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บทบาทหน้าท่ี... 

  ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 



  1.1  ด้านหลกัสตูร 
  1.2  ด้านการวดัผลและการสอบ 
  1.3  ด้านการเรียนการสอน 
  1.4  ด้านฝ่ายทะเบยีน  วดัประเมินผล     
              และฝ่ายการเงิน 

1. 



           ดา้นสวสัดิการและพฒันานิสติ 

  2.1  ใหข้อ้มูลที่ถกูตอ้ง 

  2.2  รวบรวมขอ้มูล 

  2.3  เป็นที่พึง่ 

  2.4  เอาใจใสดู่แลความประพฤต ิ

2. 



  2.5  การพฒันาบคุลกิภาพ 

  2.6  การเขา้ร่วมกจิกรรม 

  2.7  การบ าเพญ็ประโยชน์ 

           ดา้นสวสัดิการและพฒันานิสติ 2. 



  2.8   สง่เสรมิการพฒันาทกุดา้น 

  2.9   เป็นแบบอย่างที่ดี 

  2.10  ปญัหาดา้นอาชีพ 

  2.11   ปญัหาพฤตกิรรมที่ไม่พงึ  

             ประสงค ์

 

           ดา้นสวสัดิการและพฒันานิสติ 2. 



                ดา้นอืน่ๆ 

  3.1  ประสานงาน 

  3.2  พจิารณาค ารอ้ง 

  3.3  ใหก้ารรบัรองนกัศกึษา 

   

3. 



       ด้านอืน่ๆ 
  3.4  ชีแ้จงบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา 
  3.5  ให้ตดิตามอ่านประกาศ ฯลฯ 
  3.6  เข้าร่วมกจิกรรมของนักศึกษา 
    3.7  จดักจิการเพื่อเสริมความรู้และ 
             ประสบการณ์ 
  3.8  ประกาศเกียรตคุิณนักศึกษา 

3. 



จากกรวด หิน ดนิ ทราย กลายเป็นรัตนชาต ิ
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อยู่ในโลกแห่งความฝัน 



พฤตกิรรมวยัรุ่นยุคใหม่ 
• information retrieval: google 

• reading: WWW, e-books 

• writing: word processor, web 

• arithmetic: calculator, math lab 

• music: cd, mp5 

 

 

 

 

 

 

 

A Self-Agency ARTHUR: Arts of Human Resources proudly presents 



พฤตกิรรมวยัรุ่นยุคใหม่ 
• photos: digital camera 

• navigation: global 

• communication: mobile 
phone, email 

• entertainment: DVD, 
networked game 

• instruction: courseware, 
WBI, CAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Self-Agency ARTHUR: Arts of Human Resources proudly presents 



วยัรุ่นนิยม 
• เร่งรีบและท าอะไรแบบเร็วๆ (fast) 

• ส่ือสารแบบกระชับ (precise) 

• ต้องมีให้เลือกหลายๆแบบ (multiple options) 

• ยอมรับแบบส าเร็จรูป (ready made) 

• ชอบแบบถึงเนือ้ถึงตวั (direct) 

• นิยมแบบสบายๆ (easy not eager ) 
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การให้ค าปรึกษา 
• เป็นเร่ืองของชีวิต  ( Being ) 
• ชีวิตหน่ึงพยายามให้ความช่วยเหลืออีกชีวิต

หน่ึง 

ชีวติ 

ที่ปรึกษา 

การสัมผสัทางใจ 
(Encounter Participation / Moment of Truth ) 

A Self-Agency ARTHUR: Arts of Human Resources proudly presents 



Not only…, 

http://www.medev.ac.uk/resources/extended_summaries_of_amee_guide/guide20_summary 



http://epelleadership-mjwatson.blogspot.com/2010_07_01_archive.html 

But บทที่นอกบาทของที่ปรึกษา also. 



Then……….. 

Sources: The University of Kansas 

Center for Research on Learning 





วยัรุ่น VS รุ่นวยั  
• ต้องการอสิระ 

• ยดึตวัเองเป็นใหญ่ 

• เช่ือมั่นในตนเอง 

• เพือ่นเป็นที่พึง่ 

• ท าตามใจตัวเอง 

• ไม่ค่อยนึกถงึอนาคต 

• ท าตัวน่ารัก 

• ชอบส่ังสอน ควบคุม 

• ไม่ชอบให้อสิระ 

• เกรงว่าผู้อืน่จะหลงทาง 

• ช้ีแจงเร่ืองภัย จนกลายเป็นบ่น 

• ตกีรอบ 

• ช้ีให้เห็นอนาคต 

• ท าตัวน่าเบื่อ 



คุณลักษณะของ... 

    ...อาจารย์ท่ีปรึกษา... 



เขา้ใจ  และพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอื 

มีบคุลกิภาพที่ไวว้างใจ  มีมนุษยสมัพนัธด์ี  

น่าเช่ือถอืศรทัธา 

เสยีสละ 

ยอมรบัและพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

ของตนเอง 

 

1. 

2. 

3. 

4. 



มีความสามารถในการเป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา 

มีจติส านึกของความเป็นครูมืออาชีพ 

มีความรบัผิดชอบ 

แสวงหาโอกาสในการพฒันาทกัษะ 

การเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษา 

5. 

6. 

7. 

8. 



การให้ค าปรึกษา... 

             คือ...อะไร 



คือ... 
 กระบวนการช่วยเหลือ.. 
 บคุคล  (ทุกข ์/ไม่สบายใจ)  
 ด้วยการพดูคยุ / สนทนา...   
 อย่างมีเป้าหมายและหลกัการ 



 การให้การปรึกษา (Counseling) เ ป็น
กระบวนการพบปะเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ให้การ
ปรึกษากบัผู้ประสบปัญหาหรือผู้ท่ีก าลงัเผชิญกบั
เ ร่ือง ท่ีจะต้องตัดสินใจ  เ พ่ือช่วยให้สามารถ
แก้ปัญหาและตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กบั
ทัง้ได้เกิดการเรียนรู้และมีทศันคติใหม่   ส าหรบั
น าไปใช้ในการปรบัตวัและพฒันาตนเอง 





ส ารวจ  เข้าใจ 
ทุกข์ / 
ไม่สบายใจ 

      ลด / แก้ไข 
      ทุกข์ / 

      ไม่สบายใจ 

ปรับเปลี่ยน / 
พัฒนาตนเอง 

ช่วยให้ 
ผู้ทกุข์ 



สรุป  การให้ค าปรึกษา  คอื.. 















•แสดงความกระตอืรือร้นที่จะช่วยอย่างจริงใจ 



















• เม่ือฟังความทุกข์/ปัญหาของลูกน้อง/เพื่อน
ร่วมงาน/ลูกศษิย์ ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์
หรือความทุกข์ของตนเอง...เล่าเร่ืองราว/ความ
ทุกข์ของตนให้ลูกน้อง/ เพื่อนร่วมงาน/ลูกศษิย์  



• ใช้ประสบการณ์เดมิในการตัดสินเร่ืองราว
ต่างๆของลูกน้อง/เพือ่นร่วมงาน/ลูกศิษย์  



(ลูกน้อง/เพือ่นร่วมงาน/ลูกศิษย์) 





วนันีม้าช้ีแนะ 



Help him to help himself 
“ ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเองได้ ” 

Help yourself before the God helps you 



“ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      มืออาชีพ ” 



   Ready… 

     To Help 



นักศึกษา... 

ลกูศิษย์... 

 

     ลกูของเรา 





  

     ขอเป็นก าลังใจ 
  ให้ทุกท่าน...นะคะ 



081-9379923 
chanvipa@hotmail.com 


