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ค าน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดท าคู่มืออาจารย์

ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการให้
ค าแนะน าปรึ กษาแก่นั กศึกษา เมื่ อนั กศึ กษา เข้ าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา มักมีปัญหาหลายประการทั้งปัญหาส่วนตัว 
ปัญหาสังคมและปัญหาการเรียน ปัญหาของนักศึกษาที่มีผลต่อ
สุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษา จึงท าให้ผลการเรียนของนักศึกษา
จ านวนมาก ไม่ดีเทา่ที่ควร ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจึงได้
จัดให้มีระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ เพ่ือช่วยบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาของนักศึกษา ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา และ  
ท าให้การจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้น  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับ
นี้เป็นข้อมูลส าคัญที่จะเอ้ือประโยชน์แก่อาจารย์ที่ปรึกษา  เป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการท าหน้าที่ดูแล  และช่วยเหลือ
นักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ส่วนตัวและสังคม อันส่งผลให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

มิถุนายน 2561 

 

สารบญั 

       หน้า 
ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย         
ระบบการให้ค าปรึกษาระดับปริญญาตรี               
วัตถุประสงค์                       
ความส าคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา                                            
ลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา                                              
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา                                       
เครื่องมือและข้อมูลในการให้ค าปรึกษา                                   
หลักการและเทคนิคในการให้ค าปรึกษา                                   
ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                     
ภาคผนวก ก                                                                   
ภาคผนวก ข             
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ขอ้มูลทัว่ไปมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
ปีท่ีก่อตั้ง       พ.ศ. 2500 

ที่ตั้งปัจจุบัน       เลขที่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช - นบพิต า  
   หมู่ที่ 4 ต าบลท่างิ้ว อ าเภอเมือง             
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 

ปรัชญาประจ ามหาวิทยาลัย ประทีปถิ่น ประเทืองไทย 

สีประจ ามหาวิทยาลัย  สีเหลือง และสีแดง 

คณะที่จัดการเรียนการสอน  

   คณะครุศาสตร์   

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   คณะวิทยาการจัดการ  

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  

  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของภาคใต้ ที่มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาครูคุณภาพ ด้านการจัดการวัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  
ที่ สอดคล้องกับการ เปลี่ ยนแปลงทางสั งคม และยกระดับ
มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้น าด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

3. บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น  และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุง สืบสาน ถ่ายทอดคุณค่า ความส านึก ความภูมิใจใน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชาติ และสามารถสร้าง 
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล 

5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การด าเนินการที่ เป็นเลิศ เป็นองค์กรเปี่ยมสุข ภายใต้หลัก              
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ธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอุดมปัญญา 

เอกลักษณ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิต พัฒนาครู การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ยั่งยืน 

อัตลักษณ์ 

 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิต
นักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ 

ค่านิยม 

 NSTRU คือ จิตวิญญาณชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช 
N = New Idea หมายถึง การคิดใหม่คิดชอบ คิดถูกต้อง กล้าคิด 
กล้าท าในสิ่งที่ชอบและถูกต้อง 
S = Service Mind หมายถึง การบริการด้วยใจ บริการอย่างฉันท์
มิตร ด้วยจิตสาธารณะ  
T = Teamwork หมายถึง การท างานเป็นทีม ร่วมมือในการท างาน 
R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบพร้อมรับการ
ตรวจสอบทั้งในระดับองค์กร ท้องถิ่นและสังคม 
U = Universal หมายถึง สู่ความเป็นสากล 
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 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิต
นักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ 

ค่านิยม 

 NSTRU คือ จิตวิญญาณชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช 
N = New Idea หมายถึง การคิดใหม่คิดชอบ คิดถูกต้อง กล้าคิด 
กล้าท าในสิ่งที่ชอบและถูกต้อง 
S = Service Mind หมายถึง การบริการด้วยใจ บริการอย่างฉันท์
มิตร ด้วยจิตสาธารณะ  
T = Teamwork หมายถึง การท างานเป็นทีม ร่วมมือในการท างาน 
R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบพร้อมรับการ
ตรวจสอบทั้งในระดับองค์กร ท้องถิ่นและสังคม 
U = Universal หมายถึง สู่ความเป็นสากล 
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2. วัตถุประสงค์ของระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
2 .1 เพ่ือให้เกิดกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย
กับนักศึกษา สร้างความอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงพร้อมจะช่วยเหลือ
นักศึกษา 

2.2 เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร 
ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน
เรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาจนส าเร็จครบตามหลักสูตร 

2.3 เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ช่วยให้
นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

2.4 เพ่ือช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถพัฒนาการด าเนินชีวิต
อยู่ในมหาวิทยาลัยและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. ความส าคัญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ บุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งขึ้น
เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทางด้าน
วิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้า
สังคม การวางแผนและการเตรียมตัวสู่การท างาน หรือประกอบ
อาชีพ 

อาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมี
ความส าคัญต่อการสร้างความส าเร็จของนักศึกษา ความส าคัญของ
อาจารย์ที่ปรึกษา สรุปได้ดังนี้ 

3.1 ด้านวิชาการ ช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง
ของหลักสูตร การลงทะเบียนวิชาเรียน วิธีการเรียน การวัดผล 
ตลอดจนแนวทางการศึกษาที่นักศึกษาจะสามารถจบหลักสูตร ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบระบบการศึกษา หลักสูตรและโปรแกรม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ดังนี้ 

 3.1.1 ระบบการศึกษาและระบบที่ เกี่ยวกับการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรรู้และเข้าใจระบบการศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ 
และค าสั่งต่างๆ 

 3.1.2 หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาของ
นักศึกษาเป็นอย่างดี โดยการศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลต่างๆ 

 
 



คูม่อือาจารย์ทีป่รึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช8 คู่มืออาจารย์ท่ีปรกึษา   มหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 9

 

2. วัตถุประสงค์ของระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
2 .1 เพ่ือให้เกิดกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย
กับนักศึกษา สร้างความอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงพร้อมจะช่วยเหลือ
นักศึกษา 

2.2 เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร 
ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน
เรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษาจนส าเร็จครบตามหลักสูตร 

2.3 เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ช่วยให้
นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 
และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

2.4 เพ่ือช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถพัฒนาการด าเนินชีวิต
อยู่ในมหาวิทยาลัยและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3. ความส าคัญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา คือ บุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งขึ้น
เพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทางด้าน
วิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้า
สังคม การวางแผนและการเตรียมตัวสู่การท างาน หรือประกอบ
อาชีพ 

อาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมี
ความส าคัญต่อการสร้างความส าเร็จของนักศึกษา ความส าคัญของ
อาจารย์ที่ปรึกษา สรุปได้ดังนี้ 

3.1 ด้านวิชาการ ช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้าง
ของหลักสูตร การลงทะเบียนวิชาเรียน วิธีการเรียน การวัดผล 
ตลอดจนแนวทางการศึกษาที่นักศึกษาจะสามารถจบหลักสูตร ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบระบบการศึกษา หลักสูตรและโปรแกรม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ดังนี้ 

 3.1.1 ระบบการศึกษาและระบบที่ เกี่ยวกับการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรรู้และเข้าใจระบบการศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ 
และค าสั่งต่างๆ 

 3.1.2 หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาของ
นักศึกษาเป็นอย่างดี โดยการศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลต่างๆ 
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  3.1.2.1.โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วย 

  -หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  -หมวดวิชาเฉพาะ 

  -หมวดวิชาเลือกเสรี 
  3.1.2.2.ลักษณะรายวิชา เนื้อหารายวิชา หรือ

รายละเอียดของรายวิชา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา ได้
จากฝ่ายวิชาการคณะโปรแกรมวิชา ส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 3.1.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเรียน เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ 
ประกอบด้วย 

  3.1.3.1.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา เป็นปฏิทินที่จัด
ขึ้นโดยการน าก าหนดวัน เปิด-ปิด ภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในแต่
ละภาคเรียนมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียน ปฏิทินวิชาการได้จัดท าเป็น 2 ส่วน คือ ปฏิทินวิชาการ
นักศึกษาภาคปกติ และปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป. 

  3.1.3.2.คู่มือนักศึกษา เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
นักศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางประกอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษา และด าเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดจนส าเร็จ
การศึกษา 

 

 

3.1.3 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษา เช่น วิธีการคิดและการแก้ปัญหา การแต่งกายให้ถูก
ระเบียบและเหมาะสมกับโอกาส กิริยามารยาท การเข้าสังคม การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

3.1.4 ด้านการท ากิจกรรมต่างๆ ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน เพ่ือการฝึกทักษะในการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย การท างานร่วมกัน การคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ตลลอดจนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆ 

3.1.5 ด้านการบริการและสวัสดิการ ให้ค าแนะน าการบริการ
สวัสดิการต่างๆ ของสถาบันให้นักศึกษารับทราบ เช่นการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ บริการตรวจสุขภาพ บริการทุนการ บริการ
จากส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฯลฯ 

3.1.6 ด้านการสร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ ช่วยสนับสนุน
และกระตุ้นให้นักศึกษามีประสบการณ์ และทักษะเฉพาะตัวเพ่ือ
สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับสถาบัน 

3.1.7 ด้านส่วนตัวและสังคม ช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัว
เมื่อเข้ามาสู่สถานศึกษาใหม่ ปรับตัวในการเรียน บุคลิกภาพของ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยแนะน าสั่งสอน เพ่ือให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจและปรับปรุงตนเอง 
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  3.1.2.1.โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วย 

  -หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  -หมวดวิชาเฉพาะ 

  -หมวดวิชาเลือกเสรี 
  3.1.2.2.ลักษณะรายวิชา เนื้อหารายวิชา หรือ

รายละเอียดของรายวิชา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา ได้
จากฝ่ายวิชาการคณะโปรแกรมวิชา ส านักงานส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 3.1.3 เอกสารท่ีใช้ประกอบการลงทะเบียนเรียน เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ 
ประกอบด้วย 

  3.1.3.1.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา เป็นปฏิทินที่จัด
ขึ้นโดยการน าก าหนดวัน เปิด-ปิด ภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในแต่
ละภาคเรียนมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียน ปฏิทินวิชาการได้จัดท าเป็น 2 ส่วน คือ ปฏิทินวิชาการ
นักศึกษาภาคปกติ และปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป. 

  3.1.3.2.คู่มือนักศึกษา เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้
นักศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางประกอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษา และด าเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยตลอดจนส าเร็จ
การศึกษา 

 

 

3.1.3 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษา เช่น วิธีการคิดและการแก้ปัญหา การแต่งกายให้ถูก
ระเบียบและเหมาะสมกับโอกาส กิริยามารยาท การเข้าสังคม การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

3.1.4 ด้านการท ากิจกรรมต่างๆ ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน เพ่ือการฝึกทักษะในการเป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีในสังคมประชาธิปไตย การท างานร่วมกัน การคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ตลลอดจนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่างๆ 

3.1.5 ด้านการบริการและสวัสดิการ ให้ค าแนะน าการบริการ
สวัสดิการต่างๆ ของสถาบันให้นักศึกษารับทราบ เช่นการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ บริการตรวจสุขภาพ บริการทุนการ บริการ
จากส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฯลฯ 

3.1.6 ด้านการสร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ ช่วยสนับสนุน
และกระตุ้นให้นักศึกษามีประสบการณ์ และทักษะเฉพาะตัวเพ่ือ
สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ให้กับสถาบัน 

3.1.7 ด้านส่วนตัวและสังคม ช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัว
เมื่อเข้ามาสู่สถานศึกษาใหม่ ปรับตัวในการเรียน บุคลิกภาพของ
นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยแนะน าสั่งสอน เพ่ือให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจและปรับปรุงตนเอง 
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4. คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีดังนี้ 
1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ 
(2) มีความรับผิดชอบ 
(3) ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(5) มีความเมตตากรุณา 
(6) ไวต่อการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา 
(7) มีความประพฤติเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา 
(8) พร้อมอุทิศเวลาให้กับนักศึกษา 
(9) มีความคิดในเชิงบวก 

 
2) คุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถ 

(1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ 
(2) มีความสามารถในการสื่อสาร 
(3) มีความรู้เรื่องกระบวนการให้ค าปรึกษา เข้าใจแนวคิดและมี
ทักษะในการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
(4) มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา 
(5) มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
เมื่อมีปัญหา 
(6) มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทัน
ยุคสมัย 

 

(7) มีความรู้และความเข้าใจสภาพสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และการเมืองก  
(8) มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตรและการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 

5. จรรยาบรรณอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
(1) ค านึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา 
(2) รักษาความลับของนักศึกษา 
(3) พยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ หากมี
ปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ควรด าเนินการ
ส่งต่อนักศึกษาไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดนตรง 
(4) ไม่วิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาฟัง
ในทางท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือมหาวิทยาลัย 
( 5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพในสาขาที่ ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
(6) ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาใน
ความดูแลทุกคนด้วยความเสมอภาค 
(7) ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนสังคม และ
ประเทศชาติ 
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4. คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีดังนี้ 
1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ 
(2) มีความรับผิดชอบ 
(3) ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(5) มีความเมตตากรุณา 
(6) ไวต่อการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา 
(7) มีความประพฤติเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา 
(8) พร้อมอุทิศเวลาให้กับนักศึกษา 
(9) มีความคิดในเชิงบวก 

 
2) คุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถ 

(1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ 
(2) มีความสามารถในการสื่อสาร 
(3) มีความรู้เรื่องกระบวนการให้ค าปรึกษา เข้าใจแนวคิดและมี
ทักษะในการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
(4) มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา 
(5) มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา
เมื่อมีปัญหา 
(6) มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทัน
ยุคสมัย 

 

(7) มีความรู้และความเข้าใจสภาพสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และการเมืองก  
(8) มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตรและการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
 

5. จรรยาบรรณอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
(1) ค านึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา 
(2) รักษาความลับของนักศึกษา 
(3) พยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ หากมี
ปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ควรด าเนินการ
ส่งต่อนักศึกษาไปรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดนตรง 
(4) ไม่วิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาฟัง
ในทางท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือมหาวิทยาลัย 
( 5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพในสาขาที่ ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
(6) ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาใน
ความดูแลทุกคนด้วยความเสมอภาค 
(7) ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนสังคม และ
ประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 



คูม่อือาจารย์ทีป่รกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช14

 

6. เครื่องมือและข้อมูลในการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
(1) ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
(2) คู่มือการใช้บริการการศึกษาผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 
(3) คู่มือนักศึกษา 
(4) หลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
(5) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
(6) แฟ้มระเบียนสะสมของนักศึกษา 
(7) แบบฟอร์มและค าร้องต่างๆ 
(8) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและข้อมูลทุนการศึกษา 
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบขอ้บังคบัที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
(10) ขอ้มลูเกี่ยวกับการบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา 
(11) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่  
(12) ขอ้มลูเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในสาขาที่อาจารย์สอน 
 

7. หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
1. หน้าทีข่องอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไป 
(1) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาที่รับผิดชอบ 
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและข้อ
ปฏิบัติของนักศึกษา 
(3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบ ในฐานะครู
กับศิษย์  
(4) พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาให้ทันเวลา 

 

(5) ประสานงานกกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการ เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา 
(6) ติดต่อกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(7) เก็บข้อมูลที่ส าคัญของนักศึกษาที่รับผิดชอบไว้เป็นความลับ 
(8) ให้การรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาต้องการ น าเอกสารไป
แสดงแก่ผู้ อ่ืน เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา              
เป็นต้น 
(9) จัดท าระเบียนสะสมของนักศึกษาที่รับผิดชอบ  
(10) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
ระดับคณะ 
(11) พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติ ไม่เหมาะสม 
หรือแต่งกายไม่เรียบร้อย 
(12) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษา มีปัญหา 
(13) ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมี
ปัญหาอื่นๆ 
 
2. หน้าทีข่องอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ 
(1) ให้ค าแนะน านักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา 
(2) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่ส าคัญมากซึ่งอาจท าให้นักศึกษาต้องถูกลงโทษทาง
วินัย 
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6. เครื่องมือและข้อมูลในการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
(1) ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
(2) คู่มือการใช้บริการการศึกษาผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 
(3) คู่มือนักศึกษา 
(4) หลักสูตรของคณะที่นักศึกษาสังกัด 
(5) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
(6) แฟ้มระเบียนสะสมของนักศึกษา 
(7) แบบฟอร์มและค าร้องต่างๆ 
(8) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและข้อมูลทุนการศึกษา 
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบขอ้บังคบัที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
(10) ขอ้มลูเกี่ยวกับการบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา 
(11) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชน
ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่  
(12) ขอ้มลูเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในสาขาที่อาจารย์สอน 
 

7. หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
1. หน้าทีข่องอาจารย์ที่ปรึกษาด้านทั่วไป 
(1) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาที่รับผิดชอบ 
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและข้อ
ปฏิบัติของนักศึกษา 
(3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบ ในฐานะครู
กับศิษย์  
(4) พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาให้ทันเวลา 

 

(5) ประสานงานกกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาการ เพ่ือช่วยเหลือ
นักศึกษาในกรณีที่มีปัญหา 
(6) ติดต่อกับนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(7) เก็บข้อมูลที่ส าคัญของนักศึกษาที่รับผิดชอบไว้เป็นความลับ 
(8) ให้การรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาต้องการ น าเอกสารไป
แสดงแก่ผู้ อ่ืน เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา              
เป็นต้น 
(9) จัดท าระเบียนสะสมของนักศึกษาที่รับผิดชอบ  
(10) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
ระดับคณะ 
(11) พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติ ไม่เหมาะสม 
หรือแต่งกายไม่เรียบร้อย 
(12) ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อนักศึกษา มีปัญหา 
(13) ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมี
ปัญหาอื่นๆ 
 
2. หน้าทีข่องอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ 
(1) ให้ค าแนะน านักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร และวิธีการศึกษา 
(2) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่ส าคัญมากซึ่งอาจท าให้นักศึกษาต้องถูกลงโทษทาง
วินัย 
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(3) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง ความสนใจ
และความสามารถของนักศึกษาเพ่ือการวางแผนประกอบอาชีพ
และแผนการศึกษา 
(4) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก
วิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการศึกษาของนักศึกษาและ
เป็นไปตามหลักสูตร 
(5) วิ เคราะห์ผลการเรียนและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียนให้ เหมาะสมกับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษา 
(6) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
โครงสร้างของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 
(7) ให้ค าปรึกษาแกน่ักศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน 
(8) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก-โท 
(9) ให้ค าแนะน าแกน่ักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการค้นคว้า 
(10) ให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 
(11) ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียน 
(12) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี 
(13) ให้ค าแนะน านักศึกษาให้ตรวจสอบการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาให้ครบหลักสูตร 
 
 
 

 

3. หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 
(1) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน 
(2) ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตหากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะ
ช่วยเหลือได้ก็ควรส่ งต่ อนัก ศึกษาไปรับบริการจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง 
(3) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 
(4) ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
(5) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
(6) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 

4. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 
(1) ศึกษาข้อมูลที่ส าคัญ  เช่น กฎระเบียบ หลักสูตร 
วิธีด าเนินการและ บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(2) สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือใช้ในการให้
ค าปรึกษา 
(3) พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการท้ังด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้ความสามารถ 
(4) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
(5) ก าหนดเวลาและวิธีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้
นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าปรึกษา 
(6) ประชุมนักศึกษาในความดูแลภาคการศึกษาละ 2-4 
ครั้ง 
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(3) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง ความสนใจ
และความสามารถของนักศึกษาเพ่ือการวางแผนประกอบอาชีพ
และแผนการศึกษา 
(4) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือก
วิชาเรียนให้เหมาะสมกับแผนการศึกษาของนักศึกษาและ
เป็นไปตามหลักสูตร 
(5) วิ เคราะห์ผลการเรียนและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียนให้ เหมาะสมกับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
นักศึกษา 
(6) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
โครงสร้างของหลักสูตรและระเบียบข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย 
(7) ให้ค าปรึกษาแกน่ักศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน 
(8) ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเอก-โท 
(9) ให้ค าแนะน าแกน่ักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการค้นคว้า 
(10) ให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นักศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ต่ ากว่า 2.00 
(11) ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรียน 
(12) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี 
(13) ให้ค าแนะน านักศึกษาให้ตรวจสอบการเรียนรายวิชาของ
นักศึกษาให้ครบหลักสูตร 
 
 
 

 

3. หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนานักศึกษา 
(1) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน 
(2) ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตหากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะ
ช่วยเหลือได้ก็ควรส่ งต่ อนักศึกษาไปรับบริการจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง 
(3) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 
(4) ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
(5) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
(6) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 

4. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 
(1) ศึกษาข้อมูลที่ส าคัญ  เช่น กฎระเบียบ หลักสูตร 
วิธีด าเนินการและ บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
(2) สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพ่ือใช้ในการให้
ค าปรึกษา 
(3) พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการท้ังด้านบุคลิกภาพและด้านความรู้ความสามารถ 
(4) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
(5) ก าหนดเวลาและวิธีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้
นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับค าปรึกษา 
(6) ประชุมนักศึกษาในความดูแลภาคการศึกษาละ 2-4 
ครั้ง 
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(7) เขียนบันทึกการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาโดยใช้
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย / คณะ จัดท าขึ้น  
(8) รายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ปัญหาของนักศึกษาต่อคณบดีเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
(9) ปฏิบัติให้ครบถว้นตามหน้าที่ก าหนดไว้ 
 

หลักการและเทคนิคการให้บริการปรึกษา 
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. พฤติกรรมการให้ความสนใจ มีดังนี้ 
(1) การประสานสายตา 
(2) การแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาโดยใช้
ลักษณะท่าทางที่เหมาะสม 
(3) การตอบสนองต่อการพูดของนักศึกษาและความตั้งใจที่
จะแก้ปัญหา 
(4) การสร้างจุดมุ่งหมายและการพัฒนาข้อผูกพันของการ
ให้ค าปรึกษา 
(5) การสะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึก 
(6) การใช้ความเงียบเพื่อการฟัง 
(7) การแสดงออกทางสีหน้า ลักษณะท่าทางที่แสดงออก
ทางร่างกายน้ าเสียง จังหวะของการหายใจ 
 
 
 
 

 

 

2. เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ มีดังนี้ 
(1) สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
(2) ให้ความสนใจแก่นักศึกษา 
(3) ให้ความเมตตากรุณาแก่นักศึกษา 
(4) แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา 
(5) ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(6) พยายามท าความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหาและความ
ต้องการของนักศึกษา 
(7) ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาดัวยความเต็มใจ 
 

3. เทคนิคการให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษา มีดังนี้ 
(1) การให้ค าแนะน า (Advising) เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษามากที่สุด สิ่งที่อาจารย์ที่
ปรึกษาแนะน านักศึกษา มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ใช้ กันอยู่ เป็นประจ า เช่น การ
ลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม -ถอนวิชาเรียนหรือปัญหาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์
มากกว่าสามารถช่วยนักศึกษาได้  
(2) การให้ค าปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือให้นักศึกษา เข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อมและ
ปัญหาที่เผชิญอยู่และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าว มา
แก้ปัญหา หรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นเทคนิคในการให้ค าปรึกษา ที่
ส าคัญที่อาจารย์ทีป่รึกษาควรทราบ มีดังนี้ 
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(7) เขียนบันทึกการให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาโดยใช้
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย / คณะ จัดท าขึ้น  
(8) รายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ปัญหาของนักศึกษาต่อคณบดีเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
(9) ปฏิบัติให้ครบถว้นตามหน้าที่ก าหนดไว้ 
 

หลักการและเทคนิคการให้บริการปรึกษา 
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. พฤติกรรมการให้ความสนใจ มีดังนี้ 
(1) การประสานสายตา 
(2) การแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาโดยใช้
ลักษณะท่าทางที่เหมาะสม 
(3) การตอบสนองต่อการพูดของนักศึกษาและความตั้งใจที่
จะแก้ปัญหา 
(4) การสร้างจุดมุ่งหมายและการพัฒนาข้อผูกพันของการ
ให้ค าปรึกษา 
(5) การสะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึก 
(6) การใช้ความเงียบเพื่อการฟัง 
(7) การแสดงออกทางสีหน้า ลักษณะท่าทางที่แสดงออก
ทางร่างกายน้ าเสียง จังหวะของการหายใจ 
 
 
 
 

 

 

2. เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ มีดังนี้ 
(1) สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
(2) ให้ความสนใจแก่นักศึกษา 
(3) ให้ความเมตตากรุณาแก่นักศึกษา 
(4) แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา 
(5) ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(6) พยายามท าความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหาและความ
ต้องการของนักศึกษา 
(7) ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาดัวยความเต็มใจ 
 

3. เทคนิคการให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษา มีดังนี้ 
(1) การให้ค าแนะน า (Advising) เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษามากที่สุด สิ่งที่อาจารย์ที่
ปรึกษาแนะน านักศึกษา มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ใช้ กันอยู่ เป็นประจ า เช่น การ
ลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม -ถอนวิชาเรียนหรือปัญหาที่
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์
มากกว่าสามารถช่วยนักศึกษาได้  
(2) การให้ค าปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือให้นักศึกษา เข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อมและ
ปัญหาที่เผชิญอยู่และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าว มา
แก้ปัญหา หรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นเทคนิคในการให้ค าปรึกษา ที่
ส าคัญที่อาจารย์ทีป่รึกษาควรทราบ มีดังนี้ 
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(2.1) การฟัง (Listening) เป็นการแสดงความสนใจต่อ
นักศึกษา โดยใช้สายตาสังเกตทา่ทางและพฤติกรรม เพ่ือให้
ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับนักศึกษา เทคนิคการฟังนี้ประกอบ
ดัวยการใส่ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบดัวยการประสาน
สายตาการวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการ
พูด ที่แสดงถึงความสนใจต่อนักศึกษา ในการฟังนี้บางครั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความหรือตีความให้
กระจ่างชัดหรือถามค าถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการของนักศึกษา 
(2.2) การน า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้
ส ารวจ และ กล้าแสดงออกถึงความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม 
หรือการกระท าของตน 
(2.3) การเรียบเรียงค าพูดใหม่ (Paraphrasing) เป็นการ
ตรวจสอบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษาในสิ่งที่เขา
ต้องการ 
(2.4) การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นการช่วยท าให้
นักศึกษาเข้าใจตนเอง เกี่ยวกับความรู้สึก ประสบการณ์ 
หรือปัญหาได้อย่างถูกตอ้งยิ่งขึ้น 
(2.5) การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นเทคนิคที่
อาจารย์ ที่ปรึกษาใช้ในกรณีที่พบว่านักศึกษามีความขัดแย้ง
กันในความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยการน าความ
ขัดแย้งมาน าเสนอในรูปประโยคบอกเล่า และจะใช้ค าว่า 
“และ” เชื่อมระหว่างความขัดแย้ง 2 ประเด็น โดยห้ามใช้
ค าว่า “แต”่ เชื่อมโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการต าหน ิ

 

(2.6) การตั้งค าถาม (Questioning) อาจารย์ที่ปรึกษาควร
ใช้ค าถามที่เหมาะสมและใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่
ชัดโดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆของ
นักศึกษา 
(2.7) การตีความ (Interpretation) เป็นกระบวนการที่
อาจารย์ที่ปรึกษาอธิบายความหมายของเหตุการณ์ให้
นักศึกษาได้เข้าใจปัญหาของตนเอง ในด้านอ่ืนที่อาจยัง
ไม่ได้มองมาก่อน และช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหา
ของตนเองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
(2.8) การสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคที่อาจารย์ที่
ปรึกษาใช้ เ พ่ือสรุปเรื่องราวต่างๆ ของนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากความรู้สึกที่สับสน เพราะมีเรื่องราวต่างๆ ที่
เป็นปัญหามากมาย หรือสามารถใช้ในการสรุปในโอกาสที่
จ ะ สิ้ น สุ ด ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า  ( 2 . 9 )  ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล 
(Information) เป็นการให้ข้อมูลด้านการศึกษาอาชีพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจ
หรือเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา 
(2.10) การให้ก าลังใจ (Encouragement) เป็นการพูดเพ่ือ
ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา กล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ และ 
พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา 
(2.11) การเสนอแนะ (Suggestion) เป็นการเสนอความ
คิดเห็นที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
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(2.1) การฟัง (Listening) เป็นการแสดงความสนใจต่อ
นักศึกษา โดยใช้สายตาสังเกตทา่ทางและพฤติกรรม เพ่ือให้
ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับนักศึกษา เทคนิคการฟังนี้ประกอบ
ดัวยการใส่ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบดัวยการประสาน
สายตาการวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการ
พูด ที่แสดงถึงความสนใจต่อนักศึกษา ในการฟังนี้บางครั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความหรือตีความให้
กระจ่างชัดหรือถามค าถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการของนักศึกษา 
(2.2) การน า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้
ส ารวจ และ กล้าแสดงออกถึงความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม 
หรือการกระท าของตน 
(2.3) การเรียบเรียงค าพูดใหม่ (Paraphrasing) เป็นการ
ตรวจสอบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจนักศึกษาในสิ่งที่เขา
ต้องการ 
(2.4) การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นการช่วยท าให้
นักศึกษาเข้าใจตนเอง เกี่ยวกับความรู้สึก ประสบการณ์ 
หรือปัญหาได้อย่างถูกตอ้งยิ่งขึ้น 
(2.5) การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นเทคนิคที่
อาจารย์ ที่ปรึกษาใช้ในกรณีที่พบว่านักศึกษามีความขัดแย้ง
กันในความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยการน าความ
ขัดแย้งมาน าเสนอในรูปประโยคบอกเล่า และจะใช้ค าว่า 
“และ” เชื่อมระหว่างความขัดแย้ง 2 ประเด็น โดยห้ามใช้
ค าว่า “แต”่ เชื่อมโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการต าหน ิ

 

(2.6) การตั้งค าถาม (Questioning) อาจารย์ที่ปรึกษาควร
ใช้ค าถามที่เหมาะสมและใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่
ชัดโดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่างๆของ
นักศึกษา 
(2.7) การตีความ (Interpretation) เป็นกระบวนการที่
อาจารย์ที่ปรึกษาอธิบายความหมายของเหตุการณ์ให้
นักศึกษาได้เข้าใจปัญหาของตนเอง ในด้านอ่ืนที่อาจยัง
ไม่ได้มองมาก่อน และช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัญหา
ของตนเองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
(2.8) การสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคที่อาจารย์ที่
ปรึกษาใช้ เ พ่ือสรุปเรื่องราวต่างๆ ของนักศึกษาอัน
เนื่องมาจากความรู้สึกที่สับสน เพราะมีเรื่องราวต่างๆ ที่
เป็นปัญหามากมาย หรือสามารถใช้ในการสรุปในโอกาสที่
จ ะ สิ้ น สุ ด ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า  ( 2 . 9 )  ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล 
(Information) เป็นการให้ข้อมูลด้านการศึกษาอาชีพและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจ
หรือเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา 
(2.10) การให้ก าลังใจ (Encouragement) เป็นการพูดเพ่ือ
ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษา กล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ และ 
พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา 
(2.11) การเสนอแนะ (Suggestion) เป็นการเสนอความ
คิดเห็นที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
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ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
 ทีอ่าจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ 

 
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยเครื่องแบบ
และการแต่งการส าหรับนักศึกษา 
3.ระเบียบมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. 2548 
4.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                                                      
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
 ทีอ่าจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ 

 
1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 
2.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยเครื่องแบบ
และการแต่งการส าหรับนักศึกษา 
3.ระเบียบมหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. 2548 
4.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยหอพัก
นักศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                                                      
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ  
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ระเบียนสะสม 
ภาควิชา/สาขาวิชา................................................  
คณะ..................................................................... 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตาม
ความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียน
เครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจะ
น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ส าหรับนักศึกษาเท่านั้น 

ข้อมูลส่วนตัว 
1. ชื่อ – สกุล........................................ชื่อเล่น............................... 

รหัสประจ าตัว............................. 
เกิดวันที่..........เดือน.......................พ.ศ................... 
อายุ...............ปี ศาสนา.................. 

2. ที่อยู่ของนักศึกษา
.......................................................................... ......................... 
...................................................................................................  

3. โทรศัพท์............................ 
E-mail address..............................................  

4. เพ่ือนสนิท 
1) ชื่อ ............................................................ชั้นปีที่............... 
สาขาวิชา...........................คณะ................... 
ที่อยู่.................................................................. .......................... 
โทรศัพท์......................... 

 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1นิ้ว 

 

2) ชื่อ ............................................................ชั้นปีที่............... 
สาขาวิชา...........................คณะ................... 
ที่อยู่.................................................................. .......................... 
โทรศัพท์......................... 

5. สถานศึกษาเดิม....................................................... 
อ าเภอ.......................................จังหวัด................................. 

6. สุขภาพ 
1) หมู่เลือด......................... 
2) โรคประจ าตัว คือ โรค.................................................. 

เคยได้รับการรักษาจาก................................................
โรค.............................................................................. 
เคยได้รับการรักษาจาก................................................ 

3) เคยแพ้ยา..................................................................... . 
4) อ่ืนๆ......................................................................... ..... 

ข้อมูลครอบครัว 

1. บิดาชื่อ-สกุล.......................................................อายุ..............ปี 
การศึกษา...................................... 
ที่อยู่............................................................... ............................
โทรศัพท์................................... 
อาชีพ........................ รายไดป้ระมาณเดือนละ...................บาท 
สถานที่ท างาน............................................................................ 
โทรศัพท์.................................... 
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ระเบียนสะสม 
ภาควิชา/สาขาวิชา................................................  
คณะ..................................................................... 
ค าชี้แจง ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตาม
ความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียน
เครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจะ
น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ส าหรับนักศึกษาเท่านั้น 

ข้อมูลส่วนตัว 
1. ชื่อ – สกุล........................................ชื่อเล่น............................... 

รหัสประจ าตัว............................. 
เกิดวันที่..........เดือน.......................พ.ศ................... 
อายุ...............ปี ศาสนา.................. 

2. ที่อยู่ของนักศึกษา
.......................................................................... ......................... 
...................................................................................................  

3. โทรศัพท์............................ 
E-mail address..............................................  

4. เพ่ือนสนิท 
1) ชื่อ ............................................................ชั้นปีท่ี............... 
สาขาวิชา...........................คณะ................... 
ที่อยู่.................................................................. .......................... 
โทรศัพท์......................... 

 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1นิ้ว 

 

2) ชื่อ ............................................................ชั้นปีที่............... 
สาขาวิชา...........................คณะ................... 
ที่อยู่.................................................................. .......................... 
โทรศัพท์......................... 

5. สถานศึกษาเดิม....................................................... 
อ าเภอ.......................................จังหวัด.................................  

6. สุขภาพ 
1) หมู่เลือด......................... 
2) โรคประจ าตัว คือ โรค.................................................. 

เคยได้รับการรักษาจาก................................................
โรค.............................................................................. 
เคยได้รับการรักษาจาก................................................ 

3) เคยแพ้ยา..................................................................... . 
4) อ่ืนๆ......................................................................... ..... 

ข้อมูลครอบครัว 

1. บิดาชื่อ-สกุล.......................................................อายุ..............ปี 
การศึกษา...................................... 
ที่อยู่............................................................... ............................
โทรศัพท์................................... 
อาชีพ........................ รายไดป้ระมาณเดือนละ...................บาท 
สถานที่ท างาน............................................................................ 
โทรศัพท์.................................... 
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2. มารดาชื่อ-สกุล....................................................อายุ..............ปี 
การศึกษา...................................... 
ที่อยู่.................................................................................... ........ 
โทรศัพท์................................... 
อาชีพ....................... รายได้ประมาณเดือนละ....................บาท
สถานที่ท างาน............................................................................ 

3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา  
( ) บิดาถึงแก่กรรม ( ) มารดาถึงแก่กรรม 
( ) อยู่ด้วยกัน ( ) แยกกันอยู่ 
( ) หย่าร้าง   ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 

4. นักศึกษาอยู่ในความปกครอง 
(นาย / นาง / น.ส.)...................................................................  
อาชีพ.....................................รายได้/เดือน........................บาท  
ที่อยู่..................................................................... ....................... 
โทรศัพท์......................................... 

5. ผู้สนับสนุนการศึกษา 
( ) บิดา มารดา ( ) ผู้ปกครอง ( ) อ่ืน ๆ .............................. 
6. ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ 
( ) ไม่ได้รับทุน  ( ) ได้รับทุน ดังนี้ 
( ) ทุนให้เปล่าประเภทต่อเนื่อง  
จาก ...................................................... 
( ) ทุน กยศ. ( ) อ่ืนๆ …………………………………………………….. 
 

 

ผลการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
ปีที่ 1 ภาคต้น........... ภาคปลาย.............. 
ปีที่ 2 ภาคต้น........... ภาคปลาย.............. 
ปีที่ 3 ภาคต้น........... ภาคปลาย..............  
ปีที่ 4 ภาคต้น........... ภาคปลาย.............. 

กิจกรรมดีเด่น 

ชั้นปีที่1...................................................................................... 
...................................................................................................  
ชั้นปีที่2................................................................. ..................... 
................................................................................................... 
ชั้นปีที่3................................................................. ..................... 
.............................................................................. ..................... 
ชั้นปีที่4................................................................. ..................... 
...................................................................................................  
อ่ืนๆ .......................................................................................... 
...................................................................................................  
 

ลงชื่อ..................................................... 
(     ) 

................./................/................. 
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2. มารดาชื่อ-สกุล....................................................อายุ..............ปี 
การศึกษา...................................... 
ที่อยู่.................................................................................... ........ 
โทรศัพท์................................... 
อาชีพ....................... รายได้ประมาณเดือนละ....................บาท
สถานที่ท างาน............................................................................ 

3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา  
( ) บิดาถึงแก่กรรม ( ) มารดาถึงแก่กรรม 
( ) อยู่ด้วยกัน ( ) แยกกันอยู่ 
( ) หย่าร้าง   ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 

4. นักศึกษาอยู่ในความปกครอง 
(นาย / นาง / น.ส.)...................................................................  
อาชีพ.....................................รายได้/เดือน........................บาท  
ที่อยู่..................................................................... ....................... 
โทรศัพท์......................................... 

5. ผู้สนับสนุนการศึกษา 
( ) บิดา มารดา ( ) ผู้ปกครอง ( ) อ่ืน ๆ .............................. 
6. ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ 
( ) ไม่ได้รับทุน  ( ) ได้รับทุน ดังนี้ 
( ) ทุนให้เปล่าประเภทต่อเนื่อง  
จาก ...................................................... 
( ) ทุน กยศ. ( ) อ่ืนๆ …………………………………………………….. 
 

 

ผลการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
ปีที่ 1 ภาคต้น........... ภาคปลาย.............. 
ปีที่ 2 ภาคต้น........... ภาคปลาย.............. 
ปีที่ 3 ภาคต้น........... ภาคปลาย..............  
ปีที่ 4 ภาคต้น........... ภาคปลาย.............. 

กิจกรรมดีเด่น 

ชั้นปีที่1...................................................................................... 
...................................................................................................  
ชั้นปีที่2................................................................. ..................... 
................................................................................................... 
ชั้นปีที่3................................................................. ..................... 
.............................................................................. ..................... 
ชั้นปีที่4................................................................. ..................... 
...................................................................................................  
อ่ืนๆ .......................................................................................... 
...................................................................................................  
 

ลงชื่อ..................................................... 
(     ) 

................./................/................. 
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แบบบันทึกการให้บริการปรึกษา 

ครั้งที่.................... 

วันที่............เดือน...................พ.ศ........... 

ชื่อ – สกุล...............................................เพศ..............อายุ............ปี
รหัสนักศึกษา.....................คณะ..................สาขาวิชา .......................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา.........................................................................
ช่องทางการติดต่อ  ปัญหา    
 ติดต่อด้วยตนเอง  โทรศัพท์                            
 โทรศัพท์   ข้อความ/อีเมลล์            
 ผ่านระบบสารสนเทศ  อ่ืนๆ ระบุ............................ 
 อ่ืนๆ ระบุ..................... 

ปัญหา การให้ค าปรึกษา/
การช่วยเหลือ ผลที่ได้ 

   
   
   
   
เริ่มเวลา................น. สิ้นสุดเวลา.................น. รวม..................นาที 

ลงชื่อ........................................... 
 ผู้ให้ค าปรึกษา  
(…………./……….../…………) 

 

แบบบันทึกการให้บริการปรึกษารายบุคคล 

ภาคเรียนที่.... ปีการศึกษา ....... 

รายละเอียดผู้ขอรับการปรึกษา 

ชื่อ – สกุล........................................ รหสันักศึกษา..........................  
คณะ............................... สาขา................................ชั้นปีที่............... 
โทรศัพท์............................ เขา้รับการปรึกษาครั้งที่.................. 

เรื่องท่ีขอค าปรึกษา 
หัวข้อ...........................................................................................  
รายละเอียด
..........................................................................................................  
.......................................................................................................... 
..........................................................................................................  
การให้ค าปรึกษา 
.................................................................... ...................................... 
..........................................................................................................  
..........................................................................................................  
การนัดหมายครั้งต่อไป
..........................................................................................................  

ลงชื่อ........................................... 
 ผู้ให้ค าปรึกษา  
(…………./……….../…………) 
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แบบบันทึกการให้บริการปรึกษา 

ครั้งท่ี.................... 

วันที่............เดือน...................พ.ศ........... 

ชื่อ – สกุล...............................................เพศ..............อายุ............ปี
รหัสนักศึกษา.....................คณะ..................สาขาวิชา .......................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา.........................................................................
ช่องทางการติดต่อ  ปัญหา    
 ติดต่อด้วยตนเอง  โทรศัพท์                            
 โทรศัพท์   ข้อความ/อีเมลล์            
 ผ่านระบบสารสนเทศ  อ่ืนๆ ระบุ............................ 
 อ่ืนๆ ระบุ..................... 

ปัญหา การให้ค าปรึกษา/
การช่วยเหลือ ผลที่ได้ 

   
   
   
   
เริ่มเวลา................น. สิ้นสุดเวลา.................น. รวม..................นาที 

ลงชื่อ........................................... 
 ผู้ให้ค าปรึกษา  
(…………./……….../…………) 

 

แบบบันทึกการให้บริการปรึกษารายบุคคล 

ภาคเรียนที่.... ปีการศึกษา ....... 

รายละเอียดผู้ขอรับการปรึกษา 

ชื่อ – สกุล........................................ รหสันักศึกษา..........................  
คณะ............................... สาขา................................ชั้นปีที่............... 
โทรศัพท์............................ เขา้รับการปรึกษาครั้งที่.................. 

เรื่องท่ีขอค าปรึกษา 
หัวข้อ...........................................................................................  
รายละเอียด
..........................................................................................................  
.......................................................................................................... 
..........................................................................................................  
การให้ค าปรึกษา 
.................................................................... ...................................... 
..........................................................................................................  
..........................................................................................................  
การนัดหมายครั้งต่อไป
..........................................................................................................  

ลงชื่อ........................................... 
 ผู้ให้ค าปรึกษา  
(…………./……….../…………) 
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แบบรายช่ือนักศึกษาที่เข้าประชุม 
วันที่ ...........เดือน.............พ.ศ........ภาคการศึกษา ................ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชั้นปี 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ......................................................................................
ที่............................................วันที่.............เดือน.............พ.ศ...........
เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ทีป่รึกษา                 
------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน คณบดี ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 
 ตามท่ีคณะมอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา  
ระดบัชั้นปีที่.....................................ห้อง/กลุ่ม.................... .............. 
หมู่........................................สาขาวิชา.............................................. 
จ านวน...................คน  
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนที่......ปีการศึกษา....... 
ดังนี้ 
1. นักศึกษามาพบเพ่ือขอรับค าปรึกษา/แนะน า  

จ านวน....................ครั้ง 
2. ประชุมนักศึกษา จ านวน........ครั้ง  

มีนักศึกษาเข้าประชุม จ านวน..........คน 
3. ผลการเรียนของนักศึกษา 
( ) สอบผ่านทุกรายวิชา จ านวน......คน  
( ) สอบไม่ผ่านบางรายวิชา จ านวน.......คน 
( ) พ้นสภาพ จ านวน......คน ( ) ลาพักการเรียน จ านวน......คน 
( ) ลาออก จ านวน......คน ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............จ านวน......คน 
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แบบรายช่ือนักศึกษาที่เข้าประชุม 
วันที่ ...........เดือน.............พ.ศ........ภาคการศึกษา ................ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ชั้นปี 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 

 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ......................................................................................
ท่ี............................................วันที่.............เดือน.............พ.ศ...........
เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ทีป่รึกษา                 
------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน คณบดี ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 
 ตามท่ีคณะมอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา  
ระดบัชั้นปีที่.....................................ห้อง/กลุ่ม.................... .............. 
หมู่........................................สาขาวิชา.............................................. 
จ านวน...................คน  
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนที่......ปีการศึกษา....... 
ดังนี้ 
1. นักศึกษามาพบเพ่ือขอรับค าปรึกษา/แนะน า  

จ านวน....................ครั้ง 
2. ประชุมนักศึกษา จ านวน........ครั้ง  

มีนักศึกษาเข้าประชุม จ านวน..........คน 
3. ผลการเรียนของนักศึกษา 
( ) สอบผ่านทุกรายวิชา จ านวน......คน  
( ) สอบไม่ผ่านบางรายวิชา จ านวน.......คน 
( ) พ้นสภาพ จ านวน......คน ( ) ลาพักการเรียน จ านวน......คน 
( ) ลาออก จ านวน......คน ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............จ านวน......คน 
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4. การส่งนักศึกษาเขา้รับความช่วยเหลือ / แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกบั 
( ) ครอบครัว จ านวน......คน ( ) เศรษฐกิจ จ านวน......คน 
( ) สังคม จ านวน......คน ( ) การเรียน จ านวน......คน 
( ) สุขภาพ จ านวน......คน ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............จ านวน......คน 
5. เรื่องอ่ืน ๆ 
(ระบุ).................................................................................................  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ 

 
 

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

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ......................................................................................
ที่............................................วันที่.............เดือน.............พ.ศ...........
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ/แนะน านักศึกษา                              
------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 เนื่องด้วย นาย/นาง/นางสาว ...............................นักศึกษา
รหัสประจ าตัว.................................สาขาวิชา...................................
เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าควรได้รับความช่วย 
เหลือ แนะน าเพ่ิมเติมจากท่านในเรื่อง..............................................
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. .......................................................... ............... 
 2. ..........................................................................  
 3. .........................................................................  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

           ลงชื่อ......................................................... 
                 (........................................................) 
                                              อาจารย์ที่ปรึกษา 
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4. การส่งนักศึกษาเขา้รับความช่วยเหลือ / แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกบั 
( ) ครอบครัว จ านวน......คน ( ) เศรษฐกิจ จ านวน......คน 
( ) สังคม จ านวน......คน ( ) การเรียน จ านวน......คน 
( ) สุขภาพ จ านวน......คน ( ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............จ านวน......คน 
5. เรื่องอ่ืน ๆ 
(ระบุ).................................................................................................  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ 

 
 

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

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ......................................................................................
ท่ี............................................วันที่.............เดือน.............พ.ศ...........
เรื่อง ขอความช่วยเหลือ/แนะน านักศึกษา                              
------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 เนื่องด้วย นาย/นาง/นางสาว ...............................นักศึกษา
รหัสประจ าตัว.................................สาขาวิชา...................................
เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าควรได้รับความช่วย 
เหลือ แนะน าเพ่ิมเติมจากท่านในเร่ือง..............................................
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. .......................................................... ............... 
 2. ..........................................................................  
 3. .........................................................................  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

           ลงชื่อ......................................................... 
                 (........................................................) 
                                              อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ท่ี ................../.................... 

มหาวิทยาลัย............................................ 

คณะ ....................................................... 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ........ 

เรื่อง ขอเชิญพบเพ่ือปรึกษาหารือ 

เรียน ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว.................................................. 

คณะมีความประสงค์จะขอปรึกษาหารือกับท่านในเรื่องของ
นักศึกษา ซึ่งอยู่ในนความปกครองของท่าน จึงขอให้ท่านสละเวลา
ไปพบอาจารย์..........................................ณ................. ....................
เบอร์โทรศัพท.์.............................ในวันที่...........เดือน.......................
พ.ศ. ............เวลา..........น. เพื่อสะดวกในการติดต่อโปรดน าเอกสาร
ฉบับนี้มาด้วย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ  
ลงชื่อ........................................................ 

(.......................................................) 
คณบดี 

ส านักงานคณบดี 
โทร........................................... 
โทรสาร.................................... 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ......................................................................................
ที่............................................วันที่.............เดือน.............พ.ศ...........
เรื่อง การส ารวจปัญหานักศึกษา                                         
------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ประธานคณะกรรมการการให้ค าปรึกษา/ประธานหลักสูตร 

 เนื่องด้วย นาย/นาง/นางสาว ...............................นักศึกษา
รหัสประจ าตัว.................................สาขาวิชา...................................
เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าควรได้รับความช่วย 
เหลือ แนะน าเพ่ิมเติมจากท่านในเรื่อง..............................................
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ( ) การเรียน   จ านวน......คน  
 ( ) ความประพฤติ  จ านวน......คน 
 ( ) ครอบครัว   จ านวน......คน 
 ( ) เศรษฐกิจ   จ านวน......คน 
 ( ) สังคม   จ านวน......คน 
 ( ) สุขภาพ   จ านวน......คน 
 ( ) อ่ืนๆ    จ านวน......คน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
           ลงชื่อ......................................................... 
                 (........................................................) 
                                              อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ที่ ................../.................... 

มหาวิทยาลัย............................................ 

คณะ ....................................................... 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ........ 

เรื่อง ขอเชิญพบเพ่ือปรึกษาหารือ 

เรียน ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว.................................................. 

คณะมีความประสงค์จะขอปรึกษาหารือกับท่านในเรื่องของ
นักศึกษา ซึ่งอยู่ในนความปกครองของท่าน จึงขอให้ท่านสละเวลา
ไปพบอาจารย์..........................................ณ................. ....................
เบอร์โทรศัพท.์.............................ในวันที่...........เดือน.......................
พ.ศ. ............เวลา..........น. เพื่อสะดวกในการติดต่อโปรดน าเอกสาร
ฉบับนี้มาด้วย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ  
ลงชื่อ........................................................ 

(.......................................................) 
คณบดี 

ส านักงานคณบดี 
โทร........................................... 
โทรสาร.................................... 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ......................................................................................
ท่ี............................................วันที่.............เดือน.............พ.ศ...........
เรื่อง การส ารวจปัญหานักศึกษา                                         
------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ประธานคณะกรรมการการให้ค าปรึกษา/ประธานหลักสูตร 

 เนื่องด้วย นาย/นาง/นางสาว ...............................นักศึกษา
รหัสประจ าตัว.................................สาขาวิชา...................................
เป็นนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของข้าพเจ้าควรได้รับความช่วย 
เหลือ แนะน าเพ่ิมเติมจากท่านในเร่ือง..............................................
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ( ) การเรียน   จ านวน......คน  
 ( ) ความประพฤติ  จ านวน......คน 
 ( ) ครอบครัว   จ านวน......คน 
 ( ) เศรษฐกิจ   จ านวน......คน 
 ( ) สังคม   จ านวน......คน 
 ( ) สุขภาพ   จ านวน......คน 
 ( ) อ่ืนๆ    จ านวน......คน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
           ลงชื่อ......................................................... 
                 (........................................................) 
                                              อาจารย์ที่ปรึกษา 



คูม่อือาจารย์ทีป่รกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช56

 

บรรณานุกรม 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554) .คู่มือการใช้ระบบ
 การให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีสถาบัน
 อุดมศึกษาของรัฐ. กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง
 แอนด์พับลิสชิ่ง จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


