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คาํนํา 
 
 
 การจดัการศึกษาเพื่อพฒันานิสิตนกัศึกษาใหเ้ป็นเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมนั้นมีองคป์ระกอบ  

หลายประการ  การให้คาํปรึกษาวิชาการเป็นองคป์ระกอบสําคญัประการหน่ึงท่ีช่วยพฒันานิสิต นกัศึกษาให้

เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมและถือเป็นกลไกสําคญัท่ีช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กบันิสิตนักศึกษา

โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ช่วยบรรเทาและแกไ้ขปัญหาของนิสิตนกัศึกษาตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางระดบันโยบายดา้นการ 

อุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี จึงได้

มอบหมายใหม้หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์  

และศาสตราจารย ์ดร. สําเนาว ์ขจรศิลป์ เป็นผูด้าํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบั

ปริญญาตรี ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการให้สอดคลอ้งกบับริบท ของสถาบนัอุดมศึกษา

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 2) 

กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั 3) กลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 4) กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

5) กลุ่มวิทยาลยัชุมชน  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอขอบพระคุณผูว้ิจยัท่ีไดก้รุณาทาํงานวิจยั

ดังกล่าว  เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนและแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ“คู่มือการใช้ระบบการให้

คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล”  ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ระบบ การให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 (นายสุเมธ แยม้นุ่น) 

  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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คาํนําของผู้วจิัย 
 
 ประเทศไทยไดท้าํการปฏิรูปการศึกษามาแลว้หลายคร้ังเพื่อใหไ้ดก้ารศึกษาท่ีมีคุณภาพดีปัจจยัท่ี

สาํคญัท่ีสุดเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนซ่ึงประกอบดว้ยการจดัการสอน

ของผูส้อนและความพร้อมในการเรียนของผูเ้รียน การศึกษาระดบัปริญญาตรีนั้นผูเ้รียนส่วนมากเป็นวยัรุ่น

ตอนปลายหรือวยัผูใ้หญ่ตอนตน้  โดยมีอายรุะหวา่ง 16-21 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยาก

เห็นแต่มีประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตนอ้ย  เม่ือเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา จึงมกัมีปัญหาหลาย

ประการทั้งปัญหาส่วนตวั ปัญหาสังคมและปัญหาการเรียนท่ีแตกต่างจากการเรียนการสอนในระดบั

มธัยมศึกษาเป็นอยา่งมาก ปัญหาของนกัศึกษามีผลต่อสุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษา  ถา้นกัศึกษามีปัญหา

มากยอ่มส่งผลทาํใหสุ้ขภาพจิตไม่ดีและ มีสมาธิในการศึกษานอ้ยลง จึงทาํใหผ้ลการเรียนของนกัศึกษา

จาํนวนมากตกตํ่า ทาํใหน้กัศึกษากลุ่มน้ีอยูใ่นสถานภาพรอพินิจ (On probation) นกัศึกษาจาํนวนไม่นอ้ยถูก

คดัช่ือออก เน่ืองมาจากผลการเรียนตาํกวา่เกณฑท่ี์สถาบนัอุดมศึกษากาํหนดไว ้ทาํให้เกิดการสูญเสียทางการ

ศึกษาเป็นอนัมาก ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาโดยทัว่ไปในทุกประเทศจึงไดจ้ดัใหมี้ระบบการใหค้าํปรึกษา

วชิาการ เพื่อช่วยบรรเทาและแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษา  ซ่ึงช่วยใหน้กัศึกษา มีความพร้อมในการศึกษา และ

ทาํใหก้ารจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 เน่ืองจากสภาพสังคม การศึกษาและความเจริญทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ไดพ้ฒันามากข้ึน  จึงทาํใหร้ะบบอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั ท่ี 

ศาสตราจารย ์ดร.สาํเนาว ์ ขจรศิลป์ ไดท้าํการวจิยัและพฒันาข้ึนในปี พ.ศ.2531ซ่ึงเป็นเวลาประมาณ 

22 ปีมาแลว้ ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา ในปัจจุบนัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดม้อบหมายให ้  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมี  

รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์ และ ศาสตราจารย ์ดร.สาํเนาว ์ ขจรศิลป์ เป็นผูด้าํเนินการวจิยั 

เพื่อพฒันาระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

 ในการทาํวจิยัเพื่อพฒันาระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดพ้ฒันา

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถาบนัอุดมศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม คือ1) กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเคยสังกดัทบวงมหาวทิยาลยั 2) กลุ่ม

มหาวทิยาลยัราชภฏั 3) กลุ่มมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 4) กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 5) กลุ่ม

วทิยาลยัชุมชน 

จึงเป็นโครงการวจิยั 5 โครงการ  หนงัสือเล่มน้ีเป็นผลผลิตตอเน่ืองจากผลงานวจิยัของกลุ่มมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล  ผูว้จิยัหวงัวา่ หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลเพื่อ

ใชพ้ฒันาระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี  ซ่ึงจะทาํใหก้ารผลิตบณัฑิตมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

 
 
 รองศาสตราจารย ์.ดรบุญเรียง ขจรศิลป์  

  หวัหนา้โครงการ 
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คาํช้ีแจง 

การใช้คู่มอืระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
 
วตัถุประสงค์ของคู่มือ 

 เน่ืองจากรายงานการวจิยัเร่ือง การพฒันาระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีรายละเอียดมาก มีจาํนวนมากถึง 456 หนา้ 

จึงไม่เหมาะสมท่ีจะนาํผลการวจิยัไปใหส้ถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งใช ้และเพื่อใหก้ารใชผ้ลการวจิยัโครงการ

น้ีเกิดประโยชน์สูงสุด คณะผูว้ยัจึงจดัทาํคู่มือการใชร้ะบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ เล่มน้ีข้ึนเพื่อใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการสามารถใชร้ะบบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามวตัถุประสงคข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ ในการจดัการเรียนการสอนของ

สถาบนัอุดมศึกษา 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายหลกัของการใชคู้่มือเล่มน้ี ไดแ้ก่ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ คณบดี  คณะกรรมการ

การใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั และคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

 
ข้ันตอนการใช้คู่มือ 

 1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือ  

 2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการดาํเนินการตามคู่มือตั้งแต่หนา้ 16 เป็นตน้ไป  

 3. คณบดีดาํเนินกา 3.2.1.3 หนา้ 6 และสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ  

การใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ  

 4. คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยัดาํเนินการตั้งแต่หนา้ 17 เป็นตน้ไป  

 5. คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะดาํเนินการตั้งแต่หนา้ 18 เป็นตน้ไป  
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ภาคผนวก 4 ตวัอยา่งแบบฟอร์มต่างๆ และหนา้เวบ็ไซต ์  
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1 ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ             1  
 
2 โครงสร้างการบริหารระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี  

ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 12 
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1. ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สรุป 
ไดดังภาพท่ี 1 

 
สภาพแวดลอม 

 

 
ภาพท่ี 1 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรใีนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

1. นโยบายเก่ียวกัยระบบ
การใหคําปรึกษาวิชาการ 
2.บุคลากรท่ีเก่ียวของกับ
ระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการ 
3. เครื่องมือและขอมูลใน
การใหคําปรึกษาวิชาการ 
4. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. งบประมาณ 

1. การดําเนินงานตาม
หนาท่ีและขอปฏิบัติของ
บุคลากรมในระบบการ
ใหคําปรึกษาวิชาการ 
2. การใหคําปรึกษาของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิชาการโดยใชเทคนิค 
ดังตอไปนี้ 
(1) พฤติกรรมการให
ความสนใจ 
(2) เทคนิคในการสราง
สัมพันธภาพ 
(3) เทคนิคในการให
คําแนะนําและการให
คําปรึกษา 

1. มีการติดตอสื่อสาร
ระหวางอาจารยและ
นักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษา
แนะนํา 
2.นักศึกษามีความเขาใจ
เก่ียวกับหลักสูตร ลักษณะ
รายวิชาท่ีเรียนการเลือกวิชา
เรียน การลงทะเบียนเรียน
วิธีการเรียนและการวัดผล 
 3. นักศึกษามีความเขา
กฎระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง และบริการ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการ 
5.นักศึกษาสามารถแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม 

การปอนกลับ 

การนําผลการประเมินดานผลผลิตไปใช

ประกอบการพิจารณา ปรับปรุงปจจัยนําเขา

และกระบวนการเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีดีข้ึน 

สภาพแวดลอม 
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2. วตัถุประสงค์ของระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี  

 2 .1 เพื่อใหเ้กิดกระบวนการติดต่อส่ือสารระหว่างมหาวิทยาลยักบันกัศึกษา สร้างความอบอุ่นใจเป็นท่ีพึ่ง

พร้อมจะช่วยเหลือนกัศึกษา 

 2.2 เพื่อใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นวชิาการเก่ียวกบัหลกัสูตร ลกัษณะรายวชิาท่ีเรียน การเลือกวชิาเรียน 

การลงทะเบียนเรียน วธีิการเรียนและการวดัผล ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษา สามารถศึกษาจนสาํเร็จครบตาม

หลกัสูตร  

 2.3 เพื่อสนบัสนุนการบริหารงานของมหาวทิยาลยั ช่วยให้นกัศึกษามีความเขา้ใจกฎระเบียบขอ้บงัคบั 

ประกาศ คาํสั่ง และบริการต่างๆของมหาวทิยาลยั  

 2.4 เพื่อช่วยส่งเสริมนกัศึกษาใหส้ามารถพฒันาการดาํเนินชีวติอยูใ่นมหาวทิยาลยัและแกปั้ญหา 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. องค์ประกอบของระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี  

3.1. ปัจจัยนําเข้า  

3.1.1 นโยบายทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ  

3.1.2 บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัระบบการให้คําปรึกษาวชิาการประกอบด้วย  

 (1) คณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั  

 (2) คณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ  

 (3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ  

 3.1.2.1 คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับมหาวทิยาลยัประกอบด้วย  

 (1) อธิการบดี ท่ีปรึกษา 

 (2) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานวชิาการ ประธานกรรมการ 

 (3) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (4) รองคณบดีท่ีรับผดิชอบงานวชิาการทุกคณะ 

 (5)  ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันานกัศึกษา 

 (6)  ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 (7) ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กรรมการ                        

และเลขานุการ 
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 3.1.2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ  
 
 (1)  คณบดี  ท่ีปรึกษา  
 
 (2)  รองคณบดีท่ีรับผดิชอบงานวชิาการ  ประธานกรรมการ  

 (3)  หวัหนา้ภาค/หวัหนา้สาขาวชิาทุกภาค/ทุกสาขา  
 
 (4)  บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานทะเบียนนกัศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
 3.1.2.3 คุณลกัษณะของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี   
 
 3.1.2.3.1  คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ  
 
 (1)  มีมนุษยสัมพนัธ์  
 
 (2)  มีความรับผดิชอบ  
 
 (3) ใจกวา้งและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  
 
 (4)  มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
 
 (5)  มีความเมตตากรุณา  
 
 (6) ไวต่อการรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกของนกัศึกษา 
 
 (7)  มีความประพฤติเหมาะสมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่   
นกัศึกษา 
 
 (8)  พร้อมอุทิศเวลาใหก้บันกัศึกษา  
 
 (9)  มีความคิดในเชิงบวก  
 

3. 1.2.3.2 คุณลกัษณะด้านความรู้ความสามารถ  
 

(1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารย ์  
ท่ีปรึกษา 
 

(2) มีความสามารถในการส่ือสาร  
 

(3) มีความรู้เร่ืองกระบวนการให้คาํปรึกษา เขา้ใจแนวคิด   
และมีทกัษะในการใชเ้ทคนิคการใหค้าํปรึกษา 
 

(4) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของนกัศึกษา 
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(5) มีความสามารถในการดูแลใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษา 

เม่ือมีปัญหา 

 (6) มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทนัยคุ

ทนัสมยั 

 (7) มีความรู้และความเขา้ใจสภาพสังคมเศรษฐกิจวฒันธรรม 

และการเมืองการปกครอง 

 (8) มีความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัสูตรและการ

ลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา 
 
 3.1.2.4  จรรยาบรรณอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี  

(1) คาํนึงถึงสวสัดิภาพและสิทธิประโยชน์ของนกัศึกษา  

(2) รักษาความลบัของนกัศึกษา  

 (3) พยายามช่วยเหลือนกัศึกษาจนสุดความสามารถ  หากมีปัญหาใดท่ีเกิน

ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได ้ก็ควรดาํเนินการส่งต่อนกัศึกษาไปรับบริการจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนั้น

โดยตรง  

 (4) ไม่วพิากษว์จิารณ์บุคคลหรือมหาวทิยาลยัใหน้กัศึกษาฟัง  

ในทางท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแกบุคคลหรือมหาวทิยาลยั  

 ( 5) เป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

และมีศีลธรรมจรรยาท่ีดีงาม  

(6) ปฏิบติัหนา้ท่ีในการใหค้าํปรึกษาวชิาการแก่นกัศึกษาใน 

ความดูแลทุกคนดว้ยความเสมอภาค  

(7) ปฏิบติัตนดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเองผูอ่ื้น สังคม และ  

ประเทศชาติ  

 
 3.1.3 งบประมาณในการดําเนินงานระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ  

 (1) มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณ  เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการ

ให ้คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั  

 (2) คณะจดัสรรงบประมาณ เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบัคณะ  
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   3.1.4 เคร่ืองมือและข้อมูลในการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี  
 

(1) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั  

(2) คู่มือนกัศึกษา   

(3) หลกัสูตรของคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั  

(4) คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา  

(5) แฟ้มระเบียนสะสมของนกัศึกษา  

(6) แบบฟอร์มและคาํร้องต่างๆ 

(7) ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา 

(8) ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษา 

(9) ขอ้มูลเก่ียวกบับริการท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหน้กัศึกษา 

(10)  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัและชุมชนท่ีมหาวทิยาลยัตั้งอยู ่

(11)  ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ ในสาขาท่ีอาจารยส์อน 

(12)  ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษา 
 

3.1.5 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 
 (1) มีระบบไซตข์องระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ย 

เคร่ืองมือ ขอ้มูลในการใหค้าํปรึกษาวชิาการ และการจดัการความรู้เก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาวชิาการ  

 (2) มีระบบสารสนเทศของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล  
 
 (3) มีระบบสารสนเทศการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

3.2 ระบวนการ  
 

3. 2.1 การดําเนินงานตามหน้าที่ของบุคลากรในระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ  
 

3. 2.1.1 หน้าที่ของอธิการบดี  
 

(1) กาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะวชิานาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ   
ระดบัปริญญาตรีไปดาํเนินการใหมี้ประสิทธิภาพ  

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

(3) ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษา  

วชิาการระดบัมหาวทิยาลยั  

 (4)จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอสาํหรับการดาํเนินงานและพฒันาระบบการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ ใหป้ระสบความสาํเร็จ  

 (5)สร้างแรงจูงใจให้อาจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการใหค้าํปรึกษาวชิาการอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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 3. 2.1.2  หน้าที่ของคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับมหาวิทยาลยั 
 

(1) พฒันาระบบและดาํเนินการตามระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบั

ปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั (ดูคู่มือการนาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไปใชใ้นภาคผนวก 1)  
 

(2) จดัทาํคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี และแบบฟอร์ม

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ดูตวัอยา่งแบบฟอร์มในภาคผนวก 4)  
 

(3) ประสานงานและผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาระบบเทคโนโลย ี  
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ  
 
 (4) ประสานงานใหก้ารอบรมการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีเป็น

ส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศคณาจารยใ์หม่ทุกคร้ัง 
 
 (5) ประชาสัมพนัธ์ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีทาง

เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั (ดูตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตใ์นภาคผนวก 4)  
 
 (6) ประสานงานให้ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีใหเ้ป็น

ส่วน   
หน่ึงของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน 
 
 (7) จดัใหมี้การประเมินระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีเป็น

ประจาํทุกปีการศึกษา (ดูตวัอยา่งกรอบการประเมินในภาคผนวก 2 และตวัอยา่ง เคร่ืองมือการประเมินใน

ภาคผนวก 3)  
 
 (8) นาํผลการประเมินตามขอ้ 7 มาปรับปรุงระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ของมหาวทิยาลยั  
 
 (9) แจง้ผลการประเมินระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี   
ของแต่ละคณะใหค้ณบดีทราบ  เพื่อปรับปรุงการดาํเนินงานของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบั  

ปริญญาตรีของคณะ  
 
 3.2.1.3  หน้าที่ของคณบดี  
 

(1) นาํนโยบายเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการมาปฏิบติั  
 

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ  
 

(3) ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ  

ระดบัปริญญาตรีของคณะ  
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 (4) สร้างระบบแรงจูงใจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (5) จดัสรรงบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานของคณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัคณะอยา่งเพียงพอ 

 3.2.1.4 หน้าที่ของคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ 

  (1) นาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีมาดาํเนินการ 

  (2) จดัสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของ 

คณะใหมี้ความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและขอ้ปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทกัษะใน

การใหค้าํปรึกษา รวมทั้งทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร 

  (3) จดัหาเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการใหค้าํปรึกษาแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ

ระดบัปริญญาตรี 

  (4) ประสานงานกบัหวัหนา้สาขาวชิาเพื่อจดันกัศึกษา ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการดูแลรับผดิชอบกลุ่มละประมาณ 30 คน และเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อคณบดี 

  (5) จดัให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 พบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการภายหลงัการจดั

ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 

  (6) เป็นท่ีปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ 

  (7) ศึกษาปัญหาท่ีทาํใหน้กัศึกษาจาํนวนมากมีผลการเรียนตกตํ่า และหาทาง

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

  (8) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการของคณะ 

  (9) นาํผลการประเมินระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ และปัญหาอุปสรรค

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการมาปรับปรุงระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะใหมี้ประสิทธิภาพ 

  (10) ส่งเสริมระบบพี่ช่วยนอ้งและเพื่อนช่วยเพื่อนใหเ้ป็นผูช่้วยอาจารยท่ี์

ปรึกษา 
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 3.2.1.5 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี  

 3.2.1.5.1 หน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านทัว่ไป  
 
 (1) ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยัเพื่อดูแล ช่วยเหลือ

นกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ 
 
 (2) ช้ีแจงใหน้กัศึกษาเขา้ใจหนา้ท่ีของอาจารยป์รึกษาและขอ้ปฏิบติั

ของนกัศึกษา 
 
 (3) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันกัศึกษาท่ีรับผดิชอบในฐานะ 

ครูกบัศิษย ์
 
 (4) พิจารณาคาํร้องต่างๆ ของนกัศึกษาในส่วนเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี 

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาใหท้นัเวลา 
 
 (5) ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ช่วยเหลือนกัศึกษาในกรณีท่ีมีปัญหา 
 
 (6) ติดต่อกบันกัศึกษาดว้ยวธีิการต่างๆโดยใช ้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 (7)  ติดต่อกบันกัศึกษาในความรับผดิชอบท่ีขาดเรียน

หรือมีปัญหา 
 
 (8) เก็บขอ้มูลท่ีสาํคญัของนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบไวเ้ป็นความลบั 

 (9)  จดัทาํระเบียนสะสมของนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ  
(ดูตวัอยา่งระเบียนสะสมในภาคผนวก 4) 
 
 (10) ใหก้ารรับรองนกัศึกษาเม่ือนกัศึกษาตอ้งการนาํเอกสารไปแสดง

แก่ผูอ่ื้น เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็นตน้ 
 
 (11) ใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ระดบัคณะ 

 (12) พิจารณาตกัเตือนนกัศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือ

แต่งกายไม่เรียบร้อย 
 
 (13) ประสานงานกบัผูป้กครองนกัศึกษาเม่ือนกัศึกษามีปัญหา 
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  3.2.1.5.2  หน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาด้านวชิาการ 
 
  (1) ใหค้าํแนะนาํนกัศึกษาในการคน้ควา้หาขอ้มูล เก่ียวกบั

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัสูตร และวธีิการศึกษา 
 
  (2) ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัศึกษาท่ีเก่ียวกบั กฎ ระเบียบและ

ขอ้บงัคบัท่ีสาํคญัมากซ่ึงอาจทาํใหน้กัศึกษาตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั 
 
 (3) ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาโดยใชข้อ้มูลภูมิหลงั ความสนใจและ

ความสามารถของนกัศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 
 
  (4) ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรและ การเลือกวชิา

เรียนให้เหมาะสมกบัแผนการศึกษาของนกัศึกษาและเป็นไปตามหลกัสูตร 
 
  (5) วเิคราะห์ผลการเรียนและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการ 

ลงทะเบียนวชิาเรียนใหเ้หมาะสมกบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศึกษา 
 
 (6) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาให ้เป็นไปตาม

โครงสร้างของหลกัสูตรและระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 
  (7) ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาในการเพิ่ม - ถอนวชิาเรียน  

  (8) ใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการคน้ควา้ 
 
  (9) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํหรือช่วยเหลือนกัศึกษาเพื่อการ แกไ้ขปัญหา

ดา้นการเรียน 

  (10) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและดูแลอยา่งใกลชิ้ดแก่นกัศึกษาท่ีมี

คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 
 
  (11) ใหค้าํแนะนาํนกัศึกษาใหต้รวจสอบการเรียน รายวชิาของ

นกัศึกษาใหค้รบตามหลกัสูตร 
 
  (12) ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัสูงกวา่ 

ปริญญาตรี 
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  3.2.1.5.3 หน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านการพฒันานักศึกษา  
 
  (1) ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบับริการต่างๆ ในมหาวทิยาลยัและชุมชน 

  (2) ใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสุขภาพกายและสุขภาพจิต

หากปัญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได ้ก็ควรดาํเนินการส่งต่อนกัศึกษาไปรับบริการจาก

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนั้นโดยตรง 
 
  (3) ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติอยา่งปลอดภยั 
 
  (4) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมตาม   
ปรัชญาของมหาวทิยาลยั 
 
  (5) ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา  
 
  (6)ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา  
 
  3.2.1.6 ข้อปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ  
 
  (1) ศึกษาขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น กฎระเบียบ หลกัสูตรและบริการต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยั 

  (2) สนใจติดตามขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใชใ้นการใหค้าํปรึกษา  
 
  (3) พฒันาตนเองใหมี้คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการทั้งดา้นบุคลิกภาพ 

และดา้นความรู้ ความสามารถ  
 
  (4) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ  
 
  (5) กาํหนดเวลาและวธีิการติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาใหน้กัศึกษาเขา้ 

พบเพื่อขอรับคาํปรึกษา 
 
  (6) นดัประชุมนกัศึกษาในความดูแลภาคการศึกษาละ 2-4 คร้ัง  

(ดูคู่มือในการนาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไปใชใ้นภาคผนวก 1) 
 
  (7) เขียนบนัทึกการใหค้าํปรึกษาแนะนาํนกัศึกษา โดยใชแ้บบฟอร์มท่ี 

มหาวทิยาลยัจดัทาํข้ึน  
 
  (8) รายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการและปัญหาของนกัศึกษา

ต่อคณบดีเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
 
  (9) ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้
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  3.2.1.7 ข้อปฏิบัติของนักศึกษาทีเ่กีย่วกบัระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ  

  (1) ศึกษาขอ้มูลท่ีสาํคญัและปฏิบติัตาม กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ 

คณะและของมหาวทิยาลยั  

  (2) เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยัจดัทาํข้ึน 

  (3) เขา้ประชุมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษากาํหนดไว ้

แต่เม่ือมีปัญหาเร่งด่วนก็สามารถนดัพบอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้ 

  (4) ปฏิบติัตามแผนการศึกษาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัศึกษาได ้ 

ร่วมกาํหนดข้ึน  

  (5) ศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ  

ความสาํเร็จการศึกษา  

  (6) ช่วยเหลือและประสานงานใหเ้พื่อนนกัศึกษาไดรั้บคาํปรึกษาทางวชิาการ

อยา่งถูกตอ้ง 

  3.2.1.8 การประเมินระบบการให้คําปรึกษา โดยใช้ CIPP Model  

  (1) การประเมินสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสาํคญัมากาํหนด วตัถุประสงค ์

ของระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการวา่มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใดกบัมหาวทิยาลยั 

  (2) การประเมินปัจจยันาํเขา้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจต่อปัจจยัต่างๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

  (3) การประเมินกระบวนการเพื่อจุดเด่น  จุดดอ้ย  ของการดาํเนินงานตาม

ขั้นตอนต่างๆ ของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

  (4) การประเมินผลระบบการใหค้าํปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ

สอดคลอ้งผลการดาํเนินงานกบัวตัถุประสงค ์และเพื่อพฒันาระบบต่อไป 

 

  3.2.1.9 โครงสร้างการบริหารระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

 
จากการกาํหนดหนา้ท่ีของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีแสดง

ใหเ้ห็นวา่  การบริหารระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการดงักล่าว  เก่ียวขอ้งกบับุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดบั

มหาวทิยาลยัและระดบัคณะ จึงสามารถกาํหนดโครงสร้างการบริหารระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไดด้งั

ภาพท่ีํ 2 
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ภาพที ่2 โครงสร้างการบริหารระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั 
              เทคโนโลยีราชมงคล 
 

3.2.2 การให้คําปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ  
 

3.2.2.1 พฤติกรรมการให้ความสนใจ มีดังนี ้ 
 

(1) การประสานสายตา  
 

(2) การแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการใหค้าํปรึกษา  โดยใชล้กัษณะ  

ท่าทางท่ีเหมาะสม  
 

(3) การตอบสนองต่อการพูดของนกัศึกษาและความตั้งใจท่ีจะแกปั้ญหา  
 

(4) การสร้างจุดมุ่งหมายและการพฒันาขอ้ผกูพนัของการใหค้าํปรึกษา  
 

(5) การสะทอ้นความรู้สึกและเขา้ใจความรู้สึก 
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อธิการบดี 

รองอธิการบดีท่ี 

รับผดิชอบงานวชิาการ 

คณบดี 

รองคณบดีท่ีรับผิดชอบ

งานวชิาการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ระดบัมหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ระดบัคณะ 



 
 

(6) การใชค้วามเงียบเพื่อการฟัง  
 

(7) การแสดงออกทางสีหนา้ ลกัษณะท่าทางท่ีแสดงออกทางร่างกาย   
นํ้าเสียง จงัหวะของการหายใจ 
 

3.2.2.2 เทคนิคในการสร้างสัมพนัธภาพ มีดังนี ้ 
 

(1) สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร อบอุ่น ยิม้แยม้แจ่มใส  
 

(2) ใหค้วามสนใจแก่นกัศึกษา  
 

(3) ใหค้วามเมตตากรุณาแก่นกัศึกษา  
 

(4) แสดงความจริงใจเม่ือนกัศึกษามาขอรับคาํปรึกษา  
 

(5) ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 

(6) พยายามทาํความเขา้ใจทั้งความรู้สึก ปัญหาและความตอ้งการ   
ของนกัศึกษา  
 

(7) ใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาดว้ยความเตม็ใจ  
 

3.2.2.3 เทคนิคการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา มีดังนี ้ 
 

(1)  การใหค้าํแนะนาํ (Advising)  เป็นวธีิท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา ช่วยเหลือแก่

นกัศึกษามากท่ีสุด ส่ิงท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํนกัศึกษา มกัจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั กฎ ระเบียบหรือวธีิปฏิบติัท่ี

ใชก้นัอยูเ่ป็นประจาํ เช่น การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม – ถอนวชิาเรียนหรือปัญหาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงเป็นผูท่ี้

มีวฒิุภาวะและประสบการณ์มากกวา่สามารถช่วยนกัศึกษาได ้ 

(2) การใหค้าํปรึกษา (Counseling)  เป็นกระบวนการช่วยเหลือ ให้

นกัศึกษา เขา้ใจตนเองสภาพแวดลอ้มและปัญหาท่ีเผชิญอยูแ่ละสามารถใชค้วามเขา้ใจดงักล่าวมา

แกปั้ญหา หรือตดัสินใจเลือกเป้าหมายในการดาํเนินชีวติท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง ดงันั้นเทคนิคในการให้

คาํปรึกษาท่ีสาํคญัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาควรทราบ มีดงัน้ี  
 
 (2.1) การฟัง (Listening)  เป็นการแสดงความสนใจต่อนกัศึกษาโดยใช้

สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพื่อใหท้ราบวา่อะไรเกิดข้ึนกบันกัศึกษา  เทคนิคการฟังน้ีประกอบดว้ย

การใส่ใจ ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีประกอบดว้ย การประสานสายตา การวางท่าทางอยา่งสบาย การใชมื้อ

ประกอบการพดูท่ีแสดงถึงความสนใจต่อนกันกัศึกษาในการฟังน้ี  บางคร้ังอาจารยท่ี์ปรึกษาอาจสะทอ้น

ขอ้ความหรือตีความใหก้ระจ่างชดัหรือถามคาํถามเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของนกัศึกษา 

 (2.2) การนาํ (Leading)  เป็นการกระตุน้ให้นกัศึกษาไดส้าํรวจและกลา้

แสดงออกถึงความรู้สึก เจตคติ ค่านิยมหรือการกระทาํของตน 
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  (2.3) การเรียบเรียงคาํพดูใหม่ (Paraphrasing) เป็นการตรวจสอบ วา่อาจารย์

ท่ีปรึกษาเขา้ใจนกัศึกษาในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 

 (2.4) การสะทอ้นกลบั (Reflecting)  เป็นการช่วยทาํใหน้กัษาเขา้ใจ

ตนเองเก่ียวกบัความรู้สึก ประสบการณ์ หรือปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
 
 (2.5) การเผชิญหนา้ (Confrontation) เป็นเทคนิคท่ีอาจารย ์ท่ีปรึกษาใช้

ในกรณีท่ีพบวา่นกัศึกษามีความขดัแยง้กนัในความคิดความรู้สึก และพฤติกรรม โดยการนาํความขดัแยง้

มานาํเสนอในรูปประโยคบอกเล่าและจะใชค้าํวา่  “และ” เช่ือมระหวา่งความขดัแยง้ 2 ประเด็น โดยหา้ม

ใชค้าํวา่ “แต่”  เช่ือมโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการตาํหนิ 

 (2.6) การตั้งคาํถาม (Questioning)  อาจารยท่ี์ปรึกษาควรใชค้าํถามท่ี

เหมาะสมและใชค้าํถามเพื่อใหไ้ดค้าํตอบท่ีแน่ชดั โดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเขา้ใจในแง่มุมต่างๆ ของ

นกัศึกษา 

 (2.7) การตีความ (Interpretation) เป็นกระบวนการท่ีอาจารยป์รึกษาอธิบาย

ความหมายของเหตุการณ์ให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจปัญหาของตนเอง ในดา้นอ่ืนท่ีอาจยงัไดม้องมาก่อน และช่วยให้

นกัศึกษาไดเ้ขา้ใจถึงปัญหาของตนเองใหก้วา้งขวาง ยิง่ข้ึน 

 (2.8) การสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใชเ้พื่อสรุป

เร่ืองราวต่างๆ ของนิสิตนกัศึกษาอนัเน่ืองมาจากความรู้สึกท่ีสับสนเพราะมีเร่ืองราวต่างๆท่ีเป็นปัญหามากมาย 

หรือสามารถใชใ้นการสรุปในโอกาสท่ีจะส้ินสุดการให้คาํปรึกษา  
 (2.9) การใหข้อ้มูล (Information) เป็นการใหข้อ้มูลดา้นการศึกษา 

อาชีพและสภาพแวดลอ้มทางสังคม เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถตดัสินใจหรือเห็นลู่ทาง ในการแกปั้ญหา 

 (2.10) การใหก้าํลงัใจ (Encouragement) เป็นการพดูเพื่อช่วย

กระตุน้ ใหน้กัศึกษากลา้สู้ปัญหาเกิดความมัน่ใจและพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหา  
 (2.11) การเสนอแนะ (Suggestion) เป็นการเสนอความคิดเห็นท่ีเหมาะสม 

เพื่อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาโดยเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้หตุผลในการตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  
 
 3.3  ผลผลติ คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ะบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการมีการ ไดแ้ก่  มีการ

ติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศึกษาเพื่อใหค้าํปรึกษาแนะนาํนกัศึกษาเขา้ใจ หลกัสูตร ลกัษณะรายวชิาท่ี

เรียน  การเลือกวชิาเรียน การลงทะเบียนเรียน วธีิการเรียน และการวดัผล นกัศึกษามีความเขา้ใจกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั นกัศึกมีความพอใจต่อระบบการใหค้าํปรึกษา  นกัศึกษามีความสามารถพฒันาการ

ดาํเนินชีวติอยูใ่นมหาวทิยาลยัและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมะสม 

 

 3.4  การป้อนกลบั คือ การนาํผลการประเมินดา้นผลผลิตไปใชป้ระกอบการพิจารณา ปรับปรุง

ปัจจยันาํเขา้และกระบวนการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึน 
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ภาคผนวก 1 
 
 

การนําระบบการให้คําปรึกษาวชิาการไปใช้ 

ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



การนําระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการไปใช้ 
 
หลกัการ  
การใหค้าํปรึกษาวชิาการเป็นงานวชิาการท่ีคณาจารยใ์นคณะต่างๆ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํนกัศึกษาในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบั หลกัสูตร ลกัษณะรายวชิาท่ีเรียน การเลือกวชิาเรียน การลงทะเบียนเรียนตลอดจนวธีิการเรียนและ

การวดัผลเป็นส่วนใหญ่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนของคณะไดผ้ลดีตามความมุ่ง

หมายของมหาวทิยาลยั ดงันั้นผูรั้บผิดชอบระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี หรือท่ีเดิม

เรียกวา่ ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี จึงควรเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ซ่ึงรับผดิชอบ

ระดบัมหาวทิยาลยั และคณบดีซ่ึงรับผดิชอบในระดบัคณะ 
 ส่วนเหตุผลท่ีผูว้จิยัตอ้งเปล่ียนช่ือเร่ืองจากเดิมท่ีใชค้าํวา่ “ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบั

ปริญญาตรี” เป็น “ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี” มีดงัน้ี 
 
 1. ในการประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาร่างระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะใหก้าํหนดช่ือเร่ือง  โดยใชกิ้จกรรมท่ีทาํมากกวา่การกาํหนดจากผูท้าํกิจกรรมโดยใหใ้ช้

คาํวา่ “ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ” แทนคาํวา่ “ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ” เช่นเดียวกบัท่ีโรงเรียน

ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งท่ีใชค้าํวา่ “ระบบการดูแล ช่วยเหลือนกัเรียน” โดยไม่ใชค้าํวา่  “ระบบ

อาจารยท่ี์ปรึกษานกัเรียน” เป็นตน้  

 2. ในปัจจุบนัหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนนาดา เป็นตน้ก็ใชค้าํวา่   
“ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ” (Academic Advising System) เช่นเดียวกนั (National Academic 

Advising Association, 2008) 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณาร่างระบบอาจารยท่ี์

ปรึกษา วชิาการทั้ง 5 กลุ่มจาํนวน 21 คน จึงเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ควรเปล่ียนช่ือเร่ืองจาก “ระบบ

อาจารยท่ี์ปรึกษา วชิาการ” เป็น “ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ” 
 
การนาํระบบการให้คําปรึกษาวชิาการไปใช้มีข้ันตอนดังนี ้ 
 1.รองอธิการบดีฝ่ายวชิาซ่ึงรับผดิชอบงานวชิาการของมหาวทิยาลยัควรศึกษาระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน  
 
 2.รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการนาํเร่ืองการใชร้ะบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการเขา้พิจารณาในท่ี

ประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวทิยาลยั  
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 3. เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารตามขอ้ 2 ตกลงใหทุ้กคณะนาํระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการไปใชแ้ลว้  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยัต่ออธิการบดี ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดว้ย  
 

(1) อธิการบดีท่ีปรึกษา 
 

(2) รองอธิการบดีท่ีรับผดิชอบงานวชิาการ ประธานกรรมการ 
 

(3) ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโนยสีารสนเทศ 
 

(4) รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ 

(5) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันานกัศึกษา 

(6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาคุณภาพการศึกษา 

(7) ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

 (1) พฒันาระบบและดาํเนินการตามระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของ

มหาวทิยาลยั 

  (2)  จดัทาํมืออาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีและแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (3)  ประสานงานและผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

 (4) ประสานงานใหก้ารอบรมการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี เป็นส่วนหน่ึงของการ

ปฐมนิเทศคณาจารยใ์หม่ทุกคร้ัง  
 
 (5) ประชาสัมพนัธ์ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีทางเวบ็ไซตข์อง  

มหาวทิยาลยั  
 
 (6) ประสานงานให้ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ   
การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัใหช้ดัเจน  
 
 (7) จดัใหมี้การประเมินระบบงานการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีเป็นประจาํ  
ทุกปีการศึกษา  
 
 (8) นาํผลการประเมินตามขอ้ 7 มาปรับปรุงระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการของมหาวทิยาลยั  
 
 (9)แจง้ผลการประเมินระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของแต่ละคณะให้

คณบดีทราบเพื่อปรับปรุงการดาํเนินงานของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ  
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4. คณบดีทุกคณะแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ ประกอบดว้ย  

(1) คณบดี เป็นท่ีปรึกษา  

(2) รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานวิชาการ เป็นประธานกรรมการ  

(3) หวัหนา้ภาค/หวัหนา้สาขาวชิาทุกภาค/ทุกสาขา  

(4) บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานทะเบียนนกัศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

(1) าระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีมาดาํเนินการ  

(2) จดัสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ  

ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี และขอ้ปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาตลอดจนเทคนิคและทกัษะในการ

ใหค้าํปรึกษา ร่วมทั้งทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร  

(3) จดัหาเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการใหค้าํปรึกษาแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี  

 (4) ประสานงานกบัหวัหนา้ภาควชิาเพื่อจดันกัศึกษา ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการดูแล

รับผดิชอบกลุ่มละประมาณ 30  คน และเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อคณบดี  

 (5) จดัให้นกัศึกษาชนัปีท่ี 1 พบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการภายหลงัการจดัปฐมนิเทศ

นกัศึกษาใหม่  

 (6) เป็นท่ีปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ  

 (7) ศึกษาปัญหาท่ีทาํใหน้กัศึกษาจาํนวนมากมีผลการเรียนตกตํ่าและหาทางแกไ้ขปัญหา

ดงักล่าว 

 (8) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการของคณะ  

 (9) นาํผลการประเมินระบบงานการใหค้าํปรึกษาวชิาการและปัญหาอุปสรรคของอาจารย ์

ท่ีปรึกษาวชิาการมาปรับปรุงระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะใหมี้ประสิทธิภาพ 

 (10) ส่งเสริมระบบพี่ช่วยนอ้งและเพื่อนช่วยเพื่อนใหเ้ป็นผูช่้วยอาจารยท่ี์ปรึกษา  

5. คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยัประชุม เพื่อดาํเนินการ

ตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ ซ่ึงในการประชุมเพื่อสร้างระบบฯ ในระยะแรกนั้นควรประชุมทุก

ในระยะแรกนั้นควร 

ประชุมทุกสัปดาห์ เม่ือสร้างระบบเสร็จแลว้ก็ควรประชุมเพื่อพฒันาระบบฯ ภาคการศึกษาละ1-2 คร้ัง  

6. คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะประชุมเพื่อดาํเนินการตาม

หนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ ซ่ึงควรประชุมเดือนละ 1 คร้ังโดยใหมี้การแลกเปล่ียนแนวทางการ

แกปั้ญหา ใหแ้ก่นิสิตนกัศึกษาระหวา่งสาขาวชิา เพื่อใหส้ามารถแกปั้ญหาผลการเรียนตกตํ่าและ

ปัญหาอ่ืนๆ  ของนกัศึกษาในคณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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7. การดาํเนินงานของคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะตามหนา้ท่ี

ขอ้ (2) คือ การจดัสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการของคณะนั้น ในกรณีของมหาวิทยาลยัขนาดเล็ก ซ่ึงมี

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีทั้งมหาวทิยาลยัไม่เกิน 120 คน ก็ควรจดัสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการทั้งหมดของมหาวทิยาลยั 

 8. การจดัสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการควรจดัใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ มีความรู้ทั้งหนา้ท่ี

ของอาจารยท่ี์ปรึกษา เทคนิคการใหค้าํปรึกษาและการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสารเพื่อการให้

คาํปรึกษาวชิาการ  

 9. การจดัสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการตามขอ้ 8 โดยเฉพาะการจดัให้อาจารยท่ี์ปรึกษามี

ความสามารถใชเ้ทคนิคการใหค้าํปรึกษาไดต้ามระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการนั้น คณะหรือมหาวทิยาลยั

ควรใชเ้วลาจดัสัมมนา เป็นเวลา 2-3 วนั 

 10. คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั ควรเสนอใหม้หาวทิยาลยั

กาํหนดค่านํ้าหนกัภาระงาน (Work Load) ในการทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีไวใ้น

แบบภาระงานขั้นตํ่าสาํหรับอาจารย ์ 
 

11. ภายหลงัจากการใชร้ะบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการครบ 3 ปี มหาวทิยาลยั

ควรปรับเกณฑก์ารประเมินจากระดบัปานกลางถึงมากเป็นระดบัมาก  
 

12. การนาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไปใชจ้ะประสบความสาํเร็จหรือไม่นั้น

ข้ึนอยู ่กบัการใหค้วามสาํคญักบัระบบของผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวทิยาลยัอนัไดแ้ก่  อธิการบดี               

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และคณบดี 

การกาํหนดเวลาให้นักศึกษามาพบอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ 
 

การเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการของนกัศึกษามี 2 ลกัษณะคือ 
 

1. เม่ือนกัศึกษาตอ้งการพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอรับคาํปรึกษาหรือใหพ้ิจารณาคาํ

ร้องนั้น นกัศึกษาสามารถติดต่อขอเขา้พบอาจารยไ์ดต้ามเวลาหรือวธีิการท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษากาํหนดไว ้แต่ถา้

นกัศึกษามีเหตุเร่งด่วนก็สามารถติดต่ออาจารยไ์ดทุ้กเวลา  

 

2. เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการตอ้งการประชุมนกัศึกษาในความดูแลภาคเรียนละ           

2 - 4 คร้ัง  ซ่ึงมีการกาํหนดเวลาและกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
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การประชุมนักศึกษาช้ันปีที ่ 1  

ภาคต้น  4  คร้ัง ไม่รวมท่ีนกัศึกษาขอเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

คร้ังที ่1 หลงัการปฐมนิเทศควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. แจกนํ้าด่ืม  

2. แจกเอกสารแนะนาํอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงประกอบดว้ย  

2.1 ช่ือ-นามสกุล  

2.2 หอ้งและอาคารท่ีทาํงาน  
 

2.3  หมายเลขโทรศพัท ์และท่ีอยูจ่ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mailaddress)  
 

2.4 หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาและขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา 

3. ประชุมช้ีแจง  
 

3.1 หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา (ท่ีสาํคญัโดยสรุป)  
 

3.2 ขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา  

3.3 การติดต่อ/การกาํหนดเวลาใหน้กัศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3.4 การจดัการศึกษาของคณะ  
 

3.5 ชีวติความเป็นอยูภ่ายใน/ภายนอกมหาวทิยาลยั  
 

3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวชิาการ ขอ้ (1) (2) (4) (8) 

และดา้นการพฒันานกัศึกษา ขอ้ (1) - (5)  
 

4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาขอรับคาํปรึกษาเป็นรายบุคคล  

คร้ังที ่2 ก่อนการลงทะเบียนเรียนควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. ช้ีแจงเก่ียวกบัเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน  

2. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน  

3. ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน  

4. อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การพฒันานกัศึกษา  
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คร้ังที ่3 ก่อนสอบกลางภาคการศึกษาควรจดักิจรรมดงัน้ี 

1. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาการเรียนของนกัศึกษา  

2. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาความเป็นอยูข่องนกัศึกษา 

3. แนะนาํวธีิการเตรียมตวัสอบ  

4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล  

 5. อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การพฒันานกัศึกษา  

คร้ังที4่ ก่อนสอบปลายภาคการศึกษาควรจดักิจกรรมเหมือน คร้ังท่ี3  

ภาคปลาย 3 คร้ัง (ไม่รวมท่ีนกัศึกษาขอเขา้พบ) 

     คร้ังที ่1 ก่อนการลงทะเบียนเรียนควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาความเป็นอยูข่องนกัศึกษา 

2. สอบถามผลการเรียน ปัญหาการเรียนของนกัศึกษาและใหค้าํปรึกษา 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวชิาการ ขอ้ (4)(5)(6)(10)(11)  

4. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน  

5. ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน  

6. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล  

7.  อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การพฒันานกัศึกษา 

 คร้ังที ่2 ก่อนสอบกลางภาคการศึกษาควรจดักิจกรรมดงัน้ี  

 

1. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาความเป็นอยูข่องนกัศึกษา  

2. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาการเรียน  

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวชิาการ ขอ้ (11)  

4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล  

5.  อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การพฒันานกัศึกษา  
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คร้ังที ่3 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา ควรจดักิจกรรมเหมือนคร้ังท่ี 2  
 

การประชุมนักศึกษาช้ันปี 2 – 4  (ภาคเรียนละ  2  คร้ังไม่รวมท่ีนกัศึกษาขอเขา้พบ) 

 คร้ังที ่1 ก่อนการลงทะเบียนเรียน  ควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาความเป็นอยูข่องนิสิตนกัศึกษา 

2. สอบถามผลการเรียน ปัญหาการเรียนของนกัศึกษาและใหค้าํปรึกษา 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวชิาการ ขอ้ (4)(5)(6)(10)(11)(13)  

4. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน  

5. ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน  

6. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล  

             7. อ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร  
 

  คร้ังที ่2 หลงัสอบกลางภาคการศึกษาควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาความเป็นอยูข่องนกัศึกษา 

2.  สอบถามการทาํขอ้สอบกลางภาคเรียน ปัญหาการเรียนและ 
 

ใหค้าํปรึกษา 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวชิาการ ขอ้ (10)(11)  

4. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล  

5. กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร 
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ภาคผนวก 2 

 

ตวัอย่างกรอบการประเมินระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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ตัวอย่างกรอบการประเมิน 
ระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี  

สถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 
 

 ด้านบริบท  
 
 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 

เกณฑ์การประเมนิ 

1.1 การใหค้วามสาํคญัของ

ระบบการใหค้าํปรึกษา 

1.1.1 มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะมี

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

 คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่ให้ความสําคญั หมายถึง ไม่มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้ก

คณะมีระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ให้ความสําคญั หมายถึง มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะมี

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

 1.1.2 มีการกาํหนดค่านํ้ าหนกัภาระงาน

สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

เอกสารการกาํหนด

ภาระงานของอาจารย ์

การบนัทึก ไม่ให้ความสําคญั หมายถึง ไม่มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้ก

คณะมีระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ให้ความสําคญั หมายถึง มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะมี

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

 1.1.3 มีการบรรจุระบบการใหค้าํปรึกษา

วชิาการไวเ้ป็นดชันีประกนัคุณภาพ

ภายใน 

คู่มือการประกนั

คุณภาพภายใน 

การบนัทึก ไม่ให้ไม่ให้ความสําคญั หมายถึง ไม่มีการกาํหนดนโยบายให้

ทุกคณะมีระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ให้ความสําคญั หมายถึง มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะมี

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 
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 ด้านปัจจยันําเข้า 
 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 

เกณฑ์การประเมนิ 

2.1 การกาํหนดบุคลากรท่ี

รับผิดชอบระบบการใหค้าํปรึกษา

วชิาการ 

2.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่มกีารกาํหนด หมายถึง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

มกีารกาํหนด หมายถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

 2.1.2 การแต่งคณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่มกีารกาํหนด หมายถึง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

มกีารกาํหนด หมายถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

 2.1.3 มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่มกีารกาํหนด หมายถึง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

2.2 ความเพียงพอของอาจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการ 

สดัส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อ

จาํนวนนกัศึกษา 

คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่เพยีงพอ หมายถึง สดัส่วนของอาจารยที์ปรึกษาวชิาการต่อ

จาํนวนนกัศึกษา มากวา่ 1 : 30 

เพยีงพอ   หมายถึง สดัส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อ

จาํนวนนกัศึกษา ไม่เกิน 1 : 30 

2.3 ความเหมาะสมของ

บุคลิกภาพของอาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

ระดบัความเหมาะสมของบุคลิกภาพของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

นกัศึกษา การส่งแบบสอบถาม ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่

เหมาะสมระดบัปานกลางถึงมาก 
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ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 

เกณฑ์การประเมนิ 

2.4 ความเหมาะสมของ

ความรู้ ความสามารพของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

ระดบัความรู้ ความสามารถของอาจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

การส่ง

แบบสอบถาม 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่

เหมาะสมระดบัปานกลางถึงมาก 

2.5 ความเหมาะสมของ

งบประมาณ 

2.5.1 ความเพียงพอของงบประมาณท่ี

ไดรั้บการจดัสรรเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน

ของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการใน

มหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการ

ระดบัมหาวทิยาลยั 

การสมัภาษณ์ ไม่เหมาะสม หมายถึง ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณระดบั

มหาวทิยาลยั ไม่เพียงพอ หรือไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

เหมาะสม หมายถึง ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณระดบั

มหาวทิยาลยัเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 

 2.5.2 ความเพียงพอของงบประมาณท่ี

ไดรั้บการจดัสรรเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน 

ของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการใน

ระดบัคณะ 

คณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการ

ระดบัคณะ 

การสมัภาษณ์ ไม่เหมาะสม หมายถึง ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณระดบั

มหาวทิยาลยั ไม่เพียงพอ หรือไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

เหมาะสม หมายถึง ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณระดบั

มหาวทิยาลยัเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 

2.6 ความพร้อมของ

เคร่ืองมือ และขอ้มูลในการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

2.6.1 ความครบถว้นของเคร่ืองมือในการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

เอกสารท่ีเป็น

เคร่ืองมือ 

การบนัทึก ไม่มคีวามพร้อม หมายถึง ไม่มีเคร่ืองมือ 

ความพร้อมระดบัน้อย หมายถึง มีจาํนวนเคร่ืองมือนอ้ยกวา่ 

 3 รายการ 

ความพร้อมระดบัปานกลาง หมายถึง มีจาํนวนเคร่ืองมือ 

3-4 รายการ 

ความพร้อมระดบัมาก หมายถึง มีจาํนวนเคร่ืองมือมากกวา่  

4 รายการ 
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ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 

เกณฑ์การประเมนิ 

 2.6.2 ความครบถว้นของขอ้มูลในการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

เอกสารท่ีเป็นขอ้มูล การบนัทึก ไม่มคีวามพร้อม หมายถึง ไม่มีเคร่ืองมือ 

ความพร้อมระดบัน้อย หมายถึง มีจาํนวนเคร่ืองมือ นอ้ยกวา่ 3 

รายการ 

ความพร้อมระดบัปานกลาง หมายถึง มีจาํนวนเคร่ืองมือ 3-4 

รายการ 

ความพร้อมระดบัมาก หมายถึง มีจาํนวนเคร่ืองมือ มากกวา่ 4 

รายการ 

2.7 ความพร้อมของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร 

2.7.1 ความครบถว้นของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(รวม 3 รายการ) 

ผูรั้บผดิชอบระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การสมัภาษณ์

และการสงัเกต 

ไม่มคีวามพร้อม หมายถึง ไม่มีระบบ 

ความพร้อมระดบัน้อย หมายถึง มีจาํนวนระบบเพียง 1 รายการ 

ความพร้อมระดบัปานกลาง หมายถึง มีจาํนวนระบบ 2 รายการ 

ความพร้อมระดบัมาก หมายถึง มีจาํนวนระบบ 3 รายการ 

 2.7.2 ความเพียงพอของอุปกรณ์เพ่ือใช้

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

1. คณะกรรมการการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ

ระดบัคณะ  

2.นกัศึกษา 

1. สมัภาษณ์ 

2. การส่ง

แบบสอบถาม 

ไม่มคีวามพร้อม หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์ 

ความพร้อมระดบัน้อย หมายถึง มีอุปกรณ์แต่ไม่เพียงพอ 

ความพร้อมระดบัมาก หมายถึง มีอุปกรณ์และเพียงพอ 
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 3. ดา้นกระบวนการ 
 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 

เกณฑ์การประเมนิ 

3.1 การดาํเนินงานตาม

บทบาท หนา้ท่ีเก่ียวกบั

ระบบการใหค้าํปรึกษา

วชิาการ 

3.1.1 ความครบถว้นของการดาํเนินงาน

ตามหนา้ท่ีของอธิการบดีเก่ียวกบัระบบ

การใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ประธาน

คณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการ

ระดบัมหาวทิยาลยั 

การสมัภาษณ์ ไม่มกีารดาํเนินงาน หมายถึง อธิการบดีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบฯ 

การดาํเนินงานระดบัน้อย หมายถึง อธิการบดีปฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบ ฯ นอ้ยกวา่ 2 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัปานกลาง หมายถึง อธิการบดีปฏิบติั

หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบฯ จาํนวน 2 -3 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัมาก หมายถึง อธิการบดีปฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบฯ มากกวา่ 3 รายการ 

 3.1.2 ความครบถว้นของการดาํเนินงาน

ตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการ

ระดบัมหาวทิยาลยั 

การสมัภาษณ์ ไม่มกีารดาํเนินงาน หมายถึง คณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยั

ไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ 

การดาํเนินงานระดบัน้อย หมายถึง คณะกรรมการระดบั

มหาวทิยาลยัปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ นอ้ยกวา่ 4 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัปานกลาง หมายถึง คณะกรรมการระดบั

มหาวทิยาลยัปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ จาํนวน 4-6 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัมาก หมายถึง  คณะกรรมการระดบั

มหาวทิยาลยัปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ มากกวา่ 6 รายการ 
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ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 

เกณฑ์การประเมนิ 

 3.1.3 ความครบถว้นของการดาํเนินงาน

ตามหนา้ท่ีของคณบดีเก่ียวกบัระบบการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ประธาน

คณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการ

ระดบัคณะ 

การสมัภาษณ์ ไม่มกีารดาํเนินงาน หมายถึง อธิการบดีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบฯ 

การดาํเนินงานระดบัน้อย หมายถึง อธิการบดีปฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบ ฯ นอ้ยกวา่ 2 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัปานกลาง หมายถึง อธิการบดีปฏิบติั

หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบฯ จาํนวน 2 -3 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัมาก หมายถึง อธิการบดีปฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบฯ มากกวา่ 3 รายการ 

 3.1.4 ความครบถว้นของการดาํเนินงาน

ตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

คณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการ

ระดบัคณะ 

การสมัภาษณ์ ไม่มกีารดาํเนินงาน หมายถึง คณะกรรมการระดบัคณะไม่ได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ 

การดาํเนินงานระดบัน้อย หมายถึง คณะกรรมการระดบัคณะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ นอ้ยกวา่ 4 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัปานกลาง หมายถึง คณะกรรมการระดบั

คณะปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ จาํนวน 4-6 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัมาก หมายถึง  คณะกรรมการระดบัคณะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ มากกวา่ 6 รายการ 

 3.1.5 ระดบัการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นทัว่ไป 
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ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 

เกณฑ์การประเมนิ 

 ตอนท่ี 1 หนา้ท่ีดา้นทัว่ไปท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาทุกคนตอ้งปฏิบติั 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

ส่งแบบสอบถาม ในแต่ละขอ้ ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีการ

ปฏิบติัในระดบัปานกลางถึงมาก 

 ตอนท่ี 2 หนา้ท่ีดา้นทัว่ไปท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาบางคนตอ้งปฏิบติั 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

ส่งแบบสอบถาม ในแต่ละขอ้ ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีการ

ปฏิบติั 

 3.1.6 ระดบัการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวชิาการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

ส่งแบบสอบถาม ในแต่ละขอ้ ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุระดบัการ

ดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวชิาการใน

ระดบัปานกลางถึงมาก 

 3.1.7 ระดบัการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นการพฒันานกัศึกษา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

ส่งแบบสอบถาม ในแต่ละขอ้ ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุระดบัการ

ดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นการพฒันา

นกัศึกษา ในระดบัปานกลางถึงมาก 

3.2 การดาํเนินงานตามขอ้

ปฏิบติัของระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

3.2.1 ระดบัการดาํเนินงามตามขอ้ปฏิบติั

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

ส่งแบบสอบถาม ในแต่ละขอ้ ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีการ

ดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการในระดบั

ปานกลางถึงมาก 

3.2.2 ระดบัการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติั

ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

นกัศึกษา ส่งแบบสอบถาม ในแต่ละขอ้ ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีการ 

ดาํเนินงามตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการใหค้าํปรึกษาในระดบัปานกลางถึงมาก 
 
 
 
 
 
 

30 



 4. ดา้นผลผลิต 
 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 

เกณฑ์การประเมนิ 

4.1 การติดต่อส่ือสารใน

ระบบ การใหค้าํปรึกษา

วชิาการ 

4.1.1 มีการใหค้าํปรึกษาวชิาการ แบบบนัทึกการให้

คาํปรึกษา 

การจดบนัทึก ไม่มกีารตดิต่อส่ือสาร หมายถึง ไม่มีการใหค้าํปรึกษา และไม่มี

การจดบนัทึก 

มกีารตดิต่อส่ือสารในระดบัพอใช้ หมายถึง มีการใหค้าํปรึกษา

แต่ไม่มีการจดบนัทึก 

มกีารตดิต่อส่ือสารในระดบัด ีหมายถึง มีการใหค้าํปรึกษา และ

มีการจดบนัทึก 

 4.1.2 มีการรายงานสรุปผลการปฏิบติั

หนา้ท่ีการใหค้าํปรึกษาวชิาการเม่ือส้ิน

ภาคการศึกษาต่อคณบดี 

รายงานการสรุปผล การจดบนัทึก ไม่มกีารตดิต่อส่ือสาร หมายถึง ไม่มีการรายงานสรุปผลการให้

คาํปรึกษาต่อคณบดี 

 มกีารตดิต่อส่ือสารในระดบัพอใช้ หมายถึง มีการรายงาน

สรุปผลการใหค้าํปรึกษาต่อคณบดี  

4.2นกัศึกษามีความเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกัสูตรการเลือก

รายวชิาเรียนการลงทะเบียน

เรียนและระเบียบขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยั 

ระดบัความเขา้ใจของนกัศึกษาเก่ียวกบั

หลกัสูตร การเลือกรายวชิาเรียน การ

ลงทะเบียนเรียนและระเบียบขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยั 

นกัศึกษา การส่ง

แบบสอบถาม 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การเลือกรายวชิาเรียน การลงทะเบียน

เรียนและระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัในระดบัปานกลาง

ถึงมาก 

4.3 นกัศึกษามีความพึง

พอใจต่อระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

ระดบัความพึงพอใจต่อระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

นกัศึกษา การส่ง

แบบสอบถาม 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีความ

พึงพอใจต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการในระดบัปานกลาง

ถึงมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก 3 
 
 

ตวัอย่างเคร่ืองมือการประเมินระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญา 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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                                                                                                        รหัส  

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 

เพือ่ประเมินระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 

คําช้ีแจง 

แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

 ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

 ส่วนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

 ส่วนท่ี 4 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

 ส่วนท่ี 5 แบบสัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร 
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ส่วนที ่1  แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับมหาวิทยาลยั 

ประเด็นการประเมิน การดาํเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ตัวบ่งช้ี :  ความครบถว้นของการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอธิการบดีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ  

 
ด้านกระบวนการ : การดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 
 

1. อธิการบดีไดก้าํหนดนโยบายใหทุ้กคณะวชิานาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีไป

ดาํเนินการใหมี้ประสิทธิภาพหรือไม่อยา่งไร  

2. อธิการบดีไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวิชาการระดบัมหาวทิยาลยัหรือไม่  

อยา่งไร 

3. อธิการบดีใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบั  

มหาวทิยาลยัหรือไม่อยา่งไร 

4. อธิการบดีไดจ้ดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ สาํหรับการดาํเนินงานเพื่อพฒันาระบบการใหค้าํปรึกษา

วชิาการใหป้ระสบผลสาํเร็จหรือไม่อยา่งไร  

5. อธิการบดีไดส้ร้างระบบแรงจูงใจใหอ้าจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการใหค้าํปรึกษา

วชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่อยา่งไร  
 
ส่วนที ่2 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับมหาวทิยาลยั 

ประเด็นการประเมิน : ความเหมาะสมของงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี          : ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพื่อใชใ้นการ       

                         ดาํเนินงานของระบบการให ้คาํปรึกษาวชิาการในมหาวทิยาลยั 
 
ด้านปัจจัยนําเข้า : ความเหมาะสมของงบประมาณ 
 
คณะกรรมการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการให้ คาํปรึกษาวชิาในระดบั

มหาวทิยาลยัเพียงพอหรือไม่อยา่งไร 
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ประเด็นการประเมิน : การดาํเนินตามบทบาท หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ตัวบ่งช้ี : ความครบถว้นของการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบั 

 มหาวทิยาลยั 

ด้านกระบวนการ : การดาํเนินงามตามบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

 1.  คณะกรรมการ ไดมี้การพฒันาระบบและดาํเนินการตามระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี

ของมหาวทิยาลยัหรือไม่  อยา่งไร 

 2.  คณะกรรมการ ไดจ้ดัทาํคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีและแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือไม่ อยา่งไร 

 3.  คณะกรรมการ ไดมี้ส่วนร่วมในการประสานงานและผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส่ือสารของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการหรือไม่อยา่งไร 

 4.  คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์และใหข้อ้มูลเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

ทางเวบ็ไซต ์ของมหาวทิยาลยัหรือไม่ อยา่งไร 

 5.  คณะกรรมการมีการประสานงานระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีให้เป็นส่วนหน่ึงของ    

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัใหช้ดัเจนหรือไม่ อยา่งไร 

 6.  คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินระบบงานการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีเป็นประจาํ 

ทุกปีการศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 

 7.  คณะกรรมการนาํผลการประเมินการใหค้าํปรึกษามาปรับปรุงระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการของ 

มหาวทิยาลยัหรือไม่ อยา่งไร 

 8.  คณะกรรมการแจง้ผลการประเมินระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของ แต่ละคณะ 

ใหค้ณบดีทราบเพื่อใหป้รับปรุงการดาํเนินงานของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

ของคณะหรือไม่ อยา่งไร 

 9. คณะกรรมการจดัการอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีให้แก่อาจารยใ์หม่หรือไม่อยา่งไร 
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ส่วนที ่3 แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ 

ประเด็นการประเมิน : การดาํเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ  

ตัวบ่งช้ี : ความครบถว้นของการดาํเนิน งานตามหนา้ท่ีของคณบดีเก่ียวกบัระบบการให้คาํปรึกษาดา้นวชิาการ 

ด้านกระบวนการ : การดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

1. คณบดีไดน้าํนโยบายเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการมาปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไร 

2. คณบดีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะหรือไม่อยา่งไร 

3. คณบดีไดส้นบัสนุนระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะหรือไม่ อยา่งไร 

4. คณบดีไดมี้การสร้างระบบแรงจูงใจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการอยา่ง

มีประสิทธิภาพหรือไม่อยา่งไร 

 

ส่วนที ่4 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ 

ประเด็นการประเมิน : ความเหมาะสมของงบประมาณ 

                                  : ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ตัวบ่งช้ี  :  ความเพียงพอของงบประมาณไดรั้บการจดัสรรเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการใหค้าํปรึกษา

วชิาการในระดบัคณะ 

             : ความเพียงพอของอุปกรณ์เพื่อใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการใหค้าํปรึกษา 

 

ด้านปัจจัยนําเข้า : ความเหมาะสมของงบประมาณและความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ

ส่ือสาร 

1. คณะกรรมการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ

ในระดบัคณะเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

2. คณะกรรมการไดรั้บการจดัสรรอุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการให้

คาํปรึกษาวชิาการเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
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ประเด็นการประเมิน : การดาํเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ตัวบ่งช้ี  :  ความครบถว้นของการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

ด้านกระบวนการ : การดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

1. คณะกรรมการไดน้าํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีมาดาํเนินการหรือไม่ อยา่งไร  

2. คณะกรรมการไดมี้การจดัสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะใหมี้

ความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและขอ้ปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาตลอดจนเทคนิคและทกัษะในการ

ใหค้าํปรึกษา รวมทั้งทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์หรือไม่ อยา่งไร 

3. คณะกรรมการไดมี้การจดัหาเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการใหค้าํปรึกษาแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบั

ปริญญาตรีหรือไม่ อยา่งไร 

4. คณะกรรมการไดมี้การประสานงานกบัหวัหนา้งานกบัหวัหนา้สาขาวชิาเพื่อจดันกัศึกษา ใหอ้าจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการดูแลรับผดิชอบกลุ่มละก่ีคน และเสนอแต่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อคณบดีหรือไม่

อยา่งไร 

5. คณะกรรมการไดจ้ดัให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 พบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการภายหลงัการจดัปฐมนิเทศ

นกัศึกษาใหม่หรือไม่ อยา่งไร 

6. คณะกรรมการไดเ้ป็นท่ีปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะหรือไม่ อยา่งไร 

7. คณะกรรมการไดมี้การ ศึกษาปัญหาท่ีทาํใหน้กัศึกษาจาํนวนมาก มีผลการเรียนตกตํ่าและหาทางแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าว หรือไม่ อยา่งไร 

8. คณะกรรมการไดมี้การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการของคณะหรือไม่

อยา่งไร 

9. คณะกรรมการไดน้าํผลการประเมินระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ และปัญหาอุปสรรคของอาจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการมาปรับปรุงระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะใหมี้ประสิทธิภาพหรือไม่อยา่งไร 
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ส่วนที ่5 แบบสัมภาษณ์ผู้รับผดิชอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ประเด็นการประเมิน : ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ตัวบ่งช้ี : ความครบถว้นของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ด้านปัจจัยนําเข้า : ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

1. หน่วยงานของท่านไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์  ของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

ประกอบดว้ย เคร่ืองมือ ขอ้มูลในการใหค้าํปรึกษาวชิาการ และการจดัการความรู้เก่ียวกบัการให ้ 

 คาํปรึกษาวชิาการหรือไม่ อยา่งไร 

2. อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศของนกัศึกษาเป็นรายบุคคลไดห้รือไม่   
อยา่งไร  
 

3. หน่วยงานของท่านมีระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาวชิาการหรือไม่ อยา่งไร  
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สาํหรับผูส้ัมภาษณ์ 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์.................................................ตาํแหน่ง................................................... 

 ผูส้ัมภาษณ์....................................................................................................................... 

 วนัท่ี...........................เร่ิมสัมภาษณ์...........................ส้ินสุดการสัมภาษณ์..................... 

 



ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการ 

เพือ่ประเมนิระบบการให้ปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

ด้านบริบท 

การให้ความสําคญัของระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ 

1.  ผูบ้ริหารมีการกาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะมีระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ โดยทาํเป็นลาย 

 ลกัษณ์อกัษรหรือไม่ 

  (    ) ไม่มีลายลกัษณ์อกัษร (    ) มีลายลกัษณ์อกัษร 

2.  มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดค่านํ้าหนกัภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ ไวใ้นเอกสารกาํหนด 

 ภาระงานสาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการหรือไม่ 

  (    ) ไม่มีการกาํหนด (    ) มีการกาํหนด 

3. มหาวทิยาลยัมีการระบุการใหค้าํปรึกษาวชิาการไวใ้นการประกนัคุณภาพภายใน ในคู่มือการ

ประกนัคุณภาพภายในหรือไม่ 

  (    ) ไม่มีการบรรจุ (    ) มีการบรรจุ 

ด้านปัจจยันําเข้า 

การกาํหนดบุคลากรที่รับผดิชอบระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ 

1.  มหาวทิยาลยัมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยัหรือไม่ 

  (    ) ไม่มีคาํสั่ง (    ) มีคาํส่ัง 

2.  คณะมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะหรือไม่ 

  (    ) ไม่มีคาํสั่ง (    ) มีคาํส่ัง 

3. คณะมีคาํสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือไม่ 

  (    ) ไม่มีคาํสั่ง (    ) มีคาํส่ัง 

ความเพยีงพอของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ 

4. สัดส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อจาํนวนนกัศึกษา ตามท่ีปรากฏในคาํส่ังแต่งตั้งเป็น

 อยา่งไร 

 โปรดระบุ............................................................................................................................. 
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5.  มหาวทิยาลยัมีเอกสารท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใหค้าํปรึกษา อะไรบา้ง 

  (    ) ไม่มีเอกสาร 

  (    ) เอกสารขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 

  (    ) หลกัสูตรของคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั 

  (    ) คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

  (    ) แฟ้มระเบียนสะสมของนกัศึกษา 

  (    ) แบบฟอร์มและแบบคาํร้องต่างๆ 

6.  ความพร้อมของเอกสารท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใหค้าํปรึกษา ตามท่ีปรากฏในขอ้ท่ี 5 อยูใ่น 

 ระดบัใด 

  (    ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีเคร่ืองมือ) 

  (    ) ความพร้อมระดบันอ้ย  (มีเคร่ืองมือ 1-2 รายการ)  

  (    ) ความพร้อมระดบัปานกลาง (มีเคร่ืองมือ 3-4 รายการ) 

  (    ) ความพร้อมระดบัมาก (มีเคร่ืองมือ 5-6 รายการ) 

7.  มหาวทิยาลยัมีขอ้มูลท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใหค้าํปรึกษา รายการใดบา้ง 

  (    ) ไม่มีขอ้มูล 

  (    ) ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา 

  (    ) ขอ้มูลเก่ียวกบับริการท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหน้กัศึกษา 

  (    ) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัและชุมชนท่ีตั้งอยู ่

  (    ) ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ  

  (    ) ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษา 

8.  ความพร้อมของขอ้มูลท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใหค้าํปรึกษา ตามท่ีปรากฏในขอ้ท่ี 7 อยูใ่น 

 ระดบัใด 

  (    ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีเคร่ืองมือ) 

  (    ) ความพร้อมระดบันอ้ย  (มีเคร่ืองมือ 1-2 รายการ)  

  (    ) ความพร้อมระดบัปานกลาง (มีเคร่ืองมือ 3-4 รายการ) 

  (    ) ความพร้อมระดบัมาก (มีเคร่ืองมือ 5 รายการ) 

ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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9.   มหาวทิยาลยัมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  รายการใดบา้ง 

  (    ) ไม่มีระบบ 

  (    ) เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี  

  (    ) ระบบสารสนเทศของนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

  (    ) ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

10.  ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ตามท่ีปรากฏในขอ้ท่ี 9 อยูใ่น 

 ระดบัใด 

  (    ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีระบบ) 

  (    ) ความพร้อมระดบันอ้ย (มีจาํนวนระบบ 1รายการ)  

  (    ) ความพร้อมระดบัปานกลาง (มีจาํนวนระบบ 2 รายการ) 

  (    ) ความพร้อมระดบัมาก (มีจาํนวนระบบ 3 รายการ) 

ด้านผลผลติ 

การติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพือ่ให้คาํปรึกษาแนะนําด้านวชิาการ 

1.  การใหค้าํปรึกษาวชิาการระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการกบันกัศึกษา ตามท่ีปรากฏในแบบ

 บนัทึกใหป้รึกษา มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

  (    ) ไม่มีการใหค้าํปรึกษา 

  (    ) มีการใหค้าํปรึกษา แต่ไม่มีการจดบนัทึก  

  (    ) มีการใหค้าํปรึกษา และมีการจดบนัทึก 

2.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีการใหค้าํปรึกษาวชิาการ เม่ือ

ส้ินภาคการศึกษาต่อคณบดีหรือไม่ 

  (    ) ไม่มีการรายงานสรุปผล 

  (    ) มีการรายงานสรุปผล 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

เพือ่การประเมินระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 
 คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 

สวนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

สวนท่ี 2 ความรู้ ความสามารถของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

สวนท่ี 3 การดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นทัว่ไป 

สวนท่ี 4 การดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวชิาการ 

สวนท่ี 5 การดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นการพฒันานกัศึกษา  

สวนท่ี 6 การดาํเนินงานตามขอ้ปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน   ท่ีกาํหนดใหต้ามความเป็นจริง 
 
 1.  เพศ 

     ชาย   หญิง 

 2. อาย ุ

    นอ้ยกวา่ 30 ปี    30-39 ปี 

    40-49 ปี    50 ปีข้ึนไป 

 3.วฒิุการศึกษาสูงสุด 

    ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

     ปริญญาเอก   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................. 

 4. ประสบการณ์การทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

    ไม่มีประสบการณ์   1-3 ปี  4-6 ปี 

     7-9 ปี   10 ปีข้ึนไป 

 5. สังกดัสาขาวชิา.......................................คณะ.................................................. 

  มหาวทิยาลยั................................................................. 

 6. จาํนวนนกัศึกษาในความดูแล......................................คน 

 7. ท่านเคยไดเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวการใหค้าํปรึกษาวชิาการหรือไม่ 

   ไม่เคย เคย 1คร้ัง  เคย 2 คร้ัง   เคย 3 คร้ังข้ึนไป 
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 ส่วนที ่2 ความรู้ความสามารถของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ 
 
คําช้ีแจง:โปรดทาํเคร่ืองหมายลงในชองท่ีตรงกบัระดบัความรู้ความสามารถของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับความรู้ความสามารถ 
 

น้อย ปานกลาง มาก  

  
 

1. ความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ    
 

2. ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการใหค้าํปรึกษา    
 

3. ทกัษะในการใชเ้ทคนิคการใหค้าํปรึกษา    
 

4. ความรู้และเขา้ใจธรรมชาติของนกัศึกษา    
 

5. ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทนัยุคทนัสมยั    
 

6. ความรู้ความเขา้ใจสภาพสังคมเศรษฐกิจ    
 

7. ความรู้ความเขา้ใจสภาพ วฒันธรรม    
 

8. ความรู้ความเขา้ใจสภาพการเมืองการปกครอง    
 

9 ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั    
 

10. ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีรับผดิชอบ    
 

11. ความสามารถในการส่ือสาร    
 

12. ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือแก่นกัศึกษาท่ีมีปัญหา    
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ส่วนที ่3 การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านทัว่ไป 
 
คําช้ีแจง1.การดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นทัว่ไปในภาคการศึกษา 1/2552 

ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงัน้ี  
ตอนที ่1 หนา้ท่ีดา้นทัว่ไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งปฏิบติั  
ตอนที ่2 หนา้ท่ีเฉพาะกรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปฏิบติั 

 2. โปรดทาํเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน 
 
ตอนที ่1 หน้าทีด้่านทัว่ไปทีอ่าจารย์ทีป่รึกษาต้องปฏิบัติ 
 

ขอ้ ขอ้ความ ระดบัการปฏิบติั 
ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

1. ทาํหนา้ท่ีดูแลช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ     
2. ช้ีแจงใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา     
3. ช้ีแจงใหน้กัศึกษาเขา้ใจขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา     

4. 
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันกัศึกษาท่ีรับผดิชอบในฐานะครูกบั

ศิษย ์
    

5. 
พิจารณาคาํร้องต่างๆ ของนกัศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาใหท้นัเวลา 
    

6. ติดต่อส่ือสารกบันกัศึกษาดว้ยวธีิการต่างๆ     
7. จดัทาํระเบียนสะสมของนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ     

8. 
นาํเสนอขอ้มูลป้อนมายงัคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบัคณะเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ของนกัศึกษา 
    

9. 
ใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการ

ระดบัคณะ 
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ตอนท่ี 2 หนา้ท่ีเฉพาะกรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งปฏิบติั 
 
 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่มี* ไม่ไดป้ฏิบติั ปฏิบติั 

1. ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาในกรณีท่ีปัญหา    

2. 
ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีกรณีท่ีมี

ปัญหา 
   

3. 
ติดต่อกบันกัศึกษาในความรับผดิชอบท่ีขาดเรียนหรือมีปัญหาอ่ืนๆ ท่ี

สมควรไดรั้บความช่วยเหลือ 
   

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ    

5. 
ใหก้ารรับรองนกัศึกษาเม่ือนกัศึกษาตอ้งการนาํเอกสารไปแสดงแก่

ผูอ่ื้น เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็นตน้ 
   

6. พิจารณาตกัเตือนนกัศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม    

7. ประสานงานกบัผูป้กครองนกัศึกษาเม่ือนกัศึกษามีปัญหา    
 
* ไม่มี  หมายถึง  ไม่มีเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จึงไม่ต้องปฏิบัติ 
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ส่วนที ่4       การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านวชิาการ 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

1. 
ใหค้าํแนะนาํนกัศึกษาในการคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หลกัสูตร 
    

2. 
ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นกัศึกษาท่ีเก่ียวกบั กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบั

ท่ีสาํคญั ซ่ึงอาจทาํใหน้กัศึกษาตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั 
    

3. 
ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาโดยใชข้อ้มูลภูมิหลงั ความสนใจและ

ความสามารถของนกัศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 
    

4. 

ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเลือกวิชาเรียน

ใหเ้หมาะสมกบัแผนการศึกษาของนกัศึกษาและเป็นไปตาม

หลกัสูตร 

    

5. 
วเิคราะห์ผลการเรียน และใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการลงทะเบียน

วชิาเรียนให้เหมาะสมกบัสถานภาพการเรียนของนกัศึกษา 
    

6. 
ควบคุมการลงทะเบียนวชิาเรียนของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

โครงสร้างของหลกัสูตรและระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
    

7. ใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาในการเพิ่ม – ถอนวชิาเรียน     

8. ใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนระดบัอุดมศึกษา     

9. 
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํหรือช่วยเหลือนกัศึกษา เพื่อการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นการเรียน 
    

10. 
ติดตามผลการเรียนของนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งให้

คาํปรึกษา แนะนาํ เม่ือผลการเรียนของนกัศึกษาตํ่าลง 
    

11. 
ใหค้าํแนะนาํและดูแลอยา่งใกลชิ้ดแก่นกัศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

สะสมตํ่ากวา่ 2.00 
    

12. ตรวจสอบการเขียนรายวชิาของนกัศึกษาใหค้รบตามหลกัสูตร     

13. 
ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัสูงกวา่ 

ปริญญาตรี 
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ส่วนที ่5       การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านการพฒันานักศึกษา 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

1. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบับริการต่างๆ ในมหาวทิยาลยัและชุมชน     

2. 

ใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากมี

ปัญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได ้ก็ควรดาํเนินการส่ง

ต่อนกัศึกษาไปรับบริการจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนั้นโดยตรง 

    

3. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติอยา่งปลอดภยั     

4. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม     

5. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา     

6. ใหข้อ้มูลทางดา้นอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา     

 

ส่วนที ่6  การดําเนินงานตามข้อปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาทางวชิาการ 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

1. 
ศึกษาขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น กฎระเบียบ วธีิดาํเนินการหลกัสูตรและ

บริการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 
    

2. สนใจติดตามขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใชใ้นการใหค้าํปรึกษา     

3. 
พฒันาตนเองใหมี้คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการทั้งดา้น

บุคลิกภาพและดา้นความรู้ ความสามารถ 
    

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ     

5. 
กาํหนดเวลาและวธีิการติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาใหน้กัศึกษาเขา้

พบเพื่อขอรับคาํปรึกษา 
    

6. ประชุมนกัศึกษาในความดูแลภาคเรียนละ 2-4     

7. เขียนบนัทึกการใหค้าํปรึกษาแนะนาํนกัศึกษา     

8. 
รายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการและปัญหาของ

นกัศึกษาต่อคณบดีเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 

เพือ่การประเมินระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สําหรับนักศึกษา 

คาํช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย 5 ส่วน โปรดตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้ 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบับุคลิกภาพของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

 ส่วนท่ี 3  การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการ 

 ใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

 ส่วนท่ี 4  ระดบัความเขา้ใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การเลือกรายวชิาเรียน 

 การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 ส่วนท่ี 5  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ 

 

ส่วนที ่1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ  (       ) ชาย (        )  หญิง        

2. อาย.ุ.....................ปี 

3. คณะ/วทิยาเขตท่ีสังกดั..........................................มหาวิทยาลยั...................................................... 

4. สาขาวชิาเอก.................................................................................................................................. 

5. กาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี....................................... 

6. คะแนนเฉล่ียสะสม........................................... 
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ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบับุคลิกภาพของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีนกัศึกษาเห็นวา่ตรงกบับุคลิกภาพของอาจารยท่ี์ปรึกษาของ

นกัศึกษามากท่ีสุด 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

1. มีลกัษณะท่ีอบอุ่น     

2. มีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส     

3. มีความเป็นกนัเอง     

4. เจรจาดว้ยถอ้ยคาํท่ีเป็นมิตร     

5. มีความโอบออ้มอารี     

6. มีความจริงใจ     

7. มีความเห็นอกเห็นใจ     

8. มีความประพฤติท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม     

9. มองโลกในแง่ดี     

10. มองนกัศึกษาในแง่ดี     

11. มีเวลาใหค้าํปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน     

12. ใหน้กัศึกษาไดพ้บทุกคร้ังเม่ือมีการนดัหมาย     

13. มีความกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะใหค้าํปรึกษา     

14. รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา     

15. ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล     

16. มีความเขา้ใจปัญหาของนกัศึกษา     

17. มีความเขา้ใจความรู้สึกของนกัศึกษา     

18. เตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัศึกษาอยา่งสุดความสามารถ     

19. มีการติดตามผลของการใหค้าํปรึกษา     

20 เอาใจใส่นกัศึกษาอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 



ส่วนท่ี 3  การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 
 
คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา 

ขอ้ ขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

1. ศึกษากฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั     

2. ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั     

3. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถาบนัจดัข้ึน     

4. ประชุมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษากาํหนดไว ้     

5. ประชุมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีไดก้าํหนดไว ้     

6. 
ศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ 

ความสาํเร็จการศึกษา 
    

7. 
ช่วยเหลือและประสานงานใหเ้พื่อนไดรั้บคาํปรึกษาทางวิชาการ

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง 
    

 
 
 
ส่วนที ่4  ระดบัความเขา้ใจของนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การเลือกรายวชิาเรียนการลงทะเบียนเรียน และ

ระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

คําช้ีแจง : นกัศึกษามีความเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โดยทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรง

กบัความเป็นจริง 

ขอ้ ขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

1. หลกัสูตรท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั     

2. การเลือกรายวชิาท่ีจะลงทะเบียน     

3. ระบบการลงทะเบียนเรียน     

4. 

ระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เช่น ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระเบียบวา่ดว้ยกิจกรรมนกัศึกษา วนิยั

นกัศึกษา 
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ส่วนที ่5  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ 

คําช้ีแจง : นกัศึกษามีความเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โดยทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรง

กบัความเป็นจริง 

 

ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา     

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั     

3. ขอ้มูลเก่ียวกบับริการท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหน้กัศึกษา     

4. 
ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัและชุมชนท่ี

มหาวทิยาลยัตั้งอยู ่
    

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ     

6. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษา     

7. 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการใหค้าํปรึกษา

วชิาการ 
    

8. 
ความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใชก้บัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อการใหค้าํปรึกษา 
    

9. การดูแลช่วยเหลือนกัศึกษา     

10. การช้ีแจงใหน้กัศึกษาเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของอาจารยที์ปรึกษา     

11. การช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบขอ้ปฏิบติัของนกัศึกษา     

12. การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัศึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา     

13. 
การติดต่อกบันกัศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
    

14. โอกาสท่ีนกัศึกษาเขา้พบอาจารยเ์พื่อขอรับคาํปรึกษา     
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ขอ้ ขอ้ความ 
ระดบัการปฏิบติั 

ไม่ปฏิบติั นอ้ย ปานกลาง มาก 

15. 
การใหค้าํแนะนาํนกัศึกษาในกาคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบักฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัสูตร 
    

16. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบท่ีสาํคญัแก่นกัศึกษา     

17. 
การใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการศึกษา

และอาชีพ 
    

18. 
การใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรและการ

ลงทะเบียน 
    

19. การใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการคน้ควา้หาความรู้     

20. 
การใหค้าํแนะนาํแก่นกัศึกษาเก่ียวกบับริการต่างๆ ใน

มหาวทิยาลยัและชุมชน 
    

21. 
การใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 
    

22. 
การใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติอยา่ง

ปลอดภยั 
    

23. การใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรม     

24. 
การใหค้าํปรึกษาแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรม

นกัศึกษา 
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ภาคผนวก 4 
 
 
 

ตวัอย่างแบบฟอร์มต่างๆ และหน้าเวบ็ไซต์ 

ระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
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ระเบียนสะสม 

ภาควชิา/สาขาวชิา.............................................................คณะ............................................... 

คาํช้ีแจง   ใหน้กัศึกษาเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริงดว้นตวับรรจงแลว้เขียนเคร่ืองหมาย  

ลงใน (    ) ขอ้มูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลบัและจะนาํมาใช ้เพื่อประโยชน์สาํหรับนกัศึกษาเท่านั้น 

ข้อมูลส่วนตัว 

1. ช่ือ-สกุล...........................................................................ช่ือเล่น..............รหสัประจาํตวั............................... 

เกิดวนัท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. ...........................อาย.ุ...................ปี ศาสนา....................... 

2. ปัจจุบนันกัศึกษาอาศยัอยูก่บั (นาย/นาง/น.ส.)................................................................................................. 

ท่ีอยูข่องนกัศึกษา................................................................................................................................................ 

โทรศพัท.์...............................E-mail address..............................................เกี่ยวขอ้งกนันกัศึกษา...................... 

3.เพื่อนสนิท 

 (1) ช่ือ..............................................................ชั้นปีท่ี..........สาขาวชิา........................คณะ...............................   

  ท่ีอยู.่.........................................................................................................โทรศพัท.์..................................... 

 (2) ช่ือ..............................................................ชั้นปีท่ี..........สาขาวชิา........................คณะ...............................   

  ท่ีอยู.่.........................................................................................................โทรศพัท.์..................................... 

4. อาจารยท่ี์สนิท (1) ช่ือ.............................................................(2)ช่ือ................................................................. 

5. สถานศึกษาเดิม.............................................................อาํเภอ....................................จงัหวดั...........................  

6.สุขภาพ 

 (1) หมู่เลือด.......................... (2) โรคประจาํตวั คือ 

  โรค..........................................................เคยไดรั้บการรักษาจาก............................................................. 

  โรค..........................................................เคยไดรั้บการรักษาจาก............................................................. 

 (3) เคยแพย้า.................................................................................................................................................... 

 (4) อ่ืนๆ .......................................................................................................................................................... 

ข้อมูลครอบครัว 

1.  บิดาช่ือ-สกุล..........................................................................อาย.ุ...........ปี  การศึกษา.................................. 

 ท่ีอยู.่...........................................................................................................โทรศพัท.์.................................... 

 อาชีพ.....................................................................................รายไดป้ระมาณเดือนละ....................... บาท 

 สถานท่ีทาํงาน..............................................................................................โทรศพัท.์.................................... 

2. มารดาช่ือ-สกุล............................................................................อาย.ุ..........ปี  การศึกษา................................. 

 ท่ีอยู.่............................................................................................................โทรศพัท.์.................................... 

 อาชีพ.....................................................................................รายไดป้ระมาณเดือนละ....................... บาท 

 สถานท่ีทาํงาน.........................................................................................โทรศพัท.์.................................... 
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รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 



3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา   (     ) บิดาถึงแก่กรม       (     )  มารดาถึงแก่กรรม 

   (     ) อยูด่ว้ยกนั (     )  แยกกนัอยู ่

 (     )  หยา่ร้าง (     )  อ่ืนๆ( ระบุ)......................... 

4. นกัศึกษาอยูใ่นความปกครอง 

 (นาย/นาง/น.ส.)..................................................................................อาชีพ............................................... 

 รายได/้เดือน..............................บาท ท่ีอยู.่................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย.์....................................... โทรศพัท.์................................................................................... 

5. ผูส้นบัสนุนการศึกษา 

 (     ) บิดา  มารดา (     ) ผูป้กครอง (      ) อ่ืนๆ...................................................... 

6. ประเภทของทุนท่ีท่านไดรั้บ 

 (     ) ไม่ไดรั้บทุน (     ) ไดรั้บทุนดงัน้ี 

  (     ) ทุนใหเ้ปล่าประเภทต่อเน่ือง จาก......................................................... 

  (     ) ทุน กยศ.       (     ) อ่ืนๆ...................................................................... 

ผลการศึกษา 

คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 

  ปีท่ี 1 ภาคตน้..................ภาคปลาย..................... ปีท่ี 2 ภาคตน้..................ภาคปลาย..................... 

  ปีท่ี 3 ภาคตน้..................ภาคปลาย..................... ปีท่ี 4 ภาคตน้..................ภาคปลาย..................... 

กิจกรรมดีเด่น 

  ชั้นปีท่ี 1 ................................................................................................................................................... 

  ชั้นปีท่ี 2 ................................................................................................................................................... 

 ชั้นปีท่ี 3 ................................................................................................................................................... 

 ชั้นปีท่ี 4 ................................................................................................................................................... 

อ่ืนๆ  .................................................................................................................................................................. 

 

 

 

  ลงช่ือ...................................................... 

        (    ) 

       .................../..................../.............. 
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บันทึกการให้คาํปรึกษา/แนะนํา 

คร้ังท่ี........... 

วนัท่ี.................เดือน..................................พ.ศ....................... 

 

ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/น.ส.)......................................................................เพศ...........................อาย.ุ.................ปี 

สาขาวชิา............................................ภาควชิา.............................................................ชั้นปีท่ี............................. 

วธีิการติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา ปัญหา 

 (     ) มาพบดว้ยตนเอง (     ) ปัญหาการเรียน  

 (     ) โทรศพัท ์ (     ) ปัญหาส่วนตวั 

 (     ) ผา่นระบบสารสนเทศ ของมหาวทิยาลยั (     ) อ่ืน ๆ ระบุ..................... 

 (     ) อ่ืนๆ ระบุ...............................  

 

ปัญหา การใหก้ารปรึกษา/การช่วยเหลือ ผลท่ีไดรั้บ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
เร่ิมเวลา............................................น. ส้ินสุดเวลา...................................น. รวม.................................นาที 
 
 
 ลงช่ือ........................................................ 
 (............................................................ ) 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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รายนามนักศึกษาที่เข้าประชุม 

 

วนัท่ี................เดือน...........................................พ.ศ.............................ภาคการศึกษา...................... 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-นามสกุล ชั้นปี 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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รายงานการปฏิบัตหิน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวชิาการ 

 

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

ท่ี.......................................................................วนัท่ี..............เดือน..........................................พ.ศ..................... 

เร่ือง รายงานการปฏิบติังานในหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา 

เรียน คณบดี ผา่นหวัหนา้ภาควชิา/สาขาวชิา 

 ตามท่ีคณะมอบหมายใหข้า้พเจา้เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ระดบัชั้นปีท่ี..................................................... 

หอ้ง/กลุ่ม.................................หมู่....................................สาขาวชิา.................................................................... 

จาํนวน.................................คน ขอรายงานผลการปฏิบติังานประจาํภาคเรียนท่ี................ปีการศึกษา................ 

ดงัน้ี 

 1. นกัศึกษามาพบเพื่อขอรับคาํปรึกษา/แนะนาํ   จาํนวน ............................คร้ัง 

 2. ประชุมนกัศึกษา  จาํนวน.........................คร้ัง  มีนกัศึกษาเขา้ประชุม จาํนวน..........................คน 

 3. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

  (     ) สอบผา่นทุกรายวชิา  จาํนวน .............คน (     ) สอบไม่ผา่นบางวชิา  จาํนวน.............คน 

  (     ) พน้สภาพ จาํนวน .............คน (     ) ลาพกัการเรียน     จาํนวน .............คน 

  (     ) ลาออก จาํนวน .............คน (     ) อ่ืนๆ (ระบุ)..............     จาํนวน .............คน 

 4. การส่งนกัศึกษาเขา้รับความช่วยเหลือ /แนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั 

  (     ) ครอบครัว จาํนวน .............คน (     ) เศรษฐกิจ จาํนวน.............คน 

  (     ) สังคม จาํนวน .............คน (     ) การเรียน จาํนวน .............คน 

  (     ) สุขภาพ จาํนวน .............คน (     ) อ่ืนๆ (ระบุ)............... จาํนวน .............คน 

 5. เร่ืองอ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................................ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ลงช่ือ........................................................ 
 (............................................................ ) 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ท่ี................../................... 

 มหาวทิยาลยั................................................... 

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

 วนัท่ี.......เดือน..........................พ.ศ................. 

 

เร่ือง  ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ 

เรียน  ผูป้กครอง  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 

 คณะมีความประสงคจ์ะขอปรึกษาหารือกบัท่านในเร่ืองของนกัศึกษา ซ่ึงอยูใ่นความปกครองของท่าน 

จึงขอใหท้่านสละเวลาไปพบอาจารย.์....................................................ณ........................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.....................................ในวนัท่ี.............เดือน.................................พ.ศ.............เวลา................น. 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อโปรดนาํเอกสารฉบบัน้ีมาดว้ย 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

    ลงช่ือ................................................. 

            (.................................................) 

     คณบดี 

 

 

 

 

 

สาํนกังานคณบดี 

โทร......................................... 

โทรสาร................................... 
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คณะผู้วจิยั  
 รองศาสตราจารย ์  ดร. บุญเรียง  ขจรศิลป์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ศาสตราจารย ์ ดร.สาํเนาว ์ ขจรศิลป์ 
 
 
 

ผู้ประสานงานการจดัพมิพ์ 
 
 นายบรรลือ  วศิิษฎอนุพงษ ์

 นางสาวขวญัเรือน  พุทธรัตน์ 
 
 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ  
 สาํนกัส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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