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 ๑ 

บทนํา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหแก

กองทัพบก อาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีหนาที่ใหการศึกษาอบรมใหนักเรียนนายรอย
เปนนักรบ นักพัฒนา และสุภาพบุรุษของชาติ ในการดําเนินงานดานวิชาการของนักเรียนนายรอยให
สําเร็จลุลวงไปไดน้ัน จําเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคคลกรและหนวยงานภายในโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา  สวนหน่ึงที่สําคัญมากก็คือ “อาจารยท่ีปรึกษา” ซึ่งตองมีหนาที่เกี่ยวของและ
ตองรับผิดชอบโดยตรงตอนักเรียนนายรอยในงานดานวิชาการ โดยอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําปรึกษา
ตอนักเรียนนายรอย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน เรื่องสวนตัว และเรื่องอื่นๆ ที่นักเรียนนายรอย
ตองการปรึกษา กระตุนให นนร. มีความสนใจในดานการเรียน และสงเสริมให นนร. ปฏิบัติตาม
ระเบียบของ รร.จปร. อยางเครงครัด ตลอดจนสงเสริมให นนร. รวมมอืในกิจกรรมที่ รร.จปร. จัดข้ึน  

คุณลักษณะของอาจารยท่ีปรึกษา  
คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดี  ควรมีลักษณะดังน้ี  
๑) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
๒) มีความรับผิดชอบที่ดี 
๓) ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของ นนร.  
๔) มีความรูกวางขวางและทันเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืง 
๕) มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
๖)   มีเหตุผลและมีความสามารถในการแกปญหา 
๗)   มีความเมตตากรุณา 
๘) ไวตอการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว 
๙) มีหลักจิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและมีจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา 
๑๐) มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ดีได 
๑๑) รูบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางดี 
๑๒) มีประสบการณในหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

จรรยาบรรณของอาจารยท่ีปรึกษา  
เน่ืองจากอาจารยที่ปรึกษาตองมีหนาที่ใหการปรึกษาแนะนํา ชวยเหลืออบรมดูแล นนร.  จึง

มีความจําเปนตองยึดมั่นในจรรยาบรรณ คํานึงถึง     สวัสดิภาพของ นนร.  ตองรักษาขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับเรื่องสวนตัวใหเปนความลับ  ชวยเหลือ นนร. จนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) ไมวิพากษวิจารณบุคคลหรือสถาบันให นนร. ฟงในทางเสื่อมเสีย และที่สําคัญ
อาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในสาขาที่ตน
สอนและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก นนร.  



 ๒ 

บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา 

๑. หนาท่ีของผูบริหาร 

             ผูบริหารตองใหความสําคัญและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษาอยางเต็มที่เพื่อใหระบบ
อาจารยที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ ใหความรวมมือชวยเหลือแกไขปญหาใหอาจารบท่ีปรึกษา อีกท้ัง
ตองสามารถใหคําปรึกษาท่ีดีแกอาจารยท่ีปรึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางระบบงานอาจารยท่ี
ปรึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ 
- ใหการปรึกษาแนะนํา นนร. เกี่ยวกับหลักสตูร 
- ใหการปรึกษา นนร. เกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลการเรียนของ 

นนร. อยางสม่ําเสมอ 
- ใหคําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือนเมื่อผลการเรียนของ นนร. ตํ่าลง 
- ใหการปรึกษาและชวยเหลือ นนร. เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการเรียนวิชาตาง  ๆ
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยของ นนร.  
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับสูง 

๓. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานบริการและพัฒนา นนร.  
- ใหการปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว ไดแก สุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพการและ

สุขภาพจิต 
- ใหการปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสังคม ไดแก การปรบัตัวในสังคม และปญหาการคบ

เพื่อน  
- ใหการปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
- ใหคําแนะนํา ควบคุมและสอดสอง นนร. เกี่ยวกับการ 

แตงกาย ความประพฤติ และมารยาททางสังคม 
๔. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานอื่น  ๆ

- ประสานงานกับอาจารยผูสอนและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองคเพื่อชวยเหลือและเพื่อประโยชนของ นนร.  

- กําหนดเวลาให นนร. เขาพบเพื่อขอคําปรึกษาแนะนําอยางสม่ําเสมอ 
- เก็บขอมูลรายละเอียดของ นนร. ที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน 

สําหรับใหคําปรึกษา และชวยเหลือ นนร.                                       
- ใหความรวมมือ สรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีระหวาง นนร. คณาจารย  
- ใหการรับรอง นนร. เมื่อตองการนําขอมูลไปแสดงแกผูอื่นในสถานการณตางๆ 
- ช้ีแจงให นนร. เขาใจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และหนาที่ของ นนร. ตออาจารยที่

ปรึกษา  



 ๓ 

- ปอนขอมูลยอยกลับ (feed back) มายังผูบริหารเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของ นนร. 

ภารกิจของอาจารยท่ีปรึกษา 
- อาจารยที่ปรึกษาตองศึกษากฎระเบียบ  ขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา  
- อาจารยที่ปรึกษาตองติดตารางเวลา (office hours) ไวที่ทํางาน เพื่อให นนร. เขา

พบอยางนอยเดือนละครั้ง  
- อาจารยที่ปรึกษาควรติดตามผลการเรียนของ นนร. ในความดูแลของตนเองเพื่อ

แนะนําและชวยเหลือ นนร.  และใหความสนใจกับ นนร. ในโครงการพิเศษ หรือกรณี นนร. ที่มี
ปญหาในดานตางๆ 

- อาจารยที่ปรึกษาควรสมใจที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานเทคนิคในการใหการปรึกษา
และดานอื่นๆ เพื่อใหมีลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดีทั้ง ๑๒ ประการ 

เทคนิคการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน 
อาจารยที่ปรึกษาตองมีเทคนิคการสรางสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให นนร. รูสึกวาอาจารยที่

ปรึกษาสามารถใหความเปนกันเอง ใหความอบอุน และเปนที่พึ่งทางใจของ นนร. ได  
เทคนิคการใหการปรึกษาเบ้ืองตนท่ีสําคัญและจําเปน มีดังน้ี 

 ๑. เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ 
- สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน ย้ิมแยมแจมใส 
- เปดเผยไมมีลับลมคมใน 
- มีความสนใจ มีเมตตากรุณา 
- มีความจริงใจและปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย 
- ยอมรับทั้งคุณคาและความแตกตางของบุคคล 
- พยายามทําความเขาใจทั้งความรูสึก ปญหาและความตองการของ นนร.  
- ใหความชวยเหลือ นนร. อยางจริงจังและจริงใจ 

๒. การใหคําแนะนําและการปรึกษา 
- การใหคําแนะนํา (advising) เปนวิธีที่อาจารยที่ปรึกษาใหการชวยเหลือแก นนร. 

มากที่สุด ซึ่งมักจะเปนเรื่องกฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยูเปนประจํา เชน การขาดเรียน การ
ขาดสอบ หรือปญหาเล็กนอยที่อาจารยที่ปรึกษามีประสบการณ เพื่อชวยให นนร. สามารถหาทาง
แกปญหาไดการใหคําแนะนําไมเหมาะสมกับปญหาที่เกี่ยวกับอารมยอยางรนุแรง ปญหาบุคลิกภาพ 
หรือปญหาที่ตองตัดสินใจเลือกทําอยางใดอยางหน่ึง    

- การใหคําปรึกษา (counseling) เปนกระบวนการชวยเหลือให นนร. เขาใจตนเอง 
สภาพแวดลอม และปญหาที่เผชิญอยู และสามารถใชความเขาใจดังกลาวมาแกปญหาหรือตัดสินใจ
เลือกเปาหมายในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง และเพื่อการปรับตัวที่ดีในอนาคต 



 ๔ 

เทคนิคในการปรึกษา เปนเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งจะตองมีการศึกษา
อบรมและมีการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรู ความชํานาญ จึงจะสามารถแกปญหาของ นนร. ไดอยาง
กวางขวาง อาจารยที่ปรึกษามิไดฝกอบรมมาทางน้ีโดยตรง  แตมีหนาที่ตองชวยเหลือ นนร. จึง
จําเปนตองศึกษาและฝกทักษะในเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหมีพื้นฐานความรู ความชํานาญพอสมควรในการ
ชวยเหลือ นนร. อยางไรก็ตามปญหาของ นนร. บางอยางเปนปญหาที่แกไขไดยาก หรือตองใชเวลา 
เชน ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว เปนตน  อาจารยที่ปรึกษาจําเปนตองใชเทคนิคในการ
ปรึกษาอยางระมัดระวังเพื่อชวยใหปญหาคลี่คลาย  
สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ  การเปนผูฟงที่ดี ควรใหกําลังใจ ใหความอบอุน  และใหความจริงจังและจริงใจใน
การชวยเหลือ นนร. อยางเต็มความสามารถ และหาทางออกเบื้องตนอยางดีที่สุดในฐานะอาจารยที่
ปรึกษา 

ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาท่ีควรทราบ 
ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่อาจารยที่ปรึกษาควรทราบ ไดแก 

ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาวาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรยีนนาย
รอย พ.ศ.๒๕๔๘ 



 ๕ 

บรรณานุกรม 
สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา. ระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพ :  
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 2536. 

ระบบอาจารยที่ปรึกษาภายในสถานศึกษาของ ทบ. 
http://www.amed.go.th/RTA_Med/MedSchool/insure/req.htm 
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