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บทที ่1 
ความส าคัญของอาจารย์ทีป่รึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา 
  
 สถาบนัอุดมศึกษา  มีภารกิจส าคญัประการหน่ึง  คือ การพฒันาคุณภาพบณัฑิต ใหเ้ป็นผูมี้ความ
เป็นเลิศทางวชิาการ มีบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  มีมนุษยสมัพนัธ์   มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
 ภารกิจดงักล่าว    จะส าเร็จลุล่วงดว้ยดี   ก็ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายประการ  อาทิ   ปรัชญาของ
มหาวทิยาลยั  สภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยั  ระบบการท างาน  และการปฏิบติัตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ
ของอาจารย ์ นกัศึกษา  และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ   นอกจากน้ีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไม่ควรมองขา้ม  คือ  
ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา  คือ บุคคลท่ีสถาบนัอุดมศึกษา     แต่งตั้งข้ึนเพ่ือใหค้  าแนะน าช่วยเหลือนกัศึกษา 
ในดา้นต่าง ๆ เช่น ทางดา้นวชิาการ ดา้นพฒันาบุคลิกภาพ  การปรับตวัเขา้กบัสงัคม     การเขา้ร่วมกิจกรรม  
การวางแผน  และการเตรียมตวัเพื่ออาชีพ เป็นตน้ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา   สมควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นการใหค้  าปรึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัแก่นกัศึกษา  เป็นความคิดความเห็นระหวา่งบุคคลท่ีท าใหเ้กิดความเติบโตในหวัใจในชีวติ     ดงันั้น
อาจารยท่ี์ปรึกษา  จึงมีความส าคญัยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพของนกัศึกษา    และมีความส าคญัต่อความส าเร็จ
ของนกัศึกษา 
 
วตัถุประสงค์ของงานอาจารย์ทีป่รึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

1. เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการติดต่อส่ือสาร  ระหวา่งมหาวทิยาลยักบันกัศึกษา  สร้างความอบอุ่นใจ 
เป็นท่ีพ่ึงพร้อมจะช่วยเหลือนกัศึกษาในทุกดา้น 

2.  เพ่ือใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นวชิาการเก่ียวกบัหลกัสูตร  ลกัษณะรายวชิาท่ีเรียน  การเลือกวชิา
เรียน  การลงทะเบียนเรียน  วธีิการเรียนและการวดัผล  ทั้งน้ี  เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาครบตามหลกัสูตร 

3.  เพื่อสนบัสนุนดา้นการบริหารของมหาวทิยาลยั  ช่วยใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจ กฎ ระเบียบ
ขอ้บงัคบั ประกาศและค าสัง่ต่าง ๆ  ท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหก้บันกัศึกษา 
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4.    เพ่ือช่วยส่งเสริมนกัศึกษาใหส้ามารถพฒันาการด าเนินชีวติ  อยูใ่นมหาวทิยาลยั  และแกปั้ญหา
ไดอ้ยา่งเหมาะสมจนส าเร็จการศึกษา 

   
ความส าคญัของอาจารย์ทีป่รึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

1. ด้านวชิาการ   อาจารยท่ี์ปรึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่   ต่อความส าเร็จทางดา้นวชิาการของ
นกัศึกษา  กล่าวคือ  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะช่วยใหค้  าแนะน า  เก่ียวกบัหลกัสูตร  โครงสร้างหลกัสูตร  การ
ลงทะเบียนวชิาเรียน  วธีิการเรียน  การวดัผล   ตลอดจนแนวทางการศึกษาท่ีนกัศึกษาจะสามารถจบหลกัสูตร   
ไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

2. ด้านพฒันาบุคลกิภาพ  อาจารยท่ี์ปรึกษา จะมีส่วนส าคญัในการพฒันาบุคลิกภาพของ
นกัศึกษา เช่น การแต่งกายใหถู้กระเบียบ   และเหมาะสมกบัโอกาส กิริยามารยาท   การเขา้สงัคม การ
ประพฤติปฏิบติัใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณีไทย  การสร้างมนุษยสมัพนัธ์   การรู้จกั
กาลเทศะและบุคคล ตลอดจนคุณธรรมต่าง  เช่น ความซ่ือสตัย ์ความอุตสาหวริิยะ  ความรับผิดชอบ เป็นตน้ 

3. ด้านการท ากจิกรรมต่าง ๆ   อาจารยท่ี์ปรึกษา   จะมีส่วนกระตุน้และสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั อาทิ  การปฐมนิเทศ   วนัไหวค้รู  งานแห่เทียนจ าพรรษา      งานกีฬา
ภายใน  และภายนอก ฯลฯ   การเขา้ร่วมชมรม   หรือสโมสรนกัศึกษา   เพ่ือฝึกความเป็นผูน้ า       และผูต้ามท่ี
ดีในสงัคมประชาธิปไตย  การท างานร่วมกนั การแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ    เช่น  ดนตรี  กีฬา  หรือ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ตลอดจนการตดัสินใจ  และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ 

4. ด้านบริการต่าง ๆ  อาจารยท่ี์ปรึกษามีความส าคญัในการแนะน าบริการ และสวสัดิการต่าง ๆ 
ของมหาวทิยาลยัใหน้กัศึกษาไดท้ราบ        เช่น บริการแนะแนว    บริการตรวจสุขภาพ  บริการของฝ่ายทุน
และรางวลั   บริการจากส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   บริการของฝ่ายต่าง ๆ 

5. ด้านการสร้างช่ือเสียงให้มหาวทิยาลยั   อาจารยท่ี์ปรึกษามีส่วนส าคญัในการส่งเสริม
สนบัสนุนและกระตุน้ใหน้กัศึกษาช่วยสร้างเสริม  และรักษาช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั  รวมทั้งการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัมหาวทิยาลยั โดยพฒันาความรู้ความสามารถของตนใหมี้ศกัยภาพสูง จนเป็นท่ียอมรับ
ของสงัคม  เช่น  ความรู้ความสามารถทางดา้นการเรียน  การสอบชิงทุน  การไดรั้บโล่ห์รางวลัดา้นกีฬา  
ดนตรี การแสดง  การแข่งขนั  และการประกวดต่าง ๆ 

6. ด้านวางแผนชีวติและการสร้างอาชีพ    อาจารยท่ี์ปรึกษามีบทบาทส าคญั    ในการกระตุน้ให้
นกัศึกษาวางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ  โดยประสานกบัฝ่ายต่าง ๆ  เช่น    ฝ่ายแนะแนว   ฝ่ายจดัหางานของ
กรมแรงงาน เป็นตน้ 
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7. ด้านการเป็นสมาชิกของสังคม  และเป็นพลเมอืงดขีองชาติ       อาจารยท่ี์ปรึกษามีส่วนส าคญั 
ในการเสริมสร้าง    สนบัสนุน     และกระตุน้ใหน้กัศึกษาประพฤติปฏิบติัตน  ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ   โดยเสียสละ สร้างจิตอาสา  อุทิศก าลงักาย  ก าลงัใจ  ก าลงัสติปัญญา  หรือก าลงั
ทรัพย ์สร้างสรรค์สังคม  รวมทั้งให้ความร่วมมือ  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาท่ีก าหนดไว้ มีความจงรักภักดีต่อมหาวิทยาลัย ต่อชาติ  ศาสนา   
พระมหากษตัริย ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ฯลฯ 

จากท่ีกล่าวมาแลว้       จะเห็นไดว้า่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง  ท่ีมีผล
ต่อความส าเร็จของสถาบนัอุดมศึกษาในการผลิตบณัฑิตให้ไดคุ้ณภาพ  ไม่ว่าจะเป็นดา้นวิชาการ   ด้าน
พฒันาบุคลิกภาพ  การปรับตวัเขา้กบัสังคม  การเขา้ร่วมกิจกรรม  การวางแผนและการเตรียมตวัเพ่ืออาชีพ  
ถา้สถาบนัอุดมศึกษาใดให้ความสนใจ  เอาใจใส่การพฒันาระบบงานอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งดี  จะส่งผล
ต่อคุณภาพของบณัฑิตเป็นอยา่งมาก กบัทั้งยงัช่วยใหง้านบริหาร  งานวชิาการ  งานกิจการนกัศึกษา  และ 
งานอ่ืน ๆ ของมหาวทิยาลยัมีความคล่องตวั  ลดปัญหาต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัศึกษาลงไปไดม้าก     
ซ่ึงถา้สถาบนัอุดมศึกษาใด ปราศจากปัญหา   หรือปัญหาต่าง ๆ  ลดนอ้ยลง  ก็ยอ่มมีเวลา  มีพลงัเพ่ิมข้ึนใน
การสร้างสรรคพ์ฒันามหาวทิยาลยั  จึงกล่าวไดว้า่   อาจารยท่ี์ปรึกษามีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อ
ประสิทธิภาพของสถาบนัอุดมศึกษา 
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บทที ่2 
บทบาทของอาจารย์ทีป่รึกษา ในมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

  
 อาจารยท่ี์ปรึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั  เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับนกัศึกษา  ในอนัท่ีจะช่วย
แนะแนวทางใหน้กัศึกษาสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม  และการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา   ซ่ึงแตกต่างจาก
ระดบัมธัยมศึกษา ฉะนั้น  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมกบังานน้ีและรู้จกัหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของตนเอง  ซ่ึงจะท าใหน้กัศึกษาสามารถบรรลุความส าเร็จในการศึกษาได ้
 

คุณลกัษณะของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 1. เขา้ใจปัญหาของนกัศึกษา  พร้อมและรักท่ีจะช่วยเหลือ ใหน้กัศึกษาปรับต่อสภาพการเรียน
ระดบัอดุมศึกษา  โดยช้ีแจงแนะน าใหน้กัศึกษาเขา้ใจวธีิเรียนและวธีิการศึกษาคน้ควา้ 
 2. มีบุคลิกภาพท่ีช่วยใหไ้วใ้จอยากเขา้ไปปรึกษา  เป็นกนัเอง  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีมีท่าทาง
น่าเช่ือถือศรัทธา 
 3.   สละเวลาพบกบันกัศึกษาอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละหน่ึงคร้ังเพ่ือทราบปัญหาของนกัศึกษา 
 4.   ศึกษาและท าความรู้จกันกัศึกษาของตนเป็นอยา่งดี 
 5.   เอาใจใส่ในความประพฤติของนกัศึกษา 
 6.   เป็นบุคคลท่ียอมรับและพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง และผูอ่ื้น 
 7.   เป็นผูมี้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 1.   เป็นผูเ้สริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและประสานงานระหวา่งผูบ้ริหาร  อาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 2.   ควบคุมและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของนกัศึกษาในกลุ่มท่ีรับผดิชอบ 
 3.  ใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
      3.1    ดา้นวชิาการ  โดยใหแ้นวทางในเร่ืองการวางแผนการศึกษา  การเลือกวชิาเรียน   
สาขาการเรียน  ตลอดจนแกไ้ขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวชิาต่าง ๆ  การช่วยเหลือนกัศึกษามีดงัน้ี 
  3.1.1   ดา้นหลกัสูตร 
   -       ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัสูตร  แผนการเรียน  การเลือกวชิาท่ีเรียน 
   -       ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจวธีิการจดัตารางสอน  ตารางสอบ  และการ
ลงทะเบียนวชิาเรียน 
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  3.1.2   ดา้นการวดัผลและการสอบ 
   -    ใหค้วามรู้เร่ืองการวดัผลการเรียน  การคิดคะแนน  การหาค่าระดบัคะแนน
เฉล่ียประจ าภาค และค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ตั้งแตเ่ร่ิมเรียนจนกระทัง่นกัศึกษาสามารถคิดค านวณดว้ย
ตนเองได ้
   -    ใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎเกณฑใ์นการสอบวา่จะตอ้งมีเวลาเรียนเท่าใดในแต่ละ
วชิา  จึงจะมีสิทธ์ิสอบวชิานั้น ๆ   หากนกัศึกษาขาดไปโดยไม่ทราบสาเหตุ      อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งติดตาม  
หรือประสานงานกบัฝ่ายแนะแนวในการติดตามนกัศึกษา 
   -      ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพน้สภาพนกัศึกษาวา่มีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 
   -      แนะแนวใหท้ราบถึงวนิยัในการสอบ  เช่น  ถา้มีการทุจริตในการสอบ  จะมี
ผลต่อผูเ้ขา้สอบอยา่งไรบา้ง 
   -     ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองการสอบ 
   -    ใหแ้นวทางการศึกษารายละเอียดและเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองระเบียบการ
ประเมินผล 
  3.1.3 ดา้นการเรียน 
   -      ส ารวจนกัศึกษามีผลการศึกษาอยูใ่นเกณฑต์อ้งช่วยเหลือ  เพ่ือใหค้วาม
ช่วยเหลือในการปรับปรุงการเรียนใหดี้ข้ึน 
   -      ช่วยใหน้กัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน  ต่อวชิาเรียน  ต่ออาจารย ์ และ 
ต่อเพ่ือนนกัศึกษา 
   -       ให้การแนะน านกัศึกษาเก่ียวกบัวธีิการเรียนและการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติม 
   -      ใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
   -       ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 
  3.1.4 ดา้นงานทะเบียนและประมวลผล  และงานการเงิน 
   -      ใหท้ราบถึงระเบียบการช าระเงินค่าหน่วยกิต   เงินบ ารุงการศึกษารวมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาช าระเงิน 
   -      ใหท้ราบถึงระเบียบการเพ่ิมและถอนวชิาเรียน   การยกเลิกรายวชิาเรียน 
ตลอดจนถึงระเบียบการขอพกัการเรียน 

-     การขอใบรับรองคุณวฒิุ      การขอใบรับรองผลการศึกษา    และใบค าร้อง
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียน  
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  3.2   ดา้นสวสัดิการและพฒันานกัศึกษา 
  3.2.1  ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัศึกษาในเร่ืองกฎเกณฑ ์  ระเบียบขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั  เพ่ือนกัศึกษาจะไดป้ฏิบติัตนไดเ้หมาะสม   อีกทั้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการ   และบริการ
ต่าง ๆ  ท่ีมหาวทิยาลยัจดัให ้ เพ่ือนกัศึกษาจะไดรั้บประโยชนต์ามสิทธ์ิอนัพึงมี 
 3.2.2   จดัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวันกัศึกษาท่ีอยูใ่นความดูแล  โดยมีระเบียนสะสม
ประจ าตวันกัศึกษาแต่ละคน  เพ่ือประโยชน์ในการใหค้  าปรึกษาและการใหค้วามช่วยเหลือ 
  3.2.3   เป็นท่ีพ่ึงแก่นกัศึกษาเม่ือมีปัญหาส่วนตวั  เช่น  ปัญหาการปรับตวั  ปัญหาการ
เรียน  ปัญหาสุขภาพ  เป็นตน้  โดยจดัตารางเวลาไวเ้ป็นพิเศษ    เพื่อใหโ้อกาสนกัศึกษามาพบเพื่อขอ
ค าปรึกษาและพยายามหาวธีิการช่วยนกัศึกษาแกปั้ญหา  ถา้เป็นปัญหาท่ีเกินความสามารถ  ควรแนะน าใหไ้ป
หาผูท่ี้สามารถจะช่วยเหลือไดต้่อไป 
  3.2.4   เอาใจใส่ดูแลความประพฤติต่าง ๆ  ของนกัศึกษา  เพ่ือใหเ้ป็นพลเมืองดี  และมี
ศีลธรรม 
  3.2.5   ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ 
  3.2.6 ใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัองคก์าร
นกัศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยั 
  3.2.7   ใหน้กัศึกษาบ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  โดยการสนบัสนุน และ
ใหค้วามช่วยเหลือต่อนโยบายและกิจกรรมต่างๆ  ทางสงัคมท่ีพึงกระท าไดใ้นฐานะท่ีเป็นนกัศึกษา 
  3.2.8 ส่งเสริมนกัศึกษาใหมี้โอกาสพฒันาตวัเองครบทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย    
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา   เช่น  การออกก าลงักาย  กิจกรรม   นนัทนาการ  การท าสงัคมมิติ  เป็นตน้ 
 3.3  ดา้นอ่ืน ๆ 
  3.3.1   ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและหน่วยงานต่างๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา
เพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือประโยชนข์องนกัศึกษา 
  3.3.2   พิจารณาค าร้องต่างๆ  ของนกัศึกษา   และด าเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบียบ
ของมหาวทิยาลยั 
  3.3.3   ใหก้ารรับรองนกัศึกษา รับรองเอกสารของมหาวทิยาลยั  ท่ีนกัศึกษาจะน าไป
แสดงกบัหน่วยงานของตนเอง  เป็นตน้ 
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  3.3.4   ช้ีแจงใหน้กัศึกษาติดตามอ่านประกาศ  และเวบ็ไชตข์องมหาวทิยาลยั  ข่าวสาร
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 
  3.3.5   อาจารยท่ี์ปรึกษาควรเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาบา้ง       เพ่ือเป็นขวญัและ
ก าลงัใจแก่นกัศึกษา  ในขณะเดียวกนัจะไดร้วบรวมขอ้มูลบางประการของนกัศึกษา   ท่ีไม่เหมาะสมเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 จากท่ีกล่าวมา  จะเห็นไดว้า่ผูซ่ึ้งจะท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้ง
ตระหนกัในบทบาทของตวัเอง   ค  าวา่บทบาทในท่ีน้ี  หมายถึงคุณลกัษณะ  และหนา้ท่ีความรับผดิชอบใน
ดา้นคุณลกัษณะนั้น  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งสนใจ   เอาใจใส่ใกลชิ้ด   เขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของนกัศึกษา      
เห็นใจและพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ   สละเวลาเพ่ือนกัศึกษาใหพ้อสมควร  มีมนุษยสมัพนัธ์ดี กบัผูอ่ื้น
และกบันกัศึกษา  มีความเขา้ใจในระบบงาน  เขา้ใจปรัชญางานในการผลิตบณัฑิตในทุกดา้น ทั้งดา้นวชิาการ   
ดา้นงานกิจการนกัศึกษา   และอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง   พร้อมต่อการใหค้วามร่วมมือกบัทุกหน่วยงาน  เพื่อสร้าง
เสริมพฒันาการของนกัศึกษาใหส้มบูรณ์ในทุกดา้น   ส าหรับหนา้ท่ีและความรับผดิชอบนั้น  อาจารยท่ี์
ปรึกษาตอ้งเป็นทั้งส่ือกลาง  ในการสร้างเสริมความเขา้ใจกบับุคคลทุกฝ่าย   ช่วยพฒันาสร้างเสริมนกัศึกษา
ในกลุ่ม   ทั้งดา้นวชิาการ   ดา้นกิจกรรม   ใหค้  าปรึกษาเม่ือมีปัญหาส่วนตวั      สอดส่องดูแลดา้นสวสัดิการ   
และสวสัดิภาพนกัศึกษาดว้ยหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าวน้ี  ถา้อาจารยท่ี์ปรึกษาท าไดโ้ดยครบถว้น
สมบูรณ์  จะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อคุณภาพของบณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏั ต่อไป 
  3.3.7  จดักิจกรรมเพ่ือเสริมความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษาเป็นคร้ังคราว  
เช่น กิจกรรมทางศาสนา   การเชิญวทิยากรมาบรรยาย   ทศันะศึกษาแหล่งความรู้ต่าง ๆ  การฝึกมารยาทดา้น
การท าความเคารพ    การรับประทานอาหาร  รวมทั้งการฝึกงานอาชีพ  เป็นตน้ 
  3.3.8  การประกาศเกียรติคุณนกัศึกษาท่ีกระท าความดี  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัและ
หน่วยงานของนกัศึกษาไดรั้บทราบ 

 
อาจารย์ทีป่รึกษากบัความรู้เร่ืองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรในการผลติบัณฑิต และจุดมุ่งหมายของงานกจิการ
นักศึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญั  ต่อการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นอยา่งยิง่  
เป็นผูใ้กลชิ้ดนกัศึกษามากท่ีสุด  มีหนา้ท่ีในการช่วยนกัศึกษา ใหมี้การพฒันาอยา่งสมบูรณ์ทั้งในดา้นวชิาการ   
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สติปัญญา  สงัคม  อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ  อนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหบ้ณัฑิตของมหาวทิยาลยัมีคุณภาพ  
เพ่ือเป็นก าลงัส าคญัของสงัคมและประเทศชาติ  ต่อไป 

 
อาจารยท่ี์ปรึกษาจะสามารถปฏิบติัภารกิจท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์นั้น  นอกจากจะเป็นบุคคล

ท่ีมีคุณลกัษณะส่วนตนท่ีเอ้ือต่องานอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้  อาจารยท่ี์ปรึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามรู้และ
ความเขา้ใจท่ีชดัเจน  ในเร่ืองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  และจุดมุ่งหมายของงานกิจการนกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยัดว้ย 
 
จุดมุ่งหมายทัว่ไปของหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏั มีหนา้ท่ีในการผลิตบณัฑิตในสาขาวชิาต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหบ้ณัฑิต
เหล่าน้ีไดอ้อกมารับใชส้ังคมและประเทศชาติ   ในหลายสาขาอาชีพ   ทั้งอาชีพอิสระ  พนักงานเจา้หน้าท่ี 
ทั้งส่วนราชการและเอกชน  ดงันั้นเพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
มหาวทิยาลยัราชภฏัจึงไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ไวด้งัน้ี  

1. มีความรู้  ทกัษะและเทคนิคเฉพาะทาง  สามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ ในการประกอบอาชีพได ้
เป็นอยา่งดี 

2. มีทกัษะในดา้นการจดัการงานอาชีพ  สามารถด าเนินงานอาชีพของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดสร้างสรรค ์ มีนิสยัใฝ่รู้  มีทกัษะและวจิารณญาณในการแกปั้ญหา   สามารถปรับตวั   

ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
4. มีเจตคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาใหมี้ความกา้วหนา้

ในอาชีพ 
5. มีโลกทศันท่ี์กวา้ง  ยอมรับการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
6. เป็นพลเมืองดี  มีความตระหนกัตอ่การพฒันาตนเอง และเป็นผูน้ าในการพฒันาสงัคม 
7. มีความเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  และยดึมัน่ในสถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
จากจุดมุ่งหมายดงักล่าวน้ี  อาจารยท่ี์ปรึกษาอาจใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเสริมพฒันาบุคลิกภาพ

ของนกัศึกษา    ปลูกฝังและพฒันาคุณลกัษณะดงักล่าวใหก้บันกัศึกษา  ใหมี้ทกัษะในการพดู   การเขียน  
การถ่ายทอดความคิด การด าเนินกิจกรรม  การส่งเสริมศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมดา้นพลานามยั  
และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ 
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จุดมุ่งหมายของงานกจิการนกัศึกษาและกจิกรรมนักศึกษา 
 งานกิจการนกัศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษา  ท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึนเพ่ือใหบ้ริการแก่
นกัศึกษา และช่วยพฒันานกัศึกษา   ใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งทางดา้นวชิาชีพ  สงัคม  อารมณ์  ร่างกายและ
จิตใจ  งานกิจกรรมนกัศึกษาประกอบดว้ยกิจกรรมหลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศนกัศึกษา  งานบริการ
หอพกันกัศึกษา  งานปัจฉิมนิเทศ และงานกูย้มืเพ่ือการศึกษา  งานกิจกรรมนกัศึกษาประกอบดว้ยกิจกรรม
วชิาการ  กิจกรรมกีฬา ศิลปวฒันธรรม บ าเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมส่วนกลาง ซ่ึงด าเนินงานโดยองคก์าร
นกัศึกษา งานวนิยันกัศึกษา งานนกัศึกษาวชิาทหาร งานใหค้  าปรึกษาดา้นอาชีพ ดา้นการศึกษา ดา้นส่วนตวั
และสงัคม งานทุนการศึกษา  งานจดัหางาน งานสุขภาพอนามยั  และงานบริการอ่ืน ๆ 
 งานกิจการนกัศึกษาดงักล่าวมานั้น  ส่วนหน่ึงเป็นงานใหบ้ริการ  อีกส่วนหน่ึงเป็นการส่งเสริม
สนบัสนุนการปฏิบติักิจกรรมของนกัศึกษา  ส าหรับในส่วนของงานบริการนั้น อาจารยท่ี์ปรึกษาควรช้ีแนะ
ใหแ้นวทางแก่นกัศึกษาใหไ้ปใชบ้ริการ หรือขอใชบ้ริการใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน  
 
 ในส่วนของการส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติักิจกรรมของนกัศึกษานั้น  โดยมีวตัถุประสงคข์อง
กิจกรรมนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

1. ฝึกนกัศึกษาใหมี้ความเป็นผูน้ า - ผูต้ามท่ีดี 
2. ฝึกการท างานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ฝึกวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย  มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ยอมรับมติของกลุ่ม 
4. สร้างบุคลิกภาพ ลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นตวัคนท่ีไดช่ื้อวา่เป็นบณัฑิต 
5. ฝึกทกัษะในการท ากิจกรรมท่ีตนมีความชอบหรือมีความถนดั 
6. พฒันาทศันคติค่านิยมท่ีเหมาะสม  อนัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 
จากความรู้ความเขา้ใจของอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายทัว่ไป ในการผลิตบณัฑิต 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร   จุดมุ่งหมายของงานกิจการนกัศึกษา  และกิจกรรมนกัศึกษาดงักล่าว  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
น ามาเป็นแนวทางในการสนบัสนุนส่งเสริมนกัศึกษาไดห้ลายรูปแบบ เช่น ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัตั้ง
ชมรม  ชุมนุม เพ่ือด าเนินงานกิจกรรมเสริมทกัษะประสบการณ์ตามท่ีนกัศึกษาสนใจ  เพ่ือบ าเพญ็ประโยชน์
ต่อสงัคมเป็นคร้ังคราว จดัศึกษาดูงานแหล่งประกอบการต่าง ๆ เพ่ือใหน้กัศึกษามีโลกทศัน์กวา้งไกล  
มองเห็นช่องทางด าเนินชีวิต  และอาชีพท่ีเหมาะสมกับตน  ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
ทางศาสนา   ศิลปะและวฒันธรรมตามควรแก่กรณี  ส่งเสริมสนบัสนุนการท ากิจกรรมกลุ่ม  เพ่ือใหน้กัศึกษา
ไดพ้ฒันาตนเอง  ปรับปรุงบุคลิกภาพลกัษณะนิสยั  เสริมสร้างความรับผิดชอบ  ความร่วมมือ  ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ความเป็นผูน้ าท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
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จากการจดักิจกรรมต่าง ๆ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้น้ี  จะท าใหมี้ส่วนในการพฒันานกัศึกษาไปสู่แนวทาง
ท่ีวางไวไ้ดม้ากท่ีสุด  แต่ตอ้งอาศยัเวลาและความเสียสละ  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งมีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่  
พร้อมท่ีจะเสียสละเวลา  และความสุขส่วนตนใหก้บันกัศึกษา เป็นผูท่ี้คอยใหค้  าแนะน า  ดูแล  ทั้งในเวลา
ปกติ และนอกเวลาท่ีนกัศึกษาไดม้าท ากิจกรรมทั้งในและนอกสถานท่ีศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยั
ราชภฏั  ท่ีส าเร็จการศึกษาไดมี้ประสิทธิภาพสมดงัจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้
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บทที ่3 
ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัธรรมชาติพฤติกรรมเบือ้งต้น 

ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 

 ธรรมชาติของนกัศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาควรทราบ  ทั้งน้ีเพ่ือให้
เขา้ถึงนกัศึกษา ขจดัความขดัแยง้ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา  และเพ่ือใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา   ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีความสุข และมีประสิทธิภาพสูง 

 นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏั  มีทั้งภาคปกติ และภาคกศ.ปช.  ซ่ึงศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคปกติส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้พ่ึงจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  จึงมีอายุ
ระหวา่ง  17-21  ปี  ซ่ึงอยูใ่นช่วงของวยัรุ่นตอนปลาย  ส่วนนกัศึกษาภาคกศ.ปช. นั้นมีความหลากหลายทั้ง
ในดา้นอาย ุ วฒิุการศึกษาเดิม และต าแหน่งหนา้ท่ีการงานคือมีตั้งแต่อาย ุ19 ปีถึงประมาณ 50 ปี ทั้งผูท่ี้จบม.6 
อนุปริญญา  ปริญญาตรี และปริญญาโท  บางคนรับราชการ  บางคนท างานรัฐวสิาหกิจ  บางคนอยูใ่น
ภาคเอกชน  และบางคนประกอบอาชีพอิสระ เหล่าน้ีเป็นสาเหตุใหธ้รรมชาติของนกัศึกษาภาคปกติ และ
ภาคกศ.ปช. มีความแตกต่างกนั  ดงันั้นจึงขอกล่าวถึงธรรมชาติของนกัศึกษาสองประเภทดงักล่าว  และ
แนวทางพฒันาเพ่ือใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ธรรมชาตแิละความต้องการของนักศึกษาภาคปกต ิ

 นกัศึกษาภาคปกติของมหาวทิยาลยัราชภฏั  ส่วนใหญ่พ่ึงส าเร็จการศึกษาชั้น ม.6  พลาดหวงั
มาจากการสอบเขา้มหาวทิยาลยั  บางคนมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัท่ีตั้งของมหาวทิยาลยั ซ่ึงสามารถเดินทาง
ไป-กลบัได ้  บางคนอยูต่่างจงัหวดัตอ้งมาพกัอาศยัอยูก่บัญาติ  หรือหอพกัท าใหต้อ้งหดัดูแลและรับผิดชอบ
ตวัเอง  ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงในดา้นท่ีอยูอ่าศยั  วธีิการเรียน และส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งพ่ึงพา
อาจารยท่ี์ปรึกษา   ช่วยประคบัประคองใหผ้า่นพน้วกิฤติช่วงน้ีไปไดอ้ยา่งราบร่ืน   และพฒันาใหน้กัศึกษามี
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา     ซ่ึงในการน้ีตอ้งใชก้ลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติ และความตอ้งการของ
นกัศึกษาดว้ย 
 ในดา้นอายขุองนกัศึกษาภาคปกตินั้นอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย  คือมีอายรุะหวา่ง  17-21 ปี ซ่ึงมี
ธรรมชาติและวธีิปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของเขาดงัน้ี 

 1.  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอารมณ์รุนแรง  ซ่ึงสาเหตุท่ีวยัรุ่นมกัมีอารมณ์รุนแรง เพราะตอ้ง
ปรับตวัหลาย ๆ ดา้น   เช่นสบัสนกบัภาวะของความเป็นเด็กหรือเป็นผูใ้หญ่        สภาวะการเปล่ียนแปลง 
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ทางร่างกาย ความรู้สึกของสงัคม วธีิการเรียนซ่ึงครูผูส้อนอาจไปจ ้าจ้ีจ ้าไช หรือการแยกตวัจากบา้นมาอยู่
หอพกัท าใหต้อ้งรับผิดชอบตามล าพงั  ท าใหข้าดความมัน่ใจตนเอง และแสดงออกเป็นความหวัน่ไหวทาง
อารมณ์  ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรใหค้วามใกลชิ้ด และใหค้  าปรึกษาเพ่ือใหน้กัศึกษามีความมัน่ใจท่ีจะ
ดูแลรับผดิชอบตนเอง 

การท่ีนกัศึกษามีอารมณ์รุนแรง      เม่ือมีอารมณ์เกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นรัก     โกรธ    ดีใจ   หรือเสียใจ 
จะแสดงออกทั้งหมดโดยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได ้ อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรช่วยใหเ้ขาไดแ้สดงออกอยา่ง
เหมาะสม 

2.   วยัรุ่นเป็นวยัท่ีสนใจเก่ียวกบัรูปร่าง  ลกัษณะของตนเองเป็นอยา่งมาก  จึงพิถีพิถนั
เร่ืองการแต่งกาย  และรักสวยรักงามเป็นพิเศษ  ถา้เขาคิดวา่เขามีรูปร่างลกัษณะท่ีสงัคมยอมรับ   หรือนิยมเขา  
เขาจะเกิดความสบายใจ  ภาคภูมิใจ  แต่ถา้เขามีรูปร่างลกัษณะท่ีสงัคมไม่ยอมรับ  เขาจะมีความวติกกงัวล  
และอาจท าใหแ้สดงพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น  แต่งกาย หรือมีกิริยาวาจาเลียนแบบดารานกัร้องคนดงั  ท าตวั
เป็นจุดเด่นเพ่ือเรียกร้องความสนใจ  ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษา  จึงควรช่วยใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษา ในการ
พฒันารูปร่างลกัษณะการแต่งกาย  และกิริยาวาจาท่ีสงัคมยอมรับ 

3. วยัรุ่นท่ีเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลอง  ในกระแสสงัคมยคุโลกาภิวฒัน์  ท่ีมีส่ิงย ัว่ยวน 
เช่น มีเธค มีผบั ลานสเก็ตน ้ าแขง็ เกมคอมพิวเตอร์  ยาบา้ ยาอี บุหร่ี กญัชา  ซ่ึงลว้นแต่ย ัว่ยวนใหเ้ด็กอยากรู้   
อยากลอง  อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรใหข้อ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นโทษของส่ิงเหล่าน้ี เพ่ือไม่ใหเ้ด็กไปหลงมวัเมากบั
ส่ิงดงักล่าว 

4. วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการแสวงหาความรัก   และความยอมรับ    ชอบแสดงออกเพราะ
ความอยากเด่น  อยากได ้ อยากโต  อยากโชว ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรสนใจเด็กทุกคนอยา่งทัว่ถึงใหค้วามรัก  
ความยติุธรรม  แก่ทุกคนอยา่งไม่ล าเอียง  และจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถพิเศษของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5. วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง  อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรช่วยให้
นกัศึกษาไดค้น้พบความตอ้งการ  และความสามารถของตนเอง  อีกทั้งควรสร้างใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจ 
ในตนเองโดยการพดูถึงส่วนดีของนกัศึกษา  หลีกเล่ียงการย  ้าปมดอ้ย    เพราะจะท าใหเ้ด็กขาดความเช่ือมัน่
ในตนเอง หากนกัศึกษาสามารถหาเอกลกัษณ์ของตนเองได ้  เขาจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความสุข  และ
ประสบความส าเร็จในชีวติช่วงตอ่ไป 

6. พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของวยัรุ่น  พฒันาไปเท่า ๆ กบัผูใ้หญ่  เพียงแต่ขาด
ความสุขมุรอบคอบ  และประสบการณ์เท่านั้น  อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรเสริมในส่วนท่ีขาดน้ีได ้
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7. วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเพ่ือนมีอิทธิพลต่อเขามาก  ทั้งในดา้นทศันคติ  ค่านิยม  และ
พฤติกรรมทัว่ ๆ ไป    จึงมีการเกาะกลุ่มกนัในหมู่เพ่ือน  ซ่ึงจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีการสร้าง
วฒันธรรมนิยมของกลุ่มตวัเอง  การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนส าคญักวา่การยอมรับของคนอ่ืน ๆ ดงันั้น
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ควรสงัเกตวา่ใครเป็นผูน้ าของกลุ่ม  แลว้ใชว้ธีิโนม้นา้วใหเ้ด็กเดินไปในทิศทางท่ีเรา
ตอ้งการ 

8. วยัรุ่นเป็นวยัท่ีรักอิสรภาพและเสรีภาพ  จึงไม่ตอ้งการใหผู้ใ้หญ่เขา้มายุง่ เก่ียวกบั
เร่ืองส่วนตวัของเขา  ไม่ชอบการบงัคบัเขม้งวดเกินไป  ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการความยติุธรรม  ความรัก   
ความอบอุ่น  และความเขา้ใจจากผูใ้หญ่  ดงันั้นการใหเ้ด็กปฏิบติัตามจึงตอ้งใชว้ธีิใหเ้ขาไดมี้ส่วนร่วมในการ
ออกกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีจะใชก้บัตวัเขาดว้ย 

9. วยัรุ่นใจร้อนและชอบแสวงหาค าตอบทนัทีทนัใด  การแสดงออกจึงมีลกัษณะดุดนั  
รุนแรงและเปล่ียนแปลงง่าย  จึงมกัมีเร่ืองหงุดหงิดขดัแยง้กบัผูใ้หญ่อยูเ่สมอ     ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควร
เขา้ใจธรรมชาติขอ้น้ีของเขาดว้ย 

10. วยัรุ่นเห็นการมีเพ่ือนต่างเพศเป็นของโก ้  ความรักในช่วงวยัน้ีเป็นแบบไม่จริงจงั 
(Puppy Love)  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรใหค้  าแนะน าในการวางตวักบัเพศตรงขา้ม   เพื่อมิใหน้กัศึกษามีความ
ประพฤติเกินเลย  หรือแสดงออกอยา่งไม่เหมาะสม 

11. วยัรุ่นชอบการเขา้ร่วมกิจกรรม   โดยจะเลือกท ากิจกรรมตามความพอใจของตนเอง
ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมไปชมภาพยนตร์  ดนตรี  กีฬา  การเมือง  หรือการมีนดักบัเพศตรงขา้ม ฯลฯ ดงันั้น  
อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรใหค้  าปรึกษา  ในการเลือกกิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนของนกัศึกษา
ทั้งน้ีใหใ้ชว้ธีิโนม้นา้วไม่ใช่วธีิการบงัคบั 

12. วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการสร้างอุดมคติของตน  โดยอยากเป็นคนดี  และคนเก่งท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ  อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรช่วยเสริมสร้างใหน้กัศึกษาแต่ละคน  ไดมี้แนวทางพฒันาตน
เพ่ือใหบ้รรลุอุดมคตินั้น 
 
ธรรมชาตแิละความต้องการของนักศึกษาภาค กศ.ปช. 
 นกัศึกษาภาคกศ.ปช. นั้น   มีความหลากหลายทั้งดา้นอาย ุ  วฒิุการศึกษาเดิม     ต  าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน  และจุดมุ่งหมายของการเขา้รับการศึกษา  คืออายนุั้นมีตั้งแต่  19 ถึง 50 ปี  วฒิุการศึกษามีตั้งแต่ ม.6 ถึง 
ปริญญาโท  หนา้ท่ีการงานมีทั้งรับราชการ ลูกจา้ง อาชีพอิสระ   บางคนเพ่ิงเร่ิมเขา้ท างานใหม่ต าแหน่งเลก็ ๆ  
บางคนอยูใ่นระดบัหวัหนา้หน่วยงาน   บางคนมาเรียนเพ่ือเพ่ิมวฒิุ  บางคนมาเรียนเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ท่ีจะ
น าไปใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน    บางคนมาเรียนเพราะเหงาตอ้งการเพ่ือน       แต่ถึงแมว้า่นกัศึกษา
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ภาคกศ.ปช. จะมีความหลากหลายกนัอยา่งไรก็ตาม  ส่ิงหน่ึงท่ีนกัศึกษาภาคกศ.ปช. ตอ้งการคือใหอ้าจารย์
ปฏิบติัต่อเขาในฐานะผูใ้หญ่ดว้ยกนั  มิใช่ปฏิบติัเหมือนเขาเป็นนกัศึกษาภาคปกติ  ธรรมชาติและแนวปฏิบติั
ต่อนกัศึกษา กศ.ปช. มีดงัน้ีคือ 

1. นกัศึกษาภาคกศ.ปช.  ตอ้งการความสมเหตุสมผล   สมวยั  การพดูจา   การมอบหมายงาน  
ควรสมเหตุสมผล   และใหเ้กียรติกนั   สรรพนามท่ีใชเ้รียกนกัศึกษาแมจ้ะไม่ยกยอ่งเรียก    “คุณ” มาน าหนา้  
แต่น ้ าเสียงควรสุภาพอ่อนโยน  นกัศึกษาบางคนสูงอายหุนา้ท่ีการงานก็สูง  ในการมอบหมายควรระบุชดัเจน
และอยูใ่นลกัษณะขอร้องมากกวา่ค าสัง่  เช่น ขอเอกสารตน้ฉบบั  เอกสารอดัส าเนามีลายเซ็นก ากบั  ก าหนด
วนัเวลาและสถานท่ีส่งงานใหช้ดัเจน  และควรเป็นเวลาท่ีเหมาะสม  ไม่เร่งรีบเกินไป  และควรเป็นเวลาท่ีเอ้ือ
ต่อนกัศึกษา  เช่นไม่ใช่เวลาระหวา่ง  08.00-17.00 น. เน่ืองจากเป็นเวลาท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานประจ านอกจาก
จ าเป็นจริง ๆ เป็นคร้ังคราว  สถานท่ีควรระบุชดัเจน  และหากจ าเป็นควรใหโ้ทรศพัทติ์ดต่อได ้

2. นกัศึกษาภาคกศ.ปช. ตอ้งการท่ีพ่ึงทางใจควบคู่ไปกบัทางวชิาการ  อาจารยท่ี์ปรึกษาอาจคิดวา่
นกัศึกษาเป็นผูใ้หญ่  อายมุากแลว้  คงไม่มีปัญหาส่วนตวัอะไร  หรือถา้มีก็อาจจดัการดว้ยตนเองได ้  
ซ่ึงความจริงแลว้นกัศึกษาภาคกศ.ปช. มีปัญหาความขดัแยง้ในบทบาท  ในวนัเดียวกนัเป็นทั้งเจา้หนา้ท่ี  
ผูป้ระกอบการ  (Active   Role)  และเป็นทั้งลูกศิษย ์  นกัศึกษา   โดยเฉพาะบทศึกษาท่ีเป็นครูประจ าการ  ซ่ึง
ในวนัเดียวกนัเป็นครูช่วงหน่ึง      อาจเกิดความสบัสนในบทบาท  ซ่ึงอาจเป็นผลต่อการรับรู้ทางวชิาการ 

3.  นกัศึกษาภาคกศ.ปช. ตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นวา่ตนเป็นคนส าคญั ดงันั้นวธีิการสร้างสมัพนัธภาพ
อนัดีระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษากบันกัศึกษาภาค กศ.ปช.  วธีิหน่ึงก็คือ การยกยอ่งและชมเชยเขา   การยกยอ่ง
ง่าย ๆ  เช่น การกล่าวค าวา่   “ขอบคุณ”   เม่ือเขาท าอะไรให ้  “ขอแสดงความยนิดีดว้ย”   เม่ือเขาไดดี้      
“ขอโทษ” เม่ือท าอะไรใหเ้ขาไดรั้บความไม่พอใจดงัน้ีเป็นตน้   แต่การพดูยกยอ่งดว้ยค าพดูตรง ๆ   จะตอ้ง
พดูดว้ยความจริงใจ   ความจริงใจแสดงออกทางสีหนา้   สายตา   ท่าที   และสุม้เสียง ส าเนียง   อาจพดูไดว้า่
การยกยอ่งก็คือการแสดงกิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน   การยกยอ่งน้ีท าไดห้ลายวธีิ    แมแ้ต่การรู้จกัฟังผูอ่ื้น
พดูดว้ยความสนใจ   ก็ถือวา่เป็นการยกยอ่ง   ผูอ่ื้นไดเ้ช่นกนั 
   4. ความตอ้งการเป็นเจา้ของหรือมีส่วนร่วม  จะท าใหน้กัศึกษา กศ.ปช. มีความภูมิใจ และช่วย
บ ารุงรักษาสถาบนัไม่คิดท าลาย 

5.  ประเด็นสุดทา้ยท่ีมีความส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัมากท่ีสุด  ก็คือความเขา้ใจ  ถา้อาจารยท่ี์ปรึกษา
พยายามเขา้ใจนกัศึกษาภาค กศ.ปช.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  โดยจะพดูหรือท าอะไรก็ใหคิ้ดในทางกลบักนัวา่  
ถา้เขาท าอยา่งนั้นกบัเราเราจะรู้สึกอยา่งไร  ดีใจหรือเสียใจ ในการกระท านั้น ๆ ก็จะท าใหส้มัพนัธภาพ
ระหวา่งอาจารยก์บัศิษยเ์ป็นไปดว้ยดี 
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บทที ่4 
แนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน  มีหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาอบรม เพ่ือมุ่ง

สร้างสรรคพ์ฒันาความเจริญงอกงาม ใหก้บันกัศึกษา  ทางดา้นสติปัญญาความคิด  เพื่อใหน้กัศึกษามี
คุณลกัษณะเป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  2542    รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมี
ความซาบซ้ึงในศิลปวฒันธรรม  ความสามารถด าเนินชีวติอยา่งมีคุณค่าแก่ตนเอง  สงัคมและประเทศชาติ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่ เป็นบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาเดิมในพ้ืนท่ี  ซ่ึงมหาวทิยาลยัใหบ้ริการการศึกษา  
ดงันั้นจึงพบปัญหาในดา้นการปรับตวัในการใชชี้วติการศึกษา ในมหาวทิยาลยัค่อนขา้งนอ้ย อาทิเช่น  ปัญหา
การเรียน  การเลือกวชิาเรียน   การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยั  ค่าใชจ่้าย  การคบเพ่ือน  การใช้
เวลาวา่ง  การเลือกอาชีพ  การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ  การหางานท า  การหารายไดพิ้เศษในระหวา่งเรียน  
ปัญหาเหล่าน้ี  จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา   ดว้ยเหตุน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งเป็น
ผูใ้หค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาได ้
 
วธีิการให้ค าปรึกษาและการด าเนนิการในเบือ้งต้น 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาควรเตรียมงานเองก่อนใหค้  าปรึกษา และด าเนินการใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัศึกษา 
ในการร่วมมือแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษา  ในท่ีน้ีควรเตรียมการและด าเนินการดงัน้ี 

1. สังเกตพฤตกิรรมและเข้าใจในธรรมชาตขิองนักศึกษา       อาจารยท่ี์ปรึกษาใชว้จิารณญานใน
ตนเองในการสงัเกต   การพดูคุยกบันกัศึกษาและเพ่ือนในกลุ่มของนกัศึกษา     หากสามารถแกไ้ขไดด้ว้ย
ตนเองในเบ้ืองตน้ใหด้ าเนินการในทนัที  หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  จ าเป็นตอ้งส่งต่อใหก้บั
บุคลากรกลุ่มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมด าเนินการแกปั้ญหา 

การสงัเกตพฤติกรรม อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษาออกเป็น พฤติกรรม
ปกติกบัพฤติกรรมปัญหา   ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ    ถา้หากอาจารยท่ี์ปรึกษาพบ
ปัญหาของนกัศึกษาซ่ึงแสดงพฤติกรรมผิดปกติ  ซ่ึงสงัเกตได ้ ดงัตวัอยา่งพฤติกรรมต่อไปน้ี 

1.1  มีการแสดงออกเกินพอดี  อาจผดุลุกผดุนัง่เดินไปมา  ก ามือ กระพริบตาถ่ี ๆ เหง่ือ
ออกมากเกินปกติ 

1.2   มีการแสดงออกนอ้ยเกินไป อาจเก็บตวั เฉ่ือยชา เงียบขรึม เบ่ือหน่ายต่อโลก  ต่อชีวติ 
1.3   ซึมเศร้าเกินไป  อาจทอ้แท ้ เบ่ือส่ิงแวดลอ้ม  หมดหวงั ทอดอาลยั เห็นวา่ตวัเองไม่มีค่า 
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1.4   ป่วยทางกายจากปัญหาจิต  อาจทอ้งเดิน  ปวดทอ้ง  อาเจียน ผมร่วง เบ่ืออาหาร  หรือ
กินอาหารมากเกินไป 

1.5  มีอารมณ์ผนัแปรเกินปกติ  อาจร้องไหโ้ดยไม่สมเหตุสมผล  ทุบอกชกหวั  ก่อการ
ทะเลาะววิาท  ฯลฯ 
 ตวัอยา่งพฤติกรรมดงักล่าวเหล่าน้ี    อาจตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   ถา้อาจารยท่ี์ปรึกษา
เห็นวา่เกินความสามารถ    หรือเม่ือพยายามช่วยเหลือแลว้แต่ยงัไม่ดีข้ึน      ก็ตอ้งขอความร่วมมือจากฝ่าย
แนะแนวและฝ่ายพยาบาล  ส าหรับในรายของนกัศึกษาท่ีมีปัญหาปกติธรรมดา  ท่ีมิใช่บุคลิกภาพแปรปรวน  
ดงักล่าวมาแลว้  ซ่ึงอาจเป็นปัญหาการเรียนหรือการปรับตวัธรรมดา  ก็อยูใ่นวสิยัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะให้
ค  าปรึกษาได ้ ซ่ึงการท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา จะทราบวา่นกัศึกษาของตนเป็นอยา่งไร หรือปัญหาพฤติกรรมอยู่
ระดบัใดนั้น  ก็จ าเป็นตอ้งมีการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมของนกัศึกษา  ในกลุ่มของตนดว้ย 
 
การเกบ็ข้อมูลส่วนตวัของนกัศึกษา 
 การเก็บขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษาในกลุ่ม อาจใชว้ธีิสงัเกต  สมัภาษณ์  สืบประวติั  หรืออาจใช ้
แบบกรอกขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษา  โดยจดัใหน้กัศึกษากรอกนบัแต่แรกเขา้มาเรียน  แลว้เก็บไวใ้นแฟ้ม
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา  ใหพ้ร้อมตอ่การน ามาใชป้ระโยชน์เม่ือตอ้งการ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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(ตวัอยา่ง) 
แบบกรอกขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษา 

 มหาวทิยาลยัราชภฏั................................................................................... 
 ช่ือนกัศึกษา................................................................................................ 
 หมู่เรียน...................................................................................................... 
 ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา.................................................................................... 
          1. รหสัประจ าตวั…………………………สาขาวชิา..............................................................................    

คณะ........................................................ 
          2. วฒิุเดิม..........................................................คะแนนเฉล่ีย.................................................................. 
 ก่อนเขา้ศึกษาเคยท างาน................................................เป็นเวลา.....................................................ปี 
          3. ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้น   หอพกั  เลขท่ี...............ถนน...............................ต าบล...................... 
 อ าเภอ...............................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
 โทรศพัท.์........................อาศยัอยูก่บั.......................ความสมัพนัธ์กบันกัศึกษา.................................
 ท่ีอยูภู่มิล าเนา..................................................................................................................................... 
         4. เกิดวนัท่ี...............เดือน...........................พ.ศ......................ปัจจุบนัอาย.ุ.............ปี ศาสนา…...…….. 
 สญัชาติ................................... 
         5. จ านวนพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดา....................คน เป็นบุตรคนท่ี............จ านวนพ่ีนอ้งต่างมารดา(ถา้มี) 
  ...................คน 
         6. บิดาช่ือ...................................................อาย.ุ.......ปี  รายไดต้่อเดือน..................บาท  
                อาชีพ................ 
 สถานท่ีท างานของบิดา................................................................โทรศพัท.์....................................... 
 ท่ีอยูข่องบิดา................................................................................

โทรศพัท…์……………….……… 
         7. มารดาช่ือ...............................................อาย.ุ.......ปี  รายไดต้่อเดือน..................บาท 
  อาชีพ................ 
 สถานท่ีท างานของมารดา.............................................................โทรศพัท.์...................................... 
 ท่ีอยูข่องมารดา.............................................................................

โทรศพัท…์……………………… 
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    8. ตอบเฉพาะภาคปกต ิ
             ผูป้กครองช่ือ.........................................อาย.ุ.......ปี  รายไดต้่อเดือน...............บาท อาชีพ....................                

สถานท่ีท างานของผูป้กครอง........................................................โทรศพัท.์..................................... 
 ท่ีอยูข่อง ผูป้กครอง.......................................................................

โทรศพัท…์……………………… 
 ความสมัพนัธ์กบันกัศึกษา.................................................................................................................. 
         9.  เพื่อนสนิท ช่ือ...............................................................สถานท่ีติดต่อ................................................ 
 .....................................................................................โทรศพัท.์....................................................... 
        10. ถา้ท่ีบา้นของนกัศึกษาท าธุรกิจดว้ย ธุรกิจท่ีท าคือ............................................................................... 
        11. รายไดต้่อเดือนของนกัศึกษา................................บาท ไดจ้าก........................................................... 
        12. นกัศึกษาเดินทางมามหาวทิยาลยัโดย................................................................................................. 
        13. ประเภทกิจกรรมท่ีนกัศึกษาสนใจเป็นพิเศษ....................................................................................... 
        14. ความสามารถพิเศษของนกัศึกษา........................................................................................................ 
        15. ต าแหน่งหรือเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บ.................................................................................................... 
        16. เป้าหมายในอนาคตส าหรับนกัศึกษา................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................                                                      
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        17. ความเป็นอยู ่ ความตอ้งการ  และปัญหาของ 
 นกัศึกษา        
         17.1 ภาระทางบา้นท่ีนกัศึกษาตอ้งช่วยปฏิบติั 
         17.2 ภาระของนกัศึกษาดน้การหารายได ้
        ช่วยตนเองในดา้นการเรียน 
 17.3 ความจ าเป็นของนกัศึกษาท่ีตอ้ง 
       หารายไดพ้ิเศษ 
 17.4 ความตอ้งการของนกัศึกษาในการ 
      ขอรับทุนการศึกษา 
 17.5 ความตอ้งการศึกษาต่อเม่ือจบจากมหาวทิยาลยั 
 17.6 ความตอ้งการของนกัศึกษาในดา้น 
      พฒันาตนเอง 
        17.6.1 บุคลิกภาพ 
        17.6.2 ทกัษะอาชีพ 
        17.6.3 ภาษาต่างประเทศ 
 17.7 นกัศึกษามีปัญหาดา้นต่อไปน้ี  
    มากนอ้ยเพียงใด 
         17.7.1 การเงิน 
         17.7.2 สุขภาพ 
         17.7.3 การเรียน 
         17.7.4 การคบเพื่อน 
         17.7.5 เพ่ือนต่างเพศ 
         17.7.6 อารมณ์และสุขภาพจิต 
         17.7.7 ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว 

 
 
 
 
 

มาก        ปานกลาง        นอ้ย             นอ้ย
ท่ีสุด 
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แผนทีท่ีอ่ยู่ปัจจุบันของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทีท่ีอ่ยู่ภูมลิ าเนาของนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADVISER  HANDBOOK  

 

 

*คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์    21   * 
 

 

เม่ือนกัศึกษากรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรหาเวลาอ่านขอ้มูลของนกัศึกษา 
แต่ละคน  เพ่ือจะไดรู้้จกัและเขา้ใจนกัศึกษาแต่ละคนดียิง่ข้ึน และถา้มีเวลามากพออาจเรียกนกัศึกษาทั้งหมด
มาพบเพ่ือสมัภาษณ์หาขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม    และบนัทึกผลไวใ้นระเบียบของนกัศึกษาแต่ละคน    ส าหรับการ
เอาไปใชป้ระโยชน์เม่ือนกัศึกษาตอ้งการความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 
 
ขอบเขตของการให้ค าปรึกษา 
 การมาขอค าปรึกษาของนกัศึกษาท่ีท่านรับผิดชอบนั้น  จะมีขอบขา่ยปัญหาอยู ่3 ดา้น 

1. ปัญหาเก่ียวกบัชีวติส่วนตวัและสงัคม 
2. ปัญหาเก่ียวกบัการศึกษา 
3. ปัญหาเก่ียวกบัการงานและอาชีพ 
วธีิช่วยเหลือปัญหา  3  ดา้นน้ี  จะมีระดบัของปัญหาอยู ่3 ลกัษณะดว้ยกนั  ไดแ้ก่ 
1. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดบัความคดิ  ตวัอยา่งเช่น  ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะเลือกท างานช้ินใด

ก่อน  ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะเลือกเรียนอะไร  ปัญหาน้ีมกัสืบเน่ืองมาจากผูข้อค าปรึกษาขาดขอ้มูล (ไม่รู้) หรือ
อาจไดข้อ้มูลมาผดิ ๆ ปัญหาระดบัความคิดมาจาก 

1) ขาดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัเองไดแ้ก่ ขอ้มูลภายในตวัเอง เช่นไม่รู้จกัตนเองในดา้น
ต่างๆ ไม่รู้วา่ตนเองมีความถนดัอะไร  ไม่แน่ใจวา่สนใจดา้นใด ไม่รู้วา่มีความสามารถเพียงใด 

2) ขาดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  ขอ้มูลภายนอกตวัเอง  ขอ้มูลเก่ียวกบั
อาชีพ   ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล  ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน  เป็นตน้ 

3) ไดรั้บขอ้มูลท่ีผดิอาจมาจากการเรียนรู้ท่ีผดิความเป็นจริง  มีความเช่ือท่ีผิดไป
จากความเป็นจริง 

2. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดบัความรู้สึก  เช่น  นอ้ยใจท่ีไม่ไดรั้บการยกยอ่งจากเพ่ือนร่วมงาน  
โกรธท่ีลูกนอ้งไม่เช่ือถือ  ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนอยูใ่นจิตใจคนเป็นเวลานาน  จนกลายเป็นความรู้สึกท่ีฝังแน่น
ในตน  และมกัจะท าใหบุ้คคลนั้นกลายเป็นผูท่ี้มีความกดดนัทางอารมณ์สูง  ซ่ึงอาจจะมีสาเหตหุลายประการ  
เป็นตน้วา่   การไม่ประสานสอดคลอ้งกนัระหวา่งตนเองกบัประสบการณ์แวดลอ้ม    เป็นผลท าใหบุ้คคลมอง
ตนเองและเขา้ใจตนเองผิดไปจากความเป็นจริง   หรือรู้สึกวา่ตนเองมีปมดอ้ย  เทียบกบัผูอ่ื้นไม่ได ้ ไม่ไดรั้บ
ความรักจากพอ่แม่เท่าพ่ีนอ้ง  เกิดเบ่ือ  ทอ้แท ้ บุคคลท่ีมีปัญหาเหล่าน้ี  มกัจะยอมใหป้ระสบการณ์ในอดีตมา
เป็นเคร่ืองบัน่ทอนก าลงัใจในการด ารงชีวติและการท างาน 

3. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดบัพฤตกิรรม   เช่น การขาดเรียน  ไม่กลา้แสดงออก  พฤติกรรม
เบ่ียงเบน   ติดยาเสพติด  เป็นตน้   ลกัษณะปัญหาน้ี      มกัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลไม่พอใจในการกระท าของ
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ตนเอง  และตอ้งการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม   สาเหตุท่ีเกิดจาก  ผูม้าขอค าปรึกษาไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองได ้ และซ่อนเร้นพฤติกรรมของตน   
 
 
ทกัษะทีจ่ าเป็นในการให้ค าปรึกษา 
 ทกัษะเบ้ือตน้ของผูใ้หค้  าปรึกษา  ไดแ้ก่  
 ทกัษะในการฟัง(Listening Skills) 
 ทกัษะในการตอบสนอง(Responding Skills) 
 ทกัษะในการถาม(Questioning Skills) 

ทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารใหค้  าปรึกษา  ประสบความส าเร็จไดดี้ข้ึน  กล่าวคือ 
1. ช่วยสร้างความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนระหวา่งผูใ้หค้  าปรึกษากบัผูม้าขอค าปรึกษา 
2. ช่วยใหผู้ใ้หค้  าปรึกษาเขา้ใจสภาพจิตใจ  ความรู้สึกนึกคิดของผูม้าขอค าปรึกษา ซ่ึงจะช่วยให้

กระบวนการใหค้  าปรึกษาต่อเน่ืองและบรรลุผลสุดทา้ยได ้
3. ช่วยเร่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจของผูม้าขอค าปรึกษา 

 
การท างานในฐานะอาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ทีป่รึกษาต้องฝึกฝนตนเอง 

1. การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. การเพ่ิมความสมัพนัธ์อนัดีเพ่ือลดการต่อตา้น 
3. การถามอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
การฟังอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. มีความตอ้งการท่ีจะฟังปัญหา ในการฟังเกือบทุกอยา่ง จะส าเร็จไดด้ว้ยผูฟั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคู่
สนทนา 

2. หยดุพดู เงียบ-คนเราไม่สามารถฟังในขณะพดู 
3. ใส่ใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูก าลงัพดู-ใหค้วามสนใจ  ค  าพดู  ความคิด  ความรู้สึกท่ีผกูพนักบัส่ิงท่ีเขาก าลงัพดู 
4. รู้จกัอดทน-ใหเ้วลาแก่ผูพ้ดูในส่ิงท่ีตอ้งการพดู 
5.   ใหก้ารยอมรับ-เขา้ใจ  เขา้ไปอยูใ่นภาวะผูพ้ดู  เพ่ือจะไดเ้ขา้ใจถ่องแทว้า่  เขาพยายามจะส่ือ

อะไรใหท้ราบ 
6.      ฟังในส่ิงท่ีผูพ้ดูไม่ไดพ้ดู-บางคร้ังอาจจะรู้จกัผูพ้ดูไดดี้  จากส่ิงท่ีเขาเล่ียงท่ีจะพดูถึง  หรือไม่พดูเลย 
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7.   สนใจคู่สนทนา-สงัเกตสีหนา้ท่าทาง  อากปักิริยาของคู่สนทนา  แสดงใหเ้ห็นถึงวา่ก าลงัฟัง 
หรืออาจมีการตอบรับดว้ยเสียง เช่น อือ  เออใช่ ฯลฯ หรือมีการพยกัหนา้ดว้ยขณะฟัง 

8.  ไม่โตเ้ถียงเล่ียงการขดัแยง้-ขณะท่ีฟัง  มีความคิดท่ีจะคา้นหรือขดัแยง้  จะท าใหไ้ม่ไดฟั้งเตม็ท่ี 
และอาจเสียความสมัพนัธ์ (Rapport) อนัดีระหวา่งเรากบัผูม้าขอค าปรึกษาดว้ย 

9.    ป้องกนัการรีบด่วนตดัสิน - รอจนกวา่จะไดข้อ้มูล    หรือขอ้เท็จจริงครบถว้นแลว้จึงตดัสินใจ 
 
การเพิม่ความสาพนัธ์อนัด ีเพือ่ลดการต่อต้าน 
 ความสมัพนัธ์อนัดี (Rapport) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมากในการใหค้  าปรึกษา   ผูใ้หค้  าปรึกษา
ควรสร้างความสมัพนัธ์กบัผูม้าขอค าปรึกษาเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาของการใหค้  าปรึกษาและพยายามท าให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัผูม้าขอค าปรึกษามีระดบัสูงข้ึนกวา่เดิม            การท่ีจะตดัสินวา่มีความสมัพนัธ์ 
ดีหรือไม่    สงัเกตจากองคป์ระกอบหลายอยา่ง        เช่น     การร่วมมือของผูม้าขอค าปรึกษา       ความเตม็ใจ 
ท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวส่วนตวัใหเ้ราทราบ    การยิม้แยม้ ฯลฯ หรือความรู้สึกท่ีดีของผูใ้หค้  าปรึกษาตอ่ผูม้าขอ
ค าปรึกษา   เป็นตน้ 
 
การถามอย่างมปีระสิทธิภาพ 
             1.   ตั้งค  าถามท่ีจะช่วยใหผู้ม้าขอค าปรึกษาใหพ้ดูอยา่งเสรี ไม่ควรถามเพ่ือท่ีจะใหผู้ต้อบจะตอบวา่ 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

2. หลีกเล่ียงการตั้งค  าถาม  ซ่ึงสร้างความสะเทือนใจใหก้บัผูม้าขอค าปรึกษาลกัษณะจบัผดิ 
ตรวจสอบ 

3.  หลีกเล่ียงการถามในลกัษณะซกัไซไ้ล่เรียง 
4. ควรถามเพ่ือสะทอ้นความรู้สึกเพ่ือใหผู้ม้าปรึกษารู้จกัตนเอง  รู้ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ

สามารถตอบค าถามในการแกไ้ขปัญหาได ้
 
ข้อควรค านึงในการให้ค าปรึกษา 

1. อยา่แกปั้ญหาโดยตดัสินใจแทนนกัศึกษา  ควรใหน้กัศึกษาไดคิ้ดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาเป็น 
และรับผิดชอบต่อตนเองในภายภาคหนา้ 

2. อยา่ท าใหน้กัศึกษามีความคิด ความรู้สึก เช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาในทุกเร่ือง  ควรให้
นกัศึกษามีความเป็นตวัของตวัเอง   ในดา้นการแสดงความคิดภายใตค้วามมีเหตุผล 
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ข้อปฏิบัตใินการให้ค าปรึกษาแก่นกัศึกษา 
 เพ่ือใหก้ารใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาเป็นไดด้ว้ยดี  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. สร้างสมัพนัธภาพ   ท าใหน้กัศึกษาศรัทธา   เช่ือถือ  ไวว้างใจ    สบายใจในการมาพบพดูคุย
ดว้ยบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง จะท าใหน้กัศึกษาสบายใจ เป็นตวัของตวัเองซ่ึงมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหา 

2. พยายามศึกษาท าความเขา้ใจในตวัผูรั้บค าปรึกษา  ทั้งดา้นบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสยั  และปัญหา
ท่ีประสบวา่เป็นคนอยา่งไร     ปัญหาแวดลอ้มหนกัเบาแค่ไหน   บางคนตอ้งใชว้ธีิค่อยเป็นค่อยไป  บางคน
คิดเร็ว   ตดัสินใจเร็ว   บางคนจิตใจเขม้แขง็  บางคนเปราะบางตอ้งค่อย ๆ  หวา่นลอ้ม   
ปัญหาบางปัญหานกัศึกษาแกไ้ดด้ว้ยล าพงัตวัเอง  บางปัญหาตอ้งอาศยัการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ซ่ึงตอ้ง
พิจารณาเลือกใชว้ธีิการใหเ้หมาะสมกบัตวันกัศึกษา และสภาพปัญหา 

3. ในการใหค้  าปรึกษา  อาจเป็นปัญหาดา้นการศึกษา ปัญหาดา้นการเรียน หรือปัญหาส่วนตวั
และสงัคม อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งใหค้  าปรึกษาไดทุ้กดา้น  ไม่ควรมุ่งใหค้  าปรึกษาดา้นการเรียนเพียงอยา่งเดียว 
และตอ้งถือวา่เป็นภาระหนา้ท่ีโดยตรงของนกัศึกษา    มิใช่จะผลกัภาระรับผิดชอบน้ีใหฝ่้ายแนะแนวหรือ 
ฝ่ายปกครองเท่านั้น  แต่ควรมีการประสานงานกบัฝ่ายท่ีกล่าวมาดว้ย   ส าหรับปัญหาบางกรณีของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

4. ควรใหค้  าปรึกษาในทนัทีท่ีนกัศึกษามาพบ  ไม่ควรประวงิเวลาหรือขอนดัไปเป็นวนัอ่ืน
นกัศึกษาจะเกิดความรู้สึกอบอุ่น  และเห็นวา่อาจารยใ์หค้วามส าคญักบัตวัเขา 

5. ขณะพดูคุยใหค้  าปรึกษา  ควรใจหนกัแน่น ใจกวา้งท่ีจะใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 
แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งพยายามใหเ้ขาไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน    เพ่ือฝึกทกัษะทางสงัคมใหเ้ขาโดยใชค้  าพดูท่ี
นกัศึกษารู้สึกวา่อาจารยใ์หเ้กียรติและยอมรับตวัเขาดว้ย 

6. มีการบนัทึกเพื่อเตือนความทรงจ าภายหลงัยติุการพดูคุยใหค้  าปรึกษาแลว้  เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การช่วยเหลือคร้ังต่อ ๆ ไป 

7. มีการติดตามผลพฤติกรรมของนกัศึกษาภายหลงัใหค้  าปรึกษาไปแลว้  เพ่ือส่งเสริมพฒันา 
หรือใหก้ าลงัใจขจดัอุปสรรคท่ีอาจเกิดจากพยายามลงมือแกปั้ญหา 

8. เม่ือใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาไปแลว้  หรือขณะด าเนินการใหค้  าปรึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้ง
รักษาจรรยาบรรณของการใหค้  าปรึกษาโดยเคร่งครัด 
 
จรรยาบรรณของอาจารย์ทีป่รึกษาในฐานะผู้ให้ค าปรึกษา 
 ในการใหค้  าปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา    ควรยดึมัน่ในจรรยาบรรณของการใหค้  าปรึกษา  ดงัน้ี 
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1. รักษาขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษาไวเ้ป็นความลบั 
2. รับผิดชอบในการใหข้อ้มูลใด ๆ ของนกัศึกษาแก่คนอ่ืน และขอ้มูลของผูอ่ื้นแก่นกัศึกษา 
3. รักษาสวสัดิภาพของนกัศึกษาท่ีมาขอรับค าปรึกษา   ไม่กระท าการใดๆ      ท่ีจะก่อใหเ้กิด

ผลเสียหายแก่นกัศึกษาโดยไม่เป็นธรรม  ขณะเดียวกนั ก็ไม่รักษาผลประโยชนข์องนกัศึกษาจนไม่เป็นธรรม
แก่บุคคลอ่ืน 

4. ตอ้งพยายามช่วยเหลือนกัศึกษาจนสุดความสามารถ   แต่ถา้เกินความสามารถท่ีจะช่วยได ้  
ก็ไม่ควรเก็บเร่ืองไว ้   ควรขอความร่วมมือจากฝ่ายอ่ืน  หรือส่งนกัศึกษาใหฝ่้ายอ่ืนช่วยต่อไป 
 งานใหค้  าปรึกษานั้น  ถา้ท าไดโ้ดยมีประสิทธิภาพน่าจะช่วยนกัศึกษาไดม้าก   เพราะนอกจาก
จะมุ่งใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองแลว้  ยงัเป็นการฝึกทกัษะในการพ่ึงตนเอง  คิดเป็นท าเป็น 
แกปั้ญหาได ้  แต่การท่ีจะท างานน้ีไดโ้ดยมีประสิทธิภาพนั้นมิใช่งานท่ีท าไดโ้ดยง่าย  แต่ก็ไม่ยากจนเกินกวา่
ท่ีจะฝึกฝน 
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บทที ่5 
การให้ความช่วยเหลอืแก่นักศึกษาประจ ากลุ่มทีป่รึกษา 

 
 การใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัศึกษาประจ าหมู่เรียนนั้น แบ่งเป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนั  ดงัน้ี 

1. การใหค้วามช่วยเหลือดา้นวชิาการและการเรียน 
2. การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการปรับตวัและสงัคม 
3. การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการวางแผนและการเตรียมตวัเพื่ออาชีพ 

 
การให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการและการเรียนแก่นักศึกษาประจ ากลุ่มทีป่รึกษา 
 การใหค้วามช่วยเหลือดา้นวชิาการและการเรียนนั้น   นอกจากมุ่งสร้างเสริมก าลงัใจ  ใหแ้นวทาง
การเรียนโดยไดผ้ลดี  และใหแ้นวทางในการซ่อมเสริมบางรายวชิา  และการตดัสินใจเลือกแลว้ยงัรวมไปถึง
การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในแนวปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ยดงัน้ี 

1. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรและแผนการเรียน 
2. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเลือกวชิาและการลงทะเบียนเรียน 
3. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเปล่ียน ถอน เพ่ิม วชิาเรียน หรือการลาพกัการเรียน 
4. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวธีิการเรียนและการแกปั้ญหาทางการเรียน 
5. การใหค้  าแนะน าช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีเรียนอ่อน ใหก้ารปรับปรุงการเรียนใหดี้ข้ึน 
6. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวดัผลและการสอบ 
7. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในระเบียบการช าระเงินค่าหน่วยกิต  และเงินบ ารุงการศึกษา 
8. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในระเบียบการขอใบรับรอง  และใบรายงานผล 
9. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระเบียบและนโยบายของมหาวทิยาลยั 
10. การใหค้  าแนะน าเร่ืองการศึกษาตอ่ในระดบัสูงข้ึน 
ในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจดงักล่าว  อาจช้ีแจงในชัว่โมงโฮมรูมหรือการประชุมกลุ่มท่ีปรึกษา 

หรือใหค้  าปรึกษาเป็นรายคนเม่ือนกัศึกษามีปัญหามาขอรับค าปรึกษา  และเพื่อเป็นการเตือนความจ าในแนว
ปฏิบติับางประการท่ีจ าเป็น  อาจจดัท าเป็นเอกสารแผนผงัแสดงล าดบัขั้นตอนในการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

อาจารยท่ี์ปรึกษาควรท าการศึกษารายละเอียด   เก่ียวกบัการลงทะเบียนรายวชิา   และการช าระเงิน 
การขอเพ่ิมถอนรายวิชา  การยกเลิกรายวิชา   การส่งรายช่ือนกัศึกษาท่ีไม่มีสิทธ์ิสอบเน่ืองจากเวลาเรียนไม่พอ  
การปฏิบติักรณีนกัศึกษาขาดสอบปลายภาค   การขอโอนผลการเรียนและการยกเวน้ผลการเรียน  
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การลาพกัการเรียน  คุณสมบติัของนกัศึกษาภาคปกติ  และภาคกศ.ปช.  ท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรได ้ 
ระเบียบของมหาวทิยาลยัไดก้ าหนดคุณสมบติัดงักล่าวไวอ้ยา่งไร       ซ่ึงในแต่ละมหาวทิยาลยัไดก้ าหนด
แนวปฏิบติัของตนเอง 

 นอกจากน้ี  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในเร่ืองการพน้สภาพการ
เป็นนกัศึกษาในทุกกรณี  รวมถึงการขอยา้ยสถานศึกษา  การเทียบโอนหน่วยกิต  ดงัเอกสารแผนผงัแสดง
ล าดบัขั้นในการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

การลงทะเบียนรายวชิาและการช าระเงนิ 

 
 

นกัศึกษาเก็บใบเสร็จไวเ้ป็นหลกัฐาน 
เพื่อประโยชนข์องนกัศึกษา 

ถา้มีการเพ่ิม-ถอน หรือเปิดวชิาเรียน 
ใหด้ าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดก่อน  

(หากมีขอ้สงสยัติดต่อส านกัส่งเสริมวชิาการ) 

ตรวจสอบบตัรลงทะเบียนก่อนช าระเงิน 
หากพน้ก าหนดตามประกาศแลว้นกัศึกษา 

จะตอ้งเสียค่าปรับตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

 
 

พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแผน 
การเรียนก่อนลงทะเบียน 

รับบตัรลงทะเบียนท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการฯ
ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ช าระเงินลงทะเบียน  ตามวนั เวลา   
ท่ีก าหนด 

กรณีท่ีช าระเงินลงทะเบียนผา่นธนาคาร 
ใหน้ าเอกสารท่ีธนาคารออกให้ มาติดต่อ

ขอรับใบเสร็จไดท่ี้ฝ่ายการเงิน   
หลงัช าระเงินแลว้ 1 สปัดาห์ 
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การขอยกเลกิวชิาเรียน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาเขียนค าร้องท่ี 
ส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 

การขอยกเลิกวชิาเรียนตอ้งด าเนินการให้
เสร็จตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

แจง้อาจารยท่ี์ปรึกษารับทราบและลงนาม 

แจง้อาจารยผ์ูส้อนเพื่อทราบและลงนาม 
 

อาจารยผ์ูส้อนให ้W ในใบส่งเกรด 
 

กรณียกเลิกรายวชิาบงัคบัตอ้งลงทะเบียน
รายวชิาเดิมใหม่จนกวา่จะผา่น 

ยืน่ค  าร้องท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 
 

เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล W 
ในรายวชิาท่ีขอยกเลิก 
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อาจารย์ผู้สอนส่งรายช่ือนักศึกษาไม่มสิีทธ์ิสอบ 
เนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ 

 
 

หมายเหต ุส าหรับนกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ใหผู้ส้อนส่งผลการเรียน  E 
   

นกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวชิานอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือ 

นกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวชิานอ้ยกวา่ 
ร้อยละ80  แต่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 

อาจารยผ์ูส้อนส่งรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีเวลา
เรียนนอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 แต่ไม่ต ่ากวา่ 

ร้อยละ 60 ท่ีงานทะเบียนฯ 
ตามก าหนดวชิาการ ถา้ผลการพิจารณาไม่ใหมี้สิทธ์ิสอบ ส านกั 

ส่งเสริมวชิาการฯ ปรับผลการเรียนเป็น  E   

ถา้ผลการพิจารณาใหน้กัศึกษามีสิทธ์ิสอบ 
อาจารยผ์ูส้อนจดัใหน้กัศึกษาสอบได ้และ

ส่งผลการเรียนแก ้I ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
ประกาศผลการพิจารณา แจง้ 

อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาทราบ 

งานทะเบียนฯรวบรวมเสนอ 
คณะกรรมการวชิาการพิจารณา 

อาจารยผ์ูส้อนส่งผลการเรียน I  
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การปฏบิัตใินกรณนีักศึกษาขาดสอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ  นกัศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือไดจ้าก http://.academic.pcru.ac.th 

  

งานทะเบียนและประมวลผล 
รวบรวมและเสนอ

คณะกรรมการวชิาการพิจารณา 

ประกาศผลการพิจารณา แจง้ 
อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาทราบ 

นกัศึกษาเขา้สอบตามประกาศ 

1. ลาป่วย 
นกัศึกษายืน่ค  าร้องขอสอบปลายภาค 
พร้อมใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล 
ไดท่ี้งานทะเบียนฯ ตามประกาศ 

2. ลากิจ 
นกัศึกษายืน่ค  าร้องขอสอบปลายภาค 
พร้อมแนบหลกัฐานการลา  ไดท่ี้งาน
ทะเบียนฯ ตามประกาศ 

http://.academic/
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การขอโอนผลการเรียนและยกเว้นผลการเรียน 

 

นกัศึกษาด าเนินการตามระบบการเทียบยกเวน้รายวชิา 
หรือโอนรายวชิา 

(หากไม่ทราบให้ติดต่อส านกัส่งเสริมวชิาการฯ) 

นกัศึกษาขอค าร้องท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการฯ และเขียนค า
ร้องโดยแนบใบรายงานผล (Transcript ) พร้อมแนบ
ค าอธิบายรายวชิาเพื่อประกอบการพิจารณา  เสนอ
สาขาวชิาท่ีรับผดิชอบสอนรายวชิานั้นเทียบรายวชิา  และ
ตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
ศึกษา  

นกัศึกษาเสนอค าร้องใหท่ี้ปรึกษาตรวจสอบและลงนาม  

ส านกัส่งเสริมวชิาการ ฯ ด าเนินการเสนอ 
และประกาศผลการยกเวน้รายวชิา/การเทียบโอนรายวชิา 

 

นกัศึกษารับค าร้องยกเวน้รายวชิา        และโอนผลการเรียน  
เพ่ือช าระเงินค่าธรรมเนียม ท่ีการเงิน  
ตามระเบียบ    (การโอนทั้งหมด 200 บาท/ การยกเวน้
หน่วยละ 50 บาท)  

 

1.  การขอโอนผลการเรียน ตอ้งโอนผลการเรียน 
    ทุกรายวชิา ทุกหน่วยกิตและก าหนดใหเ้ฉพาะ  
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราภฏัเพชรบูรณ์
เท่านั้น 

2.  การขอยกเวน้รายวชิา จะยกเวน้รายวชิาใดก็
ไดจ้ากสถาบนัอื่นหรือหลกัสูตรมหาวทิยาลยั
ราชภฏัผลการเรียนของรายวชิาท่ีขอยกเวน้
จะตอ้งไม่ต ่ากวา่ C หรือ P หรือเทียบเท่า และ
ยกเวน้ไดเ้พียง 3ใน 4 ของหน่วยกิตรวม ตาม
โครงสร้างหลกัสูตร ท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

  
 

 

นกัศึกษาจะตอ้งไม่ลงทะเบียนรายวิชาท่ีไดรั้บ
การโอนผลการเรียนหรือยกเวน้รายวชิาเรียน 
ถา้มีรายวชิาดงักล่าวในตารางสอนใหท้  าการ
ถอนรายวชิาออกก่อนลงทะเบียน 

นกัศึกษาน าค าร้องยกเวน้รายวชิา และโอนผลการเรียนท่ี
ช าระเงินแลว้  ส่งคืนท่ีส านกั 

ส่งเสริมวชิาการฯ เพ่ือบนัทึกขอ้มลูรายวชิา 

นกัศึกษาสามารถตรวจสอบการโอน/ 
การยกเวน้ ไดจ้ากระบบสารสนเทศ 

ของนกัศึกษา 
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การลาพกัการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาเขียนค าร้องท่ีส านกัส่งเสริมฯ 
แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษารับทราบและลงนาม 

การลาพกัการเรียนจะนบัจ านวนการพกั
การเรียนรวมในการพิจารณาการส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนด  และไม่อนุญาตให้
นกัศึกษาพกัการเรียนในภาคการศึกษาแรก
ท่ีเขา้ศึกษา  ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

นกัศึกษารับค าร้องไปช าระเงินค่าคงสภาพ
นกัศึกษาท่ีฝ่ายการเงิน 

นกัศึกษาช าระเงินแลว้น าค าร้องขอพกั 
การเรียนส่งคืนส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 

และเก็บใบเสร็จรับเงินไว ้

ถา้นกัศึกษาช าระเงินลงทะเบียนใน 
ภาคการศึกษานั้นแลว้  แต่ไม่ไดเ้ขา้เรียน
ทุกรายวชิาใหน้กัศึกษาท าเร่ืองยกเลิก
รายวชิาเรียน 

นกัศึกษาจะตอ้งมีสภาพการเป็นนกัศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาท่ีขอลาพกัการเรียน 

การลาพกัการเรียนตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ิน
ภายในสามสิบวนันบัจากเปิดภาคเรียน 

ถา้เกินก าหนดจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
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นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรได้ต้องมคุีณสมบตัคิรบถ้วน ดงันี ้

 

สอบไดใ้นรายวชิาต่าง ๆ ครบถว้น 
ตามโครงสร้างหลกัสูตร รวมทั้งรายวชิา

ท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 

ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 

ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ ์

มีสภาพเป็นนกัศึกษาตามเกณฑ ์

นักศึกษาภาค ปกต ิ
มีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน 8  
ปี กรณีหลกัสูตร 4 ปี และไม่เกิน 
10 ปี  กรณีหลกัสูตร 5 ปี 

นักศึกษาภาค กศ.ปช. 
มีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  
10 ปี  กรณีหลกัสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 12 ปี กรณีหลกัสูตร 5 ปี 

นักศึกษาภาค ปกต ิ
มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  6 ภาคการศึกษา
ปกติในกรณีเรียนหลกัสูตร  4 ปี 
และไม่ต ่ากวา่  8  ภาคการศึกษา
ปกติ ในกรณีหลกัสูตร  5  ปี 

นักศึกษาภาค กศ.ปช. 
มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  9 ภาค
การศึกษาปกติในกรณีเรียน
หลกัสูตร  4 ปี และไม่ต ่ากวา่  12  
ภาคการศึกษาปกติ ในกรณี
หลกัสูตร  5  ปี 

มีความประพฤติดี 
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 นักศึกษาภาคปกต ิ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้

 
 

เม่ือนกัศึกษาท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  1.60 
เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี 2 ของการเรียนนบัแต่เร่ิมเขา้เรียน 

เม่ือนกัศึกษาท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  1.80 
ในภาคการศึกษาปกติท่ี 4, 6, 8, และ10 

เม่ือนกัศึกษาเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  แต่ยงัไดค้่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  1.80 

เม่ือมีสภาพเป็นนกัศึกษาติดต่อกนัครบ 8 ปีติดต่อกนักรณี
หลกัสูตร 4 ปี และ 10 ปีติดต่อกนักรณีหลกัสูตร 5 ปี แลว้ยงั
ขาดคุณสมบติัท่ีจะส าเร็จการศึกษาขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ 

เม่ือนกัศึกษาไม่ผา่นกลุ่มฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี 2 

เม่ือนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

เม่ือนกัศึกษาลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 
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นักศึกษา ภาคกศ.ปช. จะพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้

 
 

เม่ือนกัศึกษาท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  1.60 
เม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ี 3  ของการเรียนนบัแต่เร่ิมเขา้เรียน 

เม่ือนกัศึกษาท าค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  1.80 
ในภาคการศึกษาปกติท่ี 6, 9, 12, 15, และ18 

เม่ือนกัศึกษาเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนด  แต่ยงัไดค้่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  1.80 

เม่ือมีสภาพเป็นนกัศึกษาติดต่อกนัครบ 10  ปีติดต่อกนักรณี
หลกัสูตร 4 ปี และ 12  ปีติดต่อกนักรณีหลกัสูตร 5 ปี แลว้ยงั
ขาดคุณสมบติัท่ีจะส าเร็จการศึกษาขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ 

เม่ือนกัศึกษาไม่ผา่นกลุ่มฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี 2 

เม่ือนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

หรือ 

เม่ือนกัศึกษาลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 
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 การขอย้ายสถานศึกษา 

 
 
 

นกัศึกษายืน่ค  าร้องท่ีงานทะเบียน เพื่อเสนอ 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการพิจารณา 

งานทะเบียนท าหนงัสือสอบถามการยา้ย 
ถึงมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีนกัศึกษาแจง้จ านง 

มหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีนกัศึกษาขออนุญาตยา้ยเขา้ 
มีหนงัสือตอบกลบักรณีรับยา้ย 

 

งานทะเบียนแจง้นกัศึกษา และท าหนงัสือส่งตวั
นกัศึกษา พร้อมทั้งเอกสารรายงานตวั 

 

นกัศึกษาเขียนค าร้องท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการฯ 
และเสนอค าร้องตามขั้นตอน 

การขอยา้ยเฉพาะภายใน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเท่านั้น 

กรณีไม่รับยา้ยแจง้นกัศึกษา
รับทราบ ถา้นกัศึกษาตอ้งการ 
จะเรียนต่อท่ีเดิม ใหแ้จง้ 
มหาวทิยาลยัฯทราบ  ก่อนกลบั
เขา้เรียน (ติดต่อส านกัส่งเสริม
วชิาการฯ) 
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เคร่ืองมอืและข้อมูลในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

1. คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. คู่มือนกัศึกษา 
3. ขอ้บงัคบั  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัฯ และระเบียบขอ้บงัคบั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 
4. หลกัสูตรและแผนการเรียน ของนกัศึกษา 
5. กิจกรรมนกัศึกษา และขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา  
6. แฟ้มประวติั  และระเบียนสะสมของนกัศึกษา 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ ท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหน้กัศึกษา 
8. ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาสนใจ 
ขอ้มูลต่าง ๆ สามารถสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน หรือ

เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั http://.academic.pcru.ac.th  
 

การให้ความช่วยเหลอืด้านการปรับตวัทางสังคมแก่นักศึกษา 
 การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการปรับตวัทางสงัคมแก่นกัศึกษา   อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถ
ด าเนินงานไดท้ั้งภายในกลุ่ม  รายบุคคลในชัว่โมงโฮมรูม หรือการประชุมกลุ่มท่ีปรึกษา    การกล่าวตกัเตือน
อบรมปลูกฝังในดา้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม  การรักษารูปแบบ  การคบเพื่อน     ความ
ประพฤติตลอดจนการจดัหารายไดพ้ิเศษ  เพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษา  การกูย้มืจากเงินกองทุนใหกู้ย้มืเพ่ือ
การศึกษา เป็นตน้ 
 ในท่ีน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบันกัศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1. การอบรมในเร่ืองกิริยามารยาทและคุณธรรม 
2. การอบรมใหรู้้จกัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 
3. การแนะน าในเร่ืองการแต่งกายใหเ้หมาะสม 
4. การแนะน าในเร่ืองการคบเพื่อน 
5. การแนะน าในเร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพ 
6. การแนะน าในเร่ืองการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
7. การใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการรู้จกัฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนอดทน และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
8. การใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนรู้จกัคิด ช่างสงัเกต และมีเหตผุล 

http://www.academic.pcru.ac.th/
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9. การใหค้  าแนะน าและช่วยแกปั้ญหาดา้นความประพฤติ 
10. การใหค้  าแนะน าและช่วยแกปั้ญหาดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
11. การใหค้  าแนะน าและช่วยแกปั้ญหาทางดา้นการเงินโดยการติดต่อขอทุนการศึกษา หรือ 

การช่วยหางานใหท้ าระหวา่งปิดภาคเรียน  การใหกู้ย้มืเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา 
12. การใหค้  าแนะน าในเร่ืองการเช่าหอพกั 
13. การใหค้  าแนะน าในเร่ืองขอ้ควรปฏิบติัในการใชบ้ริการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั เช่น หอ้งสมุด 

หอ้งพยาบาล   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เป็นตน้ 
14. การใหค้  าแนะน าในเร่ืองการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวทิยาลยั 
15. การท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางเพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัศึกษา 
16.  การวางแผนงานร่วมกบัอาจารยแ์นะแนว อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยท่ี์ปรึกษาดว้ยกนัในเร่ือง

การใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษา 
17.  การมีส่วนร่วมในการก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีจะประชุมนกัศึกษาในชัว่โมงโฮมรูม 
18.  การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหแ้ก่นกัศึกษา 
19.  การมีส่วนร่วมในการเชิญวทิยากรมาใหก้ารอบรมและใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาในบางคร้ัง 
20.  การติดต่อกบัผูป้กครองของนกัศึกษา 
21.  การจดัท าโครงการพิเศษเฉพาะกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษาในกลุ่มตามความตอ้งการและจ าเป็น 
22.  การใหค้  าแนะน าในดา้นการป้องกนัยาเสพติด พฤติกรรมเส่ียงทางเพศสมัพนัธ์ 
23.  การใหค้  าแนะน าการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับทบาททางเพศของตนเอง 
24.  การใหค้  าแนะน าและสร้างความเขา้ใจพ้ืนฐานในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
 

การให้ความช่วยเหลอืด้านการวางแผนและเตรียมตวัเพือ่อาชีพแก่นักศึกษา 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษา ตั้งแตเ่ร่ิมตน้ของการเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั
อยา่งต่อเน่ือง และการศึกษาในส่วนปีสุดทา้ยท่ีจะส าเร็จการศึกษา  ทั้งน้ีเพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถออกไป
ท างานสู่สถาบนัวชิาชีพ  ตามสายวชิาท่ีนกัศึกษาไดส้ าเร็จหรือตามความถนดัของนกัศึกษา  ดงันั้นกิจกรรม
ในการช่วยเหลือนกัศึกษาทั้งทางดา้นการศึกษา  อาชีพส่วนตวั  ทางสงัคม  อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยจดักิจกรรมโฮมรูมหรือการประชุมกลุ่ม   การน าเอาระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เขา้ไปใช้
ในการหางานท า   การจดัใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มมีโอกาสหาขอ้มูล และน ามาแลกเปล่ียนกนัภายในกลุ่ม  
การใหค้  าปรึกษาเป็นรายคนท่ีมีปัญหาเฉพาะเร่ือง       การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือช่วยเหลือนกัศึกษา  เป็นการ
เฉพาะภายในกลุ่ม 
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บทบาทของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านกจิกรรมโฮมรูม 
 กิจกรรมโฮมรูมซ้ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาและมหาวทิยาลยัควรจดัใหมี้ข้ึน ประโยชน์ของกิจกรรมโฮม
รูมท่ีพอจะมองเห็นเด่นชดั คือ 

1. ช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความคุน้เคยระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษากบันกัศึกษา   และ
ระหวา่งนกัศึกษากบันกัศึกษาในกลุ่มเดียวกนั 

2. ช่วยใหน้กัศึกษาไดแ้นวทางปฏิบติัทั้งดา้นการเรียน  การปรับตวัในสงัคม เป็นการพฒันาตวั
นกัศึกษาไดอี้กทางหน่ึงท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ  

3. ช่วยสนบัสนุนงานบริหารของมหาวทิยาลยัไดอี้กทางหน่ึง   เพราะเป็นช่องทางในการน าขอ้
ปฏิบติักฎระเบียบของมหาวทิยาลยั  มาสู่ตวันกัศึกษา   โดยผา่นทางอาจารยท่ี์ปรึกษาขณะเดียวกนั
มหาวทิยาลยัก็ทราบความคิดเห็น  ความตอ้งการของนกัศึกษาโดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาอีกเช่นเดียวกนั 

4. ช่วยใหง้านสอน  งานวชิาการ  งานกิจกรรมนกัศึกษาบงัเกิดผลดี  โดยอาศยัอาจารยท่ี์ปรึกษา
ช่วยเป็นส่ือกลางใหก้บัฝ่ายต่าง ๆ 
 

หลกัการจดักจิกรรมโฮมรูม มีดงัน้ี 
1. มีการก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน  ท่ีนอกเหนือจากตารางเวลาเรียนประจ าของนกัศึกษา 
2. ชัว่โมงโฮมรูมควรใหต้รงกนัทุกหมู่เรียน หรือทุกกลุ่มท่ีปรึกษา  เพื่อนกัศึกษาจะได ้

ไม่ติดขดักบัการนดัสอนนดัสอบของอาจารยผ์ูส้อนบางท่าน    หรือไม่ติดขดักบัการนดัท ากิจกรรมกบัเพ่ือน
นกัศึกษากลุ่มอ่ืน  นอกจากนั้นการใชเ้วลาใหต้รงกนัทั้งมหาวทิยาลยั    ยงัช่วยป้องกนัปัญหาเร่ืองการหลงลืม
ไดบ้า้ง 

3. มีการประสานงานกนัระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษากบัอาจารยแ์นะแนว      และอาจารยอ่ื์น ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาเพ่ือเตรียมหวัขอ้   เตรียมเร่ือง   เตรียมกิจกรรมโฮมรูม   ใหเ้กิดประโยชน์ทั้งแก่ตวั
นกัศึกษาและทุกฝ่ายไดโ้ดยแทจ้ริง 

4.  มีการเก็บขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบและด าเนินการสร้าง
ความเขา้ใจ  หรือช่วยแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของนกัศึกษาใหจ้ริงจงัและสมเหตุสมผล 

5. มีการติดตามผล การประเมินผล การจดัประชุม หรือจดักิจกรรมโฮมรูม  โดยฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
งานระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาของมหาวทิยาลยั    แลว้ประชุมสมัมนารายงานสรุปโดยฝ่ายท่ีรับผิดชอบนั้น ๆ 
ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 
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