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ปรัชญา  (Philosophy) 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพัฒนาคน” 

 

ปติธาน (Pledge) 

“ สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผ็น าด้านเทคโนโลยี” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้น าด้านการจัดการศึกษาและวิชาชีพบนพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์สู่ ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2. สร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองการพัฒนาชุมชน / สังคม 

3. ให้บริการด้านวิชาการแก่สังคมและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 

 

อัตลักษณ์ของบัญฑิต (Identity) 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

เอกลักษณข์องมหาลัย (Uniqueness) 

“มหาวิทยาลัยน าความรู้สู่สังคม” 

-  
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วิสัยทัศน์งานพัฒนานักศึกษา (Vision)  

จัดบริการด้านสุขภาวะ ส่งเสริมนักศึกษาพัฒนาตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า  

ด้วยเทคโนโลยีใช้ในการพัฒนาระบบการท างาน 

 

พันธกิจงานพัฒนานักศึกษา (Mission)  

1. จัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา 

2. จัดสวัสดิและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อเสริมสร้างชีวิตแก่นักศึกษา 

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นพบและเข้าใจตนเองและใช้ชีวิตภายในมหาลัยได้อย่างมีคุณภาพ 

4. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
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คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 

บุคลิกภาพกับงานบริการ 

 การให้บริการทางสังคมจิตใจผู้ให้บริการหรือผู้ที่จัสามารถสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ดีนั้น ควรเป็นผู้ที่มี
ความเมตตา กรุณา รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่จะไม่ปกป้องอุ้มชูจนเกินไป ต้องยอมรับฟัง 
สังเกต และพิจารณาเสียก่อนตามข้อมูลที่มีอยู่จริงด้วยเหตุและผล และช่วยให้ผู้อ่ืนตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ได้ และขณะเดียวกันก็จะต้องมองโลกในแง่ดี มีความเป็นตัวของตัวเอง มีอารมณ์ขัน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
ดูแลตนเอง หาความสุขให้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นบุคลิกภาพบางอย่างก็อาจเป็นปัญหาในการให้การ
ปรึกษาได้ เช่น บางคนที่ชอบควบคุมบังคับผู้อ่ืน ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินถูกผิดหรือพวกที่ชอบ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนมากเกินไปโดยลืมนึกถึงศักยภาพของผู้อ่ืน หรือพวากที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายต่อต้านสังคม หรือพวก
ที่จิตใจอ่อนแอโอนเอนไปตามผู้อ่ืนง่าย ไม่เป็นตัวของตัวเองเหล่านี้อาจท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร การสร้าง
ความสัมพันธ์และการให้บริการทางสังคมจิตใจได้ 

 ฝึกควบคุมตนเองให้คิด พูด และท าในลักษณธของบุคลิกภาพที่เหมาะสม คือ 

 มีสติปัญญา มีเหตุผลในการแก้ปัญหา ต้องอยู่บนข้อมูลที่มีอยู่จริง 
 ไม่ด่วนตัดสินถูกผิด (non-judgmental attitude) และหลีกเลี่ยงการต าหนิว่ากล่าวผู้อ่ืน 
 มีจิตใจที่เมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 เชื่อม่ันในศักยภาพของผู้อ่ืนว่ามีความสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ไม่ช่วยเหลือหรือคิดแทนไปหมดทุก

เรื่อง 
 มองโลกในแง่ดี มองว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ใขและมีทางออกเสมอ 
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การให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

1. ความหมายและความส าคัญของการให้การปรึกษา 

การให้ค าปรึกษา (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2546 :43) หมายถึง กระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกันระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษา ด้วยการสื่อสารสองทางจนเกิดความร่วมมือ โดยให้ผู้การปรึกษา
เป็นผู้ช่วยเหลือด้านการใช้คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษาและทักษะการให้การปรึกษาต่างๆ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ผู้รับ
ค าปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองเพ่ือท าความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุของปัญหา และความ
ต้องการ ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนปรับตัวให้ดขึ้นได้ด้วยตนเอง 

 การให้ค าปรึกษานี้มีลักษณท่ีแตกต่างจากการให้บริการอ่ืนๆทั้งนี้คือ (กรมสุขภาพจิต,2540 : Gladding,1996) 

1. มีทฤษฏี กระบวนการและเทคนิคการให้ค าปรึกษาให้อาจารย์ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของนักศึกษา 

2. เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ผู้ให้และนักศึกษาผู้รับค าปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความร็สึก
ไว้วางใจ และกล้าเปิดเผยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การให้ค าปรึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การสนทนา
หรือการสื่อสารสองทางระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา เป้นเครื่องมือส าคัญของการให้ค าปรึกษา 

3. เน้นปัจจุบัน เพ่ือให้นักศึกษาอยู่ในโลกของความเป็นจริงและสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไป
ได้ในปัจจุบัน 

4. ไม่มีค าตอบส าเร็จรูปตายตัว เพราะการให้ค าปรึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ วิธีการแก้ปัญหาในแต่
ละกรณีจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู๋กับสถานการณ์และสภาพของปัญหา โดยนักศึกษาจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
แนวทางแก้ปญัหาด้วยตนเอง 

5. อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษาต้องให้เกียรติ และยอมรับนักศึกษาที่มาขอค าปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่
ตัดสินใจ มาประเมิน และไม่วิภากษ์ วิจารณ์ หรือต านินักศึกษา 

2.วัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษา 

 การให้การปรึกษามีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2546 :44) 

 1. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดการเรียนรู้ เข้าใจตนเอง และเข้าใจปัญหาของตนเอง  

2. ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างฉลาดและเหมาะสม
กับตนเอง 

 3. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ 
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 การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

 1. ส ารวจตนเองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 

 2. ลดระดับความเครียด และความไม่สบายใจที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

 3. พัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการกบปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 4. เปลี่ยนแปลงพฟติกรรมไปในทางมราพึงประงค์ เช่นมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆมากขึ้น มีพฤติกรรม
การเรียนที่ดี และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดียิ่งข้ึน 

3. ลักษณะเฉพาะของการให้การปรึกษา 
 ลักษณะเฉพาะของการให้ค าปรึกษา มีดังนี้ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2546 :44 - 46) 
 1. เป็นการให้ความช่วยเหลือในปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม 
 2. เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษา 
 3. เน้นการสื่อสารสองทาง ซึ่งเป้นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน 
 4. เป็นกระบวนการที่มีการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย 
 5. ยึดผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง 
 6. เน้นปัจจุบัน คือ เน้นปฏิกิริรยาที่แสดงออก ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ในปัจจบัน 
 7. ไม่มีค าตอบส าเร็จรูป หรือตายตัว 
 8. การให้การปรึกษาไม่ใช่การแนะแนว การสั่งสอน หรือการตัดสินใจชี้ถูกหรือชี้ผิด แต่เป้นการช่วยให้ผู้รับการ
ปรึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถพอจารณาทางเลือกได้มากขึ้น และติดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยผู้ให้การปรึกษาเป็นผู้
ที่พยามยามดึงศักยภาพของผู้รับค าปรึกษาท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด 
 
4. ประเภทของการให้ค าปรึกษา 

 การให้ค าปรึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. การให้ค าปรึกษารายบุคคล คือ การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีพฟติกรรมเสี่ยงครั้งละ1คน 

 2. การให้ค าปรึกษากลุ่ม คือ การให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษาจ านวนตั้งแต่ 2คนขึ้นไปที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใน
เรื่องที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความต้งการที่จะพัฒนาตนในเรื่องเดียวกัน โดยใช้ความสัมพันธ์และอิทธิพลของกลุ่มในการ
ช่วยเหลือสมาชิกในด้านก าลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ การให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สมาชิกเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจปัญหา ได้แนวทางแก้ใขปัญหา หรือพัฒนาตนจากการพูดคุยและพิจารณาร่วมในกลุ่ม จ านวนสมาชิกใน
กลุ่มควรอยู่ระหว่าง 8-12 คนซึ่งจะท าให้การให้ค าปรึกษามีประสิทธิภาพ เพราะสมาชิกมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กันให้
ทั่วถึง และมีส่วนร่วมในการรับและให้ความช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่างเต็มที่ ในปัจจุบันการให้ค าปรึกษากลุ่ม ให้
ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษาครอบครัวด้วย 
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5.ข้อควรค านึงในการให้ค าปรึกษา 

 การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ควรปฏิบัติดังนี้  (Meier & Davis, 1993 ; Faiver, Eisengart and 
Colonna,1995) 

 1. ตรงต่อเวลานัดหมายทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุดการให้ค าปรึกษา โดยทั่วไปแล้วการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้งควรใช้
เวลา 45-50 นาที ส าหรับการให้ค าปรึกษารายบุคคล และ 60-90 นาทีส าหรับการให้ค าปรึกษากลุ่มและควรอยู่ใน
ช่วงเวลาไม่เกิน 3 เดือนต่อราย หรือต่อกลุ่ม รวมทั้งการหลีกเลี่ยงนัดหมายอื่นๆ 

 2. ให้ความส าคัญกับภาท่างทางของนักศึกษาให้มาก หากพบว่าค าพูดกับท่าทางของนักศึกาขัดแย้งกัน ให้ใช้
ภาษาท่าทางและสพท้อนกลับให้นักศึกษารับรู้ และเข้าใจตนเองมากขึ้น เช่น “เธอบอกว่า เธอเสียใจกับเรื่องนี้มาก แต่
ขณะที่เธอพูดว่าเสียใจ อาจารย์เห้นเธอยิ้มๆ จริงๆแล้วเธอรู้สึกอย่างไร” 

 3.หลีกเลี่ยงการถามข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือเจาะจงเกินไปเพราะอาจท าให้นักศึกษาอึดอัดและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปรึกษาได้ 

 4. หลีกเลี่ยงการแนะน าให้นักศึกษาปฏิบัติตามความเห็นของอาจารย์ เพราะนักศึกษาอาจเคยปฏิบัติในสิ่ง
อาจารย์แนะน ามาแล้ว แต่ไม่ประสบความส าเร้จ หรืออาจเป็นค าแนะน าที่นักศึกษาไม่ต้องการ ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
หลีกเลี่ยงที่จะมารับค าปรึกษาต่อไป 

 5. หลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ร่วมละการเห็นชอบกับพฤติกรรมของนักศึกษาที่จะเป้นการเสริมแรงให้นักศึกษา
คิดและท าพฤติกรรมเหมือนเดิม ท าให้นักศึกษาไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด ี

 6. ไม่ควรรีบด่วนที่จะสรุปและแก้ปัญหา โดยที่นักศึกษาไม่มีโอกาสได้ส ารวจปัญหาและสาเหตุมากพอ 

 7. หลังจากการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง อาจารย์ควรบันทึกผลการให้ค าปรึกษาไว้เพ่ือเป็นข้อมูลในการให้
ค าปรึกษาต่อไป 

 8. ต้องรักษาความลับและประโยชน์ของนักศึกษา โดยต้องระมัดระวังที่จะไม่น าเรื่องราวของนักศึกษาไปพูดใน
ที่ต่างๆแม้จะไม่เอ่ยชื่อก็ตาม เพราะคนฟังอาจปะติตดปะต่อเรื่องราวเอง หรือสอบถามกันจนรู้ว่าเป้นเรื่องราวของ
นักศึกษาคนใดซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อนักศึกษาดังกล่าว และกระทบต่อความน่าเชื่อถือไว้วางใจของระบบการให้
ค าปรึกษา 

6.บทบาทของผู้ให้การปรึกษา 

 การที่ผ็ให่ค าปรึกษารู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามบทบาทแห่งวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถ
ในการให้ผู้รับการปรึกษามีส่วนร่วมด้วยจะเป้นองค์ประกอบที่ส าคัญของประสิทธิภาพในการให้การปรึกษา บทบาทของ
ผู้ให้การปรึกาได้แก่  
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 1. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง 
 2. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 3. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีสุขภาพจิตดี 
 4. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพในการปรึกษา โดยพยายามปรับปรุงเกี่ยวกับกระบานการการให้การปรึกษา 
   

7.คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา 

การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการในการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาภาวะอารมณ์ จิตใจ จึงจ าเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือโดยผู้ให้การปรึกษา ซึ่งควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. รับรู้คความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว 
2. มีความอดทนไม่ใจร้อน 
3. มีความสุขเมือ่ท างานกับคนอ่ืน 
4. ส านึกในค่าของคน 
5. ท่าทางอบอุ่นเป็นมิตร จริงใจ 
6. มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ 
7. มีเจตคติทางบวก 
8. เป็นผู้รับฟังท่ีดี 
9. เข้าใจความคิดของบุคคลอื่น 
10. ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข 
11. ไม่ท้อถอยต่อปัญหา 
12. มีบุคลิกภาพที่ดี และ รักษาความลับ 

8. กระบวนการให้การปรึกษา มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ 
การสร้างสัมพันธภาพ : 

 เพ่ือไว้วางใจ คุ้นเคย อบอุ่นใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้การปรึกษา เชื่อมั่นในผู้รับการปรึกษา น าไปสู่การเปิด
ปัญหา และควารู้สึกที่แท้จริงโดยใช้ทักษะ เช่น การทักทาย (Greeting) การพูดเรื่องทั่วไป (Small talk) การใส่ใจ 
(Attending) และการเปิดประเด็น (Opening) 

 ตกลงบริการ : 

 เพ่ือมีความเข้าใจตรงกันในองค์ประกอบต่างๆของการให้การปรึกษา (ระยะเวลา / ประเด็น / บทบาท  / 
ความลับ)ท าให้การให้การปรึกษา มีทิศทางการน าสู่การเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ 
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2. การส ารวจปัญหา : 
เป็นขั้นตอนท่ีผู้ให้การปรึกษาเปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษา เล่าถึงปัญหาต่างๆท าให้ผู้รับการ 

ปรึกษาได้เรียนรู้ถึง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง เป็นการส ารวจตนเอง เห็นปัญหาที่แท้จริง 
พบสาเหตุของปัญหาและรับรู้ความต้องการของตนเอง 
 

3. การท าความเข้าใจปัญหาสาเหตุ และ ความต้องการ : 
เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้การปรึกษาจัดเรียงและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่ได้จากการส ารวจปัญหาร่วมกับผู้รับการ

ปรึกษา เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษา เข้าใจถึงปัญหาสาเหตุ และความต้องการของตนเองเพ่ือประกอบในการวางแผน
แก้ปัญหา 

 
4. การวางแผนแก้ปัญหา : 

เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ท าให้ทราบว่าปัญหาไหนเป้นปัญหาหลัก เร่งด่วน ของผู้รับการปรึกษา 
และวางแผนแก้ไขตามลักษณะของปัญหา 

 
5. การยุติการบริการ : 

เป็นการยุติการปรึกษาในแต่ละครั้ง (ยุติ Session) และยุติเพ่ือสิ้นสุดการให้การปรึกษา 
 (ยุติ Case) การตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาในสิ่งที่ได้พูดคุยกัน ก าหนด

แนวทางปฏิบัติและการนัดหมาย 
 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ด้านวิชาการ  ได้แก่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักศึกษาโดยตรง ดังนี้ 
1.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร การลงทะเบียนเรียน การเลือกเรียนและการวางแผนการเรียนแก่

นักศึกษา 
1.2 ทักท้วงนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนบางวิชา เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสม 
1.3 ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
1.4 ให้ความรู้แก่นักศึกษาเก่ียวกับการคิดคะแนนระดับเฉลี่ย 
1.5 แนะน าวิธีการเรียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
1.6 แนะน าหรือตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
1.7 แนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับปัญหาการเรียน 
1.8 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง 

2. ด้านบริการและการพัฒนานักศึกษา  ได้แก่ หน้าที่ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ขึ้นใน
ขณะที่อยู่ในสถานศึกษา มีดังนี้ 
2.1 ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน 
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2.2 ให้ค าปรึกษาปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม และปัญหาบุคลิกภาพอันช่วยให้นักศึกษาปรับตัวและพัฒนา
ตนเองให้สมบูรณ์ข้ึน 

2.3 ให้ค าปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพในอนาคต เช่น ตลาดแรงงาน ลักษณะของงาน เป็นต้น 
2.4 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

3. ด้านอ่ืน ๆ  ได้แก่ หน้าที่ที่นอกเหนือจากหน้าที่ด้านวิชาการ และหน้าที่ด้านบริการและการพัฒนานักศึกษา มี
ดังนี้ 
3.1 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
3.2 พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
3.3 ประสานงานกับผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือนักศึกษา 
3.4 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถาบัน 

 

จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา ไม่กระท าการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาโดยไม่เป็นธรรม 

 ต้องรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษา 

 หากปัญหาใดเกินความสามารถ ควรแนะน านักศึกษาให้ไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

 ไมวิ่พากษ์วิจารณ์บุคคลหรือมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาฟัง 

 ต้องมีความประพฤติท่ีเหมาะสม มีศีลธรรมจรรยา 

วัยสับสน 

เขาคือใคร? เด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง 

วัยรุ่น เป็นกลุ่มชนที่ชอบเสี่ยง ชอบทดลอง ชอบความตื่นเต้น เพราะมีพลังส่วนเกินมาก ชอบการเปลี่ยนแปลง เบื่อง่าย 
มีความสนใจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อะไรที่มีคนนิยมก็จะพยายามเลียนแบบ  ชอบต่อรองและอยากต่อต้านผู้มีอ านาจ
เหนือกว่า  ถ้าท าอะไรแล้วไม่มีใครตอบโต้จะเป็นสิ่งที่ท าให้วัยรุ่นรู้สึกว่าเขาชนะ เขาเป็นคนเก่ง และมีความกล้า ... 

 ธรรมชาติของวัยรุ่นที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออยากเด่นอยากดัง  ต้องการเป็นที่ยอมรับ  อยากให้คนสนใจและชื่นชม
ยกย่อง 
 นอกจากนี้วัยรุ่นยังติดเพ่ือน ชอบท ากิจกรรมเป็นกลุ่มเนื่องจากวัยรุ่นก าลังเป็นวันที่แสวงหาความเป็นตัวของ
ตัวเองจึงมักชอบเลียนแบบคนเด่นคนดังในสังคม เช่น ดารา นักร้อง นักแสดงที่ตนชื่นชอบ 
 การที่วัยรุ่นท าอะไรแปลกๆ เพราะอยากเป็นวีรบุรุษในสายตาของกลุ่มเพ่ือน  อยากดังและยังชอบการ
เลียนแบบจากสื่อต่าง ๆ อีกด้วย 
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 ผู้รู้กล่าวไว้ว่า ถ้าใครไม่อยากแก่เร็วให้คบเพ่ือนที่มีอายุน้อยกว่ามาก ๆ  เพราะจะท าให้ชีวิตสดใส แต่ก็มีพ่อแม่
จ านวนมากค้านว่า อยู่กับลูกวัยรุ่นนั้นแสนล าบากใจ ชวนให้แก่เร็วขึ้นอีก ลองฟังวิธีอยู่กับวัยรุ่นอย่างมีความสุขของบาง
คนดีกว่า  จะอยู่ย่างไรกับวัยรุ่นที่แสนปราดเปรียวและเจ้าปัญหาได้อย่างสบาย ๆ 
 เราท าความรู้จักกับจิตใจวัยรุ่นบ้าง ความจริงครั้งหนึ่งพวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็เคยผ่านวัยรุ่นกันมาแล้ว  แต่ก็
อาจจะลืมไปแล้วเช่นกันว่าตอนนั้นเราเคยต้องการอะไรกันบ้าง และผู้ใหญ่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยเห็นด้วย 

 วัยเด็ก กับ วัยรุ่น นั้นต่างกันมาก  เมื่อเด็กเป็นวัยรุ่นจะไปปฏิบัติกับเขาเหมือนเด็ก ๆ ไม่ได้ ควรให้อิสระและ
ฟังความคิดเห็นของเขา ให้เขาตัดสินใจเองบ้าง เช่น จะจัดบ้านใหม่ก็ให้เขาช่วยออกความเห็นบ้าง 

 วัยรุ่นจะรักความอิสระและติดเพ่ือน การไปไหนกับพ่อแม่อาจจะท าให้เขาอายเพ่ือนเหมือนว่าเขาไม่รู้จักโต  
ธรรมชาติของวัยรุ่นชอบไปเท่ียวกับเพ่ือนมากกว่าอยากไปกับพ่อแม่  พ่อแม่ควรระลึกถึงอดีตของตนด้วย และยอมรับว่า
นี่เป็น ธรรมชาติของวัยรุ่น 

 ความนิยมของวัยรุ่นก็เช่นกันเขามีแฟชั่นในหมู่ของพวกเขาเอง ดังนั้น ถ้าไม่เหลือทนจนเกินไปก็ควรผ่อนปรน
กันบ้าง ให้ความสนใจในการกระท าหรือเรื่องที่เขาเล่าให้ฟัง และหาโอกาสพบปะเพ่ือนฝูงเขาซึ่งจะเป็นการดูแลทางอ้อม 
เคารพสิทธิของเขาและไม่วุ่นวายกับเรื่องของเขามากเกินไป เพราะเขาจะต่อต้านแบบหัวชนฝาทีเดียว 

 ถ้าหากสามารถตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของวัยรุ่นได้เช่นนี้  พฤติกรรมที่ก่อกวนอารมณ์ของ
ผู้ใหญ่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี 
 วิธีการลงโทษที่ทางจิตวิทยาถือว่าเป็นวิธีที่จะระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ เพราะท าให้เกิดความกลัว 
อาจจะใช้ได้เพียงครั้งคราวเท่านั้น 
 การลงโทษเป็นเพียงท าให้คนเลิกท าเพราะ ความกลัว ไม่ใช่เลิกเพราะ อยากเลิก เหมือนกับการตีเด็กเมื่อเด็ก
แกล้งเพื่อน แต่ไม่ได้แนะน าว่าเด็กควรจะท าอย่างไรเพื่อให้ เพื่อนรักและอยากคบ ด้วย 
 ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนให้เขาใช้พลังงานส่วนเกินท าประโยชน์แก่สังคมไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน เช่น เล่น
กีฬาหรือดนตรี ให้ความเมตตากรุณาชักจูงอนาคตของชาติกลุ่มนี้ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของสังคมต่อไปด้วยเถิด 

เขาคือใคร? 

 “เด็กหญิงก็ไม่ใช่ เด็กชายก็ไม่เชิง ทรงผมค่อนข้างสั้น แววตาเข้ม ไม่แต่งหน้าทาปาก สวมเสื้อเชิร์ต 
กางเกงสีซีดตัวโต ๆ” 

 การเลี้ยงลูกนั้นไม่ง่ายเลย ยิ่งสมัยนี้ช่างเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นกันเหลือเกิน เผลอเมื่อไหร่ก็มักจะท าเรื่องกลุ้มใจให้
เสมอ ถ้าความรักความอบอุ่นในครอบครัวไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กซึ่งก าลังอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
ระหว่างวัยเด็กกับวัยรุ่น 
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ก่อนที่คนจะพัฒนาเต็มที่จากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่ ความแตกต่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทาง
ร่างกาย อารมณ์ ความคิดอ่าน การสังคม ระยะวัยรุ่นเป็นระยะที่เด็กเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการควบคุม
ตนเอง และพ่ึงพาตนเองเพ่ือเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ียุ่งยาก ซับซ้อน และสับสน และเป็นวันซึ่งเต็มไปด้วยค าถาม 

 ในช่วงวัยวิกฤตนี้ อารมณ์เศร้าในวัยรุ่นมักเกิดได้ง่าย ความเงา ความกลัดกลุ้มใจ ไม่สบายใจในวัยนี้เป็นสิ่งปกติ
ในการพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ของวัยรุ่น แต่การเอาชนะความผิดหวังและความเหงา ต้องอาศัยก าลังใจที่เข้มแข็ง วัยรุ่นที่
ก าลังใจไม่เข้มแข็งและขาดผู้เข้าใจก็มีโอกาสล้มเหลวได้ง่าย ความผิดหวังในวัยนี้กระทบความรู้สึกรุนแรงมาก บางครั้ง
จะนึกว่าไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้ ดังนั้นคนใกล้ชิดจึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยเหลือให้เขาเข้มแข็งและกล้าที่จะก้าว
ไปเผชิญกับสิ่งใหม่พร้อมกับประสบการณ์แห่งความผิดหวังที่ไม่น่ากลัวส าหรับเขาอีกต่อไป 

 การมีครอบครัวในขณะที่อายุยังน้อย เพราะความเหงาหรือเพราะความใกล้ชิด เมื่อพบคนถูกใจคุยกันรู้เรื่อง
เพราะอยู่ในสภาพเดียวกัน จึงกลายเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมเลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นความรัก ท าให้ขาดโอกาสที่จะ
ศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอของกันและกันอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะความรักของวัยรุ่นเป็นความรักที่ฉาบฉวย มองกันแค่ผิว
เผิน รักง่ายหน่ายเร็ว เมื่ออยู่กินกันไปได้ไม่เท่าไรก็มักจะเลิกราและแสวงหาคนใหม่ หรือทนนิสัยของอีกฝ่ายไม่ได้ หาก
ครอบครัวแตกแยก ลูกก็จะมีปัญหาทางใจด้วย 
 การแก้ปัญหาในกรณีนี้ ควรปล่อยให้เด็กคบกันแบบเพ่ือนและให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ ให้ความเข้าใจและความ
รักความอบอุ่นแก่เด็ก เพ่ือประคับประคองให้เขาผ่านช่วงวิกฤติของชีวิตไปได้ ช่วยเป็นที่ปรึกษาและให้สติกับเด็ก คนที่มี
ลูกหรือลูกศิษย์อยู่ในวัยรุ่นให้ค านึงว่า วัยรุ่นไม่ใช่วัยปัญหา หากผู้ใหญ่เมตตา และให้ความเข้าใจ 

ค าถามนี้มีค าตอบ 

- ท าไมผู้ใหญ่ไม่ค่อยรับฟังเหตุผลของวัยรุ่นเลย 
 ฟัง ถ้าวัยรุ่นฟังผู้ใหญ่บ้าง มีความรับผิดชอบและท าให้ผู้ใหญ่ไว้วางใจได้ การรับฟังก็จะเกิดข้ึน 
- ท าไมวัยรุ่นจึงต้องหาทางออกโดยการแข่งรถ ยกพวกตีกัน ท าไมไม่ไปท าอย่างอ่ืนที่ดีกว่า และเป็นประโยชน์

กว่า 
ค าตอบก็คือ วัยรุ่นไม่รู้จะท าอะไร ไม่มีใครชี้น าพวกเขาไปในทางที่ถูกที่ควร ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมให้พวกเขา

ได้ใช้ท ากิจกรรมได้เพียงพอ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูควรหากิจกรรมที่น่าสนใจ และควรเน้นกิจกรรมที่ใช้ก าลังกายด้วย 
เพราะวัยรุ่นจะได้ใช้พลังงานส่วนเกินเพ่ือช่วยไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน และหลับง่ายไม่มีพลังไปก่อกวนใจใคร 

 วัยรุ่นจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นก าลังของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นเราควรให้ความส าคัญกับเขาให้มากหน่อย 
การปฏิบัติต่อวัยรุ่นจะต้องอาศัยความอดทน มีความเข้าใจ และความรักเป็นปัจจัยส าคัญ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ถ้า 
ผู้ใหญ ่ท าได้แบบนี้แล้ว แน่นอนช่วงเวลาที่อยู่กับวัยรุ่นจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข สดชื่นที่สุดในชีวิตทีเดียว 
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เทคนิคเบื้องต้นในการให้ค าปรึกษา 

 “ถึงแม้อาจารย์ที่ปรึกษาจะไม่ใช่ผู้ให้ค าปรึกษาโดยตรง (Counselor) แต่ก็ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคเบื้องต้นในการให้ค าปรึกษา เพื่อจะได้สามารถพูดคุย และให้การช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม” 

 กลวิธีในการให้ค าปรึกษานอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้บริการปรึกษาบรรลุถึงเป้าหมายแล้ว ยังช่วยให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาที่มาขอรับค าปรึกษา ซึ่งมีผลสะท้อนให้กระบวนการให้บริการ
ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการท าความเข้าใจและฝึกฝนกลวิธีดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษา  กลวิธีการให้ค าปรึกษาท่ีส าคัญมีดังนี้ 

1.  การน าเข้าสู่การสนทนา (Leading Skills) 
1.1 การเริ่มต้นให้ค าปรึกษา (Opening the Interview) 

  การเริ่มต้นให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการน าหรือเริ่มสนทนา (Leading Skill) บรรยากาศ
ของการเริ่มต้นให้ค าปรึกษาควรมีความอบอุ่นและเป็นกันเอง ในกระบวนการของการให้ค าปรึกษาโดยทั่วไปนั้น ผู้รับ
ค าปรึกษารู้สึกตื่นเต้นหรือล าบากใจในการแสดงออก ผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้นพยายามหาทางช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิด
ความสบายใจ 

1.2 การน าให้เข้าสู่การสนทนาโดยตรง (Direct Leading) 
 เป็นการกระตุ้นให้การสนทนาด าเนินต่อไปอีกท้ังยังเป็นการช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ขยายความถึงเรื่องที่
ก าลังสนทนาให้ชัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่ตนเองก าลังพูดได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น 

1.3 การนน าการสนทนาให้เข้าประเด็น (Focusing) 
 บางครั้งผู้รับค าปรึกษาอาจเกิดความสับสนในเรื่องที่ก าลังสนทนากัน โดยเฉพาะในตอนต้นของการ
สนทนาเก่ียวกับปัญหาของผู้รับค าปรึกษา กลวิธีนี้จะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาทราบถึงประเด็นที่ก าลังคุยกันได้แน่ชัด อัน
เป็นการช่วยให้มองถึงปัญหานั้นอย่างเจาะจงลงไปอีกด้วย 

1.4 การตั้งค าถาม (Questioning) ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถใช้ค าถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
เช่น ภูมิหลัง ความสนใจ จุดดี จุดอ่อน ของผู้รับค าปรึกษา เพ่ือที่จะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจถึงปัญหาและเข้าใจ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้นค าถามท่ีดีต้องเป็นค าถามที่ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้เข้าใจปัญหาตลอดถึงอารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเอง 

2. การฟัง (Listening Skills) 
 การฟัง (Listening Skills) นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาทุกคน การฟังเป็นศิลปะท่ีต้องอาศัยความ
อดทนและต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก  เพราะในระหว่างการให้ค าปรึกษานั้นผู้ให้ค าปรึกษามิใช่จะรับฟังแต่เพียง
เรื่องราวที่ผู้รับค าปรึกษาเล่าออกมาเท่านั้น แต่จะต้องท าความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาในขณะนั้น พร้อม
ทั้งร่วมรับอารมณ์ของผู้รับค าปรึกษาไปด้วย 

2.1 การแสดงความเอาใจใส่ (Attending) 
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 ในขณะที่ผู้ให้ค าปรึกษาก าลังฟังค าปรึกษาอยู่นั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องแสดงความเอาใจใส่ 
(Attending) ต่อผู้รับค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกได้โดยการสบตา หรือพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง หรือพูดเสริม
ขึ้นภายหลังจากท่ีผู้รับค าปรึกษาพูดจบ 

2.2 การเงียบ (Silence) 
 การเงียบเป็นกลวิธีหนึ่งซึ่งใช้ภายหลังจากท่ีผู้ให้ค าปรึกษาป้อนค าถามให้แก่ผู้รับค าปรึกษาและผู้รับ
ค าปรึกษาก าลังคิดว่าจะตอบปัญหาหรือไม่ หรือจะตอบปัญหานั้นอย่างไร 

2.3 การทบทวนประโยค (Paraphrasing) 
 หมายถึง การพูดซ้ าประโยคที่ผู้รับค าปรึกษาพูดมา แต่ใช้ถ้อยค าน้อยลง ขณะเดียวกันก็ยังคงความหมาย
เดิมอยู่ จุดประสงค์ของการทบทวนประโยคก็เพ่ือจะบอกให้ผู้รับค าปรึกษาทราบว่าผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่ผู้รับ
ค าปรึกษาพูดมาและยังคงติดตามฟังเรื่องราวของผู้รับค าปรึกษาอยู่ 

2.4 การท าความกระจ่ายชัด (Clarifying) 
 กลวิธีนี้ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และกล่าวสิ่งที่คิดว่าผู้รับค าปรึกษาพยายามจะพูดถึงโดยไม่
เปลี่ยนเนื้อหาของค าพูดนั้นใหม่ ท าให้ผู้รับค าปรึกษามีโอกาสเห็นว่ามีผู้เข้าใจเขา ซึ่งจะท าให้เขาเกิดรู้สึกแจ่มแจ้งใน
เรื่องท่ีก าลังพูดอยู่ 

2.5 การสอบซัก (Probing) 
 เป็นการป้อนค าถามตรง ๆ หลายค าถามติดต่อกันเพ่ือดึงเอาตอบตอบจากผู้รับค าปรึกษาออกมา กลวิธี
การสอบซักนี้ผู้ให้ค าปรึกษา ไม่ควรใช้บ่อยนัก เพราะเป็นการรีบเร่งกระบวนการให้ค าปรึกษา โดยการสอบให้ได้ค าตอบ
มานั้นอาจเร็วเกินกว่าที่ผู้รับค าปรึกษาพร้อมที่จะพูดถึงปัญหาของเขา  ซึ่งอาจท าให้เกิดความล้มเหลวในการให้
ค าปรึกษา วิธีการสอบซักใช้ได้ผลเมื่อผู้รับค าปรึกษาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงจุดส าคัญของปัญหาอยู่ตลอดเวลา  
อย่างไรก็ตาม  ขณะที่ผู้ให้ค าปรึกษาใช้กลวิธีนี้  ควรสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา  ถ้า
หากเกิดการต่อต้านควรหยุดใช้ทันที 

3. การให้ข้อมูล (Information Skill) 
3.1 Advising เป็นกลวิธีในการเสนอความคิดหรือการแก้ไขปัญหาแบบอ้อม ๆ เพ่ือจูงใจให้ผู้รับค าปรึกษาคิด

แก้ไขปัญหา หรือรับเอาวิธีการนั้นไว้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อ ๆ ไป 
3.2 Informing เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นจริงและเชื่อถือได้แก่ผู้รับค าปรึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะ

เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการหรือแก้ปัญหาต่อไป 

4. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling) 
  เป็นการน าเอาข้อความ และค าพูดของผู้รับค าปรึกษามาตีความหมาย และพูดออกมาในเชิงของความรู้สึกที่
แฝงอยูใ่นเนื้อหานั้น โดยผู้ให้ค าปรึกษาอาจถอดข้อความและจัดค าพูดนั้นใหม่ โดยพยายามเน้นถึงความรู้สึกของผู้รับ
ค าปรึกษามากกว่าทางด้านค าพูด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้รับรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนเอง  เมื่อ
ผู้รับค าปรึกษาได้เข้าใจถึงความรู้สึกของตนเองแล้ว  จะช่วยให้การให้ค าปรึกษาด าเนินไปอย่างราบรื่นและตรงเป้าหมาย 
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5. การตีความ (Interpreting) 
 ในระหว่างให้ค าปรึกษาผู้รับค าปรึกษาอาจกล่าวถึงเรื่องบางสิ่งที่มีความหมายสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่ได้เคย
กล่าวมาแล้ว  และในขณะนั้นผู้ให้ค าปรึกษาอาจมองเห็นความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเก่าจึงใช้วิธีการตีความเพ่ือให้ผู้รับ
ค าปรึกษาเห็นความเกี่ยวข้องของปัญหาและยอมรับในปัญหานั้น หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าการตีความเป็น
กระบวนการที่ผู้ให้ค าปรึกษาอธิบายความหมายของเหตุการณ์ให้ผู้รับค าปรึกษาได้เข้าใจปัญหาของตนเองในด้านอ่ืนที่
อาจยังไม่ได้มองมาก่อน 

6. การสรุป (Summarizing) 
 ในระหว่างให้ค าปรึกษาผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษาอาจสนทนาหลายเรื่องพร้อมๆ กันและ อาจเกิดความ
สับสน  ดังนั้นการใช้ทักษะในการสรุปก็คือ การพยายามรวบรวมสิ่งที่พูดกันไปแล้วนั้นให้เป็นประโยคเดียว  โดย
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่ได้สนทนาในแต่ละตอนของการสนทนา  การสรุปจ าเป็นต้องอาศัยความจ าในเรื่องราวต่าง ๆ ที่
พูดคุยกันมาเป็นอย่างดี สิ่งที่พึงระลึกถึงในการสรุปก็คือ อย่าน าเอาความคิดใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในการสรุป แต่ควร
เป็นการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พูดคุยกันมาแล้วเท่านั้น 
 การสรุปจะช่วยให้คู่สนทนาเข้าใจถึงเรื่องราวที่ก าลังสนทนากันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการช่วยให้ผู้รับ
ค าปรึกษาได้ส ารวจความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง หรืออาจน าไปสู่การสนทนาในเรื่องอ่ืนต่อไป 

7. การเผชิญหน้า (Confrontation) 
 การเผชิญหน้าเป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาบอกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองต่อผู้รับค าปรึกษา
อย่างตรงไปตรงมา เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดตลอดจนพฤติกรรมของตนเองได้ถูกต้องตรงตรม
ความเป็นจริงมากข้ึน 

8. การสนับสนุนให้ก าลังใจ (Supportive Skill) 
8.1 การแสดงความเห็นชอบ (Approval) เป็นกลวิธีหนึ่งในการให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษาที่จะด าเนิน

วิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถใช้ค าพูดหรือกิริยาท่าทางที่แสดงให้ผู้รับค าปรึกษารู้ว่าผู้ให้ค าปรึกษา
เห็นชอบด้วยกับวิธีการของผู้รับค าปรึกษา 

8.2 การให้ความมั่นใจ (Assurance) เมื่อผู้รับค าปรึกษาแสดงทัศนะหรือโครงการต่อผู้ให้ค าปรึกษา และผู้ให้
ค าปรึกษามั่นใจว่าทัศนะหรือโครงการนั้นถูกต้องและได้ผลดีจริง ผู้ให้ค าปรึกษาควรแสดงออกเพ่ือเป็นการให้ความมั่นใจ
แก่ผู้รับค าปรึกษา 
9. การตกลงใจร่วมกันและการยืนยันในข้อตกลง (Decision-making and Confirming) 
  เป็นการตกลงใจร่วมกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษาว่าผู้รับค าปรึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปมากน้อยเพียงใด  โดยมีการวางแผนและรูปแบบในการปฏิบัติร่วมกัน  พร้อมทั้งมีการยืนยันในข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา  เพื่อท าให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความรับผิดชอบในข้อตกลงนั้น 
 ในการวางแผนและวางรูปแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส าหรับผู้รับค าปรึกษานั้น ควรยึดหลัก 5 
ประการ ดังนี้ 

(1) ควรมีรูปแบบ ขั้นตอน และเป็นลายลักษณ์อักษร (Form of Contract) 
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(2) ควรเป็นแผนที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้ (Realistic) 
(3) ในการวางแผนนั้นผู้ให้ค าปรึกษาควรค านึงถึงขอบเขตความสามารถและขีดจ ากัดของผู้รับค าปรึกษา 

(Limitation and Capacities) 
(4) ควรก าหนดแนวทางให้ละเอียดชัดเจนและสามารถวัดได้ หรือประเมินผลได้ 
(5) แผนใดที่ไม่บังเกิดผลควรจะได้มีการประเมินผลกันอีกครั้งหนึ่ง หรืออาจเปลี่ยนแปลงแผนใหม่ได้ 

10. การท้าทาย (Challenge) 
 เป็นกลวิธีอีกชนิดหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาต้องใช้ความตั้งใจมากข้ึนในการแก้ปัญหาแต่ในเวลา
เดียวกันวิธีดังกล่าวก็อาจสร้างความกังวลใจแก่ผู้รับค าปรึกษาได้ 

11. การไม่ย่อมรับ (Rejection) 
 เป็นกลวิธีที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องใช้ เมื่อเห็นว่าผู้รับค าปรึกษาแสดงความคิดเห็นที่ผิดไปจากความเป็นจริง หรือ
แสดงออกถึงความคิดท่ีเพ้อฝันมากเกินไป  ผู้ให้ค าปรึกษาจะแสดงออกไม่ยอมรับเพ่ือดึงให้ผู้รับค าปรึกษาเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดใหม่ 

 จะเห็นได้ว่ามีกลวิธีมากมายในการให้ค าปรึกษา  ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ปัญหา และท่ีส าคัญคือค านึงถึงตัวนักศึกษาเป็นส าคัญ 

วิธีการให้ค าปรึกษา 

 สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบก่อนด าเนินการให้บริการปรึกษา  คือระดับของปัญหา โดยควรแยกแยะให้ได้
ว่าปัญหาของนักศึกษาเป็นปัญหาลักษณะใด และอยู่ในระดับไหน เพื่อที่จะได้หาทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป 

ระดับปัญหา 
 ปัญหาของบุคคล (นักศึกษา) ที่เกิดขึ้นนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 

1. ปัญหาระดับความคิด 
 หมายถึง การเกิดปัญหาในตัวบุคคลที่เกี่ยวกับข้อมูลและพฤติกรรมการใช้ความคิด เช่น ไม่รู้ข้อมูลต่าง ๆ ไม่
ทราบจะไปเรียนต่อที่ไหน ไม่ทราบจะติดต่อใคร ฯลฯ นอกจากนั้นยังหมายรวมไปถึงการรับรู้ผิด (แต่คิดว่าถูก) คิด
ผิด (แต่คิดว่าคิดถูก) ฯลฯ และยังหมายถึง บุคคลที่รู้สิ่งนั้น ๆ อย่างดี  แต่แสดงพฤติกรรมไม่ยอมรับรู้ (เพราะถ้าไป
รับรู้แล้วจะเสียประโยชน์) เลยท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จากพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับรู้นั้น 
2. ปัญหาระดับความรู้สึก 

 โดยธรรมชาติ มนุษย์เป็นผู้มีสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์และก่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ ขึ้น เช่นในบางช่วงของการ
ด าเนินชีวิตอาจมีความรู้สึกเซ็ง เบื่อ ฯลฯ และในนักศึกษาบางคนอาจมีพฤติกรรมใช้อารมณ์ด าเนินชีวิต ท าให้ขาด
ส่วนผสมของเหตุผลจึงอาจมีผลเสียต่อการด าเนินชีวิต 

3. ปัญหาระดับพฤติกรรม 
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 การแสดงพฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของมนุษย์ก็อาจตกอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
(Condition) ต่าง ๆ ที่กระทบกับบุคคลนั้นอยู่เสมอ 

 พฤติกรรมบางประการที่เกิดขึ้น บุคคลก็ไม่พึงปรารถนา และอยากขจัดออกไป เช่น การสูบบุหรี่ การพูดเสียง
ดัง และพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับอ่ืน ๆ (แต่บุคคลที่มีปัญหาประพฤติปฏิบัติจนเป็นความเคยชิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

บุคลิก... 

คลิก...ความส าเร็จ 

...ด้วยการคิดบวก 
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กระบวนการให้การปรึกษา 

 
          
   
  Co      CI                                                                   CI        Co 
                         
 

        
                             

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 

                          หมายเหตุ   Co =  Counsellor  หมายถึง  ผู้ให้การปรึกษา 

                                            CI  =  Client           หมายถึง  ผู้ รับการปรึกษา 

ตกลงบริการ 
 

 

-  การให้ก าลงัใจ 
- การสรุป 

- ยตุิบริการ 
- การนดัตอ่ไป 

- การสง่ตอ่ 

ปิด Case 

 

 

ไว้วางใจ 

ส ารวจตนเอง 

กระจ่าง 
แจ้ง 

ตัง้ใจน าไป 
ปฏิบัต ิ

รู้เป้าหมายและวิธี

แก้ปัญหา 

-  การฟัง 
- การถาม 

- การทวนความ 

- การสรุปความ 

- สะท้อนความรู้สกึ 

- การเงียบ 

- การแกะรอย 
 

 

-  กลา่วต้อนรับ 

- พดูเร่ืองทัว่ไป 

- การฟัง 
- เปิดโอกาส 

 

 

-  การให้ข้อมลุ 

- การแนะน า 
- กวรพิจารณา
ทางเลือก 

- การให้ก าลงัใจ 
 

 

3. เข้าใจปัญหา 

สาเหตุ ความต้องการ 

-  การสรุปความ 

-  การเน้นประเด็นให้กระจา่งชดั 
 

 

ติดตามผล 
 

 1. สร้างสัมพันธภาพ ....  
 

4. วางแผนแก้ปัญหา... 2.ส ารวจปัญหา... 
 

5. การยุติบริการ 
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แผนภูมิการให้ค าปรึกษา 
 

 แผนภูมิการให้ค าที่ปรึกษาคร้ังท่ี 1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

การต้อนรับท่ีอบอุน่และเป็นมิตร 

- Co กบั CI ไมรู้่จกั / คุ้นเคยกนั 

CI ลงัเลที่จะขอรับค าปรึกษา CI ปฎิเสธที่จะขอรับค าปรึกษา 

 

- Co แนะน าตวัเอง 
- ให้ CI แนะน าตวัเอง 
 

- Co กบั CI ไมรู้่จกั / คุ้นเคยกนัแล้ว 

 

- ชวนคยุเรืองทัว่ไป 1-2 นาที 
- น าเข้าประเด็นการปรึกษา 

- ท าความเข้าใจเร่ืองการปรึกษา 

สรุปและยตุิการให้ค าปรึกษาครัง้ที่ 1 

- แสดงความหวงัดีและเต็มใจที่จะช่วย 

- ชีแ้จงประโยชน์ของการรับค าปรึกษา 

- ยตุิการให้ค าปรึกษา / สง่ตอ่ 
 

 
- ส ารวจและท าความเข้าใจกบัปัญหา 

- หาผลกระทบที่เกิดจากปัญหา 

- ค้นหาความต้องการของ CI 

- ก าหนดเปา้หมายทีเ่ป็นจริง 
- ฯลฯ 
 

 

 

 

 

- ย า้เร่ืองการรักษาความลบั 

- ชีแ้จงประโยชน์ของการรับค าปรึกษา 
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 แผนภูมิการให้ค าท่ีปรึกษาครั้งท่ี 2 – ก่อนสุดท้าย 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

การต้อนรับท่ีอบอุน่และเป็นมิตร 

ติดตามงานท่ีมอบหมายให้ (ถ้าม)ี สรุปเร่ืองที่พดูคยุในครัง้ที่ผา่นมา 

ชวนคยุเร่ืองทัว่ไป 1 -2 

นาที 

พิจารณาเปา้หมายให้ค าปรึกษาร่วมกนัอีกครัง้ 

กระตุ้นให้ CI คิดแนวทาง / วิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อไปสูเ่ปา้หมาย 

สรุปแนวทาง / วิธีการแก้ไขปัญหาแตล่ะแนวทาง / วิธีการให้ 

กระตุ้นให้ CI คิดข้อดีและข้อด้อยของแตล่ะแนวทาง / วิธีการ 

ให้ก าลงัใจและความมัน่ใจแก่ CI วา่จะสามารถปฏิบตัิได้ตามแผน 

สนบัสนนุให้ท าข้อตกลงร่วมกบั CO วา่จะปฏิบตัติามแผน 

ร่วมกนัวางแผนเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิ ประกอบด้วย 

- ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตัิ 
- ระยะเวลาที่ชว่ยในการปฏิบตัิ 
- วิธีประเมินผลการปฏิบตัิ 
- แนวทางปอ้งกนัแก้ไขปัญหา ทีอ่าจเกิดจากการปฏิบตัิตาม 

ติดตามผล 

ให้ CI ตดัสนิใจเลอืกแนวทางเอง 



20 
 

 
 

 
แผนภูมิการให้ค าปรึกษาครั้งสุดท้าย 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ก่อนยตุิการให้ค าปรึกษาแตล่ะครัง้ สรุปและให้ก าลงัใจวา่ CI จะบรรลปุระหมายได้ 

ชวนคยุเร่ืองทัว่ไป 1 – 2 นาท ี

การต้อนรับท่ีอบอุน่และเป็นมิตร 

สรุปการให้ค าปรึกษาทัง้หมดและการตดิตามผล 

ให้ CI สรุปสิง่ที่เกิดขึน้กบัเขาจากการรับค าปรึกษา 

- วิถีชีวิต / พฤตกิรรม 

- ความรู้สกึ / การรับรู้ 
 

CI มีพฤตกิรรม / การรับรู้ดีขึน้แล้ว CI ไมม่ีพฒันาการท่ีดีขึน้ 

ให้ก าลงัใจและความมัน่ใจวา่ CI สามารถ 

จดัการกบัปัญหาตา่งๆได้ด้วยตวัเองแล้ว 
 

ยตุิการให้ค าปรึกษา ยตุิการให้ค าปรึกษา / สง่ตอ่ 

แสดงความเตม็ใจที่จะชว่ยเหลอื 

ในประเด็นปัญหาอื่นๆถ้า CI ต้องการ 
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ภาคผนวก 1 

 
 
 

ตัวอย่างเครื่องมือการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 
 

  
  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 

 
แบบสอบถาม 

เพื่อการประเมินการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับ ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ค าชี้แจง    แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 6 ส่วน  ประกอบด้วย 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2 ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
   ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไป 
   ส่วนที่ 4 การด าเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
   ส่วนที่ 5 การด าเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 
   ส่วนที่ 6 การด าเนินงานตามข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ก าหนดให้ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 
       ชาย       หญิง 
 
2. อายุ 
       น้อยกว่า 30 ปี      30 – 39 ปี 
     40 – 49 ปี      50 ปีขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษา 
       ปริญญาตรี      ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก      อ่ืนๆ ระบุ 
 
4. ประสบการการท าหน้าที่เป)นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
     ไม่มีประสบการณ ์      1 – 3 ปี      4 – 6 ปี 
     7 – 9 ปี       10 ปีขึ้นไป 
 
5. สังกัดสาขา..........................................................................คณะ...................................... ...................... 
มหาวิทยาลัย............................................................................. 
6. จ านวนนักศึกษาในความาดูแล.................................................คน 
7. ท่านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาวิชาการหรือไม่ 
    ไม่เคย   เคย 1 ครั้ง   เคย 2 ครั้ง   เคย 3 ครั้งข้ึนไป 
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ส่วนที่ 2 ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบระดับความรู้ความสามารถของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระดับความรู้ความสามารถ 

น้อย ปานกลาง มาก 
1. ความรู้กี่ยวกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกาษา    
2. ความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการให้ค าปรึกษา    
3. ทักษะในการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา    
4. ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา    
5. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี่และการสื่อสารทันยุคทันสมัย    
6. ความรู้ความเข้าใจสภาพสังคมเศรฐกิจ    
7. ความรู้ความเข้าใจสภาพ วัฒนธรรม    
8. ความรู้ความเข้าใจสภาพการเมืองการปกครอง    
9. ความรู้เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาลัย    
10. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับสาขาท่ีรับผิดชอบ    
11. ความสามารถในการสื่อสาร    
12. ความสวามารถในการดูแลช่วยเหลือ    
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ส่วนที่ 3 การด าเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไป 
 
ค าชี้แจง  1. การด าเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไปในภาคการศึกษา........... 
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 หน้าที่ด้านทั่วไปที่อาจารย์ที่ปรึกาต้องปฏิบัติ 
     ตอนที่ 2 หน้าที่เฉพาะกรณีท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับปฏิบัติหน้าที่ของท่าน 
 

ตอนที่ 1 หน้าที่ด้านทั่วไปที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติ 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 
1. ท าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผิดชอบ     
2. ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา     
3. ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจข้อปฏิบัติของนักศึกษา     
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครูกับศิษย์     
5. พิจารณาค าร้องต่างๆของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ     
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ทันเวลา     

6. ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ     
7. จัดท าระเบียนสระสมของนักศึกษาที่รับผิดชอบ     
8. น าเสนอข้อมูลป้อนกลับมายังคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการ

ระดับคณะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของนักศึกษา 
    

9. ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ     
 
ตอนที่ 2 หน้าที่เฉพาะกรณีท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

ไม่มี* ปานกลาง มาก 
1. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา    
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยขเหลือนักศึกษาในกรณีท่ี

มีปัญหา 
   

3. ติดต่อกับนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหาอื่นๆท่ี
สมควรได้รับความช่วยเหลือ 

   

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของนักศึกษาที่รับผิดชอบ    
5. ให้การรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าเอกสารไปแสดงแก่ผู้อ่ืน    
 เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น    

6. พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม    
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7. ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหา    
ส่วนที่4 การด าเนินการตามหน้าที่ขิงอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ 
 
ค าชีแจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฎิบัติหน้าที่ของท่าน 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 
1. ให้ค าแนะน านักศึกษา ในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎระเบียบ     
 ข้อบังคับ หลักสูตร     
2 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เก่ียวกับกฎระเบียบและข้บังคับท่ี

ส าคัญซึ่งอาจท าให้นักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินัย 
    

3 ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลังความสนใจและ
ความสามารถข้องนักศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 

    

4 ให้ค าปรึกษษแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนให้
เหมาะสมกับแผนการศึกษาของนักศึกษาและเป้นไปตามหลักสูตร 

    

5 วิเคราะห์ผลการเรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการลงวิชาเรียนให้
เหมาะสมกับสถานภาพของนักศึกษา 

    

6. ควบคุมการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

    

7. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน     
8. ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนระดับอุดมศึกษา     
9. ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้าน

การเรียน 
    

10. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษา แนะน า เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 

    

11. ให้ค าแนะน าดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกาที่มีคะแนนเฉลี่ย     
12. ตรวจสอบการเรียนรายวิชาของนักศึกษาให้ครบตามหลักสูตร     
13. ให้ค าปรึกาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี     
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ส่วนที่ 5. การด าเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 
 
ค าชีแจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฎิบัติหน้าที่ของท่าน 
 

ข้อ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกาวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 
1. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริการต่างๆในมหาวิทยาลัยและชุมชน     
2. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากมีปัญหา

ใดที่เกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ ก็ควรจะมีการส่งต่อนักศึกษา 
ไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง 

    

3. ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการด ารงชีวิตอย่างปลอดภัย     
4. ให้ค าปรึกษาทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม     
5. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา     
6. ให้ข้อมูลทางด้านอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา     

 
ส่วนที่ 6 การด าเนินงานตามข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 
 
ค าชีแจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฎิบัติหน้าที่ของท่าน 

ข้อ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกาวิชาการ 
ระดับการปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 
1. ศึกษาข้อมูลที่ส าคัญ เช่นกฎระเบียบ วิธีด าเนินการหลักสูตรและ

บริการต่างๆของมหาลัย 
    

2. สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพ่ือใช้ในการให้ค าปรึกษา     
3. พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั้งทางด้าน

บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ 
    

4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ     
5. ก าหนดเวลาและวิธีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเข้าพบ

เพ่ือขอรับค าปรึกษา 
    

6. ประชุมนักศึกาในความดูแลภาคเรียนละ 2 – 4 ครั้ง     
7. เขียนบันทึกการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษา     
8. รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและปัญหา

นักศึกษาต่อคณบดีเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
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แบบสอบถาม 

เพื่อการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ส าหรับนักศึกษา 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ส่วนโปรดตอบค าถามให้ครบทุกข้อ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
ส่วนที่ 4 ระดับความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกรายวิชาเรียน การลงทะเบียน 
 เรียนและระเบียบข้อบังคับของมหาลัย  
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 
       ชาย       หญิง 
 
2. อายุ…………………………… ปี 
 
3. คณะ / วิทยาเขตที่สังกัด............................................มหาวิทยาลัย............................................................  
 
4. สาขาวิชาเอก.............................................................................. ..... 
 
5. ก าลังศึกษาอยุ่ชั้นปีที่ .................. 
 
6.คะแนนเฉลี่ยสะสม........................ 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
 
ค าชีแจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่นักศึกษาเห็นว่าตรงกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษามาก  
           ที่สุด 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

น้อย ปานกลาง มาก 
1. มีลักษณะที่อบอุ่น    
2. มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส    
3. มีความเป้นกันเอง    
4. เจรจาด้วยถ้อยค าที่เป็นมิตร    
5. มีความโอบอ้อมอารี    
6. มีความจริงใจ    
7. มีความเห็นอกเห็นใจ    
8. มีความประพฤที่เหมาะสมแบะเป้นแบบอย่างที่ดีงาม    
9. มองโลกในแง่ดี    
10. มองนักศึกาในแง่ดี    
11. มีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน    
12. ให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย    
13. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะให้ค าปรึกษา    
14. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา    
15. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล    
16. มีความเข้าใจปัญหาของนักศึกษา    
17. มีความเข้าใจความรู้ศึกของนักศึกษา    
18. เต็มใจให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาอย่างสุดความสามารถ    
19. มีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา    
20. เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึง    
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ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 

ค าชีแจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏบัติตนตามข้อปฏิบัติของนักศึกษา 
 

ข้อ ข้อปฏิบัติของนักศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 
1. ศึกากฎระเบียบข้อบังคับของมหาลัย     
2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาลัย     
3. เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น     
4. ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้     
5. ปฏิบัติตามแผนการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้     
6. ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพืท่อมุ่งสู่เป้าหมายคือ

ความส าเร็จการศึกษา 
    

7. ช่วยเหลือและประสานงานให้เพ่ือนได้รับค าปรึกษาทางวิชาการกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างถูกต้อง 

    

 
 

ส่วนที่ 4 ระดับความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกรายวิชาเรียน การลงทะเบียน 
 เรียนและระเบียบข้อบังคับของมหาลัย  

ค าชี้แจง  นักศึกษามีความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็น 
            จริง 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความเข้าใจ 

น้อย ปานกลาง มาก 
1. หลักสูตรที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน    
2. การเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา    
3. ระบบการลงทะเบียนเรียน    
4. ระเบียบข้อบังคับของมหาลัย เช่น ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา 
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 ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
 ค าชี้แจง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อประเด็นต่อไปนี้น้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่  

 นักศึกษาเห็นว่าตรงกับความพึงพอใจของนักศึกษามากที่สุด 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา      
2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับเก่ียวกับมหาลัย      
3 ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาลัยจัดให้นักศึกษา      
4 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาลัยและชุมชนที่มหาลัยตั้งอยู่      
5 ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ      
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา      
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการให้ค าปรึกษา      
8. ความพร้อมของอุปกรณ์เพ่ือใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการให้ค าปรึกษา 
     

9. การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา      
10. การดูแลให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา      
11. การชี้แจงให้นักศึกษาทราบข้อปฏิบัติของนักศึกษา      
12. การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา      
13. การติดต่อกับนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
14. โอกาสที่นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อขอรับค าปรึกษา      
15. การให้ค าแนะน านักศึกษาในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หลักสูตร 
     

16. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ส าคัญแก่นักศึกษา      
17. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและ

อาชีพ 
     

18. การให้ค าปรึกาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและลงทะเบียน      
19. การให้ค าปรึกาแก่นักศึกษาการค้นคว้าหาข้อมูล      
20. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการบริการต่างๆใน

มหาวิทยาลัยและชุมชน 
     

21. การให้ค าปรึกษาเบื่องต้นแก่นักศึกษาเก่ียวกับสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจ 

     

22. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่าง
ปลอดภัย 

     

23. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้านคถณธรรม จริยธรรม      
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24. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา      
 
 
 

ภาคผนวก 2 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ 
ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 

มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 
ผู้รับค าปรึกษา

...........................................................................................อายุ.......................ปี  
ชั้นปีที่.........................สาขา...................................................................คณะ................. ...................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา.............................................................................วัน เดือน ปี ที่ปรึกษา.......... ......................... 
ปัญหาส าคัญ 

1. .............................................................. ....................................... 
2. .....................................................................................................  
3. .....................................................................................................  
4. .....................................................................................................  
5. .....................................................................................................  

ลักษณะของผู้รับค าปรึกษา 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
การให้ค าปรึกษา / ความช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
...................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

นัดพบครั้งต่อไป ................................เดือน.............................พศ. .......................เวลา......................... 
 

 
 
 

  ลงชื่อ......................................................ผู้ให้ค าปรึกษา 
                                                                     (................................................................) 
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                                                                                 อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

 
 

 
แบบส่งต่อภายใน (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 

 
วัน.......ที่........เดือน...........................พศ. .............. 

 
เรื่อง  ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักศึกษา 
เรียน  แผนกแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ 

 
ด้วยนักศึกษาชื่อ.......................................................สกุล.............................ชั้น................  
เลขประจ าตัว..................................................มีพฤติกรรมสรุปได้ดังนี้......................................... ........... 

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

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

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

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

.............................................................. ................................................................................................................  
และได้ด าเนินการช่วยเหลือแล้ว สรุปได้ดังนี้..................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
แต่ยังคงมีพฤติกรรม........................................................................................................... .................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ต้องการนัดพบวันที่......................เดือน..........................พศ. ...........................เวลา................... ......................... 
 จึงขอความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักศึกษาดังกล่าว ขอขอบคุณเป้นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ด้วย 

 
 
ขอแสดงความนับถือ 

 
ลงชื่อ.................................................................... 

                                        (..........................................................................) 
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อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 

แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักศึกษา 
โดยแผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ / ให้ค าปรึกษา 

 
วัน.........ที่......เดือน..............................พศ ..................... 

เรื่อง  แจ้งผลการช่วยเหลือนักศึกษา 
เรียน  อาจารย์ที่ปรึกษา 

ตามท่ีท่านด้ส่งนักศึกษาชื่อ...........................................สกุล...................................ชั้นปี.......... .............. 
มาให้ด าเนินการช่วยเหลือนั้น บัดนี้ แผนกแนะแนวและให้ค าปรึกษา ได้ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาแล้วสรุปดังนี้ 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................... 
                                               (.................................................................) 
                                               หวัหน้าแผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
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ระเบียนสะสม 
 
ภาควิชา/สาขาวิชา..........................................................คณะ................................................ . 
ค าชี้แจง ให้นักศึกาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงหรือเขียน
เครื่องหมาย   ลงใน  ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจพน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ส าหรับนักศึกษาเท่านั้น 
ข้อมูลส่วนตัว 
1. ชื่อ – สกุล............................................................. ......ชื่อเล่น...................รหัสประจ าตัว.............................................. 
   เกิดวันที่........เดือน.............................................พ.ศ. ....................อายุ......ปี ศาสนา.............. .... 
2. ปัจจุบันนักศึกษาอาศับอยู่กับ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................  
    ที่อยู่ของนักศึกษา........................................................................................................... ............................................... 
    โทรศัพท์..............................................Email……………………....................................เกี่ยวข้องกับนักศึกษา.................. 
3. เพ่ือนสนิท 
  (1) ชื่อ....................................................................ชั้นปี.............สาขาวิชา.........................คณะ.........................  
       ที่อยู่.............................................................................................................โทรศัพท์. .................................. 

 (2) ชื่อ....................................................................ชั้นปี.............สาขาวิชา...................... ...คณะ......................... 
       ที่อยู่.................................................................. ...........................................โทรศัพท์................................... 
4. อาจารย์ที่สนิท (1).ชื่อ................................................................... (2) ชื่อ.................................................................... ... 
5. สถานศึกษาเดิม................................................................อ าเภอ......................................จั งหวัด.................................. 
6. สุขภาพ 
 (1) หมู่เลือด................................(2) โรคประจ าตัว คือ 
      โรค.....................................................................เคยได้รับการรักษาจาก...................................... .................. 

     โรค.....................................................................เคยได้รับการรักษาจาก............... ......................................... 
  
 (3) เคยแพ้ยา................................................................................................................. ....................................... 
 (4) อ่ืนๆ.............................................................................................................................................................. .. 
ข้อมูลครอบครัว 
1. บิดา ชื่อ – สกุล....................................................................................อายุ........ป ี การศึกษา............. ......................... 
    ที่อยู่............................................................................................. ................................โทรศัพท์.................................... 
อาชีพ..........................................................................................................รายได้ประมาณเดื อนละ...........................บาท 
สถานที่ท างาน...................................................................................................................โทรศัพท์........ ............................ 
2. มารดา ชื่อ – สกุล.................................................................................. ..อายุ........ปี  การศึกษา.................................. 
    ที่อยู่...................................................................................................................... .......โทรศัพท์.................................... 
อาชีพ..........................................................................................................รายได้ประมาณเดือนละ......... ..................บาท 

 

รูปถ่าย ขนาด  

1 นิว้ 
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สถานที่ท างาน................................................................................................. ..................โทรศัพท์.................................... 
3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา  บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแก่กรรม 
        อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่ 
        อย่าร้าง     อ่ืนๆระบุ......................................... 
 
4. นักศึกษาอยู่ในความปกครองของ 
(นาย/นาง/นางสาว..........................................................................อาชีพ.............................................. ............................ 
รายได้ต่อเดือน...............................บาท ที่อยู่.....................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์...................................................................... ............................................... 
5. ผู้สนับสนุนการศึกษา   
     บิดา  มารดา    ผู้ปกครอง                            อ่ืนๆ  
6. ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ 
     ไม่ได้รับทุน  ได้รับทุนดังนี้ 

 ทุนให้เปล่าประเภทต่อเนื่อง จาก.........................................................................        
 ทุน กยศ.    ทุนอ่ืนๆ 

ผลการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม  ( GPA.) 
 ปีที่ 1 ภาคต้น.................ภาคปลาย.......................... ปีที่ 1 ภาคต้น.................ภาคปลาย ……………………………. 
 ปีที่ 3 ภาคต้น.................ภาคปลาย.......................... ปีที่ 4 ภาคต้น.................ภาคปลาย ……………………………. 

 
กิจกรรมดีเด่น 
 ชั้นปีที่ 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ชั้นปีที่ 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ชั้นปีที่ 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ชั้นปีที่ 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อ่ืนๆ........................................................................................................................ ............................................................ 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ.................................................. 

   (...........................................................) 
     ........../........../............... 
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ภาคผนวก 3 
 
 
 

ข้อบังคับและประกาศมหาลัย ว่าด้วยการศึกษา 
มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
        คิดเป็น... 
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 ท าเป็น... 
               แก้ปัญหาเปน็... 

   Your wins... 
 
 
คณะผู้จัดท า 
 
 
ที่ปรึกษา 

ผศ.นภกานต์  สุคันธารุณ                      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

รศ.ดร.พัชรี  ชยากรโศภิต   คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.นเรศ  ใจหาญ   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

          นางสาวภรภัสสรณ์  ไตรพรชนิตว์             ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ 
นายวิสัญ  อ่างเฮ้า   หัวหน้าแผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นายธนัสร์ทัพพ์  ณะพริ้ม   นักวิชาการศึกษา 

  
 
ผู้จัดท า 
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะศิลปศาสตร์ 

แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ           งานพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
 

 
 
 
 

 
 

56 
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อ้างอิง 
 

 
กรมสุขภาพจิต : คู่มือการให้การปรึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง  
  จ.นนทบุรี : 2548 
กัมพล ราชวงษ์ : เอกสารประกอบการบรรยายระบบอาจารย์ที่ปรึกษา, สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

เดอะสมาร์ทเวลธ์ : 2557  
ส านักงานณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : การใช้ระบบการให้ค าปรึกษา 

วิชาการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนยโลยีราชมงคล, กลุ่มส่งเสริมประสบการเรียนรู้กับ
ชุมชน 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ : 2554 
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