คําชี้แจง
เอกสารคู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เล่มนี้ เป็ นคู่มือสําหรับอาจารย์ที่
ปรึ กษาใช้แนะนําด้านวิชาการ และช่ วยเหลือให้คาํ ปรึ กษาในด้านส่ วนตัว อารมณ์ และสังคม
แก่ นัก ศึ ก ษา เพื่อ ให้นัก ศึ ก ษาทุก คนมี โ อกาสประสบความสํา เร็ จ ในการศึ ก ษาเล่า เรี ย น และ
เป็ นผูท้ ี่พฒั นาตนเองอย่างเต็มความสามารถ
การปฏิบตั ิงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาที่จะให้เป็ นไปถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ นักศึ กษานั้น ขึ้ นอยู่กับสาเหตุหลายประการ ได้แก่ คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
การตระหนัก ถึ ง ในบทบาทหน้า ที่ ความชัด เจนในขอบข่า ยงานที่ ต อ้ งปฏิ บ ตั ิ ดัง นั้น เอกสาร
คู่มื อ อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาเล่มนี้ จึ งว่า ด้ว ยองค์ป ระกอบในการปฏิ บ ตั ิ ง านให้ไ ด้ป ระสิ ทธิ ภ าพของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาดังกล่าว สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจึงหวังว่าจะอํานวยประโยชน์
แก่อาจารย์ที่ปรึ กษา ในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เอกสารเล่ ม นี้ ป รั บ ปรุ ง มาจากหนัง สื อ คู่มื อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสถาบัน ราชภัฏ ปี 2544
โดยคณะกรรมการดําเนิ นงานพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึ กษาของสถาบันราชภัฏ

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สารบัญ
เรื่อง
1. ความสําคัญของอาจารย์ที่ปรึ กษาในสถาบันอุดมศึกษา
2. บทบาทของอาจารย์ที่ปรึ กษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนระดับอุดมศึกษา
4. แนวปฏิบตั ิในการให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา
5. การให้ความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษา
ภาคผนวก

หน้ า

บทที่ 1
ความสํ าคัญของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจสําคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้เป็ นผูม้ ีความเป็ น
เลิศทางวิชาการ มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรู ้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
ภารกิ จดังกล่าว จะสําเร็ จลุล่วงด้วยดี ก็ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบหลายประการ อาทิ ปรั ชญา
ของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ระบบการทํางาน และการปฏิบตั ิตามภารกิจที่รับผิดชอบ
ของอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ นอกจากนี้ องค์ประกอบที่สาํ คัญไม่ควรมองข้าม
คือ ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษา คือ บุคคลที่สถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้คาํ แนะนําช่วยเหลือนักศึกษา
ในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิชาการ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่ วมกิจกรรม
การวางแผน และการเตรี ยมตัวเพื่ออาชีพ เป็ นต้น
อาจารย์ที่ปรึ กษา สมควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ทางด้านการให้คาํ ปรึ กษา เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
แก่นกั ศึกษา เป็ นความคิดความเห็นระหว่างบุคคลที่ทาํ ให้เกิดความเติบโตในหัวใจในชีวิต ดังนั้นอาจารย์
ที่ปรึ กษา จึงมีความสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของนักศึกษา
ความสํ าคัญของอาจารย์ ทปี่ รึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
1. ด้ านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึ กษามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อความสําเร็ จทางด้านวิชาการของนักศึกษา
กล่าวคือ อาจารย์ที่ปรึ กษาจะช่วยให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร การลงทะเบียนวิชาเรี ยน
วิธีการเรี ยน การวัดผล ตลอดจนแนวทางการศึกษาที่นกั ศึกษาจะสามารถจบหลักสูตรไปได้อย่างราบรื่ น
2. ด้ านพัฒนาบุคลิกภาพ อาจารย์ที่ปรึ กษา จะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
เช่น การแต่งกายให้ถกู ระเบียบ และเหมาะสมกับโอกาส กิริยามารยาท การเข้าสังคม การประพฤติปฏิบตั ิให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ไทย การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การรู ้จกั กาลเทศะและบุคคล
ตลอดจนคุณธรรมต่าง เช่น ความซื่อสัตย์ ความอุตสาหวิริยะ ความรับผิดชอบ เป็ นต้น
3. ด้ านการทํากิจกรรมต่ าง ๆ อาจารย์ที่ปรึ กษา จะมีส่วนกระตุน้ และสนับสนุนให้นกั ศึกษาเข้า
ร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การปฐมนิเทศ วันไหว้ครู งานแห่เทียนจําพรรษา งานกีฬาภายใน
และภายนอก ฯลฯ การเข้าร่ วมชมรม หรื อสโมสรนักศึกษา เพื่อฝึ กความเป็ นผูน้ าํ
และผูต้ ามที่ดีในสังคม
ประชาธิปไตย การทํางานร่ วมกัน การแสดงความรู ้ ความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา หรื อความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ตลอดจนการตัดสิ นใจ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ

4. ด้ านบริ การต่ าง ๆ อาจารย์ที่ปรึ กษามีความสําคัญในการแนะนําบริ การ และสวัสดิ การต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยให้นกั ศึกษาได้ทราบ เช่น บริ การแนะแนว บริ การตรวจสุ ขภาพ บริ การของฝ่ ายทุน
และรางวัล บริ การจากสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน บริ การของฝ่ ายต่าง ๆ
5. ด้ านการสร้ างชื่อเสี ยงให้ มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึ กษามีส่วนสําคัญในการส่ งเสริ มสนับสนุน
และกระตุน้ ให้นกั ศึกษาช่วยสร้างเสริ ม และรักษาชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กบั มหาวิทยาลัย โดยพัฒนาความรู ้ความสามารถของตนให้มีศกั ยภาพสู ง จนเป็ นที่ยอมรับของสังคม
เช่น ความรู ้ความสามารถทางด้านการเรี ยน การสอบชิงทุน การได้รับโล่ห์รางวัลด้านกีฬา ดนตรี การแสดง
การแข่งขัน และการประกวดต่าง ๆ
6. ด้ านวางแผนชีวติ และการสร้ างอาชีพ อาจารย์ที่ปรึ กษามีบทบาทสําคัญในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษา
วางแผนชีวิตและเลือกอาชีพ โดยประสานกับฝ่ ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ ายแนะแนว ฝ่ ายจัดหางานของกรมแรงงาน
เป็ นต้น
7. ด้ านการเป็ นสมาชิกของสั งคม และเป็ นพลเมืองดีของชาติ อาจารย์ที่ปรึ กษามีส่วนสําคัญ
ในการเสริ มสร้าง สนับสนุน และกระตุน้ ให้นกั ศึกษาประพฤติปฏิบตั ิตน ให้เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
และเป็ นพลเมืองดีของชาติ โดยเสี ยสละ สร้างจิตอาสา อุทิศกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปัญญา หรื อกําลังทรัพย์
สร้างสรรค์สงั คม รวมทั้งให้ความร่ วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบและกติ กาที่ กาํ หนดไว้
มี ความจงรั กภักดี ต่อมหาวิทยาลัย
ต่อชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน ฯลฯ
จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้วา่ อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญประการหนึ่ง ที่มีผลต่อ
ความสําเร็ จของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็ นด้านวิชาการ ด้าน
พัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่ วมกิจกรรม การวางแผนและการเตรี ยมตัวเพือ่ อาชีพ ถ้า
สถาบันอุดมศึกษาใดให้ความสนใจ เอาใจใส่ การพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นอย่างดี จะส่ งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิตเป็ นอย่างมาก กับทั้งยังช่วยให้งานบริ หาร งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และ
งานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว ลดปัญหาต่าง ๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาลงไปได้มาก
ซึ่ งถ้าสถาบันอุดมศึกษาใด ปราศจากปั ญหา หรื อปั ญหาต่าง ๆ ลดน้อยลง ก็ย่อมมีเวลา มีพลังเพิ่มขึ้น
ในการสร้างสรรค์พฒั นามหาวิทยาลัย จึงกล่าวได้วา่ อาจารย์ที่ปรึ กษามีความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อประสิ ทธิภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา

บทที่ 2
บทบาทของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารย์ที่ปรึ กษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็ นบุคคลที่สาํ คัญที่สุดสําหรับนักศึกษา ในอันที่จะช่วย
แนะแนวทางให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งแตกต่างจาก
ระดับมัธยมศึกษา ฉะนั้น อาจารย์ที่ปรึ กษาควรจะมีลกั ษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับงานนี้และรู ้จกั หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งจะทําให้นกั ศึกษาสามารถบรรลุความสําเร็ จในการศึกษาได้
คุณลักษณะของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
1. เข้าใจปั ญหาของนักศึกษา พร้อมและรักที่จะช่วยเหลือ ให้นกั ศึกษาปรับต่อสภาพการเรี ยน
ระดับอุดมศึกษา โดยชี้แจงแนะนําให้นกั ศึกษาเข้าใจวิธีเรี ยนและวิธีการศึกษาค้นคว้า
2. มีบุคลิกภาพที่ช่วยให้ไว้ใจอยากเข้าไปปรึ กษา เป็ นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีท่าทางน่าเชื่อถือศรัทธา
3. สละเวลาพบกับนักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อทราบปัญหาของนักศึกษา
4. ศึกษาและทําความรู ้จกั นักศึกษาของตนเป็ นอย่างดี
5. เอาใจใส่ ในความประพฤติของนักศึกษา
6. เป็ นบุคคลที่ยอมรับและพยายามแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเอง และผูอ้ ื่น
7. เป็ นผูม้ ีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งอาจารย์ที่ปรึ กษา
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
1. เป็ นผูเ้ สริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและประสานงานระหว่างผูบ้ ริ หาร อาจารย์และนักศึกษา
2. ควบคุมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาในกลุ่มที่รับผิดชอบ
3. ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านวิชาการ โดยให้แนวทางในเรื่ องการวางแผนการศึกษา การเลือกวิชาเรี ยน
สาขาการเรี ยน ตลอดจนแก้ไขอุปสรรคปั ญหาในการเรี ยนวิชาต่าง ๆ การช่วยเหลือนักศึกษามีดงั นี้
3.1.1 ด้านหลักสูตร
- ช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจหลักสูตร แผนการเรี ยน การเลือกวิชาที่เรี ยน
- ช่วยให้นกั ศึกษาเข้าใจวิธีการจัดตารางสอน ตารางสอบ และการลงทะเบียน
วิชาเรี ยน
3.1.2 ด้านการวัดผลและการสอบ

- ให้ความรู ้เรื่ องการวัดผลการเรี ยน การคิดคะแนน การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจําภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เริ่ มเรี ยนจนกระทัง่ นักศึกษาสามารถคิดคํานวณด้วยตนเองได้
- ให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการสอบว่าจะต้องมีเวลาเรี ยนเท่าใดในแต่ละวิชา
จึงจะมีสิทธิ์สอบวิชานั้น ๆ หากนักศึกษาขาดไปโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องติดตาม หรื อ
ประสานงานกับฝ่ ายแนะแนวในการติดตามนักศึกษา
- ให้ความรู ้เกี่ยวกับการพ้นสภาพนักศึกษาว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร
- แนะแนวให้ทราบถึงวินยั ในการสอบ เช่น ถ้ามีการทุจริ ตในการสอบ จะมีผลต่อ
ผูเ้ ข้าสอบอย่างไรบ้าง
- ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาที่มีปัญหาเรื่ องการสอบ
- ให้แนวทางการศึกษารายละเอียดและเสริ มสร้างความเข้าใจเรื่ องระเบียบการประเมินผล
3.1.3 ด้านการเรี ยน
- สํารวจนักศึกษามีผลการศึกษาอยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งช่วยเหลือ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในการปรับปรุ งการเรี ยนให้ดีข้ ึน
- ช่ วยให้นักศึ กษามี ทศั นคติ ที่ดีต่อการเรี ยน ต่อวิชาเรี ยน ต่ออาจารย์ และ
ต่ อเพื่อนนักศึกษา
- ให้การแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนและการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม
- ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
- ติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
3.1.4 ด้านงานทะเบียนและประมวลผล และงานการเงิน
- ให้ทราบถึงระเบียบการชําระเงินค่าหน่วยกิต เงินบํารุ งการศึกษารวมทั้งกําหนด
ระยะเวลาชําระเงิน
- ให้ทราบถึ งระเบี ยบการเพิ่มและถอนวิชาเรี ยน การยกเลิ กรายวิชาเรี ยน
ตลอดจนถึ งระเบี ยบการขอพักการเรี ยน
- การขอใบรับรองคุณวุฒิ การขอใบรับรองผลการศึกษา และใบคําร้องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการเรี ยน
3.2 ด้านสวัสดิการและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่นกั ศึกษาในเรื่ องกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เพื่อนักศึ กษาจะได้ปฏิ บตั ิ ตนได้เหมาะสม อี กทั้งให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับเรื่ องสวัสดิ การ และบริ การต่าง ๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เพื่อนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ตามสิ ทธิ์อนั พึงมี
3.2.2 จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับตัวนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล โดยมี ระเบียนสะสม
ประจําตัวนักศึกษาแต่ละคน เพื่อประโยชน์ในการให้คาํ ปรึ กษาและการให้ความช่วยเหลือ
3.2.3 เป็ นที่พ่ งึ แก่นกั ศึกษาเมื่อมีปัญหาส่ วนตัว เช่น ปั ญหาการปรับตัว ปั ญหาการเรี ยน
ปั ญหาสุ ขภาพ เป็ นต้น โดยจัดตารางเวลาไว้เป็ นพิเศษ เพื่อให้โอกาสนักศึกษามาพบเพื่อขอคําปรึ กษา

และพยายามหาวิธีการช่ วยนักศึ กษาแก้ปัญหา ถ้าเป็ นปั ญหาที่ เกิ นความสามารถควรแนะนําให้ไปหา
ผูท้ ี่สามารถจะช่วยเหลือได้ต่อไป
3.2.4 เอาใจใส่ ดูแลความประพฤติต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อให้เป็ นพลเมืองดี และมีศีลธรรม
3.2.5 ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.2.6 ให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการเข้าร่ วมกิจกรรมกับองค์การนักศึกษา
และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
3.2.7 ให้นักศึ กษาบําเพ็ญตนเป็ นประโยชน์แก่ ประเทศชาติ โดยการสนับสนุ น และ
ให้ความช่วยเหลือต่อนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมที่พึงกระทําได้ในฐานะที่เป็ นนักศึกษา
3.2.8 ส่ งเสริ มนักศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาตัวเองครบทุกด้านทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา เช่น การออกกําลังกาย กิจกรรม นันทนาการ การทําสังคมมิติ เป็ นต้น
3.3 ด้านอื่น ๆ
3.3.1 ประสานงานกับอาจารย์ผูส้ อนและหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อ
ช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
3.3.2 พิจารณาคําร้ องต่างๆ ของนักศึกษา และดําเนิ นการให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3.3.3 ให้การรับรองนักศึกษา รับรองเอกสารของมหาวิทยาลัย ที่นกั ศึกษาจะนําไปแสดงกับ
หน่วยงานของตนเอง เป็ นต้น
3.3.4 ชี้แจงให้นกั ศึกษาติดตามอ่านประกาศ และเว็บไชต์ของมหาวิทยาลัย ข่าวสารของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ
3.3.6 อาจารย์ที่ปรึ กษาควรเข้าร่ วมกิ จกรรมนักศึกษาบ้าง เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ
แก่นกั ศึกษา ในขณะเดียวกันจะได้รวบรวมข้อมูลบางประการของนักศึกษา ที่ไม่เหมาะสมเพื่อนําไปสู่
การปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
จากที่กล่าวมา จะเห็นได้วา่ ผูซ้ ่ ึงจะทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนั้น จะต้องตระหนัก
ในบทบาทของตัวเอง คําว่าบทบาทในที่น้ ี หมายถึงคุณลักษณะ และหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านคุณลักษณะ
นั้น อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องสนใจ เอาใจใส่ ใกล้ชิด เข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของนักศึกษา เห็นใจและ
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สละเวลาเพื่อนักศึกษาให้พอสมควร มีมนุษยสัมพันธ์ดีกบั ผูอ้ ื่นและกับนักศึกษา มี
ความเข้าใจในระบบงาน เข้าใจปรัชญางานในการผลิตบัณฑิตในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านงานกิจการ
นักศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมต่อการให้ความร่ วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อสร้างเสริ มพัฒนาการ
ของนักศึกษาให้สมบูรณ์ในทุกด้าน สําหรับหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องเป็ นทั้งสื่ อกลาง
ในการสร้างเสริ มความเข้าใจกับบุคคลทุกฝ่ าย ช่วยพัฒนาสร้างเสริ มนักศึกษาในกลุ่ม ทั้งด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรม ให้คาํ ปรึ กษาเมื่อมีปัญหาส่ วนตัว สอดส่ องดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักศึกษาด้วย
หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ ถ้าอาจารย์ที่ปรึ กษาทําได้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ จะเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญต่อ
คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่อไป

3.3.7 จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มความรู ้และประสบการณ์ให้แก่นกั ศึกษาเป็ นครั้งคราว เช่น กิจกรรม
ทางศาสนา การเชิญวิทยากรมาบรรยาย ทัศนศึกษาแหล่งความรู ้ต่าง ๆ การฝึ กมารยาทด้านการทําความเคารพ
การรับประทานอาหาร รวมทั้งการฝึ กงานอาชีพ เป็ นต้น
3.3.8 การประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่กระทําความดี เพื่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ของนักศึกษาได้รับทราบ
อาจารย์ ที่ปรึ กษากับความรู้ เรื่ องจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรในการผลิตบัณฑิตและจุดมุ่งหมาย
ของงานกิจการนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญ ต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็ นอย่างยิง่ เป็ น
ผูใ้ กล้ชิดนักศึกษามากที่สุด
มีหน้าที่ในการช่วยนักศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ท้ งั ในด้านวิชาการ
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกายและจิตใจ อันเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้บณั ฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
เพื่อเป็ นกําลังสําคัญของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป
อาจารย์ที่ปรึ กษาจะสามารถปฏิบตั ิภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์น้ นั นอกจากจะเป็ นบุคคลที่มี
คุณลักษณะส่ วนตนที่เอื้อต่องานอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึ กษาจําเป็ นที่จะต้องให้ความรู ้และความ
เข้าใจที่ชดั เจน ในเรื่ องจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ด้วย
จุดมุ่งหมายทัว่ ไปของหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้บณ
ั ฑิต
เหล่านี้ ได้ออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ ในหลายสาขาอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ พนักงานเจ้าหน้าที่
ทั้งส่ วนราชการและเอกชน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงได้กาํ หนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ไว้ดงั นี้
1. มีความรู ้ ทักษะและเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพได้
เป็ นอย่างดี
2. มีทกั ษะในด้านการจัดการงานอาชีพ สามารถดําเนินงานอาชีพของตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีนิสยั ใฝ่ รู ้ มีทกั ษะและวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน
4. มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีจรรยาบรรณและมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ
5. มีโลกทัศน์ที่กว้าง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
6. เป็ นพลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเอง และเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาสังคม

7. มีความเป็ นประชาธิปไตย กระตือรื อร้นที่จะมีส่วนร่ วมในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และยึดมัน่ ในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
จากจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้ อาจารย์ที่ปรึ กษาอาจใช้เป็ นแนวทางในการสร้างเสริ มพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา ปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าวให้กบั นักศึกษา ให้มีทกั ษะในการพูด การเขียน
การถ่ายทอดความคิด การดําเนินกิจกรรม การส่ งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านพลานามัย และ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น
จุดมุ่งหมายของงานกิจการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษาเป็ นกระบวนการทางการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้บริ การแก่นกั ศึกษา
และช่วยพัฒนานักศึกษา ให้เป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ท้ งั ทางด้านวิชาชีพ สังคม อารมณ์ ร่ างกายและจิตใจ งาน
กิจกรรมนักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา งานบริ การหอพักนักศึกษา
งานปัจฉิมนิเทศ และงานกูย้ มื เพื่อการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษาประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมส่ วนกลาง ซึ่งดําเนินงานโดยองค์การนักศึกษา งานวินยั
นักศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร งานให้คาํ ปรึ กษาด้านอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านส่ วนตัวและสังคม งาน
ทุนการศึกษา งานจัดหางาน งานสุ ขภาพอนามัย และงานบริ การอื่น ๆ
งานกิจการนักศึกษาดังกล่าวมานั้น ส่ วนหนึ่งเป็ นงานให้บริ การ อีกส่ วนหนึ่งเป็ นการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักศึกษา สําหรับในส่ วนของงานบริ การนั้น อาจารย์ที่ปรึ กษาควรชี้แนะให้
แนวทางแก่นกั ศึกษาให้ไปใช้บริ การ หรื อขอใช้บริ การให้เกิดประโยชน์แก่ตน
ในส่ วนของการส่ งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักศึกษานั้น
โดยมีวตั ถุประสงค์ของ
กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1. ฝึ กนักศึกษาให้มีความเป็ นผูน้ าํ - ผูต้ ามที่ดี
2. ฝึ กการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ฝึ กวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ยอมรับมติของกลุ่ม
4. สร้างบุคลิกภาพ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ในตัวคนที่ได้ชื่อว่าเป็ นบัณฑิต
5. ฝึ กทักษะในการทํากิจกรรมที่ตนมีความชอบหรื อมีความถนัด
6. พัฒนาทัศนคติค่านิยมที่เหมาะสม อันมีผลต่อพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
จากความรู ้ความเข้าใจของอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายทัว่ ไป ในการผลิตบัณฑิต จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของงานกิจการนักศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึ กษา
นํามาเป็ นแนวทางในการสนับสนุนส่ งเสริ มนักศึกษาได้หลายรู ปแบบ เช่น ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดตั้งชมรม
ชุมนุม เพื่อดําเนินงานกิจกรรมเสริ มทักษะประสบการณ์ตามที่นกั ศึกษาสนใจ เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เป็ นครั้งคราว จัดศึกษาดูงานแหล่งประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้นกั ศึกษามีโลกทัศน์กว้างไกล มองเห็ น
ช่ องทางดําเนิ นชี วิต และอาชี พที่เหมาะสมกับตน ให้นักศึ กษาได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิ จกรรม

ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามควรแก่กรณี ส่ งเสริ มสนับสนุนการทํากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นกั ศึกษา
ได้พฒั นาตนเอง ปรับปรุ งบุคลิกภาพลักษณะนิสยั เสริ มสร้างความรับผิดชอบ ความร่ วมมือ ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ความเป็ นผูน้ าํ ที่เหมาะสม เป็ นต้น
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วนี้ จะทําให้มีส่วนในการพัฒนานักศึกษาไปสู่แนวทางที่
วางไว้ได้มากที่สุด แต่ตอ้ งอาศัยเวลาและความเสี ยสละ อาจารย์ที่ปรึ กษาจะต้องมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่
พร้อมที่จะเสี ยสละเวลา และความสุ ขส่ วนตนให้กบั นักศึกษา เป็ นผูท้ ี่คอยให้คาํ แนะนํา ดูแล ทั้งในเวลาปกติ
และนอกเวลาที่นกั ศึกษาได้มาทํากิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บณั ฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่สาํ เร็ จการศึกษาได้มีประสิ ทธิภาพสมดังจุดมุ่งหมายที่วางไว้

บทที่ 3
ความเข้ าใจเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับธรรมชาติพฤติกรรมเบือ้ งต้ น
ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ธรรมชาติของนักศึกษาเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาควรทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึง
นักศึกษา ขจัดความขัดแย้งระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา และเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษา ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมี
ความสุ ข และมีประสิ ทธิภาพสู ง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีท้ งั ภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ซึ่งศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคปกติส่วนใหญ่ เป็ นผูท้ ี่พ่ ึงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงมีอายุระหว่าง 1721 ปี ซึ่งอยูใ่ นช่วงของวัยรุ่ นตอนปลาย ส่ วนนักศึกษาภาคกศ.ปช. นั้นมีความหลากหลายทั้งในด้านอายุ วุฒิ
การศึกษาเดิม และตําแหน่งหน้าที่การงานคือมีต้ งั แต่อายุ 19 ปี ถึงประมาณ 50 ปี ทั้งผูท้ ี่จบม.6 อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และปริ ญญโท บางคนรับราชการ บางคนทํางานรัฐวิสาหกิจ บางคนอยูใ่ นภาคเอกชน และบางคน
ประกอบอาชีพอิสระ เหล่านี้เป็ นสาเหตุให้ธรรมชาติของนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. มีความแตกต่าง
กัน ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงธรรมชาติของนักศึกษาสองประเภทดังกล่าว และแนวทางพัฒนาเพื่อให้นกั ศึกษามี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ธรรมชาติและความต้ องการของนักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่ วนใหญ่พ่ งึ สําเร็ จการศึกษาชั้น ม.6 พลาดหวังมา
จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย บางคนมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถเดินทางไปกลับได้ บางคนอยูต่ ่างจังหวัดต้องมาพักอาศัยอยูก่ บั ญาติ หรื อหอพักทําให้ตอ้ งหัดดูแลและรับผิดชอบตัวเอง
ต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในด้านที่อยูอ่ าศัย วิธีการเรี ยน และสิ่ งแวดล้อมจึ งต้องพึ่งพาอาจารย์
ที่ปรึ กษา ช่ วยประคับประคองให้ผ่านพ้นวิกฤติช่วงนี้ ไปได้
อย่างราบรื่ น และพัฒนาให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซึ่ งในการนี้ตอ้ งใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม
กับธรรมชาติและความต้องการของนักศึกษาด้วย
ในด้านอายุของนักศึกษาภาคปกติน้ นั อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นตอนปลาย คือมีอายุระหว่าง 17-21 ปี ซึ่งมี
ธรรมชาติและวิธีปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเขาดังนี้
1. วัยรุ่ นเป็ นวัยที่อารมณ์รุนแรง ซึ่งสาเหตุที่วยั รุ่ นมักมีอารมณ์รุนแรงเพราะต้องปรับตัว
หลาย ๆ ด้าน เช่นสับสนกับภาวะของความเป็ นเด็กหรื อเป็ นผูใ้ หญ่
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย
ความรู ้สึกของสังคม วิธีการเรี ยนซึ่งครู ผสู ้ อนอาจไปจํ้าจี้จ้ าํ ไช หรื อการแยกตัวจากบ้านมาอยูห่ อพักทําให้ตอ้ ง
รับผิดชอบตามลําพัง ทําให้ขาดความมัน่ ใจตนเอง และแสดงออกเป็ นความหวัน่ ไหวทางอารมณ์

ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรให้ความใกล้ชิด
และให้คาํ ปรึ กษาเพื่อให้นกั ศึกษามีความมัน่ ใจที่จะดูแล
รับผิดชอบตนเอง
การที่นกั ศึกษามีอารมณ์รุนแรง เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นไม่วา่ จะเป็ นรัก โกรธ ดีใจ หรื อเสี ยใจ จะแสดงออก
ทั้งหมดโดยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ อาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรช่วยให้เขาได้แสดงออกอย่างเหมาะสม
2. วัยรุ่ นเป็ นวัยที่สนใจเกี่ยวกับรู ปร่ าง ลักษณะของตนเองเป็ นอย่างมาก จึงพิถีพิถนั เรื่ อง
การแต่งกาย และรักสวยรักงามเป็ นพิเศษ ถ้าเขาคิดว่าเขามีรูปร่ างลักษณะที่สังคมยอมรับ หรื อนิ ยมเขา
เขาจะเกิดความสบายใจ ภาคภูมิใจ แต่ถา้ เขามีรูปร่ างลักษณะที่สงั คมไม่ยอมรับ เขาจะมีความวิตกกังวล และ
อาจทําให้แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น แต่งกาย หรื อมีกิริยาวาจาเลียนแบบดารานักร้องคนดัง ทําตัวเป็ น
จุดเด่นเพื่อเรี ยกร้องความสนใจ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึ กษา จึงควรช่วยให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษา ในการพัฒนา
รู ปร่ างลักษณะการแต่งกาย และกิริยาวาจาที่สงั คมยอมรับ
3. วัยรุ่ นที่เป็ นวัยที่อยากรู ้อยากลอง ในกระแสสังคมยุคโลกาภิวฒั น์ ที่มีสิ่งยัว่ ยวน เช่น
มีเธค มีผบั ลานสเก็ตนํ้าแข็ง เกมคอมพิวเตอร์ ยาบ้า ยาอี บุหรี่ กัญชา ซึ่งล้วนแต่ยวั่ ยวนให้เด็กอยากรู ้อยากลอง
อาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรให้ขอ้ มูลที่แสดงให้เห็นโทษของสิ่ งเหล่านี้ เพือ่ ไม่ให้เด็กไปหลงมัวเมากับสิ่ งดังกล่าว
4. วัยรุ่ นเป็ นวัยแห่ งการแสวงหาความรัก และความยอมรับ ชอบแสดงออกเพราะความ
อยากเด่น อยากได้ อยากโต อยากโชว์ อาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรสนใจเด็กทุกคนอย่างทัว่ ถึงให้ความรัก ความ
ยุติธรรม แก่ทุกคนอย่างไม่ลาํ เอียง และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถพิเศษของตนได้อย่างเต็มที่
5. วัยรุ่ นเป็ นวัยแห่ งการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง
อาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรช่วยให้
นักศึกษาได้คน้ พบความต้องการ และความสามารถของตนเอง อีกทั้งควรสร้างให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองโดยการพูดถึงส่ วนดีของนักศึกษา หลีกเลี่ยงการยํ้าปมด้อย เพราะจะทําให้เด็กขาดความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง หากนักศึกษาสามารถหาเอกลักษณ์ของตนเองได้ เขาจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีความสุ ข และประสบ
ความสําเร็ จในชีวิตช่วงต่อไป
6. พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่ น พัฒนาไปเท่า ๆ กับผูใ้ หญ่ เพียงแต่ขาดความสุ ขมุ
รอบคอบ และประสบการณ์เท่านั้น อาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรเสริ มในส่ วนที่ขาดนี้ได้
7. วัยรุ่ นเป็ นวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลต่อเขามาก ทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมทัว่
ๆ ไป จึงมีการเกาะกลุ่มกันในหมู่เพื่อน ซึ่งจะมีท้ งั เพศชายและเพศหญิง มีการสร้างวัฒนธรรมนิยมของกลุ่ม
ตัวเอง การได้รับการยอมรับจากเพื่อนสําคัญกว่าการยอมรับของคนอื่น ๆ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึ กษา ควรสังเกต
ว่าใครเป็ นผูน้ าํ ของกลุ่ม แล้วใช้วิธีโน้มน้าวให้เด็กเดินไปในทิศทางที่เราต้องการ
8. วัยรุ่ นเป็ นวัยที่รักอิสรภาพและเสรี ภาพ จึงไม่ตอ้ งการให้ผใู ้ หญ่เข้ามายุง่ เกี่ยวกับเรื่ อง
ส่ วนตัวของเขา ไม่ชอบการบังคับเข้มงวดเกินไป ขณะเดียวกันก็ตอ้ งการความยุติธรรม ความรัก ความอบอุ่น
และความเข้าใจจากผูใ้ หญ่ ดังนั้นการให้เด็กปฏิบตั ิตามจึงต้องใช้วิธีให้เขาได้มีส่วนร่ วมในการออกกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่จะใช้กบั ตัวเขาด้วย

9. วัยรุ่ นใจร้อนและชอบแสวงหาคําตอบทันทีทนั ใด การแสดงออกจึงมีลกั ษณะดุดนั รุ นแรง
และเปลี่ยนแปลงง่าย จึงมักมีเรื่ องหงุดหงิดขัดแย้งกับผูใ้ หญ่อยูเ่ สมอ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรเข้าใจ
ธรรมชาติขอ้ นี้ของเขาด้วย
10. วัยรุ่ นเห็นการมีเพื่อนต่างเพศเป็ นของโก้ ความรักในช่วงวัยนี้ เป็ นแบบไม่จริ งจัง
(Puppy Love) อาจารย์ที่ปรึ กษาควรให้คาํ แนะนําในการวางตัวกับเพศตรงข้าม เพื่อมิให้นกั ศึกษามีความประพฤติ
เกินเลย หรื อแสดงออกอย่างไม่เหมาะสม
11. วัยรุ่ นชอบการเข้าร่ วมกิจกรรม โดยจะเลือกทํากิจกรรมตามความพอใจของตนเอง
ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมไปชมภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา การเมือง หรื อการมีนดั กับเพศตรงข้าม ฯลฯ ดังนั้น
อาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรให้คาํ ปรึ กษา ในการเลือกกิจกรรมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนของนักศึกษา
ทั้งนี้ให้ใช้วิธีโน้มน้าวไม่ใช่วธิ ีการบังคับ
12. วัยรุ่ นเป็ นวัยแห่ งการสร้างอุดมคติของตน โดยอยากเป็ นคนดี และคนเก่งที่มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่ยอมรับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาจึงควรช่วยเสริ มสร้างให้นกั ศึกษาแต่ละคนได้มีแนวทางพัฒนาตนเพื่อให้
บรรลุอุดมคติน้ นั
ธรรมชาติและความต้ องการของนักศึกษา กศ.ปช.
นักศึกษาภาค กศ.ปช. นั้น มีความหลากหลายทั้งด้าน อายุ วุฒิการศึกษาเดิม ตําแหน่งหน้าที่การงาน
และจุดมุ่งหมายของการเข้ารับการศึกษา คืออายุน้ นั มีต้ งั แต่ 19 ถึง 50 ปี วุฒิการศึกษามีต้ งั แต่ ม.6 ถึง ปริ ญญา
โท หน้าที่การงานมีท้ งั รับราชการ ลูกจ้าง อาชีพอิสระ บางคนเพิ่งเริ่ มเข้าทํางานใหม่ตาํ แหน่งเล็ก ๆ บางคน
อยูใ่ นระดับหัวหน้าหน่วยงาน บางคนมาเรี ยนเพื่อเพิม่ วุฒิ บางคนมาเรี ยนเพื่อเพิม่ พูนความรู ้ที่จะนําไปใช้เพิม่
ประสิ ทธิภาพในการทํางาน บางคนมาเรี ยนเพราะเหงาต้องการเพื่อน แต่ถึงแม้วา่ นักศึกษา
ภาค กศ.ปช. จะมีความหลากหลายกันอย่างไรก็ตาม สิ่ งหนึ่งที่นกั ศึกษา กศ.ปช.ต้องการคือให้อาจารย์ปฏิบตั ิ
ต่อเขาในฐานะผูใ้ หญ่ดว้ ยกัน มิใช่ปฏิบตั ิเหมือนเขาเป็ นนักศึกษาภาคปกติ ธรรมชาติและแนวปฏิบตั ิต่อ
นักศึกษา กศ.ปช. มีดงั นี้คือ
1. นักศึกษา กศ.ปช. ต้องการความสมเหตุสมผล สมวัย การพูดจา การมอบหมายงาน ควร
สมเหตุสมผล และให้เกียรติกนั สรรพนามที่ใช้เรี ยกนักศึกษาแม้จะไม่ยกย่องเรี ยก “คุณ” มานําหน้า แต่
นํ้าเสี ยงควรสุ ภาพอ่อนโยน นักศึกษาบางคนสู งอายุหน้าที่การงานก็สูง ในการมอบหมายควรระบุชดั เจนและ
อยูใ่ นลักษณะขอร้องมากกว่าคําสัง่ เช่น ขอเอกสารต้นฉบับ เอกสารอัดสําเนามีลายเซ็นกํากับ กําหนดวัน
เวลาและสถานที่ส่งงานให้ชดั เจน และควรเป็ นเวลาที่เหมาะสม ไม่เร่ งรี บเกินไป และควรเป็ นเวลาที่เอื้อต่อ
นักศึกษา เช่นไม่ใช่เวลาระหว่าง 08.00-17.00 น. เนื่องจากเป็ นเวลาที่นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานประจํานอกจาก
จําเป็ นจริ ง ๆ เป็ นครั้งคราว สถานที่ควรระบุชดั เจน และหากจําเป็ นควรให้โทรศัพท์ติดต่อได้

2. นักศึกษาภาค กศ.ปช. ต้องการที่พ่ ึงทางใจควบคูไ่ ปกับทางวิชาการ อาจารย์ที่ปรึ กษาอาจคิดว่า
นักศึกษาเป็ นผูใ้ หญ่ อายุมากแล้ว คงไม่มีปัญหาส่ วนตัวอะไร หรื อถ้ามีก็อาจจัดการด้วยตนเองได้
ซึ่ งความจริ งแล้วนักศึกษาภาค กศ.ปช. มีปัญหาความขัดแย้งในบทบาท ในวันเดียวกันเป็ นทั้งเจ้าหน้าที่
ผูป้ ระกอบการ (Active Role) และเป็ นทั้งลูกศิษย์ นักศึกษา โดยเฉพาะบทศึกษาที่เป็ นครู ประจําการ
ซึ่งในวันเดียวกันเป็ นครู ช่วงหนึ่ง อาจเกิดความสับสนในบทบาท ซึ่งอาจเป็ นผลต่อการรับรู ้ทางวิชาการ
3. นักศึกษา กศ.ปช. ต้องการให้ผอู ้ ื่นเห็นว่าตนเป็ นคนสําคัญ ดังนั้นวิธีการสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษากับนักศึกษาภาค กศ.ปช. วิธีหนึ่งก็คือ การยกย่องและชมเชยเขา การยกย่องง่าย ๆ
เช่น การกล่าวคําว่า “ขอบคุณ” เมื่อเขาทําอะไรให้ “ขอแสดงความยินดีดว้ ย” เมื่อเขาได้ดี
“ขอโทษ” เมื่อทําอะไรให้เขาได้รับความไม่พอใจดังนี้เป็ นต้น แต่การพูดยกย่องด้วยคําพูดตรง ๆ จะต้องพูด
ด้วยความจริ งใจ ความจริ งใจแสดงออกทางสี หน้า สายตา ท่าที และสุ ม้ เสี ยง สําเนียง อาจพูดได้วา่ การ
ยกย่องก็คือการแสดงกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน การยกย่องนี้ทาํ ได้หลายวิธี แม้แต่การรู ้จกั ฟังผูอ้ ื่นพูดด้วย
ความสนใจ ก็ถือว่าเป็ นการยกย่อง ผูอ้ ื่นได้เช่นกัน
4. ความต้องการเป็ นเจ้าของหรื อมีส่วนร่ วม จะทําให้นกั ศึกษา กศ.ปช. มีความภูมิใจ และช่วย
บํารุ งรักษาสถาบันไม่คิดทําลาย
5. ประเด็นสุ ดท้ายที่มีความสําคัญต่อการอยูร่ ่ วมกันมากที่สุด ก็คือความเข้าใจ ถ้าอาจารย์ที่ปรึ กษา
พยายามเข้าใจนักศึกษาภาค กศ.ปช. เอาใจเขามาใส่ ใจเรา โดยจะพูดหรื อทําอะไรก็ให้คิดในทางกลับกันว่า
ถ้าเขาทําอย่างนั้นกับเราเราจะรู ้สึกอย่างไร ดีใจหรื อเสี ยใจ ในการกระทํานั้น ๆ ก็จะทําให้สมั พันธภาพระหว่าง
อาจารย์กบั ศิษย์เป็ นไปด้วยดี

บทที่ 4
แนวปฏิบัตใิ นการให้ คาํ ปรึกษาแก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเพื่อมุ่ง
สร้างสรรค์พฒั นาความเจริ ญงอกงามให้กบั นักศึกษาทางด้านสติปัญญาความคิด เพื่อให้นกั ศึกษามีคุณลักษณะ
เป็ นคนเก่ง คนดี มีความสุ ข ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 2542 รวมทั้งเป็ นบุคคลที่มีความซาบซึ้ง
ในศิลปวัฒนธรรม ความสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลที่มีภูมิลาํ เนาเดิมในพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยให้บริ การการศึกษา ดังนั้นจึง
พบปัญหาในด้านการปรับตัวในการใช้ชีวิตการศึกษา ในมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย อาทิเช่น ปั ญหาการเรี ยน การ
เลือกวิชาเรี ยน การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย การคบเพื่อน การใช้เวลาว่าง การ
เลือกอาชีพ การเตรี ยมตัวเข้าสู่ อาชีพ การหางานทํา การหารายได้พิเศษในระหว่างเรี ยน ปั ญหาเหล่านี้
จําเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ด้วยเหตุน้ ีอาจารย์ที่ปรึ กษาจะต้องเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
แก่นกั ศึกษาได้
วิธีการให้ คาํ ปรึกษาและการดําเนินการในเบือ้ งต้ น
อาจารย์ที่ปรึ กษาควรเตรี ยมงานเองก่อนให้คาํ ปรึ กษา และดําเนินการให้เกิดประโยชน์แก่นกั ศึกษา ใน
การร่ วมมือแก้ไขปัญหาของนักศึกษา ในที่น้ ีควรเตรี ยมการและดําเนินการดังนี้
1. สั งเกตพฤติกรรมและเข้ าใจในธรรมชาติของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษาใช้วิจารณญานในตนเอง
ในการสังเกต การพูดคุยกับนักศึกษาและเพื่อนในกลุ่มของนักศึกษา หากสามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเอง
ในเบื้องต้นให้ดาํ เนินการในทันที หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยตนเองจําเป็ นต้องส่ งต่อให้กบั บุคลากร
กลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องร่ วมดําเนินการแก้ปัญหา
การสังเกตพฤติกรรม อาจารย์ที่ปรึ กษาจะต้องประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาออกเป็ น พฤติกรรม
ปกติกบั พฤติกรรมปั ญหาซึ่งจําเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็ นกรณี พิเศษ ถ้าหากอาจารย์ที่ปรึ กษาพบปั ญหา
ของนักศึกษาซึ่งแสดงพฤติกรรมผิดปกติซ่ ึงสังเกตได้ ดังตัวอย่างพฤติกรรมต่อไปนี้
1.1 มีการแสดงออกเกินพอดี อาจผุดลุกผุดนัง่ เดินไปมา กํามือ กระพริ บตาถี่ ๆ เหงื่อออก
มากเกินปกติ
1.2 มีการแสดงออกน้อยเกินไป อาจเก็บตัว เฉื่อยชา เงียบขรึ ม เบื่อหน่ายต่อโลก ต่อชีวิต
1.3 ซึมเศร้าเกินไป อาจท้อแท้ เบื่อสิ่ งแวดล้อม หมดหวัง ทอดอาลัย เห็นว่าตัวเองไม่มีค่า
1.4 ป่ วยทางกายจากปั ญหาจิต อาจท้องเดิน ปวดท้อง อาเจียน ผมร่ วง เบื่ออาหาร หรื อกิน
อาหารมากเกินไป
1.5 มีอารมณ์ผนั แปรเกินปกติ อาจร้องไห้โดยไม่สมเหตุสมผล ทุบอกชกหัว ก่อการ
ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

ตัวอย่างพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้ อาจต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ถ้าอาจารย์ที่ปรึ กษาเห็นว่า
เกินความสามารถ หรื อเมื่อพยายามช่วยเหลือแล้วแต่ยงั ไม่ดีข้ ึน ก็ตอ้ งขอความร่ วมมือจากฝ่ ายแนะแนวและ
ฝ่ ายพยาบาล สําหรับในรายของนักศึกษาที่มีปัญหาปกติธรรมดาที่มิใช่บุคลิกภาพแปรปรวน ดังกล่าวมาแล้ว
ซึ่งอาจเป็ นปัญหาการเรี ยนหรื อการปรับตัวธรรมดา ก็อยูใ่ นวิสยั ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาจะให้คาํ ปรึ กษาได้ ซึ่งการ
ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาจะทราบว่านักศึกษาของตนเป็ นอย่างไร หรื อปัญหาพฤติกรรมอยูร่ ะดับใดนั้น ก็จาํ เป็ นต้อง
มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุ่มของตนด้วย

การเก็บข้ อมูลส่ วนตัวของนักศึกษา
การเก็บข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษาในกลุ่ม อาจใช้วิธีสงั เกต สัมภาษณ์ สื บประวัติ หรื ออาจใช้ แบบ
กรอกข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษา โดยจัดให้นกั ศึกษากรอกนับแต่แรกเข้ามาเรี ยน แล้วเก็บไว้ในแฟ้ มของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ให้พร้อมต่อการนํามาใช้ประโยชน์เมื่อต้องการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(ตัวอย่าง)
แบบกรอกข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ...................................................................................
ชื่อนักศึกษา................................................................................................
หมู่เรี ยน......................................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา....................................................................................
1. รหัสประจําตัว…………………………สาขาวิชา..............................................................................
คณะ........................................................
2. วุฒิเดิม..........................................................คะแนนเฉลี่ย..................................................................
ก่อนเข้าศึกษาเคยทํางาน................................................เป็ นเวลา......................................................ปี
3. ที่อยูป่ ั จจุบนั
บ้าน หอพัก เลขที่...............ถนน................................ตําบล............................
อําเภอ...............................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................
โทรศัพท์.........................อาศัยอยูก่ บั .......................ความสัมพันธ์กบั นักศึกษา..................................
ที่อยูภ่ ูมิลาํ เนา.......................................................................................................................................
4. เกิดวันที่...............เดือน...........................พ.ศ......................ปั จจุบนั อายุ..............ปี ศาสนา…...……..
สัญชาติ...................................
5. จํานวนพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา....................คน เป็ นบุตรคนที่............จํานวนพี่นอ้ งต่างมารดา(ถ้ามี)
...................คน
6. บิดาชื่อ...................................................อายุ........ปี รายได้ต่อเดือน..................บาท อาชีพ................
สถานที่ทาํ งานของบิดา................................................................โทรศัพท์.........................................
ที่อยูข่ องบิดา................................................................................โทรศัพท์………………….………
7. มารดาชื่อ...............................................อายุ........ปี รายได้ต่อเดือน..................บาท อาชีพ................
สถานที่ทาํ งานของมารดา.............................................................โทรศัพท์........................................
ที่อยูข่ องมารดา.............................................................................โทรศัพท์…………………………
8. ตอบเฉพาะภาคปกติ
ผูป้ กครองชื่อ.........................................อายุ........ปี รายได้ต่อเดือน...............บาท อาชีพ....................
สถานที่ทาํ งานของผูป้ กครอง........................................................โทรศัพท์........................................
ที่อยูข่ อง ผูป้ กครอง.......................................................................โทรศัพท์…………………………
ความสัมพันธ์กบั นักศึกษา...................................................................................................................
9. เพื่อนสนิท ชื่อ...............................................................สถานที่ติดต่อ................................................
.....................................................................................โทรศัพท์.........................................................

10. ถ้าที่บา้ นของนักศึกษาทําธุรกิจด้วย ธุรกิจที่ทาํ คือ...............................................................................
11. รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา................................บาท ได้จาก.............................................................
12. นักศึกษาเดินทางมามหาวิทยาลัยโดย...................................................................................................
13. ประเภทกิจกรรมที่นกั ศึกษาสนใจเป็ นพิเศษ........................................................................................
14. ความสามารถพิเศษของนักศึกษา........................................................................................................
15. ตําแหน่งหรื อเกียรติบตั รที่เคยได้รับ....................................................................................................
16. เป้ าหมายในอนาคตสําหรับนักศึกษา...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
17. ความเป็ นอยู่ ความต้องการ และปั ญหาของ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
นักศึกษา
,k
,k,kd
17.1 ภาระทางบ้านที่นกั ศึกษาต้องช่วยปฏิบตั ิ
17.2 ภาระของนักศึกษาด้นการหารายได้
ช่วยตนเองในด้านการเรี ยน
17.3 ความจําเป็ นของนักศึกษาที่ตอ้ ง
หารายได้พิเศษ
17.4 ความต้องการของนักศึกษาในการ
ขอรับทุนการศึกษา
17.5 ความต้องการศึกษาต่อเมื่อจบจากมหาวิทยาลัย
17.6 ความต้องการของนักศึกษาในด้าน
พัฒนาตนเอง
17.6.1 บุคลิกภาพ
17.6.2 ทักษะอาชีพ
17.6.3 ภาษาต่างประเทศ
17.7 นักศึกษามีปัญหาด้านต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
17.7.1 การเงิน
17.7.2 สุ ขภาพ
17.7.3 การเรี ยน
17.7.4 การคบเพื่อน
17.7.5 เพื่อนต่างเพศ
17.7.6 อารมณ์และสุ ขภาพจิต
17.7.7 ความสัมพันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว

แผนทีท่ อี่ ยู่ปัจจุบันของนักศึกษา

แผนทีท่ อี่ ยู่ภูมลิ าํ เนาของนักศึกษา

เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว อาจารย์ที่ปรึ กษาควรหาเวลาอ่านข้อมูลของนักศึกษา แต่
ละคน เพื่อจะได้รู้จกั และเข้าใจนักศึกษาแต่ละคนดียง่ิ ขึ้น และถ้ามีเวลามากพออาจเรี ยกนักศึกษาทั้งหมดมา
พบเพื่อสัมภาษณ์หาข้อเท็จจริ งเพิ่มเติม และบันทึกผลไว้ในระเบียบของนักศึกษาแต่ละคน สําหรับการเอา
ไปใช้ประโยชน์เมื่อนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

ขอบเขตของการให้ คาํ ปรึกษา
การมาขอคําปรึ กษาของนักศึกษาที่ท่านรับผิดชอบนั้น จะมีขอบข่ายปัญหาอยู่ 3 ด้าน
1. ปั ญหาเกี่ยวกับชีวิตส่ วนตัวและสังคม
2. ปั ญหาเกี่ยวกับการศึกษา
3. ปั ญหาเกี่ยวกับการงานและอาชีพ
วิธีช่วยเหลือปัญหา 3 ด้านนี้ จะมีระดับของปัญหาอยู่ 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่
1.
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระดับความคิด ตัวอย่างเช่น ตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะเลือกทํางานชิ้นใดก่อน
ตัดสิ นใจไม่ได้วา่ จะเลือกเรี ยนอะไร ปั ญหานี้มกั สื บเนื่องมาจากผูข้ อคําปรึ กษาขาดข้อมูล (ไม่รู้) หรื ออาจได้
ข้อมูลมาผิด ๆ ปัญหาระดับความคิดมาจาก
1)
ขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองได้แก่ ข้อมูลภายในตัวเอง เช่นไม่รู้จกั ตนเองในด้านต่างๆ
ไม่รู้วา่ ตนเองมีความถนัดอะไร ไม่แน่ใจว่าสนใจด้านใด ไม่รู้วา่ มีความสามารถเพียงใด
2)
ขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลภายนอกตัวเอง ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน เป็ นต้น
3)
ได้รับข้อมูลที่ผดิ อาจมาจากการเรี ยนรู ้ที่ผดิ ความเป็ นจริ ง มีความเชื่อที่ผดิ ไปจาก
ความเป็ นจริ ง
2.
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระดับความรู้สึก เช่น น้อยใจที่ไม่ได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่ วมงาน
โกรธที่ลูกน้องไม่เชื่อถือ ปั ญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยูใ่ นจิตใจคนเป็ นเวลานาน จนกลายเป็ นความรู ้สึกที่ฝังแน่น
ในตน และมักจะทําให้บุคคลนั้นกลายเป็ นผูท้ ี่มีความกดดันทางอารมณ์สูง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุหลายประการ
เป็ นต้นว่า การไม่ประสานสอดคล้องกันระหว่างตนเองกับประสบการณ์แวดล้อม เป็ นผลทําให้บุคคลมอง
ตนเองและเข้าใจตนเองผิดไปจากความเป็ นจริ ง หรื อรู ้สึกว่าตนเองมีปมด้อย เทียบกับผูอ้ ื่นไม่ได้ ไม่ได้รับ
ความรักจากพ่อแม่เท่าพี่นอ้ ง เกิดเบื่อ ท้อแท้ บุคคลที่มีปัญหาเหล่านี้ มักจะยอมให้ประสบการณ์ในอดีตมา
เป็ นเครื่ องบัน่ ทอนกําลังใจในการดํารงชีวติ และการทํางาน
3.
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระดับพฤติกรรม เช่น การขาดเรี ยน ไม่กล้าแสดงออก พฤติกรรม
เบี่ยงเบน ติดยาเสพติด เป็ นต้น ลักษณะปัญหานี้ มักเนื่องมาจากการที่บุคคลไม่พอใจในการกระทําของ
ตนเอง และต้องการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม สาเหตุที่เกิดจาก ผูม้ าขอคําปรึ กษาไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของ
ตนเองได้ และซ่อนเร้นพฤติกรรมของตน

ทักษะทีจ่ าํ เป็ นในการให้ คาํ ปรึกษา
ทักษะเบื้อต้นของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ได้แก่
- ทักษะในการฟัง(Listening Skills)
- ทักษะในการตอบสนอง(Responding Skills)
- ทักษะในการถาม(Questioning Skills)
ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้การให้คาํ ปรึ กษา ประสบความสําเร็ จได้ดีข้ ึน กล่าวคือ
1. ช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษากับผูม้ าขอคําปรึ กษา
2. ช่วยให้ผใู ้ ห้คาํ ปรึ กษาเข้าใจสภาพจิตใจ ความรู ้สึกนึกคิดของผูม้ าขอคําปรึ กษา ซึ่งจะช่วยให้
กระบวนการให้คาํ ปรึ กษาต่อเนื่องและบรรลุผลสุ ดท้ายได้
3. ช่วยเร่ งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของผูม้ าขอคําปรึ กษา

การทํางานในฐานะอาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์ ทปี่ รึกษาต้ องฝึ กฝนตนเอง
1. การฟังอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การเพิม่ ความสัมพันธ์อนั ดีเพื่อลดการต่อต้าน
3. การถามอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การฟังอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
1. มีความต้องการที่จะฟัง-ปั ญหาในการฟังเกือบทุกอย่างจะสําเร็ จได้ดว้ ยผูฟ้ ังมีเจตคติที่ดีต่อคู่สนทนา
2. หยุดพูด เงียบ-คนเราไม่สามารถฟังในขณะพูด
3. ใส่ ใจในสิ่ งที่ผพู ้ ดู กําลังพูด-ให้ความสนใจ คําพูด ความคิด ความรู ้สึกที่ผกู พันกับสิ่ งที่เขากําลังพูด
4. รู ้จกั อดทน-ให้เวลาแก่ผพู ้ ดู ในสิ่ งที่ตอ้ งการพูด
5. ให้การยอมรับ-เข้าใจ เข้าไปอยูใ่ นภาวะผูพ้ ดู เพื่อจะได้เข้าใจถ่องแท้วา่ เขาพยายามจะสื่ ออะไร
ให้ทราบ
6. ฟังในสิ่ งที่ผพู ้ ดู ไม่ได้พดู -บางครั้งอาจจะรู ้จกั ผูพ้ ดู ได้ดี จากสิ่ งที่เขาเลี่ยงที่จะพูดถึง หรื อไม่พดู เลย
7. สนใจคู่สนทนา-สังเกตสี หน้าท่าทาง อากัปกิริยาของคู่สนทนา แสดงให้เห็นถึงว่ากําลังฟัง หรื อ
อาจมีการตอบรับด้วยเสี ยง เช่น อือ เออใช่ ฯลฯ หรื อมีการพยักหน้าด้วยขณะฟัง
8. ไม่โต้เถียงเลี่ยงการขัดแย้ง-ขณะที่ฟัง มีความคิดที่จะค้านหรื อขัดแย้ง จะทําให้ไม่ได้ฟังเต็มที่ และ
อาจเสี ยความสัมพันธ์ (Rapport) อันดีระหว่างเรากับผูม้ าขอคําปรึ กษาด้วย
9. ป้ องกันการรี บด่วนตัดสิ น - รอจนกว่าจะได้ขอ้ มูล หรื อข้อเท็จจริ งครบถ้วนแล้วจึงตัดสิ นใจ

การเพิม่ ความสาพันธ์ อนั ดี เพือ่ ลดการต่ อต้ าน
ความสัมพันธ์อนั ดี (Rapport) เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญมากในการให้คาํ ปรึ กษา ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาควร
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูม้ าขอคําปรึ กษาเป็ นระยะ ๆ ตลอดเวลาของการให้คาํ ปรึ กษาและพยายามทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูม้ าขอคําปรึ กษามีระดับสูงขึ้นกว่าเดิม
การที่จะตัดสิ นว่ามีความสัมพันธ์
ดีหรื อไม่ สังเกตจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การร่ วมมือของผูม้ าขอคําปรึ กษา ความเต็มใจ
ที่จะเปิ ดเผยเรื่ องราวส่ วนตัวให้เราทราบ การยิม้ แย้ม ฯลฯ หรื อความรู ้สึกที่ดีของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาต่อผูม้ าขอ
คําปรึ กษา เป็ นต้น
การถามอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
1. ตั้งคําถามที่จะช่วยให้ผมู ้ าขอคําปรึ กษาให้พดู อย่างเสรี ไม่ควรถามเพือ่ ที่จะให้ผตู ้ อบจะตอบว่า
“ใช่” หรื อ “ไม่ใช่”
2. หลีกเลี่ยงการตั้งคําถาม
ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กบั ผูม้ าขอคําปรึ กษาลักษณะจับผิด
ตรวจสอบ
3. หลีกเลี่ยงการถามในลักษณะซักไซ้ไล่เรี ยง
4. ควรถามเพื่อสะท้อนความรู ้สึกเพื่อให้ผมู ้ าปรึ กษารู ้จกั ตนเอง
รู ้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถตอบคําถามในการแก้ไขปัญหาได้

ข้ อควรคํานึงในการให้ คาํ ปรึกษา
1. อย่าแก้ปัญหาโดยตัดสิ นใจแทนนักศึกษา ควรให้นกั ศึกษาได้คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น
และรับผิดชอบต่อตนเองในภายภาคหน้า
2. อย่าทําให้นกั ศึกษามีความคิด ความรู ้สึก เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึ กษาในทุกเรื่ อง ควรให้
นักศึกษามีความเป็ นตัวของตัวเอง ในด้านการแสดงความคิดภายใต้ความมีเหตุผล

ข้ อปฏิบัตใิ นการให้ คาํ ปรึกษาแก่ นักศึกษา
เพื่อให้การให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเป็ นได้ดว้ ยดี อาจารย์ที่ปรึ กษาควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. สร้างสัมพันธภาพ ทําให้นักศึกษาศรัทธา เชื่อถือ ไว้วางใจ สบายใจในการมาพบพูดคุย
ด้วยบรรยากาศที่เป็ นกันเอง จะทําให้นกั ศึกษาสบายใจเป็ นตัวของตัวเองซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหา
2. พยายามศึกษาทําความเข้าใจในตัวผูร้ ับคําปรึ กษา ทั้งด้านบุคลิกภาพ ลักษณะนิ สัย และปัญหาที่
ประสบว่าเป็ นคนอย่างไร ปั ญหาแวดล้อมหนักเบาแค่ไหน บางคนต้องใช้วิธีค่อยเป็ นค่อยไป บางคน
คิดเร็ ว ตัดสิ นใจเร็ ว บางคนจิ ตใจเข้มแข็ง บางคนเปราะบางต้องค่อย ๆ หว่านล้อม

ปั ญหาบางปั ญหานักศึกษาแก้ได้ดว้ ยลําพังตัวเอง บางปัญหาต้องอาศัยการช่วยเหลือจากผูอ้ ื่น ซึ่งต้องพิจารณา
เลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับตัวนักศึกษา และสภาพปัญหา
3. ในการให้คาํ ปรึ กษา อาจเป็ นปัญหาด้านการศึกษา ปั ญหาด้านการเรี ยน หรื อปัญหาส่ วนตัวและ
สังคม อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องให้คาํ ปรึ กษาได้ทุกด้าน ไม่ควรมุ่งให้คาํ ปรึ กษาด้านการเรี ยนเพียงอย่างเดียว และ
ต้องถือว่าเป็ นภาระหน้าที่โดยตรงของนักศึกษา มิใช่จะผลักภาระรับผิดชอบนี้ให้ฝ่ายแนะแนวหรื อ
ฝ่ ายปกครองเท่านั้น แต่ควรมีการประสานงานกับฝ่ ายที่กล่าวมาด้วย สําหรับปั ญหาบางกรณี ของอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ควรให้คาํ ปรึ กษาในทันทีที่นกั ศึกษามาพบ ไม่ควรประวิงเวลาหรื อขอนัดไปเป็ นวันอื่นนักศึกษาจะ
เกิดความรู ้สึกอบอุ่น และเห็นว่าอาจารย์ให้ความสําคัญกับตัวเขา
5. ขณะพูดคุยให้คาํ ปรึ กษา ควรใจหนักแน่น ใจกว้างที่จะให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยเสรี
แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ งพยายามให้เขาไม่ละเมิดสิ ทธิของคนอื่น เพื่อฝึ กทักษะทางสังคมให้เขาโดยใช้คาํ พูดที่
นักศึกษารู ้สึกว่าอาจารย์ให้เกียรติและยอมรับตัวเขาด้วย
6. มีการบันทึกเพือ่ เตือนความทรงจําภายหลังยุติการพูดคุยให้คาํ ปรึ กษาแล้ว เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ช่วยเหลือครั้งต่อ ๆ ไป
7. มีการติดตามผลพฤติกรรมของนักศึกษาภายหลังให้คาํ ปรึ กษาไปแล้ว เพื่อส่ งเสริ มพัฒนา หรื อให้
กําลังใจขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดจากพยายามลงมือแก้ปัญหา
8. เมื่อให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาไปแล้ว หรื อขณะดําเนินการให้คาํ ปรึ กษา อาจารย์ที่ปรึ กษาต้อง
รักษาจรรยาบรรณของการให้คาํ ปรึ กษาโดยเคร่ งครัด

จรรยาบรรณของอาจารย์ ทปี่ รึกษาในฐานะผู้ให้ คาํ ปรึกษา
ในการให้คาํ ปรึ กษา อาจารย์ที่ปรึ กษา ควรยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของการให้คาํ ปรึ กษา ดังนี้
1. รักษาข้อมูลส่ วนตัวของนักศึกษาไว้เป็ นความลับ
2. รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลใด ๆ ของนักศึกษาแก่คนอื่น และข้อมูลของผูอ้ ื่นแก่นกั ศึกษา
3. รักษาสวัสดิภาพของนักศึกษาที่มาขอรับคําปรึ กษา ไม่กระทําการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผล
เสี ยหายแก่นกั ศึกษาโดยไม่เป็ นธรรม ขณะเดียวกัน ก็ไม่รักษาผลประโยชน์ของนักศึกษาจนไม่เป็ นธรรมแก่
บุคคลอื่น
4. ต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุ ดความสามารถ แต่ถา้ เกินความสามารถที่จะช่วยได้
ก็ไม่ควรเก็บเรื่ องไว้ ควรขอความร่ วมมือจากฝ่ ายอื่น หรื อส่ งนักศึกษาให้ฝ่ายอื่นช่วยต่อไป
งานให้คาํ ปรึ กษานั้น ถ้าทําได้โดยมีประสิ ทธิภาพน่าจะช่วยนักศึกษาได้มาก เพราะนอกจากจะ
มุ่งให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเองแล้ว ยังเป็ นการฝึ กทักษะในการพึ่งตนเอง คิดเป็ นทําเป็ น แก้ปัญหาได้
แต่การที่จะทํางานนี้ได้โดยมีประสิ ทธิภาพนั้นมิใช่งานที่ทาํ ได้โดยง่าย แต่กไ็ ม่ยากจนเกินกว่าที่จะฝึ กฝน

บทที่ 5

การให้ ความช่ วยเหลือแก่ นักศึกษาประจํากลุ่มทีป่ รึกษา
การให้ความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษาประจําหมู่เรี ยนนั้น แบ่งเป็ น 3 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้
1. การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการเรี ยน
2. การให้ความช่วยเหลือด้านการปรับตัวและสังคม
3. การให้ความช่วยเหลือด้านการวางแผนและการเตรี ยมตัวเพื่ออาชีพ

การให้ ความช่ วยเหลือด้ านวิชาการและการเรียนแก่ นักศึกษาประจํากลุ่มทีป่ รึกษา
การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการเรี ยนนั้น นอกจากมุ่งสร้างเสริ มกําลังใจ ให้แนวทางการ
เรี ยนโดยได้ผลดี และให้แนวทางในการซ่อมเสริ มบางรายวิชา และการตัดสิ นใจเลือกแล้วยังรวมไปถึงการ
ให้ความรู ้ความเข้าใจในแนวปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่นกั ศึกษาต้องเกี่ยวข้องด้วยดังนี้
1. การให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องหลักสู ตรและแผนการเรี ยน
2. การให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการเลือกวิชาและการลงทะเบียนเรี ยน
3. การให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการเปลี่ยน ถอน เพิ่ม วิชาเรี ยน หรื อการลาพักการเรี ยน
4. การให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องวิธีการเรี ยนและการแก้ปัญหาทางการเรี ยน
5. การให้คาํ แนะนําช่วยเหลือนักศึกษาที่เรี ยนอ่อน ให้การปรับปรุ งการเรี ยนให้ดีข้ ึน
6. การให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการวัดผลและการสอบ
7. การให้ความรู ้ความเข้าใจในระเบียบการชําระเงินค่าหน่วยกิต และเงินบํารุ งการศึกษา
8. การให้ความรู ้ความเข้าใจในระเบียบการขอใบรับรอง และใบรายงานผล
9. การให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย
10. การให้คาํ แนะนําเรื่ องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ในการให้ความรู ้ความเข้าใจดังกล่าว อาจชี้แจงในชัว่ โมงโฮมรู มหรื อการประชุมกลุ่มที่ปรึ กษา หรื อ
ให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายคนเมื่อนักศึกษามีปัญหามาขอรับคําปรึ กษา และเพื่อเป็ นการเตือนความจําในแนวปฏิบตั ิบาง
ประการที่จาํ เป็ น อาจจัดทําเป็ นเอกสารแผนผังแสดงลําดับขั้นในการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

การลงทะเบียนรายวิชาและการชําระเงิน
พบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบแผน
การเรี ยนก่อนลงทะเบียน

ถ้ามีการเพิ่ม-ถอน หรื อเปิ ดวิชาเรี ยน
ให้ดาํ เนินการทาง Internet ตามวันเวลาที่
กําหนดก่อน

รับบัตรลงทะเบียนที่สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการฯ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบบัตรลงทะเบียนก่อนชําระเงิน

หากพ้นกําหนดตามประกาศแล้วนักศึกษา
จะต้องเสี ยค่าปรับตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

ชําระเงินลงทะเบียน ตามวัน เวลา
ที่กาํ หนด

นักศึกษาเก็บใบเสร็ จไว้เป็ นหลักฐาน
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

กรณี ที่ชาํ ระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคาร
ให้นาํ เอกสารที่ธนาคารออกให้มาติดต่อ
ขอรับใบเสร็ จได้ที่ฝ่ายการเงิน หลังชําระเงิน
แล้ว 1 สัปดาห์

อาจารย์ที่ปรึ กษาควรทําการศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชา และการชําระเงิน
การขอเพิ่มถอนรายวิชา การยกเลิกรายวิชา การส่ งรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบเนื่องจากเวลาเรี ยนไม่พอ
การปฏิบตั ิกรณี นกั ศึกษาขาดสอบปลายภาค การขอโอนผลการเรี ยนและการยกเว้นผลการเรี ยน การลาพักการเรี ยน
คุณสมบัติของนักศึกษาภาคปกติ ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษอื่นๆ ที่จะสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรได้
ระเบียบของมหาวิทยาลัยได้กาํ หนดคุณสมบัติดงั กล่าวไว้อย่างไร ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยได้กาํ หนดแนว
ปฏิบตั ิของตนเอง
นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึ กษาจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจในเรื่ องการพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ในทุกกรณี รวมถึงการขอย้ายสถานศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต ดังเอกสารแผนผังแสดงลําดับขั้นในการ
ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

การขอยกเลิกวิชาเรียน

นักศึกษาเขียนคําร้องที่
สํานักส่ งเสริ มวิชาการฯ

การขอยกเลิกวิชาเรี ยนต้องดําเนินการให้
เสร็ จก่อนสอบปลายภาค 1 สัปดาห์หรื อ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

แจ้งอาจารย์ที่ปรึ กษารับทราบและลงนาม

แจ้งอาจารย์ผสู ้ อนเพื่อทราบและลงนาม

ยืน่ คําร้องที่สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการฯ

เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล w
ในรายวิชาที่ขอยกเลิก

อาจารย์ผสู ้ อนให้ W ในใบส่งเกรด

กรณี ยกเลิกรายวิชาบังคับต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาเดิมใหม่
ในภาคเรี ยนถัดไป

อาจารย์ ผู้สอนส่ งรายชื่อนักศึกษาไม่ มีสิทธิ์สอบ
เนื่องจากเวลาเรียนไม่ พอ
นักศึกษาที่มีเวลาเรี ยนในรายวิชาน้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมด หรื อ
นักศึกษาที่มีเวลาเรี ยนในรายวิชาน้อยกว่า
ร้อยละ80 แต่ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60

อาจารย์ผสู้ อนส่ งรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลา
เรี ยนน้อยกว่า ร้อยละ 80 แต่ไม่ต่าํ กว่า
ร้อยละ 60 ที่งานทะเบียนฯ
ตามกําหนดวิชาการ

ถ้าผลการพิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์สอบ
นักศึกษาจะต้องมีผลการเรี ยนเป็ น E

งานทะเบียนฯรวบรวมเสนอ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา

ฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล
ประกาศผลการพิจารณา แจ้ง
อาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษาทราบ

ถ้าผลการพิจารณาให้นกั ศึกษามีสิทธิ์สอบ
อาจารย์ผสู้ อนส่ งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ
และจัดข้อสอบได้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผสู ้ อน
(อาจดูจากใบลาประกอบการพิจารณา หากมีเหตุผลเพียงพอ)

การปฏิบตั ใิ นกรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค

1. ลาป่ วย
นักศึกษายืน่ คําร้องขอสอบปลายภาค
พร้อมใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
ที่งานทะเบียนฯ ตามประกาศ

2. ลากิจ
นักศึกษายืน่ คําร้องขอสอบปลายภาค
พร้อมหลักฐานที่ตอ้ งขาดสอบ
ที่งานทะเบียนฯ ตามประกาศ

งานทะเบียนและประมวลผล
รวบรวมและเสนอคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณา

ประกาศผลการพิจารณา แจ้ง
อาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษาทราบ

นักศึกษาเข้าสอบตามประกาศ

ถ้าผลการพิจารณาให้มีสิทธิ์ สอบ
ปลายภาค ให้อาจารย์ผสู้ อนจัด
สอบให้นกั ศึกษา
ถ้าผลการพิจารณาไม่ให้มีสิทธิ์
สอบปลายภาค นักศึกษาจะต้องมี
ผลการเรี ยนเป็ น E

ระหว่างรอผลการพิจารณา
ผูส้ อนส่ งผลการเรี ยนเป็ น I
หลังพิจารณาให้สิทธิ์สอบ
และดําเนินการสอบแล้ว
ผูส้ อนส่ งผลการเรี ยนแก้ I
เป็ นผลการเรี ยนอื่น เช่น A B C
D ตามกําหนด

การขอโอนผลการเรียนและยกเว้ นผลการเรียน

นักศึกษาขอคําร้องที่สาํ นักส่ งเสริ มวิชาการ และเขียนคําร้อง
โดยแนบใบรายงานผล (Transcript )(กรณี เทียบจากสถาบัน
อื่นให้แนบคําอธิ บายรายวิชาเพื่อประกอบการพิจารณา) เสนอ
ให้คณะที่รับผิดชอบสอนรายวิชานั้นเทียบรายวิชา และต้อง
ดําเนินการให้เสร็ จสิ้ นภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

นักศึกษาเสนอคําร้องให้ที่ปรึ กษารับทราบ
และลงนาม

1. การขอโอนผลการเรี ยน ต้องโอนผลการเรี ยน
ทุกรายวิชา ทุกหน่วยกิตและกําหนดให้เฉพาะ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบูรณ์เท่านั้น
2. การขอยกเว้นรายวิชา จะยกเว้นรายวิชาใดก็ได้
จากสถาบันอื่นหรื อหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการเรี ยนของรายวิชาที่ขอยกเว้นจะต้องไม่ต่าํ
กว่า C หรื อ P หรื อเทียบเท่า และยกเว้นได้เพียง 3
ใน 4 ของหน่วยกิตรวม ตามโครงสร้างหลักสู ตร
ที่กาํ ลังศึกษาอยู่

สํานักส่ งเสริ มวิชาการ ฯ รวบรวมเสนอ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา
กรณี ยกเว้นรายวิชา

การโอนผลการเรี ยนไม่ตอ้ งผ่านคณะกรรมการ
วิชาการ

สํานักส่ งเสริ มวิชาการ ฯ ประกาศผลการขอ
เทียบยกเว้นรายวิชา และโอนผลการเรี ยน

นักศึกษารับคําร้องยกเว้นรายวิชา และโอนผลการ
เรี ยน เพื่อชําระเงินค่าธรรมเนียม
ที่การเงิน ตามระเบียบ
(การโอน 200 บาท/ การยกเว้นหน่วยละ 50 บาท)

นักศึกษานําคําร้องยกเว้นรายวิชา และโอนผล
การเรี ยนที่ชาํ ระเงินแล้ว ส่ งคืนที่สาํ นัก
ส่ งเสริ มวิชาการฯ เพื่อบันทึกข้อมูลรายวิชา

การลาพักการเรียน

นักศึกษาจะต้องไม่ลงทะเบียนรายวิชาที่ได้รับการ
โอนผลการเรี ยนหรื อยกเว้นรายวิชาเรี ยน
ถ้ามีรายวิชาดังกล่าวในตารางสอนให้ทาํ การ
ถอนรายวิชาออกก่อนลงทะเบียน

นักศึกษาเขียนคําร้องที่สาํ นักส่ งเสริ มฯ
แล้วให้อาจารย์ที่ปรึ กษารับทราบและลงนาม

นักศึกษาจะต้องมีสภาพการเป็ นนักศึกษา
จนถึงภาคการศึกษาที่ขอลาพักการเรี ยน

การลาพักการเรี ยนต้องดําเนินการให้เสร็ จสิ้ น
ตามกําหนดในภาคการศึกษานั้น

นักศึกษาจะสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรได้ ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้ วน ดังนี้

สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วน
ตามโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00

มีสภาพเป็ นนักศึกษาตามเกณฑ์

ในกรณี เรี ยนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่าํ กว่า 8
สําเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์

นักศึกษาภาคปกติจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาต้ องอยู่ในเกณฑ์ ข้อใดข้ อหนึ่งต่ อไปนี้

เมื่อนักศึกษาทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.60
เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติที่ 2 ของการเรี ยนนับแต่เริ่ มเข้าเรี ยน
หรื อ
เมื่อนักศึกษาทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80
ในภาคการศึกษาปกติที่ 4, 6, 8, และ10
หรื อ
เมื่อนักศึกษาเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยงั ได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.80
หรื อ
เมื่อมีสภาพเป็ นนักศึกษาติดต่อกันครบ 8 ปี ติดต่อกันกรณี
หลักสูตร 4 ปี และ 10 ปี ติดต่อกันกรณี หลักสูตร 5 ปี แล้วยัง
ขาดคุณสมบัติที่จะสําเร็ จการศึกษาข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ
หรื อ
เมื่อนักศึกษาไม่ผา่ นกลุ่มฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเป็ นครั้งที่ 2
หรื อ
เมื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
หรื อ
เมื่อนักศึกษาลาออกจากการเป็ นนักศึกษา

นักศึกษา ภาคกศ.ปช. จะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาต้ องเกณฑ์ ข้อใดข้ อหนึ่งต่ อไปนี้

การขอย้ ายสถานศึกษา

เครื่องมือและข้ อมูลในการให้ คาํ ปรึกษาแก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. คูม่ ืออาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คูม่ ือนักศึกษา
3. ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ และระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
4. หลักสูตรและแผนการเรี ยน ของนักศึกษา
5. กิจกรรมนักศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
6. แฟ้ มประวัติ และระเบียนสะสมของนักศึกษา
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้นกั ศึกษา
8. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่นกั ศึกษาสนใจ
ข้อมูลต่าง ๆ สามารถสื บค้นได้จากเว็บไซต์ของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน หรื อเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

การให้ ความช่ วยเหลือด้ านการปรับตัวทางสั งคมแก่นักศึกษา
การให้ความช่วยเหลือในด้านการปรับตัวทางสังคมแก่นกั ศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษาสามารถดําเนินงานได้
ทั้งภายในกลุ่ม รายบุคคลในชัว่ โมงโฮมรู ม หรื อการประชุมกลุ่มที่ปรึ กษา การกล่าวตักเตือนอบรมปลูกฝังใน
ด้านความมีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงาม การรักษารู ปแบบ การคบเพื่อน ความประพฤติตลอดจนการ
จัดหารายได้พเิ ศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา การกูย้ มื จากเงินกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา เป็ นต้น
ในที่น้ ีอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ช้ ีให้เห็นถึงความจําเป็ นในเรื่ องต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับนักศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. การอบรมในเรื่ องกิริยามารยาทและคุณธรรม
2. การอบรมให้รู้จกั หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น
3. การแนะนําในเรื่ องการแต่งกายให้เหมาะสม
4. การแนะนําในเรื่ องการคบเพือ่ น
5. การแนะนําในเรื่ องการพัฒนาบุคลิกภาพ
6. การแนะนําในเรื่ องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
7. การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการรู ้จกั ฝึ กฝนตนเองให้เป็ นคนอดทน และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
8. การให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการฝึ กฝนตนเองให้เป็ นคนรู ้จกั คิด ช่างสังเกต และมีเหตุผล
9. การให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ปัญหาด้านความประพฤติ
10. การให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
11. การให้คาํ แนะนําและช่วยแก้ปัญหาทางด้านการเงินโดยการติดต่อขอทุนการศึกษา หรื อ
การช่วยหางานให้ทาํ ระหว่างปิ ดภาคเรี ยน การให้กยู้ มื เงินกองทุนเพื่อการศึกษา
12. การให้คาํ แนะนําในเรื่ องการเช่าหอพัก
13. การให้คาํ แนะนําในเรื่ องข้อควรปฏิบตั ิในการใช้บริ การต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุด
ห้องพยาบาล ฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล เป็ นต้น
14. การให้คาํ แนะนําในเรื่ องการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
15. การทําหน้าที่เป็ นสื่ อกลางเพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และนักศึกษา
16. การวางแผนงานร่ วมกับอาจารย์แนะแนว อาจารย์ผสู ้ อน และอาจารย์ที่ปรึ กษาด้วยกันในเรื่ องการ
ให้คาํ แนะนําแก่นกั ศึกษา
17. การมีส่วนร่ วมในการกําหนดหัวข้อเรื่ องที่จะประชุมนักศึกษาในชัว่ โมงโฮมรู ม
18. การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรให้แก่นกั ศึกษา
19. การมีส่วนร่ วมในการเชิญวิทยากรมาให้การอบรมและให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาในบางครั้ง
20. การติดต่อกับผูป้ กครองของนักศึกษา
21. การจัดทําโครงการพิเศษเฉพาะกลุ่มเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกลุ่มตามความต้องการและจําเป็ น
22. การให้คาํ แนะนําในด้านการป้ องกันยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศสัมพันธ์

23. การให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบทบาททางเพศของตนเอง
24. การให้คาํ แนะนําและสร้างความเข้าใจพื้นฐานในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน
การให้ ความช่ วยเหลือด้ านการวางแผนและเตรียมตัวเพือ่ อาชีพแก่นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาจะต้องให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ตั้งแต่เริ่ มต้นของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง และการศึกษาในส่ วนปี สุ ดท้ายที่จะสําเร็ จการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถออกไป
ทํางานสู่ สถาบันวิชาชีพ ตามสายวิชาที่นกั ศึกษาได้สาํ เร็ จหรื อตามความถนัดของนักศึกษา ดังนั้นกิจกรรมใน
การช่วยเหลือนักศึกษาทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพส่ วนตัว ทางสังคม อาจารย์ที่ปรึ กษาสามารถดําเนินการ
ได้โดยจัดกิจกรรมโฮมรู มหรื อการประชุมกลุ่ม การนําเอาระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้าไปใช้ในการหางาน
ทํา การจัดให้นกั ศึกษาภายในกลุ่มมีโอกาสหาข้อมูล และนํามาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม การให้คาํ ปรึ กษา
เป็ นรายคนที่มีปัญหาเฉพาะเรื่ อง การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเป็ นการเฉพาะภายในกลุ่ม
บทบาทของอาจารย์ ทปี่ รึกษาด้ านกิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมโฮมรู มซึ้งอาจารย์ที่ปรึ กษาและมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีข้ ึน ประโยชน์ของกิจกรรมโฮมรู มที่
พอจะมองเห็นเด่นชัด คือ
1.
ช่วยเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความคุน้ เคยระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษากับนักศึกษา และ
ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาในกลุ่มเดียวกัน
2.
ช่วยให้นกั ศึกษาได้แนวทางปฏิบตั ิท้ งั ด้านการเรี ยน การปรับตัวในสังคม เป็ นการพัฒนาตัว
นักศึกษาได้อีกทางหนึ่งที่นอกเหนือจากการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
3.
ช่วยสนับสนุนงานบริ หารของมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง เพราะเป็ นช่องทางในการนําข้อ
ปฏิบตั ิกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย มาสู่ตวั นักศึกษา โดยผ่านทางอาจารย์ที่ปรึ กษาขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็
ทราบความคิดเห็น ความต้องการของนักศึกษาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาอีกเช่นเดียวกัน
4.
ช่วยให้งานสอน งานวิชาการ งานกิจกรรมนักศึกษาบังเกิดผลดี โดยอาศัยอาจารย์ที่ปรึ กษาช่วย
เป็ นสื่ อกลางให้กบั ฝ่ ายต่าง ๆ
หลักการจัดกิจกรรมโฮมรู ม มีดงั นี้
1.
มีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนที่นอกเหนือจากตารางเวลาเรี ยนประจําของนักศึกษา
2.
ชัว่ โมงโฮมรู มควรให้ตรงกันทุกหมู่เรี ยน หรื อทุกกลุ่มที่ปรึ กษา เพื่อนักศึกษาจะได้
ไม่ติดขัดกับการนัดสอนนัดสอบของอาจารย์ผสู ้ อนบางท่าน หรื อไม่ติดขัดกับการนัดทํากิจกรรมกับเพื่อน
นักศึกษากลุ่มอื่น นอกจากนั้นการใช้เวลาให้ตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย ยังช่วยป้ องกันปัญหาเรื่ องการหลงลืม
ได้บา้ ง

3.
มีการประสานงานกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษากับอาจารย์แนะแนว และอาจารย์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพื่อเตรี ยมหัวข้อ เตรี ยมเรื่ อง เตรี ยมกิจกรรมโฮมรู ม ให้เกิดประโยชน์ท้ งั แก่ตวั
นักศึกษาและทุกฝ่ ายได้โดยแท้จริ ง
4.
มีการเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการของนักศึกษาอย่างเป็ นระบบและดําเนินการสร้าง
ความเข้าใจ หรื อช่วยแก้ปัญหาหรื อสนองความต้องการของนักศึกษาให้จริ งจังและสมเหตุสมผล
5.
มีการติดตามผล การประเมินผล การจัดประชุม หรื อจัดกิจกรรมโฮมรู ม โดยฝ่ ายที่รับผิดชอบ
งานระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาของมหาวิทยาลัย
แล้วประชุมสัมมนารายงานสรุ ปโดยฝ่ ายที่รับผิดชอบนั้น ๆ
ร่ วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาทั้งมหาวิทยาลัย

...............................................................

ภาคผนวก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ประเภทสิ ทธิพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔
----------------------ด้วยตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๗ ได้กาํ หนด
วัตถุประสงค์ไว้วา่ มหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทํา
การสอน วิจยั ให้บริ การวิชาการแก่สงั คม ปรับปรุ ง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครู และส่ งเสริ มวิทยฐานะครู และประกอบกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีนโยบาย
ในการสนับสนุนและส่ งเสริ มการศึกษาให้กบั ประชาชนทัว่ ไปได้รับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๔ จึงมีมติ
ให้ออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า ทุนอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ประเภทสิ ทธิพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ประกาศนี้เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ การพิจารณาให้ทุนตามข้อบังคับนี้ เป็ นการให้ทุนการศึกษากับบุคลทัว่ ไป ที่มีความประสงค์จะ
เข้าศึกษา หรื อ กําลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“สภามหาวิทยาลัย
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
“ผูไ้ ด้รับทุน”
หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
“ทุนอุดหนุนการศึกษา” หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยยกเว้น
ให้กบั นักศึกษา
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการทุนการศึกษา ประเภทสิ ทธิพิเศษ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีคาํ สัง่ แต่งตั้ง
“ผูข้ อรับทุน”
หมายถึง บุคคลทัว่ ไปหรื อนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูท่ ี่มีความ
ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาในสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิ ดสอน

ข้อ ๕ ประเภทการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
๕.๑ ประเภทเรี ยนดี สําหรับนักเรี ยน นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตลอดหลักสู ตร ๔-๕ ปี (๘-๑๐ ภาคการศึกษา)
๕.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ สําหรับนักเรี ยน นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ ๖ หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร ๔-๕ ปี (๘-๑๐ ภาคการศึกษา)
๕.๓ ประเภทสร้างชื่อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัย สําหรับ นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของภาคการศึกษาที่คงเหลืออยู่
๕.๔ ประเภทโครงการพิเศษที่ร่วมมือกับองค์กรหรื อหน่วยงานภายนอก
ข้อ ๖ คุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รับการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
๖.๑ ประเภทเรี ยนดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรก่อนเข้าศึกษาหรื อขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ไม่ต่าํ กว่า ๒.๗๕ มีความประพฤติเรี ยบร้อย ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และเป็ น
แบบอย่างที่ดีกบั นักศึกษาอื่น ๆ
๖.๒ ประเภทความสามารถพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรก่อนเข้าศึกษาหรื อ
ขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่ต่าํ กว่า ๒.๒๐ มีความประพฤติเรี ยบร้อย ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั นักศึกษาอื่น ๆ
๖.๓ ประเภทสร้างชื่อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรในขณะที่
ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่ต่าํ กว่า ๒.๒๐ มีความประพฤติเรี ยบร้อย ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
และเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั นักศึกษาอื่น ๆ
ข้อ ๗ การตัดสิ ทธิ การได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
๗.๑ มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคเรี ยน ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด (ทุน
เรี ยนดี ๒.๗๕ ทุนความสามารถพิเศษและทุนสร้างชื่อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัย ๒.๒๐) หรื อ
๗.๒ สอบตกหรื อได้คะแนน E ในรายวิชาที่เรี ยน หรื อ
๗.๓ มีความประพฤติไม่เรี ยบร้อย ไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ไม่สามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาทัว่ ไปหรื อไม่ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย หรื อ
๗.๔ พักการเรี ยน หรื อไม่มาเรี ยนระหว่างที่ศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
๗.๕ ต้องเข้าร่ วมกิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
ข้อ ๘. ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
๘.๑ ผลการพิจารณาคัดเลือก ตัดสิ น หรื อตัดสิ ทธิ การให้ทุนของคณะกรรมการทุนการศึกษา
ประเภทสิ ทธิพิเศษที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น ถือเป็ นการสิ้ นสุ ด

๘.๒ ผูท้ ี่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ไม่เสี ยสิ ทธิในการรับทุนประเภทอื่น ๆ รวมทั้งเงินทุน
กูย้ มื จากรัฐบาล
๘.๓ ทุนอุดหนุนการศึกษาตามข้อบังคับนี้ ไม่มีพนั ธะหรื อข้อผูกมัดในการชดใช้ทุนคืน
ข้อ ๙ ให้อธิการบดี เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอาํ นาจออกประกาศหรื อคําสัง่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอาํ นาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ไชยะ)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

การคิดคะแนนเฉลีย่
ผลรวมของ (จํานวนหน่ วยกิตของรายวิชา× ค่ าระดับคะแนนของผลการเรียน) = ค่ าคะแนนเฉลีย่
หน่ วยกิตรวมทั้งหมด

ค่ าระดับคะแนนของผลการเรียน
A
=
4
B+ =
3.5
B
=
3
C+ =
2.5
C
=
2
D+ =
1.5
D
=
1
E
=
0
รายวิชายกเว้นหรื อโอนผลการเรี ยน และรายวิชาที่มีผลการเรี ยนเป็ น P ไม่นาํ มาคิดเฉลี่ย และไม่นาํ
หน่วยกิตมาเป็ นตัวหาร

ตัวอย่ าง
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
1500104 ความจริ งของชีวิต
1550001 พื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ
4000104 สิ่ งแวดล้อมและชีวิต
1553602 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
4000102 การคิดและการตัดสิ นใจ

3
3
3
3
2
3

A
B+
B
D
C+
E

(3×4=12)
(3×3.5=10.5)
(3×3=9)
(3×1=3)
(2×2.5=5)
(3×0=0)

ผลรวมของ(12+10.5+9+3+5+0) = 39.5 = 2.3235
หน่วยกิตรวม(3+3+3+3+2+3)
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ให้ตดั ทศนิยมออกเหลือ 2 หลัก ผลการเรี ยนเฉลี่ยที่ได้ เท่ากับ 2.32

