
 



ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาชั้นสูง เน้นผลิตบัณฑิต  
นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดเป็น ท าเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม        
การผลิตบัณฑิต ให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ  มีความพร้อมทางด้านความรู้ ความสามารถ  สติปัญญา  
สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงปรับปรุง
ทั้งปัจจัยและกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ เป็นปัจจัย
ส าคัญในกระบวนการผลิตบัณฑิตและการด าเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะเจริญก้าวหน้า            
หรือสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ ขึ้นอยู่กับคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการอบรมสั่งสอน
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์   
 

  การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของอาจารย์ และเป็นกลไกหนึ่ง
ของการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษา จึงควรมีภาระรับผิดชอบในการเป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยเพ่ือติดตามดูแล ให้การช่วยเหลือ ประสานงาน แนะน าให้ค าปรึกษา ตลอดจนพัฒนานักศึกษา
ในความดูแล ทั้งในด้านการลงทะเบยีนเรียน การใช้ชีวิตทางการศึกษา ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 
 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
        กองพัฒนานักศึกษา 
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“อาจารย์ที่ปรึกษา มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้าง
ความอบอุ่นให้แก่นักศึกษา ท าให้นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันต่อ
อาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา” (ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 2533.) 
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ความส าคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์สายวิชาการที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ดูแล

นักศึกษาอย่างเป็นระบบ ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในด้านการเรียน ด้าน
ส่วนตัว ด้านสังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เมื่อนักศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเป็นสาเหตุท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จด้านการศึกษา ด้านการปรับตัวในการด ารงชีวิตในสถาบันการศึกษา จากความหมายข้างต้น 
อาจารย์สายวิชาการทุกท่านจะต้องให้การปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่ส าคัญประการหนึ่งของ
อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะน าไปสู่
การเรียนที่มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังมีบทบาทในการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่
มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ ์ร่างกาย และจิตใจ 

 
วัตถุประสงค์ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 1. เพ่ือให้การปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา การเลือกวิชา         
การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือก
ศึกษาได้ตรงกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตน  
 2. เพ่ือให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่าง ๆ 
ทีม่หาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา  
 3. เพ่ือเป็นที่พ่ึง รับฟังปัญหา และให้การปรึกษาแนะน า ให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้ 
 4. เพ่ือช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  
 5. เพ่ือช่วยเหลือด้านการปรับตัว ให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย  
 1. อาจารย์  
 2. ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา  
 3. เครื่องมือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
 4. เทคนิคในการใหก้ารแนะน าปรึกษา  
 
1. อาจารย ์ 
 1.1 คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ดี  

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี เพ่ือให้ 
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีมีดังนี้ 

1.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
1.1.2 มีความรับผิดชอบดี  
1.1.3 ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา  
1.1.4 มีความรู้ทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
1.1.5 มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจ  
1.1.6 มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ปัญหา  
1.1.7 มีความเมตตากรุณา  
1.1.8 ไวต่อการรับรู้ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว  
1.1.9 มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา  
1.1.10 มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้  
1.1.11 รู้และปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี  
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 1.2 จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
           อาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณดังต่อไปนี้  

1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา   โดยจะไม่กระท าการใดๆที่ก่อให้   
เกิดผลเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแล ไว้เป็นความลับ 

1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน า
นักศึกษาผู้นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอ่ืน เช่น นักแนะแนว  นักจิตวิทยา จิตแพทย์   
แพทย ์ และนักกฎหมาย เป็นต้น  

1.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ให้นักศึกษาฟัง ในทางที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันนั้น ๆ  

    1.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสม ตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาที่
ตนสอน และมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา  

 
2. ระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 

 2.1 หน้าที่ของผู้บริหาร เพ่ือให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ 
และสนับสนุน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเต็มที่  

 

 2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา     
มีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดังนี ้ 

2.2.1 รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
2.2.2 รวบรวมและจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา  
2.2.3 ประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
2.2.4 ประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา  
2.2.5 ปรับปรุงแก้ไขระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2.2.6 เป็นที่ปรึกษาผู้บริหารของคณะฯ เกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาและการจัดบริการให้

นักศึกษา เช่น การแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การปฐมนิเทศ และการปัจฉิมนิเทศ
ของนักศึกษา  
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   2.3 หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ มีดังนี้  

2.3.1 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและเลือกวิชาเรียน  
2.3.2 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนโดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึง  

การวางแผนการเรียน ของมหาวิทยาลัย 
2.3.3 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
2.3.4 ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียน

วิชานั้น ๆ ไม่เหมาะสม 
2.3.5 ให้การปรึกษาแนะแนว ตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง  
2.3.6 ให้การปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือ เพ่ือแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ  
2.3.7 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา  
2.3.8 ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

 

2.4 หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านบริการและพัฒนานักศึกษา มีดังนี้  
2.4.1 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและชุมชน  
2.4.2 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต เป็นต้น  
2.4.3 ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาสังคม เช่น การปรับตัวในสังคม ปัญหาการคบเพ่ือน เป็นต้น 
2.4.4 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม  
2.4.5 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพ ได้แก่ ให้ข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เช่น  ลักษณะของงาน 

สภาพแวดล้อมของงานตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่นักศึกษา        
ก าลังศึกษา  

2.4.6 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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2.5 หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านอ่ืน ๆ มีดังนี้  
2.5.1 พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
2.5.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือประโยชน์        
ของนักศึกษา  

2.5.3 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษา แนะน าอย่างสม่ าเสมอ  
2.5.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
2.5.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ คณะฯ และมหาวิทยาลัย  

ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษา 
2.5.6 เมื่อนักศึกษาต้องการน าไปแสดงแก่ผู้อ่ืนป้อนข้อมูลย้อนกลับ (feedback) มายังผู้บริหาร

และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา  
2.5.7 ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา  
2.5.8 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้าที่ของนักศึกษา ต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาในกรณีที่นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องตักเตือน  

 

 2.6   หน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา มีดังนี้  
2.6.1 นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวด้านอื่น ๆ  
2.6.2 นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนดเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ แต่เมื่อ

มีปัญหาเร่งด่วน ควรนัดอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
2.6.3 นักศึกษาต้องรับฟังค าแนะน า ตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษา  
2.6.4 นักศึกษาควรอ่านป้ายประกาศของสาขาวิชา และคณะฯ อย่างสม่ าเสมอ  
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2.7 ข้อปฏิบัติของผู้บริหาร (หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดี คณบดี) มีดังนี้  

2.7.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะท าหน้าที่ด าเนินงานเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของอาจารย์  
ที่ปรึกษา โดยต าแหน่ง  

2.7.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา  
2.7.3 กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับผู้บริหารคณะ ประชุมร่วมกันเพ่ือหาทางปรับปรุงระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
2.7.4 ตักเตือนอาจารย์ที่ปรึกษาที่บกพร่องต่อหน้าที่จนท าให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์ หรือไม่

ส าเร็จการศึกษาตามที่ควรจะเป็น  
 

 2.8 ข้อปฏิบัติของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังนี้  
 

  ข้อปฏิบัติก่อนเปิดภาคการศึกษา  
2.8.1 รวบรวมและจัดเตรียมเครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษา  
2.8.2 ติดต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือหาข้อมูลต่างๆให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ  

เป็นประจ า  
2.8.3 รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
2.8.4 จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคณะฯ เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบบทบาท

หน้าที่ แนวทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค และเพ่ือเพ่ิมเทคนิคและทักษะในการให้การปรึกษา
แก่อาจารย์ที่ปรึกษา  

2.8.5 จัดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายหลังการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

 

ข้อปฏิบัติระหว่างภาคการศึกษา  
2.8.6 ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษา ในการแก้ปัญหา

ของนักศึกษา  
2.8.7 ท าการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี  
2.8.8 น าเอาผลการประเมินมาท าการปรับปรุงแก้ไขระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น  
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 2.9 ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา  

 

  ข้อปฏิบัติโดยท่ัวไป  
2.9.1 ศึกษารายละเอียดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้ค าแนะน าปรึกษา  
2.9.2 นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดก่อนวันลงทะเบียนเรียน  
2.9.3 นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดเมื่อทราบผลการสอบกลางภาค เพ่ือทราบและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา  
2.9.4 ให้ความสนใจพิเศษแก่นักศึกษาในโครงการพิเศษหรือนักศึกษาที่มีปัญหา  
2.9.5 เขียนบันทึกการเข้าพบโดยใช้แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา  
2.9.6 สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และสนใจติดตามข่าวสังคมและการเมือง เพ่ือให้ทัน

เหตุการณ์และทันสมัยอยู่เสมอ  
2.9.7 สนใจที่จะพัฒนาตนเองด้านเทคนิคการให้การปรึกษา  
2.9.8 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา  

 
ข้อปฏิบัติเฉพาะกรณี (การลงทะเบียนเรียน)  
- อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดนักศึกษาในความดูแล เฉพาะกรณีมาพบ ก่อนการลงทะเบียน              

เพ่ือปรึกษาหารือ ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับรายวิชาเรียน และแนะแนวทางการเรียนเบื้องต้น 
 

ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะกรณีพิเศษ (การเพิ่ม-ถอนรายวิชา)  
- อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ค าแนะน ากับนักศึกษากลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคล  
- หากเกิดกรณีที่ต้องมีการเพ่ิม-ถอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาควรถามถึงสาเหตุของการเพ่ิม-ถอน

รายวิชา เพ่ือให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
- ให้ค าแนะน าตรวจสอบการเพ่ิม–การถอนรายวิชานั้น ว่าถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือ 

ไม ่(โดยเฉพาะในบางวิชาที่ต้องมีรายวิชาบังคับก่อน)  
 

ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาเฉพาะกรณี (ทุนการศึกษา)  
- อาจารย์ที่ปรึกษาควรสอบถามความต้องการทุนการศึกษาของนักศึกษา หาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ความจ าเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้เพ่ือให้สามารถใช้ได้ทันที  
- พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษาเพื่อเสนอขอรับทุนการศึกษา  
- บันทึกแจ้งความจ าเป็นและข้อมูลประกอบเกี่ยวกับความต้องการและความจ าเป็นของนักศึกษาให้

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาทราบ  
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 2.10 การจัดนักศึกษาและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้อยู่ในการพิจารณา
และการมอบหมายของหัวหน้าสาขาวิชา / หรือหัวหน้าหลักสูตรวิชา และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากคณบดี 

 

2.11 การประเมินผลระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาควรท าการประเมินผล 
ทั้งการด าเนินงาน โดยมุ่งประเมินผลของกระบวนการ (process evaluation) และประเมินผลการปฏิบัติหน้า   
ที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา (performance evaluation) 
 
3. เครื่องมือส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา มีดังนี้  
 

3.1 เครื่องมือที่ส าคัญส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้แก่  
3.1.1 คู่มือนักศึกษา  
3.1.2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  
3.1.3 แบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย  

    (1) แผนแนะน าการศึกษาของนักศึกษา (ดูรายละเอียดในคู่มือนักศึกษา)  
         (2) แบบส ารวจผลการศึกษาของนักศึกษาตลอดหลักสูตร (จากระบบของส านักส่งเสริมวิชา 
การและงานทะเบียน)  
         (3) แบบทะเบียนประวัตินักศึกษา  
         (4) แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
         (5) แบบบันทึกการส่งต่อและแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
            (6) แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา 
         (7) แบบรายงานการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
3.2  ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับใช้ประกอบการให้การปรึกษา ได้แก่  

  3.2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา  
  3.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
  3.2.3  ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา  
  3.2.4  ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ  
  3.2.5  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา  
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4. เทคนิคในการให้การแนะน าปรึกษา  

4.1  เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ มีดังต่อไปนี้  
  4.1.1  สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส  
  4.1.2  เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน 
  4.1.3  มีความสนใจ มีเมตตากรุณา  
  4.1.4  มีความจริงใจและปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  
  4.1.5  ยอมรับทั้งคุณค่าและความแตกต่างของบุคคล  
  4.1.6  พยายามท าความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหาและความต้องการของนักศึกษา  
  4.1.7  ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ 
  

4.2  การให้ค าแนะน าและการปรึกษา มีดังนี้  
การให้ค าแนะน า (Advising)  เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษา  โดยสิ่งที่อาจารย์

ที่ปรึกษาแนะน านักศึกษา  มักจะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับ กฎ ระเบียบ  หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่เป็นประจ า เช่น การ
ลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ถอนวิชาเรียน และหรือปัญหาเล็กน้อยที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์มากกว่านักศึกษา ให้ค าแนะน าในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  

การปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการช่วยเหลือให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อม และ
ปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปัญหา หรือตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีวิต
ที่เหมาะสมกับตัวเองและเพ่ือการปรับตัวที่ดีในอนาคต 
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เทคนิคในการปรึกษาที่ส าคัญท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบมีดังนี้  
 

(1)  การฟัง (Listening) ในที่นี้ เป็นการฟังที่แสดงความสนใจต่อนักศึกษา เป็นการตั้งใจฟัง ใช้สายตา
สังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพ่ือให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแก่นักศึกษา เทคนิคในการฟังนี้ประกอบด้วยการใส่ใจ 
ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการประสานสายตา การวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการพูดที่แสดง
ถึงความสนใจต่อนักศึกษา ในการฟังนี้บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความหรือตีความให้กระจ่างชัด 
หรือถามค าถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของนักศึกษา 
 (2)  การน า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา ซึ่งบางครั้งไม่กล้าพูดออกมา การน าจึงเป็น        
การกระตุ้นให้นักศึกษาส ารวจหรือแสดงออกถึงความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรมของตนการสะท้อน
กลับ (reflecting) เป็นการช่วยท าให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจความรู้สึก ประสบการณ์ หรือปัญหาได้ถูกต้อง
ยิ่งขึ้น  
 (3)  การสรุป (Summarization) คือการที่อาจารย์ที่ปรึกษา รวบรวมความคิดและความรู้สึกที่ส าคัญ ๆ 
ที่นักศึกษาแสดงออก การสรุปจึงเป็นการให้นักศึกษาได้ส ารวจความคิดและความรู้สึกของตนเองให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น  
 (4)  การให้ข้อมูล (Informing) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปรึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ
และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา  
 (5)  การให้ก าลังใจ (Encouragement) เมื่อมีปัญหา นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา มักมี
ความรู้สึกท้อแท้ ขาดความมั่นใจ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรช่วยกระตุ้นให้ก าลังใจแก่นักศึกษาให้กล้าสู้กับปัญหา 
เกิดความม่ันใจและพร้อมจะแก้ไขปัญหา 
 (6) การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจจะเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสม เพ่ือ
น าไปสู่การแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา การเสนอแนะดังกล่าว ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เหตุผลของตนเองให้
มากที่สุดเพื่อสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
หน้าที่  :  12 / 27 

 
เทคนิคในการปรึกษาดังกล่าว เป็นเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งต้องมีการศึกษาอบรม และมี

การฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างกว้างขวาง อาจารย์
ที่ปรึกษาทีไ่มไ่ด้ฝึกอบรมมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ แต่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนักศึกษาจะต้องมีการศึกษาและฝึกหัด
เทคนิคดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญพอสมควร อย่างไรก็ตามปัญหาของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหา
ที่แก้ไขได้ยาก หรือการแก้ไขปัญหานั้นต้องใช้เวลา อาทิ ปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว เช่น การ
ขัดแย้งระหว่างบิดา-มารดา อาจารย์ที่ปรึกษาควรช่วยให้นักศึกษายอมรับสภาพและหาทางคลี่คลายปัญหาต่อไป 
ในขณะที่มีปัญหา นักศึกษาอาจมีอาการเก็บกด  อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระบายอารมณ์
หรือความรู้สึก โดยเป็นผู้ฟังที่ดี ควรให้ก าลังใจ ให้ความอบอุ่น และใช้เทคนิคที่ได้กล่าวมาแล้ว จะท าให้สามารถ
ช่วยเหลือนักศึกษาได้มากพอสมควร ถ้านักศึกษามีปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์ หรือปัญหาการเลือกอาชีพ การเลือก
สาขาวิชา หรือปัญหาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส าคัญมาก อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน าให้นักศึกษาไปขอรับความ
ช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ  
 
การสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรมของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษา ( รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา / คณบดีทุกคณะ / หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ) เพ่ือสร้างระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทั้งสร้างแบบฟอร์มต่างๆ  
  2. คณะกรรมการบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างความเข้าใจระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
คณาจารย์ในคณะ คณะกรรมการประจ าคณะถ่ายทอดสู่สาขาวิชา  
  3. คณะกรรมการบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมปรึกษาหารือเพ่ือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยฝึก
เทคนิคในการให้การปรึกษา (Counseling Technique) ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา  
  4. ก าหนดมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
  5. ท าการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในคณะฯ ทุกคนทราบ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษามาพบอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น  
  6. คณะกรรมการบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษา ท าการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละปี   
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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แผนงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
1. จัดให้นักศึกษามีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ในคณะฯ ดังนี้   

    โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือเป็นการแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา และขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
ของการลงทะเบียน การค านวณเกรด การยื่นค าร้องต่าง ๆ การปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมใน
แต่ละชั้นปี ข้อควรระวัง และข้อตกลงร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีพึงม ี 
 

2. จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นจัดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และตามความ
ต้องการของนักศึกษา โดยมีขอบเขตหัวข้อต่อไปนี้  

2.1.1 ด้านการปรับตัว  
2.1.2 ด้านการด าเนินชีวิต  
2.1.3 ด้านการคบเพ่ือน  
2.1.4 ด้านยาเสพติด  
2.1.5 ด้านการเรียน  
2.1.6 ด้านทุนการศึกษา  

 
  3. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ทุกคณะเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการให้การปรึกษา โดยคณะกรรมการ
บริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
  4. มีทีมวิชาการเพ่ือสอนเพ่ิมในรายวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชา และคณะฯ  
  5. สร้างระบบการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบประเมิน หาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณเมื่อ
มีความจ าเป็น 
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ขอบเขตงานของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคณะ  

1. ด้านวิชาการ ได้แก่ การลงทะเบียน การด าเนินการแบบค าร้องต่าง ๆ ติดตามความก้าวหน้าทางด้าน
การเรียนและทางด้านวิชาการของนักศึกษา และการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น เรื่องทุนการศึกษา เรื่องการ                                                                         
ศึกษาต่อ เป็นต้น 

2. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย      
คณะ สาขาวิชา หรือกิจกรรมที่จัดโดยชั้นปีของนักศึกษาเอง เป็นต้น 

3. ด้านการด าเนินชีวิตและอ่ืน ๆ ได้แก่ การดูแลด้านจิตใจและปัญหาอ่ืน ๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของ
อาจารย์ที่ปรึกษาพึงช่วยเหลือได้ 

 

 
* การลงทะเบียน        * การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม * ดูแลด้านจิตใจและปัญหา 
* การด าเนินแบบค าร้องต่างๆ     กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย    อื่นๆ ท่ีอยู่ในขอบข่ายของ 
* การสนับสนุนเร่ืองทุน   * สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม    อาจารย์ที่ปรึกษา 
* การติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียน       กิจกรรมที่จัดโดยคณะ / สาขา    พึงช่วยเหลือได้ 
  ด้านวิชาการของนักศึกษา  * สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม 
             กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา 

 
   

 

งานอาจารย์ทีป่รึกษา 

 

ด้านวชิาการ 

 

ด้านการพัฒนานักศึกษา 

 
 

ด้านการด าเนินชีวิต 
และอื่น ๆ 



 

แบบฟอร์มตา่งๆ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่เว็บไซต์คณะ 

 

 

 

แบบฟอร์ม 



 
 
 
 

แบบทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 
คณะ...................................................สาขา................................................อาจารย์ท่ีปรึกษา……..……......……….…  
 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจงและหรือเขียนเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ข้อมูล
ทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับและจ าน ามาใช้เพื่อประโยชน์ส าหรับนักศึกษาเท่านั้น 
 

ข้อมูลส่วนตัว 
1. ช่ือ – สกุล....................................................................................... ช่ือเล่น............................. รหัสประจ าตัว...............................  
เกิดวันที่.......................เดือน.................................................. พ.ศ. .........................อายุ..................ปี  ศาสนา................................. 
2. ปัจจุบันนักศึกษาอาศัยอยู่กับ................................................................................เกี่ยวข้องกับนักศึกษา........................................ 
ที่อยู่ของนักศึกษา................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์....................................................... E-mail address………………………………………………………………………………..………….. 
3. เพื่อนสนิท 
 (1) ช่ือ..........................................................ช้ันปี..............................สาขา....................................คณะ.............................  
      ที่อยู่........................................................................................................................โทรศัพท์........................................ 

(2) ช่ือ..........................................................ชั้นปี..............................สาขา....................................คณะ.............................  
      ที่อยู่........................................................................................................................โทรศัพท์........................................ 
4. อาจารย์ที่สนิท (1) ช่ือ......................................................................... (2) ช่ือ............................................................................... 
5. สถานศึกษาเดิม...........................................................................อ าเภอ..........................................จังหวัด................................... 
6. สุขภาพ 
 (1) หมู่เลือด................... (2) โรคประจ าตัว................................................. ได้รับการรักษาจาก....................................... 
 (3) ประวัติการแพ้ยา................................................................ (4) อื่น ๆ........................................................................... 
 

ข้อมูลครอบครัว 
1. บิดาชื่อ – สกุล........................................................................อายุ..................ปี การศึกษา........................................................ 

ที่อยู่..................................................................................................................  โทรศัพท์.......................................................... 
อาชีพ................................................................................................ รายได้ประมาณเดือนละ........................................... บาท 
สถานท่ีท างาน........................................................................................   โทรศัพท์................................................................... 

2. บิดาชื่อ – สกุล.......................................................................อายุ..................ปี การศึกษา......................................................... 
ที่อยู่..................................................................................................................  โทรศัพท์......................................................... 
อาชีพ................................................................................................. รายได้ประมาณเดือนละ........................................... บาท 
สถานท่ีท างาน.................................................................................................   โทรศัพท์.......................................................... 

3. ผู้ปกครองช่ือ – สกุล..............................................................อายุ..................ปี การศึกษา......................................................... 
ที่อยู่..................................................................................................................  โทรศัพท์.......................................................... 
อาชีพ................................................................................................ รายได้ประมาณเดือนละ........................................... บาท 
สถานท่ีท างาน..................................................................................................   โทรศัพท์........................................................ 

4. สถานภาพครอบครัว บิดา / มารดา    (   )  บิดาถึงแก่กรรม  (   )  มารดาถึงแก่กรรม 
(   )  อยู่ด้วยกัน   (   )  แยกกันอยู่ 
(   )  หย่าร้าง   (   )  อื่น ๆ ระบุ................................ 
 
 
 

 

รูปถ่าย

นกัศกึษา 

กพ.นน.001 
 



 
 
 

5. ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างบิดา  มารดา  
(   )  รักใคร่กันดี         (   )  ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง (   )  ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง 
(   )  ขัดแย้ง/ท าร้ายร่างกายบางครั้ง    (   )  ขัดแย้ง/ท าร้ายร่างกายบ่อยครั้ง   (   )  อื่น ๆ ระบุ................................ 

6. ภาระหนี้สินของครอบครัว  (   )  มี    (   )  ไม่มี 
7. นักศึกษาอยู่ในความปกครอง.............................................................อาชีพ................................... ..รายได้เดือนละ...........บาท  

ที่อยู่....................................................................................................................  โทรศัพท์........................................................ 
8. ผู้สนับสนุนการศึกษา     (   )  บิดา มารดา (   )  ผู้ปกครอง  (   )  อื่นๆ ......................................................... 
9. นักศึกษาได้รับค่าใช้จ่าย เป็นเงิน......................บาท/วัน   หรือ.....................บาท/เดือน 
10. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน     (   )  ค่าหอพัก........................บาท   (   )  ค่ารถ/น้ ามันรถ...................บาท 

(   )  ค่าอาหาร......................บาท   (   )  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว.................บาท 
(   )  ค่าใช้จ่ายด้านการเรียน.....................บาท  (   )  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ...................บาท 

 

ด้านการเรียน 
1. ประเภททุนท่ีได้รับ (   )  ไม่ได้รับทุน  

(   )  ได้รับทุนดังน้ี    (   )  ทุน กยศ. 
(   )  ทุนให้เปล่า ช่ือทุน................................................................................................................... 
    เจ้าของทุน.................................................................................................................... 
(   )  ทุนอื่น ๆ................................................................................................................................. 

2. เจตคตติ่อวิชาเรียน 
วิชาที่ถนัด/ชอบ................................................................................................................................................................ 
วิชาที่ไม่ถนัด..................................................................................................................................................................... 

3. ความสามารถพิเศษ   
ด้านกีฬา........................................................................................................................................................................... 
ด้านวิชาการ..................................................................................................................................................................... 
ด้านอื่น ๆ ........................................................................................................................................................................ 

4. รางวัลที่เคยไดร้ับ 
1....................................................................................................................................................................................... 
2....................................................................................................................................................................................... 
3....................................................................................................................................................................................... 

5. ลักษณะนสิัย 
 .......................................................................................................................................................................................... 
           ........................................................................................................................................................................................... 
6. นักศึกษาจะมีวิธีการแก้ปญัหาโดย............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
7. ผลการเรียน ขณะศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1...................  ภาคเรียนท่ี2...................ภาคฤดูร้อน................ 
ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1...................  ภาคเรียนท่ี2...................ภาคฤดูร้อน................ 

 ปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1...................  ภาคเรียนท่ี2...................ภาคฤดูร้อน................ 
 ปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1...................  ภาคเรียนท่ี2...................ภาคฤดูร้อน................ 
 ปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1...................  ภาคเรียนท่ี2...................ภาคฤดูร้อน................ 
 ปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1...................  ภาคเรียนท่ี2...................ภาคฤดูร้อน................ 
8. การวางแผนชีวิต / ความคาดหวังในอนาคต................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................... 



 
9. แผนท่ีแสดงอยู่ตามภูมิล าเนา (ท่ีบิดา มารดาอาศัย) 
 (หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้แจ้งกับอาจารย์ที่ปรึกษาทราบทุกครั้งภายใน 3 วัน หลังจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลงช่ือ..............................................ผู้กรอกข้อมูล 

                                                                                 (.................................................)  
                                                                                   ............../.............../..................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 
 
 
 
 

แบบบันทึกตารางให้การปรึกษา 
ประจ าเดือน………….……… พ.ศ.................. 

                                            
วันที่ ชื่อ – สกุล เวลาที่ใช้บริการ หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
บันทึกประจ ำเดือนน....................................................................................................................... .............................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
ลงชอ่น.................................................(ผู้บันทึก)   ลงชอ่น.................................................(ผู้ตรวจบันทึก)  
   (................................................)....../....../......          (................................................)....../....../.......  
 

กพ.นน.002 
 



แบบฟอร์มบริการให้การปรึกษา 
 

                                                                              
                                                                   วันที่............เดือน..................พ.ศ. ............... 

 
เร่ิม เวลา.......................................... 
ผู้ขอรับค าปรึกษา  ช่ือ..........................สกุล.........................สาขา..............................คณะ....................................ช้ันปี......... 
                  เรื่องใหม่                  เรื่องต่อเนื่อง  ครั้งท่ี................. 
ด้าน       การเรียน                                        ครอบครัว     
                เศรษฐกิจ                                       อื่น ๆ ระบุ........................................................................... 
 

เหตุการณ์..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..... ................................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

เป้าหมาย...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

กระบวนการปรึกษา 
   ชวนให้ระบายความรู้สึก 
   ชวนค้นหาสาเหตุที่แท้จริง..................................................................................................................................... 
   ชวนให้เห็นความจริง.............................................................................................................................................. 
   ชวนกันวางแผน...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

ข้อตกลงร่วมกัน 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................  
     ต่อเนื่อง  ครั้งต่อไปวันที่............................................................ .   เวลา............................................................ 
     เรียบร้อย 
 

เสร็จสิ้น  เวลา ................................. 
 
 
   

   ลงช่ือ............................................................ 
             (.................................................) 

           ผู้ให้การปรึกษา 
 

กพ.นน.003 



 
 

แบบบันทึกการส่งต่อการให้การปรึกษา 
 
                                                                                    วันที…่……...เดือน……….…….พ.ศ……..….. 
 
ชื่อ – สกุลนักศึกษา………………………………………………รหัส…………………...คณะ........................................... ............. 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์................................... 
ส่งเรื่องต่อภายในคณะ ให้กับ.................................................................................................. ................................... 
ส่งเรื่องต่อหน่วยงานภายนอกคณะ ให้กับ......................................................................................... ........................ 
เรื่องท่ีปรึกษา…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ ........................................................................ .......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……  
........................................................................................................................................................................….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
การแก้ไขเบื้องต้น……………………………………………………………………………………………………………………………….….... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
....................................................................... ............................................................................................... ............  
............................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................................................................................................................................….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
เหตุการณ์ส่งต่อ………………………………………………………………………………………………………………………….…….....…..  
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................ .................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……  
............................................................................................................................................. ...........................….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 

ลงชื่อ………..………………………….อาจารย์ที่ปรึกษา 
(……………..…………………….) ………/…………/………. 

 

กพ.นน.004 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ............................................................................................................................. ................................ 
          โทร. .........................................................   โทรสาร  .............................................. .......................... 
 

ที่ .........................................................            วันที่        .................................................................... 
 

เรื่อง  รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

เรียน  คณบดี ผ่าน หัวหน้าสาขา 
 

     ตามท่ีคณะมอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับชั้นปีที่......................ห้อง /กลุ่ม.................... 
สาขาวิชา......................... จ านวน................. ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา........ 

1. นักศึกษามาพบเพ่ือขอรับค าปรึกษา / แนะน า  จ านวน................ ครั้ง 
2. ประชุมนักศึกษา จ านวน.............. ครั้ง มีนักศึกษาเข้าประชุม จ านวน..................คน 
3. ผลการเรียนของนักศึกษา 

(   )  สอบผ่านทุกรายวิชา  จ านวน.........  คน   (   )  สอบไม่ผ่านบางรายวิชา จ านวน......... คน 
(   )  พ้นสภาพ               จ านวน.........  คน   (   )  ลาพักการเรียน           จ านวน......... คน 
(   )  ลาออก                  จ านวน.........  คน   (   )  อ่ืนๆ ระบุ..................... จ านวน......... คน 

4. การส่งนักศึกษาเข้ารับความช่วยเหลือ / แนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 
(   )  ครอบครัว               จ านวน.........  คน   (   )  เศรษฐกิจ                 จ านวน......... คน 
(   )  สังคม                    จ านวน.........  คน   (   )  การเรียน                  จ านวน......... คน 
(   )  สุขภาพ                  จ านวน.........  คน   (   )  อ่ืนๆ ระบุ..................... จ านวน......... คน 

5. เรื่องอ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................... ......................................................... 
  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

ลงชื่อ............................................. 
             (.................................................)  
                     อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 
 

 

กพ.นน.005 
 



 

 

 
 

 
 

รายช่ือนักศึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
โดยอาจารย์...................................... 

นักศึกษาคณะ...................................สาขา.............................ชั้นปี................. 
วันที่............. เดือน ............................. พ.ศ. .....................ภาคการศึกษาที่.......................... 

เรื่อง.......................................................................................................................................................... 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

กพ.นน.006 
 



แบบประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ค ำช้ีแจง 
1. แบบประเมินนี้ ส ำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำประสิทธิภำพอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ี   
   ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษำ  

  2. กำรประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำนี้ไม่มีผลกระทบต่อคะแนนหรือผลกำรเรียนของนักศึกษำแต่อย่ำงใด  
             3. กำรตอบแบบประเมินขอให้นักศึกษำเติมข้อควำม หรือขีด / ลงในช่องที่ตรงกับสภำพเป็นจริงของท่ำน  
 
 

ช่ือ-สกุล อำจำรย์ที่ปรึกษำ............................................................................. คณะ..........................................ชั้นปีของนักศึกษำ............ 
เพศ............... อำยุ............ปี      อำจำรย์ที่ปรึกษำมีก ำหนดตำรำงเวลำให้นักศึกษำเข้ำพบ...............................ครั้ง / เดือน 
 

ตอนที่ 1    การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ที ่ ข้อความประเมิน ระดับการประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

 ด้านการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ      
1 หลักสูตร กำรเลือกวิชำเรียนและกำรลงทะเบียนวิชำเรียน      
2 ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรเรียนในมหำวิทยำลัย      
3 ติดตำมผลกำรเรียนนักศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ      
4 แนะน ำหรือตักเตือนเมื่อผลกำรเรียนของนักศึกษำต่ ำลง      
5 แนะน ำและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรเรียน      
 การให้ค าปรึกษาหรือแจ้งกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      
6 ระเบียบข้อบังคับและบริกำรต่ำงๆ ของคณะและมหำวิทยำลัย      
7 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำ      
8 การให้ค าปรึกษาด้านอื่นๆ       
9 ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตในมหำวิทยำลัย      
10 ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้สอนและหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อ

ช่วยเหลือนักศึกษำ 
     

11 สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์
และมหำวิทยำลัย 

     

12 ติดตำมผลกำรแนะน ำให้ค ำปรึกษำท่ีท ำไปแล้วอย่ำงต่อเนื่อง      
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  เรื่องอื่นๆ ที่นักศึกษำต้องกำรให้อำจำรย์ที่ปรึกษำช่วยเหลือ (เรียงล ำดับมำกไปน้อย 3 ล ำดับ) 
1................................................................................................................................................................................................. 
2................................................................................................................................................................................................. 
3................................................................................................................................................................................................ 

2. สิ่งที่นักศึกษำเห็นว่ำอำจำรย์ที่ปรึกษำควรแก้ไข 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
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ทกุความคดิเห็น คือก าลงัใจในการสร้างสรรค์สิง่ดี ๆ เพื่อนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 



 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศกึษา (ให้เปล่า) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
ประจ าปีการศกึษา ........................ 

**************************** 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพมิพ์ 
๑. ช่ือ-สกุล นาย/นาง/นางสาว................................................................................ วนั/เดือน/ปีเกิด................................... ..................... 
     อาย.ุ...................ปี   สญัชาต.ิ.................................  เชือ้ชาต.ิ..................................  ศาสนา.. ........................................................... 
     คณะ............................................................................สาขาวชิา...................................... ................................................................ 
    ชัน้ปีท่ี ....................รหสัประจ าตวันกัศกึษา..........................................  ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา......................................... ...................... 
    ผลการเรียนครัง้สดุท้าย................................ผลการเรียนเฉล่ียสะสม...........................................(พร้อมใบแสดงผลการเรียน) 
 

๒. ภูมิล าเนาเดมิ เลขท่ี....................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................ .................................... 
    ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ..........................................จงัหวดั............................ ................................................... 
    รหสัไปรษณีย์.............................................................โทรศพัท์..................................................................................... ...................... 
………… 

๓. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี....................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................................ถนน..................... ........................................... 
    ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ...........................................จงัหวดั................... ........................................................... 
    รหสัไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์.............................................................. ............................................ 
 

๔. เคยได้รับทุนการศกึษา 
ปีการศกึษา ช่ือทุนการศกึษา หน่วยงานที่มอบทุน จ านวนเงินทุน 

    
    
    
    
    
    
 

๕.    ไม่เคย กู้ ยืมเงินจากกองทนุให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา 
        เคย กู้ ยืมเงินจากกองทนุให้กู้ ยืมเพ่ือการศกึษา ตัง้แตปี่การศกึษา..................................ถงึ.................................................. 
     
๖. บิดาช่ือ..................................................................................... ............  ถงึแก่กรรม  ยงัมีชีวติ อาย.ุ.......................................ปี 
    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน......................................................... จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ระดบั......................................................... 
    อาชีพ     รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ต าแหน่ง.......................................................................................................... 
     ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่ / แผงลอย   เช่าร้าน   

 เกษตรกร   ท านา   ท าสวน    เลีย้งสตัว์  อ่ืนๆ………………… 
 รับจ้าง (ระบงุานให้ชดัเจน)............................................................................................................ .................. 
 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ...................................... 

      รายได้ปีละ...........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 

 

 

 

รูปถ่าย 
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- ๒- 

๗. มารดาช่ือ..................................................................................  ถงึแก่กรรม             ยงัมีชีวติ อาย.ุ....................................ปี 
    เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน................................................. จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ระดบั........................................... ...................... 
     อาชีพ     รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ต าแหน่ง.......................................................................................................... 
     ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่ / แผงลอย   เช่าร้าน   

 เกษตรกร   ท านา   ท าสวน    เลีย้งสตัว์  อ่ืนๆ………………… 
 รับจ้าง (ระบงุานให้ชดัเจน)................................................................................................ ............................... 
 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ........................................ 

      รายได้ปีละ...........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
๘. สถานภาพสมรสของบิดา/มารดา      อยู่ด้วยกนั  หย่า      แยกกนัอยู่  อ่ืนๆ ระบ.ุ............................................... 
๙. กรณีท่ีผู้ปกครอง/ผู้อุปการะไม่ใช่บิดา/มารดา ผู้ปกครอง/ผู้อปุการะ ช่ือ............................................................................................ 
    อาย.ุ.........................ปี   เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน..................................... จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ระดับ........................................ 
    อาชีพ     รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ ต าแหน่ง........................................................................................................... 
     ค้าขาย โดยเป็น  เจ้าของร้าน  หาบเร่ / แผงลอย   เช่าร้าน   

 เกษตรกร   ท านา   ท าสวน    เลีย้งสตัว์  อ่ืนๆ………………… 
 รับจ้าง (ระบงุานให้ชดัเจน)............................................................................................................ ................... 
 อ่ืนๆ...................................................................................... ......................................................................... 

      รายได้ปีละ...........................................บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
 

๑๐. พ่ีน้องร่วมบิดา/มารดา รวมนกัศกึษาด้วย จ านวน...........คน  ชาย........คน   หญิง........คน    ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี................................... 
 

๑๑. พ่ีน้องท่ีก าลังศกึษาอยู่  รวม.....................คน     (ให้กรอกข้อมลูรวมทัง้ตวัท่านเองด้วย) 
คนที่ เพศ อายุ ชัน้ปีที่ สถาบันการศกึษา 
๑     
๒     
๓     

๔     
๕     
๖     

 

๑๒. พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพแล้ว รวม.......................คน      (ให้กรอกข้อมลูรวมทัง้ตวัทา่นเองด้วย) 
 

คนที่ เพศ อายุ วุฒกิารศกึษา สถานที่ท างาน รายได้เดือนละ 
๑      

๒      
๓      
๔      

๕      
๖      

 
๑๓. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ..................................บาท (นอกเหนือจากค่าลงทะเบียน) 
 

๑๔. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงนิจาก นาย/นาง/นางสาว................................................................................. ................... 



      มีความสมัพนัธ์กบัข้าพเจ้าโดยเป็น....................................................................................................... .......................................... 
 
๑๕. ผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวทิยาลัย (เขียนเพิ่มเตมิต่างหากได้) 
 ๑………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๒………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ๓.............................................................................................................................. .......................................................... 
 ๔.......................................................................................................................................... ............................................... 
 ๕....................................................................................... .................................................................................................. 
  

๑๖. กิจกรรมที่ท าร่วมกับวทิยาลัย (เขียนเพิ่มเตมิต่างหากได้)  
 ๑………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.............................................................................................................................. ............................................................. 
 ๔.......................................................................................................................................... ................................................ 
 ๕.................................................................................................................... ....................................................................... 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความทัง้หมดเป็นความจริงทกุประการ พร้อมกนันีไ้ด้แนบเอกสารต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว  
จ านวน......................รายการ  คือ 

  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนล่าสดุ 
 ส าเนาใบลงทะเบียนภาคเรียนท่ีขอทนุ 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน ๑ ชดุ 
  ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศกึษา  จ านวน ๑ ชดุ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑ ชดุ 
  รูปถ่ายหน้าตรง ชดุนกัศกึษา ขนาด  ๑ นิว้  จ านวน ๒  รูป 
  อ่ืน ๆ ระบ.ุ.............................................................. 

 
 
 
 
ลงช่ือ ............................................. ......         ลงช่ือ ........................................ ................. 
    (....................................................)                                                                                (....................................................)  
                      นกัศกึษา                                                                                                                     อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 
 
                                                                ลงช่ือ ......................................................  
                                                                       (......................................................) 
                                                                      คณบดี คณะ ...................................... 
 
 
 
 



 
 

หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
       
       วนัท่ี.................เดือน...............................พ.ศ……………. 
  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................ต าแหน่ง........................................สาขาวชิา......................................คณะ
.....................................................เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. 
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี...............สาขาวชิา..................................................................คณะ................. ......................................................... 
 

โปรดให้ความเหน็เก่ียวกับนักศึกษาในด้านต่อไปนี ้
 

๑.  กริยามารยาทในสังคม 
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 

๒.  ความประพฤติโดยทั่วไป 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
.........................................................................................  
....................................................................................... .. 

๓.  การปฏิบัตต่ิอเพื่อน 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
......................................................................................... 
.........................................................................................  
.........................................................................................  

๔.  ลักษณะการเป็นผู้น า 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  
.....................................................................................  

๕. การมัธยัสถ์   
........................................................................... ............... 
..........................................................................................  
..........................................................................................  
.......................................................................................... 
..........................................................................................  

๖. ความคิดเห็นเพิ่มเตมิที่เป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา  
ทุนการศกึษา…………………………………………….. 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
.....................................................................................  
..................................................................................... 
 

 
 

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

อาจารย์ท่ีปรึกษา                 
 
 

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

หวัหน้าสาขาวชิา 
หมายเหตุ : ขอความอนเุคราะห์อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอรายละเอียดและข้อคดิเหน็เก่ียวกบันกัศกึษา  

     ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ 



 


