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คํานํา 
 
 อาจารยท่ีปรึกษาเปนกลไกหนึ่งท่ีจะพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปน 
บัณฑิตที่สมบูรณ  อาจารยที่ปรึกษาจึงเปนบุคคลที่นักศึกษาใหความไววางใจและอยูใกลชิด 
กับนักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา  สํานักบริการการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ
ของบทบาทอาจารยที่ปรึกษา จึงไดจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาทุกทานไดใช
เปนแนวทางในการใหคําปรึกษาและชี้แนะในสิ่งที่ถูกที่ควร  โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมืออาจารย 
ที่ปรึกษาฉบับนี้จะชวยใหอาจารยท่ีปรึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 
  สํานักบริการการศึกษา  
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สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา            
ไดกลาวถึงวัตถุประสงคการใหคําปรึกษา คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา จรรยาบรรณของอาจารย
ที่ปรึกษาและหลักการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา รวมไปถึงเทคนิคการใหคําปรึกษา ซึ่งแตละสวนมี
รายละเอียดที่อาจารยที่ปรึกษาควรรับทราบและตระหนักในบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา ดังนี้ 

 
วัตถปุระสงคการใหคาํปรึกษา 

1. เพื่อใหเกิดกระบวนการติดตอสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาในการสราง   

ความอบอุนใจและเปนที่พึ่งพรอมจะชวยเหลือนักศึกษา 

2. เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําดานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาที่ เรียน            

การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผล เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษา 

จนสําเร็จครบตามหลักสูตร 

3. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ชวยใหนักศึกษามีความเขาใจกฎระเบียบ

ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4. เพื่อชวยสงเสริมนักศึกษาใหสามารถพัฒนาการดําเนินชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยและ

แกปญหาไดอยางเหมาะสม 

 
คณุลักษณะของอาจารยทีป่รกึษา 

1. ดานบคุลิกภาพ 

1.1 มีมนุษยสัมพนัธที่ด ี

1.2 มีความรับผดิชอบ 

1.3 ใจกวางและรับฟงความคดิเห็นของนักศึกษา 

1.4 มีความจริงใจและมีความเมตตากรุณา 

1.5 ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของนักศึกษา 

1.6 มีความประพฤติเหมาะสมและปนแบบอยางท่ีดีแกนกัศึกษา 

1.7 พรอมอุทศิเวลาใหกับนักศึกษา 

1.8 มีความคดิในเชิงบวก 

1.9 มีจิตสํานึกของความเปนอาจารยมืออาชีพ 
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2. ดานความรู ความสามารถ 

2.1 มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

2.2 มีทักษะการสื่อสาร 

2.3 มีหลักจติวิทยาในการใหคาํปรกึษา และมจีรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา 

2.4 มีความรูและความเขาใจธรรมชาติของนักศึกษา 

2.5 มีความสามารถในการดูแลใหความชวยเหลือแกนักศกึษาเมื่อมีปญหา 

2.6 มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันยคุสมัย 

2.7 มีความรูและความเขาใจสภาพสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง 

2.8 มีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักสตูรและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

 

จรรยาบรรณของอาจารยทีป่รกึษา 
1. คํานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชนของนักศึกษา โดยจะไมกระทําการใด ๆ                

ที่กอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม 

2. รักษาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของนักศึกษาในความดูแลใหเปนความลับ 

3. พยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถ                 

ของตน) หากมีปญหาที่เกินความสามารถจะชวยเหลือได ควรดําเนินการสงตอนักศึกษาไปรับบริการ

จากผูเชี่ยวชาญทางดานนั้นโดยตรง  

4. ไมควรวิพากษวิจารณบุคคลหรือมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาฟงในทางที่กอใหเกิดความ 

เสื่อมเสียแกบุคคลหรือมหาวิทยาลัย 

5. เปนผูที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในสาขาที่ตนสอนและ                  

มีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

6. ปฏิบัติหนาที่ในการใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาในความดูแลทุกคนดวยความเสมอภาค 

7. ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น สังคมและประเทศชาติ 

 
หลักการใหคาํปรกึษาแกนักศกึษา 

1. อาจารยที่ปรึกษาควรสรางความสัมพันธอันดีกับนักศึกษา โดยสรางความศรัทธา 

นาเชื่อถือ ไววางใจ ใหเกิดขึ้นดวยวิธีการพูดอยางเปนมิตร เปนกันเอง และพยายามเขาใจนักศึกษา 
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2. อาจารยที่ปรึกษาควรศึกษาขอมูลสวนตัวของนักศึกษา สังเกตและเขาใจในบุคลิกภาพ 

ลักษณะนิสัย ตลอดจนลักษณะปญหา เพื่อเลือกใชวิธีการแกปญหาใหสอดคลองกัน 

3. อาจารยที่ปรึกษาตองเขาใจถึงปญหาของนักศึกษาวามีปญหารอบดานที่สามารถ            

สงผลกระทบตอการเรียนและการใชชีวิตในสังคมภายนอก อาจารยที่ปรึกษาจึงควรใหคําปรึกษา 

ทุกดาน และถือวาเปนภาระหนาที่โดยตรงของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอยูใกลชิดเสมือนเปนบิดามารดา

คนที่สองของนักศึกษา ที่ตองดูแลแกปญหาใหความรักและความอบอุน เชนเดียวกัน 

4. อาจารยที่ปรึกษาพึงยอมรับนักศึกษาในฐานะ “ลูก” และ “ศิษย” ใหเกียรตินักศึกษา     

ทั้งกริยาทาทาง คําพูด ไมดูหมิ่นเหยียดหยาม พึงใหคําปรึกษาดวยความใจกวาง หนักแนน รับฟงดวย

ความเมตตา เปนกลาง ไมกลาวละเมิดผูอื่นในทางเสียหาย ไมเปนธรรม และสอนใหนักศึกษาพงึเคารพ

สิทธิของผูอื่น ยอมรับบุคคลอื่นเชนเดียวกับการยอมรับตน 

5. อาจารยที่ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษาอยางเครงครัด เชน         

การรักษาขอมูลความลับสวนตัวของนักศึกษา ไมกอความสัมพันธฉันชูสาว ไมเรียกรองเงินทองเพื่อ

แลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไมนํานักศึกษาไปในทางเสื่อม และไมกอปญหาเพิ่ม เปนตน 

 
เทคนคิการใหคาํปรกึษา 

1. เทคนิคการรับฟง 

1.1 มองนักศึกษาขณะรับฟงปญหาดวยความสนใจ 

1.2 วางทาท่ีสบาย ไมเครงเครียด 

1.3 ตอบสนองการพดูของนักศกึษาดวยการรับคํา แสดงสหีนาทาทางตอบกลับ 

1.4 สะทอนความรูสึกและเขาใจความรูสึกนักศึกษาดวยการทวนคําพูด                        

และแสดงความเห็นใจตอปญหาทีน่ักศึกษาประสบอยู 

1.5 ใชความเงียบ ในบางครั้งเพื่อใหนักศึกษาทบทวนสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง 

1.6 กระตุนใหนักศึกษาระบายความเครียด ความคับของ ออกมาดวยคาํถาม                            

และคําปลอบโยน โดยแสดงวาอาจารยที่ปรึกษาเปนที่พึ่ง ที่คิดหาทางชวยเหลือและแนะนําได 

2. เทคนิคการสรางสัมพันธภาพ   

2.1 สรางบรรยากาศที่เปนมติร อบอุนดวยการยิ้มแยมแจมในและคาํพดูออนโยน 

2.2 สนใจชีวิตความเปนอยูของนักศึกษาดวยคาํถามและแสดงทาทาง 
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2.3 ใหความเมตตากรุณาแกนักศึกษาดวยขอเสนอแนะทีด่ีหลาย ๆ ทางที่จะชวยให

นักศึกษาพจิารณาเปนทางออก 

2.4 แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอรับคําปรึกษา ดวยการหยุดทําอยางอ่ืน            

และตั้งใจเต็มใจ กระตือรือรนที่จะรับฟงนักศึกษา 

2.5 เปดใจใหนักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ สนใจ และหวงใยที่จะชวยนักศึกษาเสมือน

ลูกและศษิย คอยตดิตามไถถามอยางสม่ําเสมอถึงผลจากการใหคาํปรกึษาไปแลว 

2.6 ยอมรับในคุณคาและความแตกตางระหวางบคุคล  

3. การใหคําปรึกษา (Counseling) เปนกระบวนการชวยเหลือใหนักศึกษาเขาใจตนเอง 

สภาพแวดลอมและปญหาที่เผชิญอยูและสามารถใชความเขาใจดังกลาว มาแกปญหาหรือตัดสินใจ

เลือกเปาหมายในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นเทคนิคในการใหคําปรึกษาที่สําคัญ          

ที่อาจารยท่ีปรึกษาควรทราบ มีดังนี้ 

3.1  การฟง (Listening)  เปนการแสดงความสนใจตอนักศึกษา โดยใชสายตาสังเกต

ทาทางและพฤติกรรม เพื่อใหทราบวาอะไรเกิดขึ้นกับนักศึกษา เทคนิคการฟงนี้ประกอบดวย       

การใสใจ ซึ่งพฤติกรรมที่ประกอบดวยการประสานสายตา การวางทาทางอยางสบาย การใชมือ

ประกอบการพูดที่แสดงถึงความสนใจตอนักศึกษา ในการฟงนี้บางครั้งอาจารยที่ปรึกษาอาจสะทอน

ขอความหรือตีความใหกระจางชัดหรือถามคําถามเพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของ

นักศึกษา 

3.2  การนํา (Leading)  เปนการกระตุนใหนักศึกษาไดสํารวจและกลาแสดงออกถึง

ความรูสึก เจตคติ คานิยม หรือการกระทําของตน 

3.3  การเรียบเรียงคําพูดใหม (Paraphrasing)  เปนการตรวจสอบวาอาจารยที่ปรึกษา

เขาใจนักศึกษาในสิ่งที่เขาตองการ 

3.4  การสะทอนกลับ (Reflecting)  เปนการชวยทําใหนักศึกษาเขาใจตนเองเกี่ยวกับ

ความรูสึก ประสบการณ หรือปญหาไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น 

3.5  การเผชิญหนา (Confrontation)  เปนเทคนิคที่อาจารยที่ปรึกษาใชในกรณี                 

ที่พบวานักศึกษามีความขัดแยงกันในความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม โดยการนําความขัดแยงมา
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นําเสนอในรูปประโยคบอกเลา และจะใชคําวา “และ” เชื่อมระหวางความขัดแยง 2 ประเด็น โดยหาม

ใชคําวา “แต” เชื่อมโดยเด็ดขาดเพราะจะเปนการตําหนิ 

3.6  การตั้งคําถาม (Questioning)  อาจารยที่ปรึกษาควรใชคําถามที่เหมาะสมและ  

ใชคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่แนชัดโดยมีจุดมุงหมายจะสรางความเขาใจในแงมุมตาง ๆ ของนักศึกษา 

3.7  การตีความ (Interpretation)  เปนกระบวนการที่อาจารยที่ปรึกษาอธิบาย

ความหมายของเหตุการณใหนักศึกษาไดเขาใจปญหาของตนเอง ในดานอื่นที่อาจยังไมไดมอง  มากอน 

และชวยใหนักศึกษาไดเขาใจถึงปญหาของตนเองใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น 

3.8  การสรุป (Summarizing)  เปนเทคนิคที่อาจารยที่ปรึกษาใชเพื่อสรุปเรือ่งราว ตาง ๆ 

ของนักศึกษาอันเนื่องมาจากความรูสึกที่สับสน เพราะมีเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนปญหามากมาย หรือ

สามารถใชในการสรุปในโอกาสที่จะสิ้นสุดการใหคําปรึกษา 

3.9  การใหขอมูล ( Information)  เปนการใหขอมูลด านการศึกษาอาชีพและ

สภาพแวดลอมทางสังคม เพื่อใหนักศึกษาสามรถตัดสินใจหรือเห็นลูทางในการแกปญหา 

3.10  การใหกําลังใจ (Encouragement)  เปนการพูดเพื่อชวยกระตุนใหนักศึกษา กลาสู
ปญหา เกิดความมั่นใจและพรอมท่ีจะแกไขปญหา 

3 .11   การ เสนอแนะ  (Suggestion)   เปนการ เสนอความคิด เห็นที่ เหมาะสม                  
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาโดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชเหตุผลในการตัดสินใจไดดวยตนเอง 

 
ภารกิจของอาจารยที่ปรึกษา 
 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไดแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ 
การเรียนอยางเปนระบบ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง และมีความกาวหนา สงผลตอการประสบความสําเร็จในอนาคต 
อีกทั้งใหการดูแลความประพฤติ ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจเพื่อใหนักศึกษาไดเปนคนเกง คนดี 
ในชวงของการเรียนอยางมีความสุข 

 ภารกิจของอาจารยท่ีปรึกษาสวนใหญจะเกี่ยวของกับลักษณะงานอยู 3 ดาน คือ ดานวิชาการ
และสนับสนุนการศึกษา ดานการพัฒนานักศึกษา และดานอื่น ๆ ซึ่งแตละดานมหาวิทยาลัย 
ฟารอีสเทอรนไดยกตัวอยางและแนวทางในการใหคําปรึกษาและแนะนํานักศึกษา  พอสังเขป ดังนี ้
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ดานวิชาการและสนับสนุนการศกึษา ดานการพัฒนานกัศึกษา ดานอืน่ ๆ  
(1)  ใหคําแนะนํานักศึกษาในการคนควา
หาขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หลักสูตร และวิธีการศึกษา 
(2)  ใหขอมูลที่ถูกตองแกนักศึกษา                 
ที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
เพื่อใหนักศึกษาไดปฏิบัติและไมถูกลงโทษ
ทางวินัย 
(3)  ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยใชขอมลู
ภูมิหลังความสนใจและความสามารถของ
นักศึกษา เพื่อการวางแผนประกอบอาชพี
และแผนการศึกษา 
(4)  ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสตูรและการเลือกวิชาเรียนให
เหมาะสมกับแผนการศึกษาของนักศึกษา
และเปนไปตามหลักสตูร 
(5)  วิเคราะหผลการเรียนและให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
ใหเหมาะสมกับคาลําดับขัน้เฉลี่ยสะสม
ของนักศึกษา 
(6)  ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางหลักสตูร
และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
(7)  ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการเพิ่ม 
การถอนรายวิชาเรียน 
(8)  ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในการเลือก
วิชาเรียน                 
(9)  ใหคําแนะนําแกนักศึกษาเกี่ยวกับ 
การเรียน การคนควางาน 
 

(1) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
บริการตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
(2)  ใหคําปรึกษาเบื้องตน
เกี่ยวกับปญหาทางดานสุขภาพ
กายและสขุภาพจิต หากมี
ปญหาใดที่เกินความสามารถ         
ที่จะชวยเหลือได กค็วรสงตอ
นักศึกษาไปรับบริการจาก
ผูเชี่ยวชาญทางดานนัน้โดยตรง 
(3)  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนนิชีวติอยางปลอดภัย 
(4)  ใหคําปรึกษาแนะนํา
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
(5)  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
(6)  ใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ           
ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 

(1) เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย 
เพื่อดแูลชวยเหลือนักศึกษา              
ที่รับผดิชอบ 
(2)  ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจ
หนาที่ของอาจารยที่ปรกึษาและ
ขอปฏิบัตขิองนักศึกษา 
(3)  สรางความสัมพนัธอันดีกับ
นักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครู
กับศิษย 
(4)  พิจารณาคาํรองตาง ๆ ของ
นักศึกษารวมทั้งใหการสนับสนุน
อยางสมเหตุสมผล  
(5)  ประสานงานกับอาจารย
ผูสอนและหนวยงานตาง ๆ       
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอนวชิาการ เพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาในกรณีที่มีปญหา 
(6)  ติดตอกับนกัศึกษาดวย
วิธีการตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(7)  เก็บขอมูลสําคัญของ
นักศึกษาที่รับผิดชอบเปน
ความลับ 
(8)  ใหการรับรองนักศึกษา          
เมื่อนักศึกษาตองการนําเอกสาร
ไปแสดงแกผูอื่น เชน 
ขอทุนการศึกษา  
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ดานวิชาการและสนับสนุนการศกึษา ดานการพัฒนานกัศึกษา ดานอืน่ ๆ  
 (10)  ใหคําแนะนาํและดูแลแกนักศึกษา  
ที่มีคาลําดับขั้นเฉลี่ยสะสม ต่าํกวา 2.00 
(11)  ใหคําปรึกษาแนะนําหรือชวยเหลือ
นักศึกษาเพื่อการแกไขปญหาดาน             
การเรียน 
(12)  ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับ
การศึกษาตอในระดับสูงกวาระดับ 
ปริญญาตร ี
(13)  ใหคําแนะนาํนักศึกษาใหตรวจสอบ
การเรียนรายวชิาของนักศึกษาใหครบ
หลักสตูร 

  (9)  จัดทําระเบียนสะสมของ
นักศึกษา 
(10)  ตักเตือนนักศึกษาที่มี 
ความประพฤติไมเหมาะสมหรือ
แตงกายไมเรียบรอย 
(11)  ประสานงานกับผูปกครอง
นักศึกษาเมื่อมีปญหา 
(12)  ติดตามนักศึกษาในความ
รับผดิชอบ  เมื่อขาดเรียนหรือ           
มีปญหาอื่นๆ 

 
 
เครื่องมือทีใ่ชประกอบในการใหคาํปรกึษา 

1. หลักสตูร 
2. ขอบังคับ ประกาศ สามารถเขาไปดรูายละเอียดไดที่   

2.1  ระดับปริญญาตรี 
http://www2.feu.ac.th/thai/academic_administration.php#undergraduate 
2.2  ระดับบัณฑติศึกษา 
http://www2.feu.ac.th/thai/academic_administration.php#graduate 

3. แบบคํารองตาง ๆ  ดาวนโหลดแบบคาํรองไดจากเว็บไซตของงานบริการการศึกษา                 
https://verify.feu.edu/main_index/default.aspx 
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