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การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)
มหาวิทยาลัยธนบุรี
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้
[KM]
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภาค
เอกชนที่มีการขับเคลื่อนและผลักดันความส�ำเร็จด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยในรอบด้าน โดยมหาวิทยาลัยธนบุรีมีเป้าหมายหลักใน
การพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ยั่งยืน จากการด�ำเนินกิจการ การ
สร้างกิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมเหล่า
นี้เกิดขึ้นและส�ำเร็จเนื่องจากการใช้ความรู้และความสามารถของ
บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย
ความรู้ที่หน่วยงานและบุคลากรน�ำมาใช้ล้วนส่งเสริมการท�ำงาน
ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก หากได้รวบรวม
วิเคราะห์ และสรุป เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีจะเอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นอย่างมาก ดัง
นั้นกระบวนการจัดการความรู้จึงมีบทบาทในใช้วิธีการ หรือ จัดท�ำ
กิจกรรมเพื่อเข้าถึงความรู้ที่มีประโยชน์ในมหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งมี
มากมายและหลากหลาย ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงความรู้และน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
คณะกรรมการการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยธนบุรี มีการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยธนบุรี อย่างต่อเนื่องในทุก
ปี โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อน�ำความรู้ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ดี โดยมีการเชิญอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษา   เข้ามาระดมความคิดเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการให้
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ค�ำปรึกษากับนักศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งการด�ำเนินงานในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจาก อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมาจากทุกหลักสูตร ทุกสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยธนบุรีได้เปิด
สอน และกิจกรรมได้ส�ำเร็จไปอย่างลุล่วงโดยไม่ติดขัด  จนได้ผลลัพธ์
ออกมาในรูปแบบของ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการเป็นทีป่ รึกษาในบริบทของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี อันเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

สารบัญ

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
ธนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ค�ำปรึกษากับนักศึกษา เพื่อได้น�ำไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี   ไปปรับใช้
ในการท�ำงานตามแนวทางของท่าน และ ตามแนวทางของหน่วยงาน
ของท่าน อย่างเกิดประโยชน์ และ หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมืออ�ำนวย
ความสะดวก ในการหาองค์ความรู้ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษากับนักศึกษา
เป็นอย่างดี

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ทองสุข
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)
มหาวิทยาลัยธนบุรี

คุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาที่ดี
ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรคของการ
เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์
1. การให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการ
2. การให้ค�ำปรึกษาด้านกิจกรรม
3. การให้ค�ำปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิต
		 ในรั้วมหาวิทยาลัย
4. การให้ค�ำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
แนวทางการให้ค�ำปรึกษา
1. การให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการ
2. การให้ค�ำปรึกษาด้านกิจกรรม
3. การให้ค�ำปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิต
		 ในรั้วมหาวิทยาลัย
4. การให้ค�ำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
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คุณสมบัติขอ

งการเป็น

“นักศึกษาท

ี่ดี”

00

คู่มือนักศึกษารายวิชา...
8
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ศึกษารายวิชา...
9ทักษะเพื่อการเรีคู่มยนรูือนั้แกละพั
ฒนาตนเอง

00

คุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาที่ดี
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นความส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ของการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึง่ มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันหลัก
ทีม่ ภี ารกิจโดยตรงในการพัฒนาบุคลากรในระดับอุดมศึกษาเพือ่ น�ำไปสู่
การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ภารกิจหลัก 4 ประการที่มหาวิทยาลัย จะ
ต้องพึง่ ปฏิบตั ิ คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)
เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี

หากพิจารณาตามภารกิจดังกล่าวจะพบว่า มหาวิทยาลัย
มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักศึกษาตลอดช่วงเวลาของการศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีส่วนที่จะช่วยในการพัฒนานักศึกษา
ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพ
ที่มีคุณธรรม วัยนี้เป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด จึงเป็นช่วงที่
มหาวิทยาลัยจะมีสว่ นในการจัดสภาพแวดล้อม จัดประสบการณ์ตา่ งๆ
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ให้นักศึกษาพัฒนาสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงควรมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษาให้มากที่สุด เพื่อการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

1. มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทาง
มหาวิทยาลัย

อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ จ� ำ กั ด บางประการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
พัฒนานักศึกษาก็คือ ความแตกต่างของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยธนบุรี ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในทางวิชาการ
ความคิด ทัศนคตี รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเป็น
ปัญหาต่อการพัฒนาทีจ่ ะทางมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการปัจจัย
เหล่านี้ ซึง่ 1 ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยูใ่ นรูปของการให้คำ� ปรึกษา
ของคณาจารย์ โดยเบื้องต้นคือการสร้างคุณสมบัติที่ดีของการเป็น
นักศึกษา ซึ่งโดบพื้นฐานแล้วคุณสมบัติของนักศึกษาที่ดีควรมีดังนี้

นักศึกษาที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบ หรือ
กรอบการด�ำรงตนตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเรียบร้อย ซึง่ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ก็ตามทีอ่ อกโดย
มหาวิทยาลัย ย่อมเป็นกรอบการด�ำเนินชีวติ ในฐานะนักศึกษาทีจ่ ะประ
คับประคองและส่งผลดีต่อตัวของนักศึกษาเองทั้งสิ้น

1. รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
2. รู้ตนเอง
3. รู้จักการให้ความร่วมมือกับคนอื่น
4. รู้จักแบ่งเวลา
5. รู้จักค�ำว่า “น�้ำใจ”
6. รู้จักกาลเทศะ
7. รู้จักเตรียมความพร้อม
ดังได้กล่าวไว้แล้วในเบือ้ งต้นว่า สิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญของการพัฒนา
นักศึกษาคือความแตกต่างตามบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยธนบุรี คุณสมบัติของนักศึกษาที่ดีตามทรรศนะ
ของคณาจารย์นั้นประกอบด้วย

2. ตรงต่อเวลา
การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องส�ำคัญ ถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของ
การอยูร่ ว่ มกัน การร่วมมือกัน หรือความเป็นสังคม การฝึกให้นกั ศึกษา
มีความตรงต่อเวลา จะช่วยให้นักศึกษาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการ
ใช้ชวี ติ ทัง้ การเรียนในปัจจุบนั การใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน รวมถึงการท�ำงาน
ในอนาคต
3. มีความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ทุจริตใน
การสอบ
ความซือ่ สัตย์ คือคุณลักษณะส�ำคัญของการเป็นคนดี ปัจจุบนั
ยังคงพบว่านักศึกษาบางส่วนทีแ่ ม้วา่ จะเป็นส่วนน่อยก็ตาม กระท�ำการ
ทุจริตในการสอบ แม้วา่ ทางมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการลงโทษไว้อย่าง
ชัดเจน แต่นักศึกษาก็ยังคงกระท�ำอยู่ ซึ่งบทลงโทษต่างๆ จะเป็นการ
ยับยั้งการกระท�ำที่จะน�ำมาซึ่ง “นิสัย” อันไม่พึงประสงค์ที่จะติดตัวผู้
เรียนไปถึงอนาคต อันจะน�ำมาซึ่งความเสียหายต่อสังคมประเทศชาติ
ในอนาคต คุณลักษระดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในหน่าที่ของบุคลากร
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4. กิริยามารยาทเรียบร้อย เคารพครูบาอาจารย์ มี
มนุษยสัมพันธ์ดี

ที่นักศึกษาจะต้องขวยขวายมีไว้ในตัวเอง ด้วยระยะเวลาหลายปีและ
ด้วยความยากล�ำบากในการเรียนรู้ของแต่ละศาสตร์สาขาความขยัน
หมั่นเพียรจึงเป็นคุณสมบัติอันจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จของชีวิตได้

ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

ความงดงามของวัฒนธรรมความเป็นไทย เป็นทีป่ ระทับใจและ
เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ได้พบเห็น เช่นกันกับคุณลักษณะของนักศึกษาที่
ดีในทรรศนะของคณาจารย์ที่อยากเห็นนักศึกษาแสดงออกด้วยกิริยา
มารยาทที่เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพครูบาอาจารย์
เป็นผูท้ มี่ มี นุษยสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูค้ นรอบข้าง ไม่เพียงแต่การแสดงออกที่
เกิดขึน้ ในรัว้ มหาวิทยาลัยเท่านัน้ หากแต่คณ
ุ ลักษณะดังกล่าวเป็นสิง่ ที่
ควรปลูกฝังให้เป็นนิสัย เพื่อที่จะได้เป็นบัณฑิตที่สังคมรักใคร่ในอนคต
5. มีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเป็นเรื่องส�ำคัญมากส�ำหรับการเป็นบัณฑิต
ในทรรศนะของคณาจารย์ความรับผิดชอบถือเป็นคุณสมบัติที่ดีของ
การเป็นนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องฝึกความรับผิดชอบในทุกเรื่อง
ทั้งการด�ำเนินชีวิต รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบต่อ
ตนเอง ที่ส�ำคัญคือความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองคิด พูด และกระท�ำ
6. มีความขยันหมั่นเพียร
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ใช่ระยะเวลาเพียงเล็กน้อย
หากแต่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้จะต้องใช้เวลาหลายปีในการ
ศึกษาเล่าเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธนบุรที มี่ สี ว่ นหนึง่ เป็นนักศึกษาทีเ่ รียนพร้อมกับการ
ท�ำงาน ดังนั้นความขยันหมั่นเพียรจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ เป็นคุณสมบัติ

7. มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ถือเป็นคุณลักษณะของการเป็น
คนดี ผูที่กตัญญูรู้คุณย่อมประสบความส�ำเร็จในอนาคต ความกตัญญู
ในทรรศนะของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีไม่ใช่เพียงพ่อ แม่ ผู้
ปกครอง เท่านั้น หากแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เอื้อต่อการด�ำเนิน
ชีวิตของนักศึกษา เช่น ครูบาอาจารย์ เพื่อน สถานที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ
นอกจากนี้ผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในตัวตน ย่อมเป็นที่รัก
ใครต่อผูท้ พี่ บเห็น และเป็นคุณสมบัตทิ ดี่ อี นั จะน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จใน
ชีวิต
8. มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ น คุ ณ ลั ก ษระส� ำ คั ญ ของการเป็ น
นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ ใช้ความคิด ใช้ความสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งตนเองและสังคมประเทศชาติ ความคิด
สร้างสรรค์จะน�ำมาซึ่งสิ่งใหม่ใหม่ให้กับชีวิตและสังคม อย่างไรก็ตาม
ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่
เป็นประโยชน์ ไม่เสื่อมเสีย ไม่ท�ำลายผู้อื่น ไม่ว่าในมิติใดๆ ก็ตาม สิ่ง
หนึ่งที่ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจะออกมาในทางสร้างสรรค์
ได้ก็คือการมองโลกในแง่ดี ความคิดที่มาจากการมองโลกในแง่ดี
ย่อมสร้างสรรค์สิ่งใดๆ ออกมาในทางที่ดีเช่นกัน ดังนั้นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ดีจึงควรมีคุณลักษณะดังกล่าวไว้เป็นเบื้องต้น
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9. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เป็นผู้มีบุคลิดี เหมาะสมกับ
การเป็นผู้มีการศึกษา
การแต่ ก ายของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย เกิดขึ้นกับสถานบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ทั้งนี้อาจเป็น
ด้วยว่า วิถีแห่งช่วงวัยที่ชอบความท้าทาย ความแปลกใหม่ หรือการ
เป็นตัวของตัวเองที่ต้องการการยอมรับจากสังคม การแต่งกายที่ไม่
ถูกระเบียบจะช่วยสร้างภาพความแปลกแตกต่างให้กับนักศึกษาได้
อย่างไรก็ตาม ในทรรศนะของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีกลับ
มองว่า การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ไว้นั้น จะน�ำมาซึ่งความงดงาม สง่างาม ความภูมิฐาน รวมถึงเป็นการ
ฝึกฝนนักศึกษาในเรือ่ งของบุคลิกภาพเพือ่ การเป็นบัณฑิตทีส่ ง่างามใน
อนาคต
10. ใฝ่เรียนรู้
ความสนใจ ความใส่ ใ จฝ่ เ รี ย นรู ้ เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะน� ำ มาซึ่ ง
กระบวนการ “อยากรู”้ ซึง่ เป็นคุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีด่ ี ความอยาก
รู้จะน�ำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ เสมอ ความใฝ่เรียนจะท�ำให้นักศึกษา
กลายเป็นผู้ที่รู้ลึก รู้กว้าง รู้รอบ และที่ส�ำคัญจะท�ำให้นักศึกษารู้จัก
กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ เป็นคุณสมบัตทิ สี่ ำ� คัญของการพัฒนา
ตนเอง
11. มีน�้ำใจ อื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
การอยู่รวมกันในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ถือว่าเป็นสังคมหนึ่งของ
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กลุ่มนักศึกษาที่อยู่มในช่วงของวัยรุ่น การเป็นผู้มีน�้ำใจ รู้จักช่วยเหลือ
เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น จะท�ำให้ผู้นั้นกลายเป็นคนที่ผู้อื่นรักใคร่ อยาก
จะคบค้าสมาคมด้วย ดังนั้นความีน�้ำใจ รู้จักการช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้
อื่นจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน เมื่อ
สามารถอยู่ร่วมกันด้วยน�้ำใจ พลังในการด�ำเนินชีวิจตก็จะมีมากขึ้น
ด้วยพลังจากกลุ่มไม่ใช้พลังเพียงเฉพาะตนเอง
12. มีความศรัทธาในสิ่งที่ตนเองท�ำ
ความศรัทธา คือหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษาใน
เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เป็นเสมือนเครือ่ งน�ำทางในการด�ำเนินชีวติ ไปบนเส้น
ทางของการเป็นนักศึกษา นักศึกษาถือเป็นกลุม่ วัยรุน่ ทีม่ พี ลังอยูใ่ นตัว
เองมาก พลังในการคิด พลังในการกระท�ำ หากว่าสามารถประกอบไป
ด้วยพลังศรัทธาในสิ่งที่ตนเองก�ำลังจะกระท�ำด้วยแล้วความส�ำเร็จย่อ
มอยุ่ไม่ไกลเกินเอื้อม อย่างไรก็ตามความศรัทธาก็ย่อมจะต้องน�ำมาใช้
ร่วมกับความถูกต้อง ความดีงามในสิง่ ทีต่ นเองกระท�ำด้วย อันจะน�ำมา
ซึ่งการสร้างสรรค์ทั้งตนเองและสังคม ประเทศชาติ
13. กล้าคิด กล้าแสดงออก
ดังได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า นักศึกษาคือกลุม่ วัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ น
ช่วงวัยรุน่ พลังแห่งการเรียนรูย้ อ่ มมีมาก ความกล้าทัง้ ทางความคิดและ
กล้าที่จะกระท�ำในสิ่งใดก็ตามย่อมมีมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น ความกล้า
ในการคิดและแสดงออกจึงเป็นเสมือนหนึ่งของการเรียนรุ้ในสิ่งใหม่ๆ
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความคิดในการคิดและแสดงออกนี้ สิง่ ส�ำคัญ
จะต้องประกอบไปด้วยทิศทางของการคิดและการกระท�ำให้เป็นไปใน
ทิศทางทีถ่ กู ต้องดีงาม มีคณ
ุ ค่าบ่งบอกถึงสถานะของการเป็นผูร้ ู้ ผูม้ กี าร
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ศึกษา และผู้ที่ก�ำลังจะก้าวปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีมีค่าต่อสังคม
14. มีจิตอาสา
การมีจติ อาสา เป็นคุณลักษณะประการหนึง่ ของการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมที่ดี ลดความเป็นแก่ตัว มองเห็นความทุกข์ยากของผู้
อื่น พิจารณาผูอ้ ื่นว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องรับผิอชอบ มองตัว
เองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องก้าวไปพร้อมกัน จิตอาสา ควร
เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวตนของนักศึกษา ดังนั้นสถานบันการศึกษาจึง
พยายามจัดท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตอาสาเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้ที่เห็นความส�ำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ร่วมกัน
15. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิต ที่
ส�ำคัญเทคโนโลยีคือเครื่องมือส�ำคัญในการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน ดัง
นัน้ ความเป็นผูม้ คี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีจงึ เป็นคุณลักษณะ
ที่ดีของนักศึกษาในโลกปัจจุบัน เพื่อการรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ไปของโลก และการก้าวเดินไปสู่อนาคต อย่างไรก็ตามในทรรศนะ
ของคณาจารย์มองว่า ปัญหาของการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรีไม่ได้อยู่ที่ความสามารถ หากแต่อยุ่ที่ความเหมาะ
สมมากกว่า กล่าวคือ ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการใช้งาน ความ
เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นไปเพือ่การศึกษา
เป็นต้น
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16. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์สาขาที่ตนเองเรียน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาปัจจุบนั มีศาสตร์สาขามากมาย
ตามความต้องการของสังคม ตามความต้องการของผู้เรียน ดังนั้น
ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันจึงเป็นการศึกษาเพื่อให้
เกิดความรู้และทักษะในเชิงลึกในศาสตรสาขานั้นๆ ประโยชน์ก็คือ
สังคมจะได้บณ
ั ฑิตทีม่ ที กั ษะ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญเฉพาะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเอง
ในส่วนที่สามารถเลือกเรียนในเชิงลึกได้ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ
อย่างไรก็ตามการศึกษาในเชิงลึกในแต่ละศาสตร์สาขานัน้ สิง่ ส�ำคัญคือ
ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่การเริ่มต้น “ต่อยอด” การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ความรู้พื้นฐานจะสามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
เทคนิคในเชิงลึได้ง่าย เข้าใจ และรวดเร็วกว่าการไม่มีพื้นฐานมาเลย
17. มีทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตาม
หลักการ จะน�ำมาซึ่งผลลัพธ์อย่างมีเหตุผล ถือเป็นคงวามมุ่งหมาย
ส�ำคัญของการเป็นบัณฑิต ทักษะการคิดวิเคราะห์จะน�ำมาซึ่งคุณค่า
ของการเป็นนักศึกษาและการเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคต
18. มานะ อดทน รู้จักประหยัด อดออม พอเพียง
มานะ อดทน รู้จักประหยัด อดออม พอเพียง เป็นคุณสมบัคิ
ที่ควรมีอยู่ในตัวของนักศึกษา เพราะเป็นพื้นฐานของการด�ำรงชีวิต
คุณลักษณะดังกล่าวจะอธิบายความหมายทีแ่ ท้จริงของการเป็นมนุษย์
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อธิบายถึงจุดหมายปลายทางของความส�ำเร็จในชีวิตที่แท้จริงว่าคือ
ความสุขของจิตใจ ไม่ใช่ความมั่งคั่งด้วยวัตถุ
19. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นกระบวนการส�ำคัญของการเป็นสังคม และการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมของนักศึกษาที่ไม่มองเรื่องต่างๆ จากความคิดของ
ตนเองเป็นหลัก หากแต่ยอมรับฟังความคิดของผูอ้ นื่ ประกอบร่วมด้วย
ทัง้ จากครูบาอาจารย์ เพือ่ น รวมถึงผูค้ นรอบข้าง นอกจากนีก้ ารยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของกันและกันจะปแนสื่อในการน�ำมาซึ่งมิตรภาพที่ดี
ต่อกันด้วย
คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นมุมมองของคณาจารย์ท่ีให้
ค�ำปรึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี แต่ในความเป็นจริงนั้น ผู้ที่เข้ามา
เป็นนักศึกษานัน้ มีความแตกต่างกัน ตัง้ แต่พนื้ ฐานองค์ความรู้ ทัศนคติ
กิริยามารยาท ความสามารถทางด้านวิชาการ รวมถึงวัฒนธรรมจาก
การได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความแกต่าง
เหล่านี้ คือหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะอบรม พัฒนาเขาเหล่า
นั้นให้เป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพในอนาคต ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า
ระบบการศึกษา ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ ซึ่ง 1 ในกระบวนการดัง
กล่าวคืออาจารย์ทปี่ รึกษา ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นกลจักรขับเคลือ่ นการพัฒนา
เขาเหล่านัน้ ให้เป็นบัณฑิตทีอ่ งอาจ สง่ามงาม และงดงาม สามารถออก
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ประสบการณ
์ ปัญหา
และอุปสรรค
ของการ
เป็นอาจารย
์ที่ปรึกษา
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ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค
ของการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์
ลักษณะของการให้ค�ำปรึกษาของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ธนบุรมี คี วามหลากหลาย โดยแบ่งเป็นประเก็นหลักได้ 4 กลุม่ ประกอบ
ด้วย 1. การให้คำ� ปรึกษาด้านวิชาการ 2. การให้คำ� ปรึกษาด้านกิจกรรม
3. การให้ค�ำปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิต และ 4. การให้ค�ำ
ปรึกษาเพือ่ แก้ไขข้อพิพาท ประสบการณ์ของคณาจารย์ผใู้ ห้คำ� ปรึกษา
คือข้อมูลเบือ้ งต้นทีค่ วรน�ำมาพิจารณาเพือ่ หาแนวทางในการพัฒนาใน
อนาคต
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)
เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี

ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มปัญหาดังกล่าวได้แบ่งรายละเอียดออกเป็น 4
ประเด็น คือ 1. ขั้นตอนในการให้ค�ำปรึกษา 2. ประเด็นปัญหาส่วน
ใหญ่ที่ให้ค�ำปรึกษา 3. แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ให้ค�ำปรึกษา และ
4.ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�ำปรึกษา ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
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1. การให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการ
ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษา
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ำกลุ่มชั้น
การแต่งตั้งจะเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่การคัดเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อนักศึกษาเริ่มเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยก็จะมีการประชุมนักศึกษาใหม่เพื่อท�ำความเข้าใจและ
รับทราบสถานภาพและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
- ท�ำการ home room
เมื่อมีการรับทราบการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์และการ
เป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จะมีการ
ประชุมนักศึกษาใหม่หรือ home room เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจใน
รายละเอียดของการให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงราย
ละเอียดการเข้ารับการปรึกษาในประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัว
ของนักศึกษาเอง
- ตกลง ท�ำความเข้าใจ เรื่องระยะเวลาและช่วงเวลาที่เขา
รับการศึกษา
การตกลง ท�ำความเข้าใจ เรื่องระยะเวลาและช่วงเวลาที่เขา
รับการศึกษา จะเป็นการตกลงกันเองระหว่างอาจารย์ทปี่ รึกษาและนัก
ศึกษที่อยู่ภายใต้การดูแล ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านจะมีการก�ำหนดระยะ
เวลาและช่วงเวลาในการให้ค�ำปรึกษา และเข้ารับการศึกษาแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับการตกลงท�ำความเข้าใจระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
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เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละฝ่าย ซึง่
อาจเป็นการท�ำความตกลงเป็นรายบุคคล หรือเป็นกรณี รวมถึงอาจ
ตกลงร่วมกันจากการประชุมกลุ่ม เป็นต้น
- แก้ปัญหา โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
ขั้ น ตอนการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในด้ า นวิ ช าการของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยธนบุรี ส่วนใหญ่เป็นการให้ค�ำปรึกษาเป็นรายกรณี
เนื่องจากเป็นปัญหาที่แตกต่างกัน ดังนั้นส่วนใหญ่จึงไม่ใช้วิธีการแก้
ปัญหาเป็นรายกลุม่ แต่จะเป็นการดูแลให้คำ� ปรึกษาเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ให้
เกิดความกระจ่างและสามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ในทุกกรณี
ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากนักศึกษา
ในด้านวิชาการ ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือเรื่องเกี่ยว
กับแนวทางการเรียน การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม ถอนรายวิชา การ
เทียบโอน การปรับผลการเรียน เคล็ดลับ เทคนิควิธีการเรียนเพื่อให้
จดจ�ำ เนื้อหาจากการเรียน การท�ำโครงงานก่อนจบการศึกษา การท�ำ
วิจัยส�ำหรับนักศึกษาบางกลุ่มที่จะต้องท�ำ  ทั้งรายละเอียดของการท�ำ
ในแต่ละขั้นตอน การค้นหาข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมถึง
แนวทางการจบการศึกษา เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การศึกษาดู
งาน เป็นต้น ซึง่ ประเด็นปัญหาเหล่านีอ้ าจารย์ทปี่ รึกษาจะเข้าไปมีสว่ น
ร่วมได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
แต่ละคน
แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
แนวทางในการปฏิบัติของอาจารย์ในการให้ค�ำปรึกษาทาง
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ด้านวิชาการ มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
นักศึกษา ศาสตร์สาขาของนักศึกษาที่เรียน รวมถึงความรู้ความเข้าใจ
ในด้านวิชาการของอาจารย์ทปี่ รึกษา แต่โดยภาพรวมแล้วแนวทางการ
ให้คำ� ปรึกษาทีอ่ าจารย์ดำ� เนินการอยูค่ อื การให้ขอ้ มูลกับนักศึกษาตาม
ประเด็นที่ต้องการปรึกษา แนะน�ำขั้นตอน หรือส่วนงานที่รับผิดชอบ
เพือ่ แก้ไขปัญหา ทัง้ นีเ้ ชือ่ ว่า ความเชีย่ วชาญของอาจารย์ทปี่ รึกษาเพียง
คนเดียวไม่อาจเพียงพอทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาด้านวิชาการของนักศึกษา
ได้ทงั้ หมด ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากบุคคลอืน่ รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเทียบกับาสัดส่วนจ�ำนวนของอาจารย์ที่ให้ค�ำปรึกษา เกิดความไม่
สมดุลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางช่วงเวลา เช่น นักศึกษาภาคพิเศษ
ที่มีอยู่จ�ำนวนมาก ในขณะที่อาจารย์มีอยู่จ�ำนวนน้อย รวมถึงเป็นช่วง
เวลาทีอ่ าจารย์ผใู้ ห้คำ� ปรึกษาก็มภี าระเรือ่ งการเรียนการสอน จึงท�ำให้
การให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษาของคณาจารย์ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�ำปรึกษา
อย่างไรก็ตามพบปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่พบมื่อต้องให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาในภาพรวมสรุปได้
ดังนี้
- ขัน้ ตอนและกระบวนการของทางมหาวิทยาลัยไม่มคี วาม
พร้อม เช่น การให้บริการ การประสานงาน ความเพียงพอต่อการให้
บริการ เป็นต้น ด้วยความที่ปัญหาทางด้านวิชาการของนักศึกษาที่มี
ความหลากหลาย ดังนัน้ การให้คำ� ปรึกษาของคณาจารย์ทไี่ ด้แนะน�ำให้
รับความช่วยเหลือเพิม่ เติมจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หากแต่หน่วยงาน
บางส่วนยังไม่มคี วามพร้อมเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
ที่อาจเกิดจากภาระงานที่มีอยู่จ�ำนวนมาก รวมถึงปริมาณของความ
ช่วยเหลือที่มากด้วย
- สั ด ส่ ว นระหว่ า งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาไม่
สอดคล้องกัน ด้วยจ�ำนวนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรที มี่ าก

- ปัญหาจากตัวนักศึกษาเอง เช่น ความไม่สะดวกในการเข้า
รับค�ำปรึกษา ความไม่ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เป็นต้น
ปัญหาดังกล่าวเป็นเรือ่ งทีเ่ กินขอบเขตของอาจารย์ทปี่ รึกษาจะเข้าไปดู
และรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวก็นำ� มาซึง่ ความไม่สำ� เร็จ
ของการแก้ปัญหา ดังนั้น นักศึกษาเองก็จ�ำเป็นจะต้องมีความพร้อมที่
จะเข้ารับค�ำปรึกษาด้วยเช่นกัน

2. การให้ค�ำปรึกษาด้านกิจกรรม
ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษา
กิจกรรมนักศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผูท้ มี่ คี วามสมบูรณ์พร้อมทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ซึง่ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ได้มกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนานักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยหลักการส�ำคัญคือ การมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ทั้งนี้เพื่อให้
กระบวนการท�ำงานหรือการด�ำเนินกิจกรรมนั้น เป็นกระบวนการ
ในการพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกันทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ การ
ท�ำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
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แนวทางโดยทัว่ ไปทีค่ ณาจารย์ผใู้ ห้คำ� ปรึกษาด�ำเนินการอยูใ่ น
ภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่จะเรียกประชุมนักศึกษากลุม่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนิน
กิจกรรมเพือ่ ปรึกษาหารือในรายละเอียด จากนัน้ อาจารย์ทปี่ รึกษาจะ
ท�ำหน้าที่ในการแนะน�ำ  เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง โดยให้นักศึกษาได้
ปรึกษาหารือร่วมกันทั้งการบริหารจัดการ การแบ่งงานกันท�ำ เป็นต้น
จากนั้นก็ให้นักศึกษาด�ำเนินการ ในขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะท�ำ
หน้าที่ในการติดตามผลการด�ำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
รูปแบบการด�ำเนินงานดังกล่าวในทรรศนะของคณาจารย์ผใู้ ห้
ค�ำปรึกษาเห็นว่า อาจารย์ทปี่ รึกษาควรปล่อยให้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ าร
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยตนเองมากกว่าอาจารย์ทปี่ รึกษาเป็นผูส้ งั่ การ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวของนักศึกษามากกว่า
ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากนักศึกษา
การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา พบปัญหาจ�ำนวน
มากที่นักศึกษาเข้าขอค�ำปรึกษาจากการจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราย
ละเอียดของการด�ำเนินงาน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการ
ด�ำเนินกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย สาเหตุเนื่องมาจากการเบิกจ่าย
ที่ไม่มีความชัดเจน รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเรื่อง
งบประมาณของนักศึกษา นอกจากนี้คือรายละเอียดในการด�ำเนิน
กิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมายทัว่ ไป ซึง่ มีอยูจ่ ำ� นวนมาก ส่วนใหญ่อาจารย์
ที่ปรึกษาจะแนะน�ำให้นักศึกษาปรึกษาหารือร่วมกันในการบริหาร
จัดการกับปัญหานั้น
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แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ดังได้กล่าวแล้วตอนต้นว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเกี่ยวกับการ
ขอรับค�ำปรึกษาของนักศึกษาด้านการด�ำเนินการกิจกรรม ซึง่ แนวทาง
การให้คำ� ปรึกษาส่วนใหญ่ของอาจารย์จะให้นกั ศึกษาร่วมปรึกษาหารือ
กันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยที่อาจารย์จ�ำท�ำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะหากว่า
การปรึกษาหารือกันนั้นไม่สามารถหอข้อยุติที่ชัดเจน อันจะน�ำมาซึ่ง
ปัญหาอืน่ ๆ เช่น การแนะน�ำช่องทางในการด�ำเนินงานเรือ่ งงบประมาณ
เช่น การเบิกจากทางมหาวิทยาลัย แหล่งทุน เป็นต้น ที่ส�ำคัญคือการ
แนะน�ำย�้ำเรื่องการด�ำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�ำปรึกษา
ส�ำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบจากนักศึกษาในการด�ำเนิน
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นปัญหาระหว่างการด�ำเนินงาน เช่น การด�ำเนิน
กิจกรรมมักพบปัญหาความขัดแย้งกันเองของนักศึกษา กรอบการ
ด�ำเนินงานด้านกิจกรรมที่กระชับมากเกินไป เป็นต้น

3.การให้ค�ำปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษา
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่
มีค่า อันเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งของนักศึกษา ดังนั้นทาง
มหาวิทยาลัยธนบุรจี งึ ให้ความส�ำคัญทัง้ เรือ่ งของสวัสดิการและการใช้

28

29

ชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์ทปี่ รึกษาท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลให้
ข้อมูลและให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งคณาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาส่วน
ใหญ่มีขั้นตอนในการด�ำเนินงานคล้ายกันคือ

ปรึกษานัน้ ได้รบั ข้อมูลเพียงพอต่อการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะท�ำการใหค�ำ
ปรึกษา เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาของนักศึกษาต่อไป

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ให้ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบเมื่อแรกเข้าของนักศึกษา เช่นเดียวกับประเด็นอื่น จากนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจะท�ำความตกลงในรายละเอียดร่วม
กันเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเข้ารับค�ำปรึกษา ซึ่งอาจเป็นทั้งช่วงเวลา
การเข้าพบที่แน่นอน รวมถึงอาจเป็นช่วงเวลานอกเหนือจากนั้นซึ่งก็
จะพิจารณาเป็นรายกรณี

- ติดตามผลการให้ค�ำปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะท�ำการ
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาจากการให้คำ� ปรึกษา และท�ำการเก็บข้อมูล
เหล่านัน้ ไว้ แต่หากว่าปัญหาทีพ่ บมีความซับซ้อนเกินกว่าการแก้ปญ
ั หา
โดยปกติได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะน�ำข้อมูลที่ได้รับเข้าประชุมกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เสนอคณบดี หรือผู้บริหารที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการรับ
ผิดชอบต่อไป

- รับฟังและให้ค�ำปรึกษา เมื่อนักศึกษเข้าพบเพื่อขอรับค�ำ
ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณารายละเอียดของปัญหาและ
พยายามร่วมกันคิดกับตัวนักศึกษาเพือ่ หาทางออกในการแก้ไขปัญหา
อย่างไรก็ตาม ในเบือ้ งต้นเรือ่ งทีข่ อรับค�ำปรึกษาบางเรือ่ งมีรายละเอียด
มากบางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะท�ำหน้าที่เพียงรับฟังเพื่อรับไว้เป็น
ข้อมูลส�ำหรับด�ำเนินการต่อไป แต่หากปัญหาใดทีส่ ามารถให้คำ� ปรึกษา
ในการแก้ไขปัญหาได้ก็จะด�ำเนินการทันที
- อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลที่ได้รับ
เกี่ยวกับปัญหาที่มีความซับซ้อน มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย หรือ
เป็นเรื่องที่มีขั้นตอนของการด�ำเนินการ อาจารย์ที่ปรึกษาจะท�ำการ
น�ำข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นมาตรวจสอบ ทั้งเพื่อหาความถูกต้อง เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อใช้ในการด�ำเนินการ เป็นต้น
- ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาเพื่อแก้ไข หากว่าเรื่องที่ขอรับค�ำ

ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากนักศึกษา
เนือ่ งจากเรือ่ งของสวัสดิการและการใช้ชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย
เป็นเรื่องที่มีความหลากหลาย บางเรื่องก็มีความซั้บซ้อน ซึ่งจากการ
ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาก็พบว่าส่วนใหญ่ของ
ปัญหามีดังนี้
- ปัญหาเรื่องส่วนตัว
- ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันและการศึกษา
- ปัญหาเรื่องสุขภาพและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
อนาคต

- แนวทางในการประกอบอาชี พ ทั้ ง ระหว่ า งเรี ย นและใน
- การจัดตั้งชมรมในมหาวิทยาลัย
- ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์จากหน่วยงานของ
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มหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด เป็นต้น
- ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน
- ปัญหาเรื่องความรัก
ฯลฯ
แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
การด�ำเนินงานให้คำ� ปรึกษาของอาจารย์มส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารที่
หลากหลาย เพือ่ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของปัญหาทีพ่ บ รวม
ถึงแนวปฏิบตั ขิ องหาจารย์ทปี่ รึกษาทีด่ ำ� เนินการอยูน่ นั้ ก็ไม่มรี ปู แบบที่
แน่นอนตายตัวทัง้ หมด โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน
ทั้งตัวของนักศึกษาที่เข้ารับค�ำปรึกษา ปัญหาที่นักศึกษาน�ำมาปรึกษา
รวมถึงพิจารณาจากบริบทอื่นๆ ของปัญหาประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น
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- ประสานงานเครือข่ายเข้าช่วยเหลือ เช่น ผูป้ กครอง อาจารย์
ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเพื่อน นักศึกษารุ่นพี่ เป็นต้น
- เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหา เช่น ผู้ปกครอง
อาจารย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�ำปรึกษา
แม้ว่าจะมีความพยายามของทางมหาวิทยาลัยในการดูแล
นักศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลจักรส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อน หากแต่ความพยายามดังกล่าวยังคงพบปัญหาที่ขัดขวาง
ความส�ำเร็จ เช่น
ถ้วน

- บางปัญหาเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากเกินกว่าการแก้ไข

- ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการให้ค�ำปรึกษา
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ ผู้ปกครอง นักศึกษา
และมหาวิทยาลัย

- ข้อมูลปัญหาที่นักศึกษาเข้าพบไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบ

- นักศึกษาไม่กล้าเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

- อาจารย์ที่ปรึกษาใช้จิตวิทยาในการให้ค�ำปรึกษา เช่น การ
รับฟังเป็นการส่วนตัว เป็นต้น

- อาจารย์ที่ปรึกษาขาดความทันสมัยกับปัญหาของนักศึกษา
เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ช่วงวัยที่ต่างกันจึงไม่เข้าใจปัญหาของกันและ
กัน เป็นต้น

- แลกเปลี่ยนข้อมูลของนักศึกษาเป็นเครื่องข่ายของอาจาร์ที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลัย

- นึกศึกษาเองไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่าง

- ปรึกษากับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาของนักศึกษา เช่น
กองทุน การเงิน ฝ่ายจัดหางาน เป็นต้น

- อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีข้อมูลเพียงพอในการให้ค�ำปรึกษา
จริงจัง

- ความไม่พร้อมของสิ่งสนับสนุน เช่น ห้องปฏิบัติการ วัสดุ
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อุปกรณ์ เป็นต้น

ข้อพิพาทไว้ดังนี้

ปั ญ หาและอุ ป สรรคดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพในการท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ส่งประสิทธิผลต่อความส�ำเร็จในการแก้ไขปัยหาให้กับนักศึกษา

- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษาและอาจารย์ที่ส่วนเกี่ยวข้องและสามารถแก้ไขปัญหาได้
- รับฟังปัญหา จ�ำแนกปัญหา
- วิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

4. การให้ค�ำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท

- ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษา
กรณีพิพาท เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของนักศึกษา ซึ่ง
มีทั้งปัญหาที่จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยไปจนถึงการต้องน�ำข้อกฎหมายมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือแม้แต่ปญ
ั หาเล็กน้อยทีเ่ กิดขึน้ อันเกิดจากปัจจัยหลายประการทัง้
สิ่งแวดล้อมรวมถึงปัจจัยจากตัวของนักศึกษาเอง ที่ส�ำคัญปัญหาข้อ
พิพาทเป็นปัยหาที่น�ำมาซึ่งผลกระทบมากมายทั้งตัวบุคคลไปจนถึง
องค์กร ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยธนบุรีจึงได้พยายามดูแลปัญหาดัง
กล่าวอย่างใกล้ชดิ ในเชิงรุกทัง้ ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั กิ าร
ในระดับนโยบาย มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติตนของนักศึกษา ในขณะ
ที่ระดับปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้มีการสอดส่องดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด ในการมอบหมายให้ปัญหาดังกล่าวเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่ง
ของอาจารย์ทปี่ รึกษาอันเป็นขัน้ ตอนเบือ้ งต้นในการป้องกันปัญหาอัน
อาจจะเกิดขึน้ ได้ จากการระดมความคิดเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษาพบ
ว่าในภาพรวมมีการวางขั้นตอนของการให้ค�ำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

- สรุปผล ติดตาม การแก้ไขปัญหา
ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากนักศึกษา
ส�ำหรับประเด็นปรึกษาส่วนใหญ่ที่พบจากการขอเข้ารับค�ำ
ปรึกษาของนักศึกษามีความหลากหลาย เป็นปัญหาตั้งแต่เล็กน้อย
ไปจนถึงการเป็นคดีความ และบางอย่างก็สามารถแก้ไขได้ ในขณะที่
บางปัญหาก็เกินกว่าอ�ำนาจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะรับผิดชอบ
ตัวอย่างปัญหาที่พบ เช่น
สอน

- ประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ผลการเรียน อาจารย์ผู้

- ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ กั บ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน
สนับสนุน
- ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย
- ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก
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แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปัญหาด้านข้อพิพาทของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรมี คี วาม
หลากหลาย ตั้งแต่ปัญหาความขัดแย้งเล็กน้อยในการเรียน การท�ำ
กิจกรรม จนถึงการอยู่ร่วมกัน ไปจนถึงปัญหาวิวาทระหว่างกัน แต่ใน
ภาพรวมจากการระดมความคิดเห็นพบว่า แนวปฏิบตั ทิ ค่ี ณาจารย์ผใู้ ห้
ค�ำปรึกษาด�ำเนินการอยู่มีดังนี้
- จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้ครบถ้วน เนื่องจาก
ปัญหาข้อพิพาท เป็นปัญหาที่ผูกโยงรวมเอาคู่ขัดแย้ง ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นคณาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาจึงยังไม่สามารถให้ค�ำ
ปรึกษาได้ในทันที แต่ต้องท�ำการรวบรวมข้อมูลให้รอบด้าน ครบถ้วน
การด�ำเนินการขั้นต่อไป
- ส่งเรื่องให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด�ำเนินงาน
หากว่าเรื่องหรือปัญหาข้อพิพาทที่พบนั้นเป็นปัญหาที่สามารถเจรจา
เพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาได้ อาจารย์ทปี่ รึกษาก็จะด�ำเนินการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ แก้
ปัญหาในทันที แต่หากว่าเรือ่ งนัน้ เกิดขอบเขตหรืออ�ำนาจของอาจารย์
ที่ปรึกษาจะด�ำเนินการได้ก็จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดเพื่อน�ำส่งหรือเข้าร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารที่มีอ�ำนาจ
หน้าที่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้นเพื่อหาข้อยุติต่อไป
- จัดอบรมทักษะการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเบื้องต้นให้กับ
นักศึกษา เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เกิดจากการด�ำเนินงานของคณะวิชา
และมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ด�ำเนินการจัดอบรมทักษะเบื้องต้นในการ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มผู้น�ำของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะเพียงพอ
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ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�ำปรึกษา
อย่างไรก็ตาม บางกรณีปัญหาข้อพิพาทของนักศึกษาก็ไม่
สามารถแก้ไขได้อันเนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังที่
คณาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาได้พบ คือ
- ข้อมูลส�ำหรับการให้ค�ำปรึกษาไม่เพียงพอ จนท�ำให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ หรือบางครั้งก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาเพราะอาจมีความสุม่ เสีย่ งต่อการยุตปิ ญ
ั หาทีผ่ ดิ พลาด
ได้
- นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขข้อพิพาท ในบาง
กรณี ด้วยความที่นักศึกษายังอยู่ในช่วงวัยที่อาจจะขากความสุขุม
รอบคอบ อาจเอาแต่ใจบ้างในบางครั้ง จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร ส่งผลต่อประสิทธิผลที่เกิดขึ้น
- อาจารย์ทปี่ รึกษายังขาดทักษะในการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ แก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทอย่างเพียงพอ เป็นปัญหาส�ำคัญของคณาจารย์ส่วน
ใหญ่ เนื่องจากบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดกว่าความสามารถและ
ทักษะของคณาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะสามาถด�ำเนินการได้ จนบาง
ครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็ลุกลามเพิ่มขึ้น
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แนวทาง
การให้ค�ำปร
ึกษา
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แนวทางการให้ค�ำปรึกษา
ความส�ำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา คือการเป็นกระบวนการ
หนึง่ ในการพัฒนานักศึกษาให้สามารถด�ำเนินชีวติ ในรัว้ มหาวิทยาลัยใน
ฐานะนักศึกษาได้อย่างมีความสุข องอาจ ภาคภูมิ ดังนัน้ คณาจารย์ผใู้ ห้
ค�ำปรึกษาและกระบวนการในการให้คำ� ปรึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ย่อม
น�ำมาซึ่งประสิทธิผล คือการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้อย่างภาคภูมิ
จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการให้ค�ำ
ปรึกษาของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี พบแนวทางทีส่ ำ� คัญอันอาจ
น�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จในการท�ำหน้าทีก่ ารเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษานอกจาก
แนวทางดังที่ได้เคยปฏิบัติและประสบความส�ำเร็จแล้ว เพื่อให้การ
รับค�ำปรึกษาและการให้คำ� ปรึกษาของอาจารย์นนั้ มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดควรมีการเพิ่มเติมแนวทางดังต่อไปนี้
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1. การให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการ
ขั้นตอนพัฒนาในอนาคต
- ควรมี ก ารก� ำ หนดช่ อ งทางการเข้ า พบหรื อ ติ ด ต่ อ กั บ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจน เนื่องจากการให้ค�ำปรึกษาทางด้าน
วิชาการเป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นจะต้องอิบาย ขยายความ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ
ดยใช้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้น
การขอรับค�ำปรึกษาแบบผ่านไปที เหรือการปรึกษาที่ไม่ใช้เจนจึงไม่มี
ประโยชน์นัก
- ควรก�ำหนดวัน เวลา ที่ชัดเจนในการเข้าพบเพื่อปรึกษา
เนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับวิชาการนั้น ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียม
ตัว หาข้อมูล ประเมินผลเรื่องที่ขอรับค�ำปรึกษา รวมถึงควรมีเวลา
มากเพียงพอในการให้ค�ำปรึกษา ดังนั้นการก�ำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน
จะช่วยให้ทั้งอาจารย์ที่ให้ค�ำปรึกษาสามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ในขณะเดียวกันนักศึกษาเองก็จะได้รับประโยชน์จาการขอเข้ารับค�ำ
ปรึกษานั้นอย่างเต็มที่เช่นกัน
ขอบเขตในการให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะสม
- ควรให้ค�ำปรึกษาแบบภาพรวม เนื่องจากประเด็นที่ขอรับ
ค�ำปรึกษาทางด้านวิชาการนั้น ตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเอง บาง
ครั้งก็ไม่มีความรู้ความสามารถหรือทักษาโดยตรงกับเรื่องนั้นเป็นการ
เฉพาะ ดังนั้นควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ หรือ
เกีย่ วข้องกับประเด็นนัน้ โดยตรงได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการให้คำ� ปรึกษา
และแก้ไขปัญหาต่อไป ในขณะที่อาจารย์ที่ให้ค�ำปรึกษาจะต้องท�ำ
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หน้าทีใ่ นการให้คำ� ปรึกษาในภาพรวม เมือ่ เกิดกรณีทตี่ นเองไม่สามารถ
ให้ค�ำปรึกษาเพื่อหาข้อกระจ่างได้ก็ควรให้ค�ำแนะน�ำต่อนักศึกษาเพื่อ
หาแนวทางต่อไป เช่น การไปปรึกษากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญโดยตรง เป็นต้น
- ควรประสานงานกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหา
การท�ำหน้าทีน่ ี้ บางครัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาควรช่วยเหลือนักศึกษาในการ
ประสานงาน อันจะเป็นการส่งต่อนักศึกษาไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่ง
นักศึกษาจะได้ไม่เกิดความรูส้ กึ ขาดทีพ่ งึ่ รวมถึงเพือ่ ให้การแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษาประสบความส�ำเร็จด้วย
แนวทางการแก้ไขอุปสรรค
- อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีคุณลักษณะ ทักษะ และความ
สามารถมากเพียงพอต่อการให้ค�ำปรึกษา ซึ่งอาจใช้วิธีการจัดอบรม
การประชุมแลกปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ทักษะในการให้คำ� ปรึกษากับนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ผใู้ ห้คำ� ปรึกษา
เองก็ควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ทาง
วิชาการ
- ควรมีการประเมินอาจารย์ทปี่ รึกษาในการท�ำหน้าที่ วิธกี าร
ดังกล่าวเป็นการวัดและประเมินผลการท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษา
ทัง้ นีไ้ ม่ได้เป็นการประเมินเพือ่ หาข้อผิดพลาด หากแต่เป็นการประเมิน
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
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2. การให้ค�ำปรึกษาด้านกิจกรรม
ขั้นตอนพัฒนาในอนาคต
- ควรจัดท�ำแบบฟอร์การขอค�ำปรึกษาที่มีรายละเอียดของ
การเข้ารับการปรึกษาที่ชัดเจน เนื่องจาก รายละเอียดของการท�ำ
กิจกรรมควรมีความชัดเจน ไม่เกิดความสับสน ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การฝึกการบริหารจัดการกับนักศึกษา
- ควรมีการจัดท�ำคู่มือให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�ำ
กิจกรรมของนักศึกษาทีช่ ดั เจน ซึง่ คู่มอื ดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียด
ขั้นตอนในการให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้ความสะดวกต่ออาจารย์ในการท�ำ
หน้าทีร่ วมถึงความชัดเจนในการขอเข้ารับค�ำปรึกษาของนักศึกษาด้วย
- ควรมี ก ารจั ด ท� ำ สรุ ป ผลการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการให้คำ� ปรึกษาในครัง้ ต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ในการ
เป็นฐานข้อมูลส�ำหรังทัง้ คณาจารย์ผใู้ ห้คำ� ปรึกษา และนักศึกษาในการ
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตที่บางครั้งอาจมี
ความใกล้เคียงกันก็อาจใช้แนวทางเดิมในการแก้ไขหากว่าแนวทางนัน้
เคยประสบความส�ำเร็จมาก่อน เป็นต้น
ขอบเขตในการให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะสม
- จัดช่วงเวลาเข้ารับการปรึกษาที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับ
ประเด็นอื่นที่ควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม พอดี และมีความชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลส�ำหรับการให้ค�ำปรึกษา
ของคณาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษา รวมถึงประโยชน์ต่อการรับค�ำปรึกษา
ของนักศึกษาด้วย
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- อาจารย์ทปี่ รึกษาควรเพิม่ ช่องทางในการให้คำ� ปรึกษามาก
ขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น การเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการ
ให้ค�ำปรึกษาของคณาจารย์ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ค�ำ
ปรึกษามากขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงสะดวกต่อการให้ค�ำปรึกษา
แนวทางการแก้ไขอุปสรรค
- ควรใช้การประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น คณาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาพิจารณาเห็นว่า รายละเอียดของ
ปัญหาของนักศึกษาในการด�ำเนินกิจกรรมมีอยู่จ�ำนวนมาก ทั้งปัญหา
ใหญ่และปัญหาย่อย วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการร่วมประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างกัน อันจะเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งการรับรู้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไข โดยทีอ่ าจารย์ทปี่ รึกษาจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ และมีสว่ นร่วม
กับนักศึกษา นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นก
ระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา หากว่าสามารถด�ำเนินกิจกรรมหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นผลส�ำเร็จ จะส่งผลเป็นความภาคภูมิใจกับ
ตัวของนักศึกษาเอง
- ควรมีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเพื่อแก้ไขอุปสรรคในกา
รดเนินงานของนักศึกษา ปัญหาหลักส�ำคัญของการด�ำเนินกิจกรรม
นักศึกษา คือเรื่องของงบประมาณในการด�ำเนินงาน จากประสบกา
รณ์วการให้ค�ำปรึกษาของคณาจารย์ทุกสาขชาวิชาของมหาวิทยาลัย
ธนบุรี พบว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการจัดตั้งกองทุนส�ำรอง
ส�ำหรับกลุม่ หรือสาขา หรือคณะ เพือ่ ใช้แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าเกีย่ วกับ
งบประมาณที่อาจท�ำได้หลายวิธี เช่นระดามเงิน การรับบริจาค จัดหา
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หน่วยงานสนับสนุน เป็นต้น กองทุนดังกล่าวควรให้นกั ศึกษารวมกลุม่
กันบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใส

3. การให้ค�ำปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนพัฒนาในอนาคต
ส�ำหรับขั้นตอนในการให้คำ� ปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมี
ความหลากหลาย เนือ่ งจากเรือ่ งหรือปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องมีอยุจ่ ำ� นวนมาก
ค�ำว่ามีความหลายกหลายไม่ได้หมายถึงจ�ำนวนของขัน้ ตอนทีม่ าก หาก
แต่หมายถึงมีขั้นตอนที่สามารถรองรับปัญหาแต่ละเรื่องได้อย่างครบ
ถ้วน ซึง่ หากต้องการพัฒนากระบวนการให้คำ� ปรึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ควรมีขั้นตอนหรือกระบวนการดังนี้
- ควรพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สวั ส ดิ ก ารของ
นักศึกษา เพื่อที่จะลดขั้นตอนการเข้ารับค�ำปรึกษาของนักศึกษาใน
ประเด็นทั่วไป โดยให้นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
สวัสดิการทีม่ อี ยู่ ขัน้ ตอนการเข้าใช้ประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ ด้วย
ตนเอง
- ควรมีการจัดท�ำคูม่ อื ของอาจารย์ทปี่ รึกษาให้ชดั เจน ซึง่ ใน
คูม่ อื ดังกล่าวควรมีรายละเอียดเกีย่ วกับสวัสดิการทีน่ กั ศึกษาควรได้รบั
อย่างครบถ้วน รวมถึงเทคนิควิธีการในการให้ค�ำปรึกษากับนักศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
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ประสิทธิภาพ
- ควรให้นักศึกษาจัดท�ำแฟ้มประวัติและแฟ้มผลงานของ
ตนเอง ข้อมูลของนักศึกษามีส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินการตัดสินใจ ที่
ส�ำคัญคือความส�ำเร็จและความถูกต้องจากการด�ำเนินงาน แฟ้มดัง
กล่าวควรเป็นแฟ้มที่มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกเรื่องของนักศึกษา เช่น
ผลงานดีเด่น รางวัล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
นักศึกษาในด้านอื่นๆ ต่อไป
- ควรมีการประสานงานกิจกรรมกับศิษย์เก่า ประสบการณ์
ของศิษย์เก่ามีคุณค่ามากต่อการใช้เป็นแบบเรียนหรือบทเรียนต่อรุ่น
น้อง ทีส่ ามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
- ควรมีจัดท�ำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษา การ
ท�ำบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับการให้คำ� ปรึกษาจะสามารถน�ำมาใช้เป็นกรณี
ตัวอย่างหากว่าเรือ่ งนัน้ ประสบความส�ำเร็จไปแล้ว หากว่าปัญหาใหม่ที่
เกิดขึน้ ภายใต้บริบททีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก ฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก
- ควรมีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะการให้คำ� ปรึกษากับอาจารย์ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างมากในการ
ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา ทักษะและประสบการณ์จะช่วยสร้างความเชือ่
มัน่ ให้กบั ทัง้ ตัวของอาจารย์ทปี่ รึกษาเอง รวมถึงนักศึกษาทีข่ อเข้ารับค�ำ
ปรึกษาด้วย
ขอบเขตในการให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะสม
แม้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ส�ำคัญในการให้ค�ำปรึกษา
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แต่ในความเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีมองว่าอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่ควรแบกรับภาระไว้ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตัวของ
อาจารย์เองทีไ่ ม่ควรต้องแบกรับภาระมากเกินไป รวมถึงเป็นประโยชน์
กับตัวของนักศึกษาเองที่ควรฝึกฝนการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน
ขอรับค�ำปรึกษาจากผู้อื่น ซึ่งของเขตในการให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะ
สมควรมีดังนี้

- อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีข้อมูลมากเพียงพอก่อนให้ค�ำ
ปรึกษา ข้อมูลอย่างรอบด้าน ครอบคลุมจะช่วยให้การตัดสินใจหรือ
การให้ค�ำปรึกษาของอาจาร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ควรมีการก�ำหนดระยะเวลาในการให้ค�ำปรึกษาที่ชัดเจน
หรือเป็นรายกรณี มีความชัดเจนในเรื่องของช่วงเวลาและระยะเวลา
นัน้ เพือ่ ประโยชน์ทงั้ ต่อตัวของอาจารย์และนักศึกษาดังได้กล่าวไว้แล้ว
ตอนต้น ในขณะทีเ่ ป็นรายกรณี นัน้ หมายถึง บางประเด็นปัญหาทีข่ อรับ
ค�ำปรึกษาอาจเป็นเรือ่ งส�ำคัญ จ�ำเป็นต่อการใช้ชวี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย
ของนักศึกษา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาก็จ�ำเป็นที่จะต้องรับไว้เป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น
- ควรมีการก�ำหนดขอบเขตของการขอค�ำปรึกษาและการ
ให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะสม หมายถึงเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่จะต้อง
ไม่ก้าวล่วงระหว่างกัน เช่น ไม่เป็นเรื่องเฉพาะ เรื่องส่วนตัว หรือเรื่อง
ที่การมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลประโยชน์ เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขอุปสรรค
ส�ำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ จาก
การให้ค�ำปรึกษา คณาจารย์ผู้ให้ค�ำปรึกษาพิจารณาว่าควรมีแนวทาง
ในการแก้ไขดังนี้

- ควรมีการพบปะกันระหว่างอาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษา
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเบื้องต้นอาจารย์ที่ปรึกษา
ควรมีการพบปะกับนักศึกษทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลอย่างสม�ำ่ เสมอ อันจะ
เป็นการ้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นดีกว่าการตามแก้ไขปัญหาซึ่งจะยาก
ต่อการแก้ไข
- อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการติดตามผล การติดตามผล
ภายหลังการให้ค�ำปรึกษาจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักศึกษาว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ รวมถึงเป็น
ประโยชน์ต่อตัวของอาจารย์ที่จะลดการลุกลามของปัญหานักศึกษา
ที่เกิดขึ้น
- ควรเพิ่มช่องทางในการปรึกษาหารือระหว่างกันมากขึ้น
เช่น สือ่ สังคมออนไลน์ เป็นต้น การคิดต่อสือ่ สารทีท่ นั สมัยจะช่วยสร้าง
ความใกล้ชดิ ให้เกิดขึน้ ระหว่างอาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษา และเพิม่
ช้องทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
- ควรมีการติดตาม สอดส่อง เฝ้าระวังกับนักศึกษาบางกลุม่
ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา ถือเป็นภาระหนึ่งของอาจารย์ที่
ปรึกษา อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นจนยากเกินกว่า
จะสามารถแก้ไขได้
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4. การให้ค�ำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ขั้นตอนพัฒนาในอนาคต
ปัญหาข้อพิพาท เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข เนื่องจากมีผู้
ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามาเกีย่ วข้อง ดังได้กล่าวไว้แล้วตอนต้นว่าปัญหา
ข้อพิพาของนักศึกษามีทงั้ ปัญหาเล็กน้อยไปจนถึงกรณีพพิ าททีเ่ ป็นคดี
ความ ดังนัน้ การให้คำ� ปรึกษาของอาจารย์จกึ งมีความส�ำคัญอย่างมาก
ในการเพิ่มหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ส�ำหรับขั้นตอนในการพัฒนาที่
ส�ำคัญในอนาคตควรเป็นดงนี้
- ในบางกรณีควรมีเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน เช่น บันทึก
ข้อความ เนื่องจากปัญหาพิพาทเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหลาย
ฝ่าย ดังนั้นหลักฐานคือสิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และถูกต้อง
- แต่งตั้งคณะกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ ประกอบ
ด้วย อาจารย์ทปี่ รึกษาประจ�ำของนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผูท้ รง
คุณวุฒิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญฯหา รวมถึงเป็นการยุติ
ปัญหาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ด้วยการพิจารณาปัญหา วิเคราะห์
ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- แก้ไขปัญหาด้วยการ ไกล่เกลี่ย ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมาย แนวทางในการให้ค�ำปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องของกรณี
พิพาททีม่ ตี งั้ แต่เรือ่ งเล็กไปจนถึงปัญหาพิพาท ควรให้คำ� ปรึกษาในการ
ด�ำเนินการอย่างเป็นขัน้ ตอนจากเบาไปสูค่ วามเด็ดขาด โดยให้พจิ ารณา
ลักษณะ สภาพ ขอบเขตของปัญหาเป็นหลักด้วยมาตรการข้างต้น
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- ท�ำการสรุปผลการแก้ไขปัญหาในรูปของรายงานเพือ่ เสนอ
ต่อผูบ้ ริหาร เมือ่ ด�ำเนินการเรียบร้อยแล้วควรมีการจัดท�ำเป็นเอกสาร
สรุปผลการด�ำเนินการที่ชัดเจน ไว้ส�ำหรับเป็นหลักฐานรวมถึงไว้เป็น
ข้อมูลส�ำหรับเป็นกรณีศึกษาในอนาคต
- ควรจัดท�ำคู่มือที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่นกันกับปัญหาลักษณะอื่นที่คู่มือมี
ความส�ำคัญในฐานที่เป็นเครื่องมือช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาให้สามารถ
ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอน อันจะน�ำมาซึ่ง
ความส�ำเร็จ
- ควรมีการจัดอบรมอาจารย์ทปี่ รึกษาเกีย่ วกับประเด็นการ
ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับข้อพิพาท เพือ่ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาเกิดทักษะใน
การให้ค�ำปรึกษามากขึ้น การเพิ่มทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษามีความ
ส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทหากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูก
ต้อง ชัดเจน กระจ่าง อาจน�ำมาซึง่ การลุกลามของปัญหาทีย่ ากเกินกว่า
จะแกไขได้ ทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นกลไก
ส�ำคัญอันน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จดังกล่าว
- ควรมีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์แนวทางในการ
ลดปัญหาและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหา
ขอบเขตในการให้ค�ำปรึกษาที่เหมาะสม
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีความสุ่มเสี่ยงต่อการลุกลามของ
ปัญหา แต่ในบางกรณีปัญหานั้นก็ไม่ควรเป็นหน้าที่ของอาจารย์
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ที่ปรึกษาเสียทั้งหมด ควรมีการก�ำหนดขอบเขตการท�ำหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจน ดังนี้

อย่างไรก็ตามความส�ำคัญของการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา
เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น ผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องทัง้ หมดจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ร่วมกันหาทางออก ร่วมกัน
แก้ปญ
ั หา การปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องอาจารย์ทปี่ รึกษาเพียงล�ำพังบาง
ครั้งนอกจากไม่อาจแก้ไขปัญหาได้แล้วยังสุ่มเสี่ยงต่อการลุกลามของ
ปัญหาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

- ควรมี ก ารก� ำ หนดขอบเขตการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาพร้ อ ม
ประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านข้อพิพาท
- อาจารย์ที่ปรึกษาควรยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการให้
ค�ำปรึกษาเสมอ โดยพิจารณาประเด็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ประกอบ จากนัน้
ก็ใช้มาตรการแต่ละขัน้ แก้ปญ
ั หา ยึดมาตรการทัง้ หมดเป็นเกณฑ์อนั จะ
เป็นการป้องกันตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเพื่อความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาด้วย
แนวทางการแก้ไขอุปสรรค
ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ควรด�ำเนินการ
อย่างรวดเร็ว รัดกุม และโปรงใส ในขณะที่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
ขึ้นควรมีแนวทางดังนี้
- ควรมีการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นการจัดการ
ความขัดแย้งหรือข้อพิพาท เพือ่ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษาเกิดทักษะในการ
ให้ค�ำปรึกษาที่ถูกต้อง
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับบทลงโทษหรือ
ผลที่จะได้รับจากปัญหาข้อพิพาท เพื่อเป็นการป้องปรามนักศึกษา
ก่อนเกิดข้อพิพาท
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