ร เ รี ย น รู้  จ า ก ก า ร สั ง เ ก ต นัก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลัย น า น า ช า ติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเม่ือไดเ้ขา้มาในบริเวณพื้นท่ี English Speaking Zone นกัศึกษาจาํนวนมาก
ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการจดัทาํโครงการดว้ยดี โดยพูดคุยส่ือสารกบัเพื่อนและกบับุคลากร
เป็นภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึน ตอบคาํถามเป็นนภาษาองักฤษไดถู้กตอ้งตรงคาํถามและมีความมัน่ใจ
มากข้ึน และได้สอบถามถามอาจารยผ์ูส้อนถึงความมีส่วนร่วมและกล้าแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนของนกัศึกษาพบวา่นกัศึกษามีปฏิกิริยาตอบสนองมากข้ึน และมีความสุขในการเรียนมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 
การศึกษาเร่ือง การใช้สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เพื่อพฒันาความสุขของ

นกัศึกษา กรณีศึกษา นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
และรวบรวมประสบการณ์เชิงบวกของนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น รวมถึงผูป้กครองของนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชก้ระบวนการสุนทรียสาธก (4-D Cycle) เป็นขั้นตอนในการด าเนินการ
ศึกษา โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ นกัศึกษา อาจารย ์และ บุคลากรจ านวน  36 
คนประกอบดว้ย นกัศึกษาจ านวน 30 คน อาจารยจ์  านวน  2 คน บุคลากรจ านวน 2 คน และ
ผูป้กครองจ านวน 2 คนสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงค์ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาความสุขของนักศึกษา กรณีศึกษา
นกัศึกษาวทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา  2 ขอ้ ดงัน้ี  

1. เพื่อศึกษาและค้นหาประสบการณ์ในมุมมองเชิงบวกของนักศึกษา อาจารย์ และ 
บุคลากร วทิยาลยันานาชาติมหาวทิยาลยัขอนแก่น รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษา  
  ซ่ึงขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงบวกน้ีเป็นขั้นตอนในการคน้หาในกระบวนการสุนทรียสาธก
เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ วางแผนหาแนวทางจดัทาํโครงการ โดยไดปั้จจยัท่ี
เป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่นดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยทีเ่ป็นจุดร่วม  (Convergences) 

6. ความอบอุ่น เป็นกนัเองระหวา่งนกัศึกษา อาจารย ์และ บุคลากร  
7. เหมือนเป็นคนในครอบครัว พี่ดูแลนอ้ง การดูแลเอาใจใส่ 
8. การจดัภูมิทศัน์เพื่อใหมี้บรรยากาศความเป็นนานาชาติ แต่อบอุ่นเหมือนอยูบ่า้น 
9. บรรยากาศท่ีส่งเสริมการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ  
10. การยอมรับและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น  
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ปัจจัยทีเ่ป็นจุดโดดเด่น (Divergences) 
6. ชาวต่างประเทศทั้งนกัศึกษาและอาจารยไ์ดรู้้จกัวฒันธรรมอนัดีของไทย 
7. การจบัคู่ระหวา่งนกัศึกษาต่างประเทศกบันกัศึกษาไทย เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
8. อาจารยแ์นะนาํรุ่นพี่ท่ีเรียนดีใหช่้วยเป็นพี่เล้ียงในการเรียน 
9. ความตั้งใจและสามคัคีในการร่วมกนัทาํกิจกรรมใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์
10. การช่วยเหลือสังคมโดยการไปบริจาคของใหก้บันกัศึกษาคนตาบอด 

 
2. เพือ่พฒันาการเพิม่ความสุขทีเ่ป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนให้นักศึกษามีความสุขและจะ

ส่งผลให้ลดปัญหาการพ้นสภาพของนักศึกษาให้น้อยลง 
 

         ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางการจดัโครงการจ านวน 7 โครงการ และไดด้ าเนินการไปแลว้ 2 
โครงการ ดงัน้ี 

1. โครงการพีต่ิวน้อง เพือ่นช่วยเพือ่น  
 โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีรุ่นพี่ได้มีโอกาสแสดงศกัยภาพทางวิชาการโดยการถ่ายทอด
ความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในการ เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีตนถนดั มาถ่ายทอดให้กบัรุ่นนอ้ง 
และเป็การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง รุ่นพี่กบัรุ่นนอ้ง  หรือ ระหวา่งเพื่อนกบัเพื่อน รวมทั้งเป็น
การสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการให้กบั นกัศึกษาเพื่อมีกาํลงัใจในการเรียนและส่งผลให้สามารถ
เรียนจนจบหลกัสูตรได ้

2. โครงการ บัดดีนี้เ้พือ่เธอ (KKUIC BUDDY) 
โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีนักศึกษาไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างนักศึกษาไทยและ

นกัศึกษาชาวต่างประเทศระหวา่งเรียนอยูท่ี่วิทยาลยันานาชาติในเร่ืองต่างๆ เช่น อาหารการกิน การ
หาห้องเรียน กิจกรรมภายในวิทยาลยัฯ การเจ็บไขไ้ด้ป่วย กิจกรรมสังสรรค์หลงัเลิกเรียน โดยท่ี
นกัศึกษาชาวต่างประเทศ  1 คนสามารถเป็น Buddy นกัศึกษาไทยหลายคนก็ได ้ทาํให้นกัศึกษาชาว
ต่างประเทศจะไม่รู้สึกโดนทอดทิ้ง และนกัศึกษาไทยจะไดส้ร้างสัมพนัธ์กบัเพื่อนต่างประเทศและ
เป็นการฝึกทกัษะการส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ การอยู่ร่วมกนัการช่วยเหลือกนัซ่ึงกนัและกนัทั้งใน
หอ้งเรียนและการใชชี้วติในมหาวทิยาลยั และเป็นการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  

3. โครงการรู้ภาษาผ่านจอทวี ีEnglish on Screen 
โครงการน้ีเป็นการเปิดภาพยนต์ Sound Track  ภาษาองักฤษในช่วงเวลาพกัเท่ียงให้กบั

นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้พกัผ่อนและฟังสําเนียงภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับ
ภาษาองักฤษและปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ทาํให้นกัศึกษาไดคุ้น้เคยกบัการฟังภาษาองักฤษ ผา่น
ประโยคในการสนทนาในภาพยนต ์รวมถึงไดรั้บความสนุกเพลิดเพลินในการรับชมรับฟัง และเป็น

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95/


49 
 

การใช้เวลาพกักลางวนัให้เกิดประโยชน์ รวมถึงความคุน้เคยในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร
ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณวทิยาลยั 

4.  โครงการชาวต่างประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย  
โครงการน้ีจดัเพื่อให้ชาวต่างประเทศทั้งนักศึกษาและอาจารยไ์ด้เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม 

ประเพณีของไทย และรับทราบถึงความเ ช่ือและเข้าใจวิ ถี ชีวิตของคนไทยในภู มิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัวถีิชีวติของคนไทย ในขณะท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่

5.  โครงการเสริมสร้างความสุขและส าเร็จในการเรียน 
 โครงการน้ีจดัเพื่อนกัศึกษามีโอกาสไดเ้ขา้ไปฝึกปฏิบติัธรรม เพื่อทาํสมาธิและร่วมกิจกรรม
บาํเพญ็ประโยชน์ในวดั ท่ีจะทาํให้สามารถมีสมาธิยาว มีจิตใจแจ่มใส เบิกบานไม่เบ่ือเรียน ควบคุม
ตวัเองไดม้ากข้ึนทั้งทางกาย วาจาและทางใจในสถานการณ์ต่างๆ  

6.  โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์  
โครงการน้ีจดัเพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณวิทยาลยัฯ ให้น่าอยู่และสวยงาม เอ้ือประโยชน์

ต่อการเรียนการสอน และเป็นมุมพกัผอ่นของนกัศึกษาให้มีการใชป้ระโยชน์และมีความสุขขณะมา
เรียน 

7.  โครงการ English Speaking Zone 
โครงการน้ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ใหก้บันกัศึกษาโดยใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะดา้นการฟัง และการพูด และคุน้เคยกบัการ
พดูภาษาองักฤษ ในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั แมแ้ต่การส่ือสารกบับุคลากร 

 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา เร่ืองการพฒันาความสุขของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงไดด้ าเนินการไปแลว้ 2 โครงการ และด าเนินการไปแลว้แต่ผล
ยงัไม่ครบถว้นเน่ืองจากตอ้งรอจนจบภาคการศึกษา พบวา่ 

i. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ สามารถประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดต่อนกัศึกษา คือนกัศึกษา
มีความสุขขณะท่ีมารอเรียนและมีความตอ้งการท่ีจะนั่งเล่นพกัผ่อนอยู่ภายในบริเวณท่ีจดัไวใ้ห้
มากกวา่ท่ีจะมาเพื่อเขา้หอ้งเรียนทนัที 

ii. โครงการ English Speaking Zone สามารถประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดต่อนกัศึกษาพบวา่ 
นกัศึกษามีการใชภ้าษาองักฤษนอกหอ้งเรียนมากยิ่งข้ึนนกัศึกษาท่ีจบัคู่กบันกัศึกษาต่างชาติมีทกัษะ
ดา้นการพดู และ ฟังภาษาองักฤษดีข้ึน 
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iii. โครงการ KKUIC Buddy บดัด้ีน้ีเพื่อเธอ ซ่ึงไดด้ าเนินการไปแลว้ 1 เดือน  สามารถ
ประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดต่อนกัศึกษา คือ นกัศึกษาท่ีจบัคู่กบันกัศึกษาต่างชาติมีทกัษะดา้นการพูด และ 
ฟังภาษาองักฤษดีข้ึน สามารถส่ือสารและพูดคุยกบัอาจารยแ์ละเพื่อนต่างชาติไดเ้ขา้ใจมากข้ึนท าให้
นกัศึกษามีความสุขในการเรียนในห้องเรียนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจากการจดัโครงการดงักล่าว สามารถ
น าไปขยายผลต่อเพื่อใหน้กัศึกษาคนอ่ืน ๆ ไดมี้โอกาสในการพฒันาทกัษะ การส่ือสารยิ่งข้ึน เพื่อท า
ใหเ้กิดเป็นแรงจูงใจและทศันคติในการเรียนในเชิงบวก แก่นกัศึกษาคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

ทั้งน้ีจากการจดัโครงการดงักล่าวสามารถน าไปขยายผลต่อเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากรทั้งในดา้นการพฒันาความรู้ ทกัษะ ซ่ึงจะท าให้เกิดแรงจูงใจและทศันคติ
เชิงบวกในการเรียน การท างานท าให้นักศึกษามีความสุขขณะท่ีก าลงัศึกษาอยู่ และส่งผลให้ลด
ปัญหาการพน้สภาพของนกัศึกษาใหน้อ้ยลง 

 
5.3  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจะเห็นว่าผูถู้กสัมภาษณ์เน้นเร่ืองความสุขในการอยู่
ร่วมกนัทั้งในเร่ืองของความสุขในท่ีท างาน ความสุขในการเรียน ความสุขในการท ากิจกรรม เพราะ
หากท่ีท างานหรือท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีท าให้ผูเ้รียนหรือผูท้  างานมีความสุขก็ส่งผลให้อยากท างาน
และอยากเรียนอยูท่ี่ท  างานนั้นหรือมหาวิทยาลยัแห่งนั้น ดงันั้นหากตอ้งการลดอตัราการพน้สภาพ
การเป็นนกัศึกษาของวทิยาลยันานาชาติ จะตอ้งเนน้การสร้างบรรยากาศท่ีมีความสุข ความอบอุ่นใน
วทิยาลยัฯ โดยมุ่งเนน้ท่ีการสร้างความสุขใหก้บันกัศึกษาเป็นอนัดบัแรก 

จากผลการศึกษาการพฒันาความสุขของนกัศึกษา กรณีศึกษา นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยใช้แนวทางของสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) โดยใช้การ
สัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย ์บุคลากร และผูป้กครอง จ านวน 36 คนนั้น มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของ
ระยะเวลา และความพร้อมและการเขา้ถึงของผูถู้กสัมภาษณ์ เพราะเวลาส่วนใหญ่นกัศึกษาตอ้งเรียน
หนงัสือ และท ากิจกรรมท าใหข้อ้มูลท่ีไดอ้าจจะไม่เพียงพอต่อการสรุปผล ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนดงัน้ี 

1. ควรมีการจดักลุ่มแยกประเภทนักศึกษาตามสาขาวิชา เพราะจะได้มุมมอง ทศันคติ 
ประสบการณ์ในแต่ละสาขามากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถคน้พบประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีซ่อนเร้นอยูใ่น
สาขานั้น ๆ  

2. ควรศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้ไดแ้นวทางในการพฒันาปรับปรุงทกัษะและความสุขในการใชชี้วิตในระดบัอุดมศึกษาให้
มากข้ึน 
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3. ในการจดัท าโครงการท่ีได้น าเสนอไปนั้น ถือเป็นแนวทางในการจดัท าโครงการเพื่อ
สร้างความสุขในวิทยาลัยฯ ท่ีเป็นปัจจยัช่วยสนบัสนุนให้นักศึกษามีความสุขและมีเกรณ์การพน้
สภาพนกัศึกษานอ้ยลง บางคร้ังอาจจะไม่สามารถน าไปปฏิบติัไดท้นัที จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัวทิยาลยัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. ควรมีการขยายผลในส่วนของพฤติกรรม แนวคิดของนกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร ให้เกิด
ความคุน้เคย เพื่อลดความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความคิดในเชิงลบของนกัศึกษา อาจารย ์และ บุคลากร 

5. ควรมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง อาจารย ์เพื่อให้ไดมุ้มมองและประสบการณ์เชิง
บวกของผูบ้ริหารท่ีเล็งเห็นและน ามาประยุกตแ์ละจดัท าโครงการเพื่อสร้างความสุขให้ทั้งนกัศึกษา 
อาจารย ์และบุคคลากรวทิยาลยัฯ ในอนาคตต่อไป 
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สัมภาษณ์ ระหวา่งวนัท่ี เมษายน – พฤษภาคม 2556 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่1 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ:   เม่ือมีคาํถามหรือข้อสงสัยเก่ียวกับเร่ืองเรียน หรือกิจกรรม เวลามาถามพี่ ๆ 
เจา้หนา้ท่ีก็สามารถใหค้าํตอบและอธิบายให้เราไดข้อ้มูลชดัเจน เพราะตอนแรกมีเพื่อนๆเขา้ไปถาม
ขอ้มูล กบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายวิชาการ แต่โดนดุ ออกมาบางคนถึงกบันํ้ าตาคลอ น้อง ๆเลยไม่กลา้เขา้ไป
ถาม เลยตดัสินใจมาปรึกษาพี่ๆ ฝ่ายพฒันาฯ ก็สามารถไดค้าํตอบและท่ีสําคญัคือไม่โดนดุ พี่ ๆ ยิ้ม
แยม้แจ่มใส และกระตือรือลน้ท่ีจะหาคาํตอบมาใหก้บัเรา 
 เช่น มีเหตุการณ์ท่ีผมกบัเพื่อนๆ สนใจเขา้ร่วมโครงการประสบการณ์ระหว่างประเทศ จึง
ไดเ้ขา้มาปรึกษาพี่เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงพี่ก็ไดใ้หข้อ้มูลวา่เป็นวชิาท่ีสามารถเทียบโอนมาเป็นวชิาเลือกเสรีได ้
แถมไดไ้ปหาประสบการณ์ในต่างประเทศ ซ่ึงมีประเทศท่ีเขา้ร่วม 3  ประเทศ คือ จีน เวียดนาม และ 

ออสเตเลีย ซ่ึงแต่ละประเทศมีค่าใชจ่้ายต่างกนั และหากนอ้ง ๆ สนใจให้ไปติดต่อท่ีสํานกังานวิเทศ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมให้เอกสารและหมายเลขโทรศัพท์กับน้องไปด้วย จึง
ประทบัใจพี่ๆ มาก คือไม่อิดออดท่ีจะใหข้อ้มูล และไม่แสดงสีหนา้วา่เบ่ือ หรือ รําคาญ  
     
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่2 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ:  มีอยูว่นัหน่ึง หนูมาเรียนแต่ใส่รองเทา้แตะมา จึงถูกตาํหนิจากเจา้หนา้ท่ีและบอกให้
หนูมาพบพี่ๆ ฝ่ายพฒันานกัศึกษา เพื่อตกัเตือนหรือหกัคะแนน ซ่ึงพี่เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นคนบอกให้ไป
พบพี่ฝ่ายพฒันา บอกดว้ยสีหนา้และคาํพดูท่ีไม่น่ารัก แต่พอไปพบพี่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันานกัศึกษาพี่

http://humanrevod.wordpres/
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เคา้กลบัแค่พดูตกัเตือนวา่ถา้มาเรียนหรือมาท่ีวทิยาลยัฯใหแ้ต่งตวัใหเ้รียบร้อยถูกระเบียบ แต่ท่ีสําคญั
สีหน้าและคาํพูดของพี่เค้าไม่ได้มีปฏิกริยาท่ีไม่ดีเลย กลับยิ้มแยม้และพูดกับเราแบบดีมาก จึง
ประทบัใจ และไม่รู้สึกผดิหรืออายท่ีจะพดูกบัพี่เคา้เวลามีคาํถามหรือขอ้สงสัยก็กลา้ท่ีจะเขา้ไปถาม 
 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่2 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ:  มีอยู่คร้ังนึงมีปัญหาเร่ืองการเรียน เพราะตอนแรกไดเ้กรดเฉล่ียแค่ 1.7  เกือบจะไม่
รอด ก็เลยมาปรึกษาพี่ ๆ บอกวา่ฟังอาจารยไ์ม่รู้เร่ืองไม่เขา้ใจ อาจารยส์อนยาก ไม่รู้จะทาํอยา่งไร พี่

เคา้เลยแนะนาํวา่ ถา้เราไม่เขา้ใจก็ให้เราเขา้ไปพบอาจารยท่ี์สอนตอนหลงัเลิกเรียนเลย ไม่ตอ้งกลวั 
อาจารยจ์ะไดรั้บทราบถึงปัญหาของเรา ดงันั้นหนูก็เลยตดัสินใจเขา้ไปปรึกษาอาจารยพ์ออาจารย์
ทราบก็แนะนาํให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เนตและอธิบายเพิ่มเติม และเวลาอยู่ในชั้นเรียน
อาจารยก์็กระตุน้ใหน้อ้งไดมี้ส่วนร่วมในการตอบคาํถาม และไม่ไดก้ดดนัวา่ส่ิงท่ีตอบนั้นถูกหรือผิด 
จึงทาํใหก้ารเรียนสนุกและเรียนดีข้ึน 
  
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่3 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข.  

ตอบ: วนัประกาศผลสอบไดโ้ทรมาสอบถามเจา้หน้าท่ีว่ามีรายช่ือตนเองเป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้
ศึกษาท่ีวิทยาลยัฯหรือไม่ เจา้หนา้ท่ีท่ีรับปลายสายตอบกลบัไปว่าไม่มีช่ือของน้อง ผมร้อนใจมาก
เพราะวา่คาดหวงัไวม้ากว่าอยากจะเรียนท่ีน่ี พอทราบอยา่งนั้นก็ร้อนใจเลยให้คุณแม่พามาดูช่ืออีก
คร้ังท่ีวิทยาลยัฯ เม่ือมาถึงก็ไดม้าพบกบัพี่ท่ีก่อนหนา้น้ีตนเองกบัคุณแม่ไดม้าสอบถามขอ้มูลตั้งแต่
เร่ิมสมคัรว่ามีขั้นตอนอยา่งไร มีช่องทางการรับเขา้แบบไหน ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลครบถว้น เม่ือพี่เคา้ได้
เจอและรับทราบวา่มาดูรายช่ือตนเอง เพราะโทรมาสอบถามแลว้เจา้หนา้ท่ีบอกวา่ไม่มี จากนั้นพี่เคา้
ก็เลยพาไปตรวจสอบรายช่ืออีกคร้ัง ทีละหนา้อยา่งละเอียดจนพบวา่ตนเองมีรายช่ือเป็นผูมี้สิทธ์ิเขา้
ศึกษา ตนจึงดีใจมากและประทบัใจพี่เคา้มากท่ีช่วยตรวจสอบขอ้มูลใหโ้ดยละเอียดอีกคร้ัง  
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที่ 4 
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ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข.  

ตอบ: ตอนอยูช่ั้น ม  .6 เป็นคร้ังแรกท่ีหนูไดย้ินช่ือ วิทยาลยันานาชาติ มข    .หลงัจากนั้นหนู
ก็เกิดคาํถามวา่   "มนัคืออะไรค่ะ   "ซ่ึง หลงัจากนั้นหนูก็คน้หาขอ้มูลวา่ วิทยาลั ยนานาชาติ มข  . คือ

อะไร แลว้หนูก็ไดค้าํตอบวา่ วิทยาลยันานาชาติ มข  . เป็นศูนยก์ลางการศึกษานานาชาติท่ีเดียว ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทาํให้หนูสนใจใน วิทยาลยันานาชาติ มข  . มากยิ่งข้ึน 
หนูคิดวา่ ท่ีน่ีแหละท่ีหนูจะเลือกเรียน หนูคิดวา่หนูตดัสินใจถูกแลว้คะท่ีเลือกเรียนท่ีน่ีเพราะจริงๆ 
แล้วหนูชอบท่ีจะเรียนภาษาองักฤษและอีกอย่างคือนอกจากได้เรียนภาษาองักฤษแล้วหนูยงัได้
เรียนรู้ในเร่ืองของการอยู่ในสังคมท่ีมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ เพราะท่ีน่ีใช้การส่ือสารกนั
ดว้ยภาษาองักฤษและหนูคิดวา่มนัจะดีกวา่การท่ีจะเลือกเรียนคณะอ่ืน ไม่เพียงแต่ ภาษาองักฤษท่ีหนู
ชอบเท่านั้นท่ีหนูไดเ้รียนรู้จากท่ีวิทยาลยัฯ  แต่หนูไดเ้รียนรู้วิชาหลกัตามสาขาท่ีหนูเลือกเรียนเช่น
การจดัการทางธุรกิจ ซ่ึงการเรียนท่ีวิทยาลยัฯ เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับหนูท่ีจะประสบความสําเร็จใน
อาชีพของหนูในอนาคต หนูคิดวา่การเรียนท่ีน่ีสามารถสร้างโอกาสให้หนูไดม้ากข้ึน ท่ีน่ีไม่ไดเ้ป็น
เพียงแค่วิทยาลยันานาชาติเท่านั้น แต่ยงัเป็นบา้นหลงัท่ีสองของหนู ซ่ึงเป็นครอบครัวใหญ่ของหนู 
ซ่ึงหนูได้เพื่อนท่ีดีและแน่นอนหนูได้พบเพื่อนแท้และยงัได้พบกับอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ มี
ความสามารถ และอาจารยท่ี์หนูชอบมากท่ีสุดคืออาจารย  ์เควิน โจนส์ และ อาจารยสุ์วฒันา  เพราะ
หนูชอบวธีิการสอนของอาจารยท์ั้งสองท่าน นอกจากนั้นหนูประทบัใจพี่ ๆ สายสนบัสนุนท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือหนูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพี่เกรซ และพี่ตั้ม เพราะพี่ๆ คอยให้คาํแนะนาํและสอนหนูใน
การทาํโครงการและกิจกรรมให้กับคณะซ่ึงเป็นการเก้ือกูลกันในฐานะพี่สอนน้อง ทาํให้หนู
ประทบัใจในความสัมพนัธ์ของนกัเรียนกบัอาจารย ์เพื่อนกบัเพื่อนและพี่กบัน้องท่ีใกล้ชิด น่ีคือ
เหตุผลท่ีวา่ทาํไมหนูรู้สึกวา่วิทยาลยัฯ เหมือนเป็นครอบครัวของหนู จึงทาํให้หนูดีใจท่ีไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของครอบครัวน้ี ประทบัใจมากท่ีได้มีโอกาสเรียนรู้และได้หาประสบการณ์ชีวิตท่ีน่ี แมว้่า
วิทยาลยัฯ ยงัไม่พร้อมในเร่ืองของอาคารสถานท่ีหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆและอีกอย่างท่ี
ขาดไม่ไดคื้อหนูความภาคภูมิใจคือการเป็นสมาชิกขององค์กรนกัศึกษาของวิทยาลยัฯ ซ่ึงหนูดีใจ
และภูมิใจมากท่ีไดท้าํงานและทาํประโยชน์ให้กบัวิทยาลยัฯ  ของเรา เช่นการทาํกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ และเป็นตวัแทนวทิยาลยัฯในการไปประชุมร่วมกบัคณะอ่ืน ๆในมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
  
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่5 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข.  
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ตอบ: มองยอ้นกลบัไปสองปีท่ีผ่านมา หนูใฝ่ฝันและพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้
เรียนมหาวทิยาลยัท่ีตวัเองชอบ และหนูเองก็เป็นคนหน่ึงท่ีลม้เหลวและไม่สามารถเขา้มหาวิทยาลยั
ท่ีหนูใฝ่ฝันได ้ในเวลานั้นหนูรู้สึกเหมือนมีใครบางคนปฏิเสธความรักของหนูและหัวใจของหนู
แตกสลาย ในท่ีสุดหนูก็ไดม้าเรียนท่ีน่ี วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  )KKUIC) ซ่ึงใน
ตอนนั้นหนูประหลาดใจมาก และมีคาํถามเกิดข้ึนมาในหวัของหนูวา่ทาํไมหนูไม่เคยรู้จกัวิทยาลยั
นานาชาติมาก่อนหนา้น้ีเลย แมว้ทิยาลยัฯ ของเรามีขนาดเล็กแต่หนูก็รักท่ีน่ีมากคะเพราะ คร้ังแรกท่ี
หนูมาท่ีน่ีตอนนั้นหนู มารอสอบสัมภาษณ์ หนูอยากจะบอกว่าหนูต่ืนเตน้มากมือของหนูเยน็มาก 
หนูยงัจาํวนันั้นไดอ้ยา่งชดัเจนและวนันั้นเองเป็นวนัท่ีหนูไดพ้บกบัอาจารยซ่ึ์งอาจารยท่ี์น่ีก็ใจดีมาก 
เพราะตอนนั้นหนูประหม่ามาก แต่ตอนน้ีหนูอยูท่ี่น่ีในฐานะนกัศึกษา วิทยาลยัฯ หนูภูมิใจในตวัเอง
มากเพราะหนูไดท้าํและคิดว่าตวัเองตดัสินใจท่ีถูกตอ้งท่ีเรียนท่ีน่ี เพื่อศึกษาต่อในหลกัสูตรท่ีหนู
ชอบท่ี และได้เจอเพื่อนท่ีดี อาจารยท่ี์ดีน่ารักมากและเข้าใจนักศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดท่ีห้แรง
บนัดาลใจท่ีจะทาํให้หนูเรียนดี และไดเ้กรดท่ีดีซ่ึงเป็นท่ีพอใจของหนู  การเป็นนกัศึกษาวิทยาลยั
นานาชาติ ทาํให้หนูไดรั้บประสบการณ์มากแมว้า่มนัจะพึ่งเป็นเพียงปีแรก แต่มนัทาํให้หนูมีความ
เขม้แข็งมากข้ึนและกล้าท่ีจะคิดแตกต่างจากเม่ือก่อนและหนูยงัมีเวลาอีกสามปีท่ีจะเรียนท่ีน่ีใน
ฐานะนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ หนูจะตั้งใจเรียนอย่างหนกัและทาํหน้าท่ีของการเป็นนกัศึกษา
ของหนูใหดี้ท่ีสุด เพื่อท่ีจะเป็นนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลยัฯ และพร้อมท่ีจะ
ทาํงานเพื่อตวัเอง ครอบครัว หนูขอบคุณพระเจา้ท่ีทาํให้หนูไดรู้้จกัและไดเ้รียนท่ีน่ี หนูไม่เสียใจ
และผดิหวงัเลยกบัการตดัสินใจในคร้ังน้ีค่ะ 
  
 สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่7 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: หนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยวา่จะไดม้าเรียนท่ีวิทยาลยัฯ หนูเป็นนกัเรียนท่ีมาจากภาคใต ้  
หนูมาจากจงัหวดันครศรีธรรมราช มนัดูเหมือนไม่น่าเช่ือวา่หนูจะไดม้าเรียนท่ีน่ีเพราะมนัไกลจาก
บา้นของหนู แต่คิดอีกทีก็ดีนะคะ เพราะหนูคิดว่ามนัเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับหนูท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกบัวธีิการดูแลตวัเอง การใชชี้วิตท่ีปราศจากความช่วยเหลือของผูป้กครองและมนัยงัทาํให้หนู
มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างและ รูปแบบการใช้ชีวิตกบัท่ีผา่นมา และ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ก็เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีมีช่ือเสียงในระดบัตน้ๆ และหนู
คิดว่าการไดม้าเรียนท่ีนีก็จะเป็นเหมือนใบเบิกทางท่ียิ่งใหญ่สําหรับอนาคตของหนู คร้ังแรกท่ีหนู
เดินทางมาถึงท่ีน่ีหนูรู้สึกหดหู่และแย่มาก และทุกคนรอบ ๆ ตวัหนูดูเหมือนเป็นคนแปลกหน้า
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สําหรับหนู และเป็นช่วงเวลาท่ียากมากในการเร่ิมตน้ชีวิตนกัศึกษามหาวิทยาลยัของหนู  เม่ือเวลา
ผา่นไปหนูปรับตวัไดม้ากข้ึนและมนัไม่น่ากลวัอยา่งท่ีหนูคิดในตอนแรก ทุกคนท่ีน่ีให้ความอบอุ่น
และตอ้นรับหนูเป็นอย่างดีไม่เพียงแค่เพื่อนของหนู แต่ยงัรวมถึงเจา้หน้าท่ีทุกคนและอาจารยทุ์ก
ท่าน ตั้งแต่ท่ีหนูอยูท่ี่น่ีหนูไดเ้รียนรู้และเจอกบัประสบการณ์ใหม่ ๆและหนูก็สามารถผา่นมนัมาได้
ดว้ยการสนบัสนุนของเพื่อน ๆ พี่ๆ และอาจารยท่ี์วทิยาลยัฯทุกคน และหนูอยากจะบอกวา่  "ขอบคุณ
สําหรับการต้อนรับเด็กสาวท่ีมาจากแดนไกล  1,500 กิโลเมตร ให้มาเป็นส่วนหน่ึงกับวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวทิยาลยัขอนแก่นค่ะ " 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่7 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: วทิยาลยันานาชาติมหาวทิยาลยัขอนแก่นหรือในช่ือสั้น ๆ  "KKUIC" คือสถานท่ีท่ีผม
ตัดสินใจท่ีจะเข้าเรียนหลังจากท่ีผมเรียนจบมัธยม ในปี    2555   ผมเคยฝันว่าสักวนัหน่ึงผม
อยากจะ       ทาํงานเป็น   “ sound engineer” ผมก็เลยคน้หาท่ีขอ้มูลใน Google แล้วผมก็เจอคาํว่า 
KKUIC ซ่ึงทาํใหผ้มเปล่ียนใจ ผมจึงตดัสินใจเลือกท่ีจะเรียนท่ีน่ี ตั้งแต่วนัแรกท่ีผมมาเรียนท่ีน่ีจนถึง
ตอนน้ี ก็ผา่นมาแลว้ 1 ปี ผมไดรั้บความรู้มากมากมายในชั้นเรียนจากอาจารย ์ซ่ึงท่ีผา่นมามีหลายส่ิง
ท่ีผมยงัไม่เคยทาํมาก่อน แต่เม่ือผมไดม้าเป็นนกัศึกษาท่ีวทิยาลยันานาชาติ ผมไดมี้โอกาสเรียนรู้และ
ทาํอะไรมากมายหลายอย่าง การมาเรียนท่ีน่ีผมคิดว่าทาํให้ผมไดเ้ห็นอะไรมากข้ึน ก่อนท่ีผมจะ
ตดัสินใจท่ีจะเรียนท่ีน่ี พ่อแม่ของผมไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้ผมเรียนท่ีน่ี เพราะท่านตอ้งการให้ผมเรียน
วิศวะ และทาํงานแบบเดียวกบัคุณพ่อ พ่อผมทาํงานเป็นวิศวกรท่ีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผมก็รับฟัง
เหตุผลของท่านวา่ทาํไมท่านตอ้งการใหผ้มเรียนวศิวะ แต่ผมก็ปฏิเสธท่ีจะทาํตามท่ีท่านอยากให้เป็น
และตดัสินใจท่ีจะเรียนในท่ีวิทยาลยัฯ และผมก็สัญญาวา่จะให้จะไม่ทาํให้ท่านผิดหวงั พอข้ึนปี 2 
ผมไดแ้สดงให้ท่านเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในตวัเองของผม พ่อกบัแม่ไม่ผิดหวงัในตวัผม แต่ดีใจ
มากประทบัใจและภูมิใจในตวัผมมาก พวกเขาสังเกตเห็นว่าหลายส่ิงหลายอย่างเก่ียวกบัผมมีการ
เปล่ียนแปลงเช่นความรู้ มีเหตุมีผล และเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน ตอนน้ีผมไดพ้ิสูจน์ให้พ่อกบัแม่เห็นว่า
ผมไดเ้ลือกท่ีเรียนท่ีเหมาะกบัผมแลว้ครับ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่8 

Question: Could you tell me, how do you pride to be KKUIC student? 
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Answer: I’m originating from Germany and with experience in military service and 
private business sector. I’m currently studying in my last year of the International College 
majoring International Marketing.  Coming to Khon Kaen University, International College was 
probably the best decision I have ever made in my life.  KKUIC gave me the opportunity of 
learning in a multicultural environment and still exposing me to the local society and culture of 
northeast Thailand.  I’m proud to be a student of the international college because we study 
challenging subjects in a foreign language. This enables us great opportunities with skills in 
English additional to the skills we learn in Business/International Affairs. Furthermore, we learn 
how to interact with different cultures on a daily basis. We have students from China, Europe, 
America, Vietnam and many other countries, all together as KKUIC students rather than “Asians” 
“Western” and “Africans”. We learn each other’s culture, basics of communication and make 
friendships. Where else in North-East Thailand can you meet so many people with a different 
background than in KKUIC? The most proud I am probably about our lecturers. They function 
not only as teacher but also as friend, mentor and advisor. They always supported me in every 
aspect and therefore, are responsible for a huge positive impact on my life. Another aspect is the 
diversity of teaching which we experience, because most of the lecturers come from all over the 
world with different teaching styles. I believe that Khon Kaen International College is the most 
international institution in Khon Kaen and contributes to a greater diversity in Thailand. I’m 
proud to be part of this institution and enjoying every day. I made friends from all over the world 
and implemented relationships which will hold a lifelong. 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

 
  ตอบ: ผมมาจากประเทศเยอรมนี ก่อนหน้าน้ีผมเคยเป็นทหารและเคยทํางานกับ
บริษทัเอกชนมาก่อนก่อนท่ีจะมาเรียนท่ีวิทยาลัยฯ  ตอนน้ีผมกาํลังเรียนอยู่ในปีสุดท้าย สาขา
การตลาดระหวา่งประเทศ การตดัสินใจมาเรียนท่ีวิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัขอนแก่น อาจจะ
เป็นการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดท่ีผมเคยทาํ วิทยาลยัฯ ให้โอกาสผมในการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายทางวฒันธรรม และทาํให้ผมไดพ้บเห็นและเรียนรู้เก่ียวกบัสังคมและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินภาคของตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ผมภูมิใจท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษาของ
วิทยาลยันานาชาติ เพราะทาํให้ผมมีโอกาสท่ีดีท่ีในการฝึกทกัษะด้านภาษาองักฤษเพิ่มเติม และ
เรียนรู้ในเร่ืองของธุรกิจในสาขาท่ีเรียน  นอกจากน้ีผมยงัไดเ้รียนรู้วิธีการใชชี้วิตและอยูร่่วมกนักบั
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เพื่อนท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างในชีวิตประจาํวนั เพราะท่ีวิทยาลยัฯ มีนกัศึกษาท่ีมาจากประเทศจีน 
ยุโรป อเมริกา เวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ อีกมากมาย จึงทาํให้บรรยากาศของวิทยาลยันานาชาติ
ท่ีน่ีมี มากกวา่  "เอเชีย " "ตะวนัตก  "และ   "แอฟริกนั  "เราไดเ้รียนรู้ว ัฒนธรรมของกนัและกนั โดยใช
การพดูคุยการส่ือสารและทาํให้เกิดมิตรภาพข้ึนระหวา่งอาจารย ์นกัศึกษา บุคลากร และแมแ้ต่ผูค้น
อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซ่ึงบรรยากาศเหล่าน้ี ความเป็นมิตร และ ความ
อบอุ่น ซ่ึงหาไดเ้วลาท่ีคุณอยูท่ี่วิทยาลยัฯ ถึงแมว้า่ผูค้นเหล่านั้นจะมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั ส่ิงท่ีผม
ภูมิใจมากท่ีสุดก็คืออาจารยข์องวทิยาลยัฯ  พวกเขาไม่เพียง แต่ทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารย ์แต่ยงัเป็นเพื่อน
เป็นคนท่ีคอยให้คาํปรึกษาและเป็นท่ีปรึกษาทั้งเร่ืองเรียนและเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจารยค์อยสนบัสนุน
ผมในทุกแง่ทุกมุมคือทั้งเร่ืองเรียนและเร่ืองทัว่ไป จึงทาํให้ผมมีความรับผิดชอบสําหรับทั้งเร่ือง
เรียนและเร่ืองต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายซ่ึงมีผลในเชิงบวกอย่างมากต่อชีวิตของผมซ่ึงผมถือว่าเป็น
ประสบการณ์ท่ีดีและมีค่ามาก และอีกส่ิงหน่ึงคือความหลากหลายของการเรียนการสอนท่ีผมพบ
มากท่ีสุดเพราะวิทยาลยัฯ มีอาจารยท่ี์หลากหลายท่ีมาจากทัว่ทุกมุมโลกท่ีมีรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีแตกต่างกนั และผมไดมี้โอกาสเป็นตวัแทนมหาวิทยาลยั  “ฑูตมหาวิทยาลยัขอนแก่น  ”ซ่ึงผม

ไดเ้ขา้ประกวด ซ่ึงการประกวดในคร้ังนั้นผมไดต้าํแหน่งรองอนัดบั  1  ท่ีเวลามีกิจกรรมมหาวิทยาลยั 
ผมไดมี้โอกาสเขา้ไปร่วมตอ้นรับผูน้าํระดบัประเทศ ท่านเอกอคัราชฑูต จากหลายประเทศท่ีผมไดมี้

โอกาสอนัยิ่งใหญ่ในการเข้าพบและพูดคุยกับท่าน ซึึึ่งถ้าไม่ใช่เพราะผมได้เรียนท่ีวิทยาลัย
นานาชาติ ก็คงไม่ มีโอกาสได้ทํากิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีและผมเช่ือว่าวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือขอนแก่นและ
มีช่ือเสียงในระดบัตน้ๆของประเทศไทย ซ่ึงผมภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของสถาบนัการศึกษาน้ีและ
มีความสุขทุกวนั และจะจดจาํความสุขและความทรงจาํดีๆ เหล่าน้ีไวต้ลอดไป 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่01 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: ส่ิงท่ีผมภูมิใจและประทบัใจคือการไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของครอบครัววทิยาลยันานาชาติ 
ในฐานะท่ีผมเป็นนกัศึกษาต่างชาติการท่ีผมไดม้าเรียนท่ีน่ีทุกวนัคือการผจญภยัคร้ังใหม่สําหรับผม 
ผมไดเ้รียนรู้หลายส่ิงหลายอยา่งจากท่ีน่ี ผมไดพ้บคนใหม่ๆเช่นอาจารย ์เพื่อนใหม่ และ ทุกคนต่างก็
ตอ้งการบรรลุเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัในชีวิต ผมภูมิใจมากท่ีจะบอกว่าผมดีใจท่ีได้เป็นศึกษาท่ีน่ี 
ตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมมีความใฝ่ฝันท่ีจะทาํงานในต่างประเทศและเดินทางไปทัว่โลก ผมเคยมาเท่ียวท่ี
ประเทศไทยหลายคร้ังและผมก็ใหค้วามสนใจมากท่ีอยากท่ีจะมาเรียนต่อท่ีน่ี ผมชอบบรรยากาศท่ีน่ี 



60 
 

มีคนมากมายและเป็นมิตรและระบบการศึกษาการเรียนการสอนท่ีน่ีเหมาะสําหรับผม ผมเคยไดย้ิน
ช่ือวิทยาลัยนา นาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่ น  ตอนผม เ รียนมัธยมท่ี เวียดนาม ซ่ึ ง
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในระดบัตน้ๆของประเทศไทยและดีกว่า
มหาวิทยาลยัใดท่ีผมรู้จกัในเวียดนาม ในท่ีสุดผมก็ตดัสินใจท่ีจะมาเรียนท่ีน่ีและท่ีน่ีก็ไม่ทาํให้ผม
ผิดหวงั ผมไดเ้รียนรู้การพูดภาษาใหม่ การปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมใหม่ในสังคมและการศึกษาใน
ประเทศไทย ผมภูมิใจในการเป็นนกัศึกษาในหน่ึงในมหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในประเทศผมมีญาติบาง
คนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัอุดรธานีและพวกเขามกัจะบอกเพื่อน ๆ เก่ียวกบัผมวา่ผมเรียนอยูท่ี่วิทยาลยั
นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงผมภูมิใจมาก ผมมีความสุขท่ีเรียนกับเพื่อนหลายคนและ
อาจารยท่ี์น่ี ภูมิใจท่ีไดส้วมเคร่ืองแบบมหาวิทยาลยัฯ การท่ีไดไ้ปเรียนทุกวนัและไดเ้จอเพื่อน เจอ
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ผมภูมิใจท่ีไดใ้ส่ชุดนกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น  และมนัไม่ง่ายเลยท่ีจะไดเ้ขา้มา
เป็นนกัศึกษาท่ีน่ีและท่ีอีกอย่างท่ีผมรู้สึกเป็นประทบัมากคือ การท่ีผมไดม้าเรียนท่ีน่ีไม่ไดมี้แต่คน
ไทย แต่ยงัมีมาจากหลากหลายประเทศ  ทั้งอาจารยแ์ลเพื่อนๆ ท่ีมาจากทัว่ทุกมุมโลกและอาจารยท่ี์
จบมาจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกและผมมีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็น มีเพื่อนท่ีน่ารักและอาจารยท่ี์
เป็นผูใ้หค้วามรู้และเป็นเพื่อนในบางคร้ัง ซ่ึงทั้งหมดน้ีทาํใหผ้มประทบัใจ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่00 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: ตอนนั้นเป็นช่วงท่ีตอ้งตดัสินใจว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลยัท่ีไหนดี ซ่ึงวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  )KKUIC) ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้นสําหรับ
หนู หนูก็เลยตดัสินใจท่ีจะมาดูสถานท่ีจริงโดย มามหาวิทยาลยั หลงัจากท่ีหนูคน้ควา้หาข้อมูล
รวมถึงมาดูสถานท่ีจริงดว้ยตวัเอง )หนูเป็นคนภาคกลางค่ะ (ในท่ีสุดหนูก็ตดัสินใจสอบเขา้เรียนท่ีน่ี 
จากวนันั้นจนถึงวนัน้ีก็เป็นเวลา 3  ปีแลว้ท่ีหนูอยูท่ี่น่ี   คนหลายคนมกัจะบอกวา่  "ความประทบัใจ

คร้ังแรกก็จะเป็นความประทบัใจคร้ังสุดทา้ย  "ซ่ึงหนูก็เห็นดว้ยว่าจริงเพราะส่ิงท่ีผูค้นได้เห็นและ
รู้สึกเป็นคร้ังแรกก็มกัจะคงอยู่ตลอดไป วนัแรกของการใช้ชีวิตอยู่ท่ีวิทยาลัยฯ ก็จะเป็นวนัท่ีมี
บทบาทต่อไปในชีวิตของหนูในการเร่ิมตน้สําหรับหนู หนูรู้สึกไดถึ้งส่ิงแวดลอ้มใหม่ๆ บรรยากาศ
รอบ ๆ ตวัถึงแม้ว่าวิทยาลัยฯ ท่ีหนูเรียนจะไม่ได้เป็นคณะท่ีใหญ่เหมือนคณะอ่ืนๆ แต่ทุกส่ิงท่ี
ประกอบข้ึนเป็นวทิยาลยัฯ ก็ทาํใหห้นูรู้สึกถึงความอบอุ่น เป็นกนัเอง เป็นมิตร มีห้องเรียนท่ีสะอาด 
ความกงัวลของหนูท่ีคิดวา่จะไม่สามารถท่ีปรับใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ไดมั้ยหายไปหมด และ
สามารถพูดไดว้่าหนูรู้สึกว่าท่ีน่ีเหมือนเป็นบา้นหลงัท่ีสองของหนูการเรียนเป็นส่ิงสําคญัสําหรับ
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ความสําเร็จในชีวิตของการเป็นนกัศึกษา วิทยาลยัฯ  ให้โอกาสท่ีทาํให้หนูไดส้ัมผสักบัการการใช้
ชีวิตไม่เพียง แต่ความรู้ท่ีหนูไดรั้บ แต่หนูยงัไดเ้รียนรู้วิธีท่ีจะอยู่ร่วมกบัคนอ่ืนและเคารพคนอ่ืน ๆ 
หนูยอมรับวา่หนูไดรั้บความรู้อยา่งมากจากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ ท่ีใส่ใจและคอยสนบัสนุนหนูและ
หนูก็พยายามทาํทุกส่ิงท่ีให้ดีท่ีสุด  บางคร้ังหนูรู้สึกเหน่ือยมากและอยากท่ีจะหยุด แต่อาจารยค์อย
เตือนสติและบอกหนูวา่หนูไม่ตอ้งรีบ การทาํงานการไดม้าซ่ึงโอกาสไม่ตอ้งรีบร้อนเหมือนการวิ่ง
ไขวค้วา้ แต่ค่อย ๆ กา้วเดินต่อไปเร่ีอย ๆไม่หยุดเพื่อไดโ้อกาสนั้นมา  หนูประทบัใจในตวัอาจารย ์
เพราะอาจารยแ์ต่ละท่านมีศกัยภาพเป็นผูท่ี้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา และหลายคร้ังท่ีหนูขอคาํแนะนาํ
เวลาท่ีหนูมีปัญหาอาจารยก์็เต็มใจและคอยสนบัสนุนหนูเสมอ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเรียนหรือเร่ือ
ส่วนตวั และหนูดีใจท่ีไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้และเก็บเอาประสบการณ์จากอาจารยแ์ต่ละท่านให้มาก
ท่ีสุดก่อนท่ีหนูจะจบการศึกษา และนอกจากนั้นหนูยงัไดรั้บการตอ้นรับท่ีอบอุ่นจากบุคลากรท่ีคอย
ใหก้ารช่วยเหลือและใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหนู หนูจึงภูมิใจท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษาท่ีน่ีมากค่ะ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่01 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: หลงัจากท่ีหนูไดเ้ขา้มาเรียนท่ีวทิยาลยัฯ ส่ิงท่ีหนูประทบัใจมาก ๆ ก็คือสังคมท่ีอยูใ่น
คณะค่ะ โดยเฉพาะเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนกบัเพื่อน เพื่อนๆในไอซีไม่ถือตวัเป็นกนัเอง 
ช่วยเหลือกนัดีเพราะวา่พื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากนั แต่เวลาเรียนในห้องเรียน หรือ ทาํกิจกรรม
ไม่วา่จะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ ก็ใหค้วามร่วมมือและสามคัคีกนัดี หนูชอบคะ ระหวา่งอาจารย์
กบันศ  .อาจารยเ์ป็นกนัเองมากเป็นทั้งผูท่ี้ใหค้วามรู้ และเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีมาก อาจา รยช์าวต่างชาติ ก็
เขา้ใจความเป็นไทยอย่างมาก ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองเรียนไดเ้สมอ หนูจึงประทบัใจสังคมท่ีน่ี
มากค่ะ และความภูมิใจ หนูก็ภูมิใจในความเป็นวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท่ีเป็นท่ี
แรกทีเดียวในภาคอีสาน และ ภูมิใจท่ีเด็กไอซีและหนูกล้าท่ีจะพูดกับคนต่างชาติได้มากกว่า
นกัศึกษาหลายๆคณะในมข.คะ  
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่02 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: หนูในฐานะศิษยเ์ก่า ท่ีผ่านมาหนูประทบัใจในการสอนของอาจารยค์ะ เพราะเวลา
เรียนหนูไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองไดเ้ต็มท่ี อาจารยก์็เปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็นทาํ
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ให้เราไม่รู้สึกกลวัว่าส่ิงท่ีเราพูดออกไปจะถูกหรือผิด อีกทั้งเรายงัไดเ้ห็นมุมมองและความคิดเห็น
ของคนอ่ืน ท่ีแตกต่างออกไปจากเราและหนูคิดว่าน่ีคือความแตกต่างจากท่ีหนูเคยเรียนสมยัตอน
เป็นเด็กมธัยม ก็คือตรงสไตล์การสอนเน้ียละคะ อาจารยท่ี์อยู่วิทยาลยัฯ ก็มีความรู้ความสามารถ
หลากหลายมาจากทัว่ทุกมุมโลกเลย ยงัแปลกใจว่าอาจารยรู้์จกัท่ีน่ีไดอ้ยา่งไร เพราะอาจารยแ์ต่ละ
ท่านมีความรู้ประสบการณ์ท่ีหลากหลายมาก ทาํใหเ้หมือนเราเปิดโลกทศัน์ตวัเองมีความรู้มากมายท่ี
ไม่เคยรู้มาก่อน และไดเ้รียนรู้จากในห้องเรียนท่ีน่ี หนูภูมิใจคะ และอีกอย่างก็คือหนูเรียนจบจาก
สถาบนัท่ีมีช่ือ มีคุณภาพ และมีครูอาจารยท่ี์จบมากจากมหาลยัดีๆ และหนูก็ภูมิใจในตวัเองมากค่ะ 
ท่ีสามารถในส่ิงท่ีตั้งเป้าหมายไวไ้ดค้่ะ เป้าหมายก็คือ เรียนจบภายใน 3 ปี ดว้ยเกียรตินิยมอนัดบัสอง
ค่ะ ซ่ึงหนูตั้งใจมาก ท่ีผ่านมาหนูทุ่มเทกบัการเรียนโดยการจดัตารางเรียน และตารางอ่านหนงัสือ
และท่ีสําคญัคือหนูซ่ือสัตยก์บัตวัเองคือ หนูทาํตามตารางท่ีหนูตั้งไวทุ้กวนั แต่ไม่ใช่วา่หนูไม่ไดท้าํ
กิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกับคณะนะค่ะ เพราะการจดัตารางอ่านหนังสือทาํให้หนูรู้ว่าหนูจะเข้าร่วม
กิจกรรมไดอ้ยา่งไรเพื่อไม่ใหก้ระทบกบัการอ่านหนงัสือของหนูค่ะ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่03 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: ส่ิงท่ีหนูภูมิใจและประทบัใจเหรอค่ะ ก็คือหนูเป็นนกัศึกษาจีนท่ีมาเรียนท่ีน่ี และเป็น
นกัศึกษารุ่นแรกของคณะเลย และน่ีเป็นการเดินทางออกนอกประเทศคร้ังแรกของหนู หนูภูมิใจท่ี
ไดเ้รียนรู้ภาษาไทยอีกภาษาหน่ึงจากเพื่อนๆ ถึงแมว้่าจะเป็นคาํศพัท์ท่ีไม่เป็นทางการมากนกั หนู
ประทบัใจการสอนของอาจารย ์การแบ่งปันขอ้มูลความรู้กบัเพื่อนและอาจารย ์และบรรยากาศท่ีน่ี
ทาํใหห้นูไม่คิดถึงบา้น หนูรู้สึกอบอุ่นและเป็นกนัเอง เน่ืองจากเป็นนกัศึกษารุ่นแรก จาํนวนเพื่อน ๆ
จึงไม่มากนัก เวลาทาํกิจกรรมอะไรเราก็ไดท้าํร่วมกนั ทั้งนักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากร ทุกคน
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน หนูประทับใจมากค่ะ หนูภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประทบัใจอาจารย ์การท่ีหนูได้เรียนท่ีน่ีสอนอะไรหนูหลายอย่างเช่นการ
ปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมไทยและเพื่อนๆ ชาวต่างประเทศ เรียนรู้การใชชี้วิตท่ีไม่มีผูป้กครองคอย
ดูแล ควบคุมตวัเองเพราะอยู่ท่ีน่ีมีอิสระ ประสบการณ์ท่ีน่ีทาํให้หนูเขม้แข็งและเป็นผูใ้หญ่ท่ีตอ้ง
รับผิดชอบตวัเอง และหนูก็เรียนจบการศึกษาจากสถาบนัแห่งน้ี ท่ีน่ีทาํให้หนูรักประเทศไทยและ
อยากท่ีจะอยูป่ระเทศไทยต่อไปค่ะ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่04 
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ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: ส่ิงท่ีผมภูมิใจและประทบัใจเก่ียวกบัวิทยาลยัฯ ก็คือเม่ือใดก็ตามท่ีมีคนถามผมวา่ผม
เรียนจบการศึกษาจากท่ีไหน ผมก็จะตอบพวกเคา้อยา่งภาคภูมิใจวา่ ผมจบมาจากวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น แน่นอนตลอดเวลาท่ีเรียนท่ีน่ีเป็นช่วงเวลาดีดีท่ีผมประทบัใจ ผมเรียนจบท่ีน่ี
ดว้ยเกียรตินิยมอนัดบั 1  ในสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ตลอดระยะเวลา  4  ปีท่ีผ่านมาด้วย
เหตุผลท่ีผมเป็นนกัศึกษารุ่นแรก และผมเป็นนกัศึกษาต่างชาติ ผมไดรั้บมิตรภาพจากเพื่อน ๆ และ
อาจารยร์วมถึงพี่ๆบุคลากร ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน และให้คาํปรึกษาผมมาดว้ยดีเสมอ 
อาจารยเ์ป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มาจากหลากหลายประเทศ ทุกคนให้ความเอ้ือเฟ้ือและเต็มใจ
ทั้งในห้องเรียนและเวลาท่ีไม่มีการเรียนการสอน เวลาทาํกิจกรรมเราทุกคนก็ตอ้งทาํดว้ยกนั เล่น
กีฬาดว้ยกนั แมแ้ต่บุคลากรก็เขา้มามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม เช่นมีคร้ังหน่ึงเป็นกีฬานอ้งใหม่ 
แต่ดว้ยเหตุผลท่ีวิทยาลยัฯเพิ่งเปิด มีนกัศึกษาไม่พอ เราเลยขอคณะกรรมการให้อาจารยเ์ขา้มาร่วม
แข่งดว้ย ซ่ึงผมประทบัใจมาก เรารวมเป็นหน่ึงเดียว บุคลากรก็มาช่วยเชียร์และให้กาํลงัใจ จึงทาํให ้

4  ปีท่ีผมไดเ้รียนรู้จากท่ีน่ีเป็นประสบการณ์อนัยิ่งใหญ่สําหรับผมท่ีทาํให้ผมเห็นมิตรภาพระหว่าง
เพิ่อน อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ผมภูมิใจและประทบัใจมากท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่05 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: หนูภูมิใจมากค่ะท่ีหนูไดเ้รียนท่ีน่ีเพราะท่ีน่ีเป็นคณะหน่ึงของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ซ่ึ ง เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลัย รั ฐ บ า ล แ ล ะ เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลัย ท่ี มี คุ ณ ภ า พ  เ ก่ า แ ก่ ท่ี สุ ด ใ น ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หนูได้มีโอกาสในการเขา้ร่วมกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมจากท่ีสมยัท่ีเรียน
มธัยมหนูไม่เคยได้ทาํ และไม่ต้องทาํ มีอยู่กิจกรรมหน่ึงท่ีหนูประทบัใจมากก็คือวิทยาลัยฯจัด
กิจกรรมปีใหม่และเล้ียงอาหารกลางวนันอ้งๆ คนตาบอด ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 
ซ่ึงหนูไม่เคยไดมี้โอกาสทาํกิจกรรมดีๆแบบน้ีเลย วนัท่ีไปถึงหนูกบัเพื่อนๆก็ไม่ไดคิ้ดอะไร ก็สนุก
สนามตามประสาวยัรุ่น แต่พอไปถึงนอ้ง ๆ มานัง่รอและไดร้้องเพลงตอ้นรับพวกเรา หนูประทบัใจ
มากค่ะ ท่ีวิทยาลยัฯ จดักิจกรรมดี ๆ อย่างน้ีทาํให้หนูไดมี้โอกาสออกไปเจอกบัสังคม ชุมชน ใน
ส่วนท่ีหนูไม่เคยคิดวา่จะไดเ้จอมาก่อนค่ะ ดีใจท่ีไดช่้วยเหลือคนท่ีมีโอกาสนอ้ยกวา่เรา 
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สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่06 
ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี

เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: การท่ีหนูไดเ้ป็นนกัศึกษาวิทยาลยัฯ  หนูดีใจและภูมิใจมากคะและหนูโชคดีมากท่ี
ไดม้าเรียนท่ีน่ีเพราะหนูเช่ือว่าวิทยาลยัฯ จะช่วยบ่มเพาะและเสริมสร้างทกัษะของหนูให้เช่ียวชาญ
และมีความรู้ในหลกัสูตรท่ีหนูเรียน เพราะวทิยาลยัฯเป็นคณะหน่ึงในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงเป็น
มหาวทิยาลยัชั้นนาํของไทย ซ่ึงเนน้ความเป็นเลิศในงานดา้นการวิจยัและการเรียนการสอน อาจารย์
ท่ีปรึกษาหนูเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ท่ีวิทยาลัยฯส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ บางคร้ังเวลาเรียนในห้องเรียนนกัศึกษาท่ีไม่กลา้พูดในห้องเรียนสามารถเขา้พบและ
ปรึกษาอาจารยน์อกหอ้งเรียนได ้อีกทั้งบรรยากาศของความเป็นกนัเองของอาจารย ์บุคลากร เพราะ
สังคมของวทิยาลยัฯ เราแน่นแฟ้นกนัมากเพราะเรามีกนัไม่เยอะเป็นกลุ่มเล็กๆ เวลามีกิจกรรมอะไร
เราก็ได้ทาํร่วมกนัทั้งหมด รู้จกักนัหมด อบอุ่นดีค่ะ ทั้งหมดน้ีทาํให้หนูประทบัใจและชอบและมี
ความสุขเสมอท่ีเรียนอยูท่ี่น่ีค่ะ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่07 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: วิทยาลยัฯ เป็นคณะเล็กๆๆท่ีสามารถรู้จกักนัอยา่งทัว่ถึงคบั เน่ืองจากวิทยาลยัฯ เพิ่ง
เปิดจึงเป็นสังคมท่ียงัมีนกัศึกษาไม่มากนกัทาํให้เราทุกคนสามารถรู้จกักนัไดห้มดแลว้ก็ช่วยเหลือ
กนัและกนัสามารถแบ่งปันหรือขอความร่วมมือไดเ้ป็นอย่างดี เช่นเพื่อนๆและพี่ๆสายสนบัสนุน 
พี่ๆๆก็ให้คาํแนะนําท่ีดีเสมอ เช่น ผม็เคยมีปัญหาเร่ืองตารางเรียนคือเวลาเรียนมนัชนกัน ก็ไป
ปรึกษาพี่ๆ ซ่ึงพี่ ๆ ก็ให้ความช่วยเหลือโดยการตรวจเช็คตารางเรียนเพื่อปรับให้เหมาะกบันกัศึกษา
ให้สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามท่ีกาํหนด ส่วนอาจารย์ก็เป็นกนัเองถ้ามีคาํถามหรือสงสัยก็
สามารถถามได้ทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกอย่างคือบรรยากาศท่ีวิทยาลัยฯ ก็ดีได้
ความรู้สึกอินเตอร์ดีครับ คือ แอร์เย็นฉํ่ า การจัดห้องเรียนก็ไม่เหมือนสมัยเรียนมัธยม บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์หรือประกาศเป็นภาษาองักฤษทาํให้เวลาเดินไปท่ีไหนก็เห็นภาษาองักฤษเต็มไป
หมดซ่ึงช่วยสร้างบรรยากาศและทาํให้เราตอ้งตั้งใจเรียนมากยิ่งข้ึนครับเพราะเด๋ียวไม่รู้เร่ืองหรือไม่
เขา้ใจในประกาศ และวิทยาลยัฯ ก็มีกิจกรรมให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมซ่ึงพี่ๆ เจา้หน้าท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลืออยา่งดี ดูอบอุ่นเป็นความรู้สึกเหมือนครอบครัว เหมือนพี่กบันอ้ง ผมวา่การเป็นคณะเล็ก ๆ 
ก็ดีนะครับ ผมชอบ 



65 
 

 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่08 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: ตั้งแต่จาํไดผ้มไม่เคยเรียนไดเ้กรด 3.42  เลยครับ สุดยอดเลย ซ่ึงไม่ใช่ว่าท่ีน่ีปล่อย
เกรดนะครับ แต่เพราะผมชอบภาษาองักฤษ ผมเลยคิดว่าผมมีความสุขมากท่ีเรียนท่ีน่ี คือก่อนท่ีผม

จะมาเรียนท่ีน่ีผมไปเรียนท่ีออสเตเลียมาครับ ตอนนั้นไปแบบไม่มีอะไรเลย คือคุณพ่ออยากให้ผม
เป็นผูใ้หญ่เพราะอยู่ท่ีน่ีผมไม่ค่อยตั้งใจเรียน มีแต่เล่นดนตรี ผมไปประกวดวงดนตรี ทาํกิจกรรม
อ่ืนๆ เยอะมากชอบเล่นกีฬา ดนตรี แต่ไม่สนใจเรียน พ่อก็เลยให้ไปเรียนท่ีออสเตเลีย พอไปตอน
แรกก็พดูไม่ค่อยไดจ้นมีเหตุการณ์นึงท่ีผมหลงทาง ก็เลยตดัสินใจเอาวะ่ ตอ้งถามฝร่ังแลว้วา่จะกลบั
บา้นไดอ้ยา่งไร ก็เลยเดินไปถามเคา้ซ่ึงประสบการณ์คร้ังน้ีเองท่ีทาํให้ผมมัน่ใจมากยิ่งข้ึนและชอบ
ภาษาองักฤษ เพราะฝร่ังเคา้น่ารักมากครับเคา้ไม่สนใจเร่ืองหลกัภาษาองักฤษ  )แกรมม่า  (แต่เต็มใจ
และตั้งใจฟังผมและช่วยจนผมกลบับา้นได ้ผมเลยคิดว่าส่ิงแรกท่ีจะทาํให้ผมประสบความสําเร็จ
เร่ืองภาษาองักฤษคือ กลา้ท่ีจะพดู เพราะเม่ือกลา้แลว้ คู่สนทนาเราเคา้จะช่วยเราเองในการแนะนาํวา่
ตอ้งพูดอย่างไร ถึงจะถูก ผมจึงนาํเอาหลกัการน้ีกลบัมาใช้ท่ีน่ี เม่ือผมเจออาจารยท์ั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ผมไม่รีรอท่ีจะถามหรือทกัทาย หรือถามคาํถามหรือร่วมแสดงความคิดเห็น ซ่ึง
การเรียนในห้องเรียนและบรรยากาศ ณ ตอนนั้นทาํให้เราสามารถจดจาํและเขา้ใจในเน้ือหาการ
เรียนไดม้ากกวา่มาอ่าน ซ่ึงเวลาทาํขอ้สอบทาํให้ผมจาํไดว้า่อ๋อ ก็ตอนนั้นเราแสดงความคิดเห็นไป 
และอาจารยก์็อธิบายมา ทาํใหผ้มทาํขอ้สอบไดค้ะแนนเป็นท่ีน่าพอใจครับ  
 นอกจากนั้น เน่ืองจากวิทยาลยัฯ เป็นคณะใหม่ บุคลากรและอาจารยอ์ยูใ่นวยัท่ีไม่ต่างกนั
มาก ทาํให้ผมกลา้ท่ีจะพูดคุย เหมือนพี่กบันอ้ง เหมือนครอบครัว จึงไม่กงัวลท่ีจะถามขอคาํแนะนาํ
หรือปรึกษาครับ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่11 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: หนูไม่เคยรู้อะไรเก่ียวกบัเก่ียวกบัวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัขอนแก่น(KKUIC) 
เลย จนกระทัง่แม่ของหนูเล่าให้ฟังและแนะนาํหนูวา่ควรจะมาเรียนท่ีน่ี ถา้ถามหนูวา่หนูภูมิใจหรือ
ประทบัใจอะไรท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษา KKUIC พูดตามตรงเลยคะวา่ตอนท่ีเรียนมธัยมภาษาองักฤษหนู
แย่มากเลย เกรดวิชาภาษาองักฤษก็ไม่ดี แต่ดว้ยเหตุผลดงักล่าวหนูก็เลยตดัสินใจท่ีจะเรียนท่ีน่ี ก็
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เพราะหนูตอ้งการท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของหนู ตั้งแต่ตอนท่ีหนูเป็นเด็กหนูไม่ชอบท่ีเรียน
ภาษาองักฤษ เพราะหนูคิดวา่อยูเ่มืองไทยทาํไมตอ้งเรียนภาษาองักฤษ ไม่เห็นจาํเป็นเลย แต่พอหนู
โตข้ึน ส่ีงท่ีหนูไดเ้รียนรู้คือหนูเห็นถึงความสําคญัของการศึกษาท่ีทุกคนตอ้งรู้ภาษาองักฤษ เพราะ
ถา้หากว่าหนูอยากไดท้าํงานท่ีดีมีค่าตอบแทนสูงๆในอนาคต หนูอาจไดรั้บโอกาสดีๆหากหนูเก่ง
ภาษาองักฤษ หลงัจากท่ีหนูเขา้มาเรียนท่ีน่ี มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน อยา่งตอนแรกเลยท่ีหนูมาเรียน
ท่ีน่ี  ทกัษะภาษาองักฤษของหนูไม่ดีดงันั้นหนูจะตอ้งเรียนเสริมทกัษะภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเขา้เรียนในภาคปกติ   (AEP)   เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของหนูก่อน ซ่ึงในชั้นเรียน

เออีพี เป็นการเรียนเตรียมความพร้อมน้ีช่วยหนูได้มากและหนูคิดวา่  
ทกัษะภาษาองักฤษของหนู  เพื่อเตรียมท่ีจะเขา้เรียนในระดบัมห าวิทยาลยั หลงัจากท่ีหนู

ผา่นการเรียนหลกัสูตรน้ีและเร่ิมเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัจริง ๆ หนูเรียนสาขาการตลาดระหวา่ง
ต่างประเทศเพราะหนูคิดว่าน่าจะนาํกลบัมาช่วยเร่ืองธุรกิจของครอบครัวของหนูได ้ แต่แลว้หนูก็
พบวา่หนูไม่ชอบ หรือไม่มีความสุขในการเรียนเร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจ ซ่ึงในช่วงเวลานั้นหนูมีปัญหา
มาก และหนูตอ้งการความช่วยเหลือโดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วยให้คาํแนะนาํและการตดัสินใจเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของหนู ซ่ึงหนูโชคดีมากๆ มีท่ีปรึกษาท่ีดีทั้งอาจารย ์เจา้หนา้ท่ีและเพื่อนๆ 
ท่ีให้คาํแนะนาํและช่วยให้ขอ้มูลท่ีดีท่ีและจาํเป็นท่ีหนูจะตอ้งรู้ แลว้หนูก็ตดัสินใจในเปล่ียนแปลง
สาขา จากการตลาดระหว่างประเทศ มาเป็นสาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ ซ่ึงหนูชอบและมี
ความสุขมากกบัการเรียนในสาขาน้ี มนัเปล่ียนชีวิตหนูมากและสาขาวิชาน้ีทาํให้หนูไดเ้รียนรู้หลาย
ส่ิงหลายอยา่ง หนูชอบวธีิการสอนของอาจารยเ์พราะสาขาน้ีทาํใหห้นูไดรู้้เหตุการณ์สถานการณ์ของ
ประเทศต่าง ๆ และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ในหอ้งเรียนกบัเพื่อน ๆ และ อาจารย ์หนูสนุกกบัการเรียน
สาขาน้ีมาก  และน่ีแหละค่ะท่ีหนูภูมิใจและประทบัใจกบัการเป็นนกัศึกษาท่ีวิทยาลยัฯ ส่ิงท่ีหนูได้
เรียนรู้จากท่ีวิทยาลยัฯ  มนัมากกวา่ความรู้ทางวิชาการ แต่มนัเป็นการเรียนรู้ท่ีจะทาํประโยชน์เพื่อ
สังคม อาจารยทุ์กท่านน่ารักมาก เป็นทั้งอาจารยแ์ละเพื่อนท่ีสามารถใหค้าํแนะนาํและสอนหนูหลาย
ส่ิงท่ีหนูไม่เคยรู้มาก่อน และ วิทยาลยัฯ  สอนหนูในการทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีมีความแตกต่าง
กนั ทาํให้หนูเจอกบัเพื่อนท่ีน่ารักและสนิทกนัมาก ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเรียนท่ีน่ีจะเป็นหน่ึง
ในความทรงจาํท่ีดีท่ีสุดท่ีจะอยูก่บัหนูค่ะ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่10 

Question: Could you tell me, how do you pride to be KKUIC student? 
Answer: Being a student of Khon Kaen University International College has 

given me a lot of new experiences and offered me a great deal of opportunities. First 

of all, as a foreign student, I am so excited to experience Thai unique culture. Though 
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I had been here before, there are still many customs or traditions that I have never 

known. It is always a surprise for me to learn new things about Thai culture every 

day. Moreover, Thai food is wonderful, especially E-saan food, which is my favorite. 

Some of Thai dishes, such as fried insects and ant eggs, are a little bit weird, but they 

really worth a try. I also like Thai festivals. For example, Thai Songkran festival is 

very interesting to me as my home country does not celebrate such a festival.       

Studying in International College is a great opportunity for me to improve my 

skills in English. Due to globalization, a common language like English is now 

becoming more and more important. Also, getting to know lecturers and friends from 

other countries has given me wonderful experiences. By talking to them, I’ve 

gradually learnt about their cultures or their beliefs. It is so good to learn the diversity 

of cultures all over the world and to get to know different people from many different 

places. Thanks to that, I found myself to be more open-minded. I’ve learnt that though 

we are not the same, we are all different in a good way. 

To conclude, staying here in Khon Kaen is a very good experience I’ve had. Studying 

abroad helps broaden my horizon and provide me with knowledge which is so helpful 

for me. Besides, it has given me a chance to meet many wonderful people from all 

over the world and learn cultural diversity from them.    

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: การเดินทางเขา้เรียนท่ีวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยั มีความหมายมากกบัหนู ใน
ฐานะท่ีหนูเป็นนกัศึกษาต่างชาติท่ีเรียนอยูใ่นประเทศไทยมนัเป็นเหมือนจุดเปล่ียนสําหรับหนู หนู
ได้รับโอกาสท่ีจะค้นพบโลกท่ีแตกต่างกัน การเป็นนักศึกษาท่ีวิทยาลัยนานาชาติ ได้ให้
ประสบการณ์ใหม่กบัหนูและทาํให้หนูไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้อะไรมากมายท่ีแตกต่างจากท่ีท่ีหนูเคย
อยู่ น่ีเป็นคร้ังแรกการมาเรียนต่างประเทศ หนูต่ืนเตน้มากท่ีจะได้สัมผสักับวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ไทย แมว้่าหนูก็มีขอ้มูลเล็กน้อยเก่ียวกบัประเทศไทยก่อนท่ีจะมาเรียนท่ีน่ี แต่พอไดม้า
เรียนท่ีน่ีทาํใหห้นูไดรู้้จกัประเพณีท่ีท่ีหนูไม่เคยไดรู้้จกัมาก่อน มนัเป็นส่ิงแปลกใหม่สําหรับหนูท่ีได้
เรียนรู้ส่ิงใหม่เก่ียวกบัวฒันธรรมไทยทุกวนั นอกจากน้ียงัมีอาหารไทยท่ีอร่อยมากๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่อาหารอิสาน ซ่ึงหนูชอบเป็นพิเศษ และมีอาหารแปลกๆ เช่นแมลงทอดและไข่มดแดง ท่ีหนู
ไดล้องชิม นอกจากนั้นหนูยงัไดร่้วมงานเทศกาลประเพณีไทยๆ ตวัอยา่งเช่นเทศกาลสงกรานตห์นู
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ชอบและต่ืนเตน้มาก เพราะท่ีประเทศของหนูไม่มีเทศกาลแบบน้ีและการเรียนท่ีน่ีเป็นโอกาสท่ีดี
สําหรับหนูท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของหนูเพิ่มข้ึน เน่ืองจากยุคโลกาภิวตัน์ภาษาองักฤษมี
ความสําคญัมากข้ึนเพราะเป็นภาษาสากลท่ีทัว่ทุกประเทศใช้ส่ือสารกนั นอกจากนั้นหนูยงัไดรั้บ
ความรู้จากอาจารย ์และไดรู้้จกัเพื่อน ๆ จากประเทศอ่ืน ๆ มนัเป็นประสบการณ์ท่ีดีมากสําหรับหนู 
การท่ีหนูไดมี้โอกาสรู้จกัและพูดคุยกบัพวกเขาเหล่านั้น ทาํให้หนูค่อยๆเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม
หรือความเช่ือของเพื่อนและอาจารยจ์ากหลากหลายประเทศ ทาํให้หนูไดเ้รียนรู้ถึงความหลากหลาย
ของวฒันธรรมทั่วโลกจากคนท่ีแตกต่างกันจากสถานท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงการเรียนท่ีน่ีถือเป็น
ประสบการณ์ท่ียิง่ใหญ่อนัหน่ึงท่ีน่าจดจาํของหนู หนูไดร่้วมกิจกรรมรับนอ้ง ไดแ้สดงออกถึงการมี
ส่วนร่วม ไดร้้องเพลง ไดท้าํกิจกรรมต่างๆกบัเพื่อน ๆ และไดเ้ห็นถึงความสามคัคีของเพื่อน ๆ รุ่น
เดียวกนั ในความมุ่งมัน่ตั้งใจและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หนูรู้สึกอบอุ่นและไม่ไดรู้้สึกวา่ตวัเองเป็น
คนแปลกหนา้ เพราะเราทุกคนสามารถส่ือสารและร่วมแสดงความเห็นกนัไดอ้ยา่งเพราะเราใชภ้าษา
เดียวกนัคือภาษาองักฤษ หนูมีความสุขกบัการท่ีไดเ้รียนท่ีน่ีค่ะ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่11 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: ส่ิงท่ีทาํให้หนูประทบัใจท่ีสุด ก็คือความรักความอบอุ่นท่ีเพื่อนๆ รุ่นพี่ รุ่นนอ้ง รวม
ไปถึงเจา้หน้าท่ีและคณาจารยทุ์กท่านมอบให้แก่กนั ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนเราทุกคนก็พร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือกนัเสมอ เหมือนคร้ังท่ีหนูไม่สบาย เวลาเดินไปไหนก็มีแต่คนถามวา่เป็นอยา่งไรบา้ง ดีข้ึน
หรือยงั ทั้งเพื่อนในรุ่น รุ่นพี่ รุ่นนอ้งและอาจารย ์ทุกคนแสดงความเอาใจใส่ เป็นห่วงเป็นใยซ่ึงกนั
และกนั ทาํให้รู้สึกวา่ท่ีน่ีเป็นเหมือนบา้นหลงัท่ีสองจริงๆ นอกจากจะเรียนเน้ือหาในห้องเรียนจาก
อาจารย ์แลว้ยงัมีกิจกรรม ท่ีทางวิทยาลยัฯ จดัเพื่อให้นกัศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรไดท้าํกิจกรรม
ร่วมกนั เน่ืองจากวิทยาลยัฯ เพิ่งจะเปิดไดเ้พียงไม่ก่ีปี มีจาํนวนนกัศึกษายงัไม่มากนกั ทาํให้ทุกคน
รู้จกักนัสนิทกนั จึงเป็นความอบอุ่น และความผกูพนัอนันึงท่ีหนูประทบัใจ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่12 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 

ตอบ: รู้สึกดีใจท่ีไดเ้รียนท่ีวิทยาลยัฯ เพราะอาจารยทุ์กท่านตั้งใจ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เรา
และอีกทั้งยงัมีความเป็นกนัเองเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี พี่ๆ เจา้หน้าท่ีทุกคนก็ยงัคอยอาํนวยความ
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สะดวกในการทาํงานต่างๆ เป็นอยา่งดี ตลอดมา รู้สึกไดถึ้งความอบอุ่นเวลาท่ีมีคาํถามหรือสงสัยก็
สามารถปรึกษาไดท้ั้งอาจารย ์และ พี่ๆ เจา้หนา้ท่ี เพราะอยูใ่นวยัท่ีไม่ต่างกนัมากจึงกลา้ท่ีจะปรึกษา
และขอคาํแนะนาํจากพี่ๆ เจา้หน้าท่ีเร่ืองของการลงทะเบียนเรียน การทาํกิจกรรม หรือ แมก้ระทัง่
บางคร้ังเราสามารถพดูคุยกบัพี่ๆ เจา้หนา้ท่ีไดเ้หมือนเป็นพี่กบันอ้ง ทาํให้เรารู้สึกไม่อึดอดัเวลาอยูท่ี่
วทิยาลยัฯ  

 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่13 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: ประทบัใจท่ีอยูท่ี่น่ีก็เหมือนอยู่บา้น สบายๆ สนุกดี มีเร่ืองตลอด เพราะผูห้ญิงเยอะ 
เร่ืองเยอะ ทั้งดีและไม่ดี เพราะมีคนหลายแบบ มาจากหลายๆ ท่ี มีพื้นฐานการใชชี้วิตท่ีต่างกนั ทาํให้
เราไดเ้รียนรู้คนอ่ืนไปพร้อมๆ กบัเรียนหนงัสือ บรรยากาศท่ีน่ีก็ดี อาจารยก์็มาจากหลากหลายทุกคน
มี style เป็นของตวัเองทาํใหก้ารเรียนมีสีสันตอี์กอยา่งท่ีสาํคญัคือเร่ืองมาตรฐานการศึกษา วิทยาลยัฯ
เป็นหน่ึงคณะของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงถามว่าการเรียนท่ีน่ียากมั้ย ตอบว่ายากมากค่ะเพราะ
เรียนทุกวิชาเป็นภาษาองักฤษ ทาํให้เราตอ้งตั้งใจเรียนมาก ๆ เพราะถา้เราฟังไม่เขา้ใจเราก็จะไม่ได้
อะไรเลยก็เลยทาํให้เราตอ้งตั้งใจและขยนัมากยิ่งข้ึน ไดเ้รียนรู้การทาํงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ
เช่นมีอยูว่นัหน่ึงอาจารยม์อบหมายงานกลุ่มใหโ้ดยอาจารยเ์ป็นคนจบักลุ่มให้เอง หลงัจากไดก้ลุ่มซ่ึง
เราทุกคนตอ้งมานัง่คุยกนัและแบ่งงานกนัตามท่ีไดรั้บมอบหมายทาํให้เรารู้ว่าเพื่อนๆทุกคนตั้งใจ
และเตรียมตวัหาขอ้มูลในการทาํรายงานคร้ังน้ีอยา่งเต็มท่ี เราทุกคนก็สนิทกนัมากข้ึน ถา้อาจารยไ์ม่
จบักลุ่มใหเ้ราก็คงจะไม่ไดรู้้จกักนัและกลายเป็นเพื่อนสนิทกนัเหมือนตอนน้ี  
 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่25 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
    ตอบ: เรียนท่ีน่ีไดบ้รรยากาศความเป็นอินเตอร์ดีค่ะ คือห้องเรียนดูทนัสมยั ไม่เหมือน
ห้องเรียนคณะอ่ืนๆ อากาศเย็นสบาย มองไปทางไหนก็มีแต่ภาษาองักฤษ มีเพื่อนท่ีเป็นชาว
ต่างประเทศจริงๆ ท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการคุยกนั และในห้องเรียนอาจารยก์็เป็นอาจารยช์าว
ต่างประเทศ หรือแม้ว่าจะเป็นอาจารยไ์ทย แต่ในห้องเรียนก็เหมือนกับเรียนกบัอาจารยช์าว
ต่างประเทศ ทาํให้ไม่รู้สึกอายท่ีจะพูดภาษาองักฤษ มนัเหมือนกบัการพูดออกมาเองเป็นธรรมชาติ 
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ไม่กดดนัหรือ อาย  เพื่อนๆ ร่วมห้องก็ช่วยเหลือกนัดี ทาํให้เวลาท่ีเรียนในห้องเรียนหรือมีขอ้สงสัย
ในหอ้งเรียนก็ไดรั้บคาํตอบหรือเขา้ใจ นอกจากประสบการณ์ในห้องเรียนแลว้ก็เป็นเร่ืองของการทาํ
กิจกรรม กิจกรรมท่ีทางวิทยาลยัฯ จดัให้เป็นกิจกรรมท่ีไม่เคยและไม่คิดวา่จะไดท้าํมาก่อนเช่น ไป
ดาํนาปลูกขา้ว เป็นโอกาสดีมากๆ ค่ะ เพราะเพื่อนท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีมาจากทางอเมริกา ก็ไม่เคยทาํ 
ซ่ึงสนุกมาก ไดกิ้นขา้วดว้ยกนั กลางทุ่งนา ไดล้งไปลุยโคลนดว้ยกนั สนุกดีคะ ชอบค่ะ  
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่26 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
        ตอบ: ส่ิงท่ีผมประทบัใจหรอครับ มีคร้ังหน่ึงครับช่วงสอบอายจงัเลย คือผมไม่ต่ืนครับ พี่ๆ 
เจา้หนา้ท่ีโทรศพัทไ์ปตามมาสอบครับ ผมเลยประทบัใจมากก็เพราะ พี่เคา้เป็นห่วงกลวัวา่เราจะเป็น
อะไรรึเปล่า ทาํไมไม่มาสอบ เกิดอุบติัเหตุกลางทางรีเปล่า แต่ท่ีแทก้็เพราะผมอ่านหนงัสือดึกเลย
หลับยาวไม่ต่ืน จากนั้นเป็นตน้มาช่วงสอบผมก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกหลายอนัเพื่อจะได้ไม่เกิด
เหตุการณ์อยา่งนั้นอีก และหลงัจากเหตุการณ์นั้น ผมก็รู้สึกเหมือนท่ีน่ีเป็นบา้น ใส่ใจเรา ดูแลเรา
เหมือนนอ้ง เหมือนลูก มีอะไรก็กลา้ปรึกษา ทาํให้ผมรู้สึกไม่อึดอดัท่ีจะแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่
บวกและแง่ลบ ทั้งเร่ืองเรียนและเร่ืองส่วนตวั ครับ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่27 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
          ตอบ: วนัแรกท่ีไปเรียน กลวัมาก!!!เพราะพูดภาษาองักฤษไดแ้ยม่าก  เพราะจบ ม.6 มาจาก
โรงเรียนรัฐบาล สามญัธรรมดา และมีเพื่อนหลายคนท่ีเคยไปเรียนแลกเปล่ียนจากต่างประเทศบา้ง 
โรงเรียนดงัๆบา้ง ทอ้มากตอนแรก แต่ก็คิดวา่แลว้ไง  ทาํไมเราตอ้งกลวัมนั หลงัจากนั้น     ก็
พยายาม จบักลุ่มกบัเพื่อนต่างชาติหลายๆคน พยายามพูดกบัเขาให้มากๆ  กลบัมาบา้นก็ดูหนงัเป็น
ภาษาองักฤษทุกวนั เพราะคิดอยู่เสมอวา่เราตอ้งพูดกบัเขาให้รู้เร่ือง หลงัจากนั้น 6 เดือน ก็คิดว่า
ตวัเองพฒันาข้ึนไปมาก เพื่อนก็ถามวา่ไปทาํไรมา ทาํไมพูดองักฤษเก่งข้ึนเยอะเลยไปเรียนมาหรอ?   
ก็ดีใจท่ีหลายคนเห็นพฒันาการของเรา ซ่ึงเราก็แค่ฝึกพดูทุกวนัเอง ทาํไมจะพูดไม่ไดห้ล่ะ วิทยาลยัฯ 
มีคนต่างชาติมาเรียนตั้งเยอะ หลายประเทศ สุดทา้ยก็พูดกบัเพื่อนชาวต่างประเทศรู้เร่ือง ฟังอาจารย ์
รู้เร่ืองมากข้ึน     รู้สึกวา่เรียนท่ีน่ีมีความสุขมาก อยูก่นัเหมือนครอบครัว  
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สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่28 
ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี

เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
     ตอบ: ประทบัใจรุ่นพี่ค่ะ พี่ๆ ทุ่มเทสุดๆ กบัการทาํกิจกรรมให้น้อง ๆ อยา่งล่าสุดคือ 
กิจกรรมรับน้อง เป็นกิจกรรมท่ีได้ฝึกสมาธิ และตอ้งอาสัยความสามคัคีกนัมากๆ เพราะรุ่นน้อง
จะตอ้งร้องเพลงให้พร้อมเพียงกนั และท่ีสําคญัการไปร่วมกิจกรรมน่ีไกลมาก เน่ืองจากวิทยาลยัฯ 
ไม่มีสถานจึงตอ้งไปทาํกิจกรรมท่ีหอศิลป์ฯ ซ่ึงไกลมากๆ นอ้งๆ หลายคนไม่รู้จกั และเป็นนอ้งใหม่ 
พี่ ๆก็เอารถของตวัเองมารอรับ และไปรับไปส่งนอ้ง ๆ เพื่อความปลอดภยั และสะดวกสบาย พี่ ๆ
น่ารักมาก ๆ เป็นกนัเอง ดูแลเทคแคร์นอ้งใหม่ดีมาก มีความรู้สึกเหมือนพี่นอ้ง อบอุ่นคะ และมี
อาจารยก์บัพี่เจา้หนา้ท่ีก็อยูดู่แล จนกิจกรรมแลว้เสร็จถึงจะดึกก็ยงัอยูก่บัเรา เรารู้สึกปลอดภยั และมี
ความสุขในการทาํกิจกรรมค่ะ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่28 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
      ตอบ: ผมประทบัใจเพื่อนร่วมรุ่นผมครับ ทุกคนเป็นทีมเวอร์คกนัมากครับ ผมวา่รุ่นผมน่ี
เขม้แข็งมาก ๆ และพี่ๆเจา้หนา้ท่ีก็ชมวา่พวกผมมีศกัยภาพในการทาํงานเป็นทีมมากครับ ยิ่งทาํให้
ผมและเพื่อนๆ พี่ๆท่ีช่วยกนัภูมิใจและมัน่ใจมากยิ่งข้ึน เช่นเหตุการณ์รับนอ้งปีน้ี ซ่ึงปีน้ีเป็นปีแรก
เลยก็ว่าไดท่ี้มีการรับนอ้งแบบเต็มรูปแบบของวิทยาลยัฯ เพราะดว้ยเหตุผลท่ีว่าท่ีผา่นมานกัศึกษา
ค่อนขา้งนอ้ย แต่ก็มีนกัศึกษาเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามลาํดบัซ่ึงก็คือรุ่นผมเองท่ีเร่ิมมีนกัศึกษามากข้ึน ซ่ึง
พวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากๆ กบัการทาํกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงเห็นไดจ้ากความพร้อมในการ
เตรียมงาน มีการประชุมแบ่งงานในแต่ละหนา้ท่ีกนั ซ่ึงเราทุกคนมาช่วยกนัโดยไม่มีการแยกวา่มา
จากสาขาไหน ซ่ึงทุ่มเทกนัมาก เหน่ือยแค่ไหนก็ช่วยกนัไม่ทอดทิ้งกนั ผมวา่เป็นเพราะพวกเรามีกนั
ไม่มาก และทุกคนให้ความสําคญักับงานส่วนรวมจึงทาํให้งานสําเร็จไปได้ด้วยดี ทาํให้ผม
ประทบัใจเพื่อน ๆ พี่ๆ และเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยสนบัสนุนการทาํกิจกรรม มากครับ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาคนที ่21 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
เรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
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    ตอบ: หนูประทบัใจรุ่นพี่ท่ีมีความตั้งใจและทาํกิจกรรมให้กบัรุ่นนอ้งท่ีเพิ่งเขา้มา เพราะวา่
พวกเรามาจากหลายท่ี เพื่อนบางคนก็ไม่ใช่คนขอนแก่น พอมาเรียนท่ีน่ีก็ตอ้งปรับตวั อยา่งหนูเอง
เป็นคนขอนแก่น แต่ขออนุญาตผูป้กครองมาอยู่หอเพื่อท่ีจะไดท้าํกิจกรรมและเรียนรู้การปรับตวั
เพื่อเขา้สู่ชีวิตนกัศึกษามหาวิทยาลยั มีอยู่เหตุการณ์นึงท่ีหนูประทบัใจคือวนัทาํกิจกรรมเชียร์วนั
สุดทา้ย วนันั้นอากาศร้อนมากเพราะวา่ฝนทาํท่าจะตกแต่ไม่ตก ทาํให้ไม่มีลมเลย ถึงแมว้า่จะเกือบ
หกโมงเยน็แลว้ พอร้องเพลงไดส้ักพกั หนูก็เหมือนจะเป็นลม สักพกัไม่เหมือนแลว้คะหนูเป็นลม
เลย รุ่นพี่ก็เลยอุม้หนูออกมาจากนั้นก็มีพี่เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์ เพื่อน ๆ และคุณหมอท่ีมาคอยอาํนวย
ความสะดวกเข้ามาดูแล  จนเห็นว่าอาการหนูไม่ค่อยดีพี่ เจ้าหน้าท่ีก็เลยโทรศัพท์แจ้งให้รถ
โรงพยาบาลมารับ ซ่ึงการไปโรงพยาบาลมีพี่เจา้หนา้ท่ีและรุ่นพี่ และเพื่อนสนิทหนูไปกบัหนูดว้ย 
ทุกคนเป็นห่วงหนูและอยูโ่รงพยาบาลจนหนูอาการดีข้ึน และพี่เคา้ก็โทรศพัทแ์จง้ให้ผูป้กครองหนู
ทราบ และมารับหนูท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงเหตุการณ์นั้นทาํใหห้นูประทบัใจมากค่ะ ไม่เพียงแค่หนูนะค่ะ 
คุณพอ่คุณแม่หนูก็ประทบัใจท่ีทุกคนคอยดูแลหนู เหมือนเป็นนอ้งเป็นคนในครอบครัว และส่งหนู
ข้ึนรถกลบับา้นพร้อมคุณพอ่คุณแม่ค่ะ  
 
สัมภาษณ์บุคลากร คนที ่1 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
ทาํงานอยูท่ี่วทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: ประทบัใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องๆ นกัศึกษาให้เคา้สามารถเรียนได้
อย่างมีความสุขและเห็นเคา้สําเร็จการศึกษา เช่น เวลามีกิจกรรมหรือโครงการดี ๆ ก็จะรีบแจ้ง 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเฟสบุกให้กบันอ้งๆ ไดรู้้ทนัที เช่นมีโครงการหน่ึงท่ีสหภาพยุโรป (EU) ส่ง
เอกสารมาวา่อยากใหน้กัศึกษาวทิยาลยัฯเขา้ร่วมกิจกรรมซ่ึงเป็นโครงท่ีนอ้งๆ จะไดมี้โอกาสไปร่วม
แบ่งปันประสบการณ์ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ ก็ไดมี้โอกาสหาขอ้มูลและประสานจนน้องไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ ซ่ึงการไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมระดบัประเทศ เราก็ภูมิใจกบัน้องดว้ย เพราะถือไดว้่าเป็นการ
สร้างผลงานให้กบัตวัน้องเอง และอีกเร่ืองก็คือการประชาสัมพนัธ์เร่ือง ทุนการศึกษา เน่ืองจากท่ี
วิทยาลยัฯ มีค่าใช้จ่ายเร่ืองค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีสูงกว่าหลายคณะ แต่การศึกษาคือการลงทุน 
และ เป็นการสร้างโอกาสใหก้บัตวันกัศึกษาเอง ถา้หากนกัศึกษามีโอกาสในการไดรั้บทุนการศึกษา
ก็ถือวา่จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กบัครอบครัว ซ่ึงมหาวิทยาลยัขอนแก่นเปิดโอกาสน้ีเช่นกนั 
เพราะมีการสนบัสนุนทุนการศึกษาโดยการจดัสรรให้กบัแต่ละคณะ ซ่ึงวิทยาลยัฯ ก็ไดรั้บโอกาส
นั้น แต่ความยากอยูต่รงท่ีเราจะตอ้งทาํการคดัเลือกวา่นอ้งคนไหนเหมาะสม และจาํเป็นท่ีสุดท่ีควร
จะไดรั้บทุนนั้น ก็เลยมีโอกาสไดพ้ดูคุยกบันอ้งๆท่ีสมคัรขอรับทุน ทาํให้เราเขา้ถึงตวันอ้ง ๆ ไดม้าก
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ข้ึน น้องเองหลงัจากท่ีได้คุยกบัเราก็กล้าท่ีจะมาปรึกษาเราในเร่ืองต่าง ๆ มากข้ึน ก็รู้สึกดีท่ีได้มี
โอกาสช่วยเหลือเคา้และเห็นเคา้เรียนท่ีน่ีอยา่งมีความสุข  
 
สัมภาษณ์บุคลากร คนที่ 2 (เจ้าหน้าท่ีคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีทาํงานด้านพฒันา
นกัศึกษา) 
  ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
ทาํงานอยูท่ี่มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 ตอบ: จากท่ีไดมี้การทาํงานกบันกัศึกษา ประสบการณ์ดีๆท่ีไดรั้บคือวนัครูทุกปี พี่ไดรั้บ
พวงมาลยัจากนกัศึกษา อาจจะบอกไดว้า่ไดรั้บพวงมาลยัมากกวา่อาจารยท่ี์สอนนกัศึกษาบางท่านอีก 
หรือแมแ้ต่นกัศึกษาท่ีเรียนจบกลบัไปหลายรุ่นแลว้พอกลบัมาหอบผลไมม้าฝากพี่เป็นเข่ง  มีอยูค่ร้ัง
หน่ึง พี่ลาพกัร้อนไม่ไดอ้ยูท่ี่ทาํงานหลายวนั มีเพื่อนร่วมงานโทรบอกวา่เม่ือไหร่จะเขา้มาเพราะมด
เต็มโต๊ะทาํงานพี่แลว้ พี่ก็เลยถามวา่ทาํไมละ เพื่อนเลยบอกวา่ นกัศึกษาเอาขา้วสารมาฝาก ไม่ใช่ถุง
เล็กๆนะถุงกระสอบปุ๋ยถุงใหญ่มากขนาด 2-3 คนยกถึงจะได ้ ซ่ึงพี่รู้สึกประทบัใจมากเพราะขนาด
เคา้จบไปหลายปีเคา้ยงันึกถึงเรา นกัศึกษาเหล่านั้นบอกวา่สาเหตุท่ีมอบพวงมาลยัหรืออยากมาไหวพ้ี่
ในวนัครูก็เพราะอยากมาขอบคุณเน่ืองจากท่ีผา่นมาพี่ให้ความรัก ความหวงัดี ความปรารถนาดีต่อ
นอ้งๆ นกัศึกษา เพราะพี่คอยให้คาํปรึกษากบันอ้งๆ ทั้งเร่ืองส่วนตวั เร่ืองการทาํกิจกรรม การ
ประพฤติตวั เพราะพี่ใช้การพูดคุยกบัน้องๆนกัศึกษาแบบเพื่อน เป็นเหมือนพี่ คุยกบันอ้ง หรือ 
บางคร้ังก็เป็นเหมือนแม่ มีอยู่เหตุการณ์หนึงน้องนักศึกษาเป็นลูกของเจ้าหน้าท่ีท่านหน่ึงใน
มหาวิทยาลยั ซ่ึงพี่เห็นกาํลงัยืนคุยกบัคุณแม่อยู ่ดว้ยความท่ีพี่ก็อยากจะทกัทายผูป้กครองจึงเดินเขา้
ไป พอนอ้งเห็นพี่พฤติกรรมท่ีนอ้งท่ีแสดงต่อคุณแม่แบบไม่น่ารักก็เปล่ียนไป ซ่ึงเหตุการณ์นั้นคุณ
แม่ของน้องนักศึกษาเห็นถึงกบัพูดกบัพี่ว่าฝากน้องด้วยนะค่ะ มีอะไรก็เตือนน้องได้เลยคุณแม่
อนุญาต เพราะเห็นลูกของตวัเองมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากท่ีอยูท่ี่บา้น และมีอีกเหตุการณ์หน่ึงคือ 
นกัศึกษาไม่มาเรียนติดเกมส์ผูป้กครองไปตามก็ไม่ยอมกลบั พี่ไปตามหาถึงร้านเกมส์ให้กลบัมา
เรียน จนสามารถเรียนจนจบได ้และดว้ยท่ีพี่เป็นผูท่ี้ทาํงานพฒันานกัศึกษาคนเดียวของคณะฯ จึงได้
มีโอกาสใกลชิ้ดกบันกัศึกษา ไดเ้ห็นพฒันาการของน้องๆแต่ละคน เพราะทาํกิจกรรมร่วมกนัมา
ตลอด เห็นศกัยภาพของเคา้ ตั้งแต่วนัแรกจนจบการศึกษาพี่ก็ภูมิใจและดีใจกบัเคา้ดว้ย 
        
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง  คนที ่1 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
ลูกเรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
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 ตอบ: ท่ีอยากให้นอ้งเรียนท่ีน่ีก็เพราะวา่อยูใ่กลบ้า้นค่ะ รักและห่วงลูกมากเลยไม่อยากให้
ลูกไปเรียนท่ีไหนไกล ๆ และท่ีน่ีก็เป็นหน่ึงคณะของมหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงมัน่ใจในเร่ืองของ
คุณภาพการศึกษา เร่ืองน้ีท่ีบา้นไม่ห่วงอยู่แลว้เพราะเช่ือมัน่คะ และอีกอย่างคือเวลาท่ีคุณแม่มาท่ี
คณะ เจา้หนา้ท่ีทุกคนก็ใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี และยินดีให้ขอ้มูลคุณแม่ทุกคร้ัง และคุณแม่ก็เห็น
ถึงความใส่ใจของเจา้หนา้ท่ี อาจารยท่ี์มีใหก้บันอ้ง แม่ก็สบายใจคะท่ีใหลู้กมาเรียนท่ีน่ี เคา้ก็ดูโตเป็น
ผูใ้หญ่ข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึน ทกัษะด้านภาษาองักฤษก็ดีข้ึนมาก เพราะแม่เห็นเคา้คุยกบั
อาจารยห์รือกบัเพื่อนชาวต่างประเทศก็ดูเคา้ไม่อาย หรือไม่กลวัท่ีจะคุย ก็ดีใจคะท่ีตดัสินใจให้ลูก
เรียนท่ีน่ีค่ะ 
 
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง คนที ่2 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
ลูกเรียนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
   ตอบ: น้องเคา้มาปรึกษาคุณแม่ว่าจะเลือกเรียนท่ีน่ี แม่ก็เลยหาขอ้มูลของวิทยาลยัและ
สอบถามกับเพื่อน ๆ เพราะว่า คุณแม่มี ลูกคนเดียวแต่จริงๆแล้วแม่ก็ได้ยินช่ือเสียงของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นอยูแ่ลว้ แต่ก็เพิ่งจะรู้วา่มีวิทยาลยันานาชาติดว้ย คุณแม่สนบัสนุนให้นอ้งเร่ือง
การเรียนอยู่แลว้คะเพราะเป็นอนาคตของเคา้ จากนั้นคุณแม่กบัน้องก็เลยเดินทางมาดูวา่วิทยาลยัฯ 
เป็นอยา่งไร มหาวทิยาลยัเป็นอยา่งไร ถา้ใหน้อ้งมาอยูค่นเดียวจะปลอดภยัมั้ย พอแม่มาเห็นและไดมี้
โอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ี คุณแม่ก็บอกน้องว่าคุณแม่ชอบนะ บรรยากาศท่ีน่ีเป็นกันเอง และ
เจา้หน้าท่ีก็ให้ความสําคญักบันกัศึกษาและดูแลว้นอ้งน่าจะมีความสุขท่ีไดเ้รียนท่ีน่ี หลงัจากท่ีนอ้ง
มาเรียนคุณแม่ก็มีโอกาสมาเยี่ยมนอ้งบ่อยคร้ัง มีคร้ังนึงคุณแม่เดินอยูท่ี่ศูนยอ์าหาร แต่นอ้งไม่ไดอ้ยู่
ดว้ย มีเจา้หนา้ท่ีไปเจอคุณแม่แลว้ทกัว่า “ใช่คุณแม่น้องมั้ยค่ะ”  แม่ยิ่งประทบัใจวา่ เจา้หนา้ท่ีจาํคุณ
แม่ได ้แสดงวา่เคา้ใส่ใจและใหค้วามสาํคญักบัเราและลูกของเรา คุณแม่ยิง่ประทบัใจมากยิง่ข้ึนค่ะ 
 
สัมภาษณ์อาจารย์ คนที ่1 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
สอนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข. 
 ตอบ: นกัศึกษาท่ีวิทยาลยัฯ กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
เวลาท่ีเคา้สงสัยเร่ืองอะไรเคา้ก็จะเดินเขา้มาหาและถามเราโดยตรง ทาํให้เราและนกัศึกษาดูคุน้เคย
กนัมากข้ึน และท่ีวิทยาลยัฯ มีการจดักิจกรรมต่างๆ มากมายท่ีทาํให้เราซ่ึงเป็นชาวต่างประเทศไดมี้
โอกาสเรียนรู้วฒันธรรมของไทย โดยเฉพาะพิธีไหวค้รู อยู่ท่ีประเทศของผมไม่มีกิจกรรมแบบน้ี 
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กิจกรรมน้ีมนัทาํใหผ้มขนลุก และยิง่ไดรู้้วา่ทาํไมตอ้งมีกิจกรรมน้ีและทาํไมนกัศึกษาถึงตอ้งทาํพาน 
ซ่ึงพานท่ีนกัศึกษาทาํมามนัสวยมากๆๆ ยิง่ทาํใหผ้มประทบัใจกบัการเป็นอาจารยม์ากยิง่ข้ึน  
 
สัมภาษณ์อาจารย์ คนที ่2 

ถาม: ช่วยเล่าเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ท่ีดีๆ ในวทิยาลยัฯ ท่ีรู้สึกประทบัใจ หรือภูมิใจท่ี
สอนท่ีวทิยาลยันานาชาติ มข.  
 ตอบ: บรรยากาศท่ีวทิยาลยัฯ ไม่ไดดู้เป็นไทยจนทาํให้ผมรู้สึกอึดอดั วา่จะทาํอะไรท่ีผิดต่อ
วฒันธรรมหรือไม่ ท่ีวิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้ผมออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นของผมเอง 
นกัศึกษาท่ีน่ีก็กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น ถึงแมว้า่บางคนจะไม่กลา้ถามเวลาอยูใ่นห้องเรียนแต่ผมก็
สร้างความคุน้เคยกบันกัศึกษาเพื่อให้เคา้กลา้คิดและกลา้แสดงออกมากข้ึน จนปัจจุบนั เวลาอยูน่อก
หอ้งเรียนเราก็สามารถพดูคุยกบันกัศึกษาไดเ้หมือนเป็นเพื่อนกนั และท่ีวิทยาลยัฯ ก็มกัจะมีกิจกรรม
ทางดา้นวฒันธรรมท่ีทาํใหอ้าจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาไดมี้โอกาสทาํร่วมกนั เช่นวนัปีใหม่ และ 
วนัสงกรานต ์ซ่ึงเม่ือก่อนผมก็พอจะทราบถึงเทศกาลน้ีจากส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ และมีโอกาส
ไปเล่นนํ้าสงกรานตบ์า้ง แต่การร่วมกิจกรรมสงกรานตท่ี์วิทยาลยัฯ มนัต่างออกไปคือ ผมมีโอกาสท่ี
ไดรู้้วา่วนัน้ีมีความสาํคญัอยา่งไร ไดรั้บพรจากอาจารยผ์ูใ้หญ่ และตอ้งมานัง่ให้นกัศึกษารดนํ้ า และ
ใหพ้รนกัศึกษา ผมประทบัใจมาก  
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

 นางสาวลกัขณา บุตรอุดม เกิดเม่ือวนัท่ี 7  กุมภาพนัธ์ 2518 ภูมิลาํเนาบา้นเลขท่ี 275 หมู่ 25 
บา้นโกทา ตาํบลศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนสกล
ราชวทิยานุกลู อาํเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และในปีการศึกษา 2554 เขา้ศึกษา
ต่อระดบัปริญญาโท ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปัจจุบนัปฏิบติังานตาํแหน่ง นกักิจการนกัศึกษา วทิยาลยันานาชาติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น อาคารสารสนเทศ ชั้น 9 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 
 


