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สรุปขั้นตอนการพัฒนาระบบและกลไกของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
หลักสูตรต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาเข้าใหม่โดยส่งรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน จากนั้นควรจัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่โดยแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขั้นตอนที่ 2 ตระหนักถึงความส าคัญของหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตระหนักถึงความส าคัญของหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยศึกษารายละเอียด 

ข้อก าหนดและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามคูมื่อของอาจารย์ทีป่รึกษา 
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
-มีมนุษยสัมพันธ์และมีความเมตตากรุณา 
-มีความรับผิดชอบ มีความประพฤติเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี 
-ไวต่อการรับรู้ ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  
-มีหลักจิตวิทยา มีความเป็นเหตุเป็นผล และมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
-มีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 
ขัน้ตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้ค าปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ วัน เวลาในการให้ค าปรึกษา อาจก าหนดตาราง

โดยติดประกาศท่ีบอร์ดประจ าหลักสูตร หรือใช้ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น Line Facebook  
ขั้นตอนที่ 4 การให้ค าปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามกิจกรรมตามรอบปฏิทินการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบและพูดคุย

ซักถามถึงปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่อง การเรียน เรื่องส่วนตัว การหารายได้ระหว่างการเรียน อาชีพในอนาคต การให้
ค าปรึกษาสามารถท าได้ทั้งในและนอกชั่วโมงเรียน หรืออาจท างานในเชิงรุกด้วยการเรียกนักศึกษาเข้าพบเป็น
ระยะเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและปัญหาในการเรียน 

เทคนิคการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ควรใช้กระบวนการทางจิตวิทยา ดังนี้ 
1. ให้ความสนใจนักศึกษาด้วยการสังเกตพฤติกรรมหรือสอบถามจากเพ่ือน ๆ ร่วมรุ่น 
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยการทักทาย พูดคุย ไต่ถามถึงสถานการณ์ที่นักศึกษาเผชิญอยู่ 
3. ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาด้วยความมิตร 
การให้ค าปรึกษาทุกครั้งควรบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพ่ือติดตามวิธีการแก้ไขปัญหาว่าได้ผลหรือไม่ มาก

น้อยเพียงใด ปัญหาดังกล่าวมีความถี่ในระดับใด เพ่ือวางแผนให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ไขต่อไป ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีระบบ E Advisor ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้สามารถก ากับและติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาพรวมได้ 

 



ขั้นตอนที่ 5 ประเมินระบบและกลไกการท าหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หลักสูตรควรออกแบบระบบการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นน า

ผลการประเมินที่ได้น ามาประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือสรุป
การท างานในรอบปี ประเมินระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และวางแผนการ
ท างานในปีการศึกษาถัดไป 

ทั้งนีก้ารท างานอาจารย์ที่ปรึกษาควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล ดังนี้  
1. มีการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
2. ให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชาที่ต้องเรียนเพ่ือให้จบการศึกษา การลงทะเบียน

เรียน วิธีการเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียน การขาดสอบ การติด I และ I การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ฯลฯ 

3. ให้นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งและการให้บริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการให้ค าปรึกษาในระดับ 3.51 จาก 5.00 ขึ้นไป  
5. นักศึกษามีผลการเรียนโดยเฉลี่ยในเกณฑ์พอใช้ถึงดี 
6. ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวต่อปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
7. ให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบและกลไกของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

1. ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของอาจารย์ท่ีปรึกษาว่า  
- บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าคัญอยู่ที่การสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา

ที่ดูแล ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งนอกเหนือไปจากระเบียบที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตาม รวมถึง
ระเบียบของการปฏิบัติหน้าที่ของประธานหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด เริ่มจากการดูแลตั้งแต่ การ
ลงทะเบียน การจ่ายค่าเทอม ไปจนถึงการให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหาชีวิตของนักศึกษา ซ่ึงบทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาสะท้อนได้จากคุณภาพและทัศนคติของบัณฑิตนั่นเอง   

- คุณภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่งเสริมได้ ด้วยการพานักศึกษาไปท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม 
จากประสบการณ์พบว่านักศึกษาจะเห็นคุณค่าของอาจารย์ที่ปรึกษา เสมือนเป็นพ่อกับแม่ที่คอยคุ้มครองและ
ดูแลผู้เขา อีกท้ังยังเป็นเป็นตัวอย่างของการกระท าสิ่งดีเพ่ือสังคม  

- การสนทนาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาควรเป็นแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และเป็น
แบบไม่เป็นทางการในขณะ Home Room เพราะตามหลักของจิตวิทยาการศึกษาพบว่าการพัฒนาการรู้คิดกับ
การพัฒนาทางสังคมควรจะไปด้วยกันบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญที่จะต้องมีจิตวิญญาณของครู
อาจารย์ที่ปรึกษาได้สะท้อนให้เห็นนักศึกษาเห็นโครงสร้างของหลักสูตรถึงรายวิชาที่เขาจะต้องลงทะเบียนเรียน
จนจบหลักสูตร 



-“นักศึกษาจะไม่เรียนรู้อะไรจากคนที่เขาไม่รัก” (Kids never learn from the person that they 
don’t like) ดังนั้นกิจกรรมที่ไม่เน้นวิชาการจะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการที่ปรึกษากับนักศึกษา 
(Relationship) ความสัมพันธ์กับนักศึกษาที่มีการติชมด้วยความเป็นมิตรให้เวลากับเขาและเปลี่ยนทัศนคติ
ของนักศึกษาได้ในที่สุด 

จากค าถามของอาจารย์ท่ีสอบถามเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในวิชาประจ าหลักสูตรนั้นอาจารย์
ชัยพรได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า  

- ควรเน้นการใช้ภาษาเน้นการสื่อสารและการใช้ศัพท์เฉพาะ (Technical Terms) อาจารย์จะต้อง
พัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองไปพร้อม ๆ กับนักศึกษา การใช้สื่อออนไลน์เข้าช่วยเสริมจะท าให้การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมให้
นักศึกษาได้เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และวิชาเอก ท าให้การสอนภาษานั้นเต็มไปด้วย
ความสนุกผ่านการละเล่นเกม การเรียนรู้ร่วมกัน ครูก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา ให้เขามีส่วนร่วมจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการประยุกต์สารสนเทศส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษา (Applied IT for Advisor)  

- อ.ที่ปรึกษาสามารถส ารวจข้อมูลทะเบียนประวัติของนักศึกษาผ่าน Google form ท าทะเบียนประวัติ
นักศึกษามีการติดตามข้อมูลอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับ เรื่องการลงทะเบียน การช าระค่าเทอม ผลการเรียน และ
การเฝ้าระวังกลุ่มนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม 

- นอกจากนั้นยังสามารถเชื่องโยงกับ ระบบ E-Advisor ของทางการลงทะเบียนของนักศึกษามีการน า
ข้อมูลอัพเดทให้กับข้อมูลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะต้องท าเพ่ือ
ตอบสนองประกันคุณภาพ และควรจะมีการส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะหลักสูตรกับศิษย์เก่า
อาจจะมีการสัมมนา เป็นต้น 

- ทางหลักสูตรจิตวิทยาเสนอว่าคณะที่ปรึกษานั้นควรจะเริ่มเข้าไปพบนักศึกษาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนที่
เข้ามาท าการสอบสัมภาษณ์ โดยทางหลักสูตรได้มอบหมายให้ท่านศึกษาท าหน้าที่พัฒนานักศึกษาตั้งแต่การ
สัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือเรียนรู้นิสัยประวัติในเบื้องต้น นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ท างานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ซึ่งการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ไปพร้อมกันจะท าให้เกิดความเข้าใจในปัญหาของ
นักศึกษาได้อย่างทันเหตุการณ์และรอบด้านอีกด้วย  
 
  
 
  
 


