
อธิการบดีพบเพื่อนคณาจารย์
“การปฏิบัติภารกิจการให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา”

โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



STUDY HARD WORK HARD

DON’T BE AFRAID OF FAILURE



STUDY HARD WORK HARD

Maj. Gen. Charles F. Bolden, NASA Administrator, Dr. Ellen 

Stofan, Chief Scientist, คณุหญิงสมุณฑา ศ.ดร.ประสาท ผศ.ดร.ยวุดี



• Teacher

• Researcher

• Leader
Teacher

Researcher

Leader



What is research all about?



Research

• To define the steps 
To work out the details of a solution

• To define the approach 
To choose a method of solution

• To define the problem 
To find a problem worthy of a solution

That is research all about !



Research

Inventor  vs. Technician
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เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของ
ประเทศไทย
“ท่ีเป็นสมาชิกของ  ALICE, CERN”

A Large Ion Collision Experiment
“ALICE”



ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

มทส. ลงนาม ความร่วมมือและเป็นสมาชิกของ ALICE, CERN

มทส. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพฯ
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~ 1300 Members             from both 
NP and HEP communities
36 Countries
13 Institutes
~ 160 MCHF capital cost  (+ ‘free’ 
magnet)

History
1990-1996: Design
1992-2002: R&D
2000-2010: Construction
2002-2007: Installation
2008 : Commissioning
2009-> Data  Taking!
4 TP addenda along the way:  
1996 : muon spectrometer      
1999 : TRD;
2006 : EMCAL;  2010 : DCAL
2012: LoI for ALICE Upgrade for 
the years 2018-2026 approved!

Armenia Brazil 

Chile 

China 
Croatia Cuba 

Czech Republic 

Denmark Egypt 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

India 

Italy 

Japan 
Mexico Netherlands 

Norway 

Pakistan 

Peru 

Poland 

Romania 

Russia 

Serbia 
Slovakia 

South Africa 

South Korea 

Spain 

Sweden 
Switzerland 

Thailand 

Turkey 

Ukraine 
United Kingdom 

United 
States 

ALICE: A Large International Collaboration

SUT joined the ALICE in 2011

Team Leader
‐ Dr. Chinorat Kobdaj

Students 
- Navadecho Chankhunthot (CERN Summer 

Student)
- Ruchipas Bavontaweepanya (RGJ PhD ) 
- Wanchaloem Poonsawat (SUT-PhD)

Czech Rep.

http://www.theodora.com/wfb/south_africa/south_africa_maps.html
http://www.theodora.com/wfb/south_africa/south_africa_maps.html
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.yale.edu/japanus/_borders/japanese flag.gif&imgrefurl=http://www.yale.edu/japanus/&h=267&w=400&sz=120&tbnid=TlTw6F11FMD0CM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images?q=japanese+flag&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.yale.edu/japanus/_borders/japanese flag.gif&imgrefurl=http://www.yale.edu/japanus/&h=267&w=400&sz=120&tbnid=TlTw6F11FMD0CM:&tbnh=83&tbnw=124&prev=/images?q=japanese+flag&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/texture/flag/Cuba.jpg
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/texture/flag/Cuba.jpg
http://www.asaahsap.com/IMAGES/1000269-Turkish_Flag-Turkey.gif
http://www.asaahsap.com/IMAGES/1000269-Turkish_Flag-Turkey.gif
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.

วังสระปทุม, กรุงเทพมหานคร, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖



12

การจัดอนัดบัมหาวทิยาลยัด้านวิจัย

๑. มหิดล                        ๒. จุฬาลงกรณ์ 
๓. เทคโนโลยสุีรนารี      ๔. มจธ.
๕. เชียงใหม่                    ๖. ขอนแก่น
๗. NIDA ๘. มธ.
๙. มน.                             ๑๐. มก.
หมายเหตุ จัดอนัดบัโดย สกอ. วนัที่ ๒ ก.ย. ๔๙



TRF Research Ranking in                                                                               
Engineering and  Technology. 2012(2010)                         
ในสถาบันอุดมศึกษาที่คัดเลือกโดย สกว. สกอ. และ สมศ.

ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

Institutes                     Rating 5.                            Rating 4.
KU                              0(1)                                    2(1)
KKU                           0(0)                                    2(2)
CU                              4(4)                                    5(3)
CMU                           1(0)                                    1(1)
KMUTT                      4(5)                                    5(7)
KMUTL                      1(-)                                     3(-)
SUT                             0(0)                                    5(1)         
PSU                             0(0)                                    2(5)

หมายเหต ุ1. Elec. Eng. 2. Telecom. Eng. 3.Civil Eng. 4. Bio Tech. and
5. Food Technology.



TRF Research Ranking in                                                                               
Basic Sciences and Other Applied Sciences. 2012                        
ในสถาบันอุดมศึกษาที่คัดเลือกโดย สกว. สกอ. และ สมศ.

ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

Disciplines                     Rating 5.                            Rating 4.
Physics                             X
Mathematics                                                                X
Bio-Chemistry                                                             X
Chemistry                                                                    X
Animal Production                                                      X

หมายเหต ุวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ท่ี ๑(ดีเย่ียม) ปี ๒๕๕๑ และได้ท่ี ๑
(ดีเย่ียม) ปี ๒๕๕๓ และครัง้สดุท้าย ได้คะแนน ๕ ดีเย่ียม นบัเป็นเวลา ๓ สมยั
ติดต่อกนั



What is leadership all about?



Leadership

• To enable

Execution

• To empower 

Decision Making

• To energize 

Motivation

That is leadership all about !



Leadership

Leader vs. Manager



Leadership

A first rate leader uses other’s brain; 

A second rate leader uses other’s muscle;

A third rate leader uses his own muscle.  

1 + 1 > 2



Teaching

• To instruct

To pass on knowledge

• To invite 

To develop the ability to learn

• To inspire

To kindle the desire to learn

That is teaching all about !



Teaching

Master vs. Tutor
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ววิฒันาการของ ควอท.
-วนัท่ี ๔ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ร่วมประชุม POD Network 
Conference ท่ี Montreal, Canada และดูงานในสหรัฐอเมริกา

- วนัท่ี ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ประชุมวชิาการคร้ังท่ี ๑ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
มากกวา่ ๖๐๐ คน

- วนัท่ี ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพฒันา
วชิาชีพอาจารยแ์ละองคก์รระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

- วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ประชุมวชิาการคร้ังท่ี ๒ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
มากกวา่ ๑,๓๐๐ คน

- วนัท่ี ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ประชุมวชิาการคร้ังท่ี ๓ ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมมากกวา่ ๗๐๐ คน
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Professional and Organizational Development    
Network of Thailand Higher Education. (ThaiPOD)

G:/index.html
G:/index.html
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สมาชิกของ ควอท. แบ่งออกเป็นสองประเภท ดงัน้ี
(1) ประเภทสถาบนั โดยใหผู้บ้ริหารสูงสุดของ
สถาบนัอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีสมาชิก
(2) ประเภทบุคคล ไดแ้ก่คณาจารยห์รือบุคลากรของ
สถาบนัอุดมศึกษา และบุคลากรขององคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง
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ThaiPOD
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Prof. N. Chism, Prof. L. D. Fink and Prof. T. Gray
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International Consortium for 
Education Development, : กรรมการบริหาร 
ICED
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ตวัอยา่งกิจกรรมของ ควอท.

การประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 

Learning, PBL)

-วนัท่ี ๑๘ – ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๑ ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี นครราชสีมา

- วนัท่ี ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑  ณ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ สงขลา
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อบรมเขม้หลกัสูตร “กา้วแรกสู่ครูมืออาชีพ”

รุ่นท่ี ๑   ระหวา่งวนัท่ี ๖ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

รุ่นท่ี ๒  ระหวา่งวนัท่ี ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒

รุ่นท่ี ๓  ระหวา่งวนัท่ี  ๒๕ – ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๒

รุ่นท่ี ๔  ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
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นักเรียนทุน สกอ.

ทุนต่างประเทศ โครงการพฒันาอาจารย ์๑๓ คน

ทุนในประเทศ โครงการพฒันาอาจารย ์  ๘๑ คน

ทุน UDC ๕๑ คน

ทุนวิทยาเขตสารสนเทศ                          ๑๖ คน

รวม                                             ๑๖๑ คน
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เป็นมหาวทิยาลยัที่ให้ความส าคญั
ปัจจยัคุณภาพการศึกษา

และสถานพฒันาคณาจารย์ (FDA)
ที่เป็นแบบอย่างทั้ง role model, good 

practice, best practice

“งานวิจัยสถาบันและประกันคุณภาพการศึกษา”

.
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การจัดอนัดบัมหาวทิยาลยัด้านการเรียนการสอน

๑. มหิดล                        ๒. จุฬาลงกรณ์ 
๓. เชียงใหม่                   ๔. ขอนแก่น
๕. มทร.กทม.                 ๖. มธ.
๗. มทส.                         ๘. มก.
๙. มจธ.                         ๑๐. มศ.
หมายเหตุ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มทส. มีรองอธิการบดี

ฝ่ายพฒันาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้
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ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



สาเหตุทีนั่กศึกษาไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน

การแบ่งเวลา : เที่ยวมากไป ขีเ้กยีจ ไม่อ่านหนังสือ ตามใจเพ่ือน

การจัดระบบตัวเอง : ไม่รู้จะท าอะไรก่อน-หลงั

ท าในส่ิงที่ไม่ส าคญัก่อน

เน้นรายละเอยีดมากเกนิไป

รู้แต่ไม่ท าหรือท าไม่ได้ : ประยุกต์ทฤษฎไีม่เป็น

ประมาทรู้มากเกนิไป    ไม่เข้าเรียน

จดงานไม่ทัน



สาเหตุทีนั่กศึกษาไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน (ต่อ)

แรงจูงใจ : ขาดแรงจูงใจ  ไม่รู้ว่าเรียนไปท าไม  ไม่มีเป้าหมาย

ไม่เห็นคุณค่าของวชิาที่เรียน ไม่ได้เลือกอนาคตหรือ

อาชีพไว้ก่อน
ปัญหาส่วนตัว : ประหม่า  ขาดความมั่นใจ  ตกใจกลวั

อารมณ์ : เอาแต่เศร้า  เครียด

สังคม : โดดเดีย่ว ฟังบรรยายไม่รู้เร่ือง  ไม่ร่วมกจิกรรม

ไร้เพ่ือน
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- รณรงคใ์หน้กัศึกษาขยนัเรียนหนงัสือ

- รณรงคใ์หเ้สริมเพิ่มจ านวนอาจารยท่ี์ปรึกษา

- เล่ือน(เพิ่ม)เวลาเปิดปิดศูนยบ์รรณสารฯ และศูนยค์อมฯ

- เพิ่มจ านวนผูช่้วยสอน และอ่ืน ๆ

“ลดการสอบตกและการตกออกของนกัศึกษา มทส.”
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การตอ้นรับนอ้งใหม่อยา่งสร้างสรรค์

- เวน้เคร่ืองดองของเมา

- เวน้การจดักิจกรรมนอกมหาวทิยาลยั

- เวน้การท าร้ายร่างกายบงัคบัคู่เขญ็ ใหแ้สดงอากปักิริยา
ท่ีไม่สมควร

- เวน้เร่ียไรเงินจากรุ่นนอ้งซ้ือส่ิงของหรือจดักิจกรรม
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มาตรการ แนวทาง ที่ใช้กับ

นักศึกษาใหม่
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ปฐมนิเทศ: นักศึกษาต้องรู้วธีิรู้-การ
แสวงหาความรู้

๑.  แหล่งความรู้ ได้แก่
- อาจารย์
- ห้องสมุดและห้องคอมพวิเตอร์
- ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
- เพ่ือน พี ่(นิสิต นักศึกษา)
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นักศึกษาต้องรู้วธีิรู้-การแสวงหาความรู้(ต่อ)

๒.  ความรู้ทีนิ่สิต นักศึกษาแสวงหา
- ท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความรู้ 
- การตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อสันนิษฐาน
- การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
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เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีลกัษณะท่ีมีผูอ้ยู่
อาศยัในลกัษณะ

จดั Living and Learning Dormitory ได้
“ดอนตะวนั ครัวท่านทา้ว เด่นทองกวาว
พราวแสดทอง กาสะลองค า”

“เมืองมหาวิทยาลยั Residential University”



การบรรยายเรื่อง
“ความส าคัญของพี่เลี้ยงทางวิชาการ ต่อ

ความส าเร็จของ มทส.”

โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖



Tutorial: หลกัการเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้

ท าซ ้า : การลืมเกดิขึน้ง่าย ป้องกนัได้ด้วยการท่องและอ่านซ ้า   

ย า้รางวลั : เพ่ือจูงใจให้ขยนัขึน้
ขยันคิด : อย่าอ่านหรือฟังผ่าน ไป ต้องใส่ใจคดิและติดตามเสมอ 

สะสม : เรียนรู้ สะสมวนัละนิด  ไม่ใช่หักโหมก่อนสอบ

ฟิตปฏิบัติ : เพ่ือให้เกดิทักษะ และความช านาญ
เพิม่สมรรถนะตนเอง : โดยใช้การจัดสภาพแวดล้อมเข้าช่วยเป็น

ตัวเร่ง และตัวกระตุ้นด้วย



44

โปร, Tel (66) 44-224141-6, Fax (66) 44-224140, e-mail: 

cenintaf@sut.ac.th.
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คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
1. VISIBLE (เห็นตวัได)้
2. APPROACHABLE (เขา้พบได)้
3. ACCOUNTABLE (อุเบกขา)
4. TOUCHABLE (วิพากษไ์ด)้
5. RESPONSIBLE (รับผดิชอบ)
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แนวปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ
๑. ศึกษาหลกัสูตร แผนการศึกษา ขอ้บงัคบั ลกัษณะ

วชิาและวธีิการสอน รวมทั้งระบบการศึกษา
๒. ควบคุมดูแลและติดตามผลการเรียนของนกัศึกษา   

ใหเ้ป็นไปตามแผนการศึกษาและขอ้บงัคบัฯ
๓. ใหค้  าแนะน าทั้งดา้นวชิาการและปัญหาส่วนตวั          
เพื่อปลูกฝังและสืบสานวฒันธรรม เอกลกัษณ์

ขนบธรรมเนียมอนัดีของชาติและของทอ้งถ่ิน
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แนวปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ(ต่อ)
๔. รู้จกันกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ และสร้างความสมัพนัธ์

ท่ีดี และสามารถใหค้ าแนะน าท่ีสร้างสรรค์
๕. ดา้นอ่ืน ๆ  เช่น มีส่วนร่วมในกิจกรรม นศ.

รักษาสิทธิผลประโยชน์ จดั Office Hours ส่งเสริมใหก้ าลงัใจ 
แนะน าการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

๖. พบปะกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาดว้ยกนัเป็นกลุ่ม

๗. หากไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดค้วรแจง้ นศ. ทราบ



• ให้ช่วยเหลือเรื่องการเรียน แนะแนวการเรียน

• มีความเป็นกันเองในการเข้าพบ โดยดูแลเสมือนญาติ

• มีเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษาทุกคน

อย่างเท่าเทียมกัน

• เห็นแก่ประโยชน์ของนักศึกษาให้มากขึ้น

• ให้จัดเวลานัดพบโดยมีการก าหนดเป็นตารางนัด

ประมวลความต้องการ เข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษา

48



• ให้ติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดกว่านี้ 

- ก่อนลงทะเบียน ให้นัดว่าเรียนอย่างไร มีวิชาอะไรเปิด 

- ลงทะเบียนแล้ว มีปัญหาจะได้หาทางแก้ไขได้ 

- ก่อนลงทะเบียนจริง

- ให้มีการนัดประชุมปรึกษาร่วมกันทั้งสาขาวิชา 

- เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียนของทุกชั้นปี 

- ให้สามารถจัดตารางเรียนลงตัว และลงทะเบียนได้ทุกคน

ประมวลความต้องการ (ต่อ)
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• ส่วนกิจการนักศึกษาได้จัดท ารายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษา
จากสมุดบันทึกและได้ส ารวจทักษะ
การใช้ชีวิตของนักศึกษาโดยมีผล ดังน้ี

การรายงายผลจากส่วนกิจการนักศึกษา
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• ระยะที ่1 เป็นระยะการพัฒนาระบบอาจารยท์ี่
ปรกึษา

• วัตถปุระสงค ์เพือ่สรา้งความตระหนักใหก้บั
อาจารยท์ีป่รกึษา

• วธิกีารด าเนนิงาน 
• 1) จัดท าและประกาศใชแ้นวปฏบิตัเิกีย่วกบัการ
เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา

• 2) จัดระบบอาจารยท์ีป่รกึษาในระดบัส านักวชิา 
โดยมคีณะท างาน 2-3 คน และมกีารประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งคอื ศนูยบ์รกิาร
การศกึษา และสว่นกจิการนักศกึษา

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
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• 3) จัด Call Center เพ่ือรับแจ้งปัญหาฉุกเฉินจากนกัศึกษาโดยมีการ
กลั่นกรองในเบ้ืองต้นก่อนติดตอ่อาจารยท์ี่ปรึกษา และสามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือช่วยนักศึกษาแก้ปัญหาได้เลยหากอยู่ในวิสัยที่
จะช่วยได้ หรือวินิจฉัยเพ่ือส่วเร่ืองให้ผู้เก่ียวข้อง เช่นส่วนกิจการ
นักศึกษาหรือ อาจารย์ที่ปรึกษาโดยเชิญศูนย์ปฏิบัติการทางการ
แพทย์และสาธารณสุขเป็นหน่วยงานกลางหรือ Call Center

• 4) จัดอบรมเทคนิคการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยอธิการบดีเป็น
วิทยากร

• ระยะท่ี 2 หลังจากการด าเนินการระยะท่ี 1 และการประเมินผล จะ
จัดท าและใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับ มทส. และระบบการ
ประเมิน

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
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• มติสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เม่ือวันท่ี 23
สิงหาคม 2555 นั้น สภาวิชาการมีมติดังน้ี

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา โดย
ให้จัดท าและประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยการหารือรูปแบบกับงานนิติการ ก่อนออก
ประกาศใช้ต่อไป

2. ในส่วนของรายละเอียดการด าเนินการ มอบสถานพัฒนา
คณาจารย์จัดตั้งคณะท างานประกอบด้วยผู้แทนจากส านักวิชา 
และการจัดตั้ง Call Center โดยท่ีประชุมมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังน้ี

มติสภาวิชาการ
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1) ให้จัดท า Flow chart สรุปขั้นตอนการด าเนินงานของการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการ ควรมีการเชื่อมโยงไปถึงส่วนได้ส่วน
เสีย หรือการติดต่อผู้ปกครองด้วยหรือไม่

2) ควรมีการประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาด้วยหรือไม่ เพ่ือการ
กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความส าคัญอยา่งจริงจังกับ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

มติสภาวิชาการ
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1. อาจารย์ท่ีปรึกษามีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี

1.1 ตระหนักความส าคัญของบทบาทและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

1.2 มีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษา

1.3 มีความเมตตากรุณา ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของ
นักศึกษา

2. อาจารย์ท่ีปรึกษามีจรรยาบรรณ ดังต่อไปน้ี 

2.1 ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่ท าการใด ๆ 
ท่ีก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา มทส.
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2.2 ต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาใน
ความดูแลให้เป็นความลับ

2.3 ต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ 
(ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดท่ีเกิน
ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้นั้น    
ให้ไปรับบริการจากบุคลากรอ่ืน เช่น นักแนะแนว นักจิตวิทยา 
จิตแพทย์ นักกฎหมาย และแพทย์ เป็นต้น

2.4 ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพในสาขาท่ีตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาท่ีดีงาม เพ่ือ
เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา มทส.(ต่อ)
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3. อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี

3.1 ใหก้ารปรึกษาแนะน านักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและ
การเลือกวิชาเรียน 

3.2 ใหค้ าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนรายวิชา
ท่ีเรียนให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

3.3 ใหก้ารปรึกษาแนะน านักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียน
และการค้นคว้า โดยติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา มทส.(ต่อ)
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3.4 ใหก้ารปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการ
แก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนรายวิชาต่างๆ

3.5 ใหก้ารปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว และการด าเนิน
ชีวิต 

3.6 ใหก้ารแนะน าเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา

4. จัดท ากรณีตัวอย่างค าถามท่ีนักศึกษาถามบ่อยและแนว
ค าตอบ (Frequently Asked and Questions) ให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้ค าปรึกษา 

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษา มทส.(ต่อ)
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ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

มทส. ลงนาม ความร่วมมือและเป็นสมาชิกของ ALICE, CERN

มทส. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพฯ
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ปญญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญา เป็นแสงสว่างแห่งโลก



THANK YOU
prasart@sut.ac.th
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พื้นท่ีมี
ปัญหา
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Living & Learning     
Dormitory (WiFi)


