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คานา
อาจารย์ทป่ี รึกษามีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จของนักศึกษา ต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัว
เองเมื่อเข้ามาสู่สถานศึกษาใหม่ เช่น การปรับตัวกับเพื่อนใหม่ ปรับตัวในการเรียน ยิง่ ในสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึน้ เพราะถือว่าเป็นผูใ้ หญ่แล้ว ย่อมรับผิดชอบตัวเองได้ บางคนยังคุน้ เคย
การเรียนแบบเดิม คือ สมัยการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาในระยะแรกจะ
ยังไม่สามารถปรับตัวได้จะเกิดความคับข้องใจ หรือในกรณีการคบเพื่อนใหม่จะต้องเปลีย่ นเพื่อนใหม่ เป็ นต้น
ทัง้ การเรียนและการคบเพื่อนถ้านักศึกษาได้มโี อกาสปรับตัวให้สามารถดาเนินการด้วยดี เริม่ ต้นดี นักศึกษา
จะประสบความส าเร็จ ในการศึก ษา อาจารย์ท่ีป รึก ษาจึง มีบ ทบาทส าคัญ ที่จ ะช่ ว ยนัก ศึ ก ษา ให้ป ระสบ
ความส าเร็จในการปรับตัว และช่ ว ยเหลือ เมื่อ นัก ศึก ษาประสบปญั หา การช่ ว ยให้นัก ศึก ษาเรีย นอย่างมี
ความสุขและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คือ เป้าหมายของการทาหน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษา
เพื่อให้การดาเนินการ งานอาจารย์ทป่ี รึกษาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพจึง
จัดทาคู่มอื อาจารย์ทป่ี รึกษาเล่มนี้ขน้ึ เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คู่มอื อาจารย์ทป่ี รึกษาเล่มนี้ จะมีประโยชน์ในการพัฒนางานระบบอาจารย์
ทีป่ รึกษาดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ต่อไป
ฝา่ ยพัฒนานักศึกษา
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1. บทบาทของอาจารย์ทป่ี รึกษาต่อความสาเร็จของนักศึกษา
1.1 มหาวิทยาลัยในฐานะเป็ นชุมชนทางวิชาการ
1.2 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน ปจั จัยหลักแห่งความสุขและความสาเร็จของนักศึกษา
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3.2 หน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาในด้านบุคลิกและการปรับตัว
3.3 หน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาด้านประสานงานและอื่นๆ
4. แนวปฏิบตั ขิ องอาจารย์ทป่ี รึกษา
5. เครือ่ งมือและข้อมูลสาหรับอาจารย์ทป่ี รึกษา
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10. ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน
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แนวปฏิบตั ขิ องนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
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บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อความสาเร็จของนักศึกษา
1 มหาวิ ทยาลัยในฐานะ
1) ชุมชนทางวิชาการ
นักศึกษา
คณาจารย์และบุคลากร
2) ทีม่ ภี ารกิจร่วมกัน
การเรียนการสอน
การวิจยั
บริการวิชาการ
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
3) เมืองมหาวิทยาลัย
สมาชิกของมหาวิทยาลัยอยู่ประจาในมหาวิทยาลัย
สมาชิกทาภารกิจร่วมกัน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลมีทงั ้ ส่วนตัว ส่วนการศึกษาและส่วนการทาภารกิจอื่น
การจัดระเบียบสังคมเมืองมหาวิทยาลัยเน้น ความน่าอยู่ น่าศึกษา และน่าทางาน
เป็นสังคมเอือ้ อาทรทีม่ งุ่ สร้าง ความสุข และความสาเร็จ
2. ปฏิ สมั พันธ์ระหว่างกัน: ปัจจัยหลักแห่งความสุข และความสาเร็จของนักศึกษา
1) ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์
2) คณาจารย์สร้างปฏิสมั พันธ์กบั นักศึกษาผ่าน
การทาภารกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกัน
การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ
การให้คาปรึกษาด้านปญั หาส่วนตัว
การให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาอาชีพและการจัดหางาน
3) การจัดระบบ อาจารย์ทป่ี รึกษาในเมืองมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าทีแ่ ละเป็นภาระงาน
อาจารย์ทป่ี รึกษาด้านวิชาการ
อาจารย์ทป่ี รึกษาด้านกิจกรรม
อาจารย์ทป่ี รึกษาด้านสวัสดิการนักศึกษา
อาจารย์ทป่ี รึกษาด้านการพัฒนาอาชีพและการจัดหางาน
3. บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อความสาเร็จของนักศึกษา
1) ความสาเร็จของนักศึกษา
เรียนได้ดี
มีความสุข สนุกกับการเรียน
มีครูดแี ละกลุ่มเพื่อนทีด่ ี
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี
มีงานทา

2) บทบาทของอาจารย์ทป่ี รึกษา
ตระหนักในความสาคัญของภารกิจการเป็นอาจารย์ทป่ี รึกษา
เรียนรูเ้ ทคนิค วิธกี ารให้คาปรึกษา
ปฏิบตั ติ วั ต่อนักศึกษาเยีย่ งครูกบั ศิษย์
ทาตัวให้เป็นทีพ่ ง่ึ ของนักศึกษา
ทาหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาอย่างสม่าเสมอ และพร้อมทีจ่ ะให้นกั ศึกษาพบเป็ นกลุ่มและ
รายบุคคล
อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทและหน้ าที่ ดังนี้
1. บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ทป่ี รึกษา คือ อาจารย์ทไ่ี ด้รบั คาสังแต่
่ งตัง้ ให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา ดูแล และรับผิดชอบ
นักศึกษาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุ นให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการศึกษา
อาจารย์ทป่ี รึกษาจึงมีบทบาทสาคัญ คือ
1.1 การให้คาปรึกษาทางด้านวิ ชาการ
คือ การให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการเรียนของนักศึกษา เช่น
(1) การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาทีก่ าหนดตามหลักสูตร
(2) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้คาแนะนาในกรณีมปี ญั หาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
(3) สนับสนุ นการเรียนของนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถพิเศษให้ประสบผลสาเร็จสูงสุด
(4) ท างานร่ ว มกับ นั ก ศึ ก ษาในการวางแผนการประชุ ม และกิ จ กรรม สัม พัน ธ์ การสร้ า ง
ความคุน้ เคย ให้มคี วามสัมพันธ์ทร่ี ะหว่างนักศึกษา และระหว่างครูกบั ศิษย์ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการ
เรียนของนักศึกษา
(5) ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับวิธกี ารเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น การจด
บันทึกคาบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การอ่านตารา การเขียนรายงาน การนาเสนอ
รายงาน แก้ไขปญั หาผลการเรียนต่ า เป็ นต้น
1.2 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยูใ่ นช่วงวัยของการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปญั ญา ส่วนใหญ่จะมีปญั หาเรื่องพฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสม การคบเพื่อน ค่าใช้จ่าย ความขัดแย้ง
ต่างๆ เป็นต้น
(1) ปญั หาเกีย่ วกับการคบเพื่อน อาจารย์ทป่ี รึกษาจะต้องให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปรับตัวในการ
คบเพื่อนใหม่ ต้องระมัดระวังเรือ่ งยาเสพติด ความประพฤติทางเพศทีไ่ ม่เหมาะสม เป็นต้น
(2) ปญั หาเกี่ยวกับ สุ ขภาพจิต อาจารย์ท่ีปรึก ษาจะต้อ งคอยตรวจสอบดู นัก ศึก ษาบางคนมี
ปญั หาทางด้านสุขภาพจิตที่เนื่องมาจากปญั หาต่างๆ เช่น ปญั หาการเรียน ปญั หาเรื่องการเดินทาง ปญั หา
เรือ่ งการปรับตัว เป็ นต้น ปญั หาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดารงอยู่ และ
การเรียนในห้องเรียน อาจารย์ท่ปี รึกษาจึงมีบทบาทเหมือนพ่อแม่ท่ตี ้องคอยดูแลเอาใจใส่ หมันคอยสั
่
งเกต
พฤติกรรมและคอยช่วยเหลือ

(3) ปญั หาเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ย มีค่าใช้จา่ ยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม มีค่าใช้จ่ายสูงขึน้ ทัง้ ในการใช้
จ่ายส่วนตัวและการเรียน บางคนมีโทรศัพท์มอื ถือ และใช้เครื่องสาอางตามแฟชัน่ ทาให้มคี ่าใช้จ่ายสูงขึน้
ถ้าครอบครัวไม่สามารถสนับสนุ นได้จะเกิดปญั หา แม้ว่าจะมีกองทุน กยศ. หรือ กรอ. ให้กู้ยมื หรือ ทุนอื่นๆ
ก็ตาม ถ้าหากบริหารกิจกรรม บริหารการเงินไม่ดกี จ็ ะก่อให้เกิดปญั หาตามมาได้
(4) ปญั หาความขัดแย้ง ทีอ่ าจก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น
การรับน้องใหม่ การแย่งชิงคู่รกั เป็นต้น รวมทัง้ ความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในตัวนักศึกษา จากการไม่สามารถ
ปรับตัวในเรื่องต่างๆ ได้ ย่อมเกิดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเครียด ซึง่ อาจนาไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว ทา
ร้ายเพื่อน ทาร้ายตนเอง เป็นต้น
ั หาส าคัญ เบื้อ งต้น ที่นัก ศึก ษาใหม่จะพบในช่ ว งแรกของการเข้า สู่
ปญั หาการปรับตัว เป็ นป ญ
สถาบันการศึกษาใหม่ ถ้าได้รบั การช่วยเหลือด้วยดีจากอาจารย์ทป่ี รึกษาทีเ่ อาใจใส่ดูแลตั ง้ แต่ต้น และเมื่ออยู่
ในสถานศึกษามานานหลายปี จะมีปญั หาการเรียน การคบเพื่อน และค่าใช้จา่ ย เป็ นต้น โดยเฉพาะบางคนทีม่ ี
ปญั หากระทบหลายๆ ด้าน จากการเงิน ทางบ้าน เพื่อนฝูง จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต สมาธิ และการ
เรียน ซึง่ จะทาให้มสี ุขภาพจิตที่ไม่ดีมากขึน้ เพราะอาจต้องออกจากมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลว่าสอบตกหรือ
พ้นสภาพ
1.3 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิ กภาพ
สถาบันการศึกษาต้องการให้นักศึกษามีบุคลิกภาพทีด่ ใี นมหาวิทยาลัย และเมื่อจบการศึกษาไป
แล้ว บุคลิกภาพของนักศึกษา หมายถึง ลักษณะโดยรวมของนักศึกษาทีแ่ สดงหรือกระทาให้ปรากฏ เช่ น การ
เดิน การพูดจา การแต่งกาย กิรยิ ามารยาท การมองเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื เป็นต้น
กระบวนการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี จึงมีกจิ กรรมพัฒนา
บุคลิกภาพหลายลักษณะ ในรูปกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสาธิต การวางแผนเกี่ยวกับการพูด การวางตัว
การนาเสนอข้อมูล การแต่งกาย เป็ นต้น เพื่อนักศึกษาได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและนามาปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ตนเอง ซึ่งรวมถึงความประพฤติและการปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา เช่น การเคารพรุ่นพี่ การเคารพครูอาจารย์
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของสถาบันการศึกษา การเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผอู้ ่นื การซื่อสัตย์ และการตรง
ต่อเวลา เป็นต้น
สิง่ ดังกล่าวข้างต้น อาจารย์ท่ปี รึกษาจะมีบทบาทได้ช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างการศึกษาใน
สถาบันได้อย่างเต็มทีแ่ ละใกล้ชดิ การกล่อมเกลาจนเป็ นนิสยั จะช่วยให้นักศึกษาได้มมี าตรฐานด้านบุคลิกภาพที่
ดีตงั ้ แต่เป็นนักศึกษา เมือ่ จบออกไปแล้วจะเป็ นคนทีด่ ขี องสังคมและประเทศชาติ
1.4 การให้คาปรึกษาในการทากิ จกรรมของนักศึกษา
ประสบการณ์ในการทากิจกรรมของนักศึกษาในสถาบันการศึกษามีความหมายและมีคุณค่าที่เป็ น
พืน้ ฐานในการปฏิบตั งิ านภายหลังจบการศึกษา อาจารย์ทป่ี รึกษาจึงควรสนับสนุ นให้ประสบความสาเร็จ โดยให้
คาเสนอแนะในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคม เพื่อการเรียนรู้ การทางานหรือกิจกรรม
ในการเสริมความรูท้ างวิชาการ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน การฝึ กการเป็ นผู้นา ผู้ตาม ผู้ประสานงาน
และผูส้ นับสนุ น เป็ นต้น ซึง่ จะต้องได้การปลุกฝงั แนวคิดทีด่ งี ามในการทากิจกรรม เช่น
(1) การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทีท่ างมหาวิทยาลัยจัดขึน้ หรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการ
(2) การปลูกฝงั ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม

(4) พัฒนาทักษะการทางานของตนเองในการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างเป็ นระบบ และเรียนรูว้ ธิ กี าร
ปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
(5) การแบ่งเวลาในการทากิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียน
(6) สร้างวัฒนธรรมความประพฤติทด่ี ใี ห้กบั รุ่นพี่ หรือเป็นตัวอย่างให้กบั รุ่นน้อง
(7) ปลูกจิตส านึ กของนักศึกษาให้ตระหนักในคุ ณค่ าของมรดกของชาติ เช่ น ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็ นไทย รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมรอบตัวนักศึกษา และสถานศึกษาให้สะอาดเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นต้น
2. หน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยออกคาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ท่ปี รึกษาให้มหี น้าที่เป็ นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับของ
สถาบันการศึกษา ดังนัน้ อาจารย์ท่ปี รึกษาจึงต้องทาหน้ าที่ตามค าสังของสถาบั
่
นการศึกษา แต่ หน้ าที่ของ
อาจารย์ท่ปี รึกษาบางอย่างก็ไม่สามารถเขียนไว้ได้ทงั ้ หมด ถึงอย่างไรก็ตาม หน้ าที่ของอาจารย์ท่ปี รึกษา คือ
ช่วยเหลือแนะนานักศึกษาให้ประสบผลสาเร็จในการศึกษาตามศักยภาพอย่างสูงสุด และช่วยให้สามารถปรับตัว
และดารงชีพในสถาบันการศึกษาอย่างมีความสุข
ดังนัน้ หน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษาจะเป็ นไปตามคาสังของสถาบั
่
นการศึกษา และหน้าทีอ่ ่นื ๆ ทัวไป
่
ทีจ่ ะช่วยให้นกั ศึกษาจบการศึกษาอย่างมีความสุข ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
2.1 หน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิ ชาการ
(1) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน
(2) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
(3) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็ นไปตามหลักสูตรกาหนด
(4) ให้คาแนะนาช่วยเหลือในกรณีทม่ี ผี ลการเรียนต่าหรือเพิม่ ศักยภาพในการเรียนให้สงู ขึน้
(5) ให้คาแนะนาในการคิดคะแนนระดับค่าเฉลีย่
(6) ให้คาแนะนาเรือ่ งการเตรียมอาชีพหรือศึกษาต่อ
2.2 หน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านบุคลิ กและการปรับตัว
(1) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบันการศึกษา
(2) ให้คาปรึกษาเรือ่ งการปรับตัวในด้านการเรียน สุขภาพ การคบเพื่อน การพักอาศัย
(3) ดูแลเรือ่ งความประพฤติ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ
2.3 หน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านประสานงานและอื่นๆ
(1) ประสานงานกับผู้บริหาร อาจารย์ท่ปี รึกษา ผู้ปกครอง รวมทัง้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ช่วยเหลือนักศึกษาทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
(2) กาหนดตารางเวลาอานวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าพบ ทัง้ ในการปรึกษาเป็ นรายบุคคล
หรือกลุ่ม
(3) จัดทาระเบียนเก็บข้อมูลของนักศึกษาเป็ นรายบุคคลและเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ
(4) พิจารณาคาร้องของนักศึกษาโดยเร็ว และให้ช่วยเหลือได้ตามระเบียบบังคับ
(5) สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
(6) ให้ขอ้ มูลย้อนกลับต่อผูบ้ ริหาร ในการให้คาปรึกษาตลอดจนปญั หาต่างๆ

แนวปฏิ บตั ิ ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาควรปฏิ บตั ิ ดังนี้
1. ศึกษาคู่มอื อาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อทาความเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษา
2. จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษาเป็ นระเบียนสะสม และข้อมูลต่ างๆ ของ
นักศึกษา
3. เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ท่ปี รึกษาหรือผู้บริหาร เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบการให้
คาปรึกษา
4. นัดหมายนักศึกษา โดยจัดทาเป็ นตารางทีจ่ ะให้นักศึกษาพบเป็ นรายกลุ่มหรือบุคคล รวมทัง้ สถานที่
ทีจ่ ะให้พบ
5. ในการให้คาปรึกษาให้มกี ารบันทึกข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
6. แสวงหาความรูแ้ ละพัฒนาตนเองในเรือ่ งการให้คาทีป่ รึกษาแก่นกั ศึกษา
7. ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของอาจารย์ทป่ี รึกษาอย่างเคร่งครัด
8. อื่นๆ ทีเ่ ห็นว่าจะช่วยให้นักศึกษาประสบความสาเร็จและสถาบันมีช่อื เสียง
เครื่องมือและข้อมูลสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาควรจัดหาเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครือ่ งมือสาคัญสาหรับอาจารย์ทป่ี รึกษา เช่น
(1) คู่มอื นักศึกษา
(2) ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการวัดผล
(3) หลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) คู่มอื อาจารย์ทป่ี รึกษา
(5) ระเบียนสะสมของนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลและกิจกรรม
(6) สมุดบันทึกของอาจารย์ทป่ี รึกษาในการปฏิบตั หิ น้าที่
(7) แบบฟอร์มหรือคาร้องทีจ่ าเป็ น
(8) อื่นๆ
2. ข้อมูล เช่น
(1) ข้อมูลเกีย่ วกับการให้บริการของมหาวิทยาลัย เช่น ทุน การใช้หอ้ งสมุด เป็นต้น
(2) ข้อมูลเกีย่ วกับอาชีพต่างๆ
(3) ข้อมูลเกีย่ วกับนักศึกษาและผูป้ กครอง
(4) ข้อมูลเกีย่ วกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(5) ข้อมูลทัวๆ
่ ไปของมหาวิทยาลัย
(6) อื่นๆ

ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาระงานที่สาคัญของอาจารย์ที่ปรึกษามี ดังนี้
1. เข้ารับการอบรมและสัมมนา
2. ทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ประกาศ กฎระเบียบ และข้อมูลต่างๆ ในการศึกษาของนักศึกษา
ดังทีร่ ะบุไว้ในคู่มอื
3. ให้คาปรึกษาและแนะนาด้านการศึกษาต่อ อาชีพ ส่วนตัว และสังคม ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษา
4. มีตารางเวลาให้คาปรึกษาในแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจน แต่หากนักศึกษามีปญั หาเร่งด่วนก็สามารถ
นัดหมาย เพื่อขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ทป่ี รึกษาได้นอกตารางได้
5. อยูป่ ฏิบตั งิ านในช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน เพิม่ ถอนรายวิชาและกูย้ มื
6. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
7. ตรวจสอบและจัดส่งรายชื่อนักศึกษาทีไ่ ด้ผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 เมื่อเสร็จสิน้ การเรียนของทุกภาค
การศึกษา เพื่อคณะจะได้แจ้งผูป้ กครองทราบต่อไป
8. ดูแลและบันทึกการให้ค าปรึกษาตามแฟ้ มที่คณะจัดเตรียมให้เมื่อเริม่ ปฏิบ ัติหน้ าที่ให้ครบถ้วน
(แฟ้มประกอบด้วย แบบบันทึกการให้คาปรึกษา แบบรายงานการยุตกิ ารให้คาปรึกษา และสมุดบันทึกผลการ
เรียน)
9. ส่งแฟ้มการบันทึกการให้คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา คืนให้คณะฯ เมือ่ สิน้ แต่ละภาคการศึกษา
ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ
อาจารย์ทป่ี รึกษาควรรวบรวมและศึกษาเอกสารดังนี้
1. คู่มอื การบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Internet)
2. คู่มอื อาจารย์ทป่ี รึกษา
3. คู่มอื นักศึกษา
4. หลักสูตรและแผนการเรียน
5. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
6. แบบฟอร์มสาหรับอาจารย์ทป่ี รึกษา ซึง่ ประกอบด้วย
(1) แบบทะเบียนประวัตขิ องนักศึกษา
(2) แบบบันทึกการให้คาปรึกษา
(3) สมุดบันทึกผลการเรียน
7. ตัวอย่างในใบสมัครและแบบคาร้องต่างๆ
8. ข้อมูลเกีย่ วกับทุนการศึกษาของนักศึกษา
9. ข้อมูลเกีย่ วกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นกั ศึกษา
10. ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนแวดล้อม
11. ข้อมูลเกีย่ วกับอาชีพต่างๆ ในสาขาทีอ่ าจารย์สอน
12. ข้อมูลเกีย่ วกับกิจกรรมนักศึกษา
13. อื่นๆ

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2 มีความรับผิดชอบดี
3. ใจกว้างและรับฟงั ความคิดเห็นของนักศึกษา
4. มีความรูก้ ว้างขวางและทันเหตุการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
5. มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื
6. มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ไขปญั หา
7. มีความเมตตากรุณา
8. ไวต่อการรับรูแ้ ละเข้าใจสิง่ ต่างๆ ได้รวดเร็ว
9. มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาอาจารย์ทป่ี รึกษา
10. มีความประพฤติเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นแบบอย่างทีด่ ไี ด้
11. รูบ้ ทบาทและหน้าทีข่ องอาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ นอย่างดี
12. มีประสบการณ์ในหน้าทีง่ านอาจารย์ทป่ี รึกษา
13. มีจรรยาบรรณของอาจารย์ทป่ี รึกษา
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
เนื่องจากอาจารย์ทป่ี รึกษาต้องมีหน้าทีใ่ ห้การปรึกษาแนะนา ช่วยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา จึงมี
ความจาเป็นทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาต้องยึดมันในจรรยาบรรณของอาจารย์
่
ทป่ี รึกษา มีดงั ต่อไปนี้
1. อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องคานึงถึง สวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระทาการใดๆทีก่ ่อให้เกิดผล
เสียหายแก่นกั ศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม
2. อาจารย์ท่ปี รึกษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็ น
ความลับ
3. อาจารย์ท่ีปรึก ษาต้อ งพยายามช่ว ยเหลือ นักศึกษาจนสุ ดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) หากมีปญั หาใดทีเ่ กินความสามารถทีจ่ ะช่วยเหลือได้กค็ วรแนะนานักศึกษาผูน้ นั ้ ไปรับ
บริการจากบุคลากรอื่น เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น
4. อาจารย์ทป่ี รึกษาไม่ควรวิพากษ์วจิ ารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ให้นักศึกษาฟงั ในทางทีก่ ่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันใด
5. อาจารย์ทป่ี รึกษาต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติท่เี หมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขาที่
ตนสอนและมีศลี ธรรมจรรยาบรรณทีด่ งี าม เพื่อเป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่นกั ศึกษา

ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิ น
1. อาจารย์ทป่ี รึกษาควรสังเกตและสอบถาม ในเรือ่ งความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินของ
นักศึกษาทีอ่ ยูใ่ นความดูแล
2. เมือ่ ทางฝา่ ยจัดเรือ่ งทุนการศึกษาแจ้งเรือ่ งทุนหรือประกาศเรือ่ งทุนการศึกษา ควรรีบแจ้ง
นักศึกษาทีม่ คี วามเดือดร้อนทางการเงินให้ทราบ เพื่อจะได้ไปสมัคร และอาจารย์ทป่ี รึกษาช่วยเขียนเหตุผล
สนับสนุ นในกรณีทส่ี ามารถทาได้
3. เมือ่ ฝา่ ยจัดทุนการศึกษาเชิญให้เป็ นกรรมการพิจารณาเรือ่ งทุน อาจารย์ ควรให้ความร่วมมือ
เพราะจะเป็นโอกาสได้ทราบความทุกข์รอ้ นของนักศึกษาอื่นๆ เปรียบเทียบกับนักศึกษาในความดูแล
4. อาจารย์ทป่ี รึกษาควรแนะนานักศึกษาให้หางานพิเศษทาเพื่อช่วยตัวเอง โดยแนะนาให้ตดิ ต่อ
หลักสูตรระยะสัน้ หรืออาจารย์ช่วยหางานให้เอง

สรุป
อาจารย์ทป่ี รึกษาเปรียบเสมือนพ่อ แม่ คนทีส่ องของนักศึกษา จึงต้องใกล้ชดิ รูจ้ กั และเข้าใจนักศึกษา
ทุกคน รูจ้ ดุ เด่นหรือลักษณะพิเศษของแต่ละคน พร้อมทัง้ รูจ้ ุดทีต่ ้องแก้ไข ซึง่ จะต้องเป็ นผูท้ เ่ี ก็บความลับของ
นักศึกษาได้ ไว้วางใจได้ นักศึกษาเชื่อถือ อาจารย์ท่ปี รึกษาจาต้องทาหน้ าทีป่ ้ องกัน แก้ไข และส่งเสริม
พัฒนาการของนักศึกษาอย่างเต็มที่ ในการป้องกันนักศึกษา คือ ให้ความรู้ ให้คาแนะนาในส่วนต่างๆ ทีช่ ่วย
ให้นักศึกษาได้รอดพ้นจากอุปสรรคทางการเรียนต่างๆ รวมถึงเรื่องส่วนตัว ส่วนการแก้ไข หมายถึง เมื่อ
นักศึกษาพบปญั หาใดๆ จะต้องร่วมมือกับนักศึกษาแก้ไขอย่างทันที สาหรับการส่งเสริมพัฒนาการของ
นักศึกษา คือ การสนับสนุ นนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ให้ได้พฒ
ั นาตนเองให้เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่
สิง่ ทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาช่วยเหลือนักศึกษาทัง้ หมด ให้นักศึกษาประสบความสาเร็จจบการศึกษาทุกคนนัน้ คือ
รางวัลชีวติ ของอาจารย์ปรึกษาทีน่ ่าภูมใิ จ

ภาคผนวก

บันทึกการให้คาปรึกษา /แนะนา
ครัง้ ที…
่ ………………………….
วันที…
่ ………เดือน……………พ.ศ……….….
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………….…….
เพศ…………….อายุ…………..ปี
สาขาวิชา……………………………………………………..ชัน้ ปีท…
่ี ……………
วิธกี ารติดต่อกับอาจารย์ทป่ี รึกษา
ปญั หา
( ) มาพบด้วยตนเอง
( ) ปญั หาการเรียน
( ) โทรศัพท์
( ) ปญั หาส่วนตัว
( ) ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………
( ) อื่นๆ (ระบุ)………………………………….
ปัญหา

การให้การปรึกษา /
การช่วยเหลือ

เริม่ เวลา……………………………………น.
รวม………………………………….นาที

ผลที่ได้รบั

สิน้ สุดเวลา…………………………………….น.
ลงชื่อ…………………………………………………….
(…………………………………………………)
อาจารย์ทป่ี รึกษา

รายนามนักศึกษาที่เข้าประชุม
วันที…
่ ………….เดือน………………………………………….พ.ศ…………………………
ภาคการศึกษา……………………………………
ลาดับที่

ชื่อ- นามสกุล

ชัน้ ปี ที่

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สาขาวิชา………………...…… มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่ อว ๐๖๔๗......../…………...
วันที…
่ ….…เดือน……………….......พ.ศ……………
เรื่อง รายงานการปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษา
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์
ตามที่ค ณะฯมอบหมายให้ข้า พเจ้า เป็ น อาจารย์ท่ีป รึกษา ระดับชัน้ ปี ท่ี ……………ห้อ ง…………
สาขาวิชา………………………………………………….จานวน………….คน ขอรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ประจาภาคเรียนที…
่ …….ปีการศึกษา................ ดังนี้
1. นักศึกษามาพบเพื่อขอรับคาปรึกษา/แนะนา จานวน………………ครัง้
2. ประชุมนักศึกษา จานวน……………ครัง้ มีนกั ศึกษาเข้าประชุม จานวน…………….คน
3. ผลการเรียนของนักศึกษา
( ) สอบผ่านทุกรายวิชา จานวน……..คน ( ) สอบไม่ผ่านบางรายวิชาจานวน…....คน
( ) พ้นสภาพ
จานวน……..คน ( ) ลาพักการเรียน จานวน………..…..คน
( ) ลาออก
จานวน……..คน ( ) อื่นๆ (ระบุ)
จานวน………..…..คน
4. การส่งนักศึกษาเข้ารับความช่วยเหลือ/แนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
( ) ครอบครัว จานวน…………..คน ( ) เศรษฐกิจ จานวน…………..คน
( ) สังคม
จานวน…………..คน ( ) การเรียน จานวน…………..คน
( ) สุขภาพ จานวน…………..คน ( ) อื่นๆ (ระบุ) จานวน…………..คน
5. เรือ่ งอื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ…………………………………………….
(………………………………………….)
อาจารย์ทป่ี รึกษา

ที่ อว ๐๖๔๗......./.................

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอเสลภูม ิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน………เดือน………….……….……..ปี……………

เรือ่ ง ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ
เรียน ผูป้ กครอง (นาย / นาง / นางสาว)……………………………………………………………………..
คณะฯมีความประสงค์จะขอปรึกษาหารือกับท่านในเรือ่ งของนักศึกษา ซึง่ อยูใ่ นความปกครองของ
ท่าน จึงขอให้ท่านสละเวลาไปพบอาจารย์………………………………………………………………………
ณ………………………………………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………ในวันที…
่ ………เดือน………………………………
พ.ศ……………………………… เวลา………………………………น.
เพื่อสะดวกในการติดต่อโปรดนาเอกสารฉบับนี้มาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สานักงานคณบดี
โทร
โทรสาร

แฟ้ มประวัตินักศึกษา

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

สาขาวิชา…………………………………………………………..คณะครุศาสตร์
ข้อมูลส่วนตัว
1. ชื่อ – สกุล…………………………………………………………ชื่อเล่น………………….
รหัสประจาตัวนักศึกษา......................................................................................................
เกิดวันที…
่ ……..เดือน……………….…………พ.ศ………………..อายุ…………ปี ศาสนา……….………
2. ปจั จุบนั นักศึกษาอาศัยอยูก่ บั (นาย /นาง/ นางสาว)……………………………………… ……….………
ทีอ่ ยูข่ องนักศึกษา………………………………………………………………………………………….……
โทรศัพท์…………………………………………..อีเมล์…………………………..……………………………
เกีย่ วข้องกับนักศึกษา…………………………………………………………………………….……………..
3. เพื่อนสนิท
(1) ชื่อ………………………………………………………………….……ชัน้ ปีท…
่ี ………….….…
สาขาวิชา………………………………………………………………..…………………………..
ทีอ่ ยู…
่ …………………………..……………………………………………….………………….
โทรศัพท์…………………………………………………………………………………..………..
(2) ชื่อ………………………………………………………………....……ชัน้ ปีท…
่ี ………..…….…
สาขาวิชา………………………………………………………………..…………………………..
ทีอ่ ยู…
่ …………………………..……………………………………………….….…….……….
โทรศัพท์……………………………………………………………………………………..……..
(3) ชื่อ……………………………………………………………..…..……ชัน้ ปีท…
่ี ………………..…
สาขาวิชา………………………………………………………………..…………………….……..
ทีอ่ ยู…
่ …………………………..……………………………………………….…………..…….
โทรศัพท์…………………………………………………………………………………..………..
4. อาจารย์ทส่ี นิท
(1) ชื่อ………………………………………….. (2) ชื่อ………………………………….….………
5. สถานศึกษาเดิม……………………………………….อาเภอ……………..………..จังหวัด………..………
6. สุขภาพ
(1) หมูเ่ ลือด…………
(2) โรคประจาตัว
คือ……………………………………………………………………..
โรค………………………………………………..เคยได้รบั การรักษา
จาก……………………………………..…………………………….
โรค………………………………………………..เคยได้รบั การรักษา
จาก…………………………………………..……………………….
(3) เคยแพ้ยา…………………………………………………………….…………………….……...…
(4) อื่นๆ…………………………………………………………………………...………….………….

ข้อมูลครอบครัว
1. บิดาชื่อ-สกุล…………………………………….…………………………..
อายุ……..….………ปี
การศึกษา…………………………………………….…………
ทีอ่ ยู…
่ ……………………………………………….………………………………………..….………………
โทรศัพท์……………………………………………………......
อาชีพ………………………………..…………..รายได้ประมาณเดือนละ………………………………..บาท
สถานทีท่ างาน………………………………………………….
โทรศัพท์………………………………………………….…….
2. มารดาชื่อ-สกุล………………………………….…………………………..
อายุ……..….………ปี
การศึกษา…………………………………………….…………
ทีอ่ ยู…
่ ……………………………………………….………………………………………..…………….……
โทรศัพท์……………………………………………………......
อาชีพ………………………………..…………..รายได้ประมาณเดือนละ………………………………..บาท
สถานทีท่ างาน………………………………………………….
โทรศัพท์………………………………………………….…….
3. สถานภาพครอบครัว บิดา/ มารดา ( ) บิดาถึงแก่กรรม
( ) มารดาถึงแก่กรรม
( ) อยูด่ ว้ ยกัน
( ) แยกกันอยู่
( ) หย่าร้าง
( ) อื่นๆ (ระบุ)……………
4. นักศึกษาอยูใ่ นความปกครอง
(นาย /นาง /นางสาว)………………………………..……………………………………………..………..…..
รายได้เดือนละ…………………….บาท ทีอ่ ยู…
่ …………………………………………………..…...……..
รหัสไปรษณีย…
์ ……………………………………….………
โทรศัพท์……………………………………………………….
5. ผูส้ นับสนุนการศึกษา
( ) บิดา มารดา
( ) ผูป้ กครอง
( ) อื่นๆ…………………………..…….
6. ประเภทของทุนทีท่ ่านได้รบั
( ) ไม่ได้รบั ทุน
( ) ได้รบั ทุน ดังนี้
( ) ทุนให้เปล่าประเภทต่อเนื่อง จาก……………………………
( ) ทุน กยศ. ( ) อื่นๆ…………………………………………
ผลการศึกษา
คะแนนเฉลีย่ สะสม (GPA)
ปีท่ี 1 ภาคต้น……………………..ภาคปลาย………………………………………………
ปีท่ี 2 ภาคต้น……………………..ภาคปลาย………………………………………………
ปีท่ี 3 ภาคต้น……………………..ภาคปลาย………………………………………………
ปีท่ี 4 ภาคต้น……………………..ภาคปลาย………………………………………………
ปีท่ี 5 ภาคต้น……………………..ภาคปลาย………………………………………………

กิ จกรรมดีเด่น
ชัน้ ปีท่ี 1…………………………………………………………………………………………………
ชัน้ ปีท่ี 2…………………………………………………………………………………………………
ชัน้ ปี ท่ี 3…………………………………………………………………………………………………
ชัน้ ปีท่ี 4…………………………………………………………………………………………………
ชัน้ ปีท่ี 5…………………………………………………………………………………………………
อื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………………………
(………………………………………………)
……………./…………………/……………

