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คานา
คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงซึ่งคณะผู้จัดทาได้เพิ่มเติมเนื้อหา
บางส่วนเพิ่มขึ้นจาการจัดพิมพ์ในครั้งก่อน ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้เข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ และความสาคัญของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อ
เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ท่ี 3.2การ
ควบคุ ม ดู แ ล การให้ ค าปรึ ก ษาวิ ช าการและแนะแนวแก่ นั ก ศึ ก ษา ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพราะ
อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาเป็ น บุ คคลที่ใ กล้ ชิ ด นัก ศึก ษามากกว่าอาจารย์ท่ านอื่ น ๆ จึง มีบ ทบาท
สาคัญในการดูแล ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงที
หวังว่าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่แก่อาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดี
คณะผู้จัดทา
กรกฎาคม 25๕๙
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บทที่ 1
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีจุดเน้นสาคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
จึงกาหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไว้หลายมาตรการ ซึ่งปัจจัย
ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ภาพตามเป้ า หมายคื อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนักศึกษา พร้อมที่จะ
ช่วยเหลือและดูแลให้นักศึกษาให้ศึกษาได้สาเร็จตามแผนการเรียนที่วางไว้ ตลอดจนให้
คาปรึกษาชี้แนะเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้นักศึกษาครองตนอย่างชาญ
ฉลาดจนสามารถศึกษาสาเร็จเป็นบัณฑิตได้ดังประสงค์

นโยบายด้านอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
1. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นภาระงานหลัก อาจารย์ ประจาทุกคนต้องทา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
2. ภาระงานอาจารย์ท่ีป รึก ษาเป็ นความรับ ผิดชอบของอาจารย์ ป ระจาประธาน
สาขาวิชา คณบดี และอธิการบดี
2.1 กาหนดให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีหน้าที่ประสาน กากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
2.2 กาหนดให้คณะมีหน้าที่ประสาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับคณะที่รับผิดชอบ
2.3 กาหนดให้สาขาวิชามีหน้าที่ประสาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับสาขาวิชา
3. กระบวนการศึกษาและการดารงชีวิตในระหว่างศึกษาของนักศึกษาทุกคน ต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลและให้คาแนะนา จากอาจารย์ที่ปรึกษา
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4. มหาวิทยาลัยกาหนดให้ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึก ษามีค่าเท่ากับ 2 ชั่วโมงทางาน
ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน

แผนงานการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยกาหนดแผนงานการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษา
2. แต่งตั้งกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะและ
สาขาวิชากากับ ติดตาม การดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนทุกปีการศึกษา
4. จัดทาแผนปฏิบัติการและกิจกรรมด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
5. จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนทุกปีการศึกษา
7. จัดให้มีการประเมินแผนงานและการดาเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
อาจารย์ท่ีปรึก ษาประจาหมู่ เรีย น เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีป รึก ษาให้เข้ม แข็ง มี
ประสิทธิภาพ
ตารางแสดงแผนงานการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. กาหนดนโยบายและแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษา

ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินงาน
P มิถุนายน กรกฎาคม
2. จัดทาแผนปฏิบัติการและกิจกรรมด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
P กรกฎาคม
3.
แต่ ง ตั้ ง กรรมการด าเนิ น งานอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาระดั บ D กรกฎาคม
มหาวิทยาลัย
คณะ และสาขาวิชา เพื่อกากับ ติดตาม การดาเนินงานอาจารย์
ที่ปรึกษา
4. จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึก ษาประจาหมู่ เ รีย นทุ ก ปี D กรกฎาคม
การศึกษา
5. จัดทาและพัฒนาคู่มอื และแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
D กรกฎาคม
6. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนทุกปีการศึกษา
D กรกฎาคม
7. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและรายงาน
D ทุกสิ้นภาคการศึกษา
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ผลการปฏิบัตหิ น้าที่ทุกภาคเรียนจนนักศึกษาสาเร็จตาม
หลักสูตร
8. กรรมการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา กากับ ติดตามการ C
ปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
9 .จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ผ น ง า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ร ะ บ บ C
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน เพื่อพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
10.นาผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบอาจารย์ A
ที่ปรึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ทุกสิ้นภาคการศึกษา

มิถุนายน กรกฎาคม

ความสาคัญของอาจารย์ท่ปี รึกษา
บุคคลที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะศึกษาให้สาเร็จ
และพร้อมที่จะออกไปทางานตามที่คาดหวัง โดยที่นักศึกษาแต่ละคนมีภูมิหลังครอบครัว
และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นทีท่ ีม่ บี ุคคลอยู่รวมกันเป็นจานวนมาก มีกฎเกณฑ์ ระเบียบที่แตกต่างไปจากสถาบันเดิม
ชีวิตนักศึกษามีอิสระมากขึ้นกว่าตอนที่เป็นนักเรียน ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองมาก
ขึ้น และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายในบุคลิกภาพ ลักษณะ
นิสัย และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ทาให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาในการปรับตัวทั้งด้าน
การเรียนและการดาเนินชีวิต อาทิ เรียนไม่เข้าใจทาให้ผลการเรียนตกต่า มีปัญหาการคบ
เพื่อน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การถูกชักจูงไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข ยาเสพติด
เป็นต้น
เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่ากลไกสาคัญที่สามารถ
ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาประสบความส าเร็ จ ในการเรี ย น ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี
ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวติ ก็คือระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา การมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ที่ดีจะสามารถช่วยให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียนจนสาเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นนโยบายสาคัญประการหนึ่งที่จะ
พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เข้มแข็งและเน้นให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างเข้มแข็ง จริงจัง
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นอกจากนี้ ยังมีกลไกช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสาเร็จคือ
คุณภาพบัณฑิตเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่สาคัญ

คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา
บุคคลที่ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ดานบุคลิกภาพ
1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี
1.2 มีความรับผิดชอบ
1.3 ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
1.4 มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
1.5 มีความเมตตากรุณา
1.6 ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของนักศึกษา
1.7 มีความประพฤติเหมาะสมและเปนแบบอยางที่ดแี กนักศึกษา
1.8 พรอมอุทศิ เวลาใหกับนักศึกษา
1.9 มีความคิดในเชิงบวก
2. ดานความรู ความสามารถ
2.1 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
2.2 ความสามารถในการสื่อสาร
2.3 มีความรู้เรื่องกระบวนการให้คาปรึกษา เข้าใจแนวคิด และมีทักษะในการใช้
เทคนิคการให้คาปรึกษา
2.4 มีความรูและความเขาใจธรรมชาติของนักศึกษา
2.5 มีความสามารถในการดูแลใหความชวยเหลือแกนักศึกษาเมื่อมีปญหา
2.6 มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันยุคสมัย
2.7 มีความรูและความเขาใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
การปกครอง
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2.8 มีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรและการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา
3. ดานจรรยาบรรณ
3.1 คานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชนของนักศึกษา
3.2 รักษาความลับของนักศึกษา
3.3 พยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ ทั้งนีห้ ากพบปญหาที่เกิน
กว่าความสามารถของตนที่จะชวยเหลือนักศึกษาได ควรดาเนินการสงตอนักศึกษาไปรับ
บริการจากผูเชี่ยวชาญทางดานนั้นโดยตรง
3.4 ไมควรวิพากษวิจารณบุคคลหรือมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาฟงในทางที่กอให
เกิดความ เสื่อมเสียแกบุคคลหรือมหาวิทยาลัย
3.5 เปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในสาขาที่
ตนสอนและ มีศีลธรรมจรรยาที่ดงี าม เพื่อเปนแบบอยางที่ดแี กนักศึกษา
3.6 ปฏิบัติหนาที่ในการใหคาปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาในความดูแลทุกคนดวย
ความเสมอภาค
3.7 ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น สังคมและประเทศชาติ
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บทที่ 2
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดระบบอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาตามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ท่ี
มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น โดยจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับคณะ
และสาขาวิชา เพื่อดาเนินงานให้บรรลุตามนโยบายและเป้ าหมาย ภายใต้การกากับ ดูแล
ของคณะกรรมการอานวยการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการอานวยการพัฒนาระบบอาจารย์ทปี่ รึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย

คณบดี
คณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ
คณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับสาขาวิชา

อาจารย์ท่ปี รึกษาสาขาวิชา......
นักศึกษาสาขาวิชา........
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องค์ประกอบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามโครงสร้าง
1. คณะกรรมการอานวยการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ปี รึกษากรรมการประกอบด้วย
อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย
รองประธาน
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบัน/ศูนย์/สานัก
กรรมการ
ผู้อานวยการ สสท.
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อานวยการ สสท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านอาจารย์ท่ปี รึกษา
2. คณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ปี รึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย
ประธาน
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
รองประธาน
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบัน/ศูนย์/สานัก
กรรมการ
ผู้อานวยการ สสท.
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อานวยการ สสท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ดาเนินการด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาตามที่คณะกรรมการอานวยการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษากาหนด
3. คณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ปี รึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย
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คณบดี
ประธาน
รองคณบดีวิชาการและวิจัย
รองประธาน
รองคณบดีกิจการนักศึกษา
กรรมการ
ประธานสาขาวิชาทุกสาขาวิชา
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1.
ด าเนิ น งานอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาตามนโยบายและแผนปฏิ บั ติ ก ารของ
คณะกรรมการด าเนิ น งานอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและตามความ
เหมาะสมกับบริบทของคณะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะเพื่อกาหนด
นโยบายและจัดทาแผนปฏิบัติการ
3. กาหนดปฏิทินปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามแผนงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย
4. จัดประชุมประเมินผลการดาเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกภาคเรียน เพื่อนา
ข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาของสาขาวิ ช า เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. คณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับสาขาวิชา ประกอบด้วย
ประธานสาขาวิชา
ประธาน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกคน
กรรมการ
เลขานุการสาขาวิชา
กรรมการและเลขานุการ
บุคคลที่ประธานสาขาวิชาแต่งตั้ง 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. นานโยบายและแนวปฏิบัติของคณะ มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติและอาจเพิ่มเติม
กิจกรรมของสาขาวิชาได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชา
2. กาหนดปฏิทินปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การของคณะ
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3. กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาประจาหมู่เรียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่สาขาวิชาและคณะกาหนดไว้
4. ให้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการดาเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกภาคเรียน
เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ให้รายงานการดาเนินงานและการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตลอดจน
เสนอแนะการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อคณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
ระดับคณะ
5. อาจารย์ที่ปรึกษา
หน้าที่
1. ปฏิบัติภารกิจอาจารย์ท่ีปรึกษาตามที่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
กาหนด
2. รับผิดชอบ ติดตาม ดูแล และให้คาปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาหมู่เรียนที่
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน
นักศึกษาให้ประสบผลสาเร็จทางด้านการศึกษา การดารงชีวิต จนกว่านักศึกษาจะสาเร็จ
การศึกษา หรือ พ้นสภาพนักศึกษา
3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย เป็น
แบบอย่างที่ดแี ก่นักศึกษา

การบริหารระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัย กาหนดระบบบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายและแผนงานที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ และวางแนวทางการบริหารระบบอาจารย์ท่ปี รึกษาไว้ ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้
สาขาวิชาได้ นาไปก าหนดแผนการดาเนิน งานและแผนปฏิบั ติก ารให้ส อดคล้ อ งและเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาระดั บ คณะ
และ
คณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับสาขาวิชา พร้อมทั้งกาหนดหน้าที่ความ
รับ ผิด ชอบ โดยสอดคล้ อ งกั บ มหาวิ ทยาลั ย เพื่ อ ให้ก ารดาเนิ น งานเป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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3. กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาตามนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลั ย ให้สอดคล้ อ งและเป็ นไปตามเกณฑ์ภ าระงานอาจารย์ท่ีป รึก ษาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4. แต่งตั้งอาจารย์ท่ีเหมาะสมให้ทาหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษาประจาหมู่เรียน โดยให้
ปฏิบัติงานตามภารกิจและให้มีภาระงานตามเกณฑ์กาหนด ทั้งนี้ภายใต้การกากับ ดูแล และ
การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษาสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย
5. จัดประชุม จัดทาโครงการ กิจกรรม การประเมิน เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักในหน้าที่บทบาท ความสาคัญ เพื่อให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัด สรรงบประมาณเพื่อ ด าเนิน การและพัฒนาระบบงานอาจารย์ปรึก ษาให้
ประสบผลสาเร็จ

เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ท่ปี รึกษาและแนวปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์ภาระงานไว้ว่า กาหนดให้ 2.0 ภาระงาน (ชั่วโมงทางาน
ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) สาหรับ งานที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยเป็นภาระงานที่คณาจารย์
ประจาทุกคนต้องกระทา และมีจานวนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย กาหนดให้
2.0 ภาระงาน (ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) สาหรับงานให้คาปรึกษาทั่วไป โดย
เป็นภาระงานที่คณาจารย์ประจาทุกคนต้องกระทา อาจารย์ทุกคนต้องกาหนดตารางเวลา
การทางานที่จะให้คาปรึกษาทั่วไป หรือทางวิชาการนักศึกษาจึง กาหนดแนวปฏิบัติตาม
เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
1. อาจารย์ประจาทุกคนต้องทาหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษา โดยต้องให้คาปรึกษาทั่วไป
แก่นักศึกษา 2 ชั่วโมงทางาน ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน (30 ชั่วโมงทางาน / ภาคเรียน)
2. อาจารย์ประจาทุกคน กาหนดตารางเวลา (Office Hour) สาหรับให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษาประจาสัปดาห์ และประกาศแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ
3. อาจารย์ประจา 1 คน รับผิดชอบเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน จานวน
เหมาะสมไม่ควรเกิน 2 หมู่เรียน
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4. อาจารย์ประจาสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียน ต้อง
ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในหมู่เรียนที่รับผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการโฮมรูมอย่างน้อย 1
ครั้งต่อภาคเรียน
5. อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรีย น กาหนดเวลาการโฮมรูม นักศึกษาในหมู่ เรียนที่
รับผิดชอบในแต่ละภาคเรียน และประกาศแจ้งให้นักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบได้
รับทราบ
6. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องบันทึกการให้ คาปรึกษาลงในแบบบันทึกให้คาปรึกษาทุก
ครั้ง ทั้งการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน ตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ปี รึกษากาหนด
7. อาจารย์ท่ีปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ ด้าน
บุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ แก่นักศึกษา
อย่างสม่าเสมอ โดยให้ความสาคัญไม่น้อยกว่าการสอน เพื่อความสาเร็จของนักศึกษาใน
ด้านการเรียน และการดารงชีวติ ในสังคม อันหมายถึงคุณภาพของบัณฑิต

โครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ปี รึกษา
กาหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ปี รึกษาไว้ดังนี้
1. เมื่อนักศึกษามีปัญหาต้องการคาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา นักศึกษาสามารถไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางเวลาทางานที่อาจารย์ท่ีปรึกษา
กาหนดไว้ในตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคเรียน ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ
2. นักศึกษาหมู่เรียน หรือนักศึกษาทั่วไป สามารถขอความช่วยเหลือ ปรึกษา
ทางด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาต้องให้คาปรึกษา ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง
ๆ เหล่านั้น รวมทั้งช่วยพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจน
สาเร็จการศึกษา
3. กรณีอาจารย์ท่ีปรึกษาแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยเหตุติดขัด ด้านระเบียบ ข้อบังคับ
เวลา หรืออื่น ๆ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรขอความร่วมมือปรือปรึกษาบุคคลที่มีอานาจหน้าที่
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รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง หรือประสานงานขอความอนุเคราะห์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเครือข่ายในสาขาวิชา คณะที่
เกี่ยวข้อง หรือขอรับคาปรึกษา/ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษาสาขาวิชา และคณะ ตามลาดับ
4. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องกากับและติดตามการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตของ
นัก ศึ ก ษาหมู่ เ รี ย นที่ ต นรั บ ผิด ชอบด้ ว ยการให้ค าปรึ ก ษาตามตารางเวลาและจัด โฮมรู ม
(อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง) เพื่อช่วยเหลือชี้แนะเกี่ยวกับวิชาการ อาชีพ บุคลิกภาพ
และทักษะชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการช่วยนักศึกษาได้
เรียนสาเร็จตามหลักสูตร

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ย น เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลัก ในการ
ประสานงานและให้บริการด้านวิชาการแก่ นักศึกษา อาจารย์ หน่วยงาน และบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาในด้านบริการวิชาการ
ตั้งแต่เข้าศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา
งานบริการของสานักส่งเสริมวิชาการ มีดังนี้
(1) การลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีวิธีการ ขั้นตอน และ
ระเบียบปฏิบัติอธิบายไว้ในคู่มือการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องศึกษาให้เข้าใจ และปฏิบัติให้
ถูกต้องไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาในภายหลังได้
(2) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ http:// http://reg.rru.ac.th/
ได้แก่ ระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา ระบบลงทะเบียนเรียน ปฏิทินวิชาการ การ
ตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน การตรวจสอบรายวิชาที่เปิด
สอน การตรวจสอบแผนการเรียน การตรวจสอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา การตรวจสอบ
รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าว เป็นต้น
(3) การบริการวิชาการตามคาร้องต่าง ๆ นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอรับ
บริการวิชาการต่าง ๆ ได้ดังนี้ ขอยกเลิกรายวิชา ขอโอนผลการเรียน/ขอยกเว้นการเรียน
ขอลาพักการเรียน ขอลาออก ขอย้ายสถานศึกษา ขอเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ, ชื่อ, สกุล, ที่อยู่
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ขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนบัณฑิต
ขอรับปริญญาบัตร ขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ(สาหรับผู้สาเร็จการศึกษา) ขอทาบัตร
ประจาตัวนักศึกษา เป็นต้น
2. กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะ
ที่ดีแก่นักศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา การปลูกจิตสานึก บทบาท
หน้าที่ของนักศึกษา การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการนักศึกษา นักศึกษา
สามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรม การบริการและแนวปฏิบัติขอรับบริ การทางเว็บไซต์
http://dsd.rru.ac.th/
งานกิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วย
(1) งานกิจกรรมนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักศึกษา
ได้แก่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการเมือง
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา และกิจกรรมทางวิชาชีพ
เป็นต้น
(2) งานบริการนักศึกษา ได้แก่ งานผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหาร
กองประจาการ บริการนักศึกษาวิชาทหาร บริการประกันภัยอุบัติเหตุ งานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ บริการนักศึกษามีงานทาและหารายได้ระหว่างเรียน บริการจดหมาย
ธนาณัติ และพัสดุ หนังสือรับรองความประพฤติ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สุขภาพนักศึกษา
หอพักนักศึกษา
วินัยนักศึกษา บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและอาชีพ บริการข่าวประชาสัมพันธ์
บริการศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และบริการยืมวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสาคัญในการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาในด้ า นสื่ อ สารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม อย่ า ง
กว้างขวาง นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดการบริการและแนวปฏิบัติขอรับบริการทาง
เว็บไซต์ http://arit.rru.ac.th/
งานบริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย งาน
หอสมุด ให้บริการยืม-คืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์ การสืบค้นข้อมูลและบริการตอบคาถาม
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการ
และบริการซอฟแวร์และฮาร์ตแวร์
4. ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ให้บริการการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การอบรม การ
สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา บุคลากร การใช้ห้องปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะทาง
ภาษา การแปลและการบริการวิชาการทางภาษาแก่ชุมชน
5. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
ศูนย์ศิล ปะ วั ฒนธรรมและท้ อ งถิ่น ให้บ ริก ารด้านพิพิธ ภั ณฑ์และการแสดง
นิทรรศการ งานสืบค้นข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมในรูปเอกสาร และสื่อทัศนูปกรณ์
6. งานวิเทศสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์ ให้บริการเกี่ยวกับการทาวีซ่า หนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
ใบอนุญาตทางานของนักศึกษา อาจารย์ชาวต่างประเทศ บ้านพักสาหรับนักศึกษาและ
อาจารย์ชาวต่างชาติ
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บทที่ 3
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวติ และด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพแก่นักศึกษาด้านต่าง ๆ
ทั้งนีอ้ าจารย์ควรมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อปฏิบัติที่กาหนดคือ
1. กาหนดตารางเวลาทางาน (Office Hour) ในตารางสอนของอาจารย์ ไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมงทางานต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน เพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในหมู่เรียนที่ตน
รับผิดชอบและ/หรือนักศึกษาทั่วไปที่ต้องการคาปรึกษาหรือความช่วยเหลือ
2. กาหนดเวลากิจกรรมโฮมรูมนักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบอย่างน้อย 3 ครั้ง
ต่อภาคเรียน เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ จานวนนักศึกษา การมาเรียน การออก
กลางคันของนักศึกษา ให้คาปรึกษาชี้แนะการลงทะเบียน วิธีการเรียน ผลการเรียน การ
พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจในวิชาการ ทักษะชีวิต และอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการพัฒนา
นักศึกษา และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเรียนและปัญหาชีวติ
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถให้คาปรึกษา กากับ ดูแล ติดตามนักศึกษาได้ในทุก
เวลาที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาในความรับผิดชอบศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
เพื่อดูแลให้นักศึกษาประสบผลสาเร็จในการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาระหน้าที่สาคัญของอาจารย์ที่ปรึกษามี 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านวิชาการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร เกณฑ์สาเร็จการศึกษาตาม
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
(2) ให้คาแนะนานัก ศึก ษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรีย น และควบคุม การ
ลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน และระเบียบของมหาวิทยาลัย
(3) ให้คาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนให้ประสบผลสาเร็จ วิธีการศึกษา
ค้นคว้า การทาโครงการ โครงงาน และกิจกรรมนักศึกษา

20

คู่มอื อาจารย์ทปี่ รึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

(4) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคเรียน และกระตุ้นให้นักศึกษา
พัฒนาผลการเรียนให้ดีข้นึ
(5) ให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชา
ต่างๆ
(6) ให้ คาแนะนาและเตือ นนักศึกษาปฏิบัติให้ ตรงตามก าหนดเวลาในปฏิทิน
วิชาการของมหาวิทยาลัย
(7) ตักเตือน ชี้แนะให้นักศึกษาดาเนินการตามระเบียบงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษา และช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาทางวิชาการ
(8) ช่วยเหลือนักศึกษาในการให้ความเห็นและเซ็นเอกสาร แบบฟอร์มคาร้อง
ต่างๆ ทางวิชาการ โดยให้ยึดหลักตามระเบียบ ข้อบังคับ และตรงตามเวลากาหนด ของ
มหาวิทยาลัย
(9) ตรวจสอบการสาเร็จ ของนัก ศึก ษาในความรับผิดชอบ ให้เป็ นไปตาม
โครงสร้างและเงื่อนไขของหลักสูตร
(10) ให้คาปรึกษาแนะนา เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
2. ด้านอาชีพ
(1) ให้ความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ และโอกาสในการประกอบวิชาชีพใน
สายวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ เพื่อเตรียมตัวและพัฒนาตนเข้าสู่วิชาชีพ
(2) ให้ข้อมูล และแนะนา แหล่งงาน สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ จาก ศูนย์บริการข้อมูลและให้คาปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับ
การศึกษาและอาชีพจากแหล่งงานต่าง ๆ
(3) ให้คาแนะนาวิธีการหางานทาเพื่อเสริมรายได้ระหว่างศึกษา วิธีการทางาน
การปรับตัวในการทางาน
3. ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา ตักเตือน แก้ปัญหาส่วนตัว ทั้งสุขภาพทางกายและ
สุขภาพทางจิต
(2) ให้คาปรึกษา แนะนา ตักเตือน การปรับตัวในการเรียน การทากิจกรรม การ
เข้าสังคม การคบเพื่อน
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(3) ให้คาปรึกษา แนะนา ตักเตือน การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตนอย่าง
เหมาะสม การสื่อสารกับบุคคลอื่นทั้งด้านการพูด การเขียน และความประพฤติ
4. ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ
(1) ให้ข้อมูลความรู้ ประชุม อบรม สร้างเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ตาม
โอกาสและเวลาที่เหมาะสม อย่างสม่าเสมอเพื่อให้นักศึกษาทันโลก ทันเหตุการณ์ และ/หรือ
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกไปใช้ชวี ิตสังคมภายนอก
(2) แสวงหาทุน หางาน ให้ข้อมูล ชี้แนะ วิธีการในการขอรับทุนการศึกษา หรือ
การทางานระหว่าง การศึกษา และให้คาแนะนา สั่งสอน อบรมเพื่อเตรียมศักยภาพ
(3) อบรม แนะนา วิธีการพัฒนาตน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จริยธรรมที่
เหมาะสม เพื่อความเป็นคนดี เก่ง และมีมารยาท ระเบียบวินัย
(4) ให้ความรู้ อบรม สร้างเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อสร้างผลงาน
สร้างสรรค์ แข่งขันชิงรางวัล เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และยกย่องเกียรติประวัติ
นักศึกษา
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บทที่ 4
หลักการและแนวปฏิบัตใิ นการให้คาปรึกษา
การปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษาจะประสบผลสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อ อาจารย์ท่ีปรึกษา
เข้าใจในหลักการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษา รู้และตระหนักในหน้าที่ บทบาทของอาจารย์
ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคการให้คาปรึกษา ดังนี้

หลักการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาควรยึดหลักการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้
1. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาควรสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา โดยสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นด้วย
วิธีการพูดอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง และพยายามเข้าใจนักศึกษา
2. ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาควร
ศึกษาข้อมูล ส่วนตัวของนักศึกษา สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจน
ลักษณะปัญหา เพื่อเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน
3. ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ท่ี
ปรึกษาต้องเข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาว่า มีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
การเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงควรให้คาปรึกษาได้ทุกด้าน
และถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดา
คนที่สองของนักศึกษา ที่ต้องดูแล แก้ปัญหา ให้ความรัก ความอบอุ่น เช่นเดียวกัน
4. การยอมรับ ให้เกียรติ เคารพ ตนเองและบุคคลอื่น อาจารย์ท่ีปรึกษาพึงยอมรับ
นักศึกษาในฐานะ “ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินักศึกษาทั้ง กิริยาท่าทาง คาพูด ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยาม พึงให้คาปรึกษาด้วยใจกว้าง หนักแน่น รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่
กล่าวละเมิดผู้อื่นในทางเสียหาย ไม่เป็นธรรม และสอนให้นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้อื่น
ยอมรับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการยอมรับตน
5. หลักการติดตาม ประเมินผล อาจารย์ท่ีปรึกษาควรบันทึกการให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ การทาความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให
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กระจ่าง และใช้เป็นฐานข้อมูลการให้คาปรึกษาในครั้งต่อๆ ไป รวมทั้งติดตามผลภายหลังให้
คาปรึกษา ชี้แนะ นักศึกษา
6. หลักแห่งจรรยาบรรณ อาจารย์ท่ีปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา อาจารย์อาจารย์ อย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษา
ไม่ก่อสัมพันธ์ฉันชู้สาว ไม่เรียกร้องเงินทองเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่นานักศึกษาไป
ในทางเสื่อม ไม่ก่อปัญหาเพิ่ม เป็นต้น
เทคนิคการให้คาปรึกษา
1. เทคนิคการรับฟัง
1.1 มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ
1.2 วางท่าทีท่สี บาย ไม่เคร่งเครียด
1.3 ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับคา แสดงสีหน้าท่าทาง
ตอบรับ
1.4 สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนักศึกษาด้วยการทวนคาพูดและ
แสดงความเห็นใจ ต่อปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่
1.5 ใช้ความเงียบ ในบางครั้งเพื่อให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
1.6 กระตุ้นให้นักศึกษาระบายความเครียด ความคับข้องใจออกมาด้วยคาถาม
และคาปลอบโยน แสดงตนเป็นที่พ่งึ ทีค่ ดิ หาทางช่วยเหลือแนะนาได้
2. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ
2.1 สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่นด้วยการยิ้มแย้ม คาพูดอ่อนโยน
2.2 สนใจชีวติ ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ด้วยคาถาม และแสดงท่าทาง
2.3 เมตตากรุณาแก่นักศึกษา ด้วยข้อเสนอแนะทางออกที่ดีหลาย ๆ ทางเพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาพิจารณาเลือกเป็นทางออก
2.4 แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอคาปรึกษาด้วยการหยุดทาอย่างอื่น
แล้วตั้งใจเต็มใจและกระตือรือร้นที่จะรับฟังนักศึกษา
2.5 แสดงให้นั ก ศึ ก ษาทราบถึงความตั้ งใจความเต็ม ใจที่จะช่ว ยเหลือ เสมือ น
นักศึกษาเสมือนลูก และศิษย์ ที่ห่วงใยนักศึกษา และคอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่าเสมอถึง
ผลจากการให้คาปรึกษาไปแล้ว
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3. เทคนิคการให้คาปรึกษา
3.1 ให้คาปรึกษาอย่างถูกวิธี โดยศึกษาข้อมูลจาเป็นที่เกี่ยวข้องให้มากและถ่อง
แท้ อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องจดจาข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นยาและเรียนรู้วิธีแก้ปัญหากรณี
ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
3.2 รับฟังปัญหา ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกด้าน โดยกระตุ้นให้นักศึกษาบอก
เล่าเรื่องราว เหตุผล ความรู้สึกออกมา ระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะหรือใช้ คาพูดตอบโต้ว่า
ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเช่นนี้จนนักศึกษาไม่กล้าบอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.3 การตีความเรื่องราวข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ควรถามความเห็น ความรู้สึกจาก
นักศึกษาด้วยว่าอาจจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ได้ และสามารถชี้แนะแนวทางบนหลักฐานข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ หากตีความไม่ถูกต้องอาจทาให้การแก้ปัญหาผิดพลาดได้
3.4 การสะท้อนตัวตนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น
โดยใช้คาพูดกระตุ้นให้นักศึกษาได้สารวจตนเองและกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา หรือ
อาจารย์บอกความรู้สึก นึก คิดของตนวิจารณ์นักศึก ษาออกมาตรงและจริงใจเพื่อให้เป็ น
กระจกสะท้อนให้นักศึกษาได้มองเห็นและเข้าใจตนและคนอื่นชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้อยู่บน
หลักแห่งความสุภาพและบรรยากาศไม่เคร่งเครียดจนเกินไป
3.5 การตั้งคาถาม อาจารย์ท่ีปรึกษาควรใช้ คาถามที่สุภาพ ชัดเจน และมี
จุดหมายที่ต้องการให้นักศึกษาสะท้อนข้อมูลออกมาอย่างเหมาะสม และใช้คาถามเพื่อให้ได้
คาตอบที่ชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจนักศึกษาในแง่มุม ต่าง ๆ
3.6 การชี้ทางออกเพื่อแก้ปัญหาแก่นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องใช้เทคนิค
การให้กาลังใจโดยใช้คาพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ และพร้อมที่จะ
แก้ไขปัญหาและเสนอแนะให้นักศึกษาใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
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การบันทึกและการรายงานการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ปี รึกษา
การปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษานั้น อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องบันทึกการทา
งานไว้อย่างเป็นระบบและเป็นรายกรณี นับตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนสาเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องรายงานการปฏิบัติ หน้าที่โดยแนบบันทึกสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานแก่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์
การบั นทึก ให้ คาปรึก ษาและรายงานการปฏิบั ติงานดั งกล่ าว นอกจากช่วยเตือ น
ความจาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติแล้วยังช่วยให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าของศิษย์ภายหลัง
จากสาเร็จการศึกษาไปแล้วได้อีกด้วย

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เป็นกิจกรรมให้คาปรึกษากลุ่มแก่นักศึกษาในความ
รับผิดชอบ ถือเป็นภาระงานประจาของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ต้องจัด ให้มีเป็นประจาทุกภาค
เรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง
ประโยชน์ของกิจกรรมโฮมรูม
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา และระหว่าง
นักศึกษาในกลุ่มเดียวกัน
2. เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่ว มกั น อาจารย์ท่ีป รึก ษาเพิ่มโอกาสในการแนะนา ตักเตือน และพัฒนา
นักศึกษาทั้งด้านบุคลิกภาพที่ดี ด้านการเรียน ด้านการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ตลอดจนวิธีการ
เรียนให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3. สนับสนุนงานบริหารกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย โดยอาศัยเป็นช่องทาง
สื่อสารเกี่ยวกับ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยมาถึงนักศึกษาผ่าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา และยังได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับความคิดเห็นและความต้องการ
ของนักศึกษา
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หลักการจัดกิจกรรมโฮมรูม
1. กาหนดกิจกรรมโฮมรูมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน โดยจัดตามตารางเวลา
ในปฏิทินวิชาการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. กิจกรรมโฮมรูม ควรมีการกาหนดหัวข้อที่จะสื่อสารหรืออบรมนักศึกษา โดยมี
ข้อมูล ต่าง ๆ ที่จาเป็น ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านวิชาการ การเรียน การทา
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยการประสานกับคณะกรรมการดาเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
คณะและมหาวิทยาลัย
3. บันทึกการทากิจกรรม ทาการเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการของนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้าใจหรือช่วยแก้ปัญหาตามความต้องการของนักศึกษา
4. ติด ตามผลและประเมินผลกิจกรรมโฮมรูม อาจารย์ท่ีป รึกษาบั นทึก การ
ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการระดับคณะและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมเสนอแนะและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโฮมรูม
หัวข้อการประชุม / จุดมุ่งหมาย
หัวข้อ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จุดมุ่งหมาย
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ คุ้นเคย
- แนะนาวิชาการแก่นักศึกษาใหม่
หัวข้อ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
จุดมุ่งหมาย
- เพื่อให้เข้าใจในวัฒนธรรมดีงามในการรับ
น้องใหม่
- เพื่อให้ตระหนักและปฏิบัติในการแต่งกาย
ที่ถูกระเบียบและเหมาะสมกับนักศึกษา
- เพื่อให้เข้าใจในข้อระเบียบทางวิชาการ
หัวข้อ ใช้ชวี ิตอย่างปลอดภัย
จุดมุ่งหมาย
- เพื่อตักเตือนและแนะนาการขับขี่ยานยนต์
อย่างปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก

เนื้อหาสาระในการประชุม
- แนะนาตัว อธิบายหลักสูตร แผนการเรียน
- วิธีการลงทะเบียน
- แจ้งกาหนดการกิจกรรมโฮมรูม /
การพบอาจารย์ที่ปรึกษา
- วัฒนธรรมการรับน้องใหม่
- วัฒนธรรมการแต่งกายของนักศึกษา
- ระเบียบและแนวปฏิบัติการลงทะเบียน
การเพิ่ม-ถอนรายวิชา การชาระเงิน

- การขับขี่ยานยนต์อย่างปลอดภัย และ
ระเบียบการจอดยานยนต์ในมหาวิทยาลัย
- การประกันชีวิต ประกันอุบัตเิ หตุ
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หัวข้อการประชุม / จุดมุ่งหมาย
มหาวิทยาลัย
- เพื่อให้ตระหนักและระมัดระวังอุบัตเิ หตุ
การทาประกันชีวิต ประกันอุบัตเิ หตุ
- เพื่อให้เข้าใจในระเบียบว่าด้วยการสอบ
หัวข้อ คุณธรรมนาชีวิต
จุดมุ่งหมาย
- เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาใช้ ชีวิ ต อย่ า งมีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมารยาทที่เหมาะสมของสังคม
- ให้เ ข้าใจในระเบี ยบการสอบและ วินั ย
นักศึกษา
หัวข้อ การเรียนให้ประสบผลสาเร็จ
จุดมุ่งหมาย
- เพื่อควบคุมแผนการเรียน ติดตามการเรียน
ตักเตือนให้นักศึกษาขยันหมั่นเพียร
- เพื่อเสนอแนะกลวิธีการเรียน การสอบที่ดี
และประสบผลสาเร็จ
หัวข้อ จิตสาธารณะ
จุดมุ่งหมาย
- เพื่ อ สร้ า งจิ ต สานึ ก แก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี จิ ต
สาธารณะ
เป็นที่รัก ศรัทธาของผู้อ่นื
- ติดตามตรวจสอบการเรียนและแก้ปัญหา
ต่าง ๆ
หัวข้อ อุดมการณ์ และแผนที่ชีวิต
จุดมุ่งหมาย
- เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก และ
มุ่งมั่นในการดาเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย
- ควบคุมแผนการเรียน
- แนะนาระเบียบและแนวปฏิบัติ
เพื่อให้สาเร็จการศึกษา

เนื้อหาสาระในการประชุม
- การอาศัยในหอพัก
- ระเบียบว่าด้วยการสอบ การขอเลื่อนสอบ

- วินัยของนักศึกษา
- ระเบียบการสอบและโทษของการทุจริตการสอบ
- มารยาทและจริยธรรมในสังคม
- การลงทะเบียน

- ตรวจสอบแผนการเรียน ผลการเรียน
- กลวิธกี ารเรียนให้ประสบผลสาเร็จ
- การทากิจกรรมในการเรียนร่วมกัน
- การเตรียมตัวสอบ วิธีการดูหนังสือสอบ

- การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
- กัลยาณมิตร
- การตรวจสอบแผนการเรียน
- ปัญหาทางวิชาการ/ปัญหาชีวิต

- อุดมการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
- การวางแผนเพื่อชีวิตที่ดีในภายหน้า
- ตรวจสอบแผนการเรียน ผลการเรียน
- ระเบียบปฏิบัติการขอสาเร็จการศึกษา
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หัวข้อการประชุม / จุดมุ่งหมาย
หัวข้อ ความรักและเพศศึกษา
จุดมุ่งหมาย
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจธรรมชาติความรัก
การปฏิบัติตนเมื่อมีความรัก
- เพื่อให้เข้าใจในเรื่องเพศ พฤติกรรมเสี่ยง
และปฏิบัติตนให้เหมาะสมในเรื่องเพศ
หัวข้อ รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม
จุดมุ่งหมาย
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของสุขภาพกายและจิต
- เพื่อควบคุม ติดตาม การเรียนของนักศึกษา
หัวข้อ วัฒนธรรมองค์กร “คนดี มีอาชีพ”
จุดมุ่งหมาย
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจอัตลักษณ์ของตนเอง
และการพัฒนาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์
- เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบผลการขอสาเร็จ
การศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คู่มอื อาจารย์ทปี่ รึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี
เนื้อหาสาระในการประชุม
- ความรักในวัยเรียน
- ความรู้เรื่องเพศ
- ระเบียบการขอเรียนเพิ่ม/เรียนเกิน
- แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชา
- การเรียนในภาคฤดูร้อน
- การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
- ให้คาปรึกษา แก้ปัญหาทางวิชาการ
- ตรวจสอบผลการเรียนตามหลักสูตร
- อัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์สาขาวิชา
เกี ย รติ ภู มิ ข องบั ณ ฑิ ต /เกี ย รติ ภู มิ ข อง
มหาวิทยาลัย
- การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
- ปัญหาและการแก้ปัญหาทางวิชาการ

หมายเหตุ 1. ในการประชุมแต่ละครั้งสามารถเลือกหัวข้อที่จะพูดได้ตามความเหมาะสม
แต่อย่างน้อยควรจัดประชุมกลุ่มโฮมรูมภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
2. สามารถปรับเพิ่มเติมหัวข้อและประเด็นเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม
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บทที่ 5
เครื่องและข้อมูลในการให้คาปรึกษา
การปฏิบั ติงานอาจารย์ท่ี ป รึก ษาให้มีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลจาเป็ นต้อ งมี
ข้อ มู ล และเครื่อ งมือ ส าหรั บ ใช้ในการปฏิบั ติ งาน ทั้ง นี้อ าจารย์ท่ีป รึก ษาจะต้อ งศึก ษาหา
ความรู้ แสวงหาข้อมูล และทาความเข้าใจกับเรื่องที่ต้องให้คาปรึกษาแนะนาแก่นักศึกษามา
เป็นอย่างดี มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การปรึกษาและแนะนาเป็นไปอย่างถูกต้อง
อาจารย์ที่ปรึกษาควรจะต้องมีข้อมูล ดังนี้

ทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องมีข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนตัวของนักศึกษา และระเบียน
ผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแลทุกคน โดยที่ข้อมูลทั้งสองส่วนนี้เป็นข้อมูลสาคัญ
สาหรับช่วยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาทาหน้าที่ในการติดตามและดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร
อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องศึกษาหลักสูตรที่นักศึกษาในความดูแลศึกษาเล่าเรียนอยู่ให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปรัชญา จุดม่งหมาย โครงสร้าง แผนการเรียนตลอดหลักสูตร และ
เงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร ทั้งนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาจาเป็นต้องใช้
ข้อมูลด้านหลักสูตรในการให้คาปรึกษา แนะนา ควบคุม กากับ ติดตาม และดูแลนักศึกษา
ให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนดเวลา

คู่มือนักศึกษา
เมื่อรายงานตัว เป็ นนักศึก ษาของมหาวิทยาลั ยแล้ว นัก ศึก ษาทุก คนจะได้รับคู่มือ
การศึกษาหนึ่งฉบับ ในคู่มือการศึกษาฉบับดังกล่าวมีข้อมูลที่จาเป็นและสาคัญต่อการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า งเป็ น นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย
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จนกระทั่งสาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นักศึกษาทุกคนจึงต้องอ่ านและทาความเข้าใจใน
รายละเอียดของแต่ละเรื่องและนาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง คู่มือการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ตอนที่ 1 แนะนามหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 ข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ตอนที่ 3 โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
ตอนที่ 4 ภาคผนวก จะประกอบไปด้วย แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการยื่นคาร้อง และคาร้องชนิด
ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจารย์ท่ีปรึกษาก็จาเป็นต้องอ่านและทาความเข้าใจสาระสาคัญใน
คู่มือการศึกษาฉบับดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถให้คาแนะนาแก่นักศึกษาได้
อย่างถูกต้องและแม่นยา

ปฏิทินวิชาการ
ปฏิ ทิ น วิ ช าการ คื อ รายการก าหนดเวลาในการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าการตลอดภาค
การศึกษา ได้แก่ กาหนดการเปิดภาคเรียน การจองรายวิชาเรียน การลงทะเบียนและการ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และการปิดภาคเรียน
เป็นต้น ปฏิทินวิชาการเป็นเครื่องมือสาคัญอีกชิ้นหนึ่งที่อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องมีไว้ประจาตัว
เพื่อที่จะสามารถแนะนาและตักเตือน นักศึกษาให้ปฏิบัติตามกาหนดการอย่างเคร่งครัด
เพื่อ ลดปั ญ หาที่จะตามมาในภายหลั งหากไม่ ป ฏิบั ติต ามก าหนดการตามที่ม หาวิทยาลั ย
กาหนด

แบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ
แบบฟอร์ม คาร้องต่าง ๆ สาหรับนักศึกษาขอรับบริการทางวิชาการจากสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ ทั้งนี้นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถศึกษาทาความเข้าใจถึง
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมได้จากคู่มือการศึกษาของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
- คาร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน
- คาร้องขอโอน/ยกเว้นผลการเรียน
- คาร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
- คาร้องขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม
- คาร้องขอลาพักการเรียน / รักษาสภาพ
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คาร้องขอลาออก
คาร้องขอหนังสือรับรอง
คาร้องขอสาเร็จการศึกษา
คาร้องทั่วไป
ฯลฯ

บทที่ 6
การประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
การประเมินระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้มีการประเมินระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยยึด
หลักดังนี้
1. เป้าหมายความสาเร็จ
เป้าหมายความสาเร็จของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคือการดาเนินงานด้านอาจารย์
ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ กล่าวคือระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถช่วยอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
คาปรึก ษาทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิต แก่ นัก ศึก ษาได้อ ย่างมีป ระสิทธิภ าพ
สม่าเสมอ และมีความคล่องตัว นักศึกษาได้รับความสะดวกในการขอรับคาปรึกษา ช่วย
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ทันท่วงทีและช่วยให้นักศึกษาประสบผลสาเร็จในการ
เรียนและการใช้ชวี ิต
2. ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
2.1 มีกลไกดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการ ติดตาม ควบคุมและประเมิน
2.2
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ แ ละ
กาหนดเวลาอย่างเต็มสติกาลัง และดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
2.3 นักศึกษาเข้ารับบริการตามระบบและปฏิบัติตนตามคาแนะนาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาได้อย่างถูกต้อง
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2.4 มีการสนับสนุนทรัพยากร เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ครอบคลุมด้านต่างๆ
อาคารสถานที่ เครื่องมือ เพือ่ ช่วยเอื้อให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัว
2.5 มีการกาหนดให้งานอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นภาระงานสาคัญที่อาจารย์ต้อง
ตระหนักและต้องปฏิบัติ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.1 สั ด ส่ วนอาจารย์ต่อ นัก ศึก ษาเป็ นไปอย่างเหมาะสมเพื่อ ช่วยเหลือ ดูแล
นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง ใกล้ชิด
3.2 ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานมีอัตราสูง
3.3 ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่เข้ารับบริการสามารถนาคาแนะนาที่ได้รับไป
ปฏิบัติป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม .
3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับการประเมินและได้คะแนนประเมินในเกณฑ์สูง
3.5 ร้อยละของจานวนนัก ศึก ษาที่ ส าเร็จ การศึก ษาตามเวลาที่ ก าหนดของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์สูง
4. ผลการดาเนินงาน
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 นักศึก ษาได้รับ การบริก ารตามระบบอาจารย์ท่ีป รึกษาได้อ ย่างเต็ม ที่
สะดวก สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทางด้านการเรียน และการใช้ชวี ิตได้อย่างถูกต้อง

การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามที่
คาดหวัง คณะจึงกาหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. ภาระงานและเกณฑ์กาหนดอาจารย์ท่ปี รึกษา
อาจารย์ ป ระจ าทุ ก คนต้ อ งทาหน้ า ที่ อ าจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาเป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยและคณะกาหนด
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2. ความรู้ ความสามารถในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถนาความรู้ต่างๆ มาเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในการป้องกันปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลทาง
วิชาการ ฐานข้อมูลทางวิชาชีพและฐานข้อมูลด้านทักษะชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้
คาปรึกษาได้หลากหลายช่องทางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่าง ทันการณ์
2.3 อาจารย์ท่ีปรึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสม สามารถใช้เป็นแบบอย่างแก่
นักศึกษา ในการดารงตนในการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชวี ิตที่ถูกต้อง
3. ความสาเร็จในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1 นัก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาส าเร็ จ ตามเกณฑ์ ของหลั ก สู ต ร และตาม
กาหนดเวลาที่กาหนดในแผนการเรียน
3.2 นักศึกษามีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และสังคม
3.3 นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม มีความฉลาดในการแก้ไขปั ญหา
ทางด้านการเรียนและการดาเนินชีวติ
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บทที่ 7
ทักษะชีวติ แห่งศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบ
การศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย
บริษั ทเอกชนชั้นนาขนาดใหญ่ เช่น บริษั ทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ ดิส นีย์
องค์กรวิชาชีพระดั บประเทศ และส านั กงานด้านการศึกษาของรัฐ รวมตัวและก่อตั้งเป็ น
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for
21st Century Skills) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เครือข่าย P21
หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจาเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสาหรับ
การออกไปดารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึง
ได้พัฒนาวิสั ยทัศน์และกรอบความคิด เพื่อ การเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น สามารถสรุป
ทักษะสาคัญอย่างย่อ ๆ ที่เด็กและเยาวชนและทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ
4C หรือ 3R x 7C ซึ่งมีหลักการ ดังนี้
3R คือ Reading (อ่านออก) WRiting (เขียนได้) และ ARrithemetics (คิดเลขเป็น)
7C ประกอบด้วย
(1) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
(2) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
(3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
(4) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)
(5) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
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(6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
(7) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
สาหรับการใช้ชีวติ แห่งศตวรรษที่ 21 ความรู้เป็นสิ่งจาเป็นที่ทุกคนควรต้องแสวงหา
เพื่อเป็นต้นทุนในการดาเนินชีวิต โยความรู้ท่ีจาเป็นและมีความสาคัญสาหรับการใช้ชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1. ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
2. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ
(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)

ที่มา https://romanpaduka1.wordpress.com/2013/04/25/ทักษะแห่งอนาคตใหม่-การเ/commentpage-1/
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ทักษะเพื่อการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21
นอกจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก /การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการ
เป็ น ผู้ ป ระกอบการ / การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี / สุ ข ภาพ/ และสิ่ ง แวดล้ อ ม แล้ ว บุ ค คลที่ จ ะ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีความสุขในโลกยุคใหม่จาเป็นที่จะต้อ งฝึกฝนทักษะ
ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นได้ต่อการดารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 อีกอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะ
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะด้าน
ชีวติ และอาชีพ ดังที่..ไดอธิบายไว้ในภาพต่อไปนี้

ที่มา http://www.p21.org/our-work/p21-framework
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทั ก ษะด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรมนี้ อ ยู่ ท่ี ย อดของ Knowledge-and-Skills
Rainbow ซึ่งเป็นหัวใจของทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ทักษะใน
การเรีย นรู้ (learning skills) และทักษะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น
(นวั ต กรรม) ทั ก ษะด้ า นนี้ จุ ด เน้ น อยู่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง การสร้ า งสรรค์ การคิ ด แบบมี
วิจารณญาณ การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการทางาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1.1 ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creatively
and
Innovation)
ประกอบด้วย
1.1.1 การคิดสร้างสรรค์ (Think Creativity) โดย
(1) ใช้เทคนิคของการสร้างสรรค์ทางความคิดที่เปิดกว้าง เช่น การระดม
สมอง .
(2) สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและ
สติปัญญา และ
(3)
มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบต่ อ การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
แนวความคิด เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานในเชิงสร้างสรรค์
1.1.2 การทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (Work Creativity with
Others) โดย
(1) มุ่งพัฒนา เน้นปฏิบัติและสื่อสารแนวคิดใหม่ๆไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) เปิดใจกว้างและยอมรับในมุมมองหรือโลกทัศน์ใหม่ๆที่ส่ งผลต่อ
ระบบการทางาน
(3) เป็ น ผู้ น าในการสร้ า งสรรค์ ง าน รวมทั้ ง มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจใน
สภาพการณ์ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อจากัด โดยพร้อมที่จะยอมรับความคิดหรือ
สภาพการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนั้นได้
(4) สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลต่อการเรียนรู้ และเข้ าใจถึง
วิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องใช้เวลาและสามารถนาเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง
1.1.3 การนาเอานวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ (Implement Innovations) โดย
ปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการปรับใช้และพัฒนาจากผลแห่งนวัตกรรมที่
นามาใช้
1.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา (Critical Thinking and Problem
Solving) ประกอบด้วย
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1.2.1 ประสิทธิภาพของการใช้เหตุผล (Reason Effectively) ใช้รูปแบบที่
ชัดเจนในเชิงเหตุผลทั้งในเชิงนิรนัย (Inductive) และอุปนัย (Deductive) ได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
1.2.2 การใช้วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) สามารถคิด
วิเคราะห์จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งหมดและเป็นระบบครบวงจร
ในวิธีคดิ หรือกระบวนการคิดนั้น
1.2.3 ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions)
โดย
(1) สร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อ
สร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือ
(2) สามารถวิเคราะห์และประเมินในเชิงทัศนะได้อย่างต่อเนื่อง
(3) สังเคราะห์และเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลรวมทั้งบทสรุปที่เกิดขึ้น
(4) ตีความหมายและให้ข้อสรุปที่ตั้งบนฐานแห่งการวิเคราะห์ท่ีมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด
(5) สะท้อนผลได้อย่างมีวิจารญาณ บนพื้นฐานแห่งประสบการและ
กระบวนการเรียนรู้
1.2.4 การแก้ไขปัญหา (Solve Problems) โดย
(1) แก้ไขปัญหาที่มีความแตกต่างได้ทั้งปัญหาซ้าซากและปัญหาที่อุบัติ
ขึ้นใหม่ในหลากหลายเทคนิควิธีการ
(2) สามารถกาหนดเป็นประเด็นคาถามสาคัญที่จะนาไปสร้างเป็น
จุดเน้นในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ท่เี หมาะสมและดีที่สุด
1.3 การสื่อสารและการมีส่ว นร่วม (Communication and Collaboration)
ประกอบด้วย
1.3.1 การสื่อสารได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication Clearly) โดย
(1) สร้างความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การ
เขียน หรือการใช้ทักษะอื่นๆในทางอวัจนภาษา (Non-verbal) ในรูปแบบต่างๆ
(2) มีประสิทธิภาพทางการรับฟังที่สามารถสร้างทักษะสาหรับการ
ถอดรหัสความหมาย การสรุปเป็นความรู้ สร้างคุณค่า ทัศนคติ และเกิดความสนใจใฝ่รู้
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(3) ใช้การสื่อสารในการกาหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะทั้งการรายงาน
การสอน การสร้างแรงจูงใจ
(4) ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ห ลากหลายและรู้ วิ ธี ก ารใช้ สื่ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และ
(5) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบท
ที่ต่างกัน
1.3.2 การทางานร่วมกับผู้อื่น (Collaborate with Others) โดย
(1) มีความสามารถในการเป็นผู้นาในการทางานและเกิดการยอมรับ
ในทีมงาน
(2) มีกิ จกรรมการท างานที่ส ร้างความรับ ผิดชอบและก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสุขในการท างานเพื่อให้บรรลุผลตามที่มุ่งหวัง
(3) สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงาน และแต่ละ
คนมองเห็นคุณค่าของการทางานเป็นหมู่คณะ
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, Media and
Technology Skills) สาหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ สื่ อ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้
2.1 การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย
2.1.1 การเข้าถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate
Information) โดย
(1) เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านเวลา) และเกิด
ประสิทธิผล (แหล่งข้อมูลสารสนเทศ) และ
(2) ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวจิ ารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น
2.1.2 การใช้และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information)
โดย
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และตรงกับ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
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(2) จัดการกับสารเทศได้อย่างต่อเนื่อง จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมาย
หลากหลาย และ
(3) มีความรู้พ้ืนฐานที่จะประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรม
จริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน
2.2 การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วย
2.2.1 ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) โดย
(1) เข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพื่อให้ตรงกับเป้าประสงค์ท่กี าหนด
(2) สามารถใช้สื่อ เพื่อ ตอบสนองต่อ ความแตกต่างของปั จเจกชน
รู้คุณค่าและสร้างจุดเน้น รู้ถงึ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
สื่อ และ
(3) มีความรู้พื้นฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่งคุณธรรม
จริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน
2.2.2 ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Create Media Products)
โดย
(1) มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตาม
คุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้นๆ และ
(2) มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนอง
ต่อความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน
2.3 การรู้ทันไอซีที (ICT: Information, Communication and Technology
Literacy) ประกอบด้วย
2.3.1 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Apply Technology
Efficiency) โดย
(1) ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดการองค์กร การ
ประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ
(2) ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล (คอมพิวเตอร์, PDAs, Media Players etc.) ใน
การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการเข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได้อย่าง
เหมาะสม
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(3) มีความรู้พื้นฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตามกรอบแห่งคุณธรรม
จริยธรรมที่มีข้อมูลหลากหลายรอบด้าน
3. ทักษะด้านชีวติ และอาชีพ
ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) เป็นทักษะที่จาเป็นหาก
ต้องการดารงชีวิตและทางานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสาเร็จ นักศึกษาจะต้องพัฒนา
ทักษะชีวติ ที่สาคัญ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
3.1 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) ได้แก่
3.1.1 การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) โดย
(1) ปรั บ ตัว ตามบทบาทหน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและบริ บ ทตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด และ
(2) ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการทางานในองค์กรให้
ดีข้นึ
3.1.2 เกิดความยืดหยุ่นในการทางาน (Be Flexible) โดย
(1) สามารถหลอมรวมผลสะท้อนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เป็นผู้นาที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลเชิงบวกกับการทางาน และ
(3) มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างความสมดุลและความเสมอภาค
อย่างรอบด้าน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ของการทางาน
3.2 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นา (Initiative and Self-Direction) ได้แก่
3.2.1 การจัดการด้านเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time)
โดย
(1) กาหนดเป้าหมายได้ชัดเจนบนฐานความสาเร็จตามเกณฑ์ท่ี
กาหนด
(2) สร้างความสมดุลในเป้าหมายที่กาหนดทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และ
(3) ใช้เวลาและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
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3.2.2 การสร้างงานอิสระ (Work Independently) โดยกากับติดตาม
จาแนกวิเคราะห์ จัดเรียงลาดับความสาคัญ และกาหนดภารกิ จงานอย่างมีอิสระปราศจาก
การควบคุมจากภายนอก
3.2.3 เป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners)
โดย
(1) มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทักษะ ความรู้และขยายผลสู่
ความเป็นเลิศ
(2) เป็นผู้นาเชิงทักษะขั้นสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
(3) เป็นผู้นาในการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong Learning) และ
(4) สามารถสะท้อ นผลและเก็บ เกี่ย วประสบการณ์จากอดีตมุ่งสู่
เส้นทางแห่งความก้าวหน้าในอนาคต
3.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural
Skills) ประกอบด้วย
3.3.1 ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น (Interact Effectively with
Others) โดย
(1) รอบรู้ในการสร้างประสิทธิภาพ จังหวะเวลาที่เหมาะสมในการฟัง การพูดในโอกาสต่างๆ และ
(2) สร้างศักยภาพต่อการควบคุมให้เกิดการยอมรับในความเป็นผู้นา
ทางวิชาชีพ
3.3.2 การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams)
โดย
(1) ยอมรับในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานที่
แตกต่างกันหลากหลายลักษณะ
(2) เปิดโลกทัศน์และปลุกจิตสานึกเพื่อมองเห็นการยอมรับในข้อ
แตกต่าง สามารถมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่านั้น
(3) พึงระลึกเสมอว่าข้อแตกต่างเชิงสังคมและวัฒนธรรมนั้น สามารถ
นามาสร้างสรรค์เป็นแนวคิดใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ โดยการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการสร้างงาน
อย่างมีคุณภาพ
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3.4 การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิดชอบ (Productivity and Accountability)
ประกอบด้วย
3.4.1 การจัดการโครงการ (Manage Projects) โดย
(1) กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จของงาน และ
(2) วางแผน จัดเรียงลาดับความสาคัญของงานและบริหารจัดการให้
เกิดผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง
3.4.2 ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Produce Results) โดยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง
โดยมีจุดเน้นในด้านต่างๆได้แก่
(1) การทางานทางวิชาชีพที่สุจริต
(2) สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เน้นภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-tasks)
(4) การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
(5) นาเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ และ
(6) ยอมรับผลผลิตที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชม
3.5 ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) หมายถึง
ความเป็นตัวแบบและเป็นผู้นาคนอื่น (Guide and Lead Others) โดย
3.5.1 ใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาระหว่างบุ คคลได้ เพื่อนาพาองค์การก้าว
บรรลุจุดมุ่งหมาย
3.5.2 เป็นตัวกลางหรือผู้ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถชี้นาและ
นาพาองค์การก้าวสู่ผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์
3.5.3 ยอมรับความสามารถของคณะทางานหรือผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่าง
และ
3.5.4 เป็นแบบอย่างในพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ ผู้อื่นยอมรับ
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อาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คาปรึกษา
Faculty Advisor & Counseling
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษา (Faculty Advisor)
สถาบันการศึกษาทุกระดับมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาสาหรับ นักศึกษาและเยาวชน
ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลทาให้มีความรู้เพียงพอที่จะ
ออกไปประกอบอาชี พ และด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น
สถาบันการศึกษาจึงเป็นที่หวังของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจน
นั ก ศึ ก ษาและเยาวชนที่ ต้ อ งการได้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
สถาบันการศึกษามีภารกิจที่สาคัญยิ่งในการสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ของสังคมที่เข็มแข็งต่อไป
ในการจัดการศึกษาให้ประสบความสาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ จะต้องอาศัย
บุคคลากรทุกคน ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับ สนุนการศึกษาทุก
คน แต่ละบุคคลจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า
ทุกคนจะต้องร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งจะส่งผลใน
ขั้นสุดท้าย คือ ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนทุกคน
ผู้ บ ริ ห ารของสถาบั น การศึ ก ษา จะต้ อ งมี ศั ก ยภาพสู ง ในการบริ ห ารจั ด การ
สถาบันการศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการศึกษา และนอกจากนี้จะต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล มีบุคลิกภาพของนัก
บริหาร มีศักยภาพหลายๆด้านที่จะนามาส่งเสริมการบริหารจั ดการให้ประสบความสาเร็จ
บุคคลใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาในทุกระดับ พึงตระหนัก
ว่าตนเองมีความรับผิดชอบมากมาย จึงต้องทุ่มเทและเสียสละในการทางานเป็นอย่างมาก
จึงจะประสบความสาเร็จ
บุ ค คลากรที่ มีค วามส าคัญ และอาจนั บ ได้ว่ าเป็ น หั วใจของสถาบั น การศึ ก ษา คื อ
อาจารย์ผู้ซึ่งรับผิดชอบในด้านการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูก
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ศิษย์ ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่เลือกเรียน จนสามารถนาความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้อย่างสาเร็จ ซึ่งจะนาชื่อเสียง และเกียรติยศมาสู่ตนเอง ครอบครัว และ
สถาบั น การศึก ษา ถ้า สถาบั นการศึก ษาใดมีอ าจารย์ท่ี มีคุณภาพก็ จะส่ งเสริ ม ให้ส ถาบั น
สามารถดาเนินการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ภารกิจหลักของอาจารย์ คือ การสอน นอกจากนี้อาจารย์จะต้องรับผิดชอบในการ
ทาวิจัย เขียนหนังสือ ตารา บทความ เพื่อเผยแพร่ความรู้และชี้นาสังคม ภารกิจในด้านการ
บริการสังคมก็ถือว่ามีความสาคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลที่จะเป็นอาจารย์
สถาบั นศึกษานั้นมีความรับผิดชอบมากมาย ทั้งต่อตนเอง ต่อลูก ศิษย์ ต่อสังคม และต่อ
ประเทศชาติ อาจารย์จึงเป็นบุคคลที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมเป็นอย่างมาก
สิ่งที่เ ป็นภารกิ จของอาจารย์ทุกคน ซึ่งแต่ล ะคนจะต้อ งปฏิบั ติร่วมกั นโดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใด ๆ คือ การให้ความช่วยเหลือ ลู กศิษย์ทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่ ว่าลู กศิษย์จะมี
ปัญหาอะไร อาจารย์ย่อมไม่สามารถที่จะเพิกเฉยโดยไม่เข้าไปช่วยเหลือ ดังนั้น อาจารย์ทุก
คนจึงเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ แม้ ว่าในบางครั้งอาจารย์จะดุด่า ว่ากล่าว ตักเตือ นอย่าง
รุน แรงไปบ้ า งก็ ต าม ในที่ สุ ด ลู ก ศิ ษย์ ก็ จ ะส านึก ได้ว่ า นั่น คื อ ความปรารถนาดี ท่ี อ าจารย์
ต้องการให้ลูกศิษย์เป็นคนดี
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่
มีต่อลู กศิษ ย์ของตนเองในอัน ที่จะเกี่ยวข้องกับ การดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือลู ก ศิษย์ จึง
ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ให้รับผิดชอบในการดูแลลูกศิษย์จานวนหนึ่ง และลูกศิษย์ก็จะ
ได้ รับการช่ว ยเหลือ เป็ นอย่างดีจนกระทั้งเรีย นส าเร็จ ในบ้ างครั้งยังพบว่าแม้ ลู ก ศิษย์จะ
สาเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม ก็ยังกลับมาเยี่ยมเยียนอาจารย์อยู่เสมอ รวมทั้งการกลับมา
ขอความช่วยเหลืออีกด้วย
ในยุคปัจจุบัน สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้แต่งตั้ งอาจารย์อย่างเป็นทางการเพื่อให้
ดูแลช่วยเหลือลูกศิษย์ ดังนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่จึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกศิษย์ตลอด
ระยะเวลาที่ยังศึกษาอยู่ในสถาบัน ถึงแม้ว่าอาจารย์บางคนจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีความรู้ ไม่มี
ทัก ษะในการที่จ ะช่ ว ยเหลื อ ลู ก ศิ ษ ย์ก็ ต าม แต่ส ถาบั น การศึก ษาก็ จะส่ ง เสริ ม พัฒ นาให้
อาจารย์ได้เรียนรู้หลักการ และแนวปฏิบัติ เพื่อไปช่วยเหลือลูกศิษย์ได้อย่างที่ประสิทธิภาพ
นั้นคือ ที่มาของคาว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา”
ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา
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อาจารย์ท่ีปรึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ทา
หน้าที่เป็นผู้ดูแลนิสิตนัก ศึกษาจานวนหนึ่งในด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และ
ด้านอื่น ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในการแก้ปัญหาและอุ ปสรรคต่าง ๆ ที่
อาจจะเป็นสาเหตุทาให้ไม่ประสบความสาเร็จด้านการศึกษาและ ด้านการปรับตัว ตลอดจน
การด าเนินชีวิต ในสถาบั นการศึก ษา ทั้งนี้เ พื่อ ให้นิสิต นัก ศึก ษาได้รับ โอกาสต่างๆ ที่ดีใน
ขณะที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา

-

มีความเมตากรุณา
ชอบให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่น
มนุษยสัมพันธ์ดีกับบุคคลทุกคน
ยินดีรับฟังปัญหาของบุคคลอื่นๆ ด้วยคงความเห็นใจ
มีความสามารถในการเข้าใจปัญหาบุคคลอื่น
มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดี
มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา
ประพฤติตนเป็นคนดีท่เี ป็นแบบอย่างแก่นักเรียนได้
รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษา
อาจารย์ท่ปี รึกษาเป็นบุคคลที่สถาบันแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อการดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในด้านต่าง ๆ
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ดังนั้นอาจารย์ท่ปี รึกษาทุกคนจึงต้องมีสานึกที่ดีต่อหน้าที่และมีความมุ่งมั่นจะทา
หน้าที่ให้สาเร็จสมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน
หน้าที่ในด้านต่าง ๆ อาจจะมีหลายประการแต่โดยภาพกว้าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
คอยให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในเรื่องการศึกษา เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคมครอบครัว
เศรษฐกิจตลอดจน แก้ปัญหาอื่น ๆ ที่พอจะช่วยเหลือได้
1. ด้ า นการศึ ก ษา อาจารย์ท่ี ป รึก ษาจะต้ อ งให้ ความช่ วยเหลื อ ตั้ ง แต่ ก ารศึก ษา
หลักสูตร รายวิชาที่จะต้องเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน แก้ปัญหาอื่น ๆ
2. ด้ านส่ ว นตัว อาจารย์ ท่ี ป รึก ษาจะให้ความช่ วยเหลื อ เรื่ อ งต่ าง ๆ ได้แ ก่ การ
ปรับตัว บุคลิกภาพ การพัฒนาอุปนิสัย ปัญหาทางเพศ การแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็น
ต้น
3. ด้ า นสั ง คม อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาจะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการด ารงชี วิ ต อยู่ ใ น
สถาบันการศึกษากับเพื่อน ๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ รวมทัง้ บุคคลอื่นที่จะต้องเกี่ยวข้อง
4. ด้านครอบครัว ในบางครั้งเมื่อนิสิตนักศึกษามีปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัว
อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบเพื่อเข้าไปช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
เช่น ความ ขัดแย้งระหว่าง ลูกกับพ่อแม่ หรือครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น
5. ด้านเศรษฐกิจ อาจารย์ท่ีปรึกษาอาจจะพบว่านิสิตนักศึกษาบางคนต้องการการ
ดูแลด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพราะมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันไป สาหรับบางคน อาจจะ
ต้อ งการทุน การศึก ษา เพื่อ แบ่ งเบาภาระครอบครัว บางคนอาจจะต้อ งการเทคนิคการ
จัดการเรื่องการเงิน
 สิ่งที่ส าคัญ ในการช่วยเหลือ ก็ คือ การมีความจริงใจและการพัฒนาศัก ยภาพของ
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะทาให้มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ
 การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวลาพบ เพื่อปรึกษาเป็นสิ่ง
ที่สาคัญมากไม่ควรอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะจะทาให้เกิดความเสียหาย
 การพั ฒ นาตนเองในด้า นความสามารถในการให้ค าปรึก ษาก็ มี ค วามส าคัญ มาก
เพราะเป็นเทคนิคที่จะช่วยนิสิต นักศึกษาได้อย่างประสบความสาเร็จ ดังนั้นควรเรียนรู้และ
ฝึกฝนด้วย
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
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การเก็บความลับของนักศึกษา
คานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา
การให้ความช่วยเหลือในขอบเขตของความสามารถของอาจารย์
ช่วยเหลือนักศึกษาเต็มความสามารถของตน
ส่งต่อนักศึกษาไปยังผู้เชี่ยวชาญเมื่อไม่สามารถช่วยเหลือได้
การประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

การให้คาปรึกษาคืออะไร
การให้คาปรึกษา หมายถึง “กระบวนการของการทาความกระจ่างแจ้งเกี่ย วกั บ
ปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านั้น มีความสามารถที่จะรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และในที่สุดการให้คาปรึกษาก็จะช่วยผู้มีปัญหา
ได้รับวิธีการแก้ไขปัญหาบางอย่างเพื่อนาไปจัดการกับความยุ่งยากในชีวิต ” ดังนั้นการให้
คาปรึกษาจึงเป็นกระบวนการของการพัฒนาระยะยาว แทนที่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว ไม่ละเอียดถี่ถ้วน ไม่พัฒนาบุคคล แต่กลับหยิบยื่นการแนะนาอย่างสั้น ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาให้หมดสิ้นไป
สาระสาคัญ 3 ประการของการให้คาปรึกษา
ประการที่ 1 การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการ (a process) ไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิค
หรือการให้คาตอบอย่างรวดเร็วที่ไม่ยืดหยุ่นสาหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้นัก
บริหารจึงต้องให้เวลากับการให้คาปรึกษาอย่างเหมาะสมด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตาม
ความหมายดังกล่าวแล้ว
ประการที่ 2 การให้คาปรึกษา เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ประสบ
ปัญ หา ได้ทาความเข้าใจปัญ หาของตนเอง ให้ส ามารถเข้าใจอย่างถูก ต้อ งว่าปั ญหาของ
ตนเองนั้นแท้ท่ีจริงคือปัญหาอะไร จะได้ดาเนินการแก้ไขให้ตรงประเด็นและถูกต้อง เพราะ
ในบางครั้งมักจะพบว่ าบุคคลที่ประสบปัญหานั้นไม่ รู้ว่าปัญหาของตนคือ อะไร เกิดความ
สับสนวุ่นวายมาก และในบางกรณีมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เลยทาให้เสียเวลา
ในการแก้ไขปัญหา และอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากความเข้าใจที่ผิดพลาดด้วย หรือใน
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บางกรณีบุคคลมองปัญหาไม่ชัดเจน เนื่องจากอคติต่างๆ ก็นาไปสู่การแก้ไขปัญหาผิดทาง
ได้
ประการที่ 3 การให้คาปรึกษาเป็นการสร้างการยอมรับในความรับผิดชอบของ
ตนเอง อย่างเหมาะสม ถ้าเขาเหล่านั้นไม่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ปัญหานั้นก็
ไม่ใช่ปัญหาของเขาเหล่านั้น การให้คาปรึกษาจะต้องมุ่งไปที่การให้บุคคลเหล่านั้นได้เกิด
การมองเห็น (recognize) และยอมรับ (accept) ในปัญหาของตนเองเบื้องหลังของหลักการ
คือการช่วยให้ค้นหารากเหง้า (root) ของปัญหาเพื่อการแก้ไขที่ถูกต้อง เช่นถ้าพบประเด็น
ปัญหาที่ว่า “ฉันไม่สามารถอดทนต่อวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติ ต่อฉันได้” ในที่นี้อาจจะ
แยกแยะประเด็นได้ 2 ประเด็นคือ ประการแรก ผู้บังคับบัญชามีปัญหาในการดูแลพนักงาน
หรือประการที่สอง พนักงานมีปัญหาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ลักษณะสาคัญของการให้คาปรึกษา
 สถานการณ์ในการให้คาปรึกษานั้นย่อมประกอบได้ด้วยบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้ม า
รับ ค าปรึ ก ษา (Counsellee) หรือ จะเรี ย กว่ า ผู้ มี ปั ญ หา (Client) ก็ ได้ กั บ ผู้ ท่ี ทาหน้ า ที่ ท า
หน้าที่ให้คาปรึกษา (Counselor)
 สถานการณ์ในการให้คาปรึกษาเป็นสถานการณ์ท่บ
ี ุคคลทั้งสองฝ่าย มีจุดประสงค์
ร่วมกันคือ การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตของผู้ท่ีมีปัญหา ดังนั้นเมื่อเกิดการปรึกษาขึ้น
ย่อ มอาจจะทาให้เ กิด การเปลี่ย นในด้านความคิดขึ้นได้ แต่จะต้อ งไม่ เ กิดจากการบั งคั บ
เพราะเป็นการแลกเปลี่ยน (exchange) ในเรื่องความคิดและทัศนะของแต่ละฝ่าย
เมื่อบุคคลได้รับความช่วยเหลือจากการให้คาปรึกษาย่อมจะทาให้เกิดความเจริญ
งอกงามในด้านบุ คลิก ภาพ และนาไปสู่ ความสามารถที่จะเผชิญ ปั ญ หาต่างๆ ด้วยความ
มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าอดีต เพราะว่ามีความเข้าใจตนเองดีขึ้นและรู้แนวทาง
ของการตัดสินใจ
 การให้ ค าปรึ ก ษาจะต้ อ งเป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ท่ี มี ค วามรู้ ป ระสบการณ์ และทั ก ษะ
เพราะการให้คาปรึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะที่ได้รั บการฝึกฝนมา
เป็นอย่างดี ถ้าใครที่ไม่เคยได้เรียนรู้และรับการฝึกฝนจะไม่สามารถทาการให้คาปรึกษาได้
แต่ถ้าจะกระทา ก็อาจจะเป็นระดับของการพูดคุยสนทนาหรือสัมภาษณ์ เพื่อนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาเท่านั้น
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การให้คาปรึกษาไม่สามารถจะกาหนดวิธีการที่แน่นอนลงไปว่า จะใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคอย่างไรในการให้คาปรึกษา เนื่องจากผู้ท่ีมารับคาปรึกษามีลักษณะแตกต่างกันไป
เผชิ ญ ปั ญ หาไม่ เ หมื อ นกั น ดั ง นั้ น ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแต่ ล ะคนจะต้ อ งใช้ ค วามสามารถที่ จ ะ
พิจารณาว่าในสถานการณ์ ที่ตนกาลังเผชิญอยู่นั้นควรจะใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ที่สุด


ระดับของปัญหาในการให้คาปรึกษา
ปัญหาระดับความคิด (Cognitive Problem)
 ปัญหาระดับอารมณ์ (Affective Problem)
 ปัญหาระดับพฤติกรรม (Behavior Problem)
แนวความคิดที่สาคัญเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา
 การให้ ค าปรึ ก ษาเป็ น กระบวนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ส ามารถ
ช่วยเหลือผู้มีปัญหาได้
 ผู้ท่ใ
ี ห้คาปรึกษาได้ จะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะเป็นอย่างดีเพราะการให้คาปรึกษา
เป็นวิชาชีพชั้นสูง
 บุ คคลที่ไม่ ได้เ รียนและฝึก ฝนมาจะสามารถช่วยเหลือ ผู้ท่ีมีปั ญหาได้ในระดับ หนึ่ง
ถ้าหากเกินความสามารถควรจะส่งผู้ท่ีมีปัญหาไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกต้อง
 การให้ ค าปรึ ก ษาเป็ น กระบวนการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ส ามารถ
ช่วยเหลือผู้มีปัญหาได้
 ผู้ท่ใ
ี ห้คาปรึกษาได้ จะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะเป็นอย่างดีเพราะการให้คาปรึกษา
เป็นวิชาชีพชั้นสูง
 บุ คคลที่ไม่ ได้เ รียนและฝึก ฝนมาจะสามารถช่วยเหลือ ผู้ท่ีมีปั ญหาได้ในระดับ หนึ่ง
ถ้าหากเกินความสามารถควรจะส่งผู้ท่ีมีปัญหาไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างถูกต้อง


ทฤษฎีการให้คาปรึกษา
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis)
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ผู้นาทฤษฎี คือ Sigmund Freud จิตแพทย์ชาวเวียนนา ประเทศออสเตรีย
แนวความคิดที่สาคัญ
 ระดับของจิต (Consciousness, Precociousness, Unconsciousness)
 ระบบบุคลิกภาพ (Id, Ego, Superego)
 พัฒนาการทางจิตใจและเพศ (Psychosexual Development)
 เทคนิคการให้คาปรึกษาเน้น Free association
ทฤษฎีวเิ คราะห์จติ (Psychoanalytic)
ผู้นาทฤษฎี คือ Carl G. Jung จิตแพทย์ชาวสวิสเซอร์แลนด์
Jung เคยเป็นสานุศิษย์ และเพื่อนร่วมงานของ Freud แล้วแยกออกมาคิดค้น
ทฤษฎีของตนเอง
 ความเชื่อ ที่ส าคัญ คือ มนุษย์ไม่ จาเป็นต้องถูก ลิขิตด้วยประสบการณ์ในอดีต
เสมอไป แต่สามารถกาหนดโชคชะตาอนาคตของตนได้ บุคลิกภาพของมนุษย์อาจเป็นผล
มาจากวิวัฒนาการจากชั่วอายุหนึ่ง ไปยังอีกอายุหนึ่งด้วย
 หน้ากากหรือหัวโขน (The Personna) เป็นการแสดงบทบาทตามความคาดหวัง
หรือ ประเพณี นิย ม เหมือ นกั บ หน้า กากของตัว ละครที่ ส วมใส่ แ ล้ ว จะต้อ งแสดงบทบาท
ตามนั้น
 ลักษณะความเป็นชายและหญิง (The Animus and The Anima) ความเป็นเพศ
ชายที่อยู่ในหญิงเรียกว่า Animus ความเป็นหญิงอยู่ในชายเรียกว่า Anima
 ตัวตน (Self) จุงแบ่งเป็นสองบุคลิกภาพ ได้แก่
Extraversion ------- Introversion
 จุงให้ความสาคัญกับเรื่องการวิเคราะห์ความฝัน (Dream Analysis) และ
สัญลักษณ์ (Symbol)
ทฤษฎีการให้คาปรึกษาเอกัตบุคคล (Individual Psychology)
ผู้นาทฤษฎี คือ Alfred Adler จิตแพทย์ชาวเวียนนา อดีตเคยเป็นสานุศิษย์ และ
เพื่อนร่วมงานของฟรอยด์ แยกออกไปตั้งทฤษฎีใหม่
แนวความคิดที่สาคัญ
 ความเชื่อเรื่องปมด้อย และปมเด่น
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 ความเชื่อเรื่องความสนใจทางสังคม
 มนุษย์ย่อมมีจุดมุ่งหมายในชีวติ
ลาดับการเกิดมีผลต่อพัฒนาการของบุคลิกภาพมนุษย์
ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง
(Person-Centered Theory)
ผู้ น าทฤษฎี คื อ Carl R. Roger โดยเริ่ ม ต้ น พั ฒ นาทฤษฎี จ าก Non-Directive
Technique แล้วพัฒนามาเป็น Client Centered Theory และสุดท้ายพัฒนาแนวความคิดมา
เป็น Person-Centered Theory เนื่องจากมีความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป
แนวความคิดที่สาคัญ คือ
 ให้ความเชื่อ ถือ และมอบความรับ ผิดชอบให้แก่ ผู้รับ คาปรึก ษาในการแก้ ไ ข
ปัญหา
 เชื่อว่ามนุษย์มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี เชื่อถือได้ มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา และ
สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้
 ผู้ให้คาปรึกษาจะต้องเข้าใจและยอมรับผู้มาขอรับคาปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข
(Unconditional Positive Regard)
 ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาจะต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ เ ป็ น จริ ง (Genuineness) สามารถรั บ รู้
ความรู้สึกของผู้รับคาปรึกษาได้อย่างถูกต้อง (Accurate Empathic Understanding)
ทฤษฎีการให้คาปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory)
ผู้นาทฤษฎี คือ John B.F. Skinner
 จุดมุ่งหมายของการให้คาปรึกษาคือ การขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ
สร้ า งพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ขึ้ น มาใหม่ โดยผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาจะร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ม าขอรั บ
ค าปรึ ก ษาก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายหรื อ พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ ชั ด เจนแล้ ว พิ จ ารณาว่ า
สภาพการณ์ใดบ้างที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
 ผู้ให้คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษาจะร่วมมือกันวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้
แนวทาง Scientific Method สาหรับผู้รับคาปรึกษานาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขพฤติกรรม
 การที่จะให้มนุษย์เรียนรู้พฤติก รรมใหม่ ๆ จาเป็ นที่จะต้องมีก ารวางเงื่อนไข
(Conditioning) และการเสริมแรง (Reinforcement)
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ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแนวเกสตัลท์ (Gestalt Theory)
ผู้นาทฤษฎี คือ Federick S. Perls นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน
 เน้นแนวความคิดที่ให้ความสาคัญกับการรับรู้ การหยั่งเห็น และ การแก้ปัญหา
สาหรับการแก้ปัญหาควรมองปัญหาจากภาพรวม (As a Whole) มากกว่าส่วนย่อยรวมกัน
 ในการรับรู้ของมนุษย์จะมีการแยกแยะในความแตกต่างระหว่างภาพและพื้น
(Figure and Ground)
กฎแห่งการเรียนรู้ท่สี าคัญ 3 ประการ
 กฎแห่งการสิ้นสุด Law of Closure มนุษย์มีแนวโน้มที่จะหาข้อยุติ ถึงแม้ว่า
สถานการณ์ยังไม่สมบูรณ์
 กฎแห่งการต่อเนื่อง Law of Proximity ถ้าสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นในเวลา
ต่อเนื่องกัน หรือใกล้เคียงกันมนุษย์จะมีแนวโน้มในการสรุปว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน หรือ
เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน
 กฎแห่งความคล้ายคลึง Law of Similarity มนุษย์ท่ีได้รับสิ่งเร้าที่คล้ายคลึงกัน
ก็จะมีแนวโน้มที่จะจัดหมวดหมู่ของสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยกัน
ทฤษฎีการให้คาปรึกษาแนวเหตุผลและอารมณ์ (Rational Emotive Theory)
ผู้นาทฤษฎี คือ Albert Ellis โดยนาแนวความคิดทางจิตวิทยากลุ่ม มนุษยนิยม
กลุ่มปรัชญานิยม และกลุ่มพฤติกรรมนิยม ผสมผสานกัน
แนวความคิดพื้นฐานที่สาคัญ
 การให้คาปรึก ษาเน้นแบบนาทาง(Directive) เน้นการสอน (Didactic) และ
กระตุ้นผู้มารับคาปรึกษาให้มีความเชื่อที่มีเหตุผล
 ปัญหาของมนุษย์เกิดจากการมีความเชื่อที่ไร้เหตุผล (Irrational Belief) ซึ่ง
ความเชื่อที่ไร้เหตุผลเหล่านี้อาจก่อตัวในวัยนักศึกษา และประสบการณ์ในอดีต
ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Irrational Beliefs)
ทุกคนในโลกรักเรา
 ตัวเองมีคุณค่าสามารถทาได้ทุก ๆ อย่าง
 คนทาผิดต้องได้รับการลงโทษอย่างสาสม
 ถ้าชีวต
ิ ไม่สมหวัง ชีวติ นี้จะอยู่ไม่ได้
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สิ่งภายนอกทาให้เราเกิดความทุกข์ เราควบคุมไม่ได้
 มีสิ่งที่เป็นอันตรายรอบ ๆ ตัวเรา ก่อให้เกิดความกังวลใจ
 ความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล (Irrational Beliefs)
 การหลีกเลี่ยงปัญหาดีกว่าการเผชิญปัญหา
 เราจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยคนอี่นตลอดเวลา จึงควรหาผู้ท่ใ
ี ห้ความช่วยเหลือ
 อดีตมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน รบรอยอดีตก็ไม่ได้
 บุคคลรูส
้ ึกเดือดร้อนเมื่อพบว่าบุคคลอื่นมีปัญหา
 ปัญหาต่างจะต้องมีวธ
ิ ีการแก้ไข


 ธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีเหตุผล แต่ในบางครั้งมนุษย์ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ทา
ให้เกิดปัญหาในชีวติ
 ผู้ให้คาปรึกษาพยายามกระตุ้นให้ผู้ขอรับคาปรึกษารู้และเข้าใจสาเหตุท่ีแท้จริง
ของปัญหา
 เทคนิคที่ใช้ในการให้คาปรึกษา ได้แก่ เทคนิคการสอน (Teaching) เทคนิคการ
โต้แย้ง (Confrontation
ทฤษฎีการให้คาปรึกษาการวิเคราะห์สัมพันธภาพ (Transactional Analysis)
ผู้นาทฤษฎี คือ Erick Berne จิตแพทย์ชาวแคนนาดา
ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เน้นว่าพฤติกรรมของบุคคลมีผล
จากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู และประสบการณ์ในอดีต
ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า มนุษย์มีความต้องการเบื้องต้น 2 ประการ คือ
 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs)
 ความต้องการด้านจิตใจ (Psychological Needs) ซึ่งความต้องการนี้ออกมา ใน
รูปของการกระทาเพื่อต้องการความใส่ใจ (Stroke) เช่น การยิ้ม การสัมผัส
 โครงสร้ า งของบุ ค ลิ ก ภาพ Berne เชื่ อ ว่ า โครงสร้ า งของบุ ค ลิ ก ภาพมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย 3 สภาวะ คือ
สภาวะของความเป็นพ่อแม่ ( Parent Ego Stage) ประกอบด้วย
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Critical Parent
Nurturing Parent
สภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ ( Adult Ego Stage)
สภาวะของความเป็นนักศึกษา (Child Ego Stage) ประกอบด้วย
The Natural Child
The Adaptive Child
The Little Professor














ทรรศนะแห่งชีวิต (Life Position)
ทรรศนะในการมองชีวติ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ
 I’m OK, You’re OK.
 I’m OK, You’re not OK.
 I’m not OK, You’re OK.
 I’m not OK, You’re not OK.
การสื่อสารสัมพันธ์ (Transactions)
การสื่อสารสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
 การสื่อสารแบบสอดคล้องกัน ( Complementary Transaction)
 การสื่อสารแบบตัดกัน (Cross Transaction )
 การสื่อสารแบบซ่อนเร้น ( Ulterior Transaction)
พฤติกรรมให้ความสนใจในการให้คาปรึกษา (Attending Behavior in Counseling)
การแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expression)
 การประสานสายตา (Eye Contact)
 กิริยา (Gesture)
 ท่าทาง (Posture)
 น้าเสียง (Tone)
 การสัมผัส (Touching)
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เทคนิคการให้คาปรึกษา
เทคนิคที่ 1 การเริ่มต้นการให้คาปรึกษา (Opening the Interview)
เป็ น เทคนิ ค ที่ ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาต้ อ งการที่ จ ะเริ่ ม ต้ น พู ด คุ ย กั บ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษาโดยมี
จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ รั บ ค าปรึ ก ษารู้ สึ ก สบายใจ รู้ สึ ก อบอุ่ น พร้ อ มที่ จ ะร่ ว มมื อ ใน
กระบวนการการให้คาปรึกษาอย่างเต็มใจ ถ้าผู้ให้คาปรึกษาประสบความสาเร็จในการใช้
เทคนิคนี้จะทาให้สามารถดาเนินการให้คาปรึกษาได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ตัวอย่าง เทคนิคการเริ่มต้นการให้คาปรึกษา
ผู้ให้คาปรึกษา : เชิญนั่งค่ะดวงใจ หนูมีอะไรจะเล่าให้อาจารย์ฟังคะ
ผู้ให้คาปรึกษา : สมจิต มีอะไรจะให้อาจารย์ช่วยเหลือคะ
เทคนิคที่ 2 การตั้งคาถาม (Questioning)
เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวในด้านต่าง ๆของ
ผู้รับคาปรึกษา ซึ่งแบ่งออกได้ 2 แบบ
ตัวอย่าง เทคนิคการตั้งคาถาม
คาถามปลายปิด (Close Question)
: นงนุชไม่สบายใจเรื่องครอบครัวใช่ใหม่ ?
: สมศักดิ์มีปัญหาด้านการเรียนหรือ ?
คาถามปลายเปิด (Open ended Question)
: อะไรคือสาเหตุของความไม่สบายใจของนงนุชคะ ?
: อะไรคือสาเหตุของความกลุ้มใจของสมพรคะ ?
เทคนิคที่ 3 การสอบซัก (Probing)
เป็นการสอบถามเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับข้อมูล มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ในการ
เข้าใจผู้รับคาปรึกษาและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้น
ตัวอย่างเทคนิค การสอบซัก
ตัวอย่าง เทคนิคการสอบซัก
นักศึกษา : อาจารย์คะ หนูอยากเลิกเรียนอาจารย์ค่ะ
อาจารย์ : แล้วหนูคดิ อยากจะเรียนอะไรล่ะ
นักศึกษา : อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่ในกรอบระเบียบมาก ๆ แบบนี้
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อาจารย์ : แสดงว่าหนูไม่ชอบอยู่ในกรอบระเบียบมาก ๆ
เทคนิคที่ 4 การเสนอแนะ (Suggestion)
เป็นเทคนิคที่ใช้ในกรณีท่ีผู้ รับคาปรึกษาไม่สามารถคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาได้
ดังนั้นผู้ให้คาปรึกษาจะเสนอแนะวิธีการที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษา
ได้มีโอกาสพิจารณาทางเลือกจากการเสนอแนะ
ตัวอย่าง เทคนิคการเสนอแนะ
นักศึกษา : หนูไม่สบายใจเรื่องการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
อาจารย์ : หนูคงเคยคิดจะไปปรึกษาอาจารย์ประจาวิชาบ้างแล้ว
เทคนิคที่ 5 การแปลความหมาย (Interpretation)
เป็นเทคนิคที่ใช้ในการอธิบายความหมายที่เป็นคาพูดของผู้รับคาปรึก ษาที่สับสน
หรือ ไม่ ชัดเจน เพื่อ ก่ อ ให้เกิดความเข้าใจปัญ หามากขึ้นทั้งในตัวผู้รับ คาปรึก ษาและผู้ให้
คาปรึกษา
ตัวอย่าง เทคนิคการแปลความหมาย
นักศึกษา : ทุกครั้งที่หนูไปทางานกับเพื่อน ๆ ในกลุ่มหนูต้องคอยเอาใจเพื่อน ๆ
ตลอดเวลาจึงทาให้รู้สึกเบื่อ
อาจารย์ : หนูไม่ชอบที่ต้องคอยเอาใจเพื่อน ๆ
เทคนิคที่ 6 การเงียบและการฟัง (Silence and Listening)
การฟังเป็นเทคนิคที่สาคัญและเป็นหัวใจสาคัญของการให้คาปรึกษา เพราะจะทาให้
เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง สาหรับการเงียบเป็นเทคนิคที่ผู้ให้คาปรึกษาใช้เพื่อกระตุ้นให้
ผู้รับคาปรึกษาพิจารณา ไตร่ตรอง ทบทวน ความคิด ความรู้สึกของตนเอง ซึ่งนาไปสู่การ
เข้าใจตนเองและปัญหาต่างๆ
ตัวอย่าง เทคนิคการเงียบและการฟัง
นักศึกษา : หนูไม่อยากเรียนบัญชี แต่ต้องเรียน..........เพราะอยากจะตอบแทน
บุญคุณของพ่อแม่
อาจารย์ : ………………. (เงียบและฟัง)
เทคนิคที่ 7 การแสดงความเห็นชอบ (Approval)
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เป็นเทคนิคที่ใช้ในการยืนยันหรือสนับสนุนความคิด ความรู้สึกที่เหมาะสมของผู้รับ
คาปรึกษา
ตัวอย่าง เทคนิคการแสดงความเห็นชอบ
นักศึกษา : ถึงแม้ว่าหนูจะเบื่อการเรียนภาษาอังกฤษแต่ก็จะต้องอดทน เพื่อ
ความสาเร็จในด้านการเรียนจนกว่าจะเรียนสาเร็จ
อาจารย์ : เป็นความคิดที่มีเหตุผลน่ารับฟัง
เทคนิคที่ 8 การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling)
เป็นเทคนิคที่ผู้ให้คาปรึกษาใช้ในการสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกของผู้รับคาปรึกษา
เพื่อช่วยให้ผู้รับคาปรึกษารับรู้ พิจารณา เพื่อให้สามารถเข้าใจอารมณ์ และความรู้สึกของ
ตนเองได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่าง เทคนิคสะท้อนความรู้สึก
นักศึกษา : เวลากลับบ้านหนูจะต้องพบกับสภาพของครอบครัวที่ไม่อบอุ่น พ่อแม่
ทะเลาะกันน้อง ๆ ก็ดื้อ เกเร หนูมีความทุกข์เมื่อเดินเข้าไปในบ้านจนหนู ไม่อยากจะกลับ
บ้าน
อาจารย์ : หนูรู้สึกไม่สบายใจเมื่อกลับไปบ้าน
เทคนิคที่ 9 การเผชิญหน้า (Confrontaion)
เป็นเทคนิคที่ผู้ให้คาปรึกษาใช้ในกรณีท่ีพบว่าผู้รับคาปรึกษามีความขัดแย้งกันใน
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยการนาความขัดแย้งมานาเสนอในรูปประโยคบอก
เล่า และจะใช้คาว่า “และ”เชื่อมระหว่างความขัดแย้ง 2 ประเด็น โดยห้ามใช้คาว่า “แต่”
เชื่อมโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการตาหนิ
ตัวอย่าง เทคนิคการเผชิญหน้า
นักศึกษา : หนูรักคุณแม่มาก ยิ่งหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวติ ไป ก็ยิ่งห่วงท่านมาก
เมื่อหนูเข้ามาเรียนในกรุงเทพ จะเจอเพื่อน ๆ มากมายหนูมี ความสุขดี
และถ้ามีเวลาจะไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ เสมอ โดยเฉพาะตอนปิดเทอม หรือ วันหยุดมักจะไป
ต่างจังหวัดกัน
อาจารย์ : หนูบอกว่าห่วงคุณแม่ และตอนวันหยุด หรือปิดเทอมจะไปเที่ยวที่ ต่าง ๆ
กับเพื่อน ๆ
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เทคนิคที่ 10 การทบทวน (Paraphrasing)
เป็ น เทคนิคที่ ผู้ให้ คาปรึก ษาใช้ ในการทบทวนประเด็ นส าคัญ ๆ ที่ ผู้รับ คาปรึก ษา
กล่าวถึงทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาได้มีโอกาสพิจารณาความคิด หรือคาพูดที่ได้กล่าวไปแล้ว

ตัวอย่าง เทคนิคการทบทวน
นักศึกษา : ชีวติ ครอบครัวมีแต่ปัญหามาเรียนก็พบแต่ปัญหามากมาย เพื่อน ๆ
ก็คบยาก อาจารย์ก็มีแต่ดุ
อาจารย์ : หนูบอกว่าพบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว การคบเพื่อน
และปัญหาความรู้สึกต่ออาจารย์
เทคนิคที่ 11 การสรุป (Summarizing)
เป็นเทคนิคที่ผู้ให้คาปรึกษาใช้เพื่อสรุปเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้รับคาปรึกษา อัน
เนื่องมาจากความรู้ท่สี ึกสับสนเพราะมีเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นปัญหามากมายหรือสามารถใช้
ในการสรุปในโอกาสที่จะสิ้นสุดการให้คาปรึกษา
ตัวอย่าง เทคนิคการสรุป
นักศึกษา : หนูได้เล่าปัญหามากมาย ทั้งเรื่องส่วนตัวคบเพื่อนต่างเพศ
เศรษฐกิจ การเรียน ซึ่งทาให้ชีวติ ไม่มีความสุขใจ ชีวติ จึงน่าเบื่อ
ไม่รู้จะทาอย่างไร หันหน้าไปทางไหนก็ไม่ร่นื รมย์เลย
อาจารย์ : หนูรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมีความสุข เพราะมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย
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