


  

 
 

คาํช้ีแจง 
 

 เอกสารคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์เล่มน้ี  เป็นคู่มือสาํหรับอาจารยท่ี์
ปรึกษาใชแ้นะนาํดา้นวิชาการ และช่วยเหลือให้คาํปรึกษาในดา้นส่วนตวั  อารมณ์  และสังคม  
แก่นักศึกษา    เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสประสบความสาํเร็จในการศึกษาเล่าเรียน  และ
เป็นผูท่ี้พฒันาตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 
 การปฏิบติังานของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีจะให้เป็นไปถูกตอ้งเหมาะสม      และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษานั้น  ข้ึนอยู่กับสาเหตุหลายประการ  ได้แก่คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
การตระหนักถึงในบทบาทหน้าที่  ความชัดเจนในขอบข่ายงานที่ตอ้งปฏิบตัิ   ดังนั้นเอกสาร
คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาเล่มน้ี   จึงว่าด้วยองค์ประกอบในการปฏิบตัิงานให้ได้ประสิทธิภาพของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาดงักล่าว         สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงหวงัวา่จะอาํนวยประโยชน์ 
แก่อาจารยท่ี์ปรึกษา  ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 
 เอกสารเล่มน้ีปรับปรุงมาจากหนังสือคู่มืออาจารยที์่ปรึกษาสถาบนัราชภฏั ปี  2544 
โดยคณะกรรมการดาํเนินงานพฒันาระบบงานอาจารยท่ี์ปรึกษาของสถาบนัราชภฏั         
 
 
 

 
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
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บทที ่1 
ความสําคญัของอาจารย์ทีป่รึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา 
  
 สถาบนัอุดมศึกษา  มีภารกิจสาํคญัประการหน่ึง  คือ การพฒันาคุณภาพบณัฑิต ใหเ้ป็นผูมี้ความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  มีมนุษยสมัพนัธ์   มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
 ภารกิจดงักล่าว    จะสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี   ก็ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายประการ  อาทิ   ปรัชญา
ของมหาวิทยาลยั  สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั  ระบบการทาํงาน  และการปฏิบติัตามภารกิจท่ีรับผดิชอบ 
ของอาจารย ์ นักศึกษา  และเจา้หน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ   นอกจากน้ีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัไม่ควรมองขา้ม   
คือ  ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา  คือ บุคคลท่ีสถาบนัอุดมศึกษา     แต่งตั้งข้ึนเพื่อใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือนกัศึกษา 
ในดา้นต่าง ๆ เช่น ทางดา้นวชิาการ ดา้นพฒันาบุคลิกภาพ  การปรับตวัเขา้กบัสงัคม     การเขา้ร่วมกิจกรรม  
การวางแผน  และการเตรียมตวัเพื่ออาชีพ เป็นตน้ 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา   สมควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นการใหค้าํปรึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั 
แก่นกัศึกษา  เป็นความคิดความเห็นระหวา่งบุคคลท่ีทาํใหเ้กิดความเติบโตในหวัใจในชีวิต     ดงันั้นอาจารย ์
ท่ีปรึกษา  จึงมีความสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพของนกัศึกษา    และมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของนกัศึกษา 
  
ความสําคญัของอาจารย์ทีป่รึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 

1. ด้านวชิาการ   อาจารยท่ี์ปรึกษามีความสาํคญัอยา่งยิง่   ต่อความสาํเร็จทางดา้นวิชาการของนกัศึกษา  
กล่าวคือ  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะช่วยใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัหลกัสูตร  โครงสร้างหลกัสูตร  การลงทะเบียนวิชาเรียน  
วิธีการเรียน  การวดัผล ตลอดจนแนวทางการศึกษาท่ีนกัศึกษาจะสามารถจบหลกัสูตรไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

2. ด้านพฒันาบุคลกิภาพ  อาจารยท่ี์ปรึกษา จะมีส่วนสาํคญัในการพฒันาบุคลิกภาพของนกัศึกษา 
เช่น การแต่งกายใหถู้กระเบียบ   และเหมาะสมกบัโอกาส กิริยามารยาท   การเขา้สงัคม การประพฤติปฏิบติัให้
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมประเพณีไทย  การสร้างมนุษยสมัพนัธ์   การรู้จกักาลเทศะและบุคคล 
ตลอดจนคุณธรรมต่าง  เช่น ความซ่ือสตัย ์ความอุตสาหวริิยะ  ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

3. ด้านการทาํกจิกรรมต่าง ๆ   อาจารยท่ี์ปรึกษา   จะมีส่วนกระตุน้และสนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั อาทิ  การปฐมนิเทศ   วนัไหวค้รู  งานแห่เทียนจาํพรรษา      งานกีฬาภายใน  
และภายนอก ฯลฯ   การเขา้ร่วมชมรม   หรือสโมสรนกัศึกษา   เพื่อฝึกความเป็นผูน้าํ       และผูต้ามท่ีดีในสงัคม
ประชาธิปไตย  การทาํงานร่วมกนั การแสดงความรู้ ความสามารถพิเศษ    เช่น  ดนตรี  กีฬา  หรือความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ตลอดจนการตดัสินใจ  และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ 



  

4. ด้านบริการต่าง ๆ  อาจารยท่ี์ปรึกษามีความสาํคญัในการแนะนาํบริการ และสวสัดิการต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลยัใหน้กัศึกษาไดท้ราบ        เช่น บริการแนะแนว    บริการตรวจสุขภาพ  บริการของฝ่ายทุน 
และรางวลั   บริการจากสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   บริการของฝ่ายต่าง ๆ 

5. ด้านการสร้างช่ือเสียงให้มหาวทิยาลยั   อาจารยท่ี์ปรึกษามีส่วนสาํคญัในการส่งเสริมสนบัสนุน
และกระตุน้ใหน้กัศึกษาช่วยสร้างเสริม  และรักษาช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั  รวมทั้งการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ให้กบัมหาวิทยาลยั โดยพฒันาความรู้ความสามารถของตนให้มีศกัยภาพสูง จนเป็นท่ียอมรับของสังคม  
เช่น  ความรู้ความสามารถทางดา้นการเรียน  การสอบชิงทุน  การไดรั้บโล่ห์รางวลัดา้นกีฬา  ดนตรี การแสดง  
การแข่งขนั  และการประกวดต่าง ๆ 

6. ด้านวางแผนชีวติและการสร้างอาชีพ    อาจารยท่ี์ปรึกษามีบทบาทสาํคญัในการกระตุน้ใหน้กัศึกษา
วางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ โดยประสานกบัฝ่ายต่าง ๆ  เช่น   ฝ่ายแนะแนว  ฝ่ายจดัหางานของกรมแรงงาน 
เป็นตน้ 

7. ด้านการเป็นสมาชิกของสังคม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ       อาจารยท่ี์ปรึกษามีส่วนสาํคญั 
ในการเสริมสร้าง    สนบัสนุน     และกระตุน้ใหน้กัศึกษาประพฤติปฏิบติัตน  ใหเ้ป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ   โดยเสียสละ สร้างจิตอาสา  อุทิศกาํลงักาย  กาํลงัใจ  กาํลงัสติปัญญา  หรือกาํลงัทรัพย ์
สร้างสรรคส์งัคม  รวมทั้งใหค้วามร่วมมือ  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและกติกาท่ีกาํหนดไว  ้     มีความจงรักภกัดีต่อมหาวิทยาลยั   ต่อชาติ   ศาสนา   
พระมหากษตัริย  ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ฯลฯ 

จากท่ีกล่าวมาแลว้       จะเห็นไดว้า่อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึง  ท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จของสถาบนัอุดมศึกษาในการผลิตบณัฑิตให้ไดคุ้ณภาพ  ไม่ว่าจะเป็นดา้นวิชาการ  ดา้น
พฒันาบุคลิกภาพ  การปรับตวัเขา้กบัสงัคม  การเขา้ร่วมกิจกรรม  การวางแผนและการเตรียมตวัเพือ่อาชีพ  ถา้
สถาบนัอุดมศึกษาใดใหค้วามสนใจ  เอาใจใส่การพฒันาระบบงานอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งดี  จะส่งผลต่อ
คุณภาพของบณัฑิตเป็นอย่างมาก กบัทั้งยงัช่วยให้งานบริหาร  งานวิชาการ  งานกิจการนกัศึกษา  และ 
งานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลยัมีความคล่องตวั  ลดปัญหาต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัศึกษาลงไปไดม้าก        
ซ่ึงถา้สถาบนัอุดมศึกษาใด ปราศจากปัญหา   หรือปัญหาต่าง ๆ  ลดน้อยลง  ก็ย่อมมีเวลา  มีพลงัเพิ่มข้ึน 
ในการสร้างสรรคพ์ฒันามหาวิทยาลยั  จึงกล่าวไดว้า่   อาจารยท่ี์ปรึกษามีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อประสิทธิภาพ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 



  

 

บทที ่2 
บทบาทของอาจารย์ทีป่รึกษา  

ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
  

 อาจารยท่ี์ปรึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั  เป็นบุคคลท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับนกัศึกษา  ในอนัท่ีจะช่วย
แนะแนวทางใหน้กัศึกษาสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม  และการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา   ซ่ึงแตกต่างจาก
ระดบัมธัยมศึกษา ฉะนั้น  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีเหมาะสมกบังานน้ีและรู้จกัหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของตนเอง  ซ่ึงจะทาํใหน้กัศึกษาสามารถบรรลุความสาํเร็จในการศึกษาได ้
 
คุณลกัษณะของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 1. เขา้ใจปัญหาของนกัศึกษา  พร้อมและรักท่ีจะช่วยเหลือ ใหน้กัศึกษาปรับต่อสภาพการเรียน
ระดบัอุดมศึกษา  โดยช้ีแจงแนะนาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจวิธีเรียนและวิธีการศึกษาคน้ควา้ 
 2. มีบุคลิกภาพท่ีช่วยใหไ้วใ้จอยากเขา้ไปปรึกษา  เป็นกนัเอง  มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีมีท่าทางน่าเช่ือถือศรัทธา 
 3. สละเวลาพบกบันกัศึกษาอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละหน่ึงคร้ังเพื่อทราบปัญหาของนกัศึกษา 
 4. ศึกษาและทาํความรู้จกันกัศึกษาของตนเป็นอยา่งดี 
 5. เอาใจใส่ในความประพฤติของนกัศึกษา 
 6. เป็นบุคคลท่ียอมรับและพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง และผูอ่ื้น 
 7. เป็นผูมี้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา 
 1. เป็นผูเ้สริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและประสานงานระหวา่งผูบ้ริหาร  อาจารยแ์ละนกัศึกษา 
 2. ควบคุมและสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมของนกัศึกษาในกลุ่มท่ีรับผดิชอบ 
 3. ใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี 
      3.1 ดา้นวิชาการ  โดยใหแ้นวทางในเร่ืองการวางแผนการศึกษา  การเลือกวิชาเรียน   
สาขาการเรียน  ตลอดจนแกไ้ขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ  การช่วยเหลือนกัศึกษามีดงัน้ี 
  3.1.1  ดา้นหลกัสูตร 
   -  ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจหลกัสูตร  แผนการเรียน  การเลือกวิชาท่ีเรียน 
   -   ช่วยใหน้กัศึกษาเขา้ใจวิธีการจดัตารางสอน  ตารางสอบ  และการลงทะเบียน   
วิชาเรียน 
  3.1.2   ดา้นการวดัผลและการสอบ 



  

   -   ใหค้วามรู้เร่ืองการวดัผลการเรียน  การคิดคะแนน  การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
ประจาํภาคและค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่เร่ิมเรียนจนกระทัง่นกัศึกษาสามารถคิดคาํนวณดว้ยตนเองได ้
   -   ใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎเกณฑใ์นการสอบวา่จะตอ้งมีเวลาเรียนเท่าใดในแต่ละวิชา  
จึงจะมีสิทธ์ิสอบวิชานั้น ๆ   หากนกัศึกษาขาดไปโดยไม่ทราบสาเหตุ      อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งติดตาม  หรือ
ประสานงานกบัฝ่ายแนะแนวในการติดตามนกัศึกษา 
   -   ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพน้สภาพนกัศึกษาวา่มีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 
   -   แนะแนวใหท้ราบถึงวินยัในการสอบ  เช่น  ถา้มีการทุจริตในการสอบ  จะมีผลต่อ
ผูเ้ขา้สอบอยา่งไรบา้ง 
   -   ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหาเร่ืองการสอบ 
   -   ใหแ้นวทางการศึกษารายละเอียดและเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองระเบียบการประเมินผล 
  3.1.3 ดา้นการเรียน 
   -  สาํรวจนกัศึกษามีผลการศึกษาอยูใ่นเกณฑต์อ้งช่วยเหลือ  เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ
ในการปรับปรุงการเรียนใหดี้ข้ึน 
   -  ช่วยให้นักศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน  ต่อวิชาเรียน  ต่ออาจารย ์ และ  
ต่อเพื่อนนักศึกษา 
   -   ใหก้ารแนะนาํนกัศึกษาเก่ียวกบัวิธีการเรียนและการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
   -   ใหค้าํปรึกษาและแนะนาํเก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
   -   ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ 
  3.1.4 ดา้นงานทะเบียนและประมวลผล  และงานการเงิน 
   -   ใหท้ราบถึงระเบียบการชาํระเงินค่าหน่วยกิต  เงินบาํรุงการศึกษารวมทั้งกาํหนด
ระยะเวลาชาํระเงิน 
   -  ให้ทราบถึงระเบียบการเพ่ิมและถอนวิชาเรียน  การยกเลิกรายวิชาเรียน 
ตลอดจนถึงระเบียบการขอพกัการเรียน 

-    การขอใบรับรองคุณวฒิุ      การขอใบรับรองผลการศึกษา    และใบคาํร้องต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการเรียน 
    3.2   ดา้นสวสัดิการและพฒันานกัศึกษา 
  3.2.1  ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัศึกษาในเร่ืองกฎเกณฑ ์  ระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  
เพื่อนักศึกษาจะได้ปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม   อีกทั้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการ   และบริการต่าง ๆ   
ท่ีมหาวิทยาลยัจดัให ้ เพื่อนกัศึกษาจะไดรั้บประโยชน์ตามสิทธ์ิอนัพึงมี 
 3.2.2    จดัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับตวันักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแล  โดยมีระเบียนสะสม
ประจาํตวันกัศึกษาแต่ละคน  เพื่อประโยชน์ในการใหค้าํปรึกษาและการใหค้วามช่วยเหลือ 
  3.2.3  เป็นท่ีพึ่งแก่นกัศึกษาเม่ือมีปัญหาส่วนตวั  เช่น  ปัญหาการปรับตวั  ปัญหาการเรียน  
ปัญหาสุขภาพ  เป็นตน้  โดยจดัตารางเวลาไวเ้ป็นพิเศษ    เพื่อให้โอกาสนกัศึกษามาพบเพื่อขอคาํปรึกษา 



  

และพยายามหาวิธีการช่วยนักศึกษาแกปั้ญหา  ถา้เป็นปัญหาท่ีเกินความสามารถควรแนะนาํให้ไปหา 
ผูท่ี้สามารถจะช่วยเหลือไดต่้อไป 
  3.2.4  เอาใจใส่ดูแลความประพฤติต่าง ๆ   ของนกัศึกษา  เพื่อใหเ้ป็นพลเมืองดี  และมีศีลธรรม 
  3.2.5  ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ 
  3.2.6  ใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีของตนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัองคก์ารนกัศึกษา
และกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลยั 
  3.2.7  ให้นักศึกษาบาํเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  โดยการสนับสนุน และ 
ใหค้วามช่วยเหลือต่อนโยบายและกิจกรรมต่างๆ  ทางสงัคมท่ีพึงกระทาํไดใ้นฐานะท่ีเป็นนกัศึกษา 
  3.2.8  ส่งเสริมนักศึกษาให้มีโอกาสพฒันาตวัเองครบทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย    อารมณ์  
สงัคมและสติปัญญา   เช่น  การออกกาํลงักาย  กิจกรรม   นนัทนาการ  การทาํสงัคมมิติ  เป็นตน้ 
 3.3  ดา้นอ่ืน ๆ 
  3.3.1  ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและหน่วยงานต่างๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบันักศึกษาเพื่อ 
ช่วยเหลือและเพื่อประโยชนข์องนกัศึกษา 
  3.3.2  พิจารณาคาํร้องต่างๆ  ของนักศึกษา   และดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลยั 
  3.3.3  ใหก้ารรับรองนกัศึกษา รับรองเอกสารของมหาวิทยาลยั  ท่ีนกัศึกษาจะนาํไปแสดงกบั
หน่วยงานของตนเอง  เป็นตน้ 
  3.3.4  ช้ีแจงใหน้กัศึกษาติดตามอ่านประกาศ  และเวบ็ไชตข์องมหาวิทยาลยั  ข่าวสารของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ 
  3.3.6  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรเขา้ร่วมกิจกรรมนักศึกษาบา้ง       เพื่อเป็นขวญัและกาํลงัใจ 
แก่นกัศึกษา  ในขณะเดียวกนัจะไดร้วบรวมขอ้มูลบางประการของนกัศึกษา   ท่ีไม่เหมาะสมเพื่อนาํไปสู่ 
การปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 จากท่ีกล่าวมา  จะเห็นไดว้า่ผูซ่ึ้งจะทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งตระหนกั
ในบทบาทของตวัเอง   คาํวา่บทบาทในท่ีน้ี  หมายถึงคุณลกัษณะ  และหนา้ท่ีความรับผดิชอบในดา้นคุณลกัษณะ
นั้น  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งสนใจ   เอาใจใส่ใกลชิ้ด   เขา้ใจธรรมชาติพฤติกรรมของนกัศึกษา      เห็นใจและ
พร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ   สละเวลาเพ่ือนกัศึกษาใหพ้อสมควร  มีมนุษยสมัพนัธ์ดีกบัผูอ่ื้นและกบันกัศึกษา  มี
ความเขา้ใจในระบบงาน  เขา้ใจปรัชญางานในการผลิตบณัฑิตในทุกดา้น ทั้งดา้นวชิาการ   ดา้นงานกิจการ
นกัศึกษา   และอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง   พร้อมต่อการใหค้วามร่วมมือกบัทุกหน่วยงานเพื่อสร้างเสริมพฒันาการ
ของนกัศึกษาใหส้มบูรณ์ในทุกดา้น   สาํหรับหนา้ท่ีและความรับผดิชอบนั้น  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งเป็นทั้งส่ือกลาง
ในการสร้างเสริมความเขา้ใจกบับุคคลทุกฝ่าย   ช่วยพฒันาสร้างเสริมนกัศึกษาในกลุ่ม   ทั้งดา้นวิชาการ   
ดา้นกิจกรรม   ใหค้าํปรึกษาเม่ือมีปัญหาส่วนตวั      สอดส่องดูแลดา้นสวสัดิการ   และสวสัดิภาพนกัศึกษาดว้ย
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงักล่าวน้ี  ถา้อาจารยท่ี์ปรึกษาทาํไดโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์  จะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อ
คุณภาพของบณัฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏั ต่อไป 



  

  3.3.7 จดักิจกรรมเพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่นกัศึกษาเป็นคร้ังคราว  เช่น กิจกรรม
ทางศาสนา   การเชิญวิทยากรมาบรรยาย   ทศันศึกษาแหล่งความรู้ต่าง ๆ  การฝึกมารยาทดา้นการทาํความเคารพ    
การรับประทานอาหาร  รวมทั้งการฝึกงานอาชีพ  เป็นตน้ 
  3.3.8  การประกาศเกียรติคุณนกัศึกษาท่ีกระทาํความดี  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัและหน่วยงาน
ของนกัศึกษาไดรั้บทราบ 

 
อาจารย์ที่ปรึกษากับความรู้เร่ืองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตและจุดมุ่งหมาย 

ของงานกจิการนักศึกษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญั  ต่อการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็นอยา่งยิง่  เป็น

ผูใ้กลชิ้ดนกัศึกษามากท่ีสุด  มีหนา้ท่ีในการช่วยนกัศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งสมบูรณ์ทั้งในดา้นวิชาการ  
สติปัญญา  สงัคม  อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ  อนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยัมีคุณภาพ  
เพื่อเป็นกาํลงัสาํคญัของสงัคมและประเทศชาติ  ต่อไป 

อาจารยท่ี์ปรึกษาจะสามารถปฏิบติัภารกิจท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์นั้น  นอกจากจะเป็นบุคคลท่ีมี
คุณลกัษณะส่วนตนท่ีเอ้ือต่องานอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้  อาจารยท่ี์ปรึกษาจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามรู้และความ
เขา้ใจท่ีชดัเจน  ในเร่ืองจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  และจุดมุ่งหมายของงานกิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั
ดว้ย 
 
จุดมุ่งหมายทัว่ไปของหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏั 
 มหาวิทยาลยัราชภฏั มีหนา้ท่ีในการผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายเพื่อใหบ้ณัฑิต
เหล่าน้ีไดอ้อกมารับใชส้ังคมและประเทศชาติ   ในหลายสาขาอาชีพ   ทั้งอาชีพอิสระ  พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ทั้งส่วนราชการและเอกชน  ดงันั้นเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
มหาวิทยาลยัราชภฏัจึงไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ไวด้งัน้ี  

1. มีความรู้  ทกัษะและเทคนิคเฉพาะทาง  สามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้ ในการประกอบอาชีพได ้
       เป็นอยา่งดี 
2. มีทกัษะในดา้นการจดัการงานอาชีพ  สามารถดาํเนินงานอาชีพของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดสร้างสรรค ์ มีนิสยัใฝ่รู้  มีทกัษะและวิจารณญาณในการแกปั้ญหา   สามารถปรับตวั    

                    ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 
4. มีเจตคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีจรรยาบรรณและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาใหมี้ความกา้วหนา้ใน

อาชีพ 
5. มีโลกทศัน์ท่ีกวา้ง  ยอมรับการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
6. เป็นพลเมืองดี  มีความตระหนกัต่อการพฒันาตนเอง และเป็นผูน้าํในการพฒันาสงัคม 



  

7. มีความเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  และยดึมัน่ในสถาบนั ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

 

จากจุดมุ่งหมายดงักล่าวน้ี  อาจารยท่ี์ปรึกษาอาจใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเสริมพฒันาบุคลิกภาพ
ของนกัศึกษา    ปลูกฝังและพฒันาคุณลกัษณะดงักล่าวใหก้บันกัศึกษา  ใหมี้ทกัษะในการพดู   การเขียน  
การถ่ายทอดความคิด การดาํเนินกิจกรรม  การส่งเสริมศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมดา้นพลานามยั  และ
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 
จุดมุ่งหมายของงานกจิการนักศึกษาและกจิกรรมนักศึกษา 
 งานกิจการนกัศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษา  ท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึนเพื่อใหบ้ริการแก่นกัศึกษา 
และช่วยพฒันานกัศึกษา   ใหเ้ป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งทางดา้นวิชาชีพ  สงัคม  อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ  งาน
กิจกรรมนกัศึกษาประกอบดว้ยกิจกรรมหลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศนกัศึกษา  งานบริการหอพกันกัศึกษา  
งานปัจฉิมนิเทศ และงานกูย้มืเพื่อการศึกษา  งานกิจกรรมนกัศึกษาประกอบดว้ยกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
กีฬา ศิลปวฒันธรรม บาํเพญ็ประโยชน์ และกิจกรรมส่วนกลาง ซ่ึงดาํเนินงานโดยองคก์ารนกัศึกษา งานวินยั
นกัศึกษา งานนกัศึกษาวิชาทหาร งานใหค้าํปรึกษาดา้นอาชีพ ดา้นการศึกษา ดา้นส่วนตวัและสงัคม งาน
ทุนการศึกษา  งานจดัหางาน งานสุขภาพอนามยั  และงานบริการอ่ืน ๆ 
 งานกิจการนกัศึกษาดงักล่าวมานั้น  ส่วนหน่ึงเป็นงานใหบ้ริการ  อีกส่วนหน่ึงเป็นการส่งเสริม
สนบัสนุนการปฏิบติักิจกรรมของนกัศึกษา  สาํหรับในส่วนของงานบริการนั้น อาจารยท่ี์ปรึกษาควรช้ีแนะให้
แนวทางแก่นกัศึกษาใหไ้ปใชบ้ริการ หรือขอใชบ้ริการใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน  
 ในส่วนของการส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติักิจกรรมของนกัศึกษานั้น  โดยมีวตัถุประสงคข์อง
กิจกรรมนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั 

1. ฝึกนกัศึกษาใหมี้ความเป็นผูน้าํ - ผูต้ามท่ีดี 
2. ฝึกการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ฝึกวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  ยอมรับมติของกลุ่ม 
4. สร้างบุคลิกภาพ ลกัษณะท่ีพงึประสงคใ์นตวัคนท่ีไดช่ื้อวา่เป็นบณัฑิต 
5. ฝึกทกัษะในการทาํกิจกรรมท่ีตนมีความชอบหรือมีความถนดั 
6. พฒันาทศันคติค่านิยมท่ีเหมาะสม  อนัมีผลต่อพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 
จากความรู้ความเขา้ใจของอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายทัว่ไป ในการผลิตบณัฑิต จุดมุ่งหมาย

ของหลกัสูตร   จุดมุ่งหมายของงานกิจการนกัศึกษา  และกิจกรรมนกัศึกษาดงักล่าว  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
นาํมาเป็นแนวทางในการสนบัสนุนส่งเสริมนกัศึกษาไดห้ลายรูปแบบ เช่น ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัตั้งชมรม  
ชุมนุม เพื่อดาํเนินงานกิจกรรมเสริมทกัษะประสบการณ์ตามท่ีนกัศึกษาสนใจ  เพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม
เป็นคร้ังคราว จดัศึกษาดูงานแหล่งประกอบการต่าง ๆ เพื่อใหน้กัศึกษามีโลกทศัน์กวา้งไกล  มองเห็น
ช่องทางดาํเนินชีวิต  และอาชีพท่ีเหมาะสมกับตน  ให้นักศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม 



  

ทางศาสนา   ศิลปะและวฒันธรรมตามควรแก่กรณี  ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํกิจกรรมกลุ่ม  เพื่อใหน้กัศึกษา
ไดพ้ฒันาตนเอง  ปรับปรุงบุคลิกภาพลกัษณะนิสยั  เสริมสร้างความรับผดิชอบ  ความร่วมมือ  ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ความเป็นผูน้าํท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

จากการจดักิจกรรมต่าง ๆ ดงัไดก้ล่าวมาแลว้น้ี  จะทาํใหมี้ส่วนในการพฒันานกัศึกษาไปสู่แนวทางท่ี
วางไวไ้ดม้ากท่ีสุด  แต่ตอ้งอาศยัเวลาและความเสียสละ  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งมีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่  
พร้อมท่ีจะเสียสละเวลา  และความสุขส่วนตนใหก้บันกัศึกษา เป็นผูท่ี้คอยใหค้าํแนะนาํ  ดูแล  ทั้งในเวลาปกติ 
และนอกเวลาท่ีนกัศึกษาไดม้าทาํกิจกรรมทั้งในและนอกสถานท่ีศึกษา ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ณัฑิตมหาวทิยาลยัราชภฏั  
ท่ีสาํเร็จการศึกษาไดมี้ประสิทธิภาพสมดงัจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่3 
ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบัธรรมชาตพิฤติกรรมเบือ้งต้น 

ของผู้เรียนระดบัอุดมศึกษา 
 
 ธรรมชาติของนกัศึกษาเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาควรทราบ  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ขา้ถึง

นกัศึกษา ขจดัความขดัแยง้ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา  และเพื่อใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมี
ความสุข และมีประสิทธิภาพสูง 

 นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั  มีทั้งภาคปกติ และภาคกศ.ปช.  ซ่ึงศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคปกติส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้พึ่งจบชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  จึงมีอายรุะหวา่ง  17-
21  ปี  ซ่ึงอยูใ่นช่วงของวยัรุ่นตอนปลาย  ส่วนนกัศึกษาภาคกศ.ปช. นั้นมีความหลากหลายทั้งในดา้นอาย ุ วฒิุ
การศึกษาเดิม และตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานคือมีตั้งแต่อาย ุ 19 ปีถึงประมาณ 50 ปี ทั้งผูท่ี้จบม.6 อนุปริญญา  
ปริญญาตรี และปริญญโท  บางคนรับราชการ  บางคนทาํงานรัฐวิสาหกิจ  บางคนอยูใ่นภาคเอกชน  และบางคน
ประกอบอาชีพอิสระ เหล่าน้ีเป็นสาเหตุใหธ้รรมชาติของนกัศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. มีความแตกต่าง
กนั  ดงันั้นจึงขอกล่าวถึงธรรมชาติของนกัศึกษาสองประเภทดงักล่าว  และแนวทางพฒันาเพื่อใหน้กัศึกษามี
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ธรรมชาติและความต้องการของนักศึกษาภาคปกต ิ
 นกัศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลยัราชภฏั  ส่วนใหญ่พึ่งสาํเร็จการศึกษาชั้น ม.6  พลาดหวงัมา

จากการสอบเขา้มหาวิทยาลยั  บางคนมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัซ่ึงสามารถเดินทางไป-
กลบัได ้  บางคนอยูต่่างจงัหวดัตอ้งมาพกัอาศยัอยูก่บัญาติ  หรือหอพกัทาํใหต้อ้งหดัดูแลและรับผดิชอบตวัเอง  
ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเปล่ียนแปลงในดา้นท่ีอยูอ่าศยั  วิธีการเรียน และส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งพึ่งพาอาจารย์
ท่ีปรึกษา   ช่วยประคบัประคองให้ผ่านพน้วิกฤติช่วงน้ีไปได ้
อยา่งราบร่ืน  และพฒันาใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา   ซ่ึงในการน้ีตอ้งใชก้ลยทุธ์ใหเ้หมาะสม 
กบัธรรมชาติและความตอ้งการของนกัศึกษาดว้ย 
 ในดา้นอายขุองนกัศึกษาภาคปกตินั้นอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลาย  คือมีอายรุะหวา่ง  17-21 ปี ซ่ึงมี
ธรรมชาติและวิธีปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของเขาดงัน้ี 

 1.  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอารมณ์รุนแรง  ซ่ึงสาเหตุท่ีวยัรุ่นมกัมีอารมณ์รุนแรงเพราะตอ้งปรับตวั
หลาย ๆ ดา้น   เช่นสบัสนกบัภาวะของความเป็นเดก็หรือเป็นผูใ้หญ่       สภาวะการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย 
ความรู้สึกของสงัคม วิธีการเรียนซ่ึงครูผูส้อนอาจไปจํ้าจ้ีจ ํ้าไช หรือการแยกตวัจากบา้นมาอยูห่อพกัทาํใหต้อ้ง
รับผดิชอบตามลาํพงั  ทาํใหข้าดความมัน่ใจตนเอง และแสดงออกเป็นความหวัน่ไหวทางอารมณ์   



  

ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรใหค้วามใกลชิ้ด และใหค้าํปรึกษาเพ่ือใหน้กัศึกษามีความมัน่ใจท่ีจะดูแล
รับผดิชอบตนเอง 

การท่ีนกัศึกษามีอารมณ์รุนแรง  เม่ือมีอารมณ์เกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นรัก  โกรธ  ดีใจ หรือเสียใจ จะแสดงออก
ทั้งหมดโดยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได ้ อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรช่วยใหเ้ขาไดแ้สดงออกอยา่งเหมาะสม 

2.   วยัรุ่นเป็นวยัท่ีสนใจเก่ียวกบัรูปร่าง  ลกัษณะของตนเองเป็นอยา่งมาก  จึงพิถีพิถนัเร่ือง
การแต่งกาย  และรักสวยรักงามเป็นพิเศษ  ถา้เขาคิดว่าเขามีรูปร่างลกัษณะท่ีสังคมยอมรับ  หรือนิยมเขา 
เขาจะเกิดความสบายใจ  ภาคภูมิใจ  แต่ถา้เขามีรูปร่างลกัษณะท่ีสงัคมไม่ยอมรับ  เขาจะมีความวิตกกงัวล  และ
อาจทาํใหแ้สดงพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น  แต่งกาย หรือมีกิริยาวาจาเลียนแบบดารานกัร้องคนดงั  ทาํตวัเป็น
จุดเด่นเพ่ือเรียกร้องความสนใจ  ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษา  จึงควรช่วยใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา ในการพฒันา
รูปร่างลกัษณะการแต่งกาย  และกิริยาวาจาท่ีสงัคมยอมรับ 

3. วยัรุ่นท่ีเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลอง  ในกระแสสงัคมยคุโลกาภิวฒัน์  ท่ีมีส่ิงย ัว่ยวน เช่น 
มีเธค มีผบั ลานสเกต็นํ้าแขง็ เกมคอมพวิเตอร์  ยาบา้ ยาอี บุหร่ี กญัชา ซ่ึงลว้นแต่ย ัว่ยวนใหเ้ดก็อยากรู้อยากลอง  
อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรใหข้อ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นโทษของส่ิงเหล่าน้ี เพือ่ไม่ใหเ้ดก็ไปหลงมวัเมากบัส่ิงดงักล่าว 

4. วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการแสวงหาความรัก   และความยอมรับ    ชอบแสดงออกเพราะความ
อยากเด่น  อยากได ้  อยากโต  อยากโชว ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรสนใจเดก็ทุกคนอยา่งทัว่ถึงใหค้วามรัก  ความ
ยติุธรรม  แก่ทุกคนอยา่งไม่ลาํเอียง  และจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถพิเศษของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5. วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการแสวงหาเอกลกัษณ์ของตนเอง  อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรช่วยให้
นกัศึกษาไดค้น้พบความตอ้งการ  และความสามารถของตนเอง  อีกทั้งควรสร้างใหเ้ด็กเกิดความภาคภูมิใจ 
ในตนเองโดยการพดูถึงส่วนดีของนกัศึกษา  หลีกเล่ียงการย ํ้าปมดอ้ย   เพราะจะทาํใหเ้ดก็ขาดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง หากนกัศึกษาสามารถหาเอกลกัษณ์ของตนเองได ้  เขาจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความสุข  และประสบ
ความสาํเร็จในชีวิตช่วงต่อไป 

6. พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของวยัรุ่น  พฒันาไปเท่า ๆ กบัผูใ้หญ่  เพยีงแต่ขาดความสุขมุ
รอบคอบ  และประสบการณ์เท่านั้น  อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรเสริมในส่วนท่ีขาดน้ีได ้

7. วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเพื่อนมีอิทธิพลต่อเขามาก  ทั้งในดา้นทศันคติ  ค่านิยม  และพฤติกรรมทัว่ 
ๆ ไป    จึงมีการเกาะกลุ่มกนัในหมู่เพื่อน  ซ่ึงจะมีทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีการสร้างวฒันธรรมนิยมของกลุ่ม
ตวัเอง  การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนสาํคญักวา่การยอมรับของคนอ่ืน ๆ ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ควรสงัเกต
วา่ใครเป็นผูน้าํของกลุ่ม  แลว้ใชว้ิธีโนม้นา้วใหเ้ดก็เดินไปในทิศทางท่ีเราตอ้งการ 

8. วยัรุ่นเป็นวยัท่ีรักอิสรภาพและเสรีภาพ  จึงไม่ตอ้งการใหผู้ใ้หญ่เขา้มายุง่ เก่ียวกบัเร่ือง
ส่วนตวัของเขา  ไม่ชอบการบงัคบัเขม้งวดเกินไป  ขณะเดียวกนักต็อ้งการความยติุธรรม  ความรัก   ความอบอุ่น  
และความเขา้ใจจากผูใ้หญ่  ดงันั้นการใหเ้ดก็ปฏิบติัตามจึงตอ้งใชว้ิธีใหเ้ขาไดมี้ส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีจะใชก้บัตวัเขาดว้ย 



  

9. วยัรุ่นใจร้อนและชอบแสวงหาคาํตอบทนัทีทนัใด  การแสดงออกจึงมีลกัษณะดุดนั  รุนแรง
และเปล่ียนแปลงง่าย  จึงมกัมีเร่ืองหงุดหงิดขดัแยง้กบัผูใ้หญ่อยูเ่สมอ     ดงันั้นอาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรเขา้ใจ
ธรรมชาติขอ้น้ีของเขาดว้ย 

10. วยัรุ่นเห็นการมีเพื่อนต่างเพศเป็นของโก ้  ความรักในช่วงวยัน้ีเป็นแบบไม่จริงจงั 
(Puppy Love)  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรใหค้าํแนะนาํในการวางตวักบัเพศตรงขา้ม  เพื่อมิใหน้กัศึกษามีความประพฤติ 
เกินเลย  หรือแสดงออกอยา่งไม่เหมาะสม 

11. วยัรุ่นชอบการเขา้ร่วมกิจกรรม   โดยจะเลือกทาํกิจกรรมตามความพอใจของตนเอง 
ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมไปชมภาพยนตร์  ดนตรี  กีฬา  การเมือง  หรือการมีนดักบัเพศตรงขา้ม ฯลฯ ดงันั้น  
อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรใหค้าํปรึกษา  ในการเลือกกิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนของนกัศึกษา
ทั้งน้ีใหใ้ชว้ิธีโนม้นา้วไม่ใช่วธีิการบงัคบั 

12. วยัรุ่นเป็นวยัแห่งการสร้างอุดมคติของตน  โดยอยากเป็นคนดี  และคนเก่งท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับ  อาจารยท่ี์ปรึกษาจึงควรช่วยเสริมสร้างใหน้กัศึกษาแต่ละคนไดมี้แนวทางพฒันาตนเพ่ือให้
บรรลุอุดมคตินั้น 
 
ธรรมชาติและความต้องการของนักศึกษา กศ.ปช. 
 นกัศึกษาภาค กศ.ปช. นั้น มีความหลากหลายทั้งดา้น อาย ุ  วฒิุการศึกษาเดิม  ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน  
และจุดมุ่งหมายของการเขา้รับการศึกษา  คืออายนุั้นมีตั้งแต่  19 ถึง 50 ปี  วฒิุการศึกษามีตั้งแต่ ม.6 ถึง ปริญญา
โท  หนา้ท่ีการงานมีทั้งรับราชการ ลูกจา้ง อาชีพอิสระ บางคนเพ่ิงเร่ิมเขา้ทาํงานใหม่ตาํแหน่งเลก็ ๆ  บางคน
อยูใ่นระดบัหวัหนา้หน่วยงาน  บางคนมาเรียนเพื่อเพิ่มวฒิุ  บางคนมาเรียนเพื่อเพิ่มพนูความรู้ท่ีจะนาํไปใชเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน    บางคนมาเรียนเพราะเหงาตอ้งการเพื่อน       แต่ถึงแมว้า่นกัศึกษา 
ภาค กศ.ปช. จะมีความหลากหลายกนัอยา่งไรกต็าม  ส่ิงหน่ึงท่ีนกัศึกษา กศ.ปช.ตอ้งการคือใหอ้าจารยป์ฏิบติั
ต่อเขาในฐานะผูใ้หญ่ดว้ยกนั  มิใช่ปฏิบติัเหมือนเขาเป็นนกัศึกษาภาคปกติ  ธรรมชาติและแนวปฏิบติัต่อ
นกัศึกษา กศ.ปช. มีดงัน้ีคือ 
 

1. นกัศึกษา กศ.ปช. ตอ้งการความสมเหตุสมผล  สมวยั  การพดูจา  การมอบหมายงาน  ควร
สมเหตุสมผล  และใหเ้กียรติกนั  สรรพนามท่ีใชเ้รียกนกัศึกษาแมจ้ะไม่ยกยอ่งเรียก  “คุณ” มานาํหนา้  แต่
นํ้าเสียงควรสุภาพอ่อนโยน  นกัศึกษาบางคนสูงอายหุนา้ท่ีการงานกสู็ง  ในการมอบหมายควรระบุชดัเจนและ
อยูใ่นลกัษณะขอร้องมากกวา่คาํสัง่  เช่น ขอเอกสารตน้ฉบบั  เอกสารอดัสาํเนามีลายเซ็นกาํกบั  กาํหนดวนั
เวลาและสถานท่ีส่งงานใหช้ดัเจน  และควรเป็นเวลาท่ีเหมาะสม  ไม่เร่งรีบเกินไป  และควรเป็นเวลาท่ีเอ้ือต่อ
นกัศึกษา  เช่นไม่ใช่เวลาระหวา่ง  08.00-17.00 น. เน่ืองจากเป็นเวลาท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานประจาํนอกจาก
จาํเป็นจริง ๆ เป็นคร้ังคราว  สถานท่ีควรระบุชดัเจน  และหากจาํเป็นควรใหโ้ทรศพัทติ์ดต่อได ้
 
 



  

2. นกัศึกษาภาค กศ.ปช. ตอ้งการท่ีพึ่งทางใจควบคู่ไปกบัทางวิชาการ  อาจารยท่ี์ปรึกษาอาจคิดวา่
นักศึกษาเป็นผูใ้หญ่  อายุมากแลว้  คงไม่มีปัญหาส่วนตวัอะไร  หรือถา้มีก็อาจจดัการดว้ยตนเองได้   
ซ่ึงความจริงแลว้นักศึกษาภาค กศ.ปช. มีปัญหาความขดัแยง้ในบทบาท  ในวนัเดียวกนัเป็นทั้งเจา้หน้าท่ี  
ผูป้ระกอบการ  (Active   Role)   และเป็นทั้งลูกศิษย ์  นกัศึกษา   โดยเฉพาะบทศึกษาท่ีเป็นครูประจาํการ  
ซ่ึงในวนัเดียวกนัเป็นครูช่วงหน่ึง      อาจเกิดความสบัสนในบทบาท  ซ่ึงอาจเป็นผลต่อการรับรู้ทางวิชาการ 

3.  นกัศึกษา กศ.ปช. ตอ้งการใหผู้อ่ื้นเห็นวา่ตนเป็นคนสาํคญั ดงันั้นวิธีการสร้างสมัพนัธภาพอนัดี
ระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษากบันกัศึกษาภาค กศ.ปช.  วิธีหน่ึงกคื็อ การยกยอ่งและชมเชยเขา   การยกยอ่งง่าย ๆ  
เช่น การกล่าวคาํวา่   “ขอบคุณ”   เม่ือเขาทาํอะไรให ้  “ขอแสดงความยนิดีดว้ย”   เม่ือเขาไดดี้      
“ขอโทษ” เม่ือทาํอะไรใหเ้ขาไดรั้บความไม่พอใจดงัน้ีเป็นตน้   แต่การพดูยกยอ่งดว้ยคาํพดูตรง ๆ   จะตอ้งพดู
ดว้ยความจริงใจ   ความจริงใจแสดงออกทางสีหนา้   สายตา   ท่าที   และสุม้เสียง สาํเนียง   อาจพดูไดว้า่การ
ยกยอ่งกคื็อการแสดงกิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน   การยกยอ่งน้ีทาํไดห้ลายวิธี    แมแ้ต่การรู้จกัฟังผูอ่ื้นพดูดว้ย
ความสนใจ   กถื็อวา่เป็นการยกยอ่ง   ผูอ่ื้นไดเ้ช่นกนั 
   4. ความตอ้งการเป็นเจา้ของหรือมีส่วนร่วม  จะทาํใหน้กัศึกษา กศ.ปช. มีความภูมิใจ และช่วย
บาํรุงรักษาสถาบนัไม่คิดทาํลาย 

5.  ประเดน็สุดทา้ยท่ีมีความสาํคญัต่อการอยูร่่วมกนัมากท่ีสุด  กคื็อความเขา้ใจ  ถา้อาจารยท่ี์ปรึกษา
พยายามเขา้ใจนกัศึกษาภาค กศ.ปช.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  โดยจะพดูหรือทาํอะไรกใ็หคิ้ดในทางกลบักนัวา่  
ถา้เขาทาํอยา่งนั้นกบัเราเราจะรู้สึกอยา่งไร  ดีใจหรือเสียใจ ในการกระทาํนั้น ๆ กจ็ะทาํใหส้มัพนัธภาพระหวา่ง
อาจารยก์บัศิษยเ์ป็นไปดว้ยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที ่4 
แนวปฏิบัตใินการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษา 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  มีหนา้ท่ีใหก้ารศึกษาอบรมเพื่อมุ่ง

สร้างสรรคพ์ฒันาความเจริญงอกงามใหก้บันกัศึกษาทางดา้นสติปัญญาความคิด  เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณลกัษณะ
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  2542    รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความซาบซ้ึง 
ในศิลปวฒันธรรม  ความสามารถดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่าแก่ตนเอง  สงัคมและประเทศชาติ 

นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมีภูมิลาํเนาเดิมในพื้นท่ี  ซ่ึงมหาวิทยาลยัใหบ้ริการการศึกษา  ดงันั้นจึง
พบปัญหาในดา้นการปรับตวัในการใชชี้วิตการศึกษา ในมหาวิทยาลยัค่อนขา้งนอ้ย อาทิเช่น  ปัญหาการเรียน  การ
เลือกวิชาเรียน  การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั  ค่าใชจ่้าย  การคบเพื่อน  การใชเ้วลาว่าง  การ
เลือกอาชีพ  การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ  การหางานทาํ  การหารายไดพ้ิเศษในระหวา่งเรียน  ปัญหาเหล่าน้ี
จาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา   ดว้ยเหตุน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา
แก่นกัศึกษาได ้
 
วธีิการให้คาํปรึกษาและการดําเนินการในเบือ้งต้น 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาควรเตรียมงานเองก่อนใหค้าํปรึกษา และดาํเนินการใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัศึกษา ใน
การร่วมมือแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษา  ในท่ีน้ีควรเตรียมการและดาํเนินการดงัน้ี 

1. สังเกตพฤติกรรมและเข้าใจในธรรมชาตขิองนักศึกษา       อาจารยท่ี์ปรึกษาใชว้ิจารณญานในตนเอง 
ในการสังเกต   การพูดคุยกบันกัศึกษาและเพื่อนในกลุ่มของนกัศึกษา     หากสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
ในเบ้ืองตน้ใหด้าํเนินการในทนัที  หากไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองจาํเป็นตอ้งส่งต่อใหก้บับุคลากร
กลุ่มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมดาํเนินการแกปั้ญหา 

การสงัเกตพฤติกรรม อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษาออกเป็น พฤติกรรม
ปกติกบัพฤติกรรมปัญหาซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ    ถา้หากอาจารยท่ี์ปรึกษาพบปัญหา
ของนกัศึกษาซ่ึงแสดงพฤติกรรมผดิปกติซ่ึงสงัเกตได ้ ดงัตวัอยา่งพฤติกรรมต่อไปน้ี 

1.1  มีการแสดงออกเกินพอดี  อาจผดุลุกผดุนัง่เดินไปมา  กาํมือ กระพริบตาถ่ี ๆ เหง่ือออก
มากเกินปกติ 

1.2   มีการแสดงออกนอ้ยเกินไป อาจเกบ็ตวั เฉ่ือยชา เงียบขรึม เบ่ือหน่ายต่อโลก    ต่อชีวิต 
1.3   ซึมเศร้าเกินไป  อาจทอ้แท ้ เบ่ือส่ิงแวดลอ้ม  หมดหวงั ทอดอาลยั เห็นวา่ตวัเองไม่มีค่า 
1.4   ป่วยทางกายจากปัญหาจิต  อาจทอ้งเดิน  ปวดทอ้ง  อาเจียน ผมร่วง เบ่ืออาหาร  หรือกิน

อาหารมากเกินไป 
1.5  มีอารมณ์ผนัแปรเกินปกติ  อาจร้องไหโ้ดยไม่สมเหตุสมผล  ทุบอกชกหวั  ก่อการ

ทะเลาะวิวาท  ฯลฯ 



  

 ตวัอยา่งพฤติกรรมดงักล่าวเหล่าน้ี  อาจตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ถา้อาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นวา่
เกินความสามารถ   หรือเม่ือพยายามช่วยเหลือแลว้แต่ยงัไม่ดีข้ึน   กต็อ้งขอความร่วมมือจากฝ่ายแนะแนวและ
ฝ่ายพยาบาล  สาํหรับในรายของนกัศึกษาท่ีมีปัญหาปกติธรรมดาท่ีมิใช่บุคลิกภาพแปรปรวน  ดงักล่าวมาแลว้  
ซ่ึงอาจเป็นปัญหาการเรียนหรือการปรับตวัธรรมดา  กอ็ยูใ่นวิสยัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะใหค้าํปรึกษาได ้ ซ่ึงการ
ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะทราบวา่นกัศึกษาของตนเป็นอยา่งไร หรือปัญหาพฤติกรรมอยูร่ะดบัใดนั้น  กจ็าํเป็นตอ้ง
มีการเกบ็ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัศึกษาในกลุ่มของตนดว้ย 
 

การเกบ็ข้อมูลส่วนตวัของนักศึกษา 
 การเกบ็ขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษาในกลุ่ม อาจใชว้ิธีสงัเกต  สมัภาษณ์  สืบประวติั  หรืออาจใช ้แบบ
กรอกขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษา  โดยจดัใหน้กัศึกษากรอกนบัแต่แรกเขา้มาเรียน  แลว้เกบ็ไวใ้นแฟ้มของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ใหพ้ร้อมต่อการนาํมาใชป้ระโยชน์เม่ือตอ้งการ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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แผนทีท่ีอ่ยู่ปัจจุบันของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนทีท่ีอ่ยู่ภูมิลาํเนาของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เม่ือนกัศึกษากรอกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรหาเวลาอ่านขอ้มูลของนกัศึกษา แต่
ละคน  เพื่อจะไดรู้้จกัและเขา้ใจนกัศึกษาแต่ละคนดียิง่ข้ึน และถา้มีเวลามากพออาจเรียกนกัศึกษาทั้งหมดมา
พบเพื่อสมัภาษณ์หาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม    และบนัทึกผลไวใ้นระเบียบของนกัศึกษาแต่ละคน    สาํหรับการเอา
ไปใชป้ระโยชน์เม่ือนกัศึกษาตอ้งการความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 
 
 
 



  

ขอบเขตของการให้คาํปรึกษา 
 การมาขอคาํปรึกษาของนกัศึกษาท่ีท่านรับผดิชอบนั้น  จะมีขอบข่ายปัญหาอยู ่3 ดา้น 

1. ปัญหาเก่ียวกบัชีวิตส่วนตวัและสงัคม 
2. ปัญหาเก่ียวกบัการศึกษา 
3. ปัญหาเก่ียวกบัการงานและอาชีพ 
วิธีช่วยเหลือปัญหา  3  ดา้นน้ี  จะมีระดบัของปัญหาอยู ่3 ลกัษณะดว้ยกนั  ไดแ้ก่ 
1. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดับความคดิ  ตวัอยา่งเช่น  ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะเลือกทาํงานช้ินใดก่อน  

ตดัสินใจไม่ไดว้า่จะเลือกเรียนอะไร  ปัญหาน้ีมกัสืบเน่ืองมาจากผูข้อคาํปรึกษาขาดขอ้มูล (ไม่รู้) หรืออาจได้
ขอ้มูลมาผดิ ๆ ปัญหาระดบัความคิดมาจาก 

1) ขาดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัเองไดแ้ก่ ขอ้มูลภายในตวัเอง เช่นไม่รู้จกัตนเองในดา้นต่างๆ 
ไม่รู้วา่ตนเองมีความถนดัอะไร  ไม่แน่ใจวา่สนใจดา้นใด ไม่รู้วา่มีความสามารถเพียงใด 

2) ขาดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่  ขอ้มูลภายนอกตวัเอง  ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพ   
ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคล  ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน  เป็นตน้ 

3) ไดรั้บขอ้มูลท่ีผดิอาจมาจากการเรียนรู้ท่ีผดิความเป็นจริง  มีความเช่ือท่ีผดิไปจาก
ความเป็นจริง 

2. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดับความรู้สึก  เช่น  นอ้ยใจท่ีไม่ไดรั้บการยกยอ่งจากเพื่อนร่วมงาน  
โกรธท่ีลูกนอ้งไม่เช่ือถือ  ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนอยูใ่นจิตใจคนเป็นเวลานาน  จนกลายเป็นความรู้สึกท่ีฝังแน่น
ในตน  และมกัจะทาํใหบุ้คคลนั้นกลายเป็นผูท่ี้มีความกดดนัทางอารมณ์สูง  ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุหลายประการ  
เป็นตน้วา่   การไม่ประสานสอดคลอ้งกนัระหวา่งตนเองกบัประสบการณ์แวดลอ้ม    เป็นผลทาํใหบุ้คคลมอง
ตนเองและเขา้ใจตนเองผดิไปจากความเป็นจริง   หรือรู้สึกวา่ตนเองมีปมดอ้ย  เทียบกบัผูอ่ื้นไม่ได ้  ไม่ไดรั้บ
ความรักจากพอ่แม่เท่าพี่นอ้ง  เกิดเบ่ือ  ทอ้แท ้  บุคคลท่ีมีปัญหาเหล่าน้ี  มกัจะยอมใหป้ระสบการณ์ในอดีตมา
เป็นเคร่ืองบัน่ทอนกาํลงัใจในการดาํรงชีวติและการทาํงาน 

3. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดับพฤติกรรม   เช่น การขาดเรียน  ไม่กลา้แสดงออก  พฤติกรรม
เบ่ียงเบน   ติดยาเสพติด  เป็นตน้   ลกัษณะปัญหาน้ี      มกัเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลไม่พอใจในการกระทาํของ
ตนเอง  และตอ้งการแกไ้ขปัญหาพฤติกรรม   สาเหตุท่ีเกิดจาก  ผูม้าขอคาํปรึกษาไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองได ้ และซ่อนเร้นพฤติกรรมของตน   
 

 
 
 
 
 



  

ทกัษะทีจ่าํเป็นในการให้คาํปรึกษา 
 ทกัษะเบ้ือตน้ของผูใ้หค้าํปรึกษา  ไดแ้ก่  

- ทกัษะในการฟัง(Listening Skills) 
- ทกัษะในการตอบสนอง(Responding Skills) 
- ทกัษะในการถาม(Questioning Skills) 
ทกัษะเหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารใหค้าํปรึกษา  ประสบความสาํเร็จไดดี้ข้ึน  กล่าวคือ 
1. ช่วยสร้างความผกูพนัใหเ้กิดข้ึนระหวา่งผูใ้หค้าํปรึกษากบัผูม้าขอคาํปรึกษา 
2. ช่วยใหผู้ใ้หค้าํปรึกษาเขา้ใจสภาพจิตใจ  ความรู้สึกนึกคิดของผูม้าขอคาํปรึกษา ซ่ึงจะช่วยให้

กระบวนการใหค้าํปรึกษาต่อเน่ืองและบรรลุผลสุดทา้ยได ้
3. ช่วยเร่งใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจของผูม้าขอคาํปรึกษา 

 

การทาํงานในฐานะอาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ทีป่รึกษาต้องฝึกฝนตนเอง 
1. การฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. การเพิ่มความสมัพนัธ์อนัดีเพื่อลดการต่อตา้น 
3. การถามอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. มีความตอ้งการท่ีจะฟัง-ปัญหาในการฟังเกือบทุกอยา่งจะสาํเร็จไดด้ว้ยผูฟั้งมีเจตคติท่ีดีต่อคู่สนทนา 
2. หยดุพดู เงียบ-คนเราไม่สามารถฟังในขณะพดู 
3. ใส่ใจในส่ิงท่ีผูพ้ดูกาํลงัพดู-ใหค้วามสนใจ  คาํพดู  ความคิด  ความรู้สึกท่ีผกูพนักบัส่ิงท่ีเขากาํลงัพดู 
4. รู้จกัอดทน-ใหเ้วลาแก่ผูพ้ดูในส่ิงท่ีตอ้งการพดู 
5.  ใหก้ารยอมรับ-เขา้ใจ  เขา้ไปอยูใ่นภาวะผูพ้ดู  เพื่อจะไดเ้ขา้ใจถ่องแทว้า่  เขาพยายามจะส่ืออะไร

ใหท้ราบ 
6.   ฟังในส่ิงท่ีผูพ้ดูไม่ไดพ้ดู-บางคร้ังอาจจะรู้จกัผูพ้ดูไดดี้  จากส่ิงท่ีเขาเล่ียงท่ีจะพดูถึง  หรือไม่พดูเลย 
7.   สนใจคู่สนทนา-สงัเกตสีหนา้ท่าทาง  อากปักิริยาของคู่สนทนา  แสดงใหเ้ห็นถึงวา่กาํลงัฟัง หรือ

อาจมีการตอบรับดว้ยเสียง เช่น อือ  เออใช่ ฯลฯ หรือมีการพยกัหนา้ดว้ยขณะฟัง 
8.  ไม่โตเ้ถียงเล่ียงการขดัแยง้-ขณะท่ีฟัง  มีความคิดท่ีจะคา้นหรือขดัแยง้  จะทาํใหไ้ม่ไดฟั้งเตม็ท่ี และ

อาจเสียความสมัพนัธ์ (Rapport) อนัดีระหวา่งเรากบัผูม้าขอคาํปรึกษาดว้ย 
9.    ป้องกนัการรีบด่วนตดัสิน - รอจนกวา่จะไดข้อ้มูล    หรือขอ้เทจ็จริงครบถว้นแลว้จึงตดัสินใจ 

 
 
 
 



  

การเพิม่ความสาพนัธ์อนัดี เพือ่ลดการต่อต้าน 
 ความสมัพนัธ์อนัดี (Rapport) เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากในการใหค้าํปรึกษา   ผูใ้หค้าํปรึกษาควร
สร้างความสมัพนัธ์กบัผูม้าขอคาํปรึกษาเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาของการใหค้าํปรึกษาและพยายามทาํให้
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตนกบัผูม้าขอคาํปรึกษามีระดบัสูงข้ึนกวา่เดิม            การท่ีจะตดัสินวา่มีความสมัพนัธ์ 
ดีหรือไม่    สงัเกตจากองคป์ระกอบหลายอยา่ง        เช่น     การร่วมมือของผูม้าขอคาํปรึกษา       ความเตม็ใจ 
ท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวส่วนตวัใหเ้ราทราบ    การยิม้แยม้ ฯลฯ หรือความรู้สึกท่ีดีของผูใ้หค้าํปรึกษาต่อผูม้าขอ
คาํปรึกษา   เป็นตน้ 
 

การถามอย่างมีประสิทธิภาพ 
             1.   ตั้งคาํถามท่ีจะช่วยใหผู้ม้าขอคาํปรึกษาใหพ้ดูอยา่งเสรี ไม่ควรถามเพ่ือท่ีจะใหผู้ต้อบจะตอบวา่ 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

2. หลีกเล่ียงการตั้งคาํถาม  ซ่ึงสร้างความสะเทือนใจใหก้บัผูม้าขอคาํปรึกษาลกัษณะจบัผดิ 
ตรวจสอบ 

3.  หลีกเล่ียงการถามในลกัษณะซกัไซไ้ล่เรียง 
4. ควรถามเพ่ือสะทอ้นความรู้สึกเพื่อใหผู้ม้าปรึกษารู้จกัตนเอง  รู้ปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ

สามารถตอบคาํถามในการแกไ้ขปัญหาได ้

 
ข้อควรคาํนึงในการให้คาํปรึกษา 

1. อยา่แกปั้ญหาโดยตดัสินใจแทนนกัศึกษา  ควรใหน้กัศึกษาไดคิ้ดเป็น  ทาํเป็น  แกปั้ญหาเป็น 
และรับผดิชอบต่อตนเองในภายภาคหนา้ 

2. อยา่ทาํใหน้กัศึกษามีความคิด ความรู้สึก เช่นเดียวกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาในทุกเร่ือง  ควรให้
นกัศึกษามีความเป็นตวัของตวัเอง   ในดา้นการแสดงความคิดภายใตค้วามมีเหตุผล 
 

ข้อปฏิบัตใินการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษา 
 เพื่อใหก้ารใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาเป็นไดด้ว้ยดี  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. สร้างสัมพนัธภาพ   ทาํให้นักศึกษาศรัทธา   เช่ือถือ  ไวว้างใจ    สบายใจในการมาพบพูดคุย 
ดว้ยบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง จะทาํใหน้กัศึกษาสบายใจเป็นตวัของตวัเองซ่ึงมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหา 

2. พยายามศึกษาทาํความเขา้ใจในตวัผูรั้บคาํปรึกษา  ทั้งดา้นบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสัย  และปัญหาท่ี
ประสบว่าเป็นคนอยา่งไร     ปัญหาแวดลอ้มหนกัเบาแค่ไหน   บางคนตอ้งใชวิ้ธีค่อยเป็นค่อยไป  บางคน 
คิดเร็ว   ตดัสินใจเร็ว   บางคนจิตใจเขม้แข็ง  บางคนเปราะบางตอ้งค่อย ๆ  หว่านลอ้ม   



  

ปัญหาบางปัญหานกัศึกษาแกไ้ดด้ว้ยลาํพงัตวัเอง  บางปัญหาตอ้งอาศยัการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ซ่ึงตอ้งพิจารณา
เลือกใชว้ิธีการใหเ้หมาะสมกบัตวันกัศึกษา และสภาพปัญหา 

3. ในการใหค้าํปรึกษา  อาจเป็นปัญหาดา้นการศึกษา ปัญหาดา้นการเรียน หรือปัญหาส่วนตวัและ
สงัคม อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งใหค้าํปรึกษาไดทุ้กดา้น  ไม่ควรมุ่งใหค้าํปรึกษาดา้นการเรียนเพยีงอยา่งเดียว และ
ตอ้งถือวา่เป็นภาระหนา้ท่ีโดยตรงของนกัศึกษา    มิใช่จะผลกัภาระรับผดิชอบน้ีใหฝ่้ายแนะแนวหรือ 
ฝ่ายปกครองเท่านั้น  แต่ควรมีการประสานงานกบัฝ่ายท่ีกล่าวมาดว้ย   สาํหรับปัญหาบางกรณีของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4. ควรใหค้าํปรึกษาในทนัทีท่ีนกัศึกษามาพบ  ไม่ควรประวิงเวลาหรือขอนดัไปเป็นวนัอ่ืนนกัศึกษาจะ
เกิดความรู้สึกอบอุ่น  และเห็นวา่อาจารยใ์หค้วามสาํคญักบัตวัเขา 

5. ขณะพดูคุยใหค้าํปรึกษา  ควรใจหนกัแน่น ใจกวา้งท่ีจะใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยเสรี 
แต่ขณะเดียวกนักต็อ้งพยายามใหเ้ขาไม่ละเมิดสิทธิของคนอ่ืน    เพื่อฝึกทกัษะทางสงัคมใหเ้ขาโดยใชค้าํพดูท่ี
นกัศึกษารู้สึกวา่อาจารยใ์หเ้กียรติและยอมรับตวัเขาดว้ย 

6. มีการบนัทึกเพือ่เตือนความทรงจาํภายหลงัยติุการพดูคุยใหค้าํปรึกษาแลว้  เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ช่วยเหลือคร้ังต่อ ๆ ไป 

7. มีการติดตามผลพฤติกรรมของนกัศึกษาภายหลงัใหค้าํปรึกษาไปแลว้  เพื่อส่งเสริมพฒันา หรือให้
กาํลงัใจขจดัอุปสรรคท่ีอาจเกิดจากพยายามลงมือแกปั้ญหา 

8. เม่ือใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาไปแลว้  หรือขณะดาํเนินการใหค้าํปรึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้ง
รักษาจรรยาบรรณของการใหค้าํปรึกษาโดยเคร่งครัด 
 

จรรยาบรรณของอาจารย์ทีป่รึกษาในฐานะผู้ให้คาํปรึกษา 
 ในการใหค้าํปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา    ควรยดึมัน่ในจรรยาบรรณของการใหค้าํปรึกษา  ดงัน้ี 

1. รักษาขอ้มูลส่วนตวัของนกัศึกษาไวเ้ป็นความลบั 
2. รับผดิชอบในการใหข้อ้มูลใด ๆ ของนกัศึกษาแก่คนอ่ืน และขอ้มูลของผูอ่ื้นแก่นกัศึกษา 
3. รักษาสวสัดิภาพของนกัศึกษาท่ีมาขอรับคาํปรึกษา   ไม่กระทาํการใดๆ      ท่ีจะก่อใหเ้กิดผล

เสียหายแก่นกัศึกษาโดยไม่เป็นธรรม  ขณะเดียวกนั กไ็ม่รักษาผลประโยชน์ของนกัศึกษาจนไม่เป็นธรรมแก่
บุคคลอ่ืน 

4. ตอ้งพยายามช่วยเหลือนกัศึกษาจนสุดความสามารถ      แต่ถา้เกินความสามารถท่ีจะช่วยได ้ 
กไ็ม่ควรเกบ็เร่ืองไว ้   ควรขอความร่วมมือจากฝ่ายอ่ืน  หรือส่งนกัศึกษาใหฝ่้ายอ่ืนช่วยต่อไป 
 งานใหค้าํปรึกษานั้น  ถา้ทาํไดโ้ดยมีประสิทธิภาพน่าจะช่วยนกัศึกษาไดม้าก   เพราะนอกจากจะ
มุ่งใหน้กัศึกษาแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองแลว้  ยงัเป็นการฝึกทกัษะในการพึ่งตนเอง  คิดเป็นทาํเป็น แกปั้ญหาได ้ 
แต่การท่ีจะทาํงานน้ีไดโ้ดยมีประสิทธิภาพนั้นมิใช่งานท่ีทาํไดโ้ดยง่าย  แต่กไ็ม่ยากจนเกินกวา่ท่ีจะฝึกฝน 

  

บทที ่5 



  

การให้ความช่วยเหลอืแก่นักศึกษาประจํากลุ่มทีป่รึกษา 
 

 การใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัศึกษาประจาํหมู่เรียนนั้น แบ่งเป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนั  ดงัน้ี 
1. การใหค้วามช่วยเหลือดา้นวชิาการและการเรียน 
2. การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการปรับตวัและสงัคม 
3. การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการวางแผนและการเตรียมตวัเพื่ออาชีพ 

 

การให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการและการเรียนแก่นักศึกษาประจาํกลุ่มทีป่รึกษา 
 การใหค้วามช่วยเหลือดา้นวชิาการและการเรียนนั้น   นอกจากมุ่งสร้างเสริมกาํลงัใจ  ใหแ้นวทางการ
เรียนโดยไดผ้ลดี  และใหแ้นวทางในการซ่อมเสริมบางรายวิชา  และการตดัสินใจเลือกแลว้ยงัรวมไปถึงการ
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในแนวปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ยดงัน้ี 

1. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรและแผนการเรียน 
2. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเลือกวชิาและการลงทะเบียนเรียน 
3. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการเปล่ียน ถอน เพิ่ม วชิาเรียน หรือการลาพกัการเรียน 
4. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวิธีการเรียนและการแกปั้ญหาทางการเรียน 
5. การใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีเรียนอ่อน ใหก้ารปรับปรุงการเรียนใหดี้ข้ึน 
6. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวดัผลและการสอบ 
7. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในระเบียบการชาํระเงินค่าหน่วยกิต  และเงินบาํรุงการศึกษา 
8. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในระเบียบการขอใบรับรอง  และใบรายงานผล 
9. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลยั 
10. การใหค้าํแนะนาํเร่ืองการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 
ในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจดงักล่าว  อาจช้ีแจงในชัว่โมงโฮมรูมหรือการประชุมกลุ่มท่ีปรึกษา หรือ

ใหค้าํปรึกษาเป็นรายคนเม่ือนกัศึกษามีปัญหามาขอรับคาํปรึกษา  และเพ่ือเป็นการเตือนความจาํในแนวปฏิบติับาง
ประการท่ีจาํเป็น  อาจจดัทาํเป็นเอกสารแผนผงัแสดงลาํดบัขั้นในการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
การลงทะเบียนรายวชิาและการชําระเงิน 

 

นกัศึกษาเกบ็ใบเสร็จไวเ้ป็นหลกัฐาน 
เพ่ือประโยชน์ของนกัศึกษา 

ถา้มีการเพ่ิม-ถอน หรือเปิดวชิาเรียน 
 ใหด้าํเนินการทาง Internet  ตามวนัเวลาท่ี 
กาํหนดก่อน  

ตรวจสอบบตัรลงทะเบียนก่อนชาํระเงิน 
หากพน้กาํหนดตามประกาศแลว้นกัศึกษา 

จะตอ้งเสียค่าปรับตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยั 

พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแผน 
การเรียนก่อนลงทะเบียน 

รับบตัรลงทะเบียนท่ีสาํนกัส่งเสริมวชิาการฯ
ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ชาํระเงินลงทะเบียน  ตามวนั เวลา   
ท่ีกาํหนด 

กรณีท่ีชาํระเงินลงทะเบียนผา่นธนาคาร 
ใหน้าํเอกสารท่ีธนาคารออกใหม้าติดต่อ

ขอรับใบเสร็จไดท่ี้ฝ่ายการเงิน  หลงัชาํระเงิน
แลว้ 1 สัปดาห์ 

 

 อาจารยท่ี์ปรึกษาควรทาํการศึกษารายละเอียด   เก่ียวกบัการลงทะเบียนรายวิชา   และการชาํระเงิน 
การขอเพิ่มถอนรายวิชา  การยกเลิกรายวชิา การส่งรายช่ือนกัศึกษาท่ีไม่มีสิทธ์ิสอบเน่ืองจากเวลาเรียนไม่พอ  
การปฏิบติักรณีนกัศึกษาขาดสอบปลายภาค การขอโอนผลการเรียนและการยกเวน้ผลการเรียน การลาพกัการเรียน  
คุณสมบติัของนกัศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.ปช.  และภาคพิเศษอ่ืนๆ ท่ีจะสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรได ้ 
ระเบียบของมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดคุณสมบติัดงักล่าวไวอ้ยา่งไร ซ่ึงในแต่ละมหาวิทยาลยัไดก้าํหนดแนว
ปฏิบติัของตนเอง 
 นอกจากน้ี  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในเร่ืองการพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา
ในทุกกรณี  รวมถึงการขอยา้ยสถานศึกษา  การเทียบโอนหน่วยกิต  ดงัเอกสารแผนผงัแสดงลาํดบัขั้นในการ
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 
 



  

การขอยกเลกิวชิาเรียน 
 

 
 

นกัศึกษาเขียนคาํร้องท่ี 
สาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

การขอยกเลิกวิชาเรียนตอ้งดาํเนินการให้
เสร็จก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์หรือ

ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

แจง้อาจารยท่ี์ปรึกษารับทราบและลงนาม 

แจง้อาจารยผ์ูส้อนเพื่อทราบและลงนาม อาจารยผ์ูส้อนให ้W ในใบส่งเกรด 

กรณียกเลิกรายวิชาบงัคบัตอ้ง
ลงทะเบียนรายวิชาเดิมใหม่  

ในภาคเรียนถดัไป 

ยืน่คาํร้องท่ีสาํนกัส่งเสริมวิชาการฯ 

ในรายวิชาท่ีขอยกเลิก 
เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล w 

 
 



  

อาจารย์ผู้สอนส่งรายช่ือนักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ 
เน่ืองจากเวลาเรียนไม่พอ 

 
 

หมายเหตุ สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของอาจารยผ์ูส้อน  
  (อาจดูจากใบลาประกอบการพิจารณา หากมีเหตุผลเพียงพอ) 
 
 
 
 

                          การปฏบิตัใินกรณนัีกศึกษาขาดสอบปลายภาค 

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือ 
นกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชานอ้ยกวา่ 

ร้อยละ80  แต่ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 

อาจารยผ์ูส้อนส่งรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีเวลา
เรียนนอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 แต่ไม่ตํ่ากวา่ 

ร้อยละ 60 ท่ีงานทะเบียนฯ 
ตามกาํหนดวิชาการ ถา้ผลการพิจารณาไม่ใหมี้สิทธ์ิสอบ 

นกัศึกษาจะตอ้งมีผลการเรียนเป็น  E   

ถา้ผลการพิจารณาใหน้กัศึกษามีสิทธ์ิสอบ 
อาจารยผ์ูส้อนส่งรายช่ือนกัศึกษาเขา้สอบ

และจดัขอ้สอบไดต้ามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
ประกาศผลการพิจารณา แจง้ 

อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาทราบ 

งานทะเบียนฯรวบรวมเสนอ 
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา 

นกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชานอ้ยกวา่ 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การขอโอนผลการเรียนและยกเว้นผลการเรียน 

งานทะเบียนและประมวลผล 
รวบรวมและเสนอคณะกรรมการ

วชิาการพิจารณา 

ถา้ผลการพิจารณาใหมี้สิทธ์ิสอบ
ปลายภาค ใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดั

สอบใหน้กัศึกษา 

1. ลาป่วย 
นกัศึกษายืน่คาํร้องขอสอบปลายภาค 
พร้อมใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล 

ท่ีงานทะเบียนฯ ตามประกาศ 
พร้อมหลกัฐานท่ีตอ้งขาดสอบ 
นกัศึกษายืน่คาํร้องขอสอบปลายภาค 
2. ลากิจ 

ท่ีงานทะเบียนฯ ตามประกาศ 

ถา้ผลการพิจารณาไม่ใหมี้สิทธ์ิ
สอบปลายภาค นกัศึกษาจะตอ้งมี

ผลการเรียนเป็น E 
ประกาศผลการพิจารณา แจง้ 

อาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษาทราบ 

นกัศึกษาเขา้สอบตามประกาศ และดาํเนินการสอบแลว้ 
ผูส้อนส่งผลการเรียนแก ้ I 

เป็นผลการเรียนอ่ืน เช่น A B C 
D ตามกาํหนด 

ระหวา่งรอผลการพิจารณา 
ผูส้อนส่งผลการเรียนเป็น I  
หลงัพิจารณาใหสิ้ทธ์ิสอบ 



  

 
 
 
 
 
 
 

การลาพกัการเรียน 

 
สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ฯ รวบรวมเสนอ

คณะกรรมการวิชาการพิจารณา 
กรณียกเวน้รายวิชา 

นกัศึกษาขอคาํร้องท่ีสาํนกัส่งเสริมวชิาการ และเขียนคาํร้อง
โดยแนบใบรายงานผล (Transcript )(กรณีเทียบจากสถาบนั
อ่ืนใหแ้นบคาํอธิบายรายวิชาเพ่ือประกอบการพิจารณา)  เสนอ
ใหค้ณะท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชานั้นเทียบรายวิชา  และตอ้ง
ดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา  

นกัศึกษาเสนอคาํร้องใหท่ี้ปรึกษารับทราบ
และลงนาม  

สาํนกัส่งเสริมวิชาการ ฯ ประกาศผลการขอ
เทียบยกเวน้รายวชิา และโอนผลการเรียน 

 

นกัศึกษารับคาํร้องยกเวน้รายวชิา และโอนผลการ
เรียน  เพ่ือชาํระเงินค่าธรรมเนียม 

ท่ีการเงิน ตามระเบียบ 
(การโอน 200 บาท/ การยกเวน้หน่วยละ 50 บาท)  

1.  การขอโอนผลการเรียน ตอ้งโอนผลการเรียน 
    ทุกรายวิชา ทุกหน่วยกิตและกาํหนดใหเ้ฉพาะ  
หลกัสูตรของมหาวทิยาลยัราภฏัเพชรบูรณ์เท่านั้น 

2.  การขอยกเวน้รายวชิา จะยกเวน้รายวิชาใดกไ็ด้
จากสถาบนัอ่ืนหรือหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏั 

 ผลการเรียนของรายวชิาท่ีขอยกเวน้จะตอ้งไม่ตํ่า
กวา่ C หรือ P หรือเทียบเท่า และยกเวน้ไดเ้พียง 3
ใน 4 ของหน่วยกิตรวม ตามโครงสร้างหลกัสูตร 

     ท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ 

การโอนผลการเรียนไม่ตอ้งผา่นคณะกรรมการ
วชิาการ 

นกัศึกษาจะตอ้งไม่ลงทะเบียนรายวชิาท่ีไดรั้บการ
โอนผลการเรียนหรือยกเวน้รายวิชาเรียน  

ถา้มีรายวชิาดงักล่าวในตารางสอนใหท้าํการ 
ถอนรายวิชาออกก่อนลงทะเบียน 

นกัศึกษานาํคาํร้องยกเวน้รายวชิา และโอนผล
การเรียนท่ีชาํระเงินแลว้  ส่งคืนท่ีสาํนกั 

ส่งเสริมวชิาการฯ เพ่ือบนัทึกขอ้มูลรายวิชา 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาเขียนคาํร้องท่ีสาํนกัส่งเสริมฯ 
แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษารับทราบและลงนาม 

นกัศึกษาจะตอ้งมีสภาพการเป็นนกัศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาท่ีขอลาพกัการเรียน 

การลาพกัการเรียนตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ิน
ตามกาํหนดในภาคการศึกษานั้น  

 
 
 
 
 
 



  

นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรได้ต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วน ดงันี ้

 
   

 

นักศึกษาภาคปกตจิะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี ้

สอบไดใ้นรายวิชาต่าง ๆ ครบถว้น 
ตามโครงสร้างหลกัสูตร รวมทั้งรายวิชา

ท่ีสภามหาวทิยาลยักาํหนด 

ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

สาํเร็จการศึกษาตามเกณฑ ์

มีสภาพเป็นนกัศึกษาตามเกณฑ ์

ในกรณีเรียนหลกัสูตร  4 ปี และไม่ตํ่ากวา่  8   



  

 

 
 
 
 
 

นักศึกษา ภาคกศ.ปช. จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต้องเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงต่อไปนี ้

เม่ือนกัศึกษาทาํค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่  1.60  
เม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี 2 ของการเรียนนบัแต่เร่ิมเขา้เรียน 

เม่ือนกัศึกษาทาํค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่  1.80 
ในภาคการศึกษาปกติท่ี 4, 6, 8, และ10 

เม่ือนกัศึกษาเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด  แต่ยงัไดค้่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่  1.80 

เม่ือมีสภาพเป็นนกัศึกษาติดต่อกนัครบ 8 ปีติดต่อกนักรณี
หลกัสูตร 4 ปี และ 10 ปีติดต่อกนักรณีหลกัสูตร 5 ปี แลว้ยงั
ขาดคุณสมบติัท่ีจะสาํเร็จการศึกษาขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้ 

เม่ือนกัศึกษาไม่ผา่นกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นคร้ังท่ี 2 

เม่ือนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 

เม่ือนกัศึกษาลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 

      หรือ 

      หรือ 

      หรือ 

      หรือ 

      หรือ 

      หรือ 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

การขอย้ายสถานศึกษา 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือและข้อมูลในการให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 



  

 
1. คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. คู่มือนกัศึกษา 
3. ขอ้บงัคบั  วา่ดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัฯ และระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 
4. หลกัสูตรและแผนการเรียน ของนกัศึกษา 
5. กิจกรรมนกัศึกษา และขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา  
6. แฟ้มประวติั  และระเบียนสะสมของนกัศึกษา 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหน้กัศึกษา 
8. ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาสนใจ 
 

ขอ้มูลต่าง ๆ สามารถสืบคน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือเวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

การให้ความช่วยเหลอืด้านการปรับตัวทางสังคมแก่นักศึกษา 
 การใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการปรับตวัทางสงัคมแก่นกัศึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถดาํเนินงานได้
ทั้งภายในกลุ่ม  รายบุคคลในชัว่โมงโฮมรูม หรือการประชุมกลุ่มท่ีปรึกษา การกล่าวตกัเตือนอบรมปลูกฝังใน
ดา้นความมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม  การรักษารูปแบบ  การคบเพื่อน  ความประพฤติตลอดจนการ
จดัหารายไดพ้เิศษเพื่อช่วยเหลือนกัศึกษา  การกูย้มืจากเงินกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา เป็นตน้ 
 ในท่ีน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบันกัศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1. การอบรมในเร่ืองกิริยามารยาทและคุณธรรม 
2. การอบรมใหรู้้จกัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 
3. การแนะนาํในเร่ืองการแต่งกายใหเ้หมาะสม 
4. การแนะนาํในเร่ืองการคบเพ่ือน 
5. การแนะนาํในเร่ืองการพฒันาบุคลิกภาพ 
6. การแนะนาํในเร่ืองการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
7. การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการรู้จกัฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนอดทน และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
8. การใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนรู้จกัคิด ช่างสงัเกต และมีเหตุผล 
9. การใหค้าํแนะนาํและช่วยแกปั้ญหาดา้นความประพฤติ 
10. การใหค้าํแนะนาํและช่วยแกปั้ญหาดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
11. การใหค้าํแนะนาํและช่วยแกปั้ญหาทางดา้นการเงินโดยการติดต่อขอทุนการศึกษา หรือ 

การช่วยหางานใหท้าํระหวา่งปิดภาคเรียน  การใหกู้ย้มืเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 
12. การใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการเช่าหอพกั 
13. การใหค้าํแนะนาํในเร่ืองขอ้ควรปฏิบติัในการใชบ้ริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั เช่น หอ้งสมุด 

หอ้งพยาบาล   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เป็นตน้ 
14. การใหค้าํแนะนาํในเร่ืองการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 
15. การทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางเพือ่สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนกัศึกษา 
16.  การวางแผนงานร่วมกบัอาจารยแ์นะแนว อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยท่ี์ปรึกษาดว้ยกนัในเร่ืองการ

ใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษา 
17.  การมีส่วนร่วมในการกาํหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีจะประชุมนกัศึกษาในชัว่โมงโฮมรูม 
18.  การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหแ้ก่นกัศึกษา 
19.  การมีส่วนร่วมในการเชิญวิทยากรมาใหก้ารอบรมและใหค้วามรู้แก่นกัศึกษาในบางคร้ัง 
20.  การติดต่อกบัผูป้กครองของนกัศึกษา 
21.  การจดัทาํโครงการพิเศษเฉพาะกลุ่มเพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาในกลุ่มตามความตอ้งการและจาํเป็น 
22.  การใหค้าํแนะนาํในดา้นการป้องกนัยาเสพติด พฤติกรรมเส่ียงทางเพศสมัพนัธ์ 



  

23.  การใหค้าํแนะนาํการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับทบาททางเพศของตนเอง 
24.  การใหค้าํแนะนาํและสร้างความเขา้ใจพ้ืนฐานในเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

การให้ความช่วยเหลอืด้านการวางแผนและเตรียมตัวเพือ่อาชีพแก่นักศึกษา 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษา ตั้งแต่เร่ิมตน้ของการเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั
อยา่งต่อเน่ือง และการศึกษาในส่วนปีสุดทา้ยท่ีจะสาํเร็จการศึกษา  ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถออกไป
ทาํงานสู่สถาบนัวิชาชีพ  ตามสายวิชาท่ีนกัศึกษาไดส้าํเร็จหรือตามความถนดัของนกัศึกษา  ดงันั้นกิจกรรมใน
การช่วยเหลือนกัศึกษาทั้งทางดา้นการศึกษา  อาชีพส่วนตวั  ทางสงัคม  อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถดาํเนินการ
ไดโ้ดยจดักิจกรรมโฮมรูมหรือการประชุมกลุ่ม   การนาํเอาระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้ไปใชใ้นการหางาน
ทาํ  การจดัใหน้กัศึกษาภายในกลุ่มมีโอกาสหาขอ้มูล และนาํมาแลกเปล่ียนกนัภายในกลุ่ม  การใหค้าํปรึกษา
เป็นรายคนท่ีมีปัญหาเฉพาะเร่ือง       การจดักิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาเป็นการเฉพาะภายในกลุ่ม 
 
บทบาทของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านกจิกรรมโฮมรูม 
 กิจกรรมโฮมรูมซ้ึงอาจารยท่ี์ปรึกษาและมหาวิทยาลยัควรจดัใหมี้ข้ึน ประโยชน์ของกิจกรรมโฮมรูมท่ี
พอจะมองเห็นเด่นชดั คือ 

1. ช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความคุน้เคยระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษากบันกัศึกษา   และ
ระหวา่งนกัศึกษากบันกัศึกษาในกลุ่มเดียวกนั 

2. ช่วยใหน้กัศึกษาไดแ้นวทางปฏิบติัทั้งดา้นการเรียน  การปรับตวัในสงัคม เป็นการพฒันาตวั
นกัศึกษาไดอี้กทางหน่ึงท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  

3. ช่วยสนบัสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลยัไดอี้กทางหน่ึง   เพราะเป็นช่องทางในการนาํขอ้
ปฏิบติักฎระเบียบของมหาวิทยาลยั  มาสู่ตวันกัศึกษา   โดยผา่นทางอาจารยท่ี์ปรึกษาขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัก็
ทราบความคิดเห็น  ความตอ้งการของนกัศึกษาโดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาอีกเช่นเดียวกนั 

4. ช่วยใหง้านสอน  งานวิชาการ  งานกิจกรรมนกัศึกษาบงัเกิดผลดี  โดยอาศยัอาจารยท่ี์ปรึกษาช่วย
เป็นส่ือกลางใหก้บัฝ่ายต่าง ๆ 
 
หลกัการจัดกจิกรรมโฮมรูม มีดงัน้ี 

1.        มีการกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนท่ีนอกเหนือจากตารางเวลาเรียนประจาํของนกัศึกษา 
2.  ชัว่โมงโฮมรูมควรใหต้รงกนัทุกหมู่เรียน หรือทุกกลุ่มท่ีปรึกษา  เพื่อนกัศึกษาจะได ้

ไม่ติดขดักบัการนดัสอนนดัสอบของอาจารยผ์ูส้อนบางท่าน    หรือไม่ติดขดักบัการนดัทาํกิจกรรมกบัเพื่อน
นกัศึกษากลุ่มอ่ืน  นอกจากนั้นการใชเ้วลาใหต้รงกนัทั้งมหาวิทยาลยั    ยงัช่วยป้องกนัปัญหาเร่ืองการหลงลืม
ไดบ้า้ง 



  

3. มีการประสานงานกนัระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษากบัอาจารยแ์นะแนว      และอาจารยอ่ื์น ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาเพ่ือเตรียมหวัขอ้   เตรียมเร่ือง  เตรียมกิจกรรมโฮมรูม   ใหเ้กิดประโยชน์ทั้งแก่ตวั
นกัศึกษาและทุกฝ่ายไดโ้ดยแทจ้ริง 

4.  มีการเกบ็ขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบและดาํเนินการสร้าง
ความเขา้ใจ  หรือช่วยแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของนกัศึกษาใหจ้ริงจงัและสมเหตุสมผล 

5. มีการติดตามผล การประเมินผล การจดัประชุม หรือจดักิจกรรมโฮมรูม  โดยฝ่ายท่ีรับผดิชอบ
งานระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาของมหาวิทยาลยั    แลว้ประชุมสมัมนารายงานสรุปโดยฝ่ายท่ีรับผดิชอบนั้น ๆ 
ร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งมหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

วา่ดว้ย ทุนอุดหนุนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประเภทสิทธิพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                           ----------------------- 
ดว้ยตามพระราชบญัญติั มหาวิทยาลยัราชภฏั พทุธศกัราช   ๒๕๔๗   มาตรา ๗   ไดก้าํหนด

วตัถุประสงคไ์วว้า่ มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีใหก้ารศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาํ
การสอน วิจยั ใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ีทะนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และประกอบกบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ มีนโยบาย
ในการสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาใหก้บัประชาชนทัว่ไปไดรั้บการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  สภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ในการประชุมคร้ังท่ี  ๘  /๒๕๕๔  เม่ือวนัท่ี  ๑๖   สิงหาคม  ๒๕๕๔ จึงมีมติ
ใหอ้อกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ทุนอุดหนุนการศึกษาสาํหรับนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประเภทสิทธิพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศน้ีเป็นตน้ไป  
 ขอ้ ๓ การพิจารณาใหทุ้นตามขอ้บงัคบัน้ี เป็นการใหทุ้นการศึกษากบับุคลทัว่ไป ท่ีมีความประสงคจ์ะ
เขา้ศึกษา หรือ กาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “มหาวิทยาลยั”           หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 “สภามหาวิทยาลยั หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 “ผูไ้ดรั้บทุน”  หมายถึง นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลยั 

           ราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 “ทุนอุดหนุนการศึกษา” หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัยกเวน้ 
                                                    ใหก้บันกัศึกษา 
 “คณะกรรมการ”          หมายถึง คณะกรรมการทุนการศึกษา ประเภทสิทธิพิเศษ  
                                                    ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์มีคาํสัง่แต่งตั้ง  
 “ผูข้อรับทุน”           หมายถึง บุคคลทัว่ไปหรือนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูท่ี่มีความ 

                     ประสงคจ์ะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาในสาขาวิชาท่ี 
                     มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์เปิดสอน 
 



  

 
ขอ้ ๕ ประเภทการใหทุ้นอุดหนุนการศึกษา 

  ๕.๑ ประเภทเรียนดี  สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
หรือสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดหลกัสูตร ๔-๕ ปี (๘-๑๐ ภาคการศึกษา) 
  ๕.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ  สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลกัสูตร ๔-๕ ปี (๘-๑๐ ภาคการศึกษา) 
  ๕.๓ ประเภทสร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวิทยาลยั  สาํหรับ นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของภาคการศึกษาท่ีคงเหลืออยู ่
  ๕.๔  ประเภทโครงการพิเศษท่ีร่วมมือกบัองคก์รหรือหน่วยงานภายนอก 
 ขอ้ ๖ คุณสมบติัของผูท่ี้ไดรั้บการพิจารณาใหทุ้นอุดหนุนการศึกษา  
  ๖.๑ ประเภทเรียนดี มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรก่อนเขา้ศึกษาหรือขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลยั ไม่ตํ่ากวา่ ๒.๗๕ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลยั และเป็น
แบบอยา่งท่ีดีกบันกัศึกษาอ่ืน ๆ   
  ๖.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรก่อนเขา้ศึกษาหรือ
ขณะศึกษาในมหาวิทยาลยั ไม่ตํ่ากวา่ ๒.๒๐ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั และเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบันกัศึกษาอ่ืน ๆ  
  ๖.๓ ประเภทสร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวิทยาลยั มีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรในขณะท่ี
ศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่ตํ่ากวา่ ๒.๒๐ มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของมหาวทิยาลยั 
และเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบันกัศึกษาอ่ืน ๆ  
 ขอ้ ๗ การตดัสิทธิ การไดรั้บทุนอุดหนุนการศึกษา 
  ๗.๑ มีคะแนนเฉล่ียเม่ือศึกษาในมหาวิทยาลยัในแต่ละภาคเรียน ตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนด (ทุน
เรียนดี ๒.๗๕ ทุนความสามารถพิเศษและทุนสร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยั ๒.๒๐) หรือ 
  ๗.๒ สอบตกหรือไดค้ะแนน E ในรายวิชาท่ีเรียน หรือ 
  ๗.๓ มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ไม่สามารถเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่
นกัศึกษาทัว่ไปหรือไม่ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลยั   หรือ 
  ๗.๔ พกัการเรียน หรือไม่มาเรียนระหวา่งท่ีศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั 
  ๗.๕ ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 
 ขอ้ ๘. ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  
  ๘.๑ ผลการพิจารณาคดัเลือก ตดัสิน หรือตดัสิทธิ การใหทุ้นของคณะกรรมการทุนการศึกษา 
ประเภทสิทธิพิเศษท่ีมหาวทิยาลยัตั้งข้ึน ถือเป็นการส้ินสุด 



  

  ๘.๒ ผูท่ี้ไดรั้บทุนอุดหนุนการศึกษา ไม่เสียสิทธิในการรับทุนประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งเงินทุน
กูย้มืจากรัฐบาล 
 
  ๘.๓ ทุนอุดหนุนการศึกษาตามขอ้บงัคบัน้ี ไม่มีพนัธะหรือขอ้ผกูมดัในการชดใชทุ้นคืน 
 ขอ้ ๙   ใหอ้ธิการบดี เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และมีอาํนาจออกประกาศหรือคาํสัง่
เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัน้ี ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจตีความและวินิจฉยั 
 
            ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๑๖   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
  

              (รองศาสตราจารย ์ดร. สมพร  ไชยะ) 
           อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                                                               นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การคดิคะแนนเฉลีย่ 
 
 
ผลรวมของ (จํานวนหน่วยกติของรายวชิา× ค่าระดับคะแนนของผลการเรียน) =   ค่าคะแนนเฉลีย่ 

       หน่วยกติรวมทั้งหมด 
 
 

       ค่าระดับคะแนนของผลการเรียน 
A    =   4 
B+  =   3.5 
B    =   3 
C+ = 2.5 
C = 2 
D+ = 1.5 

  D = 1 
E = 0 

 
รายวิชายกเวน้หรือโอนผลการเรียน และรายวิชาท่ีมีผลการเรียนเป็น  P ไม่นาํมาคิดเฉล่ีย และไม่นาํ
หน่วยกิตมาเป็นตวัหาร  

ตวัอย่าง 
 
1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  3    A (3×4=12) 
1500104 ความจริงของชีวิต  3 B+ (3×3.5=10.5) 
1550001 พื้นฐานการใชภ้าษาองักฤษ 3 B (3×3=9) 
4000104 ส่ิงแวดลอ้มและชีวิต  3 D (3×1=3) 
1553602 การเขียนภาษาองักฤษเฉพาะกิจ 2 C+ (2×2.5=5) 
4000102 การคิดและการตดัสินใจ  3 E (3×0=0) 

 
ผลรวมของ(12+10.5+9+3+5+0)   =   39.5    =   2.3235  

                   หน่วยกิตรวม(3+3+3+3+2+3)        17 
 

ใหต้ดัทศนิยมออกเหลือ 2 หลกั  ผลการเรียนเฉล่ียท่ีได ้เท่ากบั 2.32 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


