อาจารยที่ปรึกษา
1. คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดี ควรมีดังนี้

(บางสวนคัดจากหนังสือระบบอาจารยทป่ี รึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา)
- มีมนุษยสัมพันธดี
- มีความรับผิดชอบดี
- ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
- มีความรูกวางขวางและทันเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
- มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่นื
- มีเหตุผลและมีความสามารถในการแกปญหา
- มีความเมตตากรุณา
- ไวตอการรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดรวดเร็ว
- มีหลักจิตวิทยาในการใหการปรึกษา และมีจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
- มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ดีได
- ตองรูบทบาทและหนาที่ของอาจารยท่ปี รึกษาเปนอยางดี
- มีประสบการณในหนาที่งานอาจารยท่ปี รึกษา

2. จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา

อาจารยท่ปี รึกษาตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของอาจารยท่ปี รึกษาดังนี้
- อาจารยทปี่ รึกษาตองคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาโดยจะไมกระทําการใด ๆ ทีจ่ ะกอให
เกิดผลเสียหายแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม
- อาจารยทปี่ รึกษาตองรักษาขอมูลตาง ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งสวนตัวของนักศึกษาในความ
ดูแลใหเปนความลับ
- อาจารยทปี่ รึกษาตองพยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) หากมีปญ
 หาใดทีเ่ กินความสามารถทีจ่ ะชวยเหลือได ก็ควรแนะนํา
นักศึกษาผูนั้นไปรับบริการจากบุคลากรอื่น เชน นักแนะแนว แพทย จิตแพทย และ
นักกฎหมาย เปนตน
- อาจารยที่ปรึกษาไมควรวิพากษวิจารณบุคคลหรือสถาบันใด ใหนักศึกษาฟงในทาง
ที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบุคคลหรือสถาบันนั้น ๆ
- อาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาแหงวิชาชีพ
ในสาขาที่ตนสอน และมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงามเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกนักศึกษา
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3. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา

3.1 ดานวิชาการ
- ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกีย่ วกับหลักสูตรและการเลือกกระบวนวิชาเรียน
- ใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน
- ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
- ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเพื่อเลือกวิชาเอก - โท และการวางแผนการศึกษา
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
- ใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา
- ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ
- ทักทวงการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณา
เห็นวาการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ ไมเหมาะสม
- ใหคําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาตํ่าลง
- ใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือนักศึกษา เพื่อการแกไขอุปสรรค ปญหา
ในการเรียนกระบวนวิชาตาง ๆ
- ใหความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการคํานวณคาลําดับขัน้ สะสมเฉลีย่ ของนักศึกษา
- ใหคาํ ปรึกษาแนะนําเกีย่ วกับการศึกษาตอในระดับสูง และการประกอบอาชีพ
- การนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมดานวิชาการระดับเสริมหลักสูตรทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
3.2 ดานบริการและพัฒนานักศึกษา
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และบริการตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน
- ให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาส ว นตั ว ได แ ก ป ญ หาสุ ข ภาพอนามั ย
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสังคม เชน ปญหาการปรับตัวในมหาวิทยาลัย
และปญหาการคบเพื่อน
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม
- ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาดานอาชีพ ไดแก การใหขอมูลในแงมุมตางๆ
เชน ลักษณะของงาน สภาพแวดลอมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจน
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทีน่ ักศึกษากําลังศึกษาอยู
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
3.3 ดานอื่น ๆ
- พิจารณาคํารองตาง ๆ ของนักศึกษาและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
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- ประสานงานกับอาจารยผูสอน และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะ
กองพัฒนานักศึกษาและสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อชวยเหลือและ
เพื่อประโยชนของนักศึกษา
- กําหนดเวลาใหนกั ศึกษาเขาพบ เพือ่ ขอคําปรึกษาหรือขอคําแนะนําอยางสมํา่ เสมอ
- เก็บขอมูลรายละเอียดของนักศึกษาทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบเพือ่ ใชกบั ระเบียน
สะสมของนักศึกษา
- สรางสัมพันธภาพ และความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษา อาจารย คณะ
และมหาวิทยาลัย
- ใหการรับรองนักศึกษา เมือ่ นักศึกษาตองการนําไปแสดงเปนหลักฐานสําคัญตอไป
- ปอนขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK) มายังผูบริหารเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ
ของนักศึกษา
- ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และหนาที่ของนักศึกษา
ตออาจารยท่ปี รึกษา
- ในกรณีที่นักศึกษาแตงกายไมเรียบรอยหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม
อาจารยท่ปี รึกษาตองตักเตือน

4. ขอปฏิบัติของอาจารยที่ปรึกษา

4.1 ขอปฏิบัติโดยทั่วไป
- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขอบังคับ ระเบียบ บริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
วิธดี าํ เนินการ ขอมูลในแงมมุ ตาง ๆ เพือ่ ใหมคี วามพรอมในการใหการปรึกษา
แนะนํานักศึกษา
- นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดกอนวันลงทะเบียนตนภาคการศึกษา
เพื่อทําความรูจักนักศึกษาและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
และระเบียบตาง ๆ
- นั ด พบนั ก ศึ ก ษาในความดู แ ลทั้ ง หมด เมื่ อ ทราบผลการสอบกลางภาค
(MIDTERM) เพื่อทราบและแกไขปญหาตาง ๆ ของนักศึกษา
- ติดตารางเวลา (OFFICE HOUR) ไวท่ที ํางาน เพื่อใหนักศึกษาเขาพบได
- ใหความสนใจเปนพิเศษแกนกั ศึกษาในโครงการพิเศษหรือนักศึกษาทีม่ ปี ญ
 หา
ดานตาง ๆ
- สนใจติ ด ตามข อ มู ล จากแหล ง ต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ นํ า มาใช เ ป น
ขอมูลในการใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษา
- สนใจติดตามขาวสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เพือ่ ใหทนั เหตุการณทนั สมัยอยูเ สมอ
- สนใจที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งในดานเทคนิคในการใหการปรึกษาและดานอื่นๆ
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา
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4.2 ขอปฏิบัติเฉพาะกรณี
ก. การลงทะเบียนกระบวนวิชา
- อาจารยทปี่ รึกษาควรนัดนักศึกษาในความดูแลมาพบกอนการลงทะเบียน
เพื่อปรึกษาหารือ ใหคําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชา
- อาจารยทปี่ รึกษาตองติดตามผลการลงทะเบียนของนักศึกษาทาง Internet
- อาจารยท่ีปรึกษาตองตรวจสอบจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน
ใหถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษา
ข. การเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา
- อาจารยที่ปรึกษาควรตรวจสอบวาการเพิ่มและการถอนกระบวนวิชา
นัน้ ถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยหรือถามถึงสาเหตุของการเพิม่ -ถอน
กระบวนวิชานั้น ๆ และใหคําแนะนําทาง Internet
ค. ทุนการศึกษา
- อาจารยที่ปรึกษาควรสอบถามความตองการทุนการศึกษาของนักศึกษา
หาขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับความจําเปนทีต่ อ งใหความชวยเหลือ และบันทึก
ขอมูลเหลานั้นไวเพื่อใหสามารถใชไดทันที
- พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนักศึกษาทีส่ มควรไดรบั ทุนการศึกษา เพือ่ เสนอ
ขอรับทุนการศึกษา และแจงขอมูลใหผเู กีย่ วของทราบเพือ่ ดําเนินการตอไป
ง. ปญหาของนักศึกษา
- แนะนําใหนักศึกษาในความดูแลไปใชบริการที่งานแนะแนว กองพัฒนา
นักศึกษา เมื่อนักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ การเลือกสาขา
วิชาเอกหรือปญหาดานสวนตัวที่ลึกซึ้ง

5. เทคนิคในการใหการปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษาตองมีเทคนิคการสรางสัมพันธภาพเพื่อใหนักศึกษารูสึกวาอาจารย
ที่ปรึกษาใหความอบอุน เปนกันเอง และเปนที่พึ่งทางใจของเขาได
5.1 เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ มีดังตอไปนี้
- สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน ยิ้มแยมแจมใส
- เปดเผย ไมมีลับลมคมใน
- มีความสนใจ มีความเมตตากรุณา
- มีความจริงใจและปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย
- ยอมรับทั้งคุณคาและความแตกตางของบุคคล
- พยายามทําความเขาใจทั้งความรูสึก ปญหาและความตองการของนักศึกษา
- ใหความชวยเหลือนักศึกษาอยางจริงจังและจริงใจ
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5.2 การใหคําแนะนําและการปรึกษา
- การใหคําแนะนํา (ADVISING) เปนวิธีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหการชวยเหลือ
แกนกั ศึกษามากทีส่ ดุ สิง่ ทีอ่ าจารยทปี่ รึกษาแนะนํานักศึกษามักจะเปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกฎระเบียบ
หรือวิธปี ฏิบตั ิทใ่ี ชกนั อยูเ ปนประจํา เชน การลงทะเบียนเรียน การเพิม่ ถอนกระบวนวิชาเรียน
หรือปญหาเล็กนอยที่อาจารยท่ีปรึกษาซึ่งเปนผูที่มีวุฒิภาวะและประสบการณมากกวา
นักศึกษา อาจใหคาํ แนะนําเพือ่ ใหนกั ศึกษาสามารถแกปญ
 หาได การใหคาํ แนะนําใหเหมาะสม
กับปญหาที่เกี่ยวกับอารมณอยางรุนแรง ปญหาบุคลิกภาพหรือปญหาที่ตองตัดสินใจเลือก
ทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน การเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชาเอก เปนตน
- การปรึกษา (COUNSELING) เปนกระบวนการชวยเหลือใหนกั ศึกษาเขาใจตนเอง
สภาพแวดลอม และปญหาทีเ่ ผชิญอยู สามารถใชความเขาใจดังกลาวมาแกปญ
 หาหรือตัดสินใจ
เลือกเปาหมายในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองและเพื่อการปรับตัวที่ดีในอนาคต
เทคนิคในการใหการปรึกษาที่สําคัญที่อาจารยที่ปรึกษาควรทราบ มีดังตอไปนี้
- การฟง (LISTENING) ในทีน่ เี้ ปนการฟงทีแ่ สดงความสนใจตอนักศึกษา เปนการตัง้ ใจ
ฟงดวยหูตอ คําพูด และใชสายตาสังเกตทาทางและพฤติกรรมเพือ่ ใหทราบวาอะไรเกิดขึน้ แกนกั ศึกษา
เทคนิคในการฟงนีป้ ระกอบดวย การใสใจ ซึง่ มีพฤติกรรมทีป่ ระกอบดวย การประสานสายตา
การวางทาทางอยางสบาย การใชมือประกอบการพูดที่แสดงถึงความสนใจตอนักศึกษา
ในการฟงนี้ บางครัง้ อาจารยทป่ี รึกษาอาจสะทอนขอความหรือตีความใหกระจางชัดหรือถาม
คําถามเพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของนักศึกษา
- การนํา (LEADING) เปนการกระตุน ใหนกั ศึกษาซึง่ บางครัง้ ไมกลาพูดไดพดู ออกมา
การนําจึงเปนการกระตุน ใหนกั ศึกษาสํารวจหรือแสดงออกถึงความรูส กึ ทัศนคติ คานิยมหรือ
พฤติกรรมของตน
- การสะทอนกลับ (REFLECTING) เปนการชวยทําใหนกั ศึกษาเขาใจตนเอง คือ เขาใจ
ความรูสึก ประสบการณหรือปญหาไดถูกตองยิ่งขึ้น
- การสรุป (SUMMARIZATION) คือ การทีอ่ าจารยทป่ี รึกษารวบรวมความคิดและ
ความรูส กึ ทีส่ าํ คัญ ๆ ทีน่ กั ศึกษาแสดงออก การสรุปจึงเปนการใหนกั ศึกษาไดสาํ รวจความคิด
และความรูสึกของตนเองใหกวางขวางยิ่งขึ้น
- การใหขอมูล (INFORMING) เปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหนักศึกษาเขาใจตนเองและ
สิง่ แวดลอมไดดยี งิ่ ขึน้ ขอมูลทีจ่ าํ เปนในการปรึกษา ไดแก ขอมูลเกีย่ วกับการศึกษา ขอมูลเกีย่ วกับ
อาชีพและขอมูลเกีย่ วกับสภาพแวดลอมของสังคม ขอมูลดังกลาวจะชวยใหนกั ศึกษาสามารถ
ตัดสินใจ หรือเห็นลูทางในการแกปญหา
- การใหกาํ ลังใจ (ENCOURAGEMENT) เมือ่ มีปญ
 หา นักศึกษาสวนใหญทม่ี าพบ
อาจารยทป่ี รึกษา มักมีความรูส กึ ทอแท ขาดความมัน่ ใจ อาจารยทปี่ รึกษาจึงควรชวยกระตุน ให
กําลังใจใหนักศึกษากลาสูปญหา เกิดความมั่นใจและพรอมที่จะแกไขปญหา
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- การเสนอแนะ (SUGGESTION) ในบางกรณีอาจารยทปี่ รึกษาอาจเสนอความคิด
เห็นทีเ่ หมาะสม เพือ่ นําไปสูก ารแกปญ
 หาใหแกนกั ศึกษา การเสนอแนะดังกลาวควรเปดโอกาส
ใหนักศึกษา ไดใชเหตุผลของตนเองใหมาก เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง
เทคนิคในการใหการปรึกษาดังกลาวเปนเทคนิคในการใหการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึง่ ตองมี
การศึกษาอบรมและมีการฝกปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเกิดความรูค วามชํานาญ จึงจะสามารถแกไขปญหา
ของนักศึกษาไดอยางกวางขวาง อาจารยที่ปรึกษาที่มิไดฝกอบรมมาทางดานนี้โดยเฉพาะ
แตมหี นาทีต่ อ งชวยเหลือนักศึกษา จึงตองศึกษาและฝกหัดเทคนิคดังกลาวเพือ่ ใหเกิดความรู
ความชํานาญพอสมควร อยางไรก็ตามปญหาของนักศึกษาบางอยางเปนปญหาทีแ่ กไขไดยาก
หรือการแกไขตองใชเวลา เชน ปญหาทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว เชน การขัดแยงระหวาง
บิดามารดา อาจารยทป่ี รึกษาควรชวยใหนกั ศึกษายอมรับสภาพและหาทางคลีค่ ลายปญหาตอไป
ในขณะที่มีปญหา นักศึกษาอาจมีอาการเก็บกดอยู อาจารยท่ีปรึกษาจึงควรเปดโอกาสให
นักศึกษาไดระบายอารมณหรือความรูส กึ โดยเปนผูฟ ง ทีด่ ี ควรใหกาํ ลังใจ ใหความอบอุน และใช
เทคนิคทีไ่ ดกลาวมาแลว ก็จะสามารถชวยเหลือนักศึกษาไดมากพอสมควร ถานักศึกษามีปญ
 หา
ทีเ่ กีย่ วกับอารมณ หรือปญหาการเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชา หรือปญหาทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินใจ
ทีส่ าํ คัญมาก อาจารยทป่ี รึกษาควรแนะนําใหนกั ศึกษาไปขอรับความชวยเหลือจากผูท มี่ คี วาม
เชี่ยวชาญ เชน นักแนะแนวที่กองพัฒนานักศึกษา ก็จะเปนการชวยเหลือที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษามาก
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