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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน า เสนอรายละเ อียด
เก่ียวกับบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา โดยมีประเด็นส าคญัเร่ิม
ตั้ งแ ต่ความหมายของอาจารย์ท่ีป รึกษา 
ความส าคญัของอาจารย์ท่ีปรึกษา  บทบาท
ของอาจารย์ ท่ี ป รึกษา   เทค นิค การให้
ค  าปรึกษาส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา และใน
ส่วนสุดท้ายของบทความน้ี ได้อธิบายถึง
ข้อเสนอแนะส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใน
การจดัท าระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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Abstract 

This paper presented the roles of 
advisors in the higher education, which 
mentioned the definition, the importance and 
roles of advisors, and the techniques; 
additionally, the last part of this paper 
recommended the systematic advisor 
management. 
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บทน า 
  ก า รจัดก าร เ รี ยนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา  มีความแตกต่างจาก
การศึกษาในทุกระดบั  เน่ืองจากนกัศึกษาตอ้ง
อยู่ห่างไกลพ่อแม่ผู ้ปกครอง  มีความเป็น
อิสระในการด าเนินชีวิตมากข้ึน จะเห็นไดว้่า
นกัศึกษาส่วนหน่ึงไม่สามารถปรับตวัเขา้กบั
ระบบการ ศึกษา แบบใหม่  เพื่ อนใหม่  
สภาพแวดล้อมใหม่ ตลอดจนการมีปัญหา
ดา้นสังคม เป็นผลกระทบต่อสภาพจิตใจและ
การเรียน เกิดผลการเรียนตกต ่าหรือพน้สภาพ
จากการเป็นนกัศึกษา   

โดยงานวิจัยของ ประณต  เค้าฉิม
(2549 : 72-93) ได้ส รุป ปัจจัย ท่ี จะท า ให้
นัก ศึกษาในระดับอุดมศึกษาสามรถจบ
การศึกษาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
ได้ประกอบด้วยปัจจยัภายในตวับุคคลและ
ปัจจยัภายนอกตวับุคคล โดยปัจจยัภายในตวั
บุคคลคือพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา มี
แนวโนม้ท่ีจะท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

1 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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เป็นไปในทิศทางท่ีดี ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีจะ
มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยคือการ
สนับส นุนทางสั งคม  ไม่ ว่ า จะ เ ป็นการ
สนบัสนุนจากครอบครัว  เพื่อน อาจารย ์หรือ
สถานศึกษา เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้นกัศึกษา
สามารถจัดการกับความเครียดและปัญหา
ต่างๆ ท่ีตอ้งเผชิญได ้

ในส่วนของปัจจยัภายนอกในแต่ละ
ดา้นนั้นมีความส าคญัแทบทั้งส้ิน แต่ในส่วน
ท่ีสถาบัน อุดมศึกษาสามารถช่วย เหลือ
นกัศึกษาไดโ้ดยตรง คือ อาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึง
ในปัจจุบนันับว่ามีความส าคญักับนักศึกษา 
และกระบวนการพฒันานักศึกษาอย่างมาก 
โดยอาจารย์ ท่ี ป รึกษาสามารถ ดูแลให้
ค  าปรึกษาแก่นักศึกษาหลายด้านทั้ งด้าน
วิชาการ ดา้นสังคม ตลอดจนดา้นอารมณ์ แต่
ในสภาพปัจจุบนั สถาบนัอุดมศึกษาไทยยงั
ขาดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดีท่ีจะช่วยให้
ค  าปรึกษาแก่นกัศึกษาให้ประสบความส าเร็จ
ในการเรียนระดบัอุดมศึกษาได ้(ส าเนาว ์ ขจร
ศิลป์, 2534 : 7) 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวบทความน้ีจึงน าเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับ  ความหมายของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  ความส าคัญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
บทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษา  เทคนิคการให้
ค  าปรึกษาส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ขอ้เสนอแนะส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา 

 
ความหมายของอาจารย์ทีป่รึกษา 

มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ดงัน้ี 

มหาวิทยาลัยทัก ษิณ  ( 2548)  ได้
อธิบายวา่ อาจารยท่ี์ปรึกษา หมายถึง อาจารย์
ประจ าท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณบดีของคณะ
ท่ีหลัก สู ต รสั ง กัด  โด ยก า ร เสนอขอ ง
คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีหนา้ท่ี
แนะน าดูแล และให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา
เก่ียวกบัการจดัแผนการเรียนและเร่ืองอ่ืน 

พนิดา  ประเทือง (2549) ได้อธิบาย
ว่า อาจารย์ท่ีปรึกษา หมายถึง อาจารย์ท่ีถูก
มอบหมายจากทางคณะ มหาวิทยาลัยให้ท า
หนา้ท่ีดูแลให้ค  าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือแก่
นักเรียน นักศึกษา ในด้านการศึกษา ปัญหา
ส่วนตวั สวสัดิการ การพฒันานักศึกษาและ
วชิาชีพ 
 เสน่ห์  ระหวา่งบา้นและคณะ (2551) 
ไดอ้ธิบายวา่ อาจารยท่ี์ปรึกษา หมายถึง บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีสถาบนัอุดมศึกษาแต่งตั้ ง
ข้ึน เพื่อให้ค  าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือ
นกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น ดา้นวิชาการ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
การปรับตวัเขา้กบัสังคม การเขา้ร่วมกิจกรรม 
รวมทั้ งการวางแผนเตรียมตัวเพื่อประกอบ
อาชีพต่อไป  
 จากความหมายข้างต้นดังกล่าว
สามารถสรุปไดว้า่ อาจารยท่ี์ปรึกษา หมายถึง 
อาจารยห์รือกลุ่มอาจารยท่ี์ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการจากสถาบนัอุดมศึกษา  มี
หน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษา
ทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา  
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ความส าคัญของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 จากความหมายของอาจารยท่ี์ปรึกษา
จะเห็นวา่อาจารยท่ี์ปรึกษามีความส าคญัอยา่ง
ยิ่งต่อการพฒันาคุณภาพและความส าเร็จของ
นักศึกษาในทุกด้าน ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี (ธีระดา  ภิญโญ 2547 : 19-20) 
 1. ด้านการเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษามี
ความส าคัญอย่า งมาก ต่อการ เ รียนของ
นักศึกษา กล่าวคือ อาจารย์ท่ีปรึกษาจะตอ้ง
ช่ ว ยแนะน า เ ก่ี ย วกับหลัก สู ตร ท่ี ศึ กษ า 
โครงสร้างของหลักสูตร การลงทะเบียน
รายวิชาเรียน วิ ธีการเรียน เกณฑ์การจบ
การศึกษา ตลอดจนแนวทางอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนของนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ี
ศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษา 
 2. ด้านบุคลิกภาพ อาจารยท่ี์ปรึกษา
สามารถแนะน านกัศึกษาในภาพรวมเก่ียวกบั
บุคลิกภาพของการเป็นนักศึกษา  เช่น  การ
แต่งกายให้ถูกระเบียบ  กิริยามารยาท  การเขา้
สังคม  การประพฤติปฏิบติัให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวฒันธรรมประเพณีไทย การ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์กบันกัศึกษา กบัอาจารย์
ผูส้อน  การรู้จกักาลเทศะ  ตลอดจนคุณธรรม
ในด้านต่างๆ  เ ช่น ความ ซ่ือสัตย์ ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 
 3. ด้านการร่วมกิจกรรมของสถาบัน 
อาจารยท่ี์ปรึกษามีส่วนส าคญัในการกระตุน้
ให้นักศึกษาเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
สถาบนั เช่น การปฐมนิเทศ การไหวค้รู งาน
กีฬาภายในหรือภายนอกสถาบัน เข้าร่วม
ชมรม ชุมนุมหรือสโมสรนักศึกษา เพื่อฝึก

การเป็นผู ้น าและผู ้ตามท่ีดีในสังคมไทย 
ตลอดจนการแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ
ของนกัศึกษา เช่น ดนตรี กีฬา หรือกิจกรรม
นนัทนาการต่างๆ ท่ีนกัศึกษามีความสามารถ 
 4. ด้านสวัสดิการและการบริการ 
อาจารยท่ี์ปรึกษามีส่วนส าคญัในการแนะน า
สวัส ดิการหรือการบริการ ท่ีส าคัญของ
สถาบันแก่นักศึกษา เช่น สวัสดิการด้าน
สุขภาพท่ีนักศึกษาได้รับจากสถาบัน การ
บริการแนะแนวสารสนเทศ การฝึกอบรม
คอร์สพิ เศษของสถาบัน  ทุนการศึกษา
ประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ 
 5. ด้านการวางแผนชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  อาจารย์ท่ีปรึกษาจะมีส่วน
ส าคญัในการกระตุน้ใหน้กัศึกษาวางแผนชีวิต
และเ ลือกอา ชีพ โดยการให้ข้อมูลและ
ประสานกบัฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฝ่าย
แนะแนวอาชีพของสถาบัน ฝ่ายจัดหางาน
ของกรมการจัดหางาน การตกลงความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชน 
เป็นตน้ 
 6. ด้านการอยู่ร่วมกับสังคม อาจารย์
ท่ีปรึกษามีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้
นักศึกษาประพฤติตัวเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม เป็นพลเมืองของชาติ โดยการเสียสละ
ก าลงักาย ก าลังทรัพย์เพื่อสร้างสรรค์สังคม 
รวมทั้งการให้ความร่วมมือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบติัตาม
กฎหมายบา้นเมือง และมีความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
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ส าคญัอยา่งมากต่อตวันกัศึกษาทั้งในดา้นของ
การเรียน และการใช้ชีวิตทุกด้านในสังคม 
และไม่ เพียงแต่ในช่วงท่ีนักศึกษาอยู่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ยงัเก่ียวเน่ืองไป
ถึงการวางอนาคตของนกัศึกษา ดงันั้นผูเ้ขียน
มองว่าอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องเข้าใจบทบาท
ของการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีดี มีจิตวิญาณ
ในการให้ค  าป รึกษาแก่นักศึกษา และมี
เทคนิควิธีการให้ค  าปรึกษาท่ีเหมาะสม  เพื่อ
ท าหน้าท่ีการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีสมบูรณ์
แบบต่อไป  
 
บทบาทของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 ในส่วนของบทบาทของอาจารย์ท่ี
ปรึกษานั้น หฤทยั  ศิริสินอุดมกิจ (2544 : 29-
30) ไดร้วบรวมแนวคิดของวินสตนัและคณะ 
โดยท าการสรุปบทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษา
ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. บทบาทในการแนะน าและใ ห้
ค าปรึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งให้ค  าแนะน า
เก่ียวกับรายละเอียดทั้ งหมดของหลักสูตร   
รายวิชาท่ีเรียนของนักศึกษา  เกณฑ์การจบ
การศึกษา  แนวทางการศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน  แนวทางการประกอบอาชีพ  วิธีการ
ปรับตวัและการใชชี้วิตในสถาบนัอุดมศึกษา  
การแนะน าเก่ียวกับกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนข้อมูล
ข่ าวสาร เ ก่ี ยวกับการ ร่วม กิจกรรมของ
สถาบนัอุดมศึกษา  เป็นตน้ 

 โดยผู ้เ ขียนเห็นว่าบทบาทในการ
แนะน าและให้ค  าปรึกษานั้น  เป็น “บทบาท
พืน้ฐาน” ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกคนตอ้งปฏิบติั  
และถือเป็นหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องให้
ค  าแนะน าทุกเร่ืองท่ีจะส่งผลต่อการเรียน และ
การใช้ชีวิตในร้ัวสถาบันอุดมศึกษาของ
นักศึกษา  แต่ในปัจจุบนันั้นนักศึกษามกัไม่
ค่อยมาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยเฉพาะเร่ือง
ของการเรียน ผลงานวจิยัของ สมบติั  แสงพล 
และคณะ (2554 : 90) ได้อธิบายพฤติกรรม
นอกห้องเรียนของนกัศึกษาท่ีมาขอค าแนะน า
ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาน้อยท่ีสุด คือ “การ
ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนลงทะเบียน
เรียน” ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าระบบการลงทะเบียน
ในปัจจุบันเป็นระบบออนไลน์ นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งอาจารย์
ท่ีปรึกษา หรือพึ่ งได้แต่น้อยมาก เช่น การ
เ ซ็น ช่ือก ากับ ใบลงทะ เ บี ยน เ รี ยนของ
นักศึกษา ดังนั้ นในขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนของนกัศึกษาอาจเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนได ้
 ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาใน
ปร ะ เ ท ศ ไท ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ช้ ร ะ บบก า ร
ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์แทบทั้ งส้ิน 
และในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของ
นกัศึกษาซ่ึงมีความส าคญัมากต่อผลการเรียน 
และการจบการศึกษาของนกัศึกษา อาจารยท่ี์
ปรึกษาตอ้งเขา้ไปมีบทบาทกับนักศึกษาใน
หมู่เรียน เพื่อให้ค  าแนะน าปรึกษาก่อนจะมี
การลงทะเบียนเรียนเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
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ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด น ามาซ่ึงการเสีย
ผลประโยชน์ของนกัศึกษา 
 2. บทบาทด้านการพัฒนานักศึกษา    
อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งมีบทบาทในการพฒันา
นักศึกษาในความดูแลให้มีคุณลักษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามท่ีสถาบนัไดก้ าหนด
ไว ้ การพฒันานกัศึกษาอาจท าไดห้ลากหลาย
รูปแบบ เช่น  การเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา
ดา้นบุคลิกภาพ  การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา  
ความรับผิดชอบและการใช้ภาษา  มีการ
ตักเตือนหรือแนะน าแนวทางการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม  เม่ือพบขอ้บกพร่องของนกัศึกษา   
กระตุ้นให้นักศึกษาคิดและตัดสินใจด้วย
ตวัเอง  มีการประเมินพฒันาการของนกัศึกษา
ในทุกด้านตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ใน
สถาบนัอุดมศึกษา 
 บทบาทในการพฒันานกัศึกษานบัวา่
เป็น ‘บทบาทรองลงมาจากบทบาทพืน้ฐาน’ 
ท่ีท  าใหน้กัศึกษามีพฒันาการในดา้นต่างๆ ทั้ง
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม
ส่วนรวม  ด้านบุคลิกภาพ  ตลอดจนด้าน
คุณธรรมต่างๆ โดยส่ิง เหล่า น้ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาตอ้งท าตวัเป็นแบบท่ีดีอย่างพร้อมทั้ง
ถ่ายทอดสู่นกัศึกษา  เพื่อเป็นการปลูกฝังและ
พฒันานักศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
ของสถาบนัอุดมศึกษา  และเป็นบณัฑิตท่ีเป็น
ท่ีตอ้งการของสังคมในอนาคต 
 โดยงานวิจัยของ  ทิพาพร สุจารี 
(2550 : 104) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบด้าน
คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีจะสามารถ
เป็นแบบอย่าง ท่ี ดี ต่อนักศึกษาได้ พบว่า 

องค์ประกอบแรกและส าคญัท่ีสุด คือ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
รองลงมาเป็นด้านความรับผิดชอบของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา ดงันั้นผูเ้ขียนเห็นวา่บทบาท
ด้ า น ก า ร พัฒ น า นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จได้ อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีก่อน โดยเฉพาะด้านคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อใหน้กัศึกษารู้สึกศรัทธาใน
ตวัอาจารย์ท่ีปรึกษาและเกิดการยึดถือเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตนของนักศึกษา
ต่อไป 
 3. บทบาทด้านความสัมพันธ์กับ
นักศึกษา   อาจารย์ท่ีปรึกษานอกจากต้อง
ปฏิบัติตามหน้าท่ีในการให้ค  าปรึกษา และ
อบรมสั่งสอนนักศึกษาแล้ว  ยงัต้องมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กับนักศึกษาในความดูแลอย่าง
ต่อเน่ือง  เพื่อให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่นใจใน
ขณะท่ีก าลงัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  โดย
อาจปฏิสัมพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
นัดพบนักศึกษาประจ าสัปดาห์   การจัด
ตารางเวลาให้ค  าปรึกษา  การอ านวยความ
สะดวกเม่ือนักศึกษาต้องการเข้าพบเพื่อขอ
ค าแนะน า  การเพิ่มช่องทางการส่ือสารให้มี
ความหลากหลายมากข้ึน  และส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีสุด คือ การวางตวัให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่น
และกลา้ท่ีจะเขา้มาขอค าปรึกษา 
 บทบาทด้านการความสัมพันธ์กับ
นกัศึกษาน้ีผูเ้ขียนเห็นว่าเป็น “บทบาทพิเศษ
เฉพาะของอาจารย์ท่ีปรึกษา”  ท่ีมีความส าคญั
มาก  โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งมีช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลาย  เช่น  ช่องทาง
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ออนไลน์ต่างๆ และท่ีส าคญัคือการวางตวัทั้ง
เร่ืองของบุคลิกภาพ การใช้ค  าพูด การใช้
ทกัษะการฟัง เพื่อให้นกัศึกษากลา้ท่ีจะเขา้มา
ขอค าปรึกษา  กล้าท่ีจะเขา้มาปฏิสัมพนัธ์ใน
ทุกเร่ือง ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องวางตวัให้
เปรียบเสมือนพ่อแม่คนท่ีสองของนกัศึกษาท่ี
อยูใ่นความควบคุมดูแล 
 4. บทบาทใน ด้ านกา ร ใ ห้คว าม
ช่วยเหลือและประสานงาน  อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตอ้งคอยช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้านอย่าง
เต็มก าลัง ความสามารถ  และต้อง ช่ ว ย
ประสานงานด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา  เช่น ประสานเร่ืองทุนการศึกษา
ของสถาบนั  ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน
เม่ือนักศึกษาในความดูแลเกิดปัญหาในการ
เรียนหรือการร่วมกิจกรรม  ประสานงานกบั
สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ประสานงานกับสถานท่ีท างานในอนาคต
ของนกัศึกษา  และประสานงานเพื่อช่วยเหลือ
ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 
 ในส่วนของบทบาทในด้านการให้
ความช่วยเหลือและประสานงานน้ี ผูเ้ขียน
มองว่าเป็น “บทบาทการเป็นท่ีปรึกษาด้วย
หัวใจ”   เพราะอาจารยท่ี์ปรึกษาแทจ้ริงแล้ว
ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การท าหน้าท่ีตาม
ค าสั่งของสถาบนัอุดมศึกษาเท่านั้น หากแต่ยงั
มีความตอ้งการให้นักศึกษาในหมู่เรียนของ
ตนประสบความส าเร็จในการเรียนและการ
ท างานในอนาคต  ดังนั้ นผู ้เ ขียนเห็นว่า
อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งคอยช่วยเหลือนกัศึกษา
ในทุกด้านท่ี เ ป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

เพื่ อให้นัก ศึกษาประสบความส า เ ร็จใน
การศึกษาและในการท างานในอนาคต  
 จากบทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษาจะ
เห็นได้ชัดเจนว่า  อาจารย์ท่ีปรึกษานั้ นมี
บทบาทส าคญัมากต่อการส าเร็จในการเรียน
และการด าเนินชีวติของนกัศึกษา  ซ่ึงช่วงชีวิต
ในการเป็นนักศึกษามีเร่ืองราวต่างๆ ท่ีต้อง
เผชิญมากมายทั้งเร่ืองการเรียน เร่ืองส่วนตวั  
เร่ืองของสังคม ฯลฯ  ดงันั้นการท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาจะท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาและดูแล
นักศึกษาให้มีคุณภาพได้  ต้องมีการเรียนรู้
เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาท่ีดี   
  
เทคนิคการให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องมีความเข้าใจ
ในเทคนิควิธีการท่ีจะสามารถให้ค  าปรึกษา
และสนับสนุนนักศึกษานักศึกษาในความ
ดูแลไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  เพื่อสร้างความอบอุ่น
ใจและเป็นท่ีพึ่งพาให้กบันกัศึกษาในระหวา่ง
ท่ีก าลัง ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมี
เทคนิคท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี (ส าเนาว ์ ขจรศิลป์, 
2534 : 11-13)  
 1. เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ
กับนักศึกษา  โดยเทคนิคน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษา
ตอ้งพยายามสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีให้เกิดกบั
นกัศึกษา   เพื่อให้นกัศึกษารู้สึกอบอุ่นใจและ
กล้าท่ีจะเขา้มาขอค าปรึกษา  ถือเป็นเทคนิค
แรกท่ีส าคญัในการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีดี  
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ซ่ึ ง มีรายละเ อียดการสร้างสัมพันธภาพ
ดงัต่อไปน้ี 
 - มีความยิม้แยม้แจ่มใสเพื่อสร้าง 
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร และความรู้สึกอบอุ่น
ใหก้บันกัศึกษา  
 - มีบุคลิกท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา 
ไม่มีความลบักบันกัศึกษา 
 - มีความเอาใจใส่นกัศึกษา  และ
มีความเมตตากรุณา 
 - มีความจริงใจกบันกัศึกษา และ
ปฏิบติัตนอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
 - ยอมรับคุณค่าของนักศึกษา 
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง
เร่ืองแนวคิด  ทศันคติ  เพศ  ช่วงของวยั  ฯลฯ 
 - พยายามเรียนรู้เพื่อท าความ
เขา้ใจความรู้สึกของนกัศึกษาอยา่งจริงจงัและ
จริงใจ 
 2. เทคนิคการให้ค าแนะน า  เ ป็น
เทคนิควธีิการท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งใหค้วาม
ช่วยเหลือดา้นขอ้มูลแก่นกัศึกษาให้มากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้โดยส่วนใหญ่การให้ค  าแนะน า
มกัจะเก่ียวขอ้งกบั กฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบติั
ท่ีใช้อยู่ เ ป็นประจ าในสถาบัน เ ช่น การ
ลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม – ลดรายวิชาเรียน 
จ านวนชั่วโมงในการร่วมกิจกรรม การกู้ยืม
เ งินเพื่อการศึกษา หรือปัญหาเล็กน้อย ท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาอาจให้ค  าแนะน า เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถแกปั้ญหาได ้ เทคนิคการให้
ค  าแนะน าไม่เหมาะสมกับปัญหาท่ีเก่ียวกับ
อารมณ์อย่างรุนแรง ปัญหาบุคลิกภาพ หรือ
ปัญหาท่ีตอ้งตดัสินใจเลือกท าอย่างใดอย่าง

หน่ึง เช่น การเลือกอาชีพ เลือกสาขาวิชาเอก 
เป็นตน้ 
 3. เทคนิคการให้ค าปรึกษา ถือวา่เป็น
กระบวนการส าคญัท่ีช่วยเหลือให้นักศึกษา
เข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อม และปัญหาท่ี
เผชิญอยู่ สามารถใช้ความเขา้ใจดังกล่าวมา
แกปั้ญหาหรือตดัสินใจในการเลือกเป้าหมาย
การด าเนินชีวติท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และเพื่อ
การปรับตวัท่ีดีในอนาคต โดยเทคนิคการให้
ค  าปรึกษาท่ีส าคัญท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควร
ทราบ มีดงัต่อไปน้ี 
  - การฟัง เป็นเทคนิคท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาแสดงความสนใจต่อนักศึกษา เป็น
การตั้ งใจฟังด้วยหูต่อค าพูด และใช้สายตา
สังเกตกริยาท่าทางและพฤติกรรม เพื่อให้
สามารถทราบไดว้า่เกิดอะไรข้ึนกบันกัศึกษา  
เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร ฟั ง ด้ ว ย ค ว า ม ใ ส่ ใ จ น้ี
ประกอบด้วย  การประสานสายตา  การ
วางท่าทางอย่างสบาย  การใช้มือประกอบ
ค าพูดท่ีแสดงถึงความสนใจต่อตวันักศึกษา 
ในเทคนิคการฟังน้ีอาจารย์ท่ีปรึกษาอาจ
สะท้อนข้อความหรือตีความให้กระจ่างชัด 
หรือตั้ งค  าถามเพื่อให้ทราบถึงปัญหา และ
ความตอ้งการของนกัศึกษา 
  - การน า เป็นเทคนิคการกระตุม้
ให้นักศึกษา ซ่ึงบางคร้ังไม่กล้าพูดได้แสดง
ความคิดเห็นออกมา การน า จึง เ ป็นการ
กระตุน้ให้นกัศึกษาส ารวจ หรือแสดงออกถึง
ความรู้สึก ทศันคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรม
ของตนเอง ตลอดจนปัญหาท่ีพบในระหว่าง
ศึกษา การน านับเป็นเทคนิคท่ีจะได้ทราบ
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ความจริงและสามารถสะท้อนถึงปัญหาท่ี
นกัศึกษาเผชิญไดเ้ป็นอยา่งดี  
  - การสรุป เป็นเทคนิคท่ีอาจารย์
ท่ีปรึกษาสรุปความคิดรวบยอดท่ีส าคัญท่ี
นักศึกษาถ่ายทอดออกมา การสรุปจึงเป็น
เทคนิคการรวบรวมชุดความคิดท่ีเป็นระบบ
สะทอ้นถึงปัญหาท่ีนกัศึกษาก าลงัเผชิญ 
  - การให้ก าลังใจ เม่ือนักศึกษา
เกิดปัญหาข้ึน ส่วนใหญ่ท่ีมาพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษานักศึกษามกัมีความรู้สึกทอ้แท้ ขาด
ความมัน่ใจ ก าลงัสับสน อาจารยท่ี์ปรึกษาจึง
ตอ้งใช้เทคนิคในการกระตุ้นให้ก าลังใจแก่
นกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความมัน่ใจและ
พร้อมท่ีจะต่อสู้กบัปัญหา 
  - การเสนอแนะ ในบางค ร้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็นท่ี
เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาให้กับ
นกัศึกษา เทคนิคการเสนอแนะดงักล่าวควร
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เหตุผลของ
ตนเองให้มาก เพื่อให้สามารถตัดสินใจ
แกปั้ญหาไดโ้ดยตนเอง 
 เทคนิคการให้ค  าปรึกษาส าหรับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาทั้ งหมด ผูเ้ขียนเองเห็นว่า
เทคนิคในการสร้างสัมพนัธภาพกบันกัศึกษา  
นั้ นมีความส าคัญมากเพราะถ้าอาจารย์ท่ี
ป รึกษาสามารถใช้ เทค นิค น้ีได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ สามารถท าให้นกัศึกษาทุกคน
กลา้เดินเขา้มาปรึกษาปัญหาไดทุ้กเร่ือง และ
เม่ือนักศึกษาเขา้มาหาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ
ขอค าแนะน าหรือปรึกษาเร่ืองใดก็ตาม ย่อม
ส่งผลดีต่อตวันักศึกษาเอง และท าให้ระบบ

อาจารย์ท่ีป รึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา
ประสบความส า เ ร็จ  โดยสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ แอสทิน (Astin, 1983 : 74) ท่ีได้
เสนอแนะวา่ถา้นกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา
มีปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึนเท่าไหร่  การประสบ
ความส าเร็จทางการศึกษาก็จะมากข้ึนเท่านั้น 
 แ ล ะ ใ น ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม จ า ก
ประสบการณ์ของผูเ้ขียนเองยงัพบว่าหาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาขาดเทคนิคในการสร้าง
สัมพันธภาพกับนักศึกษาในเบ้ืองต้นแล้ว 
ถึงแม้ว่าจะมีเทคนิคการให้ค  าแนะน าและ
เทคนิคในการให้ค  าปรึกษาท่ีดี ก็ไม่สามารถ
ท าให้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาส าเร็จได ้เพราะ
นักศึกษาไม่กล้าเข้ามาขอค าแนะน าปรึกษา
นัน่เอง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับสถาบันอุดมศึกษา 
 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาจะประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใดนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่การมีเทคนิคการ
ให้ค  าปรึกษาท่ีดีเท่านั้ น แต่ข้ึนอยู่กับระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาทั้งหมด อนัได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา การจดัระระบบของงานอาจารยท่ี์
ปรึกษา ตลอดจนบุคลากร และตวันักศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้ง (สิริอร ขอ้ยุ่น, ภาสินี โทอินทร์ และ
วริะกาญจน์ สุเมธานุรักขกลู, 2554 : 29) 
 โดยส่วนน้ีผูเ้ขียนไดท้ าการสังเคราะห์
งานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับบทบาทอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และความรู้จากประสบการณ์ของ
ผู ้ เ ขี ย น เ ป็ น ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ส า ห รั บ
สถาบนัอุดมศึกษา 6 ประเด็นดงัต่อไปน้ี 



              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016           431 

 1. การแต่ งตั้ งอ าจาร ย์ที่ ป รึ กษา 
ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
คัดเลือกและแต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษา ควร
คัดเลือกอาจารย์ท่ี มีภาระงานน้อยมาเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพราะอาจารยท่ี์มีภาระงาน
มาก เช่น ประธานหลกัสูตร ประธานสาขา รอง
คณบดี คณบดี ฯลฯ จะมีเวลาให้ค  าปรึกษาแก่
นกัศึกษาน้อยลง  และในการแต่งตั้งอาจารยท่ี์
ปรึกษานั้น ควรใช้สัดส่วนอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 
คน รับผิดชอบนักศึกษาไม่เกิน 2 หมู่ เรียน 
ทั้งน้ีเพื่อให้อาจารยท่ี์ปรึกษามีจ านวนนกัศึกษา
ในความดูแลไม่มากจนเกินไป 
 2. การจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดท าคู่ มือ
อาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าปีการศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับอาจารย์ท่ี
ปรึกษา   และเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการขอ
ค าปรึกษาของนักศึกษา โดยในคู่มือต้องมี
ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจ าเป็น เช่น นโยบายของ
มห า วิ ท ย า ลั ย  ร ะ เ บี ย บข้อ บัง คับ ข อ ง
มหาวิทย าลัย  เกณฑ์ก า รจบการ ศึกษา 
รายละเอียดของหลกัสูตรท่ีศึกษา ปฏิทินการ
ป ฏิ บั ติ ง า นห รื อ ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย  ช่องทางการให้ค  าปรึกษา 
โครงการโฮมรูมส าหรับนักศึกษา  เป็นต้น 
โดยการจดัท าคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาจะช่วยท า
ให้บทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษามีความเป็น
ทางการ และมีแนวทางปฏิบัติ ท่ีชัด เจน        
มากข้ึน 
 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการให้ค าปรึกษา สถาบนัอุดมศึกษา

ควรก าหนดให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีระบบ
สารสนเทศเฉพาะตวัส าหรับการใหค้  าปรึกษา 
เช่น มีเว็บไซต์ประจ าตัวอาจารย์ท่ีปรึกษา
ส า ห รั บ ก า ร ให้ ค  า ป รึ ก ษ า   มี เ ฟ ส บุ๊ ค 
(Facebook)  ห รื อ โปรแกรมไลน์  ( Line) 
ส่ วนตัว  ของอาจารย์ ท่ีป รึกษา เพื่ อ เ ป็น
ช่องทางท่ีสะดวก รวดเร็วส าหรับการให้
ค  าปรึกษา  เป็นต้น  เพราะในปัจจุบันนั้ น
นกัศึกษารุ่นใหม่จะใชส้ารสนเทศเหล่าน้ีเป็น
เวลาหลายชั่ว โมง ต่อว ัน  ดังนั้ นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจะท าให้
อาจารยท่ี์ปรึกษามีความใกลชิ้ดกบันกัศึกษา
มากยิง่ข้ึน 
 4. การพัฒนาอาจ าร ย์ที่ ป รึ กษา 
สถาบนัอุดมศึกษาควรจดัให้มีการฝึกอบรม 
การประชุม สัมมนา เพื่อช้ีแจงและทบทวน
บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งนอ้ย
ปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
ตรงกนัส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา และถือเป็น
การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น สะทอ้น
ปัญหาท่ีพบของอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อร่วมกนั
หาแนวทางแก้ไขและพัฒนาบทบาทของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 5. ตัวแบบคุณลักษณะของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่พึงประสงค์  สถาบนัอุดมศึกษาทุก
แห่งควรมีการศึกษาเชิงวิชาการเ ก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีพึ งประสงค์ของอาจารย์ท่ี
ป รึกษา  โดยสอบถามความคิดเห็นจาก
นักศึกษาในสถาบัน  แล้วน ามาสังเคราะห์
สร้างตัวแบบคุณลักษณะของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งการข้ึนมา เพื่อน ามาใช้
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เป็นแนวปฏิบัติ ท่ีดี (Best Practice)ส าหรับ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  
 6. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาควรมีการประเมินผลความ
พึงพอใจต่อบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ของนกัศึกษา โดยสอบถามความคิดเห็นจาก
นักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง อาจท าเป็น
ภาพรวมในระดับคณะหรือระดับสถาบัน  
เพื่อสะทอ้นถึงความส าเร็จของระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา  และเป็นการหาแนวทางในการ
พฒันา แก้ไข เพื่อสร้างประสิทธิภาพระบบ
อาจารยท่ี์ปรึกษาภายในสถาบนัอุดมศึกษาให้
ดียิง่ข้ึนต่อไป   

ในส่วนของข้อเสนอแนะส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ งหมดน้ี ผู ้บริหารควร
น าไปจัดท าอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการ
พัฒนาบทบาทของอาจารย์ท่ีป รึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
ตอบสนองกบัภารกิจของอาจารยท่ี์ปรึกษาใน
การดูแลให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา ตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษา 

 

สรุป 
 อาจารย์ท่ีปรึกษา หมายถึง อาจารย์
หรือกลุ่มอาจารยท่ี์ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการจากสถาบันอุดมศึกษา  มีหน้าท่ีให้
ค  าปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษาทุกด้าน 
เพื่อให้นกัศึกษาสามารถประสบความส าเร็จใน

การศึกษา  อาจารย์ท่ีปรึกษามีความส าคญัต่อ
นักศึกษาทั้ งด้านการเรียน  ด้านบุคลิกภาพ  
ด้านการร่วมกิจกรรมของสถาบัน  ด้าน
สวสัดิการและการบริการ ด้านการวางแผน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ  และด้านการอยู่
ร่วมกบัสังคม 
 ในส่วนบทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษา
นั้นประกอบด้วย  บทบาทในการแนะน าและ
ให้ค  าปรึกษา ซ่ึ งถือเป็นบทบาทพื้นฐาน  
บทบาทด้านการพัฒนานักศึกษา นับเป็น
บทบาทรองลงมาจากบทบาทพื้นฐาน   บทบาท
ด้านความสัมพนัธ์กบันักศึกษา  เป็นบทบาท
พิเศษเฉพาะของอาจารยท่ี์ปรึกษา  และบทบาท
ในดา้นการใหค้วามช่วยเหลือและประสานงาน 
นบัเป็นบทบาทการเป็นท่ีปรึกษาดว้ยหวัใจ 

ส าหรับเทคนิคการให้ค  าปรึกษา
ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาประกอบดว้ย เทคนิค
ในการสร้างสัมพนัธภาพกบันกัศึกษา  เทคนิค
การให้ค  าแนะน า  และเทคนิคการให้ค  าปรึกษา  
ส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะของสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับอาจารย์ท่ีปรึกษา
ประกอบดว้ย การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา  การ
จดัท าคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการให้ค  าปรึกษา  การ
พฒันาอาจารย์ท่ีปรึกษา ตวัแบบคุณลักษณะ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีพึงประสงค์ และศึกษา
ความพึงพอใจของนกัศึกษา 
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