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คาํนํา 

 

 การจดัการศึกษาเพื่อพฒันานิสิตนกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมนั้นมีองคป์ระกอบ

หลายประการ การให้คาํปรึกษาวิชาการเป็นองคป์ระกอบสําคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันานิสิต

นักศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของสังคมและถือเป็นกลไกสําคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างการ

เรียนรู้ให้กบันิสิตนกัศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยบรรเทาและแกไ้ขปัญหาของนิสิตนกัศึกษาตาม

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางระดบันโยบายด้านการ

อุดมศึกษาตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี

จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์              

และศาสตราจารย ์ดร.สําเนาว ์ขจรศิลป์ เป็นผูด้าํเนินการวิจยัเพื่อพฒันาระบบการให้คาํปรึกษา

วิชาการระดบัปริญญาตรี ซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการให้สอดคลอ้งกบับริบท

ของสถาบนัอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย                       

1) กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 2) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภฏั 3) กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี            

ราชมงคล 4) กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และ 5) กลุ่มวิทยาลยัชุมชน สํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ขอขอบพระคุณผูว้ิจยัท่ีได้กรุณาทาํงานวิจยัดงักล่าว เพื่อช่วยในการเตรียมความ

พร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ “คู่มือการใช้ระบบการให้คาํปรึกษา

วิชาการระดบัปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ” ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบ

การใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

i 



  

คาํนําของผู้วจิัย 

  ประเทศไทยไดท้าํการปฏิรูปการศึกษามาแลว้หลายคร้ังเพื่อให้ไดก้ารศึกษาท่ีมีคุณภาพดี 

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการจดัการเรียนการสอนซ่ึงประกอบดว้ย

การจดัการสอนของผูส้อนและความพร้อมในการเรียนของผูเ้รียน การศึกษาระดบัปริญญาตรีนั้น 

ผูเ้รียนส่วนมากเป็นวยัรุ่นตอนปลายหรือวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยมีอายุระหวา่ง 16-21 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมี

ความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นแต่มีประสบการณ์ในการดาํเนินชีวิตน้อย เม่ือเข้าศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษา จึงมกัมีปัญหาหลายประการทั้งปัญหาส่วนตวั ปัญหาสังคมและปัญหาการเรียน 

ท่ีแตกต่างจากการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษาเป็นอยา่งมาก ปัญหาของนิสิตนกัศึกษามีผลต่อ

สุขภาพจิตและสมาธิในการศึกษา ถา้นิสิตนกัศึกษามีปัญหามากยอ่มส่งผลทาํใหสุ้ขภาพจิตไม่ดี และ

มีสมาธิในการศึกษาน้อยลง จึงทาํให้ผลการเรียนของนิสิตนกัศึกษาจาํนวนมากตกตํ่า ทาํให้นิสิต

นกัศึกษากลุ่มน้ีอยูใ่นสถานภาพรอพินิจ (On probation) นิสิตนกัศึกษาจาํนวนไม่นอ้ยถูกคดัช่ือออก

เน่ืองมาจากผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ทาํให้เกิดการสูญเสียทางการศึกษาเป็นอนัมาก 

ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาโดยทัว่ไปในทุกประเทศจึงได้จดัให้มีระบบ การให้คาํปรึกษาวิชาการ             

เพื่อช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาของนิสิตนักศึกษา ซ่ึงจะช่วยให้นิสิตนักศึกษา มีความพร้อม              

ในการศึกษา และทาํใหก้ารจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาไดผ้ลดียิง่ข้ึน  

  เน่ืองจากสภาพสังคม การศึกษาและความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร       

ได้พัฒนามากข้ึน จึงทําให้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย                   

ท่ีศาสตราจารย  ์ดร.สําเนาว ์ขจรศิลป์ ได้ทาํการวิจยัและพฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2531 ซ่ึงเป็นเวลา

ประมาณ 22 ปีมาแล้วไม่สอดคล้องกบัสภาพสังคมและการจดัการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา          

ใ น ปั จ จุ บั น  ดั ง นั้ น สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า จึ ง ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ และ ศาสตราจารย ์           

ดร.สาํเนาว ์ขจรศิลป์ เป็นผูด้าํเนินการวจิยัเพื่อพฒันาระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

 ในการทาํวิจยัเพื่อพฒันาระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีคร้ังน้ี ผูว้ิจยั           

ได้พัฒนาระบบการให้ค ําปรึกษาวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา                     

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ               

2) กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั 3) กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 4) กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน 5) กลุ่มวิทยาลยัชุมชน จึงเป็นโครงการวิจยั 5 โครงการ หนงัสือเล่มน้ีเป็นผลผลิตต่อเน่ือง

จากผลงานวิจยัของกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ผูว้ิจยัหวงัว่า หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อใชพ้ฒันาระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีให้ไดผ้ลดี                

ซ่ึงจะทาํใหก้ารผลิตบณัฑิตมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

 

                รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ 

         หวัหนา้โครงการ 
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คาํช้ีแจง 
การใช้คู่มอืระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

สถาบันอดุมศึกษาของรัฐ 

วตัถุประสงค์ของคู่มือ 

 เน่ืองจากรายงานการวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี

สถาบนัอุดมศึกษา สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีรายละเอียดมาก มีจาํนวนมากถึง 

456 หนา้จึงไม่เหมาะสมท่ีจะนาํผลการวจิยัไปให้สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งใช ้และเพื่อให้การใช้

ผลการวจิยัโครงการน้ีเกิดประโยชน์สูงสุด คณะผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํคู่มือการใชร้ะบบการให้คาํปรึกษา

วิชาการ  เล่มน้ีข้ึน เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการสามารถใชร้ะบบไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง ตรงตามวตัถุประสงคข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

ในการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายหลักของการใช้คู่ มือเล่มน้ี ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 

คณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัมหาวิทยาลยั และคณะกรรมการการให้คาํปรึกษา

วชิาการระดบัคณะ 

ข้ันตอนการใช้คู่มือ 

 1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือ 

 2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการดาํเนินการตามคู่มือตั้งแต่หนา้ 16 เป็นตน้ไป 

 3. คณบดีดาํเนินการ ขอ้ 3.2.1.3 หนา้ 6 และสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

การใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

 4. คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยัดาํเนินการตั้งแต่หนา้ 17 เป็น

ตน้ไป 

 5. คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะดาํเนินการตั้งแต่หนา้ 18 เป็นตน้ไป 
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ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลติ 

     สภาพแวดล้อม 

  สภาพแวดล้อม 

1. นโยบายเก่ียวกบัระบบการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

2. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระบบการใหค้าํปรึกษา

วชิาการ 

3. เคร่ืองมือและขอ้มูลในการ

ใหค้าํปรึกษา 

4. ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

5. งบประมาณ 

1. การดาํเนินงานตามหนา้ท่ี

และขอ้ปฏิบติัของบุคลากรใน

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

2. การใหค้าํปรึกษาของอาจารย์

ท่ีปรึกษาวชิาการ โดยใชเ้ทคนิค 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) พฤติกรรมการใหค้วาม

สนใจ 

(2) เทคนิคในการสร้าง

สมัพนัธภาพ 

(3) เทคนิคในการให้

คาํแนะนาํและการให้

คาํปรึกษา 

1. มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งอาจารย์

และนิสิตนกัศึกษาเพ่ือใหค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

2. นิสิตนกัศึกษามีความเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกัสูตร ลกัษณะรายวชิา         

ท่ีเรียน   การเลือกวชิาเรียน  

 การลงทะเบียนเรียน วธีิการเรียน

และการวดัผล 

3. นิสิตนกัศึกษามีความเขา้ใจ

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ 

และบริการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

4. นิสิตนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

5. นิสิตนกัศึกษาสามารถแกไ้ขปัญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การป้อนกลบั 

การนาํผลการประเมินดา้นผลผลิตไปใช้

ประกอบการพิจารณา ปรับปรุงปัจจยันาํเขา้และ

กระบวนการ  เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึน 



  

2. วตัถุประสงค์ของระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี   

  2 .1 เพื่อใหเ้กิดกระบวนการติดต่อส่ือสารระหวา่งมหาวิทยาลยักบันิสิตนกัศึกษา สร้างความอบอุ่น

ใจ  เป็นท่ีพึ่งพร้อมจะช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษา 

  2.2 เพื่อให้คาํปรึกษาแนะนําด้านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาท่ีเรียน           

การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวดัผล ทั้งน้ีเพื่อให้นิสิตนักศึกษา

สามารถศึกษาจนสาํเร็จครบตามหลกัสูตร 

  2.3 เพื่อสนบัสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลยั ช่วยให้นิสิตนกัศึกษามีความเขา้ใจ

กฎระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ  คาํสั่ง และบริการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

  2.4 เพื่อช่วยส่งเสริมนิสิตนกัศึกษาให้สามารถพฒันาการดาํเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลยั

และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3.  องค์ประกอบของระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

  3.1. ปัจจัยนําเข้า 

   3.1.1 นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ 

  3.1.2 บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ ประกอบด้วย 

   (1) คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

      (2) คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

   (3) อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ  

   3.1.2.1 คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับมหาวทิยาลยั   ประกอบด้วย 

     (1) รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ เป็นประธานกรรมการ 

     (2) ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ 

     (3) รองคณบดีฝ่ายวชิาการทุกคณะ 

      (4) ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา 

     (5) ผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการและเลขานุการ  

   3.1.2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ 

     (1) คณบดี เป็นท่ีปรึกษา 

     (2) รองคณบดีฝ่ายวชิาการ เป็นประธานกรรมการ 
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      (3)  หวัหนา้ภาควชิา หรือหวัหนา้สาขาวชิาทุกภาควชิาหรือสาขา 

     (4) หวัหนา้งานบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   3.1.2.3 คุณลกัษณะของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี มีดังนี ้

      3.1.2.3.1 คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ  

        (1) มีมนุษยสัมพนัธ์    

        (2) มีความรับผดิชอบ 

        (3) ใจกวา้งและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

        (4) มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

        (5) มีความเมตตากรุณา 

        (6) ไวต่อการรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกของนิสิตนกัศึกษา 

        (7) มีความประพฤติเหมาะสม และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิต

นกัศึกษา 

        (8) พร้อมอุทิศเวลาใหก้บันิสิตนกัศึกษา 

         (9) มีความคิดในเชิงบวก 

      3. 1.2.3.2 คุณลกัษณะด้านความรู้ ความสามารถ  

        (1) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีของอาจารย ์          

ท่ีปรึกษาวชิาการ 

        (2) มีความสามารถในการส่ือสาร 

        (3) มีความรู้เร่ืองกระบวนการให้คาํปรึกษา เขา้ใจแนวคิด

และมีทกัษะในการใชเ้ทคนิคการใหค้าํปรึกษา 

        (4) มีความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติของนิสิตนกัศึกษา 

        (5) มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต

นกัศึกษาเม่ือมีปัญหา 

        (6) มีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารทนัยคุสมยั 

        (7) มีความรู้และความเข้าใจสภาพสังคมเศรษฐกิจ 

วฒันธรรม และการเมืองการปกครอง 
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        (8) มีความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัสูตรและ

การลงทะเบียนเรียนของนิสิตนกัศึกษา 

    3.1.2.4 จรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี   

      (1) คาํนึงถึงสวสัดิภาพและสิทธิประโยชน์ของนิสิตนกัศึกษา  

      (2) รักษาความลบัของนิสิตนกัศึกษา 

      (3) พยายามช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาจนสุดความสามารถ หากมี

ปัญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได ้ก็ควรดาํเนินการส่งต่อนิสิตนกัศึกษาไปรับบริการ

จากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนั้นโดยตรง 

      (4) ไม่วิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือมหาวิทยาลัยให้นิสิตนักศึกษาฟัง

ในทางท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียแก่บุคคลหรือมหาวทิยาลยั 

      ( 5)  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขาท่ี           

ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาท่ีดีงาม เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นิสิตนกัศึกษา 

      (6) ปฏิบติัหน้าท่ีในการให้คาํปรึกษาวิชาการแก่นิสิตนักศึกษาใน

ความดูแลทุกคนดว้ยความเสมอภาค 

      (7) ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู ้อ่ืนสั งคม  และ

ประเทศชาติ  

  3.1.3 งบประมาณในการดําเนินงานระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ  

   (1) มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณ เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

    (2) คณะจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการดําเนินงานของระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

  3. 1.4 เคร่ืองมือและข้อมูลในการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี  

   (1) ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 

   (2) คู่มือการใชบ้ริการการศึกษาผา่นเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 

   (3) คู่มือนิสิตนกัศึกษา 

   (4) หลกัสูตรของคณะท่ีนิสิตนกัศึกษาสังกดั 

   (5) คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

   (6) แฟ้มระเบียนสะสมของนิสิตนกัศึกษา  
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   (7) แบบฟอร์มและคาํร้องต่างๆ 

   (8) ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา 

   (9) ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบันิสิตนกัศึกษา 

   (10) ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหแ้ก่นิสิตนกัศึกษา 

   (11) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัและชุมชนท่ีมหาวิทยาลยั

ตั้งอยู ่

   (12) ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ ในสาขาท่ีอาจารยส์อน 

   (13) ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมนิสิตนกัศึกษา 

  3.1.5 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   

   (1)  มี เว็บไซต์ ของระบบการให้ค ําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี

ประกอบดว้ย เคร่ืองมือ ขอ้มูลในการให้คาํปรึกษาวิชาการ และการจดัการความรู้เก่ียวกบัการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

   (2) มีระบบสารสนเทศของนิสิตนกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

   (3) มีระบบสารสนเทศการใหค้าํปรึกษาวชิาการ   

 3.2 กระบวนการ  

  3. 2.1 การดําเนินงานตามหน้าทีข่องบุคลากรในระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ  

    3. 2.1.1 หน้าทีข่องอธิการบดี   

      (1) กาํหนดนโยบายให้ทุกคณะนาํระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ

ระดบัปริญญาตรีไปดาํเนินการใหมี้ประสิทธิภาพ 

      (2) แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ใ ห้ ค ํา ป รึ ก ษ า วิ ช า ก า ร ร ะ ดับ

มหาวทิยาลยั 

      (3) ให้ความสําคญัและสนับสนุนคณะกรรมการการให้คาํปรึกษา

วชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

     (4) สร้างแรงจูงใจให้อาจารยป์ฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      (5) จดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ สําหรับการดาํเนินงานและ

พฒันาระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ ใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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    3. 2.1.2 หน้าทีข่องคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

ได้แก่ 

      (1) พฒันาระบบและดาํเนินการตามระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ  

ระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั (ดูคู่มือการนาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไปใชใ้นภาคผนวก 1) 

      (2) จัดทําคู่ มืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีและ

แบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ดูตวัอยา่งแบบฟอร์มในภาคผนวก 4) 

      (3) ประสานงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

      (4) ประสานงานใหก้ารอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี 

เป็นส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศคณาจารยใ์หม่ทุกคร้ัง 

      (5) ประชาสัมพนัธ์ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี

ทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั (ดูตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตใ์นภาคผนวก 4) 

      (6) ประสานงานให้ระบบการใหค้าํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีเป็นส่วน

หน่ึงของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน 

      (7) จดัให้มีการประเมินผลระบบงานการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบั

ปริญญาตรีเป็นประจาํทุกปีการศึกษา (ดูตวัอย่างกรอบการประเมินในภาคผนวก 2 และตวัอย่าง

เคร่ืองมือการประเมินในภาคผนวก 3) 

      (8) นาํผลการประเมินระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการมาปรับปรุง            

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการของมหาวทิยาลยั 

      (9) แจง้ผลการประเมินระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีของ                   

แต่ละคณะให้คณบดีทราบและปรับปรุงการดําเนินงานของระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรีของคณะ 

    3.2.1.3 หน้าทีข่องคณบด ี 

      (1) นาํนโยบายเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการมาปฏิบติั 

      (2) แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีของ

คณะ 

      (3) ให้ความสําคญัและสนับสนุนระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ

ระดบัปริญญาตรีของคณะ 
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      (4) สร้างแรงจูงใจให้อาจารยป์ฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      (5) จดัสรรงบประมาณ สําหรับการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

การใหค้าํปรึกษาของคณะอยา่งเพียงพอ 

    3. 2.1.4   หน้าทีข่องคณะกรรมการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ   

      (1) นาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีมาดาํเนินการ 

      (2) จดัสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบัปริญญา

ตรีของคณะ ให้มีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีและขอ้ปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา ตลอดจน

เทคนิคและทกัษะในการใหค้าํปรึกษา รวมทั้งทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร 

      (3) จดัหาเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการให้คาํปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา

วชิาการระดบัปริญญาตรี 

      (4) ประสานงานกบัหวัหนา้ภาควิชาเพื่อจดันิสิตนกัศึกษาให้อาจารย ์           

ท่ีปรึกษาวิชาการดูแลรับผิดชอบกลุ่มละประมาณ 30 คนและเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ            

ต่อคณบดี 

      (5) จัดให้นิสิตนักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 พบอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ

ภายหลงัการจดัปฐมนิเทศนิสิตนกัศึกษาใหม่ 

      (6)  เป็นท่ีปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ 

      (7) ศึกษาปัญหาท่ีทาํใหนิ้สิตนกัศึกษาจาํนวนมากมีผลการเรียนตกตํ่า

และหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

      (8) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการของคณะ 

      (9) นาํผลการประเมินระบบงานการใหค้าํปรึกษาวชิาการ และปัญหา

อุปสรรคของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการมาปรับปรุงระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัคณะให้มี

ประสิทธิภาพ 

      (10)  ส่งเสริมระบบพี่ช่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อนให้เป็นผู ้ช่วย

อาจารย ์ท่ีปรึกษา 
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    3.2.1.5 หน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี   

      3.2.1.5.1 หน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาด้านทัว่ไป 

        (1)  ทําหน้า ท่ี เ ป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่ อ ดูแล

ช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ 

        (2) ช้ีแจงให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจหน้าท่ีของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและขอ้ปฏิบติัของนิสิตนกัศึกษา    

        (3) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันิสิตนกัศึกษาท่ีรับผิดชอบ          

ในฐานะครูกบัศิษย ์

        (4) พิจารณาคาํร้องต่างๆ ของนิสิตนักศึกษาในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาใหท้นัเวลา 

        (5) ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนและหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนวชิาการ เพื่อช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษาในกรณีท่ีมีปัญหา 

        (6) ติดต่อกับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ โดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

        (7) เก็บข้อมูลท่ีสําคญัของนิสิตนักศึกษาท่ีรับผิดชอบไวเ้ป็น

ความลบั 

        (8) ให้การรับรองนิสิตนักศึกษา เ ม่ือนิสิตนักศึกษา

ตอ้งการ นาํเอกสารไปแสดงแก่ผูอ่ื้น เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็นตน้                     

        (9) จดัทาํระเบียนสะสมของนิสิตนกัศึกษาท่ีรับผิดชอบ                   

(ดูตวัอยา่งระเบียนสะสมในภาคผนวก 4) 

        (10) ให้ความร่วมมือกบัคณะกรรมการการให้คาํปรึกษา

วชิาการ ระดบัคณะ 

        (11) พิจารณาตกัเตือนนิสิตนักศึกษาท่ีมีความประพฤติ              

ไม่เหมาะสม หรือแต่งกายไม่เรียบร้อย 

        (12)  ประสานงานกบัผูป้กครองนิสิตนกัศึกษาเม่ือนิสิตนกัศึกษา 

มีปัญหา 

        (13) ติดตามนิสิตนกัศึกษาในความรับผิดชอบท่ีขาดเรียน

หรือมีปัญหาอ่ืนๆ  
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      3. 2.1.5.2  หน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาด้านวชิาการ  

        (1) ให้คาํแนะนํานิสิตนักศึกษาในการค้นควา้หาข้อมูล

เก่ียวกบั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัสูตร และวธีิการศึกษา 

        (2) ใ ห้ข้อมู ล ท่ี ถู ก ต้อง แ ก่ นิ สิ ตนัก ศึ ก ษ า ท่ี เ ก่ี ย วกับ                

กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีสาํคญัมากซ่ึงอาจทาํใหนิ้สิตนกัศึกษาตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั 

        (3) ให้คาํปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาโดยใช้ข้อมูลภูมิหลัง 

ความสนใจและความสามารถของนิสิตนกัศึกษาเพื่อการวางแผนประกอบอาชีพและแผนการศึกษา 

        (4) ให้คาํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรและ

การเลือกวชิาเรียนใหเ้หมาะสมกบัแผนการศึกษาของนิสิตนกัศึกษาและเป็นไปตามหลกัสูตร 

        (5) วิเคราะห์ผลการเรียนและให้คาํปรึกษาเก่ียวกับการ

ลงทะเบียนเรียนใหเ้หมาะสมกบัคะแนนเฉล่ียสะสมของนิสิตนกัศึกษา 

        (6) ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนิสิตนักศึกษาให้

เป็นไปตามโครงสร้างของหลกัสูตรและระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

        (7) ใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวชิาเรียน 

        (8) ใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาในการเลือกวชิาเอก-โท 

        (9) ให้คาํแนะนาํแก่นิสิตนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการ

คน้ควา้ 

        (10) ใหค้าํแนะนาํและดูแลอยา่งใกลชิ้ดแก่นิสิตนกัศึกษาท่ี

มีคะแนนเฉล่ียสะสม  ตํ่ากวา่ 2.00 

        (11) ใหค้าํปรึกษาแนะนาํหรือช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษาเพื่อ

การแกไ้ขปัญหาดา้นการเรียน 

        (12) ให้ค ําป รึกษา  แนะนํา เ ก่ียวกับการศึกษาต่อใน

ระดบัสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 

        (13) ให้คาํแนะนํานิสิตนักศึกษาให้ตรวจสอบการเรียน

รายวชิาของนิสิตนกัศึกษาใหค้รบหลกัสูตร 
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      3. 2.1.5.3  หน้าทีข่องอาจารย์ทีป่รึกษาด้านการพฒันานิสิตนักศึกษา   

        (1) ให้คาํแนะนําเก่ียวกับบริการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

และชุมชน 

        (2) ให้คาํปรึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัญหาทางดา้นสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตหากมีปัญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได ้ก็ควรส่งต่อนิสิตนกัศึกษา

ไปรับบริการจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนั้นโดยตรง 

        (3) ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติอยา่งปลอดภยั  

        (4) ให้คาํปรึกษาแนะนาํทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมตาม

ปรัชญาของมหาวทิยาลยั 

        (5) ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา 

        (6) ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนกัศึกษา 

    3.2.1.6 ข้อปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ  

      (1) ศึกษาขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น กฎระเบียบ หลกัสูตร วธีิดาํเนินการและ 

บริการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

      (2) สนใจติดตามขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ  เพื่อใชใ้นการใหค้าํปรึกษา 

      (3) พฒันาตนเองให้มีคุณลกัษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการทั้ง

ดา้นบุคลิกภาพและดา้นความรู้ความสามารถ 

      (4) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

      (5) กาํหนดเวลาและวธีิการติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาให้นกัศึกษาเขา้

พบเพื่อขอรับคาํปรึกษา 

      (6) ประชุมนิสิตนักศึกษาในความดูแลภาคการศึกษาละ 2-4 คร้ัง           

(ดูคู่มือในการนาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไปใชใ้นภาคผนวก 1) 

      (7) เขียนบันทึกการให้ค ําปรึกษาแนะนํานิสิตนักศึกษาโดยใช้

แบบฟอร์มท่ีมหาวทิยาลยั / คณะ จดัทาํข้ึน (ดูตวัอยา่งแบบฟอร์มในภาคผนวก 4) 

      (8) รายงานผลการปฏิบติังานของอาจารยท่ี์ปรึกษาและปัญหาของ

นิสิตนกัศึกษาต่อคณบดีเม่ือส้ินภาคการศึกษา (ดูตวัอยา่งแบบฟอร์มในภาคผนวก 4) 

      (9) ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามหนา้ท่ีกาํหนดไว ้
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   3.2.1.7  ข้อปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาทีเ่กีย่วกบัการให้คําปรึกษาวชิาการ  มีดังนี ้

      (1) ศึกษาขอ้มูลท่ีสําคญัและปฏิบติัตาม กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ

คณะและของมหาวทิยาลยั 

      (2) เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีคณะและท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน   

      (3) เขา้ประชุมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษากาํหนดไว ้         

แต่เม่ือมีปัญหาเร่งด่วนก็สามารถนดัพบอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้

      (4) ปฏิบติัตามแผนการศึกษาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาและนิสิตนกัศึกษาได้

ร่วมกนักาํหนดข้ึน 

      (5) ศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ 

ความสาํเร็จการศึกษา 

      (6)  ช่วยเหลือและประสานงานให้ เพื่อนนิสิตนักศึกษาได้รับ

คาํปรึกษาทางวชิาการอยา่งถูกตอ้ง 

     3.2.1.8  การประเมินระบบการให้คําปรึกษาโดยใช้ CIPP Model 

      (1)  การประเมินสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ข้อมูลสําคญัมากาํหนด

วตัถุประสงค ์ของระบบการใหค้าํปรึกษาวา่มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใดกบัมหาวทิยาลยั 

      (2) การประเมินปัจจยันําเข้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตดัสินใจต่อ

ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

      (3) การประเมินกระบวนการเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย ของการ

ดาํเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ของระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

      (4) การประเมินผลท่ีเกิดจากระบบการให้คาํปรึกษาเพื่อดูว่าผลท่ี

เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานตามระบบการใหค้าํปรึกษา เป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 

    3.2.1.9 โครงสร้างการบริหารระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

      จากการกําหนดหน้าท่ีของบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของระบบการให้

คาํปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีแสดงให้เห็นว่า การบริหารระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ

ดงักล่าว เก่ียวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายทั้งระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัคณะ ดังนั้นจึงสามารถ

กาํหนดโครงสร้างการบริหารระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไดด้งัภาพท่ี 2 
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ภาพที ่2 โครงสร้างการบริหารระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ              

 3.2.2 การให้คําปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ มีองค์ประกอบดังนี ้

  3.2.2.1 พฤติกรรมการให้ความสนใจ มีดังนี ้

   (1) การประสานสายตา 

   (2) การแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการให้คาํปรึกษาโดยใช้ลกัษณะ

ท่าทางท่ีเหมาะสม 

   (3)  การตอบสนองต่อการพดูของนิสิตนกัศึกษาและความตั้งใจท่ีจะแกปั้ญหา 

   (4)  การสร้างจุดมุ่งหมายและการพฒันาขอ้ผกูพนัของการใหค้าํปรึกษา 

   (5) การสะทอ้นความรู้สึกและเขา้ใจความรู้สึก 

   (6) การใชค้วามเงียบเพื่อการฟัง 

   (7) การแสดงออกทางสีหนา้ ลกัษณะท่าทางท่ีแสดงออกทางร่างกาย

นํ้าเสียง จงัหวะของการหายใจ 
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         อธิการบดี 

 

  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

 
คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการ                     

ระดับมหาวทิยาลัย 

 

 

         คณบดี 

 

 

   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 
คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับ

คณะ 

 อาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ 



  

  3.2.2.2 เทคนิคในการสร้างสัมพนัธภาพ มีดังนี ้   

   (1) สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร อบอุ่น ยิม้แยม้แจ่มใส 

   (2) ใหค้วามสนใจแก่นิสิตนกัศึกษา  

   (3) ใหค้วามเมตตากรุณาแก่นิสิตนกัศึกษา 

   (4) แสดงความจริงใจเม่ือนิสิตนกัศึกษามาขอรับคาํปรึกษา 

   (5) ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

   (6) พยายามทาํความเขา้ใจทั้งความรู้สึก ปัญหาและความต้องการ

ของนิสิตนกัศึกษา 

   (7) ใหค้วามช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษาดว้ยความเตม็ใจ 

  3.2.2.3   เทคนิคการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา มีดังนี้ 

     (1) การให้คาํแนะนาํ (Advising) เป็นวิธีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาให้การ

ช่วยเหลือแก่นิสิตนกัศึกษามากท่ีสุด ส่ิงท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะนาํนิสิตนกัศึกษา มกัจะเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบั กฎ ระเบียบหรือวิธีปฏิบติัท่ีใช้กนัอยู่เป็นประจาํ เช่น การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน

วชิาเรียนหรือปัญหาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงเป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกวา่สามารถช่วย

นกัศึกษาได ้

     (2)  การใหค้าํปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการช่วยเหลือใหนิ้สิตนกัศึกษา 

เขา้ใจตนเอง สภาพแวดลอ้มและปัญหาท่ีเผชิญอยู่และสามารถใช้ความเขา้ใจดงักล่าว มาแกปั้ญหา              

หรือตดัสินใจเลือกเป้าหมายในการดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ดงันั้นเทคนิคในการให้คาํปรึกษา             

ท่ีสาํคญัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาควรทราบ มีดงัน้ี 

       (2.1) การฟัง (Listening) เป็นการแสดงความสนใจต่อนิสิต

นกัศึกษา โดยใชส้ายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพื่อให้ทราบวา่อะไรเกิดข้ึนกบันิสิตนกัศึกษา 

เทคนิคการฟังน้ีประกอบดว้ยการใส่ใจ ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีประกอบดว้ยการประสานสายตาการวาง

ท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการพูด ท่ีแสดงถึงความสนใจต่อนิสิตนกัศึกษา ในการฟังน้ี

บางคร้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาอาจสะทอ้นข้อความหรือตีความให้กระจ่างชดัหรือถามคาํถามเพื่อให้

ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของนิสิตนกัศึกษา 

       (2.2)  การนาํ (Leading) เป็นการกระตุน้ให้นิสิตนกัศึกษาไดส้ํารวจ และ                  

กลา้แสดงออกถึงความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม หรือการกระทาํของตน 

      (2.3) การเรียบเรียงคาํพูดใหม่ (Paraphrasing) เป็นการตรวจสอบ

วา่อาจารยท่ี์ปรึกษาเขา้ใจนิสิตนกัศึกษาในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 
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      (2.4) การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นการช่วยทําให้นิสิต

นกัศึกษาเขา้ใจตนเอง เก่ียวกบัความรู้สึก ประสบการณ์ หรือปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

       (2.5) การเผชิญหน้า  (Confrontation) เ ป็นเทคนิคท่ีอาจารย ์                 

ท่ีปรึกษาใช้ในกรณีท่ีพบวา่นกัศึกษามีความขดัแยง้กนัในความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดย

การนาํความขดัแยง้มานาํเสนอในรูปประโยคบอกเล่า และจะใช้คาํว่า “และ” เช่ือมระหว่างความ

ขดัแยง้          2 ประเด็น โดยหา้มใชค้าํวา่ “แต่” เช่ือมโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็นการตาํหนิ 

     (2.6) การตั้ งค ําถาม (Questioning) อาจารย์ท่ีปรึกษาควรใช้

คาํถามท่ีเหมาะสมและใชค้าํถามเพื่อให้ไดค้าํตอบท่ีแน่ชดัโดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเขา้ใจใน

แง่มุมต่างๆของนิสิตนกัศึกษา 

     (2.7) การตีความ (Interpretation) เป็นกระบวนการท่ีอาจารย์ท่ี

ปรึกษาอธิบายความหมายของเหตุการณ์ให้นิสิตนกัศึกษาไดเ้ขา้ใจปัญหาของตนเอง ในดา้นอ่ืนท่ี

อาจยงัไม่ไดม้องมาก่อน และช่วยให้นิสิตนกัศึกษาไดเ้ขา้ใจถึงปัญหาของตนเองให้กวา้งขวางมาก

ยิง่ข้ึน 

     (2.8) การสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใช้

เพื่อสรุปเร่ืองราวต่างๆ ของนิสิตนกัศึกษาอนัเน่ืองมาจากความรู้สึกท่ีสับสน เพราะมีเร่ืองราวต่างๆ 

ท่ีเป็นปัญหามากมาย หรือสามารถใชใ้นการสรุปในโอกาสท่ีจะส้ินสุดการใหค้าํปรึกษา 

     (2.9)  การให้ข้อมูล (Information) เป็นการให้ข้อมูลด้าน

การศึกษาอาชีพและสภาพแวดลอ้มทางสังคม เพื่อให้นิสิตนกัศึกษาสามารถตดัสินใจหรือเห็นลู่ทาง

ในการแกปั้ญหา 

     (2.10) การให้กาํลงัใจ (Encouragement) เป็นการพูดเพื่อช่วยกระตุน้

ใหนิ้สิตนกัศึกษา  กลา้สู้ปัญหา  เกิดความมัน่ใจ  และ พร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหา 

     (2.11) การเสนอแนะ (Suggestion) เป็นการเสนอความคิดเห็นท่ี

เหมาะสม เพื่อนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาโดยเปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาไดใ้ชเ้หตุผลในการตดัสินใจ

ไดด้ว้ยตนเอง  

 3.3 ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ ได้แก่ มีการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารยแ์ละนิสิตนักศึกษาเพื่อให้คาํปรึกษาแนะนาํ นิสิตนักศึกษามีความ

เขา้ใจหลกัสูตรลกัษณะรายวิชาท่ีเรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการ

วดัผล นิสิตนกัศึกษามีความเขา้ใจกฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั นิสิตนกัศึกษามีความพึง

พอใจต่อระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ นิสิตนกัศึกษามีความสามารถพฒันาการดาํเนินชีวิตและ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมะสม 

 3.4  การป้อนกลับ คือ การนําผลการประเมินด้านผลผลิตไปใช้ประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงปัจจยันาํเขา้และกระบวนการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึน  
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ภาคผนวก 1 

 

การนําระบบการให้คําปรึกษาวชิาการไปใช้ 

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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การนําระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการไปใช้ 

หลกัการ 

 เหตุผลท่ีผูว้ิจยัตอ้งเปล่ียนช่ือเร่ืองจากเดิมท่ีใช้คาํว่า “ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบั

ปริญญาตรี” เป็น “ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี” มีดงัน้ี 

 1. ในการประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาร่างระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะให้กําหนดช่ือเร่ืองโดยใช้กิจกรรมท่ีทาํมากกว่าการกําหนดจาก                    

ผูท้าํกิจกรรม โดยให้ใช้คาํว่า “ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ” แทนคาํว่า “ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิชาการ” เช่นเดียวกับท่ีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งท่ีใช้คาํว่า “ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน” โดยไม่ใชค้าํวา่ “ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษานกัเรียน” เป็นตน้ 

 2. ในปัจจุบนัหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนนาดา เป็นตน้ ก็ใชค้าํ

วา่ “ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการ” (Academic Advising System) เช่นเดียวกนั (National Academic 

Advising Association, 2008) 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณาร่างระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา

วิชาการทั้ง 5 กลุ่ม จาํนวน 21 คน จึงเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ควรเปล่ียนช่ือเร่ืองจาก “ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ” เป็น “ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ” 

การนําระบบการให้คําปรึกษาวชิาการไปใช้มีข้ันตอนดังนี ้

 1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ซ่ึงรับผิดชอบงานวิชาการของมหาวิทยาลยัควรศึกษาระบบ

การใหค้าํปรึกษาวชิาการใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน 

 2. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการนาํเร่ืองการใชร้ะบบการให้คาํปรึกษาวิชาการเขา้พิจารณาใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการการบริหารมหาวทิยาลยั 

 3. เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารตามข้อ 2 ตกลงให้ทุกคณะนําระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการไปใชแ้ลว้ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการให้คาํปรึกษา

วชิาการระดบัมหาวทิยาลยัต่ออธิการบดี ซ่ึงประกอบดว้ย 

  (1) รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ เป็นประธานกรรมการ 

  (2) ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ 

  (3) รองคณบดีฝ่ายวชิาการทุกคณะ 

  (4) ผูอ้าํนวยการกองกิจการนกัศึกษา 
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   (5) ผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและประมวลผล เป็นกรรมการและเลขานุการ  

   โดยคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

  (1) พัฒนาระบบและดํา เ นินการตามระบบการให้ค ําป รึกษาวิชาการระดับ             

ปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั  

  (2) จดัทาํคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีและแบบฟอร์มต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  (3) ประสานงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ          

การส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

  (4) ประสานงานใหก้ารอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี เป็นส่วนหน่ึงของ

การปฐมนิเทศคณาจารยใ์หม่ทุกคร้ัง 

  (5) ประชาสัมพนัธ์ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีทางเวบ็ไซต์ของ

มหาวทิยาลยั 

   (6) ประสานงานให้ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัอยา่งชดัเจน 

  (7) จดัให้มีการประเมินผลระบบงานการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีเป็น

ประจาํทุกปีการศึกษา  

  (8) นําผลการประเมินระบบการให้คาํปรึกษามาปรับปรุงระบบการให้คาํปรึกษา

วชิาการของมหาวทิยาลยั 

   (9) แจง้ผลการประเมินระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของแต่ละคณะให้คณบดี

ทราบและปรับปรุงการดาํเนินงานของการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ 

 4. คณบดีทุกคณะแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ ประกอบดว้ย 

  (1) คณบดี เป็นท่ีปรึกษา 

  (2) รองคณบดีฝ่ายวชิาการ เป็นประธานกรรมการ 

   (3) หวัหนา้ภาควชิา หรือหวัหนา้สาขาวชิาทุกภาควชิาหรือสาขาวชิา 

   (4) หวัหนา้งานบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

17 



  

    โดยคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

  (1) นาํระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีมาดาํเนินการ 

  (2) จดัสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ ให้

มีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีและขอ้ปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทกัษะ

ในการใหค้าํปรึกษา รวมทั้งทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสาร 

   (3) จดัหาเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการให้คาํปรึกษาแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบั

ปริญญาตรี 

   (4) ประสานงานกับหัวหน้าภาควิชาเพื่อจัดนิสิตนักศึกษาให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

วชิาการดูแลรับผดิชอบกลุ่มละประมาณ 30 คนและเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อคณบดี 

   (5) จัดให้นิสิตนักศึกษาชั้ นปีท่ี  1 พบอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการภายหลังการ            

จดัปฐมนิเทศนิสิตนกัศึกษาใหม่ 

   (6)  เป็นท่ีปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ 

   (7) ศึกษาปัญหาท่ีทาํให้นิสิตนักศึกษาจาํนวนมากมีผลการเรียนตกตํ่าและหา

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

   (8) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการของคณะ 

   (9) นาํผลการประเมินระบบงานการให้คาํปรึกษาวิชาการ และปัญหาอุปสรรคของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการมาปรับปรุงระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะใหมี้ประสิทธิภาพ 

   (10) ส่งเสริมระบบพี่ช่วยนอ้งและเพื่อนช่วยเพื่อนใหเ้ป็นผูช่้วยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 5. คณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัมหาวิทยาลยัประชุม เพื่อดาํเนินการตาม

หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ ซ่ึงในการประชุมเพื่อสร้างระบบฯ ในระยะแรกนั้นควรประชุมทุก

สัปดาห์  เม่ือสร้างระบบเสร็จแลว้ก็ควรประชุมเพื่อพฒันาระบบฯ ภาคการศึกษาละ 1-2 คร้ัง 

 6. คณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัคณะประชุมเพื่อดาํเนินการตามหน้าท่ี

ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงควรประชุมเดือนละ 1 คร้ัง โดยให้มีการแลกเปล่ียนแนวทางการแกปั้ญหา

ให้แก่นิสิตนกัศึกษาระหว่างสาขาวิชา เพื่อให้สามารถแกปั้ญหาผลการเรียนตกตํ่าและปัญหาอ่ืนๆ 

ของนิสิตนกัศึกษาในคณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 7. การจดัสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการของคณะควรจดัให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการมี

ความรู้ทั้ งหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา เทคนิคการให้ค ําปรึกษาและการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 
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 8. การจดัสัมมนาอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการตามขอ้ 7 โดยเฉพาะการจดัให้อาจารยท่ี์ปรึกษา

มีความสามารถใชเ้ทคนิคการให้คาํปรึกษาไดต้ามระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการนั้น คณะควรใช้

เวลาจดัสัมมนา เป็นเวลา 2-3 วนั 

 9. คณะกรรมการการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัมหาวิทยาลยั ควรเสนอให้มหาวิทยาลยั

กาํหนดค่านํ้ าหนกัภาระงาน (Work Load) ในการทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี

ไวใ้นแบบภาระงานขั้นตํ่าสาํหรับอาจารย ์

  11. ภายหลงัจากการใช้ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการครบ 3 ปี มหาวิทยาลยัควรปรับ

เกณฑก์ารประเมินจากระดบัปานกลางถึงมากเป็นระดบัมาก 

 12. การนาํระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการไปใช้จะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยู่

กับการให้ความสําคัญกับระบบ ของผูบ้ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอันได้แก่ อธิการบดี             

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และคณบดี 

การกาํหนดเวลาให้นิสิตนักศึกษามาพบอาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการ 

          การเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการของนิสิตนกัศึกษามี 2 ลกัษณะ คือ 

 1. เม่ือนิสิตนกัศึกษาตอ้งการพบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอรับคาํปรึกษาหรือให้พิจารณา            

คาํร้องนั้น นิสิตนกัศึกษาสามารถติดต่อขอเขา้พบอาจารยไ์ดต้ามเวลาหรือวิธีการท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา

กาํหนดไว ้แต่ถา้นิสิตนกัศึกษามีเหตุเร่งด่วนก็สามารถติดต่ออาจารยไ์ดทุ้กเวลา 

 2. เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการตอ้งการประชุมนิสิตนกัศึกษาในความดูแลภาคเรียนละ  

2-4 คร้ัง ซ่ึงมีการกาํหนดเวลาและกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 การประชุมนิสิตนักศึกษาช้ันปีที ่1 

 ภาคต้น 4 คร้ัง ไม่รวมท่ีนิสิตนกัศึกษาขอเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา  

                            คร้ังที ่1 หลงัการปฐมนิเทศ ควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. แจกนํ้าด่ืม 

2. แจกเอกสารแนะนาํอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1 ช่ือ-นามสกุล 

2.2 หอ้งและอาคารท่ีทาํงาน 

2.3 หมายเลขโทรศพัท ์และท่ีอยูจ่ดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail address) 

2.4 หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาและขอ้ปฏิบติัของนิสิตนกัศึกษา 
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  3.  ประชุมช้ีแจง 

  3.1 หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา (ท่ีสาํคญัโดยสรุป) 

  3.2 ขอ้ปฏิบติัของนิสิตนกัศึกษา 

  3.3 การติดต่อ/การกาํหนดเวลาใหนิ้สิตนกัศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  3.4 การจดัการศึกษาของคณะ 

  3.5 ชีวติความเป็นอยูภ่ายใน/ภายนอกมหาวทิยาลยั 

  3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิชาการ ขอ้ (1) (2) (4) (8) และ

ดา้นการพฒันานิสิตนกัศึกษา ขอ้ (1)-(5)  

   4.  เปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาขอรับคาํปรึกษาเป็นรายบุคคล 

 คร้ังที ่2 ก่อนการลงทะเบียนเรียน ควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. ช้ีแจงเก่ียวกบัเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

2. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

3. ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน 

4. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การพฒันานิสิตนกัศึกษา 

  คร้ังที ่3 ก่อนสอบกลางภาคการศึกษา ควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

   1.  สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาการเรียนของนิสิตนกัศึกษา 

   2.  สอบถามและให้ค ําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาความเป็นอยู่ของนิสิต

นกัศึกษา 

3.  แนะนาํวธีิการเตรียมตวัสอบ 

4.  เปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล 

5. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การพฒันานิสิตนกัศึกษา 

   คร้ังที ่4 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา กิจกรรมเหมือนคร้ังท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

20 



  

 ภาคปลาย 3 คร้ัง (ไม่รวมท่ีนิสิตนกัศึกษาขอเขา้พบ) 

คร้ังที ่1 ก่อนการลงทะเบียนเรียน ควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาความเป็นอยูข่องนิสิตนกัศึกษา 

2. สอบถามผลการเ รียน ปัญหาการเ รียนของนิสิตนักศึกษาและ                  

ใหค้าํปรึกษา 

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

4. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

5. ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน 

6. เปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล 

7. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การพฒันานิสิตนกัศึกษา 

คร้ังที ่2 ก่อนสอบกลางภาคการศึกษา ควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาความเป็นอยูข่องนิสิตนกัศึกษา 

2.  สอบถามและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาการเรียน 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวชิาการ ขอ้ (11) 

4. เปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล 

5. อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร เช่น การพฒันานิสิตนกัศึกษา 

คร้ังที ่3 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา ควรจดักิจกรรมเหมือนคร้ังท่ี 2 

 การประชุมนิสิตนักศึกษาช้ันปีที ่2-4 (ภาคเรียนละ 2 คร้ังไม่รวมท่ีนิสิตนกัศึกษาขอเขา้พบ)  

คร้ังที ่1 ก่อนการลงทะเบียนเรียน ควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. สอบถามและให้ค ําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาความเป็นอยู่ของนิสิต

นกัศึกษา 

2. สอบถามผลการเ รียน ปัญหาการเ รียนของนิสิตนักศึกษาและ            

ใหค้าํปรึกษา 

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

4. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรียน 
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5. ลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน 

6. เปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล 

7. อ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร                                  

คร้ังที ่2 หลงัสอบกลางภาคการศึกษา ควรจดักิจกรรมดงัน้ี 

1. สอบถามและให้ค ําปรึกษาเก่ียวกับปัญหาความเป็นอยู่ของนิสิต

นกัศึกษา 

2.  สอบถามการทําข้อสอบกลางภาคเรียน ปัญหาการเ รียนและ                 

ใหค้าํปรึกษา 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวชิาการ ขอ้ (10) (11)  

4. เปิดโอกาสใหนิ้สิตนกัศึกษาขอรับการปรึกษาเป็นรายบุคคล 

5. กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร 
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ภาคผนวก 2 
 

ตวัอย่างกรอบการประเมิน 

ระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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ตวัอย่างกรอบการประเมนิ 

ระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 

ตารางที ่1  กรอบการประเมนิระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ด้านบริบท 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

การใหค้วามสาํคญัแก่ระบบ

การใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

1. มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะมี

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่ให้ความสําคญั หมายถึง ไม่มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะมีระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

ให้ความสําคญั หมายถึง มีการกาํหนดนโยบายใหทุ้กคณะมีระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

 2. มีการกาํหนดค่านํ้ าหนกัภาระงาน 

สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

เอกสารการกาํหนด 

ภาระงานของอาจารย ์

การบนัทึก ไม่ให้ความสําคญั หมายถึง ไม่มีการกาํหนดค่านํ้ าหนกัภาระงานสาํหรับอาจารย์

ท่ีปรึกษาวชิาการ 

ให้ความสําคญั หมายถึง มีการกาํหนดค่านํ้ าหนกัภาระงานสาํหรับอาจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการ 

 

 

 

3. การบรรจุระบบการใหค้าํปรึกษา 

วชิาการไวเ้ป็นดชันีประกนัคุณภาพภายใน 

คู่มือการประกนั

คุณภาพภายใน 

การบนัทึก ไม่ให้ความสําคญั หมายถึง ไม่มีการบรรจุระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไว้

เป็นดชันีประกนัคุณภาพภายใน 

ให้ความสําคญั หมายถึง มีการบรรจุระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการไวเ้ป็นดชันี

ประกนัคุณภาพภายใน 
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ตารางที ่2 กรอบการประเมนิระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ด้านปัจจยันําเข้า  

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

1. การกาํหนดบุคลากรท่ี

รับผิดชอบระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่มกีารกาํหนด  หมายถึง  ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

มกีารกาํหนด  หมายถึง  มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการ

ระดบัมหาวทิยาลยั 

1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการการให้

คาํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่มกีารกาํหนด  หมายถึง  ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบัคณะ 

มกีารกาํหนด  หมายถึง  มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการ

ระดบัคณะ 

1.3  มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่มกีารกาํหนด  หมายถึง  ไม่มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

มกีารกาํหนด  หมายถึง  มีการแตง่ตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

2. ความเพียงพอของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

สดัส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อ

จาํนวนนิสิตนกัศึกษา 

คาํสัง่แต่งตั้ง การบนัทึก ไม่เพยีงพอ  หมายถึง  สดัส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อจาํนวนนิสิต

นกัศึกษา  มากกวา่ 1:30 

เพยีงพอ  หมายถึง  สดัส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อจาํนวนนิสิต

นกัศึกษา  ไม่เกิน 1:30 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

3. ความเหมาะสมของ

บุคลิกภาพของอาจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการ 

ระดบัความเหมาะสมของบุคลิกภาพของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

นิสิตนกัศึกษา การส่ง

แบบสอบถาม 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่เหมาะสมระดบัปานกลาง

ถึงมาก 

4. ความเหมาะสมของ

ความรู้ ความสามารถของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

ระดบัความรู้ ความสามารถของอาจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการ  

 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

วชิาการ 

การส่ง

แบบสอบถาม 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่เหมาะสมระดบัปานกลาง

ถึงมาก 

5. ความเหมาะสมของ

งบประมาณ 

5.1 ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรั้บ

การจดัสรรเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของ

ระบบ การใหค้าํปรึกษาวชิาการใน

มหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ระดบัมหาวทิยาลยั 

การสมัภาษณ์ ไม่เหมาะสม  หมายถึง  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณระดบัมหาวทิยาลยัไม่

เพียงพอ หรือไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

เหมาะสม  หมายถึง  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณระดบัมหาวทิยาลยัเพียงพอ

ต่อการดาํเนินงาน 

5.2 ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรั้บ

การจดัสรรเพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของ

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการในระดบั

คณะ 

คณะกรรมการการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ระดบัคณะ 

การสมัภาษณ์ ไม่เหมาะสม  หมายถึง  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณระดบัคณะไม่เพียงพอ 

หรือไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

เหมาะสม  หมายถึง  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณระดบัคณะเพียงพอต่อการ

ดาํเนินงาน 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

6. ความพร้อมของเคร่ืองมือ 

และขอ้มูลในการใหค้าํปรึกษา

วชิาการ 

6.1 ความครบถว้นของเคร่ืองมือในการให้

คาํปรึกษา 

เอกสารท่ีเป็น

เคร่ืองมือ 

การบนัทึก ไม่มคีวามพร้อม  หมายถึง  ไม่มีเคร่ืองมือ 

ความพร้อมระดบัน้อย  หมายถึง  มีจาํนวนเคร่ืองมือ นอ้ยกวา่ 3 รายการ 

ความพร้อมระดบัปานกลาง  หมายถึง  มีจาํนวนเคร่ืองมือ 3–4 รายการ 

ความพร้อมระดบัมาก  หมายถึง  มีจาํนวนเคร่ืองมือ มากกวา่ 4 รายการ 

 6.2 ความครบถว้นของขอ้มูลในการให้

คาํปรึกษา 

เอกสารท่ีเป็น

ขอ้มูล 

การบนัทึก ไม่มคีวามพร้อม  หมายถึง  ไม่มีขอ้มูล 

ความพร้อมระดบัน้อย  หมายถึง  มีจาํนวนขอ้มูล นอ้ยกวา่ 3 รายการ 

ความพร้อมระดบัปานกลาง  หมายถึง  มีจาํนวนขอ้มูล 3–4 รายการ 

ความพร้อมระดบัมาก  หมายถึง  มีจาํนวนขอ้มูล มากกวา่ 4 รายการ 

7. ความพร้อมของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร 

7.1 ความครบถว้นของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (รวม 3 รายการ) 

ผูรั้บผดิชอบระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การสมัภาษณ์และ

การสงัเกต 

ไม่มคีวามพร้อม  หมายถึง  ไม่มีระบบ 

ความพร้อมระดบัน้อย  หมายถึง  มีจาํนวนระบบเพียง 1 รายการ 

ความพร้อมระดบัปานกลาง  หมายถึง  มีจาํนวนระบบ 2 รายการ 

ความพร้อมระดบัมาก  หมายถึง  มีจาํนวนระบบ 3 รายการ 

 

7.2  ความเพียงพอของอุปกรณ์เพ่ือใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและ   การส่ือสาร

เพ่ือการใหค้าํปรึกษา 

1.คณะกรรมการ

การใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบัคณะ 

2. นิสิตนกัศึกษา 

1. การสมัภาษณ์ 

2. การส่งแบบ 

สอบถาม 

ไม่มคีวามพร้อม  หมายถึง  ไม่มีอุปกรณ์ 

ความพร้อมระดบัน้อย  หมายถึง  มีอุปกรณ์แต่ไม่เพียงพอ 

ความพร้อมระดบัมาก  หมายถึง  มีอุปกรณ์และเพียงพอ 
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ตารางที ่3 กรอบการประเมนิระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ด้านกระบวนการ  

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

1.  การดาํเนินงานตามบทบาท 

หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

1.1 ความครบถว้นของการดาํเนินงานตาม

หนา้ท่ีของอธิการบดีเก่ียวกบัระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

ประธาน 

คณะกรรมการ  

การใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบั

มหาวทิยาลยั 

การสมัภาษณ์ ไม่มกีารดาํเนินงาน หมายถึง อธิการบดีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ 

การดาํเนินงานระดบัน้อย หมายถึง อธิการบดีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ 

นอ้ยกวา่ 2 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัปานกลาง หมายถึง  อธิการบดีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ 

จาํนวน 2-3 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัมาก  หมายถึง  อธิการบดีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ  

มากกวา่ 3 รายการ 

1.2  ความครบถว้นของการดาํเนินงานตาม

หนา้ท่ีของคณะกรรมการใหค้าํปรึกษาวชิาการ

ระดบัมหาวทิยาลยั 

คณะกรรมการ 

การใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบั

มหาวทิยาลยั 

การสมัภาษณ์ ไม่มกีารดาํเนินงาน  หมายถึง  คณะกรรมการฯระดบัมหาวทิยาลยัไม่ไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ 

การดาํเนินงานระดบัน้อย  หมายถึง  คณะกรรมการฯระดบัมหาวทิยาลยัปฏิบติั

หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ นอ้ยกวา่ 4 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัปานกลาง หมายถึง  คณะกรรมการฯระดบัมหาวทิยาลยั

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ จาํนวน 4-6 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัมาก  หมายถึง  คณะกรรมการฯระดบัมหาวทิยาลยัปฏิบติั

หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ  มากกวา่ 6 รายการ 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

 1.3 ความครบถว้นของการดาํเนินงานตาม

หนา้ท่ีของคณบดีเก่ียวกบัระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

ประธาน

คณะกรรมการ   

การใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบัคณะ 

การสมัภาษณ์ ไม่มกีารดาํเนินงาน  หมายถึง  คณบดีไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ 

การดําเนินงานระดบัน้อย  หมายถึง  คณบดีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ นอ้ยกวา่ 

2 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัปานกลาง หมายถึง คณบดีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ 

จาํนวน 2-3 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัมาก  หมายถึง คณบดีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ มากกวา่ 

3 รายการ 

1.4 ความครบถว้นของการดาํเนินงานตาม

หนา้ท่ีของคณะกรรมการใหค้าํปรึกษาวชิาการ

ระดบัคณะ 

คณะกรรมการ 

การใหค้าํปรึกษา

วชิาการระดบัคณะ 

การสมัภาษณ์ ไม่มกีารดาํเนินงาน หมายถึง คณะกรรมการฯระดบัคณะไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบ ฯ 

การดาํเนินงานระดบัน้อย หมายถึง คณะกรรมการฯระดบัคณะปฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบ ฯ นอ้ยกวา่ 4 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัปานกลาง หมายถึง  คณะกรรมการฯระดบัคณะปฏิบติั

หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบ ฯ จาํนวน 4-7 รายการ 

การดาํเนินงานระดบัมาก  หมายถึง  คณะกรรมการฯระดบัคณะปฏิบติัหนา้ท่ี

เก่ียวกบัระบบ ฯ มากกวา่ 7 รายการ 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

 1.5 ระดบัการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ ดา้นทัว่ไป 

   

 ตอนที ่1 หนา้ท่ีดา้นทัว่ไปท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการทุกคนตอ้งปฏิบติั 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

การส่ง

แบบสอบถาม 

 

ในแต่ละขอ้ ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่มีการปฏิบติัในระดบั

ปานกลางถึงมาก 

    ตอนที ่2 หนา้ท่ีดา้นทัว่ไปท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวชิาการบางคนไดป้ฏิบติั 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

การส่ง

แบบสอบถาม 

 

ในแต่ละขอ้ ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่มีการปฏิบติั 

1.6  ระดบัการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ ดา้นวชิาการ  

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

การส่ง

แบบสอบถาม 

 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุระดบัการดาํเนินงานตาม

หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการดา้นวชิาการในระดบัปานกลางถึงมาก 

 

1.7 ระดบัการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ ดา้นการพฒันา

นิสิตนกัศึกษา  

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

การส่ง

แบบสอบถาม 

 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถามระบุระดบัการดาํเนินงานตาม

หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการดา้นการพฒันานิสิตนกัศึกษาในระดบั  

ปานกลางถึงมาก 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

2. การดาํเนินงานตามขอ้

ปฏิบติัของระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

2.1 ระดบัการดาํเนินงานตามขอ้ปฏิบติัของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการ 

การส่ง

แบบสอบถาม 

 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีการดาํเนินงานตามขอ้

ปฏิบติัของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการในระดบัปานกลางถึงมาก 

2.2  ระดบัการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของ

นิสิตนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

นิสิตนกัศึกษา การส่ง

แบบสอบถาม 

 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีการดาํเนินงานตามขอ้

ปฏิบติัของนิสิตนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการในระดบั

ปานกลางถึงมาก 

 

ตารางที ่4 กรอบการประเมนิระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐด้านผลผลติ 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

1. การติดต่อส่ือสารในระบบ

การใหค้าํปรึกษา 

 

 

 

 

1.1 มีการใหค้าํปรึกษาวชิาการ แบบบนัทึกการให้

คาํปรึกษา 

การจดบนัทึก ไม่มกีารตดิต่อส่ือสาร หมายถึง ไม่มีการใหค้าํปรึกษา และไม่มีการจดบนัทึก 

มกีารตดิต่อส่ือสารในระดบัพอใช้ หมายถึง มีการใหค้าํปรึกษา แต่  ไม่มีการจด

บนัทึก 

มกีารตดิต่อส่ือสารในระดบัด ีหมายถึง มีการใหค้าํปรึกษา และมีการจดบนัทึก 

1.2  มีการรายงานสรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ี

การใหค้าํปรึกษาวชิาการเม่ือส้ินภาคการศึกษา

ต่อคณบดี 

รายงานการสรุปผล การจดบนัทึก ไม่มกีารตดิต่อส่ือสาร หมายถึง  ไม่มีการรายงานสรุปผลการใหค้าํปรึกษาต่อ

คณบดี 

มกีารตดิต่อส่ือสาร  หมายถึง  มีการรายงานสรุปผลการใหค้าํปรึกษาต่อคณบดี 
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ตารางที ่4  (ต่อ) 

ประเดน็การประเมนิ ตวับ่งช้ี แหล่งข้อมูล 
วธีิการ 

รวบรวมข้อมูล 
เกณฑ์การประเมนิ 

2. นิสิตนกัศึกษามีความ

เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร การ

เลือกรายวชิาเรียน การ

ลงทะเบียนเรียนและระเบียบ

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั

อุดมศึกษา 

ระดบัความเขา้ใจของนิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบั

หลกัสูตร การเลือกรายวชิาเรียน การ

ลงทะเบียนเรียนและระเบียบขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยัอุดมศึกษา 

 

นิสิตนกัศึกษา การส่ง

แบบสอบถาม 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่มีความเขา้ใจเก่ียวกบั

หลกัสูตร การเลือกรายวชิาเรียน การลงทะเบียนเรียนและระเบียบขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยัในระดบัปานกลางถึงมาก 

 

3. นิสิตนกัศึกษามีความพึง

พอใจต่อระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

ระดบัความพึงพอใจต่อระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการ 

 

นิสิตนกัศึกษา การส่ง

แบบสอบถาม 

ในแต่ละขอ้ร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบสอบถาม ระบุวา่  มีความพึงพอใจต่อ

ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการในระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก 3 

 

ตวัอย่างเคร่ืองมือการประเมินระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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       รหัส 

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 

เพือ่การประเมินระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี   

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

 

 

คําช้ีแจง 

  แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีแบ่งเป็น 5  ส่วน  ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1  แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบั

มหาวทิยาลยั 

ส่วนท่ี 2  แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยั 

ส่วนท่ี 3  แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ 

ส่วนท่ี 4 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ    

ส่วนท่ี 5  แบบสัมภาษณ์ผูรั้บผดิชอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ              
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ส่วนที ่1   แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวทิยาลัย 

ประเด็นการประเมิน  :  การดาํเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ตัวบ่งช้ี :  ความครบถว้นของการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอธิการบดีเก่ียวกบัระบบการให ้    

                  คาํปรึกษาวชิาการ 

1. อธิการบดีได้กาํหนดนโยบายให้ทุกคณะวิชานําระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรีไปดาํเนินการใหมี้ประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร 

         2.   อธิการบดีไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยัหรือไม่   

อยา่งไร 

3.    อธิการบดีใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบั 

มหาวทิยาลยัหรือไม่อยา่งไร 

4. อธิการบดีไดจ้ดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ สาํหรับการดาํเนินงานเพื่อพฒันาระบบการ  

        ใหค้าํปรึกษาวชิาการใหป้ระสบผลสาํเร็จหรือไม่ อยา่งไร 

5. อธิการบดีไดส้ร้างระบบแรงจูงใจใหอ้าจารยป์ฏิบติัหนา้ท่ีการใหค้าํปรึกษาวชิาการอยา่งมี    

        ประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร 

ส่วนที ่2 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับมหาวทิยาลยั 

ประเด็นการประเมิน  :  ความเหมาะสมของงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี  :  ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการให ้   

                  คาํปรึกษาวชิาการในมหาวทิยาลยั 

ด้านปัจจัยนําเข้า  :  ความเหมาะสมของงบประมาณ 

 คณะกรรมการฯไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาในระดบัมหาวิทยาลยัเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
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ด้านกระบวนการ: การดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 



  

ประเด็นการประเมิน  :  การดาํเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ตัวบ่งช้ี  :  ความครบถว้นของการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบั 

                  มหาวทิยาลยั 

ด้านกระบวนการ :  การดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

1. คณะกรรมการไดมี้การพฒันาระบบและดาํเนินการตามระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบั

ปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัหรือไม่ อยา่งไร / 

2. คณะกรรมการไดจ้ดัทาํคู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีและแบบฟอร์มต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ อยา่งไร / 

3. คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการประสานงานและผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของนิสิตนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการหรือไม่ อยา่งไร / 

4. คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์และให้ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรีทางเวบ็ไซต ์ของมหาวทิยาลยัหรือไม่ อยา่งไร 

5. คณะกรรมการมีการประสานงานระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีให้เป็น

ส่วนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนหรือไม่ 

อยา่งไร 

6. คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินระบบงานการใหค้าํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีเป็น

ประจาํทุกปีการศึกษาหรือไม่ อยา่งไร  

7. คณะกรรมการนําผลการประเมินการให้คาํปรึกษามาปรับปรุงระบบการให้คาํปรึกษา

วชิาการของมหาวทิยาลยัหรือไม่ อยา่งไร  

8. คณะกรรมการแจง้ผลการประเมินระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีของ           

แต่ละคณะให้คณบดีทราบเพื่อให้ปรับปรุงการดาํเนินงานของระบบการให้คาํปรึกษา

วชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะหรือไม่ อยา่งไร  

9. คณะกรรมการจดัการอบรมอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีให้แก่อาจารยใ์หม่

หรือไม่ อยา่งไร    
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ส่วนที ่3  แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ 

ประเด็นการประเมิน  :  การดาํเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ  

ตัวบ่งช้ี :  ความครบถว้นของการดาํเนิน งานตามหนา้ท่ีของคณบดีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษา 

                  วชิาการ 

1. คณบดีไดน้าํนโยบายเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการมาปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไร  

2. คณบดีไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะหรือไม่ 

      อยา่งไร 

3. คณบดีได้สนับสนุนระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีของคณะหรือไม่ 

อยา่งไร  

4.    คณบดีไดมี้การสร้างระบบแรงจูงใจใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา 

       วชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร 

ส่วนที ่4 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ    

ประเด็นการประเมิน :  ความเหมาะสมของงบประมาณ     

                                  :  ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ตัวบ่งช้ี  : ความเพียงพอของงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบ            

    การใหค้าํปรึกษาวชิาการในระดบัคณะ 

              : ความเพียงพอของอุปกรณ์เพื่อใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการให ้

                  คาํปรึกษา 

ด้านปัจจัยนําเข้า  :  ความเหมาะสมของงบประมาณและความพร้อมของระบบเทคโนโลย ี

                               สารสนเทศและการส่ือสาร 

1.  คณะกรรมการฯไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของระบบการให้

คาํปรึกษาวชิาการในระดบัคณะเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

2. คณะกรรมการฯไดรั้บการจดัสรรอุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อการใหค้าํปรึกษาวชิาการเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
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ด้านกระบวนการ : การดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 



  

ประเด็นการประเมิน :  การดาํเนินงานตามบทบาท หนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

ตัวบ่งช้ี  :  ความครบถว้นของการดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

                 ระดบัคณะ 

ด้านกระบวนการ : การดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

1. คณะกรรมการไดน้าํระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรีมาดาํเนินการหรือไม่

อยา่งไร  

2. คณะกรรมการได้มีการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับ            

ปริญญาตรีของคณะให้มีความรู้ความเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีและข้อปฏิบติัของอาจารย ์           

ท่ีปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการให้ค ําปรึกษา รวมทั้ งทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์หรือไม่ อยา่งไร 

3. คณะกรรมการฯได้มีการจดัหาเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการให้คาํปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา

วชิาการระดบัปริญญาตรีหรือไม่ อยา่งไร 

4. คณะกรรมการฯได้มีการประสานงานกับหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อจัดนิสิตนักศึกษา                    

ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการดูแลรับผิดชอบกลุ่มละก่ีคน และเสนอแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา

วชิาการต่อคณบดีหรือไม่ อยา่งไร 

5. คณะกรรมการฯไดจ้ดัให้นิสิตนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 พบอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการภายหลงัการ           

จดัปฐมนิเทศนิสิตนกัศึกษาใหม่หรือไม่ อยา่งไร 

6. คณะกรรมการฯไดเ้ป็นท่ีปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรีของคณะ 

         หรือไม่ อยา่งไร 

7. คณะกรรมการฯไดมี้การ ศึกษาปัญหาท่ีทาํให้นิสิตนักศึกษาจาํนวนมาก มีผลการเรียน

ตกตํ่าและหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว หรือไม่ อยา่งไร 

8.     คณะกรรมการฯไดมี้การรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการของ

คณะหรือไม่อยา่งไร 

9.   คณะกรรมการฯไดน้าํผลการประเมินระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ และปัญหาอุปสรรค 

         ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการมาปรับปรุงระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะใหมี้     

          ประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร   
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สําหรับผู้สัมภาษณ์ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์................................................................ตาํแหน่ง....................................................... 

ผูส้มัภาษณ์…………………………..……………………………………………………………….. 

วนัท่ี……………………เร่ิมสมัภาษณ์……….……………ส้ินสุดการสมัภาษณ์……………….….. 

 

ส่วนที ่5  แบบสัมภาษณ์ผู้รับผดิชอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ           

ประเด็นการประเมิน  :  ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ตัวบ่งช้ี  : ความครบถว้นของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ด้านปัจจัยนําเข้า : ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

1. หน่วยงานของท่านไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต ์ของระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี 

ประกอบดว้ย เคร่ืองมือ ขอ้มูลในการให้คาํปรึกษาวิชาการ และการจดัการความรู้เก่ียวกบั

การใหค้าํปรึกษาวชิาการหรือไม่ อยา่งไร 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาเป็นรายบุคคล                   

ไดห้รือไม่อยา่งไร 

3. หน่วยงานของท่านมีระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาวชิาการหรือไม่ อยา่งไร  
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ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการ  

เพือ่ประเมินระบบการให้คําปรึกษาวชิาการระดับปริญญาตรี 

ด้านบริบท  

การให้ความสําคัญของระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ 

1.  ผูบ้ริหารมีการกําหนดนโยบายให้ทุกคณะมีระบบการให้ค ําปรึกษาวิชาการ โดยทําเป็น                  

ลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่  

(  ) ไม่มีลายลกัษณ์อกัษร (  ) มีลายลกัษณ์อกัษร   

2.  มหาวทิยาลยัมีการกาํหนดค่านํ้าหนกัภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ ไวใ้นเอกสารกาํหนด

ภาระงานสาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการหรือไม่  

(  ) ไม่มีการกาํหนด (  ) มีการกาํหนด  

3.  มหาวทิยาลยัมีการระบุการใหค้าํปรึกษาวชิาการไวใ้นการประกนัคุณภาพภายใน ในคู่มือการ

ประกนัคุณภาพภายในหรือไม่  

(  ) ไม่มีการบรรจุ  (  ) มีการบรรจุ  

 

ด้านปัจจัยนําเข้า  

การกาํหนดบุคลากรที่รับผดิชอบระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ  

1.  มหาวทิยาลยัมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัมหาวทิยาลยัหรือไม่  

(  ) ไม่มีคาํสั่ง (  ) มีคาํสั่ง  

2.  คณะมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะหรือไม่  

(  ) ไม่มีคาํสั่ง  (  ) มีคาํสั่ง  

3.  คณะมีคาํสั่งแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา หรือไม่  

(  ) ไม่มีคาํสั่ง  (  ) มีคาํสั่ง 

ความเพยีงพอของอาจารย์ที่ปรึกษาวชิาการ 

4. สัดส่วนของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการต่อจาํนวนนิสิตนกัศึกษา ตามท่ีปรากฏในคาํสั่งแต่งตั้ง 

เป็นอยา่งไร โปรดระบุ........................................................................................................... 

5.  มหาวทิยาลยัมีเอกสารท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใหค้าํปรึกษา อะไรบา้ง  

(  ) ไม่มีเอกสาร    

(  ) เอกสารขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยั 

(  ) คู่มือนิสิตนกัศึกษา  

(  ) หลกัสูตรของคณะท่ีนิสิตนกัศึกษาสังกดั 

(  ) คู่มืออาจารยท่ี์ปรึกษา  

(  ) แฟ้มระเบียนสะสมของนิสิตนกัศึกษา  

(  ) แบบฟอร์มและแบบคาํร้องต่าง ๆ 
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6. ความพร้อมของเอกสารท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใหค้าํปรึกษา ตามท่ีปรากฏในขอ้ท่ี 5 อยูใ่นระดบัใด 

(  ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีเคร่ืองมือ)  

(  ) ความพร้อมระดบันอ้ย (มีเคร่ืองมือ 1-2 รายการ) 

(  ) ความพร้อมระดบัปานกลาง (มีเคร่ืองมือ 3-4 รายการ)  

(  ) ความพร้อมระดบัมาก (มีเคร่ืองมือ 5-6 รายการ)  

7.  มหาวทิยาลยัมีขอ้มูลท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใหค้าํปรึกษา รายการใดบา้ง  

(  ) ไม่มีขอ้มูล  

(  ) ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา  

(  ) ขอ้มูลเก่ียวกบับริการท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหนิ้สิตนกัศึกษา 

(  ) ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัและชุมชนท่ีตั้งอยู ่

(  ) ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ  

(  ) ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมนิสิตนกัศึกษา 

8.  ความพร้อมของขอ้มูลท่ีเป็นเคร่ืองมือในการใหค้าํปรึกษา ตามท่ีปรากฏในขอ้ท่ี 7 อยูใ่นระดบัใด   

(  ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีเคร่ืองมือ)  

(  ) ความพร้อมระดบันอ้ย (มีเคร่ืองมือ 1-2 รายการ) 

(  ) ความพร้อมระดบัปานกลาง (มีเคร่ืองมือ 3-4 รายการ)  

(  ) ความพร้อมระดบัมาก (มีเคร่ืองมือ 5 รายการ)  

ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

9.  มหาวทิยาลยัมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร รายการใดบา้ง 

(  )  ไม่มีระบบ   

(  ) เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี  

(  ) ระบบสารสนเทศของนิสิตนกัศึกษาเป็นรายบุคคล   

(  ) ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

10.  ความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ตามท่ีปรากฏในขอ้ท่ี 9 อยูใ่น

ระดบัใด  

(  ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีระบบ)  

(  ) ความพร้อมระดบันอ้ย (มีจาํนวนระบบ 1 รายการ)  

(  ) ความพร้อมระดบัปานกลาง (มีจาํนวนระบบ 2 รายการ)   

(  ) ความพร้อมระดบัมาก (มีจาํนวนระบบ 3 รายการ)  
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ด้านผลผลติ 

การติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย์และนิสิตนักศึกษาเพือ่ให้คําปรึกษาแนะนําด้านวชิาการ   

1.   การใหค้าํปรึกษาวชิาการระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการกบันิสิตนกัศึกษา ตามท่ีปรากฏใน

แบบบนัทึกใหค้าํปรึกษา มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  

(  ) ไม่มีการใหค้าํปรึกษา  

(  ) มีการใหค้าํปรึกษา แต่ไม่มีการจดบนัทึก  

(  ) มีการใหค้าํปรึกษา และมีการจดบนัทึก  

2. อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีการใหค้าํปรึกษาวชิาการ เม่ือ

ส้ินภาคการศึกษาต่อคณบดีหรือไม่  

(  ) ไม่มีการรายงานสรุปผล 

(  ) มีการรายงานสรุปผล 
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ตัวอย่างแบบสอบถามการให้คําปรึกษาวชิาการ 

สําหรับอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

คําช้ีแจง   แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ ความสามารถของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ   

ส่วนท่ี 3 การดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นทัว่ไป   

ส่วนท่ี 4 การดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวชิาการ   

ส่วนท่ี 5 การดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นการพฒันานิสิตนกัศึกษา   

ส่วนท่ี 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.   จาํนวนนิสิตนกัศึกษาในความดูแล.........................................คน 

7.   ท่านเคยไดเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการใหค้าํปรึกษาวชิาการหรือไม่ 

      ไม่เคย      เคย 1 คร้ัง     เคย 2 คร้ัง       เคย 3 คร้ังข้ึนไป    
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ส่วนที ่ 2   ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ 
 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความรู้ความสามารถของท่านมากท่ีสุด   
 

ข้อ ความรู้ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระดับความรู้ความสามารถ 

น้อย ปานกลาง มาก 

1. ความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ    

2. ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองกระบวนการใหค้าํปรึกษา    

3. ทกัษะในการใชเ้ทคนิคการใหค้าํปรึกษา    

4. ความรู้และเขา้ใจธรรมชาติของนิสิตนกัศึกษา    

5. ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทนัยุคทนัสมยั    

6. ความรู้ความเขา้ใจสภาพสังคมเศรษฐกิจ     

7. ความรู้ความเขา้ใจสภาพ วฒันธรรม    

8. ความรู้ความเขา้ใจสภาพการเมืองการปกครอง    

9 ความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของมหาวทิยาลยั    

10. ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีรับผดิชอบ    

11. ความสามารถในการส่ือสาร    

12. ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือแก่นิสิตนกัศึกษาท่ีมีปัญหา    
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ส่วนที ่ 3  การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านทัว่ไป  
 

คําช้ีแจง   1.  การดาํเนินงานตามหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นทัว่ไปในภาคการศึกษา  1/2552 

ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนที ่1  หนา้ท่ีดา้นทัว่ไปท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งปฏิบติั 

  ตอนที ่2   หนา้ท่ีเฉพาะกรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาปฏิบติั  

2. โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน   
 

ตอนที่  1 หน้าทีด้่านทัว่ไปทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติ 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 

1. ทาํหนา้ท่ีดูแลช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ     

2. ช้ีแจงใหนิ้สิตนกัศึกษาเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา     

3. ช้ีแจงใหนิ้สิตนกัศึกษาเขา้ใจขอ้ปฏิบติัของนิสิตนกัศึกษา     

4. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบันิสิตนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบในฐานะครูกบั

ศิษย ์

    

5. พิจารณาคาํร้องต่าง ๆ ของนิสิตนกัศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาใหท้นัเวลา 

    

6. ติดต่อส่ือสารกบันิสิตนกัศึกษาดว้ยวธีิการต่างๆ     

7. จดัทาํระเบียนสะสมของนิสิตนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ     

8. ใหค้วามร่วมมือกบัคณะกรรมการการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัคณะ     
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ตอนที่  2 หน้าที่เฉพาะกรณทีี่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติ 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ

ไม่ม*ี ไม่ได้ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ 

1. ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษาในกรณีท่ีมี

ปัญหา 

   

2. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษาใน

กรณีท่ีมีปัญหา 

   

3. ติดต่อกบันิสิตนกัศึกษาในความรับผดิชอบท่ีขาดเรียนหรือมีปัญหาอ่ืนๆ 

ท่ีสมควรไดรั้บความช่วยเหลือ 

   

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของนิสิตนกัศึกษาท่ีรับผดิชอบ    

5. ใหก้ารรับรองนิสิตนกัศึกษาเม่ือนิสิตนกัศึกษาตอ้งการนาํเอกสารไป

แสดงแก่ผูอ่ื้น เช่น  การศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา เป็นตน้ 

   

6. พิจารณาตกัเตือนนิสิตนกัศึกษาท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม    

7. ประสานงานกบัผูป้กครองนิสิตนกัศึกษาเม่ือนิสิตนกัศึกษามีปัญหา    

*  ไม่มี  หมายถึง  ไม่มีเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จึงไม่ต้องปฏิบัติ 
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ส่วนที ่ 4   การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านวชิาการ 
 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน  

ข้อ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 

1. ใหค้าํแนะนาํนิสิตนกัศึกษาในการคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบั 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัสูตร  

    

2. ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่นิสิตนกัศึกษาท่ีเก่ียวกบั กฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ี

สาํคญัซ่ึงอาจทาํใหนิ้สิตนกัศึกษาตอ้งถูกลงโทษทางวนิยั 

    

3. ใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาโดยใชข้อ้มลูภูมิหลงั ความสนใจและ

ความสามารถของนิสิตนกัศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 

    

4. ใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเลือกวชิา

เรียนให้เหมาะสมกบัแผนการศึกษาของนิสิตนกัศึกษาและเป็นไป

ตามหลกัสูตร 

    

5. วเิคราะห์ผลการเรียน และใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการลงทะเบียนวชิา

เรียนให้เหมาะสมกบัสถานภาพการเรียนของนิสิตนกัศึกษา 

    

6. ควบคุมการลงทะเบียนวชิาเรียนของนิสิตนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

โครงสร้างของหลกัสูตรและระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

    

7. ใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวชิาเรียน     

8. ใหค้าํแนะนาํแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนระดบัอุดมศึกษา     

9. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํหรือช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษา เพื่อการแกไ้ข

ปัญหาดา้นการเรียน 

    

10. ติดตามผลการเรียนของนิสิตนกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งให้

คาํปรึกษา แนะนาํ เม่ือผลการเรียนของนิสิตนกัศึกษาตํ่าลง 

    

11. ใหค้าํแนะนาํและดูแลอยา่งใกลชิ้ดแก่นิสิตนกัศึกษาท่ีมีคะแนน

เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 

    

12. ตรวจสอบการเรียนรายวชิาของนิสิตนกัศึกษาใหค้รบตามหลกัสูตร     

13. ใหค้าํปรึกษา แนะนาํเก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี     
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ส่วนที ่ 5   การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาด้านการพฒันานิสิตนักศึกษา  
 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน  
 

ข้อ หน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 

1. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบับริการต่างๆ ในมหาวิทยาลยัและชุมชน     

2. ใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากมี

ปัญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได ้ก็ควรดาํเนินการส่ง

ต่อนิสิตนกัศึกษาไปรับบริการจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นนั้นโดยตรง 

    

3. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวติอยา่งปลอดภยั      

4. ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม     

5. ใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา     

6. ใหข้อ้มูลทางดา้นอาชีพท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนกัศึกษา     

 

ส่วนที ่ 6   การดําเนินงานตามข้อปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ 

คําช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่าน  
 

ข้อ ข้อปฏิบัติของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ 
ระดับการปฏิบัต ิ

ไม่ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก 

1. ศึกษาขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น กฎระเบียบ วธีิดาํเนินการหลกัสูตรและ

บริการต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

    

2. สนใจติดตามขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการใหค้าํปรึกษา     

3. พฒันาตนเองใหมี้คุณลกัษณะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการทั้งดา้น

บุคลิกภาพและดา้นความรู้ ความสามารถ 

    

4. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ     

5. กาํหนดเวลาและวธีิการติดต่อกบัอจารยท่ี์ปรึกษาใหนิ้สิตนกัศึกษา

เขา้พบเพื่อขอรับคาํปรึกษา 

    

6. ประชุมนกัศึกษาในความดูแลภาคการศึกษาละ 2-4 คร้ัง     

7. เขียนบนัทึกการใหค้าํปรึกษาแนะนาํนิสิตนกัศึกษา      

8. รายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการและปัญหาของ

นิสิตนกัศึกษาต่อคณบดีเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
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ต◌ัวอย่างแบบสอบถาม 

 

ความคิดเห็นเกีย่วกบัระบบการให้คําปรึกษาวชิาการ 

สําหรับนิสิตนักศึกษา 

 

คาํช้ีแจง         แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย  5 ส่วน โปรดตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้ 

                      ส่วนท่ี  1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                      ส่วนท่ี  2   ความคิดเห็นเก่ียวกบับุคลิกภาพของอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ 

                      ส่วนท่ี  3   การปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัระบบการให ้

                                       ใหค้าํปรึกษาวชิาการ                                    

                      ส่วนท่ี  4   ระดบัความเขา้ใจของนิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร การเลือกรายวชิาเรียน 

                                       การลงทะเบียนเรียน และระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

                      ส่วนท่ี  5  ความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษาท่ีมีต่อระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

 

ส่วนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

1. เพศ    (       )      ชาย  (       )      หญิง  

2.  อาย ุ.......................ปี       

3.  คณะ/วทิยาเขตท่ีสงักดั.......................................... มหาวทิยาลยั.................................................. 

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

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

6.  คะแนนเฉล่ียสะสม...................................................               
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ส่วนที ่ 2  ความคดิเห็นเกีย่วกบับุคลกิภาพของอาจารย์ทีป่รึกษาวชิาการ 

 

คาํช้ีแจง :โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีนิสิตนกัศึกษาเห็นวา่ตรงกบับุคลิกภาพของอาจารยท่ี์ปรึกษาของ

นิสิตนกัศึกษามากท่ีสุด  
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

น้อย ปานกลาง มาก 

1. มีลกัษณะท่ีอบอุน่     

2. มีหนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส     

3. มีความเป็นกนัเอง    

4. เจรจาดว้ยถอ้ยคาํท่ีเป็นมิตร    

5. มีความโอบออ้มอารี    

6. มีความจริงใจ    

7. มีความเห็นอกเห็นใจ    

8. มีความประพฤติท่ีเหมาะสมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม    

9. มองโลกในแง่ดี    

10. มองนิสิตนกัศึกษาในแง่ดี    

11. มีเวลาใหค้าํปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน    

12. ใหนิ้สิตนกัศึกษาไดพ้บทุกคร้ังเม่ือมีการนดัหมาย    

13. มีความกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะใหค้าํปรึกษา    

14. รับฟังความคิดเห็นของนิสิตนกัศึกษา    

15. ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล    

16. มีความเขา้ใจปัญหาของนิสิตนกัศึกษา    

17. มีความเขา้ใจความรู้สึกของนิสิตนกัศึกษา    

18. เตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือแก่นิสิตนกัศึกษาอยา่งสุดความสามารถ    

19. มีการติดตามผลของการใหค้าํปรึกษา    

20. เอาใจใส่นิสิตนกัศึกษาอยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ    
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ส่วนที ่ 3  การปฏบิัตตินตามข้อปฏิบัตขิองนิสิตนักศึกษาเกีย่วกบัระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ    

                      

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัตนตามขอ้ปฏิบติัของนิสิตนกัศึกษา  
 

ข้อ ข้อปฏิบัตขิองนิสิตนกัศึกษา 
ระดบัการปฏบิัต ิ

ไม่ปฏบิัต ิ น้อย ปานกลาง มาก 

1. ศึกษากฎระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั     

2. ปฏิบติัตามกฏระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั     

3. เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถาบนัจดัข้ึน     

4. เขา้ร่วมประชุมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา

กาํหนดไว ้ 

    

5. ปฏิบติัตามแผนการศึกษาท่ีไดก้าํหนดไว ้     

6. ศึกษาเล่าเรียนอยา่งเตม็ความสามารถเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย คือ 

ความสาํเร็จการศึกษา 

    

7. ช่วยเหลือและประสานงานใหเ้พ่ือนไดรั้บคาํปรึกษาทาง

วชิาการกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง 

    

 

 

ส่วนที ่ 4    ระดบัความเข้าใจของนิสิตนักศึกษาเกีย่วกบัหลกัสูตร การเลอืกรายวิชาเรียนการลงทะเบียนเรียน และ

ระเบียบข้อบังคบัของมหาวทิยาลยั 

 

คาํช้ีแจง  : นิสิตนกัศึกษามีความเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โดยทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ี

ตรงกบัความเป็นจริง  
 

ข้อ ข้อความ 
ระดบัความเข้าใจ 

น้อย ปานกลาง มาก 

1. หลกัสูตรท่ีนิสิตนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั    

2. การเลือกรายวชิาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา    

3. ระบบการลงทะเบียนเรียน    

4. ระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั เช่น ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการจดั

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระเบียบวา่ดว้ยกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา  วนิยั

นิสิตนกัศึกษา 
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ส่วนที ่ 5   ความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษาทีม่ต่ีอระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ 

 

คาํช้ีแจง  : นิสิตนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อประเด็นต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โดยทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีนิสิต

นกัศึกษาเห็นวา่ตรงกบัความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษามากท่ีสุด  
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ข้อ ข้อความ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัทุนการศึกษา      

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั      

3. ขอ้มูลเก่ียวกบับริการท่ีมหาวทิยาลยัจดัใหนิ้สิต

นกัศึกษา 

     

4. ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของมหาวทิยาลยัและ

ชุมชนท่ีมหาวทิยาลยัตั้งอยู ่

     

5. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ      

6. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรมนิสิตนกัศึกษา      

7. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการ

ใหค้าํปรึกษาวชิาการ 

     

8. ความพร้อมของอุปกรณ์เพ่ือใชก้บัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการใหค้าํปรึกษา

วชิาการ 

     

9. การดูแลช่วยเหลือนิสิตนกัศึกษา      

10. การช้ีแจงใหนิ้สิตนกัศึกษาเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

     

11. การช้ีแจงใหนิ้สิตนกัศึกษาทราบขอ้ปฏิบติัของนิสิต

นกัศึกษา 

     

12. การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนิสิตนกัศึกษา

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

     

13. การติดต่อกบันิสิตนกัศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

     

14. โอกาสท่ีนิสิตนกัศึกษาเขา้พบอาจารยเ์พ่ือขอรับ

คาํปรึกษา 
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ข้อ ข้อความ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

15. การใหค้าํแนะนาํนิสิตนกัศึกษาในการคน้หาขอ้มูล

เก่ียวกบักฎ ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หลกัสูตร 

     

16. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบท่ีสาํคญัแก่นิสิต

นกัศึกษา 

     

17. การใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัการ

วางแผนการศึกษาและอาชีพ  

     

18. การใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบั

หลกัสูตรและการลงทะเบียน 

     

19. การใหค้าํแนะนาํแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัการ

คน้ควา้หาความรู้ 

     

20. การใหค้าํแนะนาํแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบับริการ

ต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัและชุมชน 

     

21. การใหค้าํปรึกษาเบ้ืองตน้แก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบั

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

     

22. การใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบัการ

ดาํเนินชีวติอยา่งปลอดภยั 

     

23. การใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

     

24. การใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตนกัศึกษาเก่ียวกบั                

การเขา้ร่วมกิจกรรมนิสิตนกัศึกษา 

     



  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

 

ตวัอย่างแบบฟอร์มต่างๆ และหน้าเวบ็ไซต์ ระบบการให้คาํปรึกษาวชิาการ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
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            ระเบียนสะสม 

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

คาํช้ีแจง     ใหนิ้สิตนกัศึกษาเติมขอ้ความในช่องวา่งตามความเป็นจริงดว้ยตวับรรจงและหรือเขียน

เคร่ืองหมาย √   ลงใน ( ) ขอ้มูลทั้งหมดจะเก็บเป็นความลบัและจะนาํมาใช ้เพ่ือประโยชน์สาํหรับนิสิต

นกัศึกษาเท่านั้น 

ข้อมูลส่วนตวั  

1.  ช่ือ – สกลุ..................................................................ช่ือเล่น.........................รหสัประจาํตวั................................ 

     เกิดวนัท่ี..................เดือน.......................................... พ.ศ. .............................อายุ...............ปี ศาสนา.................. 

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

    ท่ีอยูข่องนิสิตนกัศึกษา........................................................................................................................................ 

    โทรศพัท.์.............................E-mail address................................................เก่ียวขอ้งกบันิสิตนกัศึกษา................ 

3. เพ่ือนสนิท   

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

    ท่ีอยู.่.................................................................................................................โทรศพัท์......................... 

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

                ท่ีอยู.่.................................................................................................................โทรศพัท์.......................... 

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-สกลุ.....................................................................อาย.ุ.............ปี       การศึกษา...................................... 

    ท่ีอยู.่....................................................................................................................โทรศพัท์................................... 

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

    สถานท่ีทาํงาน....................................................................................................โทรศพัท์.................................... 

2. มารดาช่ือ-สกลุ.............................................................อายุ..............ปี        การศึกษา........................................... 

    ท่ีอยู.่.................................................................................................................โทรศัพท.์..................................... 

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

    สถานท่ีทาํงาน.................................................................................................โทรศพัท์....................................... 
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รูปถ่าย 

ขนาด 1น้ิว 



  

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

                                                           (    ) อยูด่ว้ยกนั     (    ) แยกกนัอยู ่                      

                          (    ) หยา่ร้าง     (    ) อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 

4. นิสิตนกัศึกษาอยูใ่นความปกครอง 

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

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

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

5. ผูส้นบัสนุนการศึกษา 

      (    ) บิดา มารดา               (    ) ผูป้กครอง               (    ) อ่ืน ๆ ............................................................................ 

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.............. 

กจิกรรมดเีด่น 

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

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

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

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

อืน่ๆ .............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

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

(                                                     ) 

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

คร้ังท่ี................. 

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

 

ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................เพศ....................อายุ.............ปี 

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

วธีิการติดต่อกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา                                                                          ปัญหา 

               (    ) มาพบดว้ยตนเอง                                                                  (    ) ปัญหาการเรียน 

               (    ) โทรศพัท ์                                                                             (    ) ปัญหาส่วนตวั 

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

               (    ) อ่ืน ๆ ระบุ.............................. 

 

ปัญหา การใหก้ารปรึกษา/การช่วยเหลือ ผลท่ีไดรั้บ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           

  เร่ิมเวลา...................................น. ส้ินสุดเวลา...................................น. รวม.............................นาที 

 

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

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

                                                                                                                อาจารยท่ี์ปรึกษา  
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รายนามนิสิตนักศึกษาที่เข้าประชุม 

 

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

ลาํดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ช้ันปี 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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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. นิสิตนกัศึกษามาพบเพื่อขอรับคาํปรึกษา/แนะนาํ จาํนวน.......................คร้ัง 

2. ประชุมนิสิตนกัศึกษา จาํนวน........คร้ัง  มีนิสิตนกัศึกษาเขา้ประชุม จาํนวน..........คน 

3. ผลการเรียนของนิสิตนกัศึกษา 

(    ) สอบผา่นทุกรายวชิา จาํนวน......คน  (    ) สอบไม่ผา่นบางรายวชิา จาํนวน... คน 

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

(    ) ลาออก                   จาํนวน......คน          (    ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............จาํนวน......คน 

4. การส่งนิสิตนกัศึกษาเขา้รับความช่วยเหลือ / แนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั 

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

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

(    ) สุขภาพ                  จาํนวน......คน         (    ) อ่ืน ๆ (ระบุ)............จาํนวน......คน 

5. เร่ืองอ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรทราบ 

 

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

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

                                                                                                 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ท่ี ................../....................                                                

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

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

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

 

เร่ือง  ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ 

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

          คณะมีความประสงคจ์ะขอปรึกษาหารือกบัท่านในเร่ืองของนกัศึกษา ซ่ึงอยูใ่นความปกครอง

ของท่าน จึงขอใหท้่านสละเวลาไปพบอาจารย.์..........................................ณ.....................................

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

เพื่อสะดวกในการติดต่อโปรดนาํเอกสารฉบบัน้ีมาดว้ย 

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

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

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

                                                                                                                    คณบดี  

 

 

 

สาํนกังานคณบดี 

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

โทรสาร.................................... 
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คณะผูวจัิย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.บญุเรียง  ขจรศลิป์   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์  ขจรศลิป์ 

 

 

ผูประสานงานการจัดพิมพ 
 นายบรรลือ   วิศษิฎอนพุงษ์ 

 นางสาวขวญัเรือน  พทุธรัตน์ 

 

 

หนวยงานรับผดิชอบ 
 สํานักสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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	คำชี้แจง
	39
	ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการ
	ด้านบริบท
	การให้ความสำคัญของระบบการให้คำปรึกษาวิชาการ
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	(  ) ไม่มีลายลักษณ์อักษร (  ) มีลายลักษณ์อักษร
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	(  ) ไม่มีการกำหนด (  ) มีการกำหนด
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	(  ) ไม่มีการบรรจุ  (  ) มีการบรรจุ
	ด้านปัจจัยนำเข้า
	1.  มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คำปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่
	(  ) ไม่มีคำสั่ง (  ) มีคำสั่ง
	2.  คณะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คำปรึกษาวิชาการระดับคณะหรือไม่
	(  ) ไม่มีคำสั่ง  (  ) มีคำสั่ง
	3.  คณะมีคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หรือไม่
	(  ) ไม่มีคำสั่ง  (  ) มีคำสั่ง
	5.  มหาวิทยาลัยมีเอกสารที่เป็นเครื่องมือในการให้คำปรึกษา อะไรบ้าง
	(  ) ไม่มีเอกสาร
	(  ) เอกสารข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
	(  ) คู่มือนิสิตนักศึกษา
	(  ) หลักสูตรของคณะที่นิสิตนักศึกษาสังกัด
	(  ) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
	(  ) แฟ้มระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
	(  ) แบบฟอร์มและแบบคำร้องต่าง ๆ
	(  ) ความพร้อมระดับปานกลาง (มีเครื่องมือ 3-4 รายการ)
	(  ) ความพร้อมระดับมาก (มีเครื่องมือ 5-6 รายการ)
	7.  มหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่เป็นเครื่องมือในการให้คำปรึกษา รายการใดบ้าง
	(  ) ไม่มีข้อมูล
	(  ) ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
	(  ) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตนักศึกษา
	(  ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ตั้งอยู่
	(  ) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
	(  ) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
	8.  ความพร้อมของข้อมูลที่เป็นเครื่องมือในการให้คำปรึกษา ตามที่ปรากฏในข้อที่ 7 อยู่ในระดับใด
	(  ) ความพร้อมระดับปานกลาง (มีเครื่องมือ 3-4 รายการ)
	(  ) ความพร้อมระดับมาก (มีเครื่องมือ 5 รายการ)
	9.  มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายการใดบ้าง
	10.  ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ปรากฏในข้อที่ 9 อยู่ในระดับใด
	(  ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีระบบ)
	(  ) ความพร้อมระดับน้อย (มีจำนวนระบบ 1 รายการ)
	(  ) ความพร้อมระดับปานกลาง (มีจำนวนระบบ 2 รายการ)
	(  ) ความพร้อมระดับมาก (มีจำนวนระบบ 3 รายการ)
	1.   การให้คำปรึกษาวิชาการระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการกับนิสิตนักศึกษา ตามที่ปรากฏในแบบบันทึกให้คำปรึกษา มีลักษณะเป็นอย่างไร
	(  ) ไม่มีการให้คำปรึกษา
	(  ) มีการให้คำปรึกษา แต่ไม่มีการจดบันทึก
	(  ) มีการให้คำปรึกษา และมีการจดบันทึก
	2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่การให้คำปรึกษาวิชาการ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาต่อคณบดีหรือไม่
	(  ) ไม่มีการรายงานสรุปผล
	(  ) มีการรายงานสรุปผล

