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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ใช้เป็นคู่มือ/แนวทางเพ่ือให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่นักศึกษาทุกชั้นปี เนื่องจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักศึกษามากที่สุด รวมทั้งยังเป็นผู้ทีดู่แลและท าให้เกิดความเข้าใจที่ดี
ระหว่างมหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา และการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ มี
แนวทางยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 5 ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ระบบสนับสนุนการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส่วนที่ 2 นโยบายด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ 3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส่วนที่ 4 หลักการและแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา 
ส่วนที่ 5 ระบบสนับสนุนการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่ งว่ารายละเอียดของงานส่วนต่าง ๆ 
ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ที่ปรึกษา และช่วยให้การด าเนินการ
เป็นไปได้ด้วยดี โดยเกิดประโยชน์ และส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ต่อไป 

 
 
      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีชื่อ
เดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจ ามณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไป
รวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และในปี พ.ศ. 2477 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถม
วิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511 จัดตั้งเป็นวิทยาลัย
ครูนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ได้รับ
พระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และวันที่ 
15 มิถุ น ายน  พ .ศ .  2547 ได้ เปลี่ ยนสถานะ เป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ เนื้อที่ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน 5 คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน มีศูนย์การศึกษาต าบลย่านมัทรี เนื้อที่ 500 ไร่ ซึ่งได้จัดท า 
แผนแม่บทระยะ 20 ปี เพ่ือเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ 
 
ตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย 

 

 พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ หมายถึง พระตรา 
ที่ใช้ประทับก ากับพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์  ในต้น
เอกสารส าคัญส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน 
พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่ง
อิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ
เลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูป
เศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐทิศ แปลความหมายว่า 
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน  โดยที่วันพระบรม
ราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระ
ที่นั่งอิฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศทั้งแปด
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบ
ประชาธิปไตยทรงรับน้ าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะ
ทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน 
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 รูปวงรี ภายในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 รัชกาลที่ 9 ล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย 
สีต่าง ๆ จ านวน 5 สีได้แก่  
 สีน้ าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม 
             "มหาวิทยาลัยราชภฏั" 
 สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
 สีส้ม หมายถึง แทนค่าความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล 
             ใน 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านภูมิปัญญา 
 สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ปรัชญา เป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

2. วิจัยและบริการวิชาการท้องถิ่นและภูมิภาค 
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการ 
   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานยึดหลักธรรมภิบาล 

เอกลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการวิชาการ 
อัตลักษณ์ 
 

บัณฑิตท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชน
และท้องถิ่น 
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พระพุทธรูปประจ ำมหำวิทยำลัย 
พระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ พระพุทธสัพพัญูบรมครูประชานาถ 

สังฆราชอุทิศ เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราษฎร์ ตามแบบพระพุทธรูปที่ได้มีการสร้างขึ้นในสมัย
เริ่มแรกในประเทศอินเดีย คนไทยมักเรียกว่าปางขอฝน บางท่านเรียกปางปฐมเทศนาบ้าง 
ปางประทานพรบ้าง เพราะมีลักษณะใกล้เคียงทั้งพระอิริยาบถและ
ความหมาย อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปพระองค์นี้ เป็นพระพุทธรูป
ปางคันธาร หรือปางขอฝน ตามที่ ท่านสมเด็จพระสังฆราชอริยวง
ศาคตญาณ (ปุน ปุณฺณสิริ) ได้ตรัสไว้ เมื่อน ามาประดิษฐสถานที่
วิทยาลัยครูนครสวรรค์แล้วชาวบ้านก็เรียกติดปากว่า หลวงพ่อ 
พระสัพพัญู หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสมเด็จฟ้าแจ้ง เพราะถือนิมิต
ขณะท าพิธีเททองหล่อ ทองฟ้าแจ้ง แจ่มใส เมื่อเสร็จพิธีฝนตกหนัก 
แม้กระทั่งได้อัญเชิญมาวิทยาลัยครู ฝนก็ตกตลอดทาง จึงเป็นเรื่อง
น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ค าว่า “สัพพัญู” แปลว่า ผู้รู้สิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็น
พระนามประการหนึ่งของพระพุทธเจ้า มีหมายความว่า พระองค์
ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลทั้งเวลาหลับและเวลาตื่น พระ
พุทธสัพพัญูฯ จึงเป็นพระพุทธรูปที่คู่ควรแก่การบูชา ดังปรากฏในมงคลสูตรไว้ว่า ปูชา จ ปูชนียาน  
เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  บูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้
บูชาเพ่ือระลึกถึง พระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เพ่ือความสงบสุข ความ
เจริญงอกงามจะมีแก่ตนเอง และสังคมตลอดไป 
 
ดอกไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย 

พะยอม ถูกก าหนดเป็นดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะมาเป็นวิทยาลัย
ครูนครสวรรค์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และ
จนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงใช้ดอกพะยอมเป็นดอกไม้
ประจ ามหาวิทยาลัยเช่นเดิม  

พะยอมเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15–20 เมตร ทรง
พุ่มกลม ผิวเปลือกสีน้ าหรือเทา เนื้อไม้มีสี
เหลืองแข็ง ล าต้นแตกเป็นร่องตามยาวมีสะเก็ด
หนา ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบมีเส้นใบชัด ดอกออกเป็น
ช่อใหญ่ส่วนยอดของต้น ดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอกมีลักษณะกลม กลีบดอก
เรียบโค้งเล็กน้อย มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

  



5 
 

บทท่ี 2 
นโยบำยด้ำนวิชำกำร และกำรจดักำรศกึษำของมหำวทิยำลัย 

 
นโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบ (Active Learning) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 มาจนถึงปัจจุบัน และปรากฏเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมาตรฐานที่ 6 มาตรฐาน
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ว่ามีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในลักษณะ Active 
Learning (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา :2550:17) จึงนับเป็นความ
พยายามของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ซึ่งนโยบายนี้จะส าเร็จไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning จากคณาจารย์ทุกคน 
 

ควำมหมำย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นระบบการจัดการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้พัฒนาการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติและสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ 
 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน McKinney (2008) ได้เสนอรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับ
เพ่ือนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยจัดกลุ่มๆ ละ 3-6 คน 

3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และ พิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา 

 



6 
 

4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกมเข้ามาบูรณาการ 
ในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้น
การประเมินผล 

5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือ การร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 

6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
ได้น าเสนอข้อมูลที่ได้จาก ประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียน รู้มาแล้ว 

8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการ
เรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจ
เรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(problem-based learning) 

9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วน าเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 

10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้ง
เสนอความคิดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียน 

11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ 
ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืนๆ 

12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพ่ือน าเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ
ความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดท าเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วน าเสนอผลงานต่อ
ผู้เรียนอื่น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ สามารถใช้ได้กับผู้เรียนทุก
ระดับ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคล เรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ โดย
กระบวนการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และ
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การเรียนรู้สูงสุด ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน การแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้สอนจะ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ความรู้เกิดจาก
ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติตำมภำระงำนของอำจำรย์ 
 การปฏิบัติตามภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ระบุไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การก าหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงาน และการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559  หมายความว่า งานสอน 
งานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานอื่น ๆ ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติและสอดคล้องกับประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สรุปได้ดังแผนภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 1  กรอบการปฏิบัติตามภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  

การปฏิบัตติามภาระงานของอาจารย ์
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ต่อภาคการศึกษาปกต ิ

ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและ
งานวิชาการอื่นๆ 

ภาระงานบริการ
วิชาการ 

ภาระงานอ่ืนๆ 
ภาระงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

งานสอน /งานฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจ /
งานอาจารย์ที่
ปรึกษา /งาน
ควบคุม
วิทยานิพนธ ์

ผลงานวิจัย (วิจัยใน
สิ่งที่สอน/สอนในสิ่ง
ที่วิจัย) เอกสารค า
สอน /เอกสาร
ประกอบการสอน 
ต ารา /การตีพิมพ์
เผยแพร่บทความ
ทางวิชาการ /
สิ่งประดิษฐ์ /งาน
สร้างสรรค์ /แปล 

กรรมการ /
วิทยากร /การ
จัดการอบรม
เผยแพร่องค์
ความรู้ต่าง ๆ 
ให้แก่ชุมชน 

งานหรือกิจกรรม
เพื่อท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม /
กิจกรรมอนรุักษ์
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  

งานหรือกิจกรรมที่
สอดคล้องกับพันธ
กิจของ
มหาวิทยาลยั /
งานบริหารจดัการ 
(ถ้ามี) 
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จากแผนภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงภาระงานพอสังเขปของบทบาทการเป็นอาจารย์ ซึ่งใน
คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงภาระงานสอนของอาจารย์ ในบทบาทการเป็นอาจารย์ผู้สอน และบทบาทการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแล 

 

ภำระงำนสอน 
 นิยามของภาระงานสอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ คือ  การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ครอบคลุมการสอนทุกประเภทที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอนแบบบรรยาย 
การสอนปฏิบัติ การควบคุมวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ของนักศึกษา ปัญหาพิเศษ การนิเทศสหกิจศึกษา 
การนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน  
 จากพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือการผลิตบัณฑิต และสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศาสตร์ 
และน าความรู้ดังกล่าวกลับมาสู่กิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ มีคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กำรสอน 

กำรวำงแผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
1. การวิเคราะห์ความรู้เดิมของผู้เรียน 2. การวางแผนการสอน 
   วิธีการเป็นรายบุคคล     รายละเอียดรายวิชา 
   ผล เป็นรายกลุ่ม/บุคคล         (มคอ. 3) 
      (มคอ. 5 ที่ผ่านมา) 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยวิธีกำรที่หลำยหลำย 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น Active Learning 
    เหมาะสมกับผู้เรียน    สอดคล้องกับเนื้อหา    ความสนใจของผู้เรียน 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการเนื้อหาวิชากับคุณธรรมจริยธรรม 
    ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต    ความมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติจริง 
    รายกลุ่ม/รายบุคคล    มอบหมายงานที่เหมาะสม 
    มีเป้าหมายและเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ชัดเจน 

A 
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แผนภำพที่ 2  กระบวนการและข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 
 

 นอกจากภาระงานการสอนตามที่กล่าวแล้ว ยังมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนที่อาจารย์
ควรทราบ ได้แก่ การคุมสอบ การส่งผลการเรียนและการแก้ไขผลการเรียน ดังแผนภาพที่ 3 
  

กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ 
1. การจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ 
    ศึกษาวิเคราะห์/จัดท ารายการสื่อการเรียนการสอน 
2. การใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรายวิชา และเทคนิคการเรียน
การสอนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
    การเลือกใช้สื่อการสอน/ต ารา/เอกสาร    ประเมิน/ปรับปรุงสื่อ 

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
1. การเลือกเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
    พัฒนาแบบทดสอบ/แบบเขียนตอบ 
2. การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
    สัดส่วนคะแนนเก็บและคะแนนปลายภาค    สอบกลางภาคเรียน 
    วัดและประเมิน ความรู้/ทักษะ/คุณธรรมจริยธรรม ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
3. การแจ้งผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
    เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

กำรปรับปรุงแก้ไข 
    การท าวิจัยในชั้นเรียน/การวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
    รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ในการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

A 
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แผนภำพที่ 3  กระบวนการและข้ันตอนการคุมสอบ 
 
  

กำรวำงแผนก่อนกำรคุมสอบ 
    ส ารวจเวลาสอบ ห้องสอบ และข้อสอบ 
    ศึกษาระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2550 
    ศึกษาระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2550 
    ศึกษาระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2558 

กำรด ำเนินกำรคุมสอบ 
    ตรวจสอบข้อสอบและกระดาษค าตอบกับจ านวนนักศึกษาหน้าซอง
ข้อสอบ 
    ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบตามสมควร ทั้งนี้ตรวจสอบ
การแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ห้ามน าเอกสาร 
เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ 
    ตรวจบัตรนักศึกษา และให้ลงลายมือชื่อเข้าสอบในใบรายชื่อ 
    แจกข้อสอบเท่ากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ 
    ให้นักศึกษาเริ่มท าข้อสอบเมื่อถึงเวลาที่ก าหนด 
    ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบหลังลงมือสอบไปแล้ว 15 นาที เว้น
แต่นักศึกษาได้รับการอนุญาตจากประธานด าเนินการสอบ เนื่องจากมีเหตุ
จ าเป็น 
    ดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต 
    ควรเตือนนักศึกษา เมื่อใกล้หมดเวลาสอบตามสมควร 

กำรตรวจสอบผลกำรคุมสอบ 
    เก็บข้อสอบและเรียงกระดาษค าตอบตามเลขที่ผู้เข้าสอบให้ครบถ้วน 
    ลงนามผู้คุมสอบที่หน้าซองข้อ พร้อมกรอกจ านวนผู้เข้าสอบ 
ผู้ขาดสอบให้ครบ 
    น าส่งข้อสอบ และกระดาษค าตอบคืนที่คณะ พร้อมลงชื่อส่งข้อสอบ 
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แผนภำพที่ 4  การส่งผลการเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 5  การแก้ไขผลการเรียน  

    ผู้สอนเข้าเว็บไซต์ห้องทะเบียน ที่หน้าเพจ http://regis.nsru.ac.th/  เลือกเมนู 
“ระบบงานส าหรับอาจารย์” 
    บันทึกข้อมูลผลการเรียนตามช่องที่ปรากฏในระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมตรวจทานความ
ถูกต้องของข้อมูล เมื่อสมบูรณ์แล้วจัดพิมพ์เป็นเอกสาร 1 ชุด  
    ผู้สอนน าเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากระบบน าส่งคณะ โดยเสนอเรื่องผ่านหัวหน้าสาขาหรือ
ตามท่ีตกลงกันในแต่ละคณะ และคณบดีตามล าดับ 
    คณบดีน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาผลการเรียน 
    คณบดีลงนามอนุมัติผลการเรียนในกรณีท่ีไม่พบข้อผิดพลาด หากมีข้อผิดพลาดให้ส่งเรื่อง
คืนผู้สอนเพื่อแก้ไขและเสนอเรื่องตามล าดับอีกครั้ง 
    คณะส าเนาผลการเรียนจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด และจัดส่งเอกสารตัวจริงที่กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือจัดเก็บในฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย 
    คณะติดตามผลการเรียนจากผู้สอนที่ค้างส่งผลการเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

กำรส่งผลกำรเรียน 

กำรแก้ไขผลกำรเรียน 

    ผู้สอนจัดท าบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ผ่านหัวหน้าสาขาและคณบดีตามล าดับ พร้อมทั้ง
แนบหลักฐานรายละเอียดการให้คะแนนของเดิมและของใหม่ 
    คณบดีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนให้ความเห็น 
    คณะส่งเรื่องผ่านส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่อธิการบดี 
หรือรองอธิการบดีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการแก้ไขผลการเรียนตามที่ได้รับการอนุมัติ 

กำรวำงแผนก่อนกำรแก้ไขผลกำรเรียน 
  ส ารวจสาเหตุของการผิดพลาด โดยให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขต่อไปนี้ 
    การบันทึกข้อมูลผิดพลาด       การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

กำรตรวจสอบ ติดตำม และกำรปรับปรุงแก้ไข 
นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนของตนเอง ผ่านระบบงานนักศึกษา 
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 งำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 งานอาจารย์ที่ปรึกษา ตามประกาศภาระงานของมหาวิทยาลัย อาจารย์ทุกคนต้องได้รับ
มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 หมู่เรียน โดยก าหนดให้นับเป็นภาระงาน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ต่อ 1 หมู่เรียน ซึ่งรายละเอียดของงานอาจารย์ที่ปรึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้นจะได้
กล่าวถึงในบทถัดไป 
 

จรรยำบรรณวิชำชีพ 
จรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นมาตรฐานของการประพฤติชอบ ปฏิบัติชอบ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ

จะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพ่ือผดุงเกียรติและ
สถานะของวิชาชีพนั้น ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน 
หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ จรรยาบรรณในวิชาจะเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นสาขาอาชีพใด เพ่ือให้สมาชิกในวิชาชีพด าเนินชีวิตตามหลักมาตรฐานดังกล่าว หลักที่ก าหนดใน
จรรยาบรรณวิชาชีพทั่วไป คือ แนวความประพฤติปฏิบัติที่มีต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อ
สังคม ซึ่งจรรยาบรรณท่ีควรปฏิบัติครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

จรรยำบรรณต่ออำชีพ ผู้ที่อยู่ในวงวิชาชีพจะต้องยึดถือจรรยาบรรณ ในการด ารงวิชาชีพให้
เป็นที่ยอมรับ คือ  

1. ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็น
ว่าอาชีพครู เป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะที่เป็นอาชีพที่สร้างคนให้มี
ความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่พึงประสงค์ของสังคม ผู้อยู่ในวิชาชีพจะต้องมั่นใจ ในการประกอบ
วิชาชีพด้วยความรัก และชื่นชมในความส าคัญของวิชาชีพ  

2. ธ ารงและปกป้องวิชาชีพ สมาชิกของสังคมวิชาชีพต้องมีจิตส านึกในการธ ารง ปกป้อง และ
รักษาเกียรติภูมิของวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแคลน หรือเหยียบย่ า ท าให้สถานะของวิชาชีพต้องตกต่ า 
หรือ มัวหมองการธ ารงปกป้องต้องกระท าทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา หรือต้องมีการ
แก้ไขข่าวหรือประท้วงหากมีข่าวคราวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ  

3. พัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ หน้าที่ของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การที่ต้องรับผิดชอบใน
การศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพ่ือท าให้วิทยาการในศาสตร์สาขาวิชาชีพ
ก้าวหน้าทันสังคมทันเหตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ท าให้คนเก่ง และฉลาดขึ้น โดย
วิธีการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักเรียน ใฝ่รู้ ช่างคิด มีวิจารณญาณ มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ 
มากขึ้น  

4. สร้างองค์กรวิชาชีพให้เข้มแข็ง สมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างองค์กร
วิชาชีพให้คงมั่นธ ารงอยู่ได้ด้วยการเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิก และเป็นเวทีให้คนในวงการได้แสดง 
ฝีมือและความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน
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ทางด้านการสร้างแบบเรียนใหม่ ๆ การเสนอแนวความคิดว่าในเรื่องของการพัฒนาคน การเรียนการ
สอน และการประเมินผล  

5. ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพต้องร่วมมือกันในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยน
แนวความคิดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากไม่ได้รับความ
สนับสนุนจากสมาชิกแล้ว ท าให้องค์กรวิชาชีพขาดความส าคัญลงและไม่สามารถด าเนินภารกิจของ
องค์กรวิชาชีพต่อไปได้บทบาทของการธ ารงมาตรฐานและการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการก็
ย่อมจะลดลงด้วย ถ้าไม่มีปริมาณสมาชิกที่สนับสนุนเพียงพอ  

 

จรรยำบรรณต่อผู้เรียน อาจารย์จะต้องมีความประพฤติปฏิบัติต่อผู้เรียน 9 ประการ คือ  
1. ตั้งใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของอาจารย์ต้องพยายามที่จะท าให้ลูกศิษย์เรียนด้วย

ความสุข เรียนด้วยความเข้าใจ และเกิดความมานะพยายามที่จะรู้ในศาสตร์นั้น อาจารย์จึงต้องตั้งใจ
อย่างเต็มที่ที่จะศึกษาวิชาการทั้งทางศาสตร์ที่จะสอน ศาสตร์ที่จะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ต้อง
พยายามที่จะหาวิธีการใหม่ ๆ มาลองทดลองสอน  

2. รักและเข้าใจศิษย์ อาจารย์ต้องพยายามศึกษาธรรมชาติของวัยรุ่น ว่ามีปัญหามีความไวต่อ
ความรู้สึก (sensitive) และอารมณ์ไม่มั่นคง อาจารย์จึงควรให้อภัย เข้าใจ และหาวิธีการให้ศิษย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ต้องพยายามท าให้ลูกศิษย์รักและไว้ใจ เพ่ือที่จะได้กล้าปรึกษา
ในสิ่งต่าง ๆ ส่งผลให้ศิษย์ประสบความส าเร็จในการเรียน และการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง  

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ปัจจุบันการส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองหรือการ
เรียนรู้จากการช่วยเหลือกันในกลุ่มอาจจะท าให้ผู้เรียนมีวิธีการหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
มากข้ึนมากกว่าจะคอยให้อาจารย์บอกให้แต่ฝ่ายเดียว อาจารย์จึงจ าเป็นต้องชี้ช่องทางให้ผู้เรียนหาวิธี
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน  

4. ยุติธรรม จะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มีอคติล าเอียงต่อลูกศิษย์ ไม่
เห็นว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษย์ที่เรียนเก่ง ไม่สร้างปัญหาเท่านั้น 
อาจารย์ต้องมีความเป็นธรรมในการให้คะแนน และพร้อมที่จะอธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัด
เกรดได้ ครูต้องรอบคอบในการให้คะแนน หากผิดพลาดแล้วบางครั้งก็จะท าให้ผู้เรียนที่ควรได้คะแนน
ดี ๆ กลับได้คะแนนเกือบจะสอบตกไป  

5. ไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้เรียน ลักษณะของอาจารย์จะต้องเป็นผู้ไม่แสวงหาอามิสสินจ้าง 
เงินไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสุขเสมอไป อาจารย์จึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการกระท าใด ๆ 
อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้ว่า อาจารย์ก าลังหาประโยชน์จากศิษย์อย่างไม่เป็นธรรม  

6. ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี อาจารย์มีอิทธิพลต่อศิษย์ทั้งด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และ
ความประพฤติ อาจารย์จึงจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ลูกศิษย์ได้ซึมซับสิ่งที่ท าจากตัวอาจารย์ 
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เมื่อศิษย์เกิดศรัทธาในความสามารถของอาจารย์ ศิษย์อาจจะเลียนแบบความประพฤติของอาจารย์ไป
อย่างไม่ได้เจตนา เช่น การตรงต่อเวลา การพูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา สุภาพ
เรียบร้อย เป็นต้น  

7. ให้เกียรติผู้เรียน การยกย่องให้เกียรติผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจ
ผู้สอน ไม่ควรใช้อ านาจในทางที่ผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้ค าพูดไม่สุภาพ เปลี่ยนชื่อผู้เรียน เยาะหยันหรือ
ดูถูกผู้เรียน การเคารพผู้เรียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความเข้าใจ และการเรียนรู้ที่ดี 
เมื่อผู้เรียนได้รับการปฏิบัติอย่างดี ย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไป  

8. อบรมบ่มนิสัย ม.ล. ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์มีบทบาทหน้าที่ในการอบรมบ่มนิสัยเด็ก โดยท่านเชื่อว่า “การอบรมบ่มนิสัยใคร
นั้นเพียงแค่วันละนาทีก็ดีถม” ดังนั้นอาจารย์ควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน เช่น ก่อนการ
สอนแต่ละชั่วโมงอาจชี้แนะ หรือให้ความคิดที่ดีแก่ผู้เรียนได้ อาจารย์ควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอน
คนให้เป็นคนดี  

9. ช่วยเหลือศิษย์ผู้เรียนมาอยู่ในสถานศึกษา พร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนั้นอาจารย์จึงมีหน้าที่ที่จะต้องสังเกตความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของศิษย์ และพร้อม
ที่จะให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ต้องก้าวถล าลึกลงไปในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

 

จรรยำบรรณต่อตนเอง อาจารย์ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพ่ือให้มีลักษณะพฤติกรรม ดังนี้ 
1. ประพฤติชอบ อาจารย์ต้องตั้งตนไว้ในที่ถูกท่ีควร สามารถบังคับตนเองให้ประพฤติแต่สิ่งที่

ดีงามถูกต้อง  
2. อาจารย์ต้องฝึกความรับผิดชอบ โดยตั้งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วง มีความผิดพลาดน้อย 
3. อาจารย์ต้องฝึกถามค าถามตนเองบ่อย ๆ ฝึกความคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผล หาข้อดีข้อเสีย

ของตนเอง และเรื่องต่าง ๆ เพื่อท าให้ตนเองเป็นคนมีเหตุผลที่ดี  
4. ใฝ่รู้ การติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ ๆ ท าให้ครูมีนิสัยใฝ่รู้ อยากทราบค าตอบในเรื่อง

ต่าง ๆ อาจารย์ควรมีความรู้รอบตัวอย่างดีทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือให้อาจารย์ด ารง
ชีพในสังคมได้อย่างเป็นสุข ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และชี้แนะสิ่งที่ถูกต้องให้ศิษย์ได้  

5. อาจารย์ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการด าเนินกิจการ
ต่าง ๆ การท ากิจกรรม เช่น ควบคุมบัญชีการเงินต้องรอบคอบ ต้องเห็นตัวเลขชัดเจนไม่ตกหล่น ท าให้
เกิดการผิดพลาดที่เป็นผลร้ายทั้งของตนเองและผู้อ่ืน  

6. ฝึกจิต การพัฒนาจิต ท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และส่งผลท าให้อาจารย์ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจารย์จึงต้องหมั่นฝึกจิตของตนให้สูงส่ง สูงกว่ามาตรฐาน ระงับ
อารมณ์ไม่ดี คิดอะไรได้สูงกว่ามาตรฐานและคิดเป็นบวก มากกว่าคิดลบหรือคิดร้าย  
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7. สนใจศิษย์ การสนใจพัฒนาการของผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้วิชาชีพครูก้าวหน้า 
เพราะถ้าไม่มีผู้เรียนก็ไม่มีวิชาชีพครู ครู  อาจารย์จึงจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ธรรมชาติผู้เรียน การแก้ปัญหาผู้เรียน การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 

จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำนและหน่วยงำน  อาจารย์ควรปฏิบัติต่อภาระหน้าที่   
ต่อองค์กร หรือหน่วยงาน มีดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความขยันหมั่นเพียร รอบคอบ 

รวดเร็ว ถูกต้องและสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
3. เป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทางราชการให้

มากที่สุด 
4. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือ

สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ประเทศชาติ มากกว่า

ประโยชน์ส่วนตนและต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ  อาจารย์ผู้มีต าแหน่งอยู่ในระดับ
หัวหน้างานส่วนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งในระดับหัวหน้างาน พึงเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล โดยมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพ มีไมตรีจิต เอ้ืออาทร มนุษยสัมพันธ์อันดีและให้เกียรติต่อกัน 

3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเองและ
ส่วนรวม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

4. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

5. ละเว้นการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
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จากแนวปฏิบัติของจรรยาบรรณด้านต่าง ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น อาจารย์ที่ปรึกษาจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยไม่กระท าการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลเสียหารแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแล
ให้เป็นความลับ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ควรแนะน านักศึกษาให้
ติดต่อกับหน่วยงานที่รับบริการด้านนั้น ๆ โดยตรง 

4. อาจารย์ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลหรือสถาบันนั้น 

ลักษณะมาตรฐานการกระท าของอาจารย์ อันจะท าให้วิชาชีพครูก้าวหน้าอย่างถาวร โดยที่
อาจารย์จะต้องด าเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต่อผู้เรียน และต่อตนเอง 
ในการท าหน้าที่ของอาจารย์ให้สมบูรณ ์
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บทท่ี 3 
ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
 นักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น ต่างมีจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะศึกษาในสาขาวิชา
ที่ตนเลือกให้ส าเร็จและพร้อมที่จะออกไปท างานตามที่คาดหวัง นักศึกษาเหล่านี้มีภูมิหลังครอบครัว
และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาอยู่
รวมกันเป็นจ านวนมาก มีกฎเกณฑ์ ระเบียบที่แตกต่างไปจากสถาบันเดิม มีอิสระมากขึ้น ต้องอาศัย
ความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลาย 
ในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาในการ
ปรับตัวทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต อาทิ เรียนไม่เข้าใจท าให้ผลการเรียนตกต่ า มีปัญหาใน
การคบเพื่อน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ถูกชักจูงไปในอบายมุข ยาเสพติด เป็นต้น 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่ากลไกส าคัญในอันที่จะช่วยให้
นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน และการพัฒนาบุคลิกภาพตนให้เกิดความเหมาะสม 
ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด ารงชีวิต คือ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง และมีอาจารย์  
ที่ปรึกษาที่ดี สามารถช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่
ในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นนโยบาย
ส าคัญประการหนึ่งที่จะพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งและเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติ
ตามบทบาท หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเข้มแข็ง จริงจังให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลไกช่วยพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เพ่ือความส าเร็จ คือ คุณภาพบัณฑิตเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ส าคัญ 
 จากความส าคัญของงานอาจารย์ที่ปรึกษา ที่อาจารย์ผู้สอนต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ภาระงานสอนตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงน าระบบงานอาจารย์ที่
ปรึกษาเข้ามามีส่วนช่วยในการดูแล และช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถปรับตัว ใน
สภาพสังคมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่อาจารย์
ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

โครงสร้ำงระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนดโครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ปรากฏในคู่มือการใช้ระบบให้ค าปรึกษาวิชาการ 
ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จากส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้การ
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ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การก ากับดูแลจากมหาวิทยาลัย ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีโครงสร้างการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 6  โครงสร้างการด าเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 จากแผนภาพโครงสร้างการด าเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มีรายละเอียดองค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตามโครงสร้าง ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรพัฒนำระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

    อธิการบดี      ประธาน 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธาน 
    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
    คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
    ผู้อ านวยการทุกสถาบัน    กรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

คณบดี 

คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระดับคณะ 

อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน /
สาขาวิชา 

นักศึกษาสาขาวิชา 
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หน้ำที่ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการด าเนินการด้านอาจารย์ที่ปรึกษาใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำระดับมหำวิทยำลัย 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธาน 
    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   รองประธาน 
    คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ 
    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ ด าเนินการด้านอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการอ านวยการ

พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนด 
 

 3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำระดับคณะ 
    คณบดี      ประธาน 
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    รองประธาน 
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
    หวัหน้าสาขาทุกสาขาวิชา    กรรมการ 
    ผู้ชว่ยคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
    นักวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่
1. ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโนบายและแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ

ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยก าหนดและตามความเหมาะสมกับบริบทของคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเพ่ือก าหนดนโยบายและจัดท า

แผนปฏิบัติ 
3. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาตามแผนงานให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
4. จัดประชุมประเมินผลการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคเรียน เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนา

และปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชาเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 4. อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำหมู่เรียน/ประจ ำสำขำวิชำ 
หน้ำที ่
1. ปฏิบัติการภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เป็น

นโยบายและแผนงาน 
2. รับผิดชอบ ติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาหมู่เรียนที่รับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
ทางด้านการศึกษา การด ารงชีวิต จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษา 

3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
 

กำรบริหำรระบบงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก าหนดระบบบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายและ
แผนงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และวางแนวทางการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้สาขาวิชาได้
น าไปก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติให้สอดคล้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ และคณะกรรมการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับสาขาวิชา พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมหาลัยก าหนด 

4. แต่งตั้งอาจารย์ที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน โดยให้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและมอบหมายภาระงานตามเกณฑ์ก าหนด ทั้งนี้ภายใต้การก ากับ ดูแล และการสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย 

5. จัดประชุม/จัดท าโครงการหรือกิจกรรม/การประเมิน เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนักในหน้าที่บทบาทและความส าคัญ เพ่ือให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการและพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
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เกณฑ์ภำระงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำและแนวปฏิบัติ 
 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ว่า ก าหนดให้ 2 ภาระงาน (ชั่วโมง
ท างาน/สัปดาห์/ภาคเรียน) ส าหรับงานที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยเป็นภาระงานที่อาจารย์ประจ าทุกคน
ต้องกระท า และมีจ านวนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตามที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นในบทที่ 2 
นั้น ส าหรับงานให้ค าปรึกษาทั่วไป โดยเป็นภาระงานที่อาจารย์ประจ าทุกคนต้องกระท า อาจารย์ทุก
คนต้องก าหนดตารางเวลาการท างานที่จะให้ค าปรึกษาทั่วไป หรือทางวิชาการนักศึกษา ด้วยเหตุนี้
มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา โดยต้องให้ค าปรึกษาทั่วไป 
แก่นักศึกษา 2 ชั่วโมงท างาน ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน (30 ชั่วโมงท างาน/ภาคเรียน) 

2. อาจารย์ประจ าทุกคน ก าหนดตารางเวลา (Office Hour) ส าหรับให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ประจ าสัปดาห์ และประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

3. อาจารย์ประจ า 1 คน รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยจ านวนที่เหมาะสม 
ไม่ควรเกิน 2 หมู่เรียน 

4. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน ต้องให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหมู่เรียนที่รับผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการโฮมรูมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ก าหนดเวลาการโฮมรูมนักศึกษาในหมู่เรียนที่รับผิดชอบในแต่
ละภาคเรียน และประกาศแจ้งให้นักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบได้รับทราบ 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องบันทึกการให้ค าปรึกษาลงในแบบบันทึกให้ค าปรึกษาทุกครั้ง ทั้งการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบ และรายงานผลปฏิบัติงานอาจารย์ที่
ปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน ตามแบบฟอร์มที่คณะการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ ด้านบุคลิกภาพ
และทักษะชีวิต และด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยให้
ความส าคัญไม่น้อยกว่าการสอน เพ่ือความส าเร็จของนักศึกษาในด้านการเรียนและการด ารงชีวิตใน
สังคม อันหมายถึงคุณภาพของบัณฑิต 
 

โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 จากภาระงานที่ได้กล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ดังนี้ 

1. เมื่อนักศึกษามีปัญหาต้องการค าปรึกษาและหรือความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาสามารถไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางเวลาท างานที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ใน
ตารางสอนประจ าภาคเรียน ซึ่งแจ้งให้นักศึกษาทราบแล้ว 
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2. นักศึกษาหมู่เรียน หรือนักศึกษาทั่วไป สามารถขอความช่วยเหลือ ปรึกษาทางด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง  ๆ ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาต้องให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เพ่ือให้ยุติ รวมทั้งช่วยพัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 

3. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยเหตุติดขัดปัญหาในระเบียบ ข้อบังคับ เวลา
หรืออ่ืน ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาควรขอความช่วยเหลือ ปรึกษา จากบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบโดยตรง หรือประสานงาน ขอความช่วยเหลือ/ความชัดเจน หรืออนุเคราะห์จากบุคคล เช่น 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเครือข่ายในสาขาวิชา/คณะ ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ขอปรึกษา ขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา และคณะ
ตามล าดับ เมื่อได้ความชัดเจนแล้วจึงช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องก ากับ ติดตามการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาหมู่
เรียนที่ตนรับผิดชอบ ด้วยการให้ค าปรึกษาตามตารางเวลาและการโฮมรูม (อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง) เพ่ือช่วยเหลือชี้แนะเกี่ยวกับวิชาการ อาชีพ บุคลิกภาพและทักษะชีวิต การพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพด้านต่าง ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการช่วยนักศึกษาได้เรียน
ส าเร็จตามหลักสูตร 
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แผนภำพที่ 7  โครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
  

อาจารย์ที่ปรึกษา จัดท า
แผนการให้ค าปรึกษา 

ตารางการให้ค าปรึกษา 
(Office hour) 

กิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
(Home room) 

 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาชีพ 
 การให้ค าปรึกษาด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต 

นักศึกษาท่ัวไป นักศึกษาหมู่เรยีน 

 ปฏิทินวิชาการ 
 แผนการเรียน 

ฐานข้อมูลจ าเป็นส าหรับให้ค าปรึกษาแกนักศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ 

ระยะเวลาการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

นักศึกษา 
ส าเรจ็การศึกษา 

ปรึกษา/ประสานงาน
บุคคล หรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้แก่นักศึกษา 

แก้ไขปัญหาได ้ แก้ไขปัญหาไมไ่ด ้
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บทบำทและหน้ำที่ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำต่อควำมส ำเร็จของนักศึกษำ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีส่วนส าคัญในการช่วยเหลือ และ
สนับสนุนให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทส าคัญ ดังนี้ 
 1. กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร เป็นการแนะน า ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนของนักศึกษา เช่น 
  1.1 การวางแผนการเรียนให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
  1.2 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้ค าแนะน ากรณีมีปัญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
  1.3 สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 
  1.4 ท างานร่วมกับนักศึกษาในการวางแผนการประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ การสร้าง
ความคุ้นเคย ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา และระหว่างครูและศิษย์ ที่จะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
  1.5 ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น การจด
บันทึกค าบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การอ่านต ารา การเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน 
แก้ไขปัญหาผลการเรียนต่ า เป็นต้น 
 

 2. กำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรปรับตัว ของนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลง
ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม 
การคบเพ่ือน ค่าใช้จ่าย ความขัดแย้งต่าง ๆ เป็นต้น ประเด็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการปรับตัว ได้แก่ 
  2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการคบเพ่ือน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับตัว
ในการคบเพ่ือนใหม่ ต้องระมัดระวังเรื่องยาเสพติด ความประพฤติทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 
  2.2 ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องคอยตรวจสอบดู นักศึกษาบางราย
มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาเรื่องการเดินทาง ปัญหา
เรื่องการปรับตัว เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะมีผลต่อสุขภาพจิต ท าให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงอยู่ 
และการเรียนในห้องเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ หมั่น
คอยสังเกตพฤติกรรม และคอยช่วยเหลือ 
  2.3 ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีค่าใช้จ่ายที่
สูงขึ้น ทั้งในการใช้จ่ายส่วนตัวและการเรียน และจากปัจจัยยั่วยุต่าง ๆ รอบตัว หากบริหารการเงินไม่ดี
อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ 
  2.4 ปัญหาความขัดแย้งที่อาจก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ 
เช่น การรับน้องใหม่ การแย่งชิงคู่รัก รวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา จากการไม่สามารถ
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ปรับตัวในเรื่องต่าง ๆ ได้ ย่อมเกิดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจน าไปสู่พฤติกรรม
ก้าวร้าว การท าร้ายเพื่อน ท าร้ายตนเอง เป็นต้น  
 ปัญหาการปรับตัว เป็นปัญหาส าคัญเบื้องต้น ที่นักศึกษาใหม่จะพบในช่วงแรกของการเข้าสู่
รั้วมหาวิทยาลัย หากได้รับการช่วยเหลือที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เอาใจใส่ดูแลตั้งแต่ต้น และเมื่ออยู่
ในมหาวิทยาลัยมานานหลายปี จะมีปัญหาการเรียน การคบเพ่ือน และค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยเฉพาะ
บางคนที่มีปัญหากระทบกันในหลาย ๆ ด้าน จากการเงิน ปัญหาทางบ้าน เพ่ือนฝูง จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิต สมาธิ และการเรียน ซึ่งจะท าให้มีสุขภาพจิตที่ไม่ดีมากขึ้น และอาจต้องออกจาก
มหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลว่าสอบตก หรือพ้นสภาพ 
 

 3. กำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพ  ลักษณะโดยรวมของนักศึกษาที่แสดง 
หรือกระท าให้ปรากฏ เช่น การเดิน การพูดจา การแต่งกาย กิริยามารยาท การมองเห็นคุณค่าของ
ผู้อื่น กระบวนการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี จึงมีกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพที่หลากหลายลักษณะ ในรูปกิจกรรมวิชาการ เช่น การวางตัว การน าเสนอข้อมูล การสาธิต
การแต่งกาย เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ความเข้าใจ และน ามาปรับปรุงบุคลิกภาพของ
ตนเองซึ่งรวมไปถึงความประพฤติและการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เช่น การเคารพครูอาจารย์ การ
ปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัย การเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อื่น และการตรงต่อเวลา เป็นต้น 
  สิ่งที่กล่าวข้างต้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะบทบาทได้ช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่และใกล้ชิด การกล่อมเกลาจนเป็นนิสัย จะช่วยให้นักศึกษาได้มี
มาตรฐานด้านบุคลิกภาพที่ดีตั้งแต่เป็นนักศึกษา เมื่อจบออกไปแล้วจะเป็นคนที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

 4. กำรให้ค ำปรึกษำในกำรท ำกิจกรรม  ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมของนักศึกษา  
มีความหมายและมีคุณค่าที่เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึง
ควรสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จ โดยให้ค าเสนอแนะในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมทางสังคม เพ่ือเรียนรู้การท างานหรือกิจกรรมในการเสริมความรู้ทางวิชาการ นอกเหนือจาก
การเรียนในห้องเรียน การฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ผู้ประสานงานและผู้สนับสนุน เป็นต้น ซึ่งจะต้อง
ได้รับการปลูกฝังแนวคิดที่ดีงามในการท ากิจกรรม เช่น 
  4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ด าเนินการจัดขึ้น 
  4.2 การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  4.3 การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  4.4 พัฒนาทักษะการท างานของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ และ
เรียนรู้วิธีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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  4.5 การแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียน 
  4.6 สร้างวัฒนธรรมความประพฤติท่ีดีให้กับรุ่นพี่ หรือเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง 
  4.7 ปลูกจิตส านึกของนักศึกษาให้ตระหนักในคุณค่าของมรดกชาติ เช่น ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักศึกษา และมหาวิทยาลัยให้
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นต้น 
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บทท่ี 4 
หลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 การให้ค าปรึกษา ถือเป็นกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ และค าแนะน า เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความตระหนักรู้  เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน ได้
ปรับปรุงทักษะในการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหาตลอดจนปรับปรุง พัฒนาความสามารถที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองมากยิ่งข้ึน ซึ่งกระบวนการ และระบบในการให้ค าปรึกษานั้นสามารถสรุปได้
ดังแผนภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ 8  ระบบการให้ค าปรึกษาระดับปริญญาตรี 
  

กำรป้อนกลับ 
การน าผลการประเมินด้านผลผลติไปใช้
ประกอบการพิจารณา ปรบัปรุงปัจจัยน าเข้า 
และกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลผลติที่ดีขึ้น 

1. นโยบายเกี่ยวกับระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. เครื่องมือ และข้อมูลใน
การให้ค าปรึกษา 
4. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. งบประมาณ 

1. การด าเนินงานตามหน้าที่
และข้อปฏิบัติของบคุลากร
ในระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2. การใหค้ าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้
เทคนคิต่อไปนี ้
   2.1 พฤติกรรมการให้
ความสนใจ 
   2.2 เทคนิคในการสร้าง
สัมพันธภาพ 
   2.3 เทคนิคในการให้
ค าแนะน าและการให้
ค าปรึกษา 

1. มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน า 
2. นักศึกษามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะ
รายวิชาที่เรียน การเลือกวิชาที่
เรียน การลงทะเบียนเรียน 
วิธีการเรียนและการวัดผล 
3. นักศึกษามีความเข้าใจ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง และบริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
5. นักศึกษาสามารถแก้ไข 
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต 
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วัตถุประสงค์ของระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำร 
 1. เพ่ือให้เกิดกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา สร้างความอบอุ่น 
เป็นที่พึงพร้อมที่จะช่วยเหลือนักศึกษา 
 2. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือก
วิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาจบ
ส าเร็จครบตามหลักสูตร 
 3. เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4. เพ่ือช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาการด าเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย และ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

 การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษานั้นจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจใน
หลักการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษารู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการ
ให้ค าปรึกษา ตลอดจนเทคนิคการให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษา หลักของการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ที่ผู้ให้ค าปรึกษาควรค านึงถึง มีดังนี้ 
  1. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ในการให้ค าปรึกษาเรื่องใด ๆ นั้น ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษานั้น ความสร้างสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาผู้รับค าปรึกษา โดยสร้างความ
เชื่อถือ ความศรัทธา ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการพูดอย่างเป็นมิตร เป็นกันเองและพยายาม
เข้าใจนักศึกษา 
  2. ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา ก่อนการให้ค าปรึกษา ผู้ให้
ค าปรึกษาควรศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจน
ลักษณะปัญหา เพ่ือเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน 
  3. ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตของนักศึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาต้อง
เข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาว่ามีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียน และการใช้ชีวิต
ในสังคมภายนอก ผู้ให้ค าปรึกษาจึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้าน และถือเป็นภาระงานโดยตรงของการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับนักศึกษาช่วยดูแล และแก้ไขปัญหา 
  4. การยอมรับ การให้เกียรติ เคารพตนเองและผู้อ่ืน อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยอมรับนักศึกษา
ในฐานะลูก และศิษย์ ให้เกียรตินักศึกษา ทั้งกิริยาท่าทาง ค าพูด ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม พึงให้
ค าปรึกษาด้วยความหนักแน่น ใจกว้าง รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่กล่าวละเมิดผู้อ่ืนในทาง
เสียหาย และสอนให้นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการยอมรับตนเอง 
  5. หลักของการติดตาม ประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษา ควรบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ การท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้กระจ่าง และ
ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษาครั้งต่อไป รวมถึงเป็นการติดตามผลในภายหลัง 
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  6. หลักแห่งจรรยาบรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา ครู 
อาจารย์อย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษา ไม่ก่อสัมพันธ์ฉันชู้สาว ไม่
เรียกร้องเงินทองเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ชี้น านักศึกษาไปในทางเสื่อม หรือก่อให้เกิดปัญหา
เพ่ิมเติม เป็นต้น 
 นอกเหนือจากสิ่งส าคัญที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรค านึงถึงและให้ความส าคัญ ตามที่ได้กล่าวไป
ข้างตนแล้วนั้น ยังมีเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติให้ค าปรึกษาประสบผลส าเร็จ ตามที่
ต้ังเป้าหมายไว้ สรุปได้ดังนี้ 
  เทคนิคกำรรับฟัง 
   - มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ 
   - วางท่าทีที่สบาย ไม่เคร่งเครียด 
   - ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับค า แสดงสีหน้าทางตอบรับ 
   - สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนักศึกษาด้วยการทวนค าพูด และแสดง
ความเห็นใจต่อปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่ 
   - ใช้ความเงียบในบางครั้ง เพ่ือให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
   - กระตุ้นให้นักศึกษาระบายความเครียด ความคับข้องใจ ออกมาด้วยค าถามและค า
ปลอบโยน โดยแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พ่ึงที่คิดหาทางช่วยเหลือ แนะน าได้ 
  เทคนิคกำรสร้ำงสัมพันธภำพ 
   - สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้ม ค าพูดอ่อนโยน  
   - สนใจชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา ด้วยค าถามและแสดงท่าทาง 
   - เมตตากรุณาแก่นักศึกษา ด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลาย ๆ ทางที่จะช่วยให้นักศึกษา
พิจารณาทางออก 
   - แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอค าปรึกษา ด้วยการหยุดท าอย่างอ่ืน และตั้งใจ 
กระตือรือร้นที่จะรับฟังนักศึกษา 
   - เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ สนใจที่จะช่วยเหลือ คอยติดตามถามไถ่อย่าง
สม่ าเสมอภายหลังให้ค าปรึกษาไปแล้ว 
  เทคนิคของกำรปรึกษำ 
   - ให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้องถูกวิธี โดยศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องให้มาก ถ่องแท้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจดจ าข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นย า และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา กรณีต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
   - รับฟังปัญหา ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกด้าน โดยกระตุ้นให้นักศึกษาบอกเล่าเรื่องราว 
เหตุผล ความรู้สึกให้หมด ระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะ หรือให้ค าพูดตอบโต้ว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ 
จนนักศึกษาไม่กล้าบอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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   - การตีความเรื่องราวที่ไม่ชัดเจน ควรถามความเห็น ความรู้สึกจากนักศึกษาด้วยว่าเป็น
เช่นไร และสามารถชี้ทางและเสนอแนะบนหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีอยู่นั้น การตีความใด ๆ หาก
ตีความผิดพลาดไม่ใช้หลักการดังกล่าวอาจท าให้แก้ปัญหาผิดพลาดได้ 
   - การสะท้องตัวตนของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อ่ืนโดยใช้
ค าพูดกระตุ้นน านักศึกษาได้ส ารวจตัวเอง และกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา หรืออาจารย์บอก
ความรู้สึกนึกคิกของตนวิจารณ์นักศึกษาออกมาตรง และจริงใจ เพ่ือให้เป็นกระจกสะท้อนสิ่งที่
นักศึกษาจะได้มองเห็นและเข้าใจตนเอง และคนอื่นชัดเจนขึ้น 
   - การตั้งค าถาม อาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้ค าถามที่ชัดเจนและสุภาพ มีจุดมุ่งหมายที่
ต้องการให้นักศึกษาสะท้อนข้อมูลที่เหมาะสม และใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่ชัด โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
   - การชี้ทางออกเพ่ือแก้ปัญหาแก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคการให้
ก าลังใจโดยใช้ค าพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะให้นักศึกษาใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 

กิจกรรมและวิธีกำรให้ค ำปรึกษำ 
     1. กิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 
 เป็นกิจกรรมให้ค าปรึกษากลุ่มแก่นักศึกษาในความรับผิดชอบ ซึ่งคณะถือเป็นภาระงาน
ประจ าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องจัดเป็นประจ าทุกภาคเรียน นอกเหนือจากภาระงานการให้
ค าปรึกษาในชั่วโมงที่ปรึกษา หรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษานอกเหนือเวลาที่ก าหนด การจัดกิจกรรม
โฮมรูม มีประโยชน์ ดังนี้ 
  1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา และระหว่าง
นักศึกษาในกลุ่มเดียวกัน 
  2. สื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน แนะน า พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษาติดตามดูแล
นักศึกษาในด้านการเรียน การปรับตัว ตลอดจนวิธีการเรียนหนังสือในรายวิชาต่าง ๆ  
  3. สนับสนุนงานบริหารกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย โดยอาศัยเป็นช่องทางสื่อสาร
เกี่ยวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัย มาถึงนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ
รับข้อมูลสะท้อนกลับ ในเรื่องความคิดเห็น ความต้องการของนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเช่นกัน 
 หลักของกำรจัดกิจกรรมโฮมรูม  
  1. ก าหนดกิจกรรมโฮมรูมไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อภาคเรียน โดยจัดในช่วงเวลาตรงกันทุกหมู่
เรียนในชั่วโมงกิจกรรมหรือตามที่ตกลง หรือก าหนดกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสม และ
สอดคล้องกับลักษณะของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  2. สาระในกิจกรรมโฮมรูม  ควรมีการก าหนดหัวข้อสื่อสาร อบรม โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ที่
จ าเป็นในการสื่อสารท าความเข้าใจทั้งในด้านวิชาการ การเรียน การท ากิจกรรม ทั้งนี้โดยการประสาน
การคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
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  3. มีการบันทึกการท ากิจกรรม การเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการของนักศึกษาอย่าง
เป็นระบบและสร้างความเข้าใจ หรือช่วยแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของนักศึกษา 
  4. มีการติดตามและประเมินผล กิจกรรมโฮมรูม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่บันทึกการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบ 
 

     2. กิจกรรมให้ค ำปรึกษำรำยบุคคล 
 เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ที่ปรึกษาจัดช่วงเวลาให้แก่นักศึกษาได้เข้าพบ เพ่ือขอรับค าปรึกษาหรือ
ให้พิจารณาค าร้องนั้น นักศึกษาสามารถติดต่อขอเข้าพบอาจารย์ได้ตามเวลา หรือวิธีการที่อาจารย์ที่
ปรึกษาก าหนดไว้ ในกรณีท่ีมีเหตุเร่งด่วนนักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้นอกเหนือเวลาที่ก าหนด 
 

     3. กิจกรรมให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนทะเบียนและประมวลผล 
 นอกเหนือจากการให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต การปรับตัว การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลแล้วนั้น ตลอดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจบจบหลักสูตร นักศึกษา
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับค าแนะน า และค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1 กำรลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มีการลงทะเบียนเรียน โดย
ก าหนดให้นักศึกษาด าเนินการตามปฏิทินกิจกรรมวิชาการ ของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาภาคปกติ 
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
   - นักศึกษาทุกชั้นปี จะต้องด าเนินการจองรายวิชาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ผ่าน
เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จะให้นักศึกษาด าเนินการจองรายวิชาเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
   - อาจารย์ที่ปรึกษา ต้องทราบระยะเวลาลงทะเบียนเรียนตามที่ก าหนดในปฏิทิน
กิจกรรมวิชาการของแต่ละภาคการศึกษา  
   - กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียนได้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน านักศึกษาเลือกเฉพาะรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน หลังจากนั้นแนะน าให้นักศึกษาด าเนินการ
เพ่ิมรายวิชาต่อไป  
   - การเพ่ิม-ถอนรายวิชา ให้นักศึกษาด าเนินการเข้าระบบการเพ่ิม-ถอนรายวิชา ผ่าน
ระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th  โดยสามารถเพ่ิมรายวิชาที่ต้องการ และถอน
รายวิชาที่ไม่ต้องการเรียน หรือได้เรียนไปแล้วพร้อมกันในคราวเดียวกัน พร้อมทั้งติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ให้ลงนามรับรอง และน าค าร้องนั้นยื่นที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  ในส่วนค าร้องขอถอนรายวิชา เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในค าร้อง และน าส่งที่กลุ่ม
งานทะเบียนและประมวลผล ทั้งนี้การลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา มีก าหนดระยะเวลาให้นักศึกษา
สามารถด าเนินการได้ ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ค าแนะน า และ
ติดตามให้นักศึกษาที่มีความต้องการเพ่ิม-ถอนรายวิชา ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียน 

 
ขั้นตอนกำรเพิ่ม-ถอนวิชำ(กรณียังไม่ช ำระค่ำลงทะเบียน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรยกเลิกวิชำ(กรณีช ำระค่ำลงทะเบียนแล้ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษานั้นที่ http://regis.nsru.ac.th 

นักศึกษาด าเนินการเข้าระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
ผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 

นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการเพิ่ม และถอน
รายวิชาที่ไม่ต้องการเรียน  

กำรเพิ่มรำยวิชำ 
เม่ือเลือกรายวิชาที่ต้องการให้นักศึกษาพิมพ์
ค าร้องเสนออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 

และน าส่งกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

กำรถอนรำยวิชำ 
(กรณียังไม่ช าระค่าลงทะเบียน) 

ระหว่างการเพิ่มรายวิชา นักศึกษาสามารถ 
ถอนรายวิชาที่ไม่ต้องการเรียน หรือเรียนไป
แล้วได้พร้อมกับการลงเพิ่ม จากนั้นค าร้อง

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบลงนาม และ
น าส่งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งการช าระค่าลงทะเบียน 
(นว.3) ใหม่ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

การขอยกเลกิรายวิชาต้องด าเนนิการให้เสร็จ
สิ้นภายใน 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค 

การยกเลิกรายวิชา กรณีเป็นวิชาบังคบั ต้อง
ลงทะเบียนวิชาเดิม หากเป็นรายวิชาเลือก 

สามารถเลือกรายวิชาอื่นแทนได ้

นักศึกษากรอกค าร้องยกเลิกรายวิชา (นว.10) ที่
เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 

นักศึกษาพิมพค์ าร้องยกเลิกรายวชิา ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนาม 

นักศึกษาย่ืนค าร้องยกเลิกรายวิชา ที่กลุ่มงาน
ทะเบียนและประมวลผลพิจารณาอนุญาต 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ให้ W ใน
รายวิชาที่ได้รับการยกเลกิ 
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ขั้นตอนกำรขอยกเว้นรำยวิชำ 
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ขั้นตอนกำรขอย้ำยสถำนศึกษำ 

 
 

ขั้นตอนกำรลำพักกำรเรียน (รักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การลาพักการเรียน สามารถลาได้ไม่เกิน 2 
ภาคเรียนติดต่อกัน ส าหรับภาคปกติ และไม่

เกิน 3 ภาคเรียนติดต่อกัน ส าหรบั ภาค 
กศ.บป. และนับจ านวนภาคเรียนที่ลาพักการ
เรียนรวมด้วยในการพิจารณาส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษากรอกค าร้องลาพักการเรียน (นว.13) ที่
เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th 

นักศึกษาพิมพ์ค าร้อง ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
รับทราบและลงนาม 

นักศึกษาย่ืนค าร้อง ทีก่ลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผลเสนอรองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ

พิจารณาอนุญาต 

น าค าร้องที่ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว ส่งคนืที่
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ช าระค่าลงทะเบียนใน
ภาคเรียนปัจจุบัน หากนกัศกึษาพ้นสภาพการ
เป็นนกัศึกษา ต้องช าระเงินค่าขอคืนสภาพ 
ครั้งละ 1,000 บาท และต้องช าระค่ารักษา

สภาพอีกภาคเรียนละ 1,000 บาท ให้ครบทุก
ภาคเรียนที่หยุดการศึกษา 

นักศึกษารับค าร้องคนื และช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ ภาคเรียนละ 

500 บาท ที่กลุ่มงานคลัง 

กรณีที่นักศึกษาช าระค่าลงทะเบยีนในภาค
เรียนนั้นแลว้ ไม่ต้องช าระค่ารักษาสภาพ 
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กำรยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
 การยื่นแบบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ภาคการศึกษาที่ยื่นความจ านงขอส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุใดก็ตาม แบบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
ฉบับนั้นจะเป็นโมฆะ และต้องยื่นแบบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา โดยต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตใหม่อีกครั้ง 
  

นักศึกษากรอกค าขอส าเร็จการศึกษา  
(นว.18) ที่เว็บไซต์ 

http://regis.nsru.ac.th 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้าง
ผลการเรียน และลงนาม 

นักศึกษาน าค าร้องฯ ไปตรวจสอบการ
ยืม-คืนหนังสือที่ส านักวิทยบริการ 

(ห้องสมุด) 

นักศึกษาน าค าร้องย่ืนตรวจสอบการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่กองพัฒนานักศึกษา 

น าค าร้องฯ ช าระเงินค่าลงทะเบียน
บัณฑิต 500 บาท ที่กลุ่มงานคลัง  

น าค าร้องฯ พร้อมใบเสร็จ ย่ืนที่กลุ่ม
งานทะเบียนและประมวลผล พร้อม

เอกสารแนบ 

ด าเนินการยืม-คืน หรือด าเนินการอื่นใด ตามข้อก าหนด
ของส านักวิทยบริการ (ห้องสมุด) เม่ือเรียบร้อยแล้ว จึง

จะสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

กรณีที่ไม่ผ่านกิจกรรม ให้นักศึกษาด าเนินการตาม
ข้อก าหนดจากกองพัฒนานักศึกษาก่อน เม่ือเรียบร้อย

แล้ว จึงจะสามารถด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 

เอกสำรแนบค ำร้อง 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน 1 ฉบบั 
2. รูปถ่ายชุดครุย              จ านวน 5 รูป 
3. ส าเนาหลักฐานอื่น (ถ้าม)ี 
4. ซองจดหมายติดแสตมป ์  จ านวน 1 ชุด 



36 
 

เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3.2 กำรตรวจสอบโครงสร้ำงรำยวิชำตำมแผนกำรเรียน  
 การตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาตามแผนการเรียนของหลักสูตร ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ความส าคัญแก่นักศึกษาภายใต้การดูแล ในการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร 
จะสามารถเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป การตรวจสอบโครงสร้างนั้น ปัจจุบัน
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจโครงสร้าง ทั้งในส่วนของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจโครงสร้างก่อนส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาสามารถตรวจสอบ
โครงสร้างรายวิชาของตนเองได้ทุกเวลา เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนรายวิชา และวิชาในหมวดต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรว่าครบถ้วนหรือไม่ ขาดรายวิชาใดที่ต้องเรียนและยังไม่ได้เรียน ซึ่งจะช่วยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ค าแนะน าแก้นักศึกษาได้หากเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาสามารถ
วางแผนการเรียนของตนเองได้ตลอดเวลา (รายละเอียดของการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบโครงสร้างฯ 
ของอาจารย์ที่ปรึกษา จะได้กล่าวในบทที่ 5 ระบบสนับสนุนการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา) 
  

นักศึกษามีความประพฤติด ี

สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร
ก าหนด และตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ในกรณีหลักสูตร 2 ปี และไม่เกิน 16 ภาค
การศึกษาปกติ ในกรณีหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 

20 ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีหลักสูตร 5 ปี 

เมื่อนักศึกษาเรียนได้หน่วยกิตครบตาม
หลักสูตรก าหนด ถ้าคะแนนเฉลีย่สะสมไม่
ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.80 ให้นักศึกษา

เลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อปรับ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ให้เขียน
ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (นว.18) ให้เสร็จสิ้น 
ภายใน 1 เดือนแรกของภาคการศึกษาสุดท้ายที่

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
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 3.3 กำรสอบประกันคุณภำพกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ติดตาม กระตุ้นให้นักศึกษาท่ีอยู่ภายใต้การดูแล เข้าสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา โดยต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่าระดับ 6  
หากกรณีที่นักศึกษามีผลการสอบในครั้งที่ 1 ต่ ากว่าระดับ 6 ต้องเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ 2 ในภาค
เรียนทีส่ามส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี หรือทดสอบครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 4 ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี  โดยการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด าเนินการ
โดยศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 1 
 

 3.4 กำรสอบประกันคุณภำพกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ 
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาฯ พ.ศ. 2554  ข้อ 7 กล่าวว่า “นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบระดับความรู้ความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์ ณ ส านักวิทยบริการฯ ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในระดับการใช้งานเบื้องต้นได้ 
โดยจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด หากนักศึกษาผู้ใดยังไม่ผ่านการทดสอบ
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” 
 จากระเบียบดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษา จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ส่งเสริม และกระตุ้นให้
นักศึกษาที่อยู่ในความดูแล เข้ารับการทดสอบดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

     4. กิจกรรมให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับสวัสดิกำรและกำรบริกำรนักศึกษำ 
 นอกเหนือจากการบริการด้านงานทะเบียนและประมวลผลแล้วนั้น สวัสดิการและการ
ให้บริการนักศึกษาด้านอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความรู้ที่จะ
สามารถให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในความดูแลในเบื้องต้นได้  สวัสดิการและการให้บริการ มีดังนี้ 
 4.1 ระบบทุนสนับสนุนกำรศึกษำ  
  มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทุน
สนับสนุนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ และทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ 
  4.1.1 ทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์  เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้แก่นักศึกษา
สายวิทยาศาสตร์  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ปัจจุบันด าเนินการโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1  
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  4.1.2 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
    - กองทุนเงินกู้ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม 
    - กองทุนเงินกู้ยืมส าหรับผู้กู้ใหม่ 
   คุณสมบัติของผู้กู้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ เพ่ือแนะน าแก่นักศึกษาในความดูแลที่
สนใจ คือ ผู้ยื่นกู้ต้องนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของกองทุนฯ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา 
  4.1.3 กองทุนเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  เป็นทุนการศึกษา
แบบต้องใช้คืน โดยการช าระคืนนั้นผูกพันกับรายได้ เมื่อผู้กู้ท างานและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กองทุน
ก าหนด โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
    - ผู้ที่เรียนในระดับอุดมศึกษาทุกคนสามารถยื่นกู้ได้ 
    - กู้ยืมได้เฉพาะในส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้น  
    - วงเงินกู้จะปรับเปลี่ยนไปตามภาวะเงินเฟ้อ 
    - การช าระเงินคืนเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 
    - กรมสรรพากรเป็นผู้รับช าระหนี้ โดยนายจ้างจะหัก ณ ที่จ่าย เมื่อผู้กู้มีรายได้ถึง
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
    - กรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือเป็นผู้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่ต้องช าระหนี้เงินกู้ 
   การกู้ยืนทุนเพ่ือการศึกษาแบบ กรอ. นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแนะน า ให้นักศึกษา
ที่สนใจ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ยื่นใบสมัครเพ่ือเข้ารับการพิจารณา ถือเป็นหนึ่งช่องทาง
ในการยื่นโอกาสในการศึกษาต่อให้นักศึกษา โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานแนะแนว 
กองพัฒนานักศึกษา 
  4.1.4 ทุนมูลนิธิเพ่ือเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (ทุน SET)  เป็นทุนสนับสนุน
การศึกษาแบบให้เปล่า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่อง  และ (2) 
ทุนการศึกษาประเภททุนสงเคราะห์   
   (1) ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่อง เป็นทุนที่สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและ
ความสามารถของนักศึกษา 
   (2) ทุนการศึกษาประเภททุนสงเคราะห์ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่
ประสบปัญหาด้านการเงินเฉพาะภาคเรียน ทุนนี้เป็นทุนที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
เช่น หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักศึกษา ค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น 
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  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้ 
   - มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
   - นักศึกษาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยไม่จ ากัดเชื้อ
ชาติ ศาสนา 
   - มีผลการเรียนดี มีความขยันและกระตือรือร้นในการเรียน มี เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.20  
ขึ้นไป  
   - ต้องไม่เป็นผู้ท าผิดกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น  
 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแนะน าให้นักศึกษาในความดูแล ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การขอทุนการศึกษา สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 6  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมที่ งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา 
 4.2 สวัสดิกำรหอพักนักศึกษำ   
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีสวัสดิการหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้ง ม. ในเมือง 
และย่านมัทรี เพ่ือรองรับนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ห่างไกล  หรือต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีหอพักที่
หอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัยจ านวนมาก กรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์ต้องการหอพัก อาจารย์
ที่ปรึกษา สามารถให้ค าแนะน า หรือติดต่อไปยังกองพัฒนานักศึกษา  
 4.3 กำรผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร  
  การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร สามารถด าเนินการได้ทั้ง
นักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ที่มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์  ซึ่งการขอผ่อนผันฯ ให้นักศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. น าใบ สด.9 มายื่นความจ านงขอผ่อนผันฯ ต่อเจ้าหน้าที่ (กองพัฒนานักศึกษา) ตาม
วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ช่วงเวลาในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับหน่วยงานกลาง
เป็นผู้ก าหนด)  
   2. เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตผ่อนผันการตรวจเลือกแล้ว กองพัฒนานักศึกษา จะ
ส าเนาการอนุญาตและแจ้งให้นักศึกษาทราบ 
   3. ผู้ได้รับการผ่อนผันแล้ว ต้องเข้ารับหมายเรียกและขานชื่อแสดงตนในวันตรวจ
คัดเลือก แต่ไม่ต้องตรวจคัดเลือก หากไม่ไปในวันดังกล่าวจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร 
   4. การขอถอนการผ่อนผัน มหาวิทยาลัยจะขอถอนการผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหาร
ให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือภายหลังการหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
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  หลักฐานที่นักศึกษาต้องน าไปประกอบการยื่นค าร้องของผ่อนผัน ได้แก่ 
   - ส าเนา สด. 9  จ านวน 1 ฉบับ 
   - ส าเนาหมายเรียก  จ านวน 2 ฉบับ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 
  อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตาม ดูแลนักศึกษาในความรับผิดชอบ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ต้องด าเนินการขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหาร ให้ด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือมิให้
เสียสิทธิ์ และอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน 
 4.4 งำนกิจกรรมนักศึกษำ 
  การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วย
ปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกันเป็นทีม เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การ
ยอมรับ และรับฟังความคิดของผู้อ่ืน นักศึกษาได้แสดงความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนร่วมชั้น และต่อ
เพ่ือนต่างสาขา ต่างคณะ อันจะก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยนั้น ในระดับมหาวิทยาลัยด าเนินการขับเคลื่อนโดย กอง
พัฒนานักศึกษาและองค์กรนักศึกษา  และในส่วนของระดับคณะ ด าเนินการขับเคลื่อนโดย งาน
กิจการนักศึกษาของคณะ หรือสาขาวิชา ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ไดม้ีแนว
ปฏิบัติให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรม
ทั้งหมดตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือน าผลการเข้าร่วมกิจกรรมไปเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นส าเร็จ
การศึกษา การนับชั่วโมงกิจกรรม และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนั้น มีกองพัฒนานักศึกษา เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล   
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บทท่ี 5 
ระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
 กระบวนการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในปัจจุบัน นอกเหนือจากภาระหน้าที่และ
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาที่อาจารย์ได้วางแผนการปฏิบัติไว้แล้วนั้น ระบบสนับสนุนต่าง ๆ ถือเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถ
สืบค้นข้อมูลของนักศึกษาในความดูแล ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ติดตามและให้ค าแนะน า แก่นักศึกษาได้
ทันที ซึ่งง่ายต่อการบริหารจัดการงานอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลด้านงานทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา รวมถึงงานบริการวิชาการหลักสูตรและแผนการเรียนของนักศึกษา จึงได้
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของอาจารย์ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ พร้อมวิธีการใช้งาน ดังนี้ 
 

 

ภำพที่ 1  หน้าเพจงานทะเบียนและประมวผล 

  

 

เว็บไซต์งำนทะเบียนและประมวลผล (ส ำหรับอำจำรย์) 
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กำรเข้ำสู่ระบบเพื่อใช้งำน 
1. เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  http://regis.nsru.ac.th/  เลือกเมนู  

“ข้อมูลส ำหรับอำจำรย์” 

 
ภำพที่ 2  เมนู “ข้อมูลส าหรับอาจารย์” 

2. กรอก Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ของทางมหาวิทยาลัย โดย
ระบุ Username และ Password ให้ถูกต้อง 

* หมำยเหตุ Account ใช้งาน Network และ Wireless Network สามารถด าเนินการของ
ใช้งานได้ที่อาคาร 15 ชั้น 1  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ภำพที่ 2  เข้าสู่ระบบ 

 
3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับ “เมนูส ำหรับอำจำรย์” ซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่การใช้

งานได้แก่ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้บริหาร และอ่ืน ๆ  ดังต่อไปนี้ 
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ภำพที่ 3  เมนูส าหรับอาจารย์ 
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เมนูส ำหรับอำจำรย์ผู้สอน ประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ระบบส่งผลกำรเรียนผ่ำนอินเตอร์เน็ต  ระบบส่งผลการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต  ใช้ส าหรับ

ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนบันทึกข้อมูลผลการเรียนนักศึกษาแต่ละรายวิชาบนอินเตอร์เน็ต แบ่งออกเป็น 
3 Versions  ได้แก่ 

  Version 4 ส าหรับภาคเรียนแรกจนถึงภาคเรียนที่ 3/2556 (สิ้นสุดภาคเรียน 3/2556) 
  Version 5 ส าหรับภาคเรียนที่ 1/2557 ถึงภาคเรียนที่ 1/2558 (สิ้นสุดภาคเรียน 1/2558) 
  Version 6 ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2558 เป็นต้นไป 
* หมำยเหตุ อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องส่งผลการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 
 

2. ข้อมูลตำรำงสอน  ใช้ส าหรับดูตารางสอนในแต่ละวันของอาจารย์ผู้สอน 

 
ภำพที่ 4  ตารางสอน 

 3. ตำรำงคุมสอบ ใช้ส าหรับดูตารางคุมสอบของอาจารย์ 

 

ภำพที่ 5  ตารางคุมสอบ 
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 4. ตำรำงสอบส ำหรับพิมพ์ใบปะหน้ำซอง  ใช้ส าหรับดูรายการตารางสอบส าหรับอาจารย์
ผู้สอน  โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถพิมพ์ใบปะหน้าซองข้อสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   เลือกภาคเรียน  ปีการศึกษา  และชื่ออาจารย์ผู้สอน  จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหำ” 
   เลือกรายวิชาที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้าซอง  จากนั้น  คลิกท่ีปุ่ม “เครื่องพิมพ์”  
   กรอกรายละเอียดของรายวิชาสอบ  จากนั้นกดปุ่ม “พิมพ์” 

 
ภำพที่ 6  ตารางสอบส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

 

 
ภำพที่ 7  รายละเอียดใบปะหน้าซองข้อสอบ 
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ภำพที่ 8  ใบปะหน้าซองข้อสอบ 

 
5. ผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์  ใช้ส าหรับดูผลการประเมินการสอนของอาจารย์

ผู้สอน  ที่นักศึกษาในรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนได้เข้ามาประเมิน  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
     เลือกประเภทนักศึกษา  เลือกภาคเรียน  เลือกปีการศึกษา  ตามที่ต้องการดูผลการ
ประเมิน  จากนั้นคลิกปุ่ม “เริ่มค้นหำ” 
     เลือกรายวิชาที่ต้องการดูผลการประเมิน  คลิกปุ่ม “ดู”  จากนั้นหน้าจอจะแสดงผล
การประเมินจากนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว 

 
ภำพที่ 9  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 

 
ภำพที่ 10  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 



47 
 

 
ภำพที่ 11  ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ 

 

6. ติดตำมผลกำรเรียนไม่สมบูรณ์ (ผลกำรเรียน I, I(ขส)  และยังไม่ส่งผลกำรเรียน)
ส าหรับดูรายชื่อนักศึกษาในรายวิชาใด ๆ  ที่ยังมีผลการเรียนเป็น I, I(ขส)  หรือยังไม่ส่งผลการเรียน 

 
ภำพที่ 12  ติดตามผลการเรียนไม่สมบูรณ์ 

 

เมนูส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ค้นหำรำยช่ือนักศึกษำ  ส าหรับค้นหารายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ 

ภำพที่ 13  ค้นหารายชื่อนักศึกษา 
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2. ประวัตินักศึกษำ/ตรวจโครงสร้ำง  ส าหรับตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาในการ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ว่านักศึกษาแต่ละคนเรียนครบตามโครงสร้างหรือไม่ เพ่ือที่จะให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาแต่ละท่านดูแลนักศึกษาในด้านของการเรียนได้อย่างทั่วถึง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
     เลือกสาขาวิชาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” 
     หน้าจอจะแสดงรายชื่อนักศึกษา หากต้องการดูรายละเอียดของนักศึกษาให้คลิกที่ปุ่ม 
“รำยละเอียด”  หากต้องการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้คลิกที่ปุ่ม “ตรวจโครงสร้ำงหลักสูตร” 
     อ่านเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” หน้าจอจะแสดงรายการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตร 

 
ภำพที่ 14  ประวัตินักศึกษา/ตรวจโครงสร้าง 

 
ภำพที่ 15  ประวัตินักศึกษา/ตรวจโครงสร้าง 
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3. รำยช่ือนักศึกษำที่ยังไม่ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน ส าหรับดูรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่
ลงทะเบียนในที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ภำพที่ 16  รายชื่อนักศึกษาท่ียังไม่ลงทะเบียน ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

4. แบบแจ้งผลกำรตรวจสอบโครงสร้ำงและนักศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ  เนื่องด้วย
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบโครงสร้างและ
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเลือกโหลดแบบไฟล์ Word หรือไฟล์ 
PDF ได้ตามความต้องการ ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวแบ่งออกเป็น สนส.03 และ สนส.04  ดังนี้ 

    สนส. 03 - แบบแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษา จะใช้ในกรณีตรวจสอบ
โครงสร้างนักศึกษาครั้งที่ 1 ล่วงหน้าก่อนภาคเรียนที่จะส าเร็จการศึกษา 

      ตัวอย่ำงเช่น : ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา คือ ปี 2/2559 จะต้อง
ตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษาครั้งที่ 1 ภายในภาคการศึกษา 1/2559 

    สนส. 04 - แบบแจ้งผลการตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
จะใช้ในกรณีตรวจสอบโครงสร้างนักศึกษาครั้งที่ 2 ภายในภาคเรียนที่จะส าเร็จการศึกษา 

 
ภำพที่ 17  แบบฟอร์ม สนส.03 
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ภำพที่ 18  แบบฟอร์ม สนส.04 

 
5. ผลกำรเรียนรำยภำคเรียนของนักศึกษำ  ส าหรับตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียนของ

นักศึกษาของแต่ละรายวิชา รวมทั้งยังสามารถคาดคะเนผลการเรียนได้เมื่อนักศึกษาได้ประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนแล้ว มีข้ันตอนดังนี้ 

    เลือก “ภำคเรียน” “ปีกำรศึกษำ” “สำขำวิชำ” ตามที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” 
    หน้าจอจะแสดงรายชื่อนักศึกษา  ผลการเรียนแต่ละรายวิชา  ผลการเรียนเฉลี่ยในภาค

เรียนนั้น ๆ  และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หากต้องการคาดคะเนผลการเรียนให้กดปุ่ม “ค ำนวณ” 

 
ภำพที่ 19  ผลการเรียนรายภาคเรียนของนักศึกษา 
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6. ระบบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์  ส าหรับเข้าเว็บไซต์ ระบบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ 

 
ภำพที่ 20  ระบบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ 

 

7. แผนกำรเรียนนักศึกษำ  ส าหรับดูแผนการเรียนนักศึกษาตามสาขาวิชาของนักศึกษา 

 
ภำพที่ 21  แผนการเรียนนักศึกษาตามสาขาวิชา 

 

8. แจ้งเตือนนักศึกษำที่ศึกษำเกินระยะเวลำศึกษำตำมหลักสูตร  ส าหรับแสดงสาขาวิชาที่มี
นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรและนักศึกษาที่เกินระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 

 

ภำพที่ 22  แจ้งเตือนนักศึกษาที่ศึกษาเกินระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 
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เมนูส ำหรับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ค้นหำรำยช่ือนักศึกษำ ส าหรับค้นหารายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ 

 

ภำพที่ 23  ค้นหารายชื่อนักศึกษา 
 

2. ประวัตินักศึกษำ/ตรวจโครงสร้ำง  ส าหรับตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาใน
หลักสูตรของอาจารย์ ว่านักศึกษาแตล่ะคนเรียนครบตามโครงสร้างหรือไม่ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

    เลือกสาขาวิชาในหลักสูตร  จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” 
    หน้าจอจะแสดงรายชื่อนักศึกษา หากต้องการดูรายละเอียดของนักศึกษาให้คลิกที่ปุ่ม 

“รำยละเอียด”  หากต้องการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้คลิกที่ปุ่ม “ตรวจโครงสร้ำงหลักสูตร” 
    อ่านเงื่อนไขการใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” หน้าจอจะแสดงรายการตรวจ

โครงสร้างหลักสูตร 

 
ภำพที่ 24  ประวัตินักศึกษา/ตรวจโครงสร้าง 
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ภำพที่ 25  ประวัตินักศึกษา/ตรวจโครงสร้าง 

 

3. รำยช่ือนักศึกษำที่ยังไม่ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน  ส าหรับดูรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่
ลงทะเบียนในที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ภำพที่ 26  รายชื่อนักศึกษาท่ียังไม่ลงทะเบียน ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

4. ผลกำรเรียนรำยภำคเรียนของนักศึกษำ ส าหรับตรวจสอบผลการเรียนรายภาคเรียนของ
นักศึกษาของแต่ละรายวิชา รวมทั้งยังสามารถคาดคะเนผลการเรียนได้เมื่อนักศึกษาได้ประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนแล้ว มีข้ันตอนดังนี ้

    เลือก “ภำคเรียน” “ปีกำรศึกษำ” “สำขำวิชำ” ตามที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “ค้นหำ” 
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    หน้าจอจะแสดงรายชื่อนักศึกษา  ผลการเรียนแต่ละรายวิชา  ผลการเรียนเฉลี่ยในภาค
เรียนนั้น ๆ  และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  หากต้องการคาดคะเนผลการเรียนให้กดปุ่ม “ค ำนวณ” 

 
ภำพที่ 27  ผลการเรียนรายภาคเรียนส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

5. สรุปผลกำรเรียนรำยภำคเรียนของนักศึกษำในหลักสูตร (ประกอบ มคอ.7)  ส าหรับดู
สรุปผลการเรียนของรายวิชาในภาคเรียนใด ๆ  เพื่อน าข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรไป
ประกอบการจัดท า มคอ.7 

 
ภำพที่ 28  สรุปผลการเรียนรายภาคเรียน 

  



55 
 

6. สรุปผลกำรประเมินผู้สอนรำยภำคเรียน  ส าหรับดูข้อมูลสรุปผลการประเมินผู้สอน 
รายภาคเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ 

 
ภำพที่ 29  สรุปผลการประเมินผู้สอนรายภาคเรียน 

 

7. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำ (FTES)  
- เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์จ านวนหน่วยกิตนักศึกษาจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาของ

สาขาวิชาในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
- เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ภาระสอนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา 
- เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ให้สอดคล้องกับภาระงาน 

มีข้ันตอนการใช้งาน ดังนี้ 
    เข้ าสู่ ระบบด้วย Account ใช้งาน Network และ Wireless Network ของทาง

มหาวิทยาลัย 
    เลือก “คณะ”  “ภำคกำรศึกษำ”  “ประเภทนักศึกษำ”  จากนั้นกดปุ่ม “ค ำนวณ” 
    เลือก “หลักสูตรที่ต้องกำร”  จากนั้นกดปุ่ม “ค ำนวณ”  หน้าจอจะแสดงผลการ

ค านวณ FTES หลักสูตรที่ได้เลือกไว้ 

 

ภำพที่ 30  ภาพหน้าจอการเข้าใช้งานฐานข้อมูล FTES 
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ภำพที่ 31  ภาพหน้าจอ ฐานข้อมูล FTES 

 
ภำพที่ 32  ตัวอย่างข้อมูลใน FTES 

 

8. ข้อมูลนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท า
ข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีดังกล่าว 

 
ภำพที่ 33  ข้อมูลนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
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9. แจ้งเตือนนักศึกษำที่ศึกษำเกินระยะเวลำศึกษำตำมหลักสูตร  ส าหรับแสดงสาขาวิชาที่มี
นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร และนักศึกษาท่ีเกินระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 

ภำพที่ 34  แจ้งเตือนนักศึกษาที่ศึกษาเกินระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 
 

เมนูส ำหรับกำรใช้งำนด้ำนอื่น ๆ 
1. รำยช่ือนักศึกษำรหัส 46 เป็นต้นมำ  ส าหรับดูรายชื่อนักศึกษาตั้งแต่รหัส 46 เป็นต้นมา 
2. ค้นหำรำยวิชำเปิดสอน  ส าหรับค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 
ภำพที่ 35  ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 

 

3. ระบบฐำนข้อมูลค้นหำรำยวิชำเทียบโอน  ส าหรับค้นหาค าอธิบายรายวิชา หรือท าเรื่อง
เทียบโอนรายวิชาให้นักศึกษา 

 
ภำพที่ 36  ระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน  
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กำร Download NSRU Mentor  ขั้นตอนการ Download NSRU Mentor มีดังนี ้
 1. Download ผ่ำนระบบปฏิบัติกำร Android 

   1.1 คลิกเข้าสู่ Play Store ส าหรับดาวน์โหลด Application 

 
ภำพที่ 37  ไอคอน Play Store 

 
   1.2 ค้นหา Application ใน Play Store ว่า “NSRU Mentor”  จะแสดงรายการ 

Application NSRU Mentor 

 
ภำพที่ 38  ค้นหา “NSRU Mentor” 

กำรใช้งำน Mobile Application “NSRU Mentor” 
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   1.3 คลิกเข้ารายการ “NSRU Mentor”  และด าเนินการติดตั้ง Application  เพ่ือเปิด
เข้าใช้งาน NSRU Mentor 

  
ภำพที่ 39  ติดตั้ง “NSRU Mentor” 

 

2. กำรเข้ำใช้งำน 
    2.1 หลังจาก Download NSRU Mentor แล้วให้คลิกที่ไอคอน NSRU Mentor เพ่ือเข้า
ใช้งาน 

 
ภำพที่ 40  ไอคอน NSRU Mentor 

 

    2.2 กรอก “รหัสผู้ใช้งำน”  และ “รหัสผ่ำน”  โดยใช้  Account  เดียวกับ  Account ใช้
งาน  Network  และ Wireless Network  ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้นคลิกที่
ปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 
  - กรณีไม่มีให้ติดต่อขอ Account ได้ที่ อาคาร 15 ชั้น 1  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภำพที่ 41  ระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 
 

3. แนะน ำกำรใช้งำน NSRU Mentor 
   3.1 ข่ำวประชำสัมพันธ์  เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ส าหรับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แก่

อาจารย์ที่ปรึกษา โดยข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับจะประกาศโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 42  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
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   3.2 ตำรำงสอน  เมนูตารางสอน  ส าหรับให้อาจารย์ดูตารางสอนของอาจารย์ โดยเลือก
ตามภาคเรียนและปีการศึกษาที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 43  ตารางสอน 
 

   3.3 ห้องที่ปรึกษำ  ส าหรับข้อมูลนักศึกษาในห้องที่ปรึกษาของอาจารย์  เพ่ือที่จะสามารถ
ติดตามดูผลการเรียน  ข้อมูลนักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์ได้  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เลือกเมนู “ห้องท่ีปรึกษำ” 
2. เลือกห้องท่ีปรึกษำของอำจำรย์  จะแสดงรายชื่อนักศึกษาในห้องนั้นๆ 
3. เลือกรำยช่ือนักศึกษำที่ต้องการดูรายละเอียด  โดยรายละเอียดของนักศึกษาจะ

มีดงัต่อไปนี้ 
- วันเดือนปี เกิด 
- เลขประจ าตัวประชาชน 
- ผลการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์ 
- ผลการเรียนนักศึกษา 
- ตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
- ที่อยู่นักศึกษา 
- ข้อมูลผู้ปกครอง 
- การศึกษาเดิม 
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ภำพที่ 44  ห้องที่ปรึกษา 
 

 
ภำพที่ 45  ผลการเรียนนักศึกษา 

 

 
ภำพที่ 46  ตรวจโครงสร้างนักศึกษา 
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ภำพที่ 47  ข้อมูลที่อยู่นักศึกษา 

 

 
ภำพที่ 48  ข้อมูลผู้ปกครอง 

 

 
ภำพที่ 49  ข้อมูลการศึกษาเดิม 

 

 ทั้งนี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขออภัยหาก  NSRU Mentor ยังขาดตก
บกพร่องประการใด  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จะด าเนินการพัฒนา NSRU Mentor อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป  
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ที่อยู่................................................................................................... โทรศัพท์................................................. 
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อ่ืนๆ ............................................................................................................................. ......................... 
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แบบสรุปรายงานการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ชื่อ-นามสกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา)............................................................................................................................. . 

อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชา............................................................................................. ............................. 
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มหาวิทยาลัย 

5. ด้านอื่นๆ

ลงช่ือ............................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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แบบบันทึกการส่งต่อและแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
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ชื่อ –สกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา)...........................................................................................................................  
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ผู้ช่วยคณบดี
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อ่ืน ๆ ระบุ..............................................
เรื่องท่ีให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษา
............................................................................................................................. ............................................
............................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................... .....................................................................................................  

ผลสรุปการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................  

ลงชื่อ..............................................ผู้แก้ไขปัญหา 
  (...............................................) 

  -------/--------/-------- 



 

แบบประเมินบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ค าชี้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่นักศึกษาเห็นว่าตรงกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา
มากที่สุด 
ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
1. มีลักษณะที่อบอุ่น 
2. มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 
3. มีความเป็นกันเอง 
4. เจรจาด้วยถ้อยค าที่เป็นมิตร 
5. มีความโอบอ้อมอารี 
6. มีความจริงใจ 
7. มีความเห็นอกเห็นใจ 
8. มีความประพฤติที่เหมาะสมและเป็น

แบบอย่างที่ดี  
9. มองโลกในแง่ดี 
10. มองนักศึกษาในแง่ดี 
11. มีเวลาให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
12. ให้นักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัด

หมาย  
13. มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะให้

ค าปรึกษา  
14. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
15. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
16. มีความเข้าใจปัญหาของนักศึกษา 
17. มีความเข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา 
18. เต็มใจให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา

อย่างสุดความสามารถ  
19. มีการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
20. เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและ

สม่ าเสมอ  



 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ค าชี้แจง : นักศึกษามีความพึงพอใจต่อประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย ลงใน
ช่องที่นักศึกษาเห็นว่าตรงกับความพึงพอใจของนักศึกษามากท่ีสุด 
ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของคณะ 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่คณะจดัใหน้ักศึกษา 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของคณะและชุมชนท่ีคณะตั้งอยู ่
5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 
6. ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการให้

ค าปรึกษา 
8. ความพร้อมของอุปกรณเ์พื่อใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อให้ค าปรึกษา 
9. การดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
10. การชีแ้จงให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่

ปรึกษา 
11. การชี้แจงให้นักศึกษาทราบข้อปฏบิัติของนักศึกษา 
12. การสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่

ปรึกษา 
13. การติดต่อกับนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 
14. โอกาสที่นักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อขอรับค าปรึกษา 
15. การให้ค าแนะน านักศึกษาในการคน้หาข้อมูลเกี่ยวกับกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร 
16. การให้ข้อมูลเกีย่วกับกฎระเบียบทีส่ าคัญแก่นักศึกษา 
17. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา

และอาชีพ 
18. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสตูรและการ

ลงทะเบียน 
19. การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการค้นคว้าหาความรู ้



 

ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเห็น 
ดีมาก มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

20. การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับบริการตา่งๆ ในคณะ
และชุมชน 

21. การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

22. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอยา่ง
ปลอดภัย 

23. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
24. การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษา 



 

แบบสรุปการจัดกิจกรรมคาบโฮมรูม 

ประจ าเดือน…………………………………………..ปีการศึกษา………………………………….. 

ชื่อ-นามสกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา)................................................................................................... .................. 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชา..........................................................................ที่ปรึกษาชั้นปีที่………...................... 

ครั้งที่ 1 

กิจกรรมโฮมรูม............................................................................................................................ ..................... 

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

เป้าหมายของกิจกรรมโฮมรูม............................................................................................................ ............. 

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

ผลจากกิจกรรมโฮมรูม............................................................................................................... ..................... 

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

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

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

ครั้งที่ 2 

กิจกรรมโฮมรูม................................................................................................................................................. 

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

เป้าหมายของกิจกรรมโฮมรูม............................................................................................................ ............. 

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

ผลจากกิจกรรมโฮมรูม............................................................................................................... ..................... 

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

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



 

ครั้งที ่ 3  

กิจกรรมโฮมรูม.................................................................................................................................. ............... 

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

เป้าหมายของกิจกรรมโฮมรูม............................................................................................................ ............. 

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

ผลจากกิจกรรมโฮมรูม............................................................................ ........................................................ 

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

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

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

ครั้งที ่ 4  

กิจกรรมโฮมรูม.................................................................................................................................. ............... 

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

เป้าหมายของกิจกรรมโฮมรูม.......................................................................................... ............................... 

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

ผลจากกิจกรรมโฮมรูม............................................................................................................... ..................... 

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

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

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

ลงชื่อ............................................................ 

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

                           อาจารย์ที่ปรึกษา 



 - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ

ผูดํารงตาํแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. 2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2550

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา

และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา

และระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 2559

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การกําหนดภาระงาน วิธีการคิดภาระงาน 

และเกณฑภาระงานทางวิชาการ ของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2559

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการศึกษา

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง การดําเนินการประเมินผลการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง มาตรการดาํเนินการแกอาจารยผูไมสง

ผลการเรียนตามกาํหนด

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการกาํกับ

การสอบ

ภาคผนวก ข
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