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การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

มหาวิทยาลัยธนบุรี
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สารจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้

[KM]

	 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธนบุรี	 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภาค

เอกชนท่ีมีการขับเคลื่อนและผลักดันความส�าเร็จด้านการศึกษาของ

ประเทศไทยในรอบด้าน	 โดยมหาวิทยาลัยธนบุรีมีเป้าหมายหลักใน

การพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ยั่งยืน	 จากการด�าเนินกิจการ	 การ

สร้างกิจกรรมสนับสนุนด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งกิจกรรมเหล่า

นี้เกิดขึ้นและส�าเร็จเนื่องจากการใช้ความรู้และความสามารถของ

บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ	 อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างมากมาย	

ความรู ้ที่หน่วยงานและบุคลากรน�ามาใช้ล้วนส่งเสริมการท�างาน

ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 หากได้รวบรวม	

วิเคราะห์	 และสรุป	 เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีจะเอื้อประโยชน์ต่อการ

พัฒนาของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นอย่างมาก	 ดัง

นั้นกระบวนการจัดการความรู้จึงมีบทบาทในใช้วิธีการ	 หรือ	 จัดท�า

กิจกรรมเพื่อเข้าถึงความรู้ที่มีประโยชน์ในมหาวิทยาลัยธนบุรี	 ซึ่งมี

มากมายและหลากหลาย	ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงความรู้และน�าไปใช้

ประโยชน์ได้ง่าย	

	 คณะกรรมการการจดัการความรูม้หาวทิยาลยัธนบุร	ีมกีารจดั

กิจกรรมการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยธนบุรี	อย่างต่อเนื่องในทุก

ปี	 โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อน�าความรู้ด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่ดี	 โดยมีการเชิญอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาของ

นักศึกษา	 	 เข้ามาระดมความคิดเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับการให้
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ค�าปรึกษากับนักศึกษาในด้านต่างๆ	 ซึ่งการด�าเนินงานในครั้งนี้ได้รับ

ความร่วมมือจาก	อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี	และ	ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมาจากทุกหลักสูตร	ทุกสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยธนบุรีได้เปิด

สอน	และกิจกรรมได้ส�าเร็จไปอย่างลุล่วงโดยไม่ติดขัด		จนได้ผลลัพธ์

ออกมาในรปูแบบของ	แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการเป็นทีป่รกึษาในบรบิทของ

มหาวิทยาลัยธนบุรี	อันเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

	 สุดท้ายนี้	 คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

ธนบุรี	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้	 จะ

ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้ค�าปรึกษากับนักศึกษา	เพื่อได้น�าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	 	ไปปรับใช้

ในการท�างานตามแนวทางของท่าน	และ	ตามแนวทางของหน่วยงาน

ของท่าน	อย่างเกิดประโยชน์	และ	หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมืออ�านวย

ความสะดวก	 ในการหาองค์ความรู้ส�าหรับให้ค�าปรึกษากับนักศึกษา	

เป็นอย่างดี

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ทองสุข

ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

มหาวิทยาลัยธนบุรี

สารบัญ

คุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาที่ดี

ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรคของการ

เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์

 1. การให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการ

 2. การให้ค�าปรึกษาด้านกิจกรรม

 3. การให้ค�าปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิต

  ในรั้วมหาวิทยาลัย

 4. การให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท

แนวทางการให้ค�าปรึกษา

 1. การให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการ

 2. การให้ค�าปรึกษาด้านกิจกรรม

 3. การให้ค�าปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิต

  ในรั้วมหาวิทยาลัย

 4. การให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท 
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คุณสมบัติของการเป็น 
“นักศึกษาที่ดี”



8 9คู่มือนักศึกษารายวิชา...
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง00

คู่มือนักศึกษารายวิชา...
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 00

คุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาที่ดี

	 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นความส�าคัญอย่างหนึ่ง

ของการพฒันาประเทศในอนาคต	ซึง่มหาวทิยาลยัถอืเป็นสถาบนัหลกั

ทีมี่ภารกจิโดยตรงในการพฒันาบุคลากรในระดบัอดุมศกึษาเพือ่น�าไปสู่

การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน	ภารกิจหลัก	4	ประการที่มหาวิทยาลัย	จะ

ต้องพึง่ปฏบิตั	ิคอื	การเรยีนการสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการ	และ

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

	 หากพิจารณาตามภารกิจดังกล่าวจะพบว่า	 มหาวิทยาลัย

มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักศึกษาตลอดช่วงเวลาของการศึกษาในรั้ว

มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยจะมีส่วนที่จะช่วยในการพัฒนานักศึกษา

ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด	มีเหตุผล	มีความรับผิดชอบ	มีบุคลิกภาพ

ที่มีคุณธรรม	 วัยนี้เป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด	 จึงเป็นช่วงท่ี

มหาวิทยาลยัจะมส่ีวนในการจดัสภาพแวดล้อม	จดัประสบการณ์ต่างๆ	

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ	การจัดการความรู้	(KM)	

เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ให้นักศึกษาพัฒนาสูงสุด	 มหาวิทยาลัยจึงควรมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ

นักศึกษาให้มากที่สุด	เพื่อการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

	 อย ่างไรก็ตาม	 ข ้อจ�ากัดบางประการที่ เกิดขึ้นในการ

พัฒนานักศึกษาก็คือ	 ความแตกต่างของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยธนบุรี	 ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งในทางวิชาการ	

ความคิด	ทัศนคตี	 รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม	ดังนั้นจึงเป็น

ปัญหาต่อการพัฒนาทีจ่ะทางมหาวทิยาลยัจะต้องบรหิารจดัการปัจจยั

เหล่านี	้ซ่ึง	1	ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวอยูใ่นรปูของการให้ค�าปรกึษา

ของคณาจารย์	 โดยเบื้องต้นคือการสร้างคุณสมบัติท่ีดีของการเป็น

นักศึกษา	ซึ่งโดบพื้นฐานแล้วคุณสมบัติของนักศึกษาที่ดีควรมีดังนี้

	 1.	รู้บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ

	 2.	รู้ตนเอง	

	 3.	รู้จักการให้ความร่วมมือกับคนอื่น	

	 4.	รู้จักแบ่งเวลา	

	 5.	รู้จักค�าว่า	“น�้าใจ”	

	 6.	รู้จักกาลเทศะ	

	 7.	รู้จักเตรียมความพร้อม	

	 ดงัได้กล่าวไว้แล้วในเบือ้งต้นว่า	ส่ิงหนึง่ทีส่�าคัญของการพฒันา

นักศึกษาคือความแตกต่างตามบริบทของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง	 ใน

ส่วนของมหาวิทยาลัยธนบุรี	 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ดีตามทรรศนะ

ของคณาจารย์นั้นประกอบด้วย

 1. มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของทาง

มหาวิทยาลัย 

	 นักศึกษาที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎ	 ระเบียบ	 หรือ

กรอบการด�ารงตนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด	ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกัน

ด้วยความเรยีบร้อย	ซึง่กฎ	ระเบยีบ	หรอืข้อบงัคบัใดๆ	กต็ามทีอ่อกโดย

มหาวิทยาลยั	ย่อมเป็นกรอบการด�าเนนิชวีติในฐานะนกัศกึษาทีจ่ะประ

คับประคองและส่งผลดีต่อตัวของนักศึกษาเองทั้งสิ้น

 2. ตรงต่อเวลา 

	 การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องส�าคัญ	 ถือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของ

การอยูร่่วมกนั	การร่วมมอืกนั	หรอืความเป็นสงัคม	การฝึกให้นกัศกึษา

มีความตรงต่อเวลา	จะช่วยให้นักศึกษาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในการ

ใช้ชวีติ	ทัง้การเรยีนในปัจจบุนั	การใช้ชวีติประจ�าวนั	รวมถงึการท�างาน

ในอนาคต

 3. มีความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ทุจริตใน

การสอบ

	 ความซือ่สตัย์	คอืคณุลกัษณะส�าคญัของการเป็นคนด	ีปัจจบุนั

ยงัคงพบว่านกัศึกษาบางส่วนทีแ่ม้ว่าจะเป็นส่วนน่อยก็ตาม	กระท�าการ

ทจุรติในการสอบ	แม้ว่าทางมหาวทิยาลัยจะมมีาตรการลงโทษไว้อย่าง

ชัดเจน	แต่นักศึกษาก็ยังคงกระท�าอยู่	ซึ่งบทลงโทษต่างๆ	จะเป็นการ

ยับยั้งการกระท�าที่จะน�ามาซึ่ง	“นิสัย”	อันไม่พึงประสงค์ที่จะติดตัวผู้

เรียนไปถึงอนาคต	อันจะน�ามาซึ่งความเสียหายต่อสังคมประเทศชาติ

ในอนาคต	 คุณลักษระดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในหน่าที่ของบุคลากร
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ของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

 4. กิริยามารยาทเรียบร้อย เคารพครูบาอาจารย์ มี

มนุษยสัมพันธ์ดี 

	 ความงดงามของวฒันธรรมความเป็นไทย	เป็นท่ีประทบัใจและ

เป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ได้พบเห็น	 เช่นกันกับคุณลักษณะของนักศึกษาที่

ดีในทรรศนะของคณาจารย์ที่อยากเห็นนักศึกษาแสดงออกด้วยกิริยา

มารยาทที่เรียบร้อย	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 ให้ความเคารพครูบาอาจารย์	

เป็นผูท่ี้มีมนษุยสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูค้นรอบข้าง	ไม่เพยีงแต่การแสดงออกที่

เกดิขึน้ในรัว้มหาวิทยาลัยเท่านัน้	หากแต่คณุลกัษณะดงักล่าวเป็นสิง่ที่

ควรปลูกฝังให้เป็นนิสัย	เพื่อที่จะได้เป็นบัณฑิตที่สังคมรักใคร่ในอนคต

 5. มีความรับผิดชอบ 

	 ความรับผิดชอบเป็นเรื่องส�าคัญมากส�าหรับการเป็นบัณฑิต	

ในทรรศนะของคณาจารย์ความรับผิดชอบถือเป็นคุณสมบัติที่ดีของ

การเป็นนักศึกษา	 ซึ่งนักศึกษาจะต้องฝึกความรับผิดชอบในทุกเรื่อง	

ทั้งการด�าเนินชีวิต	รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	รับผิดชอบต่อ

ตนเอง	ที่ส�าคัญคือความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองคิด	พูด	และกระท�า

 6. มีความขยันหมั่นเพียร 

	 การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยไม่ใช่ระยะเวลาเพียงเล็กน้อย	

หากแต่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้จะต้องใช้เวลาหลายปีในการ

ศึกษาเล่าเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 รวมถึงการเป็นนักศึกษา

ของมหาวทิยาลยัธนบรุทีีม่ส่ีวนหนึง่เป็นนกัศึกษาทีเ่รยีนพร้อมกับการ

ท�างาน	 ดังนั้นความขยันหมั่นเพียรจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 เป็นคุณสมบัติ

ที่นักศึกษาจะต้องขวยขวายมีไว้ในตัวเอง	 ด้วยระยะเวลาหลายปีและ

ด้วยความยากล�าบากในการเรียนรู้ของแต่ละศาสตร์สาขาความขยัน

หมั่นเพียรจึงเป็นคุณสมบัติอันจะน�ามาซึ่งความส�าเร็จของชีวิตได้

 7. มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

	 ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	 ถือเป็นคุณลักษณะของการเป็น

คนดี	ผูที่กตัญญูรู้คุณย่อมประสบความส�าเร็จในอนาคต	ความกตัญญู

ในทรรศนะของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีไม่ใช่เพียงพ่อ	 แม่	 ผู้

ปกครอง	 เท่านั้น	 หากแต่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เอื้อต่อการด�าเนิน

ชีวิตของนักศึกษา	เช่น	ครูบาอาจารย์	เพื่อน	สถานที่	สิ่งศักดิ์สิทธิ์	ฯลฯ	

นอกจากน้ีผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในตัวตน	 ย่อมเป็นที่รัก

ใครต่อผูท้ีพ่บเหน็	และเป็นคณุสมบตัทิีด่อีนัจะน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ใน

ชีวิต

 8. มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี

	 ความคิดสร้างสรรค์	 เป็นคุณลักษระส�าคัญของการเป็น

นักศึกษา	 ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้	 ใช้ความคิด	 ใช้ความสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งตนเองและสังคมประเทศชาติ	 ความคิด

สร้างสรรค์จะน�ามาซึ่งสิ่งใหม่ใหม่ให้กับชีวิตและสังคม	 อย่างไรก็ตาม

ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่

เป็นประโยชน์	ไม่เสื่อมเสีย	ไม่ท�าลายผู้อื่น	ไม่ว่าในมิติใดๆ	ก็ตาม	สิ่ง

หนึ่งที่ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาจะออกมาในทางสร้างสรรค์

ได้ก็คือการมองโลกในแง่ดี	 ความคิดที่มาจากการมองโลกในแง่ดี

ย่อมสร้างสรรค์สิ่งใดๆ	 ออกมาในทางที่ดีเช่นกัน	 ดังนั้นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่ดีจึงควรมีคุณลักษณะดังกล่าวไว้เป็นเบื้องต้น
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9. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เป็นผู้มีบุคลิดี เหมาะสมกับ

การเป็นผู้มีการศึกษา

	 การแต่กายของนักศึกษาที่ไม ่ถูกต้องตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย	 เกิดขึ้นกับสถานบันอุดมศึกษาหลายแห่ง	ทั้งนี้อาจเป็น

ด้วยว่า	 วิถีแห่งช่วงวัยที่ชอบความท้าทาย	 ความแปลกใหม่	 หรือการ

เป็นตัวของตัวเองที่ต้องการการยอมรับจากสังคม	 การแต่งกายที่ไม่

ถูกระเบียบจะช่วยสร้างภาพความแปลกแตกต่างให้กับนักศึกษาได้	

อย่างไรก็ตาม	 ในทรรศนะของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีกลับ

มองว่า	การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ไว้นั้น	จะน�ามาซึ่งความงดงาม	สง่างาม	ความภูมิฐาน	รวมถึงเป็นการ

ฝึกฝนนกัศึกษาในเรือ่งของบคุลกิภาพเพือ่การเป็นบณัฑติทีส่ง่างามใน

อนาคต

 10. ใฝ่เรียนรู้ 

	 ความสนใจ	 ความใส่ใจฝ ่เรียนรู ้	 เป ็นสิ่งที่จะน�ามาซึ่ง

กระบวนการ	“อยากรู้”	ซึง่เป็นคณุสมบตัขิองนกัศกึษาทีด่	ีความอยาก

รู้จะน�ามาซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ	 เสมอ	ความใฝ่เรียนจะท�าให้นักศึกษา

กลายเป็นผู้ที่รู้ลึก	 รู้กว้าง	 รู้รอบ	 และที่ส�าคัญจะท�าให้นักศึกษารู้จัก

กระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเอง	ซ่ึงเป็นคณุสมบตัทิีส่�าคัญของการพฒันา

ตนเอง

 11. มีน�้าใจ อื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 

	 การอยู่รวมกันในรั้วมหาวิทยาลัย	 ที่ถือว่าเป็นสังคมหนึ่งของ

กลุ่มนักศึกษาที่อยู่มในช่วงของวัยรุ่น	การเป็นผู้มีน�้าใจ	รู้จักช่วยเหลือ	

เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น	จะท�าให้ผู้นั้นกลายเป็นคนที่ผู้อื่นรักใคร่	อยาก

จะคบค้าสมาคมด้วย	 ดังนั้นความีน�้าใจ	 รู้จักการช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้

อื่นจึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 เมื่อ

สามารถอยู่ร่วมกันด้วยน�้าใจ	 พลังในการด�าเนินชีวิจตก็จะมีมากขึ้น

ด้วยพลังจากกลุ่มไม่ใช้พลังเพียงเฉพาะตนเอง

 12. มีความศรัทธาในสิ่งที่ตนเองท�า

	 ความศรัทธา	 คือหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษาใน

เรือ่งใดเรือ่งหนึง่	เป็นเสมอืนเครือ่งน�าทางในการด�าเนนิชวีติไปบนเส้น

ทางของการเป็นนกัศกึษา	นกัศกึษาถอืเป็นกลุม่วยัรุน่ทีม่พีลงัอยูใ่นตวั

เองมาก	พลงัในการคดิ	พลงัในการกระท�า	หากว่าสามารถประกอบไป

ด้วยพลังศรัทธาในสิ่งที่ตนเองก�าลังจะกระท�าด้วยแล้วความส�าเร็จย่อ

มอยุ่ไม่ไกลเกินเอื้อม	อย่างไรก็ตามความศรัทธาก็ย่อมจะต้องน�ามาใช้

ร่วมกบัความถกูต้อง	ความดงีามในสิง่ทีต่นเองกระท�าด้วย	อนัจะน�ามา

ซึ่งการสร้างสรรค์ทั้งตนเองและสังคม	ประเทศชาติ

 13. กล้าคิด กล้าแสดงออก 

	 ดงัได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า	นกัศกึษาคอืกลุม่วยัรุน่ทีอ่ยูใ่น

ช่วงวัยรุน่	พลงัแห่งการเรยีนรูย่้อมมมีาก	ความกล้าทัง้ทางความคดิและ

กล้าที่จะกระท�าในสิ่งใดก็ตามย่อมมีมากด้วยเช่นกัน	ดังนั้น	ความกล้า

ในการคิดและแสดงออกจึงเป็นเสมือนหนึ่งของการเรียนรุ้ในสิ่งใหม่ๆ	

ด้วยเช่นกนั	อย่างไรกต็าม	ความคิดในการคดิและแสดงออกนี	้สิง่ส�าคัญ

จะต้องประกอบไปด้วยทศิทางของการคดิและการกระท�าให้เป็นไปใน

ทศิทางท่ีถกูต้องดงีาม	มคีณุค่าบ่งบอกถงึสถานะของการเป็นผูรู้	้ผูม้กีาร
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ศึกษา	และผู้ที่ก�าลังจะก้าวปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีมีค่าต่อสังคม

 14. มีจิตอาสา

	 การมีจิตอาสา	เป็นคณุลักษณะประการหนึง่ของการเป็นส่วน

หนึ่งของสังคมที่ดี	 ลดความเป็นแก่ตัว	 มองเห็นความทุกข์ยากของผู้

อื่น	พิจารณาผูอ้ื่นว่าเป็นส่วนหนึ่งของชวีิตที่จะต้องรับผิอชอบ	มองตัว

เองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องก้าวไปพร้อมกัน	จิตอาสา	ควร

เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวตนของนักศึกษา	 ดังนั้นสถานบันการศึกษาจึง

พยายามจัดท�ากิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเร่ืองของจิตอาสาเพื่อพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นผู้ที่เห็นความส�าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

ร่วมกัน

15. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสม

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก	 โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีการสื่อสารที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิต	 ที่

ส�าคัญเทคโนโลยีคือเครื่องมือส�าคัญในการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน	 ดัง

นัน้	ความเป็นผูมี้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยจีงึเป็นคณุลกัษณะ

ที่ดีของนักศึกษาในโลกปัจจุบัน	 เพื่อการรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ไปของโลก	 และการก้าวเดินไปสู่อนาคต	 อย่างไรก็ตามในทรรศนะ

ของคณาจารย์มองว่า	 ปัญหาของการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธนบุรีไม่ได้อยู่ท่ีความสามารถ	 หากแต่อยุ่ที่ความเหมาะ

สมมากกว่า	กล่าวคอื	ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการใช้งาน	ความ

เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้อง	 ไม่ได้เป็นไปเพือ่การศึกษา	

เป็นต้น

 16. มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์สาขาที่ตนเองเรียน

	 การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาปัจจบุนั	มศีาสตร์สาขามากมาย

ตามความต้องการของสังคม	 ตามความต้องการของผู้เรียน	 ดังนั้น

ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปัจจุบันจึงเป็นการศึกษาเพื่อให้

เกิดความรู้และทักษะในเชิงลึกในศาสตรสาขานั้นๆ	 ประโยชน์ก็คือ

สงัคมจะได้บณัฑติทีม่ทีกัษะ	ความสามารถ	และความเชีย่วชาญเฉพาะ

เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม	 เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเอง

ในส่วนที่สามารถเลือกเรียนในเชิงลึกได้ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ	

อย่างไรกต็ามการศกึษาในเชงิลกึในแต่ละศาสตร์สาขานัน้สิง่ส�าคญัคอื

ความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่การเริ่มต้น	 “ต่อยอด”	 การศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา	 ความรู้พื้นฐานจะสามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้

เทคนิคในเชิงลึได้ง่าย	เข้าใจ	และรวดเร็วกว่าการไม่มีพื้นฐานมาเลย

 17. มีทักษะการคิดวิเคราะห์

	 ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน	การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล	 ตาม

หลักการ	 จะน�ามาซึ่งผลลัพธ์อย่างมีเหตุผล	 ถือเป็นคงวามมุ่งหมาย

ส�าคัญของการเป็นบัณฑิต	 ทักษะการคิดวิเคราะห์จะน�ามาซึ่งคุณค่า

ของการเป็นนักศึกษาและการเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคต

 18. มานะ อดทน รู้จักประหยัด อดออม พอเพียง

	 มานะ	อดทน	รู้จักประหยัด	อดออม	พอเพียง	เป็นคุณสมบัคิ

ที่ควรมีอยู่ในตัวของนักศึกษา	 เพราะเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิต	

คุณลกัษณะดงักล่าวจะอธบิายความหมายทีแ่ท้จรงิของการเป็นมนษุย์	
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ประสบการณ์ ปัญหา
และอุปสรรคของการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อธิบายถึงจุดหมายปลายทางของความส�าเร็จในชีวิตที่แท้จริงว่าคือ	

ความสุขของจิตใจ	ไม่ใช่ความมั่งคั่งด้วยวัตถุ

 19. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

	 เป็นกระบวนการส�าคัญของการเป็นสังคม	 และการเป็นส่วน

หนึ่งของสังคมของนักศึกษาที่ไม่มองเร่ืองต่างๆ	 จากความคิดของ

ตนเองเป็นหลกั	หากแต่ยอมรบัฟังความคดิของผูอ่ื้นประกอบร่วมด้วย	

ทัง้จากครบูาอาจารย์	เพือ่น	รวมถึงผู้คนรอบข้าง	นอกจากนีก้ารยอมรบั

ฟังความคิดเห็นของกันและกันจะปแนสื่อในการน�ามาซึ่งมิตรภาพที่ดี

ต่อกันด้วย

	 คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น	 เป็นมุมมองของคณาจารย์ที่ให้

ค�าปรึกษาของมหาวิทยาลัยธนบุรี	 แต่ในความเป็นจริงนั้น	 ผู้ที่เข้ามา

เป็นนกัศึกษานัน้มคีวามแตกต่างกัน	ตัง้แต่พืน้ฐานองค์ความรู	้ทศันคต	ิ

กิริยามารยาท	 ความสามารถทางด้านวิชาการ	 รวมถึงวัฒนธรรมจาก

การได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน	 อย่างไรก็ตามความแกต่าง

เหล่านี้	 คือหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่จะอบรม	 พัฒนาเขาเหล่า

นั้นให้เป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพในอนาคต	 ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า	

ระบบการศึกษา	 ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้	 ซึ่ง	 1	 ในกระบวนการดัง

กล่าวคอือาจารย์ทีป่รกึษา	ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นกลจกัรขบัเคลือ่นการพฒันา

เขาเหล่านัน้ให้เป็นบณัฑติทีอ่งอาจ	สง่ามงาม	และงดงาม	สามารถออก

ไปพัฒนาตนเอง	พัฒนาสังคมประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค 

ของการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์

	 ลักษณะของการให้ค�าปรึกษาของคณาจารย์มหาวิทยาลัย

ธนบุรมีคีวามหลากหลาย	โดยแบ่งเป็นประเกน็หลกัได้	4	กลุม่	ประกอบ

ด้วย	1.	การให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการ	2.	การให้ค�าปรึกษาด้านกจิกรรม	

3.	การให้ค�าปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิต	และ	4.	การให้ค�า

ปรกึษาเพือ่แก้ไขข้อพพิาท	ประสบการณ์ของคณาจารย์ผูใ้ห้ค�าปรึกษา	

คือข้อมลูเบือ้งต้นทีค่วรน�ามาพจิารณาเพือ่หาแนวทางในการพฒันาใน

อนาคต

	 ซึ่งทั้ง	 4	 กลุ่มปัญหาดังกล่าวได้แบ่งรายละเอียดออกเป็น	 4	

ประเด็น	 คือ	 1.	 ขั้นตอนในการให้ค�าปรึกษา	 2.	 ประเด็นปัญหาส่วน

ใหญ่ที่ให้ค�าปรึกษา	 3.	 แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ให้ค�าปรึกษา	 และ	

4.ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�าปรึกษา	ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ	การจัดการความรู้	(KM)	

เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยธนบุรี
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1. การให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการ

 ขั้นตอนการให้ค�าปรึกษา

 - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�ากลุ่มชั้น

	 การแต่งต้ังจะเร่ิมด�าเนินการตั้งแต่การคัดเลือกอาจารย์ที่

ปรึกษาก่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 เมื่อนักศึกษาเริ่มเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัยก็จะมีการประชุมนักศึกษาใหม่เพื่อท�าความเข้าใจและ

รับทราบสถานภาพและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา	

 - ท�าการ home room 

	 เม่ือมีการรับทราบการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์และการ

เป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว	 จะมีการ

ประชุมนักศึกษาใหม่หรือ	home	room	เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจใน

รายละเอียดของการให้ค�าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา	 รวมถึงราย

ละเอียดการเข้ารับการปรึกษาในประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัว

ของนักศึกษาเอง

 - ตกลง ท�าความเข้าใจ เรื่องระยะเวลาและช่วงเวลาที่เขา

รับการศึกษา

	 การตกลง	ท�าความเข้าใจ	 เรื่องระยะเวลาและช่วงเวลาที่เขา

รบัการศกึษา	จะเป็นการตกลงกนัเองระหว่างอาจารย์ทีป่รกึษาและนกั

ศึกษที่อยู่ภายใต้การดูแล	ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านจะมีการก�าหนดระยะ

เวลาและช่วงเวลาในการให้ค�าปรึกษา	 และเข้ารับการศึกษาแตกต่าง

กัน	 ขึ้นอยู่กับการตกลงท�าความเข้าใจระหว่างอาจารย์และนักศึกษา

เพือ่ให้มคีวามเหมาะสม	สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละฝ่าย	ซึง่

อาจเป็นการท�าความตกลงเป็นรายบุคคล	 หรือเป็นกรณี	 รวมถึงอาจ

ตกลงร่วมกันจากการประชุมกลุ่ม	เป็นต้น

 - แก้ปัญหา โดยพิจารณาเป็นรายกรณี

	 ข้ันตอนการให้ค�าปรึกษาในด้านวิชาการของคณาจารย์

มหาวิทยาลัยธนบุรี	 ส่วนใหญ่เป็นการให้ค�าปรึกษาเป็นรายกรณี	

เนื่องจากเป็นปัญหาที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นส่วนใหญ่จึงไม่ใช้วิธีการแก้

ปัญหาเป็นรายกลุม่	แต่จะเป็นการดแูลให้ค�าปรกึษาเฉพาะเรือ่งเพือ่ให้

เกิดความกระจ่างและสามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ในทุกกรณี

 ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากนักศึกษา

	 ในด้านวิชาการ	 ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือเรื่องเกี่ยว

กับแนวทางการเรียน	 การลงทะเบียนเรียน	 เพิ่ม	 ถอนรายวิชา	 การ

เทียบโอน	การปรับผลการเรียน	 เคล็ดลับ	 เทคนิควิธีการเรียนเพื่อให้

จดจ�า	เนื้อหาจากการเรียน	การท�าโครงงานก่อนจบการศึกษา	การท�า

วิจัยส�าหรับนักศึกษาบางกลุ่มที่จะต้องท�า	 ทั้งรายละเอียดของการท�า

ในแต่ละขั้นตอน	การค้นหาข้อมูล	การเขียนรายงานการวิจัย	 รวมถึง	

แนวทางการจบการศึกษา	เช่น	การฝึกงาน	สหกิจศึกษา	การศึกษาดู

งาน	เป็นต้น	ซึง่ประเดน็ปัญหาเหล่านีอ้าจารย์ทีป่รกึษาจะเข้าไปมส่ีวน

ร่วมได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา

แต่ละคน

	 แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 แนวทางในการปฏิบัติของอาจารย์ในการให้ค�าปรึกษาทาง
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เมื่อเทียบกับาสัดส่วนจ�านวนของอาจารย์ที่ให้ค�าปรึกษา	เกิดความไม่

สมดุลกัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางช่วงเวลา	เช่น	นักศึกษาภาคพิเศษ

ที่มีอยู่จ�านวนมาก	ในขณะที่อาจารย์มีอยู่จ�านวนน้อย	รวมถึงเป็นช่วง

เวลาทีอ่าจารย์ผูใ้ห้ค�าปรึกษากมี็ภาระเรือ่งการเรยีนการสอน	จงึท�าให้

การให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาของคณาจารย์ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก

 - ปัญหาจากตัวนักศึกษาเอง เช่น	ความไม่สะดวกในการเข้า

รับค�าปรึกษา	 ความไม่ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	 เป็นต้น	

ปัญหาดงักล่าวเป็นเรือ่งทีเ่กนิขอบเขตของอาจารย์ทีป่รึกษาจะเข้าไปดู

และรบัผดิชอบ	อย่างไรกต็ามประเด็นดงักล่าวกน็�ามาซึง่ความไม่ส�าเรจ็

ของการแก้ปัญหา	ดังนั้น	นักศึกษาเองก็จ�าเป็นจะต้องมีความพร้อมที่

จะเข้ารับค�าปรึกษาด้วยเช่นกัน

2. การให้ค�าปรึกษาด้านกิจกรรม

 ขั้นตอนการให้ค�าปรึกษา

	 กิจกรรมนักศึกษา	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้

เป็นผูท้ีม่คีวามสมบูรณ์พร้อมทัง้ด้านร่างกายและจติใจ	ซึง่มหาวทิยาลยั

ธนบรุ	ีได้มกีารจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้และพฒันานกัศกึษา

อย่างต่อเนื่อง	 โดยหลักการส�าคัญคือ	 การมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 ทั้งนี้เพื่อให้

กระบวนการท�างานหรือการด�าเนินกิจกรรมนั้น	 เป็นกระบวนการ

ในการพัฒนาผู้เรียนไปพร้อมกันทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ	 การ

ท�างานเป็นทีม	ฝึกการแก้ไขปัญหา	เป็นต้น

ด้านวิชาการ	 มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป	 ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

นักศึกษา	ศาสตร์สาขาของนักศึกษาที่เรียน	รวมถึงความรู้ความเข้าใจ

ในด้านวชิาการของอาจารย์ทีป่รกึษา	แต่โดยภาพรวมแล้วแนวทางการ

ให้ค�าปรกึษาท่ีอาจารย์ด�าเนนิการอยูคื่อ	การให้ข้อมลูกบันกัศึกษาตาม

ประเด็นที่ต้องการปรึกษา	แนะน�าขั้นตอน	หรือส่วนงานที่รับผิดชอบ

เพือ่แก้ไขปัญหา	ทัง้นีเ้ช่ือว่า	ความเช่ียวชาญของอาจารย์ทีป่รกึษาเพยีง

คนเดยีวไม่อาจเพยีงพอทีจ่ะช่วยแก้ไขปัญหาด้านวิชาการของนกัศึกษา

ได้ท้ังหมด	ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืจากบคุคลอืน่รวมถึง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�าปรึกษา

	 อย่างไรก็ตามพบปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่พบมื่อต้องให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาในภาพรวมสรุปได้

ดังนี้

 - ขัน้ตอนและกระบวนการของทางมหาวทิยาลยัไม่มคีวาม

พร้อม เช่น	การให้บริการ	การประสานงาน	ความเพียงพอต่อการให้

บริการ	 เป็นต้น	 ด้วยความที่ปัญหาทางด้านวิชาการของนักศึกษาที่มี

ความหลากหลาย	ดงันัน้การให้ค�าปรกึษาของคณาจารย์ทีไ่ด้แนะน�าให้

รบัความช่วยเหลอืเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	หากแต่หน่วยงาน

บางส่วนยังไม่มีความพร้อมเพยีงพอต่อการให้ความช่วยเหลอืนกัศึกษา	

ที่อาจเกิดจากภาระงานที่มีอยู่จ�านวนมาก	 รวมถึงปริมาณของความ

ช่วยเหลือที่มากด้วย

 - สัดส่วนระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาไม่

สอดคล้องกนั ด้วยจ�านวนของนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัธนบรุทีีม่าก
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 แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 ดังได้กล่าวแล้วตอนต้นว่า	 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเกี่ยวกับการ

ขอรบัค�าปรกึษาของนกัศกึษาด้านการด�าเนนิการกจิกรรม	ซึง่แนวทาง

การให้ค�าปรกึษาส่วนใหญ่ของอาจารย์จะให้นกัศกึษาร่วมปรกึษาหารอื

กันเพื่อแก้ไขปัญหา	โดยที่อาจารย์จ�าท�าหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะหากว่า

การปรึกษาหารือกันนั้นไม่สามารถหอข้อยุติที่ชัดเจน	 อันจะน�ามาซึ่ง

ปัญหาอืน่ๆ	เช่น	การแนะน�าช่องทางในการด�าเนนิงานเรือ่งงบประมาณ	

เช่น	การเบิกจากทางมหาวิทยาลัย	แหล่งทุน	เป็นต้น	ที่ส�าคัญคือการ

แนะน�าย�้าเรื่องการด�าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�าปรึกษา

	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบจากนักศึกษาในการด�าเนิน

กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นปัญหาระหว่างการด�าเนินงาน	 เช่น	การด�าเนิน

กิจกรรมมักพบปัญหาความขัดแย้งกันเองของนักศึกษา	 กรอบการ

ด�าเนินงานด้านกิจกรรมที่กระชับมากเกินไป	เป็นต้น

3.การให้ค�าปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย

 ขั้นตอนการให้ค�าปรึกษา

	 การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย	 ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตท่ี

มีค่า	 อันเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งของนักศึกษา	 ดังนั้นทาง

มหาวทิยาลยัธนบรุจีงึให้ความส�าคญัทัง้เรือ่งของสวสัดกิารและการใช้

	 แนวทางโดยทัว่ไปทีค่ณาจารย์ผูใ้ห้ค�าปรกึษาด�าเนนิการอยูใ่น

ภาพรวมพบว่า	ส่วนใหญ่จะเรยีกประชมุนกัศกึษากลุม่ทีจ่ะต้องด�าเนนิ

กจิกรรมเพือ่ปรกึษาหารอืในรายละเอยีด	จากนัน้อาจารย์ทีป่รกึษาจะ

ท�าหน้าที่ในการแนะน�า	เป็นที่ปรึกษา	เป็นพี่เลี้ยง	โดยให้นักศึกษาได้

ปรึกษาหารือร่วมกันทั้งการบริหารจัดการ	การแบ่งงานกันท�า	เป็นต้น	

จากนั้นก็ให้นักศึกษาด�าเนินการ	 ในขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะท�า

หน้าที่ในการติดตามผลการด�าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

	 รปูแบบการด�าเนนิงานดงักล่าวในทรรศนะของคณาจารย์ผูใ้ห้

ค�าปรึกษาเหน็ว่า	อาจารย์ทีป่รึกษาควรปล่อยให้นกัศึกษาได้เรยีนรู้การ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยตนเองมากกว่าอาจารย์ทีป่รกึษาเป็นผู้สัง่การ	

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวของนักศึกษามากกว่า	

 ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากนักศึกษา

	 การด�าเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา	พบปัญหาจ�านวน

มากท่ีนักศึกษาเข้าขอค�าปรึกษาจากการจารย์	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราย

ละเอียดของการด�าเนินงาน	 เช่น	 ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการ

ด�าเนินกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย	 สาเหตุเนื่องมาจากการเบิกจ่าย

ที่ไม่มีความชัดเจน	 รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเรื่อง

งบประมาณของนักศึกษา	 นอกจากนี้คือรายละเอียดในการด�าเนิน

กจิกรรมท่ีได้รบัมอบหมายทัว่ไป	ซึง่มอียู่จ�านวนมาก	ส่วนใหญ่อาจารย์

ที่ปรึกษาจะแนะน�าให้นักศึกษาปรึกษาหารือร่วมกันในการบริหาร

จัดการกับปัญหานั้น
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ชวีติในรัว้มหาวทิยาลัย	โดยให้อาจารย์ทีป่รึกษาท�าหน้าทีใ่นการดแูลให้

ข้อมูลและให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา	 ซึ่งคณาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษาส่วน

ใหญ่มีขั้นตอนในการด�าเนินงานคล้ายกันคือ

 - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา	ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ให้ท�าหน้าที่

รับผิดชอบเมื่อแรกเข้าของนักศึกษา	เช่นเดียวกับประเด็นอื่น	จากนั้น

อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาจะท�าความตกลงในรายละเอียดร่วม

กันเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเข้ารับค�าปรึกษา	 ซึ่งอาจเป็นทั้งช่วงเวลา

การเข้าพบที่แน่นอน	 รวมถึงอาจเป็นช่วงเวลานอกเหนือจากนั้นซึ่งก็

จะพิจารณาเป็นรายกรณี

 - รับฟังและให้ค�าปรึกษา เมื่อนักศึกษเข้าพบเพื่อขอรับค�า

ปรึกษา	 อาจารย์ที่ปรึกษาจะพิจารณารายละเอียดของปัญหาและ

พยายามร่วมกันคิดกับตัวนักศึกษาเพือ่หาทางออกในการแก้ไขปัญหา	

อย่างไรก็ตาม	ในเบือ้งต้นเร่ืองทีข่อรับค�าปรึกษาบางเรือ่งมรีายละเอยีด

มากบางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะท�าหน้าที่เพียงรับฟังเพื่อรับไว้เป็น

ข้อมูลส�าหรบัด�าเนนิการต่อไป	แต่หากปัญหาใดทีส่ามารถให้ค�าปรกึษา

ในการแก้ไขปัญหาได้ก็จะด�าเนินการทันที

 - อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบข้อมูล	 ส�าหรับข้อมูลที่ได้รับ

เกี่ยวกับปัญหาที่มีความซับซ้อน	 มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย	 หรือ

เป็นเรื่องที่มีขั้นตอนของการด�าเนินการ	 อาจารย์ที่ปรึกษาจะท�าการ

น�าข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นมาตรวจสอบ	ทั้งเพื่อหาความถูกต้อง	เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา	เพื่อใช้ในการด�าเนินการ	เป็นต้น

 - ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ไข	หากว่าเรื่องที่ขอรับค�า

ปรกึษานัน้ได้รบัข้อมลูเพยีงพอต่อการด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาจากการ

พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว	 อาจารย์ที่ปรึกษาจะท�าการใหค�า

ปรึกษา	เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาของนักศึกษาต่อไป

 - ติดตามผลการให้ค�าปรึกษา	 อาจารย์ที่ปรึกษาจะท�าการ

ตดิตามผลการแก้ไขปัญหาจากการให้ค�าปรกึษา	และท�าการเกบ็ข้อมลู

เหล่านัน้ไว้	แต่หากว่าปัญหาทีพ่บมคีวามซบัซ้อนเกนิกว่าการแก้ปัญหา

โดยปกติได้	 อาจารย์ที่ปรึกษาจะน�าข้อมูลที่ได้รับเข้าประชุมกับผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง	 เสนอคณบดี	 หรือผู้บริหารที่มีอ�านาจหน้าที่ในการรับ

ผิดชอบต่อไป

 ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากนักศึกษา

	 เนือ่งจากเรือ่งของสวสัดกิารและการใช้ชวีติในรัว้มหาวทิยาลยั

เป็นเรื่องที่มีความหลากหลาย	บางเรื่องก็มีความซั้บซ้อน	 ซึ่งจากการ

ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษาก็พบว่าส่วนใหญ่ของ

ปัญหามีดังนี้

	 -	ปัญหาเรื่องส่วนตัว

	 -	ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันและการศึกษา

	 -	ปัญหาเรื่องสุขภาพและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

	 -	 แนวทางในการประกอบอาชีพท้ังระหว่างเรียนและใน

อนาคต

	 -	การจัดตั้งชมรมในมหาวิทยาลัย

	 -	 ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์จากหน่วยงานของ
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มหาวิทยาลัย	เช่น	ห้องสมุด	เป็นต้น

	 -	ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน

	 -	ปัญหาเรื่องความรัก

	 ฯลฯ

 แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 การด�าเนนิงานให้ค�าปรึกษาของอาจารย์มส่วนใหญ่ใช้วิธีการที่

หลากหลาย	เพือ่ให้สอดคล้องกบัความหลากหลายของปัญหาทีพ่บ	รวม

ถงึแนวปฏบิตัขิองหาจารย์ทีป่รกึษาทีด่�าเนนิการอยูน่ัน้กไ็ม่มรีปูแบบที่

แน่นอนตายตวัท้ังหมด	โดยพจิารณาจากปัจจยัหลายอย่างประกอบกัน	

ทั้งตัวของนักศึกษาที่เข้ารับค�าปรึกษา	ปัญหาที่นักศึกษาน�ามาปรึกษา	

รวมถึงพิจารณาจากบริบทอื่นๆ	ของปัญหาประกอบด้วย	ตัวอย่างเช่น

	 -	ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการให้ค�าปรึกษา

	 -	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	3	ฝ่าย	คือ	ผู้ปกครอง	นักศึกษา	

และมหาวิทยาลัย

	 -	อาจารย์ที่ปรึกษาใช้จิตวิทยาในการให้ค�าปรึกษา	เช่น	การ

รับฟังเป็นการส่วนตัว	เป็นต้น

	 -	แลกเปลี่ยนข้อมูลของนักศึกษาเป็นเครื่องข่ายของอาจาร์ที่

ปรึกษาของมหาวิทยาลัย

	 -	ปรกึษากบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาของนกัศึกษา	เช่น	

กองทุน	การเงิน	ฝ่ายจัดหางาน	เป็นต้น

	 -	ประสานงานเครือข่ายเข้าช่วยเหลอื	เช่น	ผูป้กครอง	อาจารย์

ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มเพื่อน	นักศึกษารุ่นพี่	เป็นต้น

	 -	 เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหา	 เช่น	 ผู้ปกครอง	

อาจารย์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�าปรึกษา

	 แม้ว่าจะมีความพยายามของทางมหาวิทยาลัยในการดูแล

นักศึกษาเป็นอย่างดี	 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกลจักรส�าคัญในการ

ขับเคลื่อน	 หากแต่ความพยายามดังกล่าวยังคงพบปัญหาท่ีขัดขวาง

ความส�าเร็จ	เช่น

	 -	ข้อมูลปัญหาที่นักศึกษาเข้าพบไม่เป็นความจริงหรือไม่ครบ

ถ้วน

	 -	บางปัญหาเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยากเกินกว่าการแก้ไข

	 -	นักศึกษาไม่กล้าเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

	 -	อาจารย์ที่ปรึกษาขาดความทันสมัยกับปัญหาของนักศึกษา	

เช่น	สื่อสังคมออนไลน์	ช่วงวัยที่ต่างกันจึงไม่เข้าใจปัญหาของกันและ

กัน	เป็นต้น

	 -	อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีข้อมูลเพียงพอในการให้ค�าปรึกษา

	 -	 นึกศึกษาเองไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่าง

จริงจัง

	 -	 ความไม่พร้อมของสิ่งสนับสนุน	 เช่น	 ห้องปฏิบัติการ	 วัสดุ
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อุปกรณ์	เป็นต้น

	 ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น	 ส่งผลโดยตรงต่อ

ประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา	และ

ส่งประสิทธิผลต่อความส�าเร็จในการแก้ไขปัยหาให้กับนักศึกษา

4. การให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท

 ขั้นตอนการให้ค�าปรึกษา

	 กรณีพิพาท	 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของนักศึกษา	ซึ่ง

มีทั้งปัญหาที่จ�าเป็นต้องใช้มาตรการด้านกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของ

มหาวทิยาลยัไปจนถงึการต้องน�าข้อกฎหมายมาใช้ในการแก้ไขปัญหา	

หรอืแม้แต่ปัญหาเลก็น้อยทีเ่กดิข้ึน	อนัเกดิจากปัจจยัหลายประการทัง้

สิ่งแวดล้อมรวมถึงปัจจัยจากตัวของนักศึกษาเอง	 ที่ส�าคัญปัญหาข้อ

พิพาทเป็นปัยหาท่ีน�ามาซึ่งผลกระทบมากมายทั้งตัวบุคคลไปจนถึง

องค์กร	 ดังนั้น	 ทางมหาวิทยาลัยธนบุรีจึงได้พยายามดูแลปัญหาดัง

กล่าวอย่างใกล้ชดิในเชงิรกุทัง้ระดบันโยบายไปจนถงึระดับปฏบิติัการ

	 ในระดับนโยบาย	มหาวิทยาลัยธนบุรี	ได้มีกฎ	ระเบียบ	และ

ข้อบังคับอย่างชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติตนของนักศึกษา	ในขณะ

ที่ระดับปฏิบัติการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้มีการสอดส่องดูแลนักศึกษา

อย่างใกล้ชิด	 ในการมอบหมายให้ปัญหาดังกล่าวเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่ง

ของอาจารย์ทีป่รกึษาอนัเป็นขัน้ตอนเบือ้งต้นในการป้องกนัปัญหาอัน

อาจจะเกดิขึน้ได้	จากการระดมความคดิเหน็ของอาจารย์ทีป่รกึษาพบ

ว่าในภาพรวมมีการวางขั้นตอนของการให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อพิพาทไว้ดังนี้

	 -	 แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาที่มาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของ

นักศึกษาและอาจารย์ที่ส่วนเกี่ยวข้องและสามารถแก้ไขปัญหาได้

	 -	รับฟังปัญหา	จ�าแนกปัญหา

	 -	วิเคราะห์หาสาเหตุร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา

	 -	ด�าเนินการแก้ไขปัญหา

	 -	สรุปผล	ติดตาม	การแก้ไขปัญหา

 ประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากนักศึกษา

	 ส�าหรับประเด็นปรึกษาส่วนใหญ่ที่พบจากการขอเข้ารับค�า

ปรึกษาของนักศึกษามีความหลากหลาย	 เป็นปัญหาตั้งแต่เล็กน้อย

ไปจนถึงการเป็นคดีความ	และบางอย่างก็สามารถแก้ไขได้	 ในขณะที่

บางปัญหาก็เกินกว่าอ�านาจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะรับผิดชอบ	

ตัวอย่างปัญหาที่พบ	เช่น

	 -	ประเด็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน	ผลการเรียน	อาจารย์ผู้

สอน	

	 -	 ปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับบุคลากรของหน่วยงาน

สนับสนุน

	 -	ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย

	 -	ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลภายนอก



34 35

 แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 ปัญหาด้านข้อพพิาทของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธนบรุมีคีวาม

หลากหลาย	 ตั้งแต่ปัญหาความขัดแย้งเล็กน้อยในการเรียน	 การท�า

กิจกรรม	จนถึงการอยู่ร่วมกัน	ไปจนถึงปัญหาวิวาทระหว่างกัน	แต่ใน

ภาพรวมจากการระดมความคดิเห็นพบว่า	แนวปฏบัิติทีค่ณาจารย์ผูใ้ห้

ค�าปรึกษาด�าเนินการอยู่มีดังนี้

 - จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้ครบถ้วน เนื่องจาก

ปัญหาข้อพิพาท	 เป็นปัญหาที่ผูกโยงรวมเอาคู่ขัดแย้ง	 ซึ่งเป็นผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	 ดังนั้นคณาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษาจึงยังไม่สามารถให้ค�า

ปรึกษาได้ในทันที	แต่ต้องท�าการรวบรวมข้อมูลให้รอบด้าน	ครบถ้วน

การด�าเนินการขั้นต่อไป

 - ส่งเรื่องให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด�าเนินงาน 

หากว่าเรื่องหรือปัญหาข้อพิพาทที่พบนั้นเป็นปัญหาที่สามารถเจรจา

เพือ่ยตุปัิญหาได้	อาจารย์ทีป่รกึษากจ็ะด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาเพือ่แก้

ปัญหาในทันที	แต่หากว่าเรือ่งนัน้เกดิขอบเขตหรอือ�านาจของอาจารย์

ที่ปรึกษาจะด�าเนินการได้ก็จ�าเป็นต้องด�าเนินการรวบรวมข้อมูล

ทั้งหมดเพื่อน�าส่งหรือเข้าร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารที่มีอ�านาจ

หน้าที่	หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้นเพื่อหาข้อยุติต่อไป

 - จัดอบรมทักษะการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเบื้องต้นให้กับ

นักศึกษา	 เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เกิดจากการด�าเนินงานของคณะวิชา

และมหาวิทยาลัยธนบุรีที่ด�าเนินการจัดอบรมทักษะเบ้ืองต้นในการ

แก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้กับนักศึกษา	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มเสี่ยง

และกลุ่มผู้น�าของนักศึกษา	 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะเพียงพอ

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้ค�าปรึกษา

	 อย่างไรก็ตาม	 บางกรณีปัญหาข้อพิพาทของนักศึกษาก็ไม่

สามารถแก้ไขได้อันเนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น	 ดังที่

คณาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษาได้พบ	คือ

	 -	 ข้อมูลส�าหรับการให้ค�าปรึกษาไม่เพียงพอ	 จนท�าให้ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	หรือบางครั้งก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจใน

การแก้ไขปัญหาเพราะอาจมคีวามสุม่เสีย่งต่อการยุตปัิญหาทีผ่ดิพลาด

ได้

	 -	 นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขข้อพิพาท	 ในบาง

กรณี	 ด้วยความที่นักศึกษายังอยู่ในช่วงวัยที่อาจจะขากความสุขุม

รอบคอบ	 อาจเอาแต่ใจบ้างในบางครั้ง	 จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน

การแก้ไขปัญหาเท่าที่ควร	ส่งผลต่อประสิทธิผลที่เกิดขึ้น

	 -	อาจารย์ทีป่รกึษายงัขาดทกัษะในการให้ค�าปรกึษาเพือ่แก้ไข

ปัญหาข้อพิพาทอย่างเพียงพอ	 เป็นปัญหาส�าคัญของคณาจารย์ส่วน

ใหญ่	 เนื่องจากบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดกว่าความสามารถและ

ทักษะของคณาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษาจะสามาถด�าเนินการได้	 จนบาง

ครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็ลุกลามเพิ่มขึ้น
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แนวทาง
การให้ค�าปรึกษา
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 แนวทางการให้ค�าปรึกษา

	 ความส�าคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา	 คือการเป็นกระบวนการ

หน่ึงในการพฒันานกัศกึษาให้สามารถด�าเนนิชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัใน

ฐานะนกัศึกษาได้อย่างมคีวามสขุ	องอาจ	ภาคภูม	ิดงันัน้	คณาจารย์ผูใ้ห้

ค�าปรกึษาและกระบวนการในการให้ค�าปรกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ	ย่อม

น�ามาซึ่งประสิทธิผล	 คือการพัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมได้อย่างภาคภูมิ

	 จากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการให้ค�า

ปรกึษาของคณาจารย์มหาวทิยาลยัธนบรุ	ีพบแนวทางทีส่�าคญัอนัอาจ

น�ามาซึง่ความส�าเรจ็ในการท�าหน้าทีก่ารเป็นอาจารย์ท่ีปรกึษานอกจาก

แนวทางดังที่ได้เคยปฏิบัติและประสบความส�าเร็จแล้ว	 เพ่ือให้การ

รบัค�าปรกึษาและการให้ค�าปรกึษาของอาจารย์นัน้มปีระสทิธภิาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุดควรมีการเพิ่มเติมแนวทางดังต่อไปนี้
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1. การให้ค�าปรึกษาด้านวิชาการ

 ขั้นตอนพัฒนาในอนาคต

 - ควรมีการก�าหนดช่องทางการเข้าพบหรือติดต่อกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจน เนื่องจากการให้ค�าปรึกษาทางด้าน

วชิาการเป็นเรือ่งทีจ่�าเป็นจะต้องอิบาย	ขยายความ	เพือ่ท�าความเข้าใจ	

ดยใช้ทั้งองค์ความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา	ดังนั้น

การขอรับค�าปรึกษาแบบผ่านไปที	เหรือการปรึกษาที่ไม่ใช้เจนจึงไม่มี

ประโยชน์นัก

 - ควรก�าหนดวัน เวลา ที่ชัดเจนในการเข้าพบเพื่อปรึกษา 

เนื่องจากเรื่องเก่ียวกับวิชาการนั้น	 ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เรียม

ตัว	 หาข้อมูล	 ประเมินผลเรื่องท่ีขอรับค�าปรึกษา	 รวมถึงควรมีเวลา

มากเพียงพอในการให้ค�าปรึกษา	 ดังนั้นการก�าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน	

จะช่วยให้ท้ังอาจารย์ท่ีให้ค�าปรึกษาสามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่	

ในขณะเดียวกันนักศึกษาเองก็จะได้รับประโยชน์จาการขอเข้ารับค�า

ปรึกษานั้นอย่างเต็มที่เช่นกัน

 ขอบเขตในการให้ค�าปรึกษาที่เหมาะสม

 - ควรให้ค�าปรึกษาแบบภาพรวม	เนื่องจากประเด็นที่ขอรับ

ค�าปรึกษาทางด้านวิชาการนั้น	ตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเอง	บาง

ครั้งก็ไม่มีความรู้ความสามารถหรือทักษาโดยตรงกับเร่ืองนั้นเป็นการ

เฉพาะ	 ดังนั้นควรให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ	หรือ

เกีย่วข้องกบัประเดน็นัน้โดยตรงได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการให้ค�าปรกึษา

และแก้ไขปัญหาต่อไป	 ในขณะที่อาจารย์ที่ให้ค�าปรึกษาจะต้องท�า

หน้าทีใ่นการให้ค�าปรกึษาในภาพรวม	เมือ่เกดิกรณีทีต่นเองไม่สามารถ

ให้ค�าปรึกษาเพื่อหาข้อกระจ่างได้ก็ควรให้ค�าแนะน�าต่อนักศึกษาเพื่อ

หาแนวทางต่อไป	เช่น	การไปปรึกษากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	หรือผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญโดยตรง	เป็นต้น

 - ควรประสานงานกับผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการแก้ไขปัญหา 

การท�าหน้าท่ีนี	้บางครัง้อาจารย์ทีป่รกึษาควรช่วยเหลอืนกัศกึษาในการ

ประสานงาน	อันจะเป็นการส่งต่อนักศึกษาไปในแนวทางที่ถูกต้อง	ซึ่ง

นกัศึกษาจะได้ไม่เกดิความรูส้กึขาดทีพ่ึง่	รวมถงึเพือ่ให้การแก้ไขปัญหา

ของนักศึกษาประสบความส�าเร็จด้วย

 แนวทางการแก้ไขอุปสรรค

 - อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีคุณลักษณะ ทักษะ และความ

สามารถมากเพียงพอต่อการให้ค�าปรึกษา	ซึ่งอาจใช้วิธีการจัดอบรม	

การประชุมแลกปลี่ยนความคิดเห็น	 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ทกัษะในการให้ค�าปรกึษากบันกัศกึษา	รวมถงึคณาจารย์ผูใ้ห้ค�าปรกึษา

เองก็ควรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ทาง

วิชาการ

 - ควรมกีารประเมินอาจารย์ทีป่รกึษาในการท�าหน้าที ่วธิกีาร

ดังกล่าวเป็นการวัดและประเมินผลการท�าหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษา	

ทัง้นีไ้ม่ได้เป็นการประเมนิเพือ่หาข้อผดิพลาด	หากแต่เป็นการประเมนิ

เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
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2. การให้ค�าปรึกษาด้านกิจกรรม

 ขั้นตอนพัฒนาในอนาคต

 - ควรจัดท�าแบบฟอร์การขอค�าปรึกษาที่มีรายละเอียดของ

การเข้ารับการปรึกษาที่ชัดเจน เนื่องจาก	 รายละเอียดของการท�า

กิจกรรมควรมีความชัดเจน	 ไม่เกิดความสับสน	 ถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การฝึกการบริหารจัดการกับนักศึกษา

 - ควรมีการจัดท�าคู ่มือให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�า

กจิกรรมของนกัศกึษาทีช่ดัเจน ซึง่คู่มอืดงักล่าวจะต้องมรีายละเอยีด	

ขั้นตอนในการให้ค�าปรึกษา	เพื่อให้ความสะดวกต่ออาจารย์ในการท�า

หน้าท่ีรวมถงึความชัดเจนในการขอเข้ารบัค�าปรกึษาของนกัศึกษาด้วย

 - ควรมีการจัดท�าสรุปผลการให้ค�าปรึกษาเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการให้ค�าปรกึษาในครัง้ต่อไป	อนัจะเป็นประโยชน์ในการ

เป็นฐานข้อมูลส�าหรงัทัง้คณาจารย์ผูใ้ห้ค�าปรกึษา	และนกัศึกษาในการ

ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตที่บางครั้งอาจมี

ความใกล้เคยีงกนักอ็าจใช้แนวทางเดิมในการแก้ไขหากว่าแนวทางนัน้

เคยประสบความส�าเร็จมาก่อน	เป็นต้น

 ขอบเขตในการให้ค�าปรึกษาที่เหมาะสม

 - จัดช่วงเวลาเข้ารับการปรึกษาท่ีชัดเจน	 เช่นเดียวกันกับ

ประเด็นอื่นที่ควรเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม	 พอดี	 และมีความชัดเจน	

เพื่อประโยชน์ในการเตรียมตัว	 เตรียมข้อมูลส�าหรับการให้ค�าปรึกษา

ของคณาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษา	 รวมถึงประโยชน์ต่อการรับค�าปรึกษา

ของนักศึกษาด้วย

 - อาจารย์ทีป่รกึษาควรเพิม่ช่องทางในการให้ค�าปรกึษามาก

ขึ้น เช่น	สื่อสังคมออนไลน์	เป็นต้น	การเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการ

ให้ค�าปรึกษาของคณาจารย์	 เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้ค�า

ปรึกษามากขึ้น	ทันต่อเหตุการณ์	รวมถึงสะดวกต่อการให้ค�าปรึกษา

 แนวทางการแก้ไขอุปสรรค

 - ควรใช้การประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขอุปสรรค

ที่เกิดข้ึน คณาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษาพิจารณาเห็นว่า	 รายละเอียดของ

ปัญหาของนักศึกษาในการด�าเนินกิจกรรมมีอยู่จ�านวนมาก	ทั้งปัญหา

ใหญ่และปัญหาย่อย	 วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการร่วมประชุม

ปรึกษาหารือระหว่างกัน	 อันจะเป็นการระดมความคิดเห็นของผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้อง	 ทั้งการรับรู้ปัญหาร่วมกัน	 รวมถึงร่วมกันหาแนวทาง

แก้ไข	โดยทีอ่าจารย์ทีป่รกึษาจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึง่และมส่ีวนร่วม

กับนักศึกษา	 นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแล้ว	 ยังเป็นก

ระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา	 หากว่าสามารถด�าเนินกิจกรรมหรือ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นผลส�าเร็จ	 จะส่งผลเป็นความภาคภูมิใจกับ

ตัวของนักศึกษาเอง

 - ควรมีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเพื่อแก้ไขอุปสรรคในกา

รดเนินงานของนักศึกษา	 ปัญหาหลักส�าคัญของการด�าเนินกิจกรรม

นักศึกษา	 คือเรื่องของงบประมาณในการด�าเนินงาน	 จากประสบกา

รณ์วการให้ค�าปรึกษาของคณาจารย์ทุกสาขชาวิชาของมหาวิทยาลัย

ธนบุรี	 พบว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการจัดตั้งกองทุนส�ารอง

ส�าหรบักลุม่	หรอืสาขา	หรอืคณะ	เพือ่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกีย่วกบั

งบประมาณที่อาจท�าได้หลายวิธี	เช่นระดามเงิน	การรับบริจาค	จัดหา
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หน่วยงานสนบัสนนุ	เป็นต้น	กองทนุดงักล่าวควรให้นกัศกึษารวมกลุม่

กันบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใส

3. การให้ค�าปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย

 ขั้นตอนพัฒนาในอนาคต

	 ส�าหรับขั้นตอนในการให้ค�าปรึกษาด้านสวัสดิการและการใช้

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา	 ควรมี

ความหลากหลาย	เนือ่งจากเร่ืองหรือปัญหาทีเ่กีย่วข้องมอียุจ่�านวนมาก	

ค�าว่ามีความหลายกหลายไม่ได้หมายถึงจ�านวนของขัน้ตอนท่ีมาก	หาก

แต่หมายถึงมีขั้นตอนที่สามารถรองรับปัญหาแต่ละเรื่องได้อย่างครบ

ถ้วน	ซ่ึงหากต้องการพฒันากระบวนการให้ค�าปรกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ

ควรมีขั้นตอนหรือกระบวนการดังนี้

 - ควรพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของ

นักศึกษา เพ่ือท่ีจะลดขั้นตอนการเข้ารับค�าปรึกษาของนักศึกษาใน

ประเด็นทั่วไป	 โดยให้นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

สวสัดกิารทีม่อียู	่ขัน้ตอนการเข้าใช้ประโยชน์จากสวสัดิการต่างๆ	ด้วย

ตนเอง

 - ควรมีการจดัท�าคูม่อืของอาจารย์ท่ีปรกึษาให้ชดัเจน	ซึง่ใน

คูม่อืดงักล่าวควรมรีายละเอยีดเกีย่วกบัสวัสดกิารทีน่กัศึกษาควรได้รบั

อย่างครบถ้วน	 รวมถึงเทคนิควิธีการในการให้ค�าปรึกษากับนักศึกษา	

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ

 - ควรให้นักศึกษาจัดท�าแฟ้มประวัติและแฟ้มผลงานของ

ตนเอง	ข้อมูลของนักศึกษามีส่วนส�าคัญในการด�าเนินการตัดสินใจ	ที่

ส�าคัญคือความส�าเร็จและความถูกต้องจากการด�าเนินงาน	 แฟ้มดัง

กล่าวควรเป็นแฟ้มที่มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกเรื่องของนักศึกษา	 เช่น	

ผลงานดีเด่น	รางวัล	เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

นักศึกษาในด้านอื่นๆ	ต่อไป

 - ควรมีการประสานงานกิจกรรมกับศิษย์เก่า ประสบการณ์

ของศิษย์เก่ามีคุณค่ามากต่อการใช้เป็นแบบเรียนหรือบทเรียนต่อรุ่น

น้อง	ทีส่ามารถใช้เป็นแนวทางในการพจิารณาแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ได้

 - ควรมีจัดท�าบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษา การ

ท�าบนัทกึข้อมูลเก่ียวกบัการให้ค�าปรกึษาจะสามารถน�ามาใช้เป็นกรณี

ตัวอย่างหากว่าเรือ่งนัน้ประสบความส�าเรจ็ไปแล้ว	หากว่าปัญหาใหม่ที่

เกิดขึน้ภายใต้บรบิททีไ่ม่แตกต่างกนัมากนกั	ฐานข้อมลูดงักล่าวจะเป็น

ประโยชน์อย่างมาก

 - ควรมีการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทกัษะการให้ค�าปรกึษากบัอาจารย์	ถอืเป็นสิง่ส�าคญัอย่างมากในการ

ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา	ทกัษะและประสบการณ์จะช่วยสร้างความเชือ่

มัน่ให้กบัทัง้ตวัของอาจารย์ทีป่รกึษาเอง	รวมถงึนกัศกึษาทีข่อเข้ารบัค�า

ปรึกษาด้วย	

 ขอบเขตในการให้ค�าปรึกษาที่เหมาะสม

	 แม้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ส�าคัญในการให้ค�าปรึกษา	
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 - อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีข้อมูลมากเพียงพอก่อนให้ค�า

ปรึกษา ข้อมูลอย่างรอบด้าน	ครอบคลุมจะช่วยให้การตัดสินใจหรือ

การให้ค�าปรึกษาของอาจาร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - ควรมกีารพบปะกนัระหว่างอาจารย์ทีป่รกึษาและนกัศกึษา

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเบื้องต้นอาจารย์ที่ปรึกษา

ควรมกีารพบปะกบันกัศึกษทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลอย่างสม�า่เสมอ	อนัจะ

เป็นการ้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นดีกว่าการตามแก้ไขปัญหาซึ่งจะยาก

ต่อการแก้ไข

 - อาจารย์ท่ีปรึกษาควรมีการติดตามผล	 การติดตามผล

ภายหลังการให้ค�าปรึกษาจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับนักศึกษาว่าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์	 รวมถึงเป็น

ประโยชน์ต่อตัวของอาจารย์ที่จะลดการลุกลามของปัญหานักศึกษา

ที่เกิดขึ้น

 - ควรเพิ่มช่องทางในการปรึกษาหารือระหว่างกันมากขึ้น 

เช่น	สือ่สงัคมออนไลน์	เป็นต้น	การคดิต่อสือ่สารทีท่นัสมยัจะช่วยสร้าง

ความใกล้ชดิให้เกดิขึน้ระหว่างอาจารย์ทีป่รกึษาและนกัศึกษา	และเพิม่

ช้องทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

 - ควรมกีารตดิตาม สอดส่อง เฝ้าระวงักบันกัศกึษาบางกลุม่

ที่มีความสุ่มเส่ียงต่อการเกิดปัญหา	 ถือเป็นภาระหนึ่งของอาจารย์ที่

ปรึกษา	 อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นจนยากเกินกว่า

จะสามารถแก้ไขได้

แต่ในความเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีมองว่าอาจารย์ที่

ปรึกษาไม่ควรแบกรับภาระไว้ทั้งหมด	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตัวของ

อาจารย์เองท่ีไม่ควรต้องแบกรบัภาระมากเกนิไป	รวมถงึเป็นประโยชน์

กับตัวของนักศึกษาเองที่ควรฝึกฝนการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน

ขอรับค�าปรึกษาจากผู้อื่น	 ซ่ึงของเขตในการให้ค�าปรึกษาที่เหมาะ

สมควรมีดังนี้

 - ควรมีการก�าหนดระยะเวลาในการให้ค�าปรึกษาที่ชัดเจน 

หรือเป็นรายกรณี มีความชัดเจนในเรื่องของช่วงเวลาและระยะเวลา

นัน้เพือ่ประโยชน์ทัง้ต่อตวัของอาจารย์และนกัศกึษาดังได้กล่าวไว้แล้ว

ตอนต้น	ในขณะท่ีเป็นรายกรณี	นัน้หมายถึง	บางประเดน็ปัญหาทีข่อรบั

ค�าปรกึษาอาจเป็นเรือ่งส�าคญั	จ�าเป็นต่อการใช้ชวีติในรัว้มหาวทิยาลยั

ของนักศึกษา	ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาก็จ�าเป็นที่จะต้องรับไว้เป็นกรณี

พิเศษ	เป็นต้น

 - ควรมีการก�าหนดขอบเขตของการขอค�าปรึกษาและการ

ให้ค�าปรึกษาที่เหมาะสม	 หมายถึงเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่จะต้อง

ไม่ก้าวล่วงระหว่างกัน	เช่น	ไม่เป็นเรื่องเฉพาะ	เรื่องส่วนตัว	หรือเรื่อง

ที่การมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลประโยชน์	เป็นต้น

 แนวทางการแก้ไขอุปสรรค

	 ส�าหรบัแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคทีเ่กิดขึน้จาก

การให้ค�าปรึกษา	 คณาจารย์ผู้ให้ค�าปรึกษาพิจารณาว่าควรมีแนวทาง

ในการแก้ไขดังนี้
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4. การให้ค�าปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท 

 ขั้นตอนพัฒนาในอนาคต

	 ปัญหาข้อพิพาท	 เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข	 เนื่องจากมีผู้

ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้ามาเกีย่วข้อง	ดงัได้กล่าวไว้แล้วตอนต้นว่าปัญหา

ข้อพพิาของนกัศึกษามทีัง้ปัญหาเลก็น้อยไปจนถึงกรณพีพิาทท่ีเป็นคดี

ความ	ดงันัน้	การให้ค�าปรกึษาของอาจารย์จึกงมคีวามส�าคัญอย่างมาก

ในการเพิ่มหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 ส�าหรับขั้นตอนในการพัฒนาที่

ส�าคัญในอนาคตควรเป็นดงนี้

 - ในบางกรณีควรมีเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน	 เช่น	 บันทึก

ข้อความ	 เนื่องจากปัญหาพิพาทเป็นเรื่องที่มีความเก่ียวข้องกับหลาย

ฝ่าย	 ดังนั้นหลักฐานคือสิ่งส�าคัญในการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

และถูกต้อง

 - แต่งต้ังคณะกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ	 ประกอบ

ด้วย	อาจารย์ท่ีปรกึษาประจ�าของนกัศกึษา	ฝ่ายพฒันานกัศึกษา	ผูท้รง

คุณวุฒิ	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญฯหา	 รวมถึงเป็นการยุติ

ปัญหาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ	ด้วยการพิจารณาปัญหา	วิเคราะห์

ปัญหา	และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 - แก้ไขปัญหาด้วยการ ไกล่เกลี่ย ใช้ระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมาย แนวทางในการให้ค�าปรึกษากับนักศึกษาในเรื่องของกรณี

พพิาทท่ีมีตัง้แต่เรือ่งเลก็ไปจนถึงปัญหาพพิาท	ควรให้ค�าปรกึษาในการ

ด�าเนนิการอย่างเป็นข้ันตอนจากเบาไปสู่ความเดด็ขาด	โดยให้พจิารณา

ลักษณะ	สภาพ	ขอบเขตของปัญหาเป็นหลักด้วยมาตรการข้างต้น

 - ท�าการสรปุผลการแก้ไขปัญหาในรปูของรายงานเพือ่เสนอ

ต่อผูบ้รหิาร เมือ่ด�าเนนิการเรยีบร้อยแล้วควรมกีารจดัท�าเป็นเอกสาร

สรุปผลการด�าเนินการที่ชัดเจน	 ไว้ส�าหรับเป็นหลักฐานรวมถึงไว้เป็น

ข้อมูลส�าหรับเป็นกรณีศึกษาในอนาคต

 - ควรจัดท�าคู่มือที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาของอาจารย์ท่ีปรึกษา เช่นกันกับปัญหาลักษณะอื่นที่คู่มือมี

ความส�าคัญในฐานที่เป็นเครื่องมือช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาให้สามารถ

ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ	 ขั้นตอน	 อันจะน�ามาซึ่ง

ความส�าเร็จ

 - ควรมกีารจดัอบรมอาจารย์ทีป่รกึษาเกีย่วกบัประเดน็การ

ให้ค�าปรกึษาเก่ียวกบัข้อพพิาท	เพือ่ให้อาจารย์ทีป่รกึษาเกดิทกัษะใน

การให้ค�าปรึกษามากขึ้น	การเพิ่มทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษามีความ

ส�าคัญอย่างมาก	เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทหากไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูก

ต้อง	ชดัเจน	กระจ่าง	อาจน�ามาซึง่การลกุลามของปัญหาทีย่ากเกนิกว่า

จะแกไขได้	 ทักษะและองค์ความรู้ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นกลไก

ส�าคัญอันน�ามาซึ่งความส�าเร็จดังกล่าว

 - ควรมีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์แนวทางในการ

ลดปัญหาและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหา

 ขอบเขตในการให้ค�าปรึกษาที่เหมาะสม

	 เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีความสุ่มเสี่ยงต่อการลุกลามของ

ปัญหา	 แต่ในบางกรณีปัญหาน้ันก็ไม่ควรเป็นหน้าที่ของอาจารย์
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	 อย่างไรก็ตามความส�าคัญของการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา	

เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น	 ผู้ที่มีส่วน

เกีย่วข้องทัง้หมดจะต้องร่วมกนัรบัผดิชอบ	ร่วมกนัหาทางออก	ร่วมกนั

แก้ปัญหา	การปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาเพยีงล�าพงับาง

ครั้งนอกจากไม่อาจแก้ไขปัญหาได้แล้วยังสุ่มเสี่ยงต่อการลุกลามของ

ปัญหาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ที่ปรึกษาเสียทั้งหมด	 ควรมีการก�าหนดขอบเขตการท�าหน้าที่ของ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจน	ดังนี้

 - ควรมีการก�าหนดขอบเขตการให้ค�าปรึกษาพร้อม

ประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่

ของอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านข้อพิพาท

 - อาจารย์ที่ปรึกษาควรยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการให้

ค�าปรกึษาเสมอ	โดยพจิารณาประเดน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้ประกอบ	จากนัน้

กใ็ช้มาตรการแต่ละข้ันแก้ปัญหา	ยดึมาตรการทัง้หมดเป็นเกณฑ์อนัจะ

เป็นการป้องกันตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให้เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย

กับปัญหาที่เกิดขึ้น	รวมถึงเพื่อความโปร่งใสในการแก้ไขปัญหาด้วย

 แนวทางการแก้ไขอุปสรรค

	 ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึ้น	ควรด�าเนินการ

อย่างรวดเร็ว	รัดกุม	และโปรงใส	ในขณะที่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิด

ขึ้นควรมีแนวทางดังนี้

 - ควรมีการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นการจัดการ

ความขัดแย้งหรือข้อพิพาท	เพือ่ให้อาจารย์ทีป่รกึษาเกิดทกัษะในการ

ให้ค�าปรึกษาที่ถูกต้อง

 - ควรมกีารประชาสัมพนัธ์ ให้ความรูเ้กีย่วกับบทลงโทษหรอื

ผลที่จะได้รับจากปัญหาข้อพิพาท เพื่อเป็นการป้องปรามนักศึกษา

ก่อนเกิดข้อพิพาท
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