
โครงการพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการ
หลกัสูตรปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์

* คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรปริญญาตรี *



ท่ีมาของโครงการ
• เร่ิมจากการประชมุคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรปริญญาตรี พิจารณาประเด็นจ านวนนกัศกึษาสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์มีจ านวนลดลง และมีอตัราการออกกลางคนัเป็นจ านวนมาก เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา

• ผศ.สกุานดา วรพนัธุ์พงศ์ ได้ท าวิจยั การสร้างกระบวนการสื่อสารของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระบบการศกึษาทางไกล 

ศกึษาเฉพาะกรณีหลกัสตูรนิเทศศาสตร์  เม่ือปี 2550  ร่วมกบั รศ.อภิชญา  โดยทดลองให้ค าปรึกษาแก่นกัศกึษา ซึง่

ผลการทดลองและติดตามผลพบวา่ กลุม่ทดลองให้ค าปรึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา่กลุม่ควบคมุ รวมถึง

การออกกลางคนัก็น้อยลง

• ผศ.สกุานดา เสนอให้พฒันาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการหลกัสตูรปริญญาตรีเพ่ือสารตอ่งานวิจัย และคิดว่าจะ

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการออกกลางคนั 



คณะท างานพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี
รศ.สมุน อยูส่นิ ประธานคณะท างาน

รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชยักลุ คณะท างาน

รศ.อภิขญา อยูใ่นธรรม            คณะท างาน

ผศ.ดร.อจัฉราวรรณ อิศรางกรู ณ อยธุยา คณะท างาน

ผศ.สกุานดา วรพนัธุ์พงศ์ คณะท างาน

อาจารย์ กรรพมุ บญุทวี                                                  คณะท างาน

นางสาว ณภทัร แก้วสะพาน เลขานกุาร



งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

*บษุบา สธีุธร และคณะ (2548) “ ความพงึพอใจของนกัศกึษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

หลกัสตูรปริญญาตรีนิเทศศาสตร์”

มีข้อเสนอแนะให้สาขาวิชาจดัอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นกัศกึษา

*สกุานดา วรพนัธุ์พงศ์ และ อภิชญา อยูใ่นธรรม (2550) “ การสร้างกระบวนการสื่อสาร
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาในระบบ การศกึษาทางไกล  ศกึษาเฉพาะกรณีหลกัสตูรนิเทศ

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช “

*สกุานดา วรพนัธุ์พงศ์ และ จิราพร สวุรรณวาจกกสกิิจ  (2555) การพฒันาระบบและคูมื่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์



สรุปปัญหา
ด้านนักศกึษา :   การเรียนการสอนในระบบการศกึษาทางไกลมีปัญหาเกิดขึน้หลายประการได้แก่

- การหาสว่นตวั / ปัญหาครอบครัว 

- การปรับตวัเข้ากบัระบบการศกึษาทางไกล 

- ไมเ่ข้าในเนือ้หาวิชา 

- การไมต่ิดตามขา่วสารของมหาวิทยาลยั

- การไมไ่ด้รับขา่วสารหรือไมไ่ด้รับเอกสารการสอน

- ขาดการวางแผนการเรียน ไมมี่ความกระตือรือร้น

- ขาดเพ่ือนหรืออาจารย็ให้ค าปรึกษาดแูล

- ออ่นประสทิธิภาพในการเรียนรู้ -



ด้านมหาวิทยาลยัและสาขาวิชา

ผลิตชดุวิชาไมเ่สร็จ

สง่เอกสารลา่ช้า

เนือ้หาวิชายากเกินไป 

ข้อสอบยาก 

ระบบการตดิตอ่สื่อสารมีปัญหา 

ขาดอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ

คา่ใช้ในการฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะแพงเกินไป 



ปัจจยัภายนอก

• -มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมิูภาคเปิดสอน
นิเทศศาสตร์เป็นจ านวนมาก

•นกัศกึษามีโอกาสส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัปิดมากกวา่

•สภาพเศรษฐกิจ

•ตลาดแรงงาน



ปัญหานกัศกึษา
ปัญหามหาวิทยาลยั/

สาขาวิชา
ปัจจยัภายนอก

จ านวนนกัศกึษา
ลดลง 

นกัศกึษาออก
กลางคนั



วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายและผลของโครงการพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือวางระบบการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นกัศกึษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

- เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

- เพ่ือก าหนดวิธีการและช่องทางในการสื่อสารและการปฏิสมัพนัธ์กบันกัศกึษา

เป้าหมาย   ติดตามให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นกัศกึษาวิชานิเทศศาสตร์ ท่ีเข้าศกึษาตัง้แตภ่าคหนึ่ง ปีการศกึษา 

2558 เป็นต้นไป จนกวา่ส าเร็จการศกึษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ช่วยแก้ไขปัญหาทางวิชาการ ท าให้
สามารถปรับตวัเข้ากบัระบบการศกึษาทางไกล อนัจะเป็นช่องทางหนึง่ในการป้องกนัปัญหาการออกกลางคนัของ

นกัศกึษา



ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ
• เร่ิมใช้กบันกัศกึษาที่เข้าศกึษาในภาค 1 ปีการศกึษา 2558 เป็นต้นไป 

1 จดัท าคูม่ืออาจารย์ที่ปรึกษา

2 ประชมุคณาจารย์ประจ าหลกัสตูรปริญญาตรี เพื่อชีแ้จงบทบาทและวิธีการให้ค าปรึกษา

วิชาการ

3 จดัท าบญัชีรายช่ือนกัศกึษาและและจดัแบง่จ านวนนกัศกึษาในความดแูลของอาจารย์ที่

ปรึกษาแตล่ะคน

4 เผยแพร่ข่าวสารเร่ืองการมีอาจารย์ที่ปรึกษา

5 เก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบการให้
ค าปรึกษา



หนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรีกษา

• ให้ค าแนะน า ในเร่ืองการเรียน การท ากิจกรรม 

• ให้ค าปรึกษาปัญหาการเรียน ปัญหาอื่นท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเรียน

• ให้ความรู้ 

• สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจอนัดีระหวา่งนกัศกึษา อาจารย์ สาขาวิชา และ
มหาวิทยาลยั



องคป์ระกอบของคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา

• แบง่เป็น  3 สว่น 

ส่วนที่ 1   ความเป็นมาและความส าคญัของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา

ขัน้ตอนและกระบวนการสื่อสารของอาจารย์ท่ีปรึกษา

หน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา

ส่วนที่ 2   ข้อปฏิบตัิการให้ค าปรึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ระเบีนบ ข้อปฏิบตัิตา่งๆ เช่นการลงทะเบียน การเพิ่มถอนชดุวิชา การลาพกัการศกึษา การเทียบ

โอนชดุวิช การประเมินผลการศกึษา เป็นต้น

ส่วนที่ 3    เอกสารประกอบการให้ค าปรึกษา

ปฏิทินการศกึษา   และ แบบบนัทกึข้อมลูในการให้ค าปรึกษา



กิจกรรมท่ีด าเนิน

• แนะน าตวัสร้างความสมัพนัธ์กบันกัศกึษา เร่ิมจากท าหนงัสือแนะน าอย่างเป็นทางการจากสาขาวิชา

• อาจารย์ท่ีปรึกษาติดต่อกบันกัศกึษา แนะน าตวัเอง ทางโทรศพัท์ หรือทางอีเมล์  นดัหมายช่วงเวลาท่ีสะดวกในการให้

ค าปรึกษา

• ให้ค าแนะน านกัศกึษาและเป็นก าลงัใจก่อนสอบ

• สอบถามผลการสอบ และช่วยแนะน านกัศกึษาในการลงทะเบียน 



จรรยาบรรณของอาจารยท่ี์ปรึกษา

•ต้องค านึงถึงสวสัดิภาพของนกัศกึษา

•ต้องรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของนกัศกึษา

•ต้องพยายามช่วยเหกลือนกัศกึษาอย่างสดุความสามารถ ภายใต้ระเบียบและ
จริยธรรม

•ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บคุคลอื่นหรือสถาบนัอื่น

•ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติท่ีเหมาะสม มีคณุธรรมจริยธรรม


