คู่มอื
การใช้ ระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํ านักส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

คูมือการใชระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

พิมพครั้งที่ 1
จํานวนพิมพ
จํานวนหนา

มิถุนายน 2554
450 เลม
68 หนา

จัดพิมพเผยแพรโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กลุมสงเสริมการเรียนรูประสบการณกับชุมชน
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2610 5416, 0-2610 5417
โทรสาร 0-2354 5460, 0-2354 5532
เว็บไซต : www.mua.go.th

ISBN
หมายเลขอางอิง
พิมพที่

978-616-202-375-0
สกอ2554-01-สพน01
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง จํากัด
โทรศัพท 0-2903 8257-9

คํานํา
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมนั้นมีองค์ประกอบ
หลายประการ การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการเป็ นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่ งที่จะช่ วยพัฒนานิ สิต
นักศึ กษาให้เป็ นบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ของสังคมและถื อเป็ นกลไกสําคัญที่จะช่ วยเสริ มสร้ างการ
เรี ยนรู้ให้กบั นิ สิตนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยบรรเทาและแก้ไขปั ญหาของนิสิตนักศึกษาตาม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่ วยงานกลางระดับนโยบายด้านการ
อุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
จึ ง ได้ม อบหมายให้ ม หาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุ ญ เรี ย ง ขจรศิ ล ป์
และศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์ ขจรศิลป์ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการให้สอดคล้องกับบริ บท
ของสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาสั ง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาทั้ง 5 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย
1) กลุ่ มสถาบันอุ ดมศึ ก ษาของรั ฐ 2) กลุ่ ม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ 3) กลุ่ มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคล 4) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 5) กลุ่มวิทยาลัยชุ มชน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึกษา ขอขอบพระคุ ณผูว้ ิจยั ที่ได้กรุ ณาทํางานวิจยั ดัง กล่าว เพื่อช่ วยในการเตรี ยมความ
พร้ อ มให้ก ับ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นและแก้ปั ญ หาได้อ ย่า งเหมาะสม สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า หนัง สื อ “คู่ มื อการใช้ระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษา
วิชาการระดับปริ ญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป

(นายสุ เมธ แย้มนุ่น)
เลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา

i

คํานําของผู้วจิ ัย
ประเทศไทยได้ทาํ การปฏิรูปการศึกษามาแล้วหลายครั้งเพื่อให้ได้การศึกษาที่มีคุณภาพดี
ปัจจัยที่สาํ คัญที่สุดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งประกอบด้วย
การจัดการสอนของผูส้ อนและความพร้อมในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี น้ ัน
ผูเ้ รี ยนส่ วนมากเป็ นวัยรุ่ นตอนปลายหรื อวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี ซึ่ งเป็ นวัยที่มี
ความกระตื อรื อร้ นอยากรู ้ อยากเห็ นแต่มี ป ระสบการณ์ ใ นการดํา เนิ นชี วิตน้อย เมื่ อเข้า ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงมักมีปัญหาหลายประการทั้งปั ญหาส่ วนตัว ปั ญหาสังคมและปั ญหาการเรี ยน
ที่แตกต่างจากการเรี ยนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็ นอย่างมาก ปั ญหาของนิ สิตนักศึกษามีผลต่อ
สุ ขภาพจิตและสมาธิ ในการศึกษา ถ้านิสิตนักศึกษามีปัญหามากย่อมส่ งผลทําให้สุขภาพจิตไม่ดี และ
มีสมาธิ ในการศึ กษาน้อยลง จึงทําให้ผลการเรี ยนของนิ สิตนักศึกษาจํานวนมากตกตํ่า ทําให้นิสิต
นักศึกษากลุ่มนี้อยูใ่ นสถานภาพรอพินิจ (On probation) นิสิตนักศึกษาจํานวนไม่นอ้ ยถูกคัดชื่อออก
เนื่ องมาจากผลการเรี ยนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ทําให้เกิ ดการสู ญเสี ยทางการศึกษาเป็ นอันมาก
ดังนั้นสถาบันอุ ดมศึ กษาโดยทัว่ ไปในทุก ประเทศจึ งได้จดั ให้มี ระบบ การให้ค าํ ปรึ ก ษาวิช าการ
เพื่อช่ วยบรรเทาและแก้ไ ขปั ญหาของนิ สิ ตนัก ศึก ษา ซึ่ ง จะช่ วยให้นิสิ ตนัก ศึ ก ษา มี ค วามพร้ อม
ในการศึกษา และทําให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาได้ผลดียงิ่ ขึ้น
เนื่องจากสภาพสังคม การศึกษาและความเจริ ญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ได้พ ัฒ นามากขึ้ น จึ ง ทํา ให้ ร ะบบอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลัย
ที่ศ าสตราจารย์ ดร.สําเนาว์ ขจรศิ ลป์ ได้ท าํ การวิจยั และพัฒนาขึ้ นในปี พ.ศ. 2531 ซึ่ ง เป็ นเวลา
ประมาณ 22 ปี มาแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ใ น ปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า จึ ง ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุ ญเรี ยง ขจรศิ ลป์ และ ศาสตราจารย์
ดร.สําเนาว์ ขจรศิลป์ เป็ นผูด้ าํ เนินการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
ในการทําวิจยั เพื่ อพัฒนาระบบการให้ค าํ ปรึ กษาวิช าการระดับปริ ญญาตรี ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจยั
ได้ พ ัฒ นาระบบการให้ ค ํา ปรึ กษาวิ ช าการให้ ส อดคล้ อ งกับ บริ บทของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
สัง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาทั้ง 5 กลุ่ ม คื อ 1) กลุ่ ม สถาบันอุ ดมศึ ก ษาของรั ฐ
2) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4) กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 5) กลุ่มวิทยาลัยชุ มชน จึงเป็ นโครงการวิจยั 5 โครงการ หนังสื อเล่มนี้ เป็ นผลผลิตต่อเนื่ อง
จากผลงานวิจยั ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูว้ ิจยั หวังว่า หนังสื อเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อใช้พฒั นาระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ให้ได้ผลดี
ซึ่งจะทําให้การผลิตบัณฑิตมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรี ยง ขจรศิลป์
หัวหน้าโครงการ

ii

คําชี้แจง
การใช้ คู่มอื ระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
วัตถุประสงค์ ของคู่มือ
เนื่ องจากรายงานการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีรายละเอียดมาก มีจาํ นวนมากถึง
456 หน้าจึงไม่เหมาะสมที่จะนําผลการวิจยั ไปให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งใช้ และเพื่อให้การใช้
ผลการวิจยั โครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คณะผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําคู่มือการใช้ระบบการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการ เล่มนี้ ข้ ึน เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการสามารถใช้ระบบได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ของการใช้ คู่ มื อ เล่ ม นี้ ได้แ ก่ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ช าการ คณบดี
คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการระดับคณะ
ขั้นตอนการใช้ ค่ ูมือ
1. ศึกษารายละเอียดของคู่มือ
2. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการตามคู่มือตั้งแต่หน้า 16 เป็ นต้นไป
3. คณบดี ดาํ เนิ นการ ข้อ 3.2.1.3 หน้า 6 และสนับสนุ นการดําเนิ นงานของคณะกรรมการ
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะ
4. คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยดําเนิ นการตั้งแต่หน้า 17 เป็ น
ต้นไป
5. คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะดําเนินการตั้งแต่หน้า 18 เป็ นต้นไป
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การดําเนิ นงานตามหน้าที่ของบุคลากรในระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ 5
การให้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ

12

ผลผลิต

14

การป้ อนกลับ

14

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 การนําระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการไปใช้

15

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างกรอบการประเมินระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ

23

ภาคผนวก 3 ตัวอย่างเครื่ องมือการประเมินระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ

33

ภาคผนวก 4 ตัวอย่างแบบฟอร์ มต่างๆ และหน้าเว็บไซต์
ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ

54

iv

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1 ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1

2 โครงสร้างการบริ หารระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

12

v

1. ระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริ ญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสรุ ปได้ดงั ภาพที่ 1
สภาพแวดล้ อม
ปัจจัยนําเข้ า

กระบวนการ

ผลผลิต

1. นโยบายเกี่ยวกับระบบการ
ให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการ
3. เครื่ องมือและข้อมูลในการ
ให้คาํ ปรึ กษา
4. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
5. งบประมาณ

1. การดําเนินงานตามหน้าที่
และข้อปฏิบตั ิของบุคลากรใน
ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
2. การให้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิชาการ โดยใช้เทคนิค
ดังต่อไปนี้
(1) พฤติกรรมการให้ความ
สนใจ
(2) เทคนิคในการสร้าง
สัมพันธภาพ
(3) เทคนิคในการให้
คําแนะนําและการให้
คําปรึ กษา

1. มีการติดต่อสื่ อสารระหว่างอาจารย์
และนิสิตนักศึกษาเพื่อให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา
2. นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา
ที่เรี ยน การเลือกวิชาเรี ยน
การลงทะเบียนเรี ยน วิธีการเรี ยน
และการวัดผล
3. นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่
และบริ การต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
4. นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
5. นิสิตนักศึกษาสามารถแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างเหมาะสม

การป้อนกลับ
การนําผลการประเมินด้านผลผลิตไปใช้
ประกอบการพิจารณา ปรับปรุ งปั จจัยนําเข้าและ
กระบวนการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ ึน
สภาพแวดล้ อม
ภาพที่ 1 ระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1

2.

วัตถุประสงค์ ของระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี

2 .1 เพื่อให้เกิดกระบวนการติดต่อสื่ อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนิสิตนักศึกษา สร้างความอบอุ่น
ใจ เป็ นที่พ่ งึ พร้อมจะช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา
2.2 เพื่ อให้ค าํ ปรึ ก ษาแนะนํา ด้า นวิช าการเกี่ ย วกับ หลัก สู ตร ลัก ษณะรายวิช าที่ เรี ย น
การเลื อกวิช าเรี ย น การลงทะเบี ย นเรี ย น วิธี ก ารเรี ย นและการวัดผล ทั้ง นี้ เพื่ อให้นิสิ ตนัก ศึ ก ษา
สามารถศึกษาจนสําเร็ จครบตามหลักสู ตร
2.3 เพื่อสนับสนุ นการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ช่วยให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจ
กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และบริ การต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2.4 เพื่อช่ วยส่ งเสริ มนิ สิตนักศึกษาให้สามารถพัฒนาการดําเนิ นชี วิตอยู่ในมหาวิทยาลัย
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3. องค์ ประกอบของระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
3.1. ปัจจัยนําเข้ า
3.1.1 นโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการ
3.1.2 บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการ ประกอบด้ วย
(1) คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
(2) คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะ
(3) อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
3.1.2.1 คณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย
(1) รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ เป็ นประธานกรรมการ
(2) ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์
(3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ
(4) ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการนักศึกษา
(5) ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3.1.2.2 องค์ ประกอบของคณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ
(1) คณบดี เป็ นที่ปรึ กษา
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็ นประธานกรรมการ
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(3) หัวหน้าภาควิชา หรื อหัวหน้าสาขาวิชาทุกภาควิชาหรื อสาขา
(4) หัวหน้างานบริ การการศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3.1.2.3 คุณลักษณะของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี มีดังนี้
3.1.2.3.1 คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์
(2) มีความรับผิดชอบ
(3) ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(4) มีความจริ งใจ และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
(5) มีความเมตตากรุ ณา
(6) ไวต่อการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของนิสิตนักศึกษา
(7) มี ความประพฤติ เหมาะสม และเป็ นแบบอย่างที่ ดี แก่ นิสิ ต
นักศึกษา
(8) พร้อมอุทิศเวลาให้กบั นิสิตนักศึกษา
(9) มีความคิดในเชิงบวก
3. 1.2.3.2 คุณลักษณะด้ านความรู้ ความสามารถ
(1) มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิชาการ
(2) มีความสามารถในการสื่ อสาร
(3) มีความรู้เรื่ องกระบวนการให้คาํ ปรึ กษา เข้าใจแนวคิด
และมีทกั ษะในการใช้เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา
(4) มีความรู ้และความเข้าใจธรรมชาติของนิสิตนักศึกษา
(5) มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นิสิต
นักศึกษาเมื่อมีปัญหา
(6) มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ การ
สื่ อสารทันยุคสมัย
(7) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจสภาพสั ง คมเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง
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(8) มีความรู ้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสู ตรและ
การลงทะเบียนเรี ยนของนิสิตนักศึกษา
3.1.2.4 จรรยาบรรณอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
(1) คํานึงถึงสวัสดิภาพและสิ ทธิ ประโยชน์ของนิสิตนักศึกษา
(2) รักษาความลับของนิสิตนักศึกษา
(3) พยายามช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาจนสุ ด ความสามารถ หากมี
ปั ญหาใดที่เกิ นความสามารถที่จะช่ วยเหลือได้ ก็ควรดําเนิ นการส่ งต่อนิ สิตนักศึกษาไปรับบริ การ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง
(4) ไม่ วิ พ ากษ์วิจ ารณ์ บุ ค คลหรื อ มหาวิ ทยาลัยให้นิสิ ต นัก ศึ ก ษาฟั ง
ในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยแก่บุคคลหรื อมหาวิทยาลัย
( 5) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขาที่
ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตนักศึกษา
(6) ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ใ นการให้ค าํ ปรึ ก ษาวิช าการแก่ นิสิ ตนัก ศึ ก ษาใน
ความดูแลทุกคนด้วยความเสมอภาค
(7) ปฏิ บ ั ติ ต นด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ผู้อื่ น สั ง คม และ
ประเทศชาติ
3.1.3 งบประมาณในการดําเนินงานระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการ
(1) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการดําเนินงานของระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
(2) คณะจัด สรรงบประมาณ เพื่ อ ใช้ใ นการดํา เนิ น งานของระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการระดับคณะ
3. 1.4 เครื่องมือและข้ อมูลในการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
(1) ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
(2) คู่มือการใช้บริ การการศึกษาผ่านเครื อข่ายทางอินเทอร์ เน็ต
(3) คู่มือนิสิตนักศึกษา
(4) หลักสู ตรของคณะที่นิสิตนักศึกษาสังกัด
(5) คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา
(6) แฟ้ มระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
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(7) แบบฟอร์ มและคําร้องต่างๆ
(8) ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษา
(10) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ การที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิตนักศึกษา
(11) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่
(12) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในสาขาที่อาจารย์สอน
(13) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
3.1.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(1) มี เ ว็ บ ไซต์ ของระบบการให้ ค ํา ปรึ กษาวิ ช าการระดั บ ปริ ญญาตรี
ประกอบด้วย เครื่ องมื อ ข้อมูลในการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ และการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการให้
คําปรึ กษาวิชาการ
(2) มีระบบสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
(3) มีระบบสารสนเทศการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
3.2 กระบวนการ
3. 2.1 การดําเนินงานตามหน้ าทีข่ องบุคลากรในระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการ
3. 2.1.1 หน้ าทีข่ องอธิการบดี
(1) กําหนดนโยบายให้ทุ กคณะนํา ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ระดับปริ ญญาตรี ไปดําเนินการให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มหาวิทยาลัย

(2) แต่ ง ตั้ งคณะก รรมการก ารให้ ค ํ า ปรึ ก ษาวิ ช าการระดั บ
(3) ให้ความสํา คัญและสนับ สนุ นคณะกรรมการการให้ค าํ ปรึ ก ษา

วิชาการระดับมหาวิทยาลัย
(4) สร้ างแรงจูงใจให้อาจารย์ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) จัดสรรงบประมาณอย่า งเพีย งพอ สํา หรั บ การดํา เนิ นงานและ
พัฒนาระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ ให้ประสบความสําเร็ จ
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ได้ แก่

3. 2.1.2 หน้ าทีข่ องคณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(1) พัฒนาระบบและดําเนิ นการตามระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย (ดูคู่มือการนําระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการไปใช้ในภาคผนวก 1)
(2) จัด ทํา คู่ มื อ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ช าการระดั บ ปริ ญญาตรี และ
แบบฟอร์ มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดูตวั อย่างแบบฟอร์ มในภาคผนวก 4)
(3) ประสานงานและผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
(4) ประสานงานให้การอบรมอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
เป็ นส่ วนหนึ่งของการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ทุกครั้ง
(5) ประชาสัมพันธ์ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ดูตวั อย่างหน้าเว็บไซต์ในภาคผนวก 4)
(6) ประสานงานให้ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วน
หนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
(7) จัดให้มีการประเมินผลระบบงานการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับ
ปริ ญญาตรี เป็ นประจําทุกปี การศึ กษา (ดูตวั อย่างกรอบการประเมินในภาคผนวก 2 และตัวอย่าง
เครื่ องมือการประเมินในภาคผนวก 3)
(8) นํา ผลการประเมิ นระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษาวิชาการมาปรั บปรุ ง
ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการของมหาวิทยาลัย
(9) แจ้งผลการประเมินระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของ
แต่ ล ะคณะให้คณบดี ทราบและปรั บปรุ งการดําเนิ นงานของระบบการให้ค าํ ปรึ กษาวิชาการระดับ
ปริ ญญาตรี ของคณะ
3.2.1.3 หน้ าทีข่ องคณบดี
(1) นํานโยบายเกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการมาปฏิบตั ิ
คณะ

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของ
(3) ให้ค วามสํา คัญและสนับ สนุ นระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษาวิช าการ

ระดับปริ ญญาตรี ของคณะ
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(4) สร้ างแรงจูงใจให้อาจารย์ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(5) จัดสรรงบประมาณ สําหรั บการดํา เนิ นงานของคณะกรรมการ
การให้คาํ ปรึ กษาของคณะอย่างเพียงพอ
3. 2.1.4 หน้ าทีข่ องคณะกรรมการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ
(1) นําระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี มาดําเนินการ
(2) จัดสัมมนาหรื อฝึ กอบรมอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญา
ตรี ของคณะ ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิ บตั ิของอาจารย์ที่ปรึ กษา ตลอดจน
เทคนิคและทักษะในการให้คาํ ปรึ กษา รวมทั้งทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่ อสาร
(3) จัดหาเครื่ องมือเพื่อใช้ใ นการให้คาํ ปรึ กษาแก่อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการระดับปริ ญญาตรี
(4) ประสานงานกับหัวหน้าภาควิชาเพื่อจัดนิสิตนักศึกษาให้อาจารย์
ที่ปรึ กษาวิชาการดูแลรับผิดชอบกลุ่มละประมาณ 30 คนและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
ต่อคณบดี
(5) จัด ให้ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 พบอาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ช าการ
ภายหลังการจัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่
(6) เป็ นที่ปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของคณะ
(7) ศึกษาปั ญหาที่ทาํ ให้นิสิตนักศึกษาจํานวนมากมีผลการเรี ยนตกตํ่า
และหาทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
(8) รวบรวมปั ญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการของคณะ
(9) นําผลการประเมินระบบงานการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ และปั ญหา
อุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการมาปรับปรุ งระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
(10) ส่ ง เสริ มระบบพี่ ช่ ว ยน้ อ งและเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ นให้ เ ป็ นผู ้ช่ ว ย
อาจารย์ ที่ปรึ กษา
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3.2.1.5 หน้ าทีข่ องอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
3.2.1.5.1 หน้ าทีข่ องอาจารย์ ทปี่ รึกษาด้ านทัว่ ไป
(1) ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นตั ว แทนของมหาวิ ทยาลั ยเพื่ อ ดู แ ล
ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
ปรึ กษาและข้อปฏิบตั ิของนิสิตนักศึกษา
ในฐานะครู กบั ศิษย์

(2) ชี้ แจงให้ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาเข้า ใจหน้า ที่ ข องอาจารย์ที่
(3) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ

(4) พิ จ ารณาคํา ร้ อ งต่ า งๆ ของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ทนั เวลา
(5) ประสานงานกับอาจารย์ผสู้ อนและหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการ เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในกรณี ที่มีปัญหา
(6) ติ ด ต่ อ กับ นิ สิ ตนัก ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(7) เก็บข้อมูลที่ สําคัญของนิ สิตนักศึกษาที่รับผิดชอบไว้เป็ น
ความลับ
(8) ให้ ก ารรั บ รองนิ สิ ตนั ก ศึ ก ษา เมื่ อ นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษา
ต้องการ นําเอกสารไปแสดงแก่ผอู ้ ื่น เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็ นต้น
(9) จัดทําระเบียนสะสมของนิ สิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
(ดูตวั อย่างระเบียนสะสมในภาคผนวก 4)
(10) ให้ความร่ วมมือกับคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการ ระดับคณะ
(11) พิจ ารณาตัก เตื อนนิ สิ ตนัก ศึ ก ษาที่ มี ค วามประพฤติ
ไม่เหมาะสม หรื อแต่งกายไม่เรี ยบร้อย
(12) ประสานงานกับผูป้ กครองนิ สิตนักศึกษาเมื่อนิ สิตนักศึกษา
มีปัญหา
(13) ติดตามนิ สิตนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรี ยน
หรื อมีปัญหาอื่นๆ
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3. 2.1.5.2 หน้ าทีข่ องอาจารย์ ทปี่ รึกษาด้ านวิชาการ
(1) ให้ค าํ แนะนํา นิ สิ ตนัก ศึ ก ษาในการค้นคว้า หาข้อมู ล
เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสู ตร และวิธีการศึกษา
(2) ให้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ นิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ
กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่สาํ คัญมากซึ่ งอาจทําให้นิสิตนักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินยั
(3) ให้ค าํ ปรึ ก ษาแก่ นิสิตนัก ศึก ษาโดยใช้ข้อมูลภูมิ หลัง
ความสนใจและความสามารถของนิสิตนักศึกษาเพื่อการวางแผนประกอบอาชีพและแผนการศึกษา
(4) ให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ ยวกับหลักสู ตรและ
การเลือกวิชาเรี ยนให้เหมาะสมกับแผนการศึกษาของนิสิตนักศึกษาและเป็ นไปตามหลักสู ตร
(5) วิเคราะห์ ผลการเรี ยนและให้คาํ ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การ
ลงทะเบียนเรี ยนให้เหมาะสมกับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตนักศึกษา
(6) ควบคุ ม การลงทะเบี ย นเรี ย นของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาให้
เป็ นไปตามโครงสร้างของหลักสู ตรและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(7) ให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวิชาเรี ยน
(8) ให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาในการเลือกวิชาเอก-โท
(9) ให้คาํ แนะนําแก่ นิสิตนักศึก ษาเกี่ ยวกับการเรี ย นการ
ค้นคว้า
(10) ให้คาํ แนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นิสิตนักศึกษาที่
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ากว่า 2.00
(11) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําหรื อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาเพื่อ
การแก้ไขปั ญหาด้านการเรี ยน
(12) ให้ ค ํ า ปรึ กษา แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
(13) ให้ค าํ แนะนํา นิ สิ ตนัก ศึ ก ษาให้ตรวจสอบการเรี ย น
รายวิชาของนิสิตนักศึกษาให้ครบหลักสู ตร
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3. 2.1.5.3 หน้ าทีข่ องอาจารย์ทปี่ รึกษาด้ านการพัฒนานิสิตนักศึกษา
(1) ให้ค าํ แนะนํา เกี่ ย วกับ บริ ก ารต่ า งๆ ในมหาวิท ยาลัย
และชุมชน
(2) ให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นเกี่ ยวกับปั ญหาทางด้านสุ ขภาพ
กายและสุ ขภาพจิตหากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ควรส่ งต่อนิสิตนักศึกษา
ไปรับบริ การจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง
(3) ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ อย่างปลอดภัย
(4) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
(5) ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการเข้าร่ วมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
(6) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาชีพที่เป็ นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา
3.2.1.6 ข้ อปฏิบัติของอาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ
(1) ศึกษาข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น กฎระเบียบ หลักสู ตร วิธีดาํ เนินการและ
บริ การต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการให้คาํ ปรึ กษา
(3) พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและด้านความรู ้ความสามารถ
(4) ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
(5) กําหนดเวลาและวิธีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึ กษาให้นกั ศึกษาเข้า
พบเพื่อขอรับคําปรึ กษา
(6) ประชุ ม นิ สิ ตนัก ศึ ก ษาในความดู แลภาคการศึ ก ษาละ 2-4 ครั้ ง
(ดูคู่มือในการนําระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการไปใช้ในภาคผนวก 1)
(7) เขี ย นบัน ทึ ก การให้ ค ํา ปรึ กษาแนะนํา นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาโดยใช้
แบบฟอร์ มที่มหาวิทยาลัย / คณะ จัดทําขึ้น (ดูตวั อย่างแบบฟอร์ มในภาคผนวก 4)
(8) รายงานผลการปฏิ บตั ิงานของอาจารย์ที่ปรึ กษาและปั ญหาของ
นิสิตนักศึกษาต่อคณบดีเมื่อสิ้ นภาคการศึกษา (ดูตวั อย่างแบบฟอร์ มในภาคผนวก 4)
(9) ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามหน้าที่กาํ หนดไว้
10

3.2.1.7 ข้ อปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการให้ คําปรึกษาวิชาการ มีดังนี้
(1) ศึกษาข้อมูลที่ สําคัญและปฏิ บตั ิตาม กฎระเบี ยบ ข้อบังคับ ของ
คณะและของมหาวิทยาลัย
(2) เข้าร่ วมกิจกรรมที่คณะและที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
(3) เข้าประชุมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษากําหนดไว้
แต่เมื่อมีปัญหาเร่ งด่วนก็สามารถนัดพบอาจารย์ที่ปรึ กษาได้
(4) ปฏิบตั ิตามแผนการศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึ กษาและนิสิตนักศึกษาได้
ร่ วมกันกําหนดขึ้น
(5) ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นอย่า งเต็ ม ความสามารถเพื่ อ มุ่ ง สู่ เ ป้ าหมาย คื อ
ความสําเร็ จการศึกษา
(6) ช่ ว ยเหลื อ และประสานงานให้ เ พื่ อ นนิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
คําปรึ กษาทางวิชาการอย่างถูกต้อง
3.2.1.8 การประเมินระบบการให้ คําปรึกษาโดยใช้ CIPP Model
(1) การประเมิ นสภาพแวดล้อม เพื่อให้ไ ด้ข้อมูล สําคัญมากํา หนด
วัตถุประสงค์ ของระบบการให้คาํ ปรึ กษาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดกับมหาวิทยาลัย
(2) การประเมิ นปั จ จัย นํา เข้า เพื่อ ใช้เป็ นข้อมูล ในการตัด สิ นใจต่ อ
ปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
(3) การประเมิ น กระบวนการเพื่ อ หาจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย ของการ
ดําเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ของระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
(4) การประเมิ นผลที่ เกิ ดจากระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษาเพื่อดู ว่า ผลที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามระบบการให้คาํ ปรึ กษา เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
3.2.1.9 โครงสร้ างการบริหารระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
จากการกํา หนดหน้า ที่ ข องบุ ค ลากรฝ่ ายต่ า งๆ ของระบบการให้
คํา ปรึ ก ษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี แสดงให้เห็ นว่า การบริ หารระบบการให้คาํ ปรึ ก ษาวิช าการ
ดัง กล่ า ว เกี่ ยวข้องกับ บุ ค ลากรหลายฝ่ ายทั้ง ระดับ มหาวิทยาลัยและระดับ คณะ ดังนั้นจึง สามารถ
กําหนดโครงสร้างการบริ หารระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการได้ดงั ภาพที่ 2
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อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย
คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการ

คณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับ
คณะ

ภาพที่ 2 โครงสร้ างการบริหารระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3.2.2 การให้ คําปรึกษาของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการ มีองค์ ประกอบดังนี้
3.2.2.1 พฤติกรรมการให้ ความสนใจ มีดังนี้
(1) การประสานสายตา
(2) การแสดงถึ งการมีส่วนร่ วมในการให้คาํ ปรึ กษาโดยใช้ลกั ษณะ
ท่าทางที่เหมาะสม
(3) การตอบสนองต่อการพูดของนิสิตนักศึกษาและความตั้งใจที่จะแก้ปัญหา
(4) การสร้างจุดมุ่งหมายและการพัฒนาข้อผูกพันของการให้คาํ ปรึ กษา
(5) การสะท้อนความรู ้สึกและเข้าใจความรู ้สึก
(6) การใช้ความเงียบเพื่อการฟัง
(7) การแสดงออกทางสี หน้า ลักษณะท่าทางที่แสดงออกทางร่ างกาย
นํ้าเสี ยง จังหวะของการหายใจ
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ของนิสิตนักศึกษา

3.2.2.2 เทคนิคในการสร้ างสั มพันธภาพ มีดังนี้
(1) สร้างบรรยากาศที่เป็ นมิตร อบอุ่น ยิม้ แย้มแจ่มใส
(2) ให้ความสนใจแก่นิสิตนักศึกษา
(3) ให้ความเมตตากรุ ณาแก่นิสิตนักศึกษา
(4) แสดงความจริ งใจเมื่อนิสิตนักศึกษามาขอรับคําปรึ กษา
(5) ยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างระหว่างบุคคล
(6) พยายามทําความเข้า ใจทั้ง ความรู้ สึ ก ปั ญหาและความต้องการ
(7) ให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาด้วยความเต็มใจ
3.2.2.3 เทคนิคการให้ คําแนะนําและการให้ คําปรึกษา มีดังนี้

(1) การให้คาํ แนะนํา (Advising) เป็ นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึ กษาให้การ
ช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษามากที่สุด สิ่ งที่อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนํานิสิตนักศึกษา มักจะเป็ นเรื่ องที่
เกี่ ยวกับ กฎ ระเบียบหรื อวิธีปฏิ บตั ิที่ใช้กนั อยู่เป็ นประจํา เช่ น การลงทะเบียนเรี ยน การเพิ่ม-ถอน
วิชาเรี ยนหรื อปั ญหาที่อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่าสามารถช่วย
นักศึกษาได้
(2) การให้คาํ ปรึ กษา (Counseling) เป็ นกระบวนการช่วยเหลือให้นิสิตนักศึกษา
เข้าใจตนเอง สภาพแวดล้อมและปั ญหาที่เผชิ ญอยู่และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่ าว มาแก้ปัญหา
หรื อตัดสิ นใจเลือกเป้ าหมายในการดําเนิ นชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นเทคนิคในการให้คาํ ปรึ กษา
ที่สาํ คัญที่อาจารย์ที่ปรึ กษาควรทราบ มีดงั นี้
(2.1) การฟั ง (Listening) เป็ นการแสดงความสนใจต่ อนิ สิ ต
นักศึกษา โดยใช้สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพื่อให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษา
เทคนิ คการฟังนี้ ประกอบด้วยการใส่ ใจ ซึ่ งมีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการประสานสายตาการวาง
ท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการพูด ที่แสดงถึงความสนใจต่อนิสิตนักศึกษา ในการฟั งนี้
บางครั้งอาจารย์ที่ปรึ ก ษาอาจสะท้อนข้อความหรื อตีความให้ก ระจ่างชัดหรื อถามคํา ถามเพื่อให้
ทราบถึงปั ญหาและความต้องการของนิสิตนักศึกษา
(2.2) การนํา (Leading) เป็ นการกระตุน้ ให้นิสิตนักศึกษาได้สํารวจ และ
กล้าแสดงออกถึงความรู ้สึก เจตคติ ค่านิยม หรื อการกระทําของตน
(2.3) การเรี ยบเรี ยงคําพูดใหม่ (Paraphrasing) เป็ นการตรวจสอบ
ว่าอาจารย์ที่ปรึ กษาเข้าใจนิสิตนักศึกษาในสิ่ งที่เขาต้องการ

13

(2.4) การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็ นการช่ วยทําให้ นิ สิ ต
นักศึกษาเข้าใจตนเอง เกี่ยวกับความรู ้สึก ประสบการณ์ หรื อปั ญหาได้อย่างถูกต้องยิง่ ขึ้น
(2.5) การเผชิ ญ หน้ า (Confrontation) เป็ นเทคนิ ค ที่ อ าจารย์
ที่ปรึ กษาใช้ในกรณี ที่พบว่านักศึกษามีความขัดแย้งกันในความคิด ความรู ้สึก และพฤติกรรม โดย
การนําความขัดแย้งมานําเสนอในรู ปประโยคบอกเล่า และจะใช้คาํ ว่า “และ” เชื่ อมระหว่างความ
ขัดแย้ง
2 ประเด็น โดยห้ามใช้คาํ ว่า “แต่” เชื่อมโดยเด็ดขาดเพราะจะเป็ นการตําหนิ
(2.6) การตั้ง คํา ถาม (Questioning) อาจารย์ที่ ป รึ กษาควรใช้
คําถามที่เหมาะสมและใช้คาํ ถามเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่แน่ชดั โดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเข้าใจใน
แง่มุมต่างๆของนิสิตนักศึกษา
(2.7) การตีความ (Interpretation) เป็ นกระบวนการที่ อาจารย์ที่
ปรึ กษาอธิ บายความหมายของเหตุการณ์ให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจปั ญหาของตนเอง ในด้านอื่นที่
อาจยังไม่ได้มองมาก่อน และช่ วยให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจถึงปั ญหาของตนเองให้กว้างขวางมาก
ยิง่ ขึ้น
(2.8) การสรุ ป (Summarizing) เป็ นเทคนิ คที่อาจารย์ที่ปรึ กษาใช้
เพื่อสรุ ปเรื่ องราวต่างๆ ของนิ สิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากความรู้สึกที่สับสน เพราะมีเรื่ องราวต่างๆ
ที่เป็ นปั ญหามากมาย หรื อสามารถใช้ในการสรุ ปในโอกาสที่จะสิ้ นสุ ดการให้คาํ ปรึ กษา
(2.9) การให้ ข้อ มู ล (Information) เป็ นการให้ ข ้อ มู ล ด้ า น
การศึกษาอาชีพและสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถตัดสิ นใจหรื อเห็นลู่ทาง
ในการแก้ปัญหา
(2.10) การให้กาํ ลังใจ (Encouragement) เป็ นการพูดเพื่อช่วยกระตุน้
ให้นิสิตนักศึกษา กล้าสู ้ปัญหา เกิดความมัน่ ใจ และ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา
(2.11) การเสนอแนะ (Suggestion) เป็ นการเสนอความคิดเห็นที่
เหมาะสม เพื่อนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาโดยเปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจ
ได้ดว้ ยตนเอง
3.3 ผลผลิ ต คื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ร ะบบการให้ ค าํ ปรึ ก ษาวิ ช าการ ได้แ ก่ มี ก าร
ติ ดต่อสื่ อสารระหว่างอาจารย์และนิ สิตนักศึ กษาเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา นิ สิตนักศึกษามีความ
เข้าใจหลักสู ตรลักษณะรายวิชาที่เรี ยน การเลือกวิชาเรี ยน การลงทะเบียนเรี ยน วิธีการเรี ยนและการ
วัดผล นิ สิตนักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นิ สิตนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ นิ สิตนักศึกษามีความสามารถพัฒนาการดําเนิ นชี วิตและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมะสม
3.4 การป้ อนกลั บ คื อ การนํา ผลการประเมิ นด้า นผลผลิ ต ไปใช้ป ระกอบการพิ จ ารณา
ปรับปรุ งปั จจัยนําเข้าและกระบวนการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ ึน
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ภาคผนวก 1
การนําระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการไปใช้
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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การนําระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการไปใช้
หลักการ

เหตุ ผลที่ ผูว้ ิจยั ต้องเปลี่ ยนชื่ อเรื่ องจากเดิมที่ใช้คาํ ว่า “ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับ
ปริ ญญาตรี ” เป็ น “ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ” มีดงั นี้
1. ในการประชุ มกลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่ อพิ จารณาร่ างระบบอาจารย์ที่ ปรึ กษาวิชาการระดับ
ปริ ญญาตรี ผูเ้ ชี่ ยวชาญเสนอแนะให้ ก ําหนดชื่ อเรื่ องโดยใช้กิ จกรรมที่ ท าํ มากกว่าการกําหนดจาก
ผูท้ าํ กิ จกรรม โดยให้ใช้คาํ ว่า “ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ” แทนคําว่า “ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการ” เช่ นเดี ยวกับที่ โรงเรี ยนในระดับการศึ กษาขั้นพื้ นฐานทุ กแห่ งที่ ใช้ค าํ ว่า “ระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยน” โดยไม่ใช้คาํ ว่า “ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษานักเรี ยน” เป็ นต้น
2. ในปัจจุบนั หลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศแคนนาดา เป็ นต้น ก็ใช้คาํ
ว่า “ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ” (Academic Advising System) เช่นเดียวกัน (National Academic
Advising Association, 2008)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เข้าร่ วมสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณาร่ างระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการทั้ง 5 กลุ่ม จํานวน 21 คน จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรเปลี่ยนชื่ อเรื่ องจาก “ระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการ” เป็ น “ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ”
การนําระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการไปใช้ มีข้ันตอนดังนี้
1. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่ งรับผิดชอบงานวิชาการของมหาวิทยาลัยควรศึกษาระบบ
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการให้เข้าใจอย่างชัดเจน
2. รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการนําเรื่ องการใช้ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการเข้าพิจารณาใน
ที่ประชุมคณะกรรมการการบริ หารมหาวิทยาลัย
3. เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารตามข้อ 2 ตกลงให้ ทุ ก คณะนํา ระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการไปใช้แล้ว รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการควรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการระดับมหาวิทยาลัยต่ออธิ การบดี ซึ่ งประกอบด้วย
(1) รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ เป็ นประธานกรรมการ
(2) ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ การคอมพิวเตอร์
(3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ
(4) ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการนักศึกษา
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(5) ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดงั นี้
(1) พั ฒ นาระบบและดํ า เนิ น การตามระบบการให้ ค ํ า ปรึ กษาวิ ช าการระดั บ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
เกี่ยวข้อง

(2) จัด ทํา คู่ มื อ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิช าการระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละแบบฟอร์ ม ต่ า งๆ ที่

(3) ประสานงานและผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
(4) ประสานงานให้การอบรมอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ทุกครั้ง
(5) ประชาสัมพันธ์ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
(6) ประสานงานให้ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
(7) จัดให้มีการประเมินผลระบบงานการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี เป็ น
ประจําทุกปี การศึกษา
(8) นํา ผลการประเมิ นระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษา
วิชาการของมหาวิทยาลัย
(9) แจ้งผลการประเมินระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของแต่ละคณะให้คณบดี
ทราบและปรับปรุ งการดําเนินงานของการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของคณะ
4. คณบดีทุกคณะแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะ ประกอบด้วย
(1) คณบดี เป็ นที่ปรึ กษา
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็ นประธานกรรมการ
(3) หัวหน้าภาควิชา หรื อหัวหน้าสาขาวิชาทุกภาควิชาหรื อสาขาวิชา
(4) หัวหน้างานบริ การการศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ

17

โดยคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะ มีหน้าที่ดงั นี้
(1) นําระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี มาดําเนินการ
(2) จัดสัมมนาหรื อฝึ กอบรมอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของคณะ ให้
มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และข้อปฏิบตั ิของอาจารย์ที่ปรึ กษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะ
ในการให้คาํ ปรึ กษา รวมทั้งทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่ อสาร
(3) จัดหาเครื่ องมือเพื่อใช้ในการให้คาํ ปรึ กษาแก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับ
ปริ ญญาตรี
(4) ประสานงานกับ หัว หน้า ภาควิช าเพื่ อจัดนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาให้อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิชาการดูแลรับผิดชอบกลุ่มละประมาณ 30 คนและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการต่อคณบดี
(5) จัด ให้ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 พบอาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ช าการภายหลัง การ
จัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่
(6) เป็ นที่ปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของคณะ
(7) ศึ ก ษาปั ญ หาที่ ท าํ ให้นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาจํา นวนมากมี ผ ลการเรี ย นตกตํ่า และหา
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
(8) รวบรวมปั ญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการของคณะ
(9) นําผลการประเมินระบบงานการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ และปั ญหาอุปสรรคของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการมาปรับปรุ งระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(10) ส่ งเสริ มระบบพี่ช่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อนให้เป็ นผูช้ ่วยอาจารย์ที่ปรึ กษา
5. คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยประชุ ม เพื่อดําเนินการตาม
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ซึ่ งในการประชุ มเพื่อสร้ างระบบฯ ในระยะแรกนั้นควรประชุ มทุ ก
สัปดาห์ เมื่อสร้างระบบเสร็ จแล้วก็ควรประชุมเพื่อพัฒนาระบบฯ ภาคการศึกษาละ 1-2 ครั้ง
6. คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะประชุ มเพื่อดําเนิ นการตามหน้าที่
ของคณะกรรมการฯ ซึ่ งควรประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหา
ให้แก่นิสิตนักศึกษาระหว่างสาขาวิชา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาผลการเรี ยนตกตํ่าและปั ญหาอื่นๆ
ของนิสิตนักศึกษาในคณะได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
7. การจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการของคณะควรจัดให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการมี
ความรู ้ ท้ ัง หน้า ที่ ข องอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เทคนิ ค การให้ค ํา ปรึ ก ษาและการใช้ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
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8. การจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการตามข้อ 7 โดยเฉพาะการจัดให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
มีความสามารถใช้เทคนิ คการให้คาํ ปรึ กษาได้ตามระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการนั้น คณะควรใช้
เวลาจัดสัมมนา เป็ นเวลา 2-3 วัน
9. คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ควรเสนอให้มหาวิทยาลัย
กําหนดค่านํ้าหนักภาระงาน (Work Load) ในการทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
ไว้ในแบบภาระงานขั้นตํ่าสําหรับอาจารย์
11. ภายหลังจากการใช้ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการครบ 3 ปี มหาวิทยาลัยควรปรับ
เกณฑ์การประเมินจากระดับปานกลางถึงมากเป็ นระดับมาก
12. การนําระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการไปใช้จะประสบความสําเร็ จหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่
กับ การให้ ค วามสํ า คัญ กับ ระบบ ของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ของมหาวิท ยาลัย อัน ได้แ ก่ อธิ ก ารบดี
รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี
การกําหนดเวลาให้ นิสิตนักศึกษามาพบอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการ
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการของนิสิตนักศึกษามี 2 ลักษณะ คือ
1. เมื่ อนิ สิตนักศึ กษาต้องการพบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอรับคําปรึ กษาหรื อให้พิจารณา
คําร้องนั้น นิสิตนักศึกษาสามารถติดต่อขอเข้าพบอาจารย์ได้ตามเวลาหรื อวิธีการที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
กําหนดไว้ แต่ถา้ นิสิตนักศึกษามีเหตุเร่ งด่วนก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้ทุกเวลา
2. เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการต้องการประชุ มนิ สิตนักศึกษาในความดูแลภาคเรี ยนละ
2-4 ครั้ง ซึ่ งมีการกําหนดเวลาและกิจกรรมดังต่อไปนี้
การประชุ มนิสิตนักศึกษาชั้ นปี ที่ 1
ภาคต้ น 4 ครั้ง ไม่รวมที่นิสิตนักศึกษาขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
ครั้งที่ 1 หลังการปฐมนิเทศ ควรจัดกิจกรรมดังนี้
1. แจกนํ้าดื่ม
2. แจกเอกสารแนะนําอาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งประกอบด้วย
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 ห้องและอาคารที่ทาํ งาน
2.3 หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยูจ่ ดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail address)
2.4 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาและข้อปฏิบตั ิของนิสิตนักศึกษา
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3. ประชุมชี้แจง
3.1 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษา (ที่สาํ คัญโดยสรุ ป)
3.2 ข้อปฏิบตั ิของนิสิตนักศึกษา
3.3 การติดต่อ/การกําหนดเวลาให้นิสิตนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
3.4 การจัดการศึกษาของคณะ
3.5 ชีวติ ความเป็ นอยูภ่ ายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.6 ปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาด้านวิชาการ ข้อ (1) (2) (4) (8) และ
ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ข้อ (1)-(5)
4. เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาขอรับคําปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
ครั้งที่ 2 ก่อนการลงทะเบียนเรี ยน ควรจัดกิจกรรมดังนี้
1. ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการลงทะเบียนเรี ยน
2. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรี ยน
3. ลงนามในแบบฟอร์ มลงทะเบียนเรี ยน
4. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 3 ก่อนสอบกลางภาคการศึกษา ควรจัดกิจกรรมดังนี้
1. สอบถามและให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยนของนิสิตนักศึกษา
2. สอบถามและให้ ค ํา ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั ญ หาความเป็ นอยู่ข องนิ สิ ต
นักศึกษา
3. แนะนําวิธีการเตรี ยมตัวสอบ
4. เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาขอรับการปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
5. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 4 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา กิจกรรมเหมือนครั้งที่ 3
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ภาคปลาย 3 ครั้ง (ไม่รวมที่นิสิตนักศึกษาขอเข้าพบ)
ครั้งที่ 1 ก่อนการลงทะเบียนเรี ยน ควรจัดกิจกรรมดังนี้
1. สอบถามและให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาความเป็ นอยูข่ องนิสิตนักศึกษา
2. สอบถามผลการเรี ยน ปั ญ หาการเรี ยนของนิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาและ
ให้คาํ ปรึ กษา
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นวิชาการ ข้อ (4) (5) (6) (10) (11)
4. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรี ยน
5. ลงนามในแบบฟอร์ มลงทะเบียนเรี ยน
6. เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาขอรับการปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
7. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 2 ก่อนสอบกลางภาคการศึกษา ควรจัดกิจกรรมดังนี้
1. สอบถามและให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาความเป็ นอยูข่ องนิสิตนักศึกษา
2. สอบถามและให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยน
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นวิชาการ ข้อ (11)
4. เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาขอรับการปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
5. อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ครั้งที่ 3 ก่อนสอบปลายภาคการศึกษา ควรจัดกิจกรรมเหมือนครั้งที่ 2
การประชุ มนิสิตนักศึกษาชั้ นปี ที่ 2-4 (ภาคเรี ยนละ 2 ครั้งไม่รวมที่นิสิตนักศึกษาขอเข้าพบ)
ครั้งที่ 1 ก่อนการลงทะเบียนเรี ยน ควรจัดกิจกรรมดังนี้
1. สอบถามและให้ ค ํา ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั ญ หาความเป็ นอยู่ ข องนิ สิ ต
นักศึกษา
2. สอบถามผลการเรี ยน ปั ญ หาการเรี ยนของนิ สิ ตนั ก ศึ ก ษาและ
ให้คาํ ปรึ กษา
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นวิชาการ ข้อ (4) (5) (6) (10) (11) (13)
4. ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนเรี ยน
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5. ลงนามในแบบฟอร์ มลงทะเบียนเรี ยน
6. เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาขอรับการปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
7. อื่น ๆ ที่เห็นสมควร
ครั้งที่ 2 หลังสอบกลางภาคการศึกษา ควรจัดกิจกรรมดังนี้
1. สอบถามและให้ ค ํา ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั ญ หาความเป็ นอยู่ข องนิ สิ ต
นักศึกษา
2. สอบถามการทํา ข้ อ สอบกลางภาคเรี ยน ปั ญ หาการเรี ยนและ
ให้คาํ ปรึ กษา
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ดา้ นวิชาการ ข้อ (10) (11)
4. เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาขอรับการปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
5. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
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ภาคผนวก 2
ตัวอย่ างกรอบการประเมิน
ระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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ตัวอย่ างกรอบการประเมิน
ระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ตารางที่ 1 กรอบการประเมินระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ด้ านบริบท
วิธีการ
ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่ งชี้
แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์ การประเมิน
รวบรวมข้ อมูล
การให้ความสําคัญแก่ระบบ 1. มีการกําหนดนโยบายให้ทุกคณะมี
คําสัง่ แต่งตั้ง
การบันทึก
ไม่ ให้ ความสําคัญ หมายถึง ไม่มีการกําหนดนโยบายให้ทุกคณะมีระบบการให้
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
คําปรึ กษาวิชาการ
ให้ ความสําคัญ หมายถึง มีการกําหนดนโยบายให้ทุกคณะมีระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ
2. มีการกําหนดค่านํ้าหนักภาระงาน
เอกสารการกําหนด การบันทึก
ไม่ ให้ ความสําคัญ หมายถึง ไม่มีการกําหนดค่านํ้าหนักภาระงานสําหรับอาจารย์
สําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
ภาระงานของอาจารย์
ที่ปรึ กษาวิชาการ
ให้ ความสําคัญ หมายถึง มีการกําหนดค่านํ้าหนักภาระงานสําหรับอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิชาการ
3. การบรรจุระบบการให้คาํ ปรึ กษา
คู่มือการประกัน
การบันทึก
ไม่ ให้ ความสําคัญ หมายถึง ไม่มีการบรรจุระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการไว้
วิชาการไว้เป็ นดัชนีประกันคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน
เป็ นดัชนีประกันคุณภาพภายใน
ให้ ความสําคัญ หมายถึง มีการบรรจุระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการไว้เป็ นดัชนี
ประกันคุณภาพภายใน
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ตารางที่ 2 กรอบการประเมินระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ด้ านปัจจัยนําเข้ า
วิธีการ
ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่ งชี้
แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์ การประเมิน
รวบรวมข้ อมูล
1. การกําหนดบุคลากรที่ 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการการให้
คําสัง่ แต่งตั้ง
การบันทึก
ไม่ มกี ารกําหนด หมายถึง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษา
รับผิดชอบระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย
คําปรึ กษาวิชาการ
มีการกําหนด หมายถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย
1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการการให้
คําสัง่ แต่งตั้ง
การบันทึก
ไม่ มกี ารกําหนด หมายถึง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษา
คําปรึ กษาวิชาการระดับคณะ
วิชาการระดับคณะ
มีการกําหนด หมายถึง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ระดับคณะ
1.3 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ คําสัง่ แต่งตั้ง
การบันทึก
ไม่ มกี ารกําหนด หมายถึง ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
มีการกําหนด หมายถึง มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
2. ความเพียงพอของ
สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการต่อ
คําสัง่ แต่งตั้ง
การบันทึก
ไม่ เพียงพอ หมายถึง สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการต่อจํานวนนิสิต
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
จํานวนนิสิตนักศึกษา
นักศึกษา มากกว่า 1:30
เพียงพอ หมายถึง สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการต่อจํานวนนิสิต
นักศึกษา ไม่เกิน 1:30
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่ งชี้

แหล่ งข้ อมูล

วิธีการ
รวบรวมข้ อมูล
การส่ง
แบบสอบถาม

ในแต่ละข้อร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ เหมาะสมระดับปานกลาง
ถึงมาก

เกณฑ์ การประเมิน

3. ความเหมาะสมของ
บุคลิกภาพของอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิชาการ
4. ความเหมาะสมของ
ความรู ้ ความสามารถของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ

ระดับความเหมาะสมของบุคลิกภาพของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ

นิสิตนักศึกษา

ระดับความรู ้ ความสามารถของอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการ

การส่ง
แบบสอบถาม

ในแต่ละข้อร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ เหมาะสมระดับปานกลาง
ถึงมาก

5. ความเหมาะสมของ
งบประมาณ

5.1 ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพื่อใช้ในการดําเนินงานของ
ระบบ การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการใน
มหาวิทยาลัย
5.2 ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพื่อใช้ในการดําเนินงานของ
ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการในระดับ
คณะ

คณะกรรมการการ การสัมภาษณ์
ให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย

ไม่ เหมาะสม หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณระดับมหาวิทยาลัยไม่
เพียงพอ หรื อไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เหมาะสม หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณระดับมหาวิทยาลัยเพียงพอ
ต่อการดําเนินงาน
ไม่ เหมาะสม หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณระดับคณะไม่เพียงพอ
หรื อไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เหมาะสม หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณระดับคณะเพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการการ การสัมภาษณ์
ให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ระดับคณะ
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ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่ งชี้

6. ความพร้อมของเครื่ องมือ 6.1 ความครบถ้วนของเครื่ องมือในการให้
และข้อมูลในการให้คาํ ปรึ กษา คําปรึ กษา
วิชาการ
6.2 ความครบถ้วนของข้อมูลในการให้
คําปรึ กษา

7. ความพร้อมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร

แหล่ งข้ อมูล
เอกสารที่เป็ น
เครื่ องมือ

เอกสารที่เป็ น
ข้อมูล

วิธีการ
รวบรวมข้ อมูล
การบันทึก

การบันทึก

7.1 ความครบถ้วนของระบบเทคโนโลยี
ผูร้ ับผิดชอบระบบ การสัมภาษณ์และ
สารสนเทศและการสื่ อสาร (รวม 3 รายการ) เทคโนโลยี
การสังเกต
สารสนเทศ

1. การสัมภาษณ์
7.2 ความเพียงพอของอุปกรณ์เพื่อใช้ระบบ 1.คณะกรรมการ
2. การส่งแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่ อสาร
การให้คาํ ปรึ กษา
เพื่อการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการระดับคณะ สอบถาม
2. นิสิตนักศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
ไม่ มคี วามพร้ อม หมายถึง ไม่มีเครื่ องมือ
ความพร้ อมระดับน้ อย หมายถึง มีจาํ นวนเครื่ องมือ น้อยกว่า 3 รายการ
ความพร้ อมระดับปานกลาง หมายถึง มีจาํ นวนเครื่ องมือ 3–4 รายการ
ความพร้ อมระดับมาก หมายถึง มีจาํ นวนเครื่ องมือ มากกว่า 4 รายการ
ไม่ มคี วามพร้ อม หมายถึง ไม่มีขอ้ มูล
ความพร้ อมระดับน้ อย หมายถึง มีจาํ นวนข้อมูล น้อยกว่า 3 รายการ
ความพร้ อมระดับปานกลาง หมายถึง มีจาํ นวนข้อมูล 3–4 รายการ
ความพร้ อมระดับมาก หมายถึง มีจาํ นวนข้อมูล มากกว่า 4 รายการ
ไม่ มคี วามพร้ อม หมายถึง ไม่มีระบบ
ความพร้ อมระดับน้ อย หมายถึง มีจาํ นวนระบบเพียง 1 รายการ
ความพร้ อมระดับปานกลาง หมายถึง มีจาํ นวนระบบ 2 รายการ
ความพร้ อมระดับมาก หมายถึง มีจาํ นวนระบบ 3 รายการ
ไม่ มคี วามพร้ อม หมายถึง ไม่มีอุปกรณ์
ความพร้ อมระดับน้ อย หมายถึง มีอุปกรณ์แต่ไม่เพียงพอ
ความพร้ อมระดับมาก หมายถึง มีอุปกรณ์และเพียงพอ

ตารางที่ 3 กรอบการประเมินระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ด้ านกระบวนการ
วิธีการ
ประเด็นการประเมิน
ตัวบ่ งชี้
แหล่ งข้ อมูล
เกณฑ์ การประเมิน
รวบรวมข้ อมูล
1. การดําเนินงานตามบทบาท 1.1 ความครบถ้วนของการดําเนินงานตาม ประธาน
การสัมภาษณ์
ไม่ มกี ารดําเนินงาน หมายถึง อธิการบดีไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ
หน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้ หน้าที่ของอธิการบดีเกี่ยวกับระบบการให้ คณะกรรมการ
การดําเนินงานระดับน้ อย หมายถึง อธิการบดีปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ
คําปรึ กษาวิชาการ
คําปรึ กษาวิชาการ
การให้คาํ ปรึ กษา
น้อยกว่า 2 รายการ
วิชาการระดับ
การดําเนินงานระดับปานกลาง หมายถึง อธิการบดีปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ
มหาวิทยาลัย
จํานวน 2-3 รายการ
การดําเนินงานระดับมาก หมายถึง อธิการบดีปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ
มากกว่า 3 รายการ
1.2 ความครบถ้วนของการดําเนินงานตาม คณะกรรมการ
การสัมภาษณ์
ไม่ มกี ารดําเนินงาน หมายถึง คณะกรรมการฯระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ การให้คาํ ปรึ กษา
หน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ
ระดับมหาวิทยาลัย
วิชาการระดับ
การดําเนินงานระดับน้ อย หมายถึง คณะกรรมการฯระดับมหาวิทยาลัยปฏิบตั ิ
มหาวิทยาลัย
หน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ น้อยกว่า 4 รายการ
การดําเนินงานระดับปานกลาง หมายถึง คณะกรรมการฯระดับมหาวิทยาลัย
ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ จํานวน 4-6 รายการ
การดําเนินงานระดับมาก หมายถึง คณะกรรมการฯระดับมหาวิทยาลัยปฏิบตั ิ
หน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ มากกว่า 6 รายการ
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่ งชี้

แหล่ งข้ อมูล

1.3 ความครบถ้วนของการดําเนินงานตาม
หน้าที่ของคณบดีเกี่ยวกับระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ

ประธาน
คณะกรรมการ
การให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการระดับคณะ

วิธีการ
รวบรวมข้ อมูล
การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์
1.4 ความครบถ้วนของการดําเนินงานตาม คณะกรรมการ
หน้าที่ของคณะกรรมการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ การให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการระดับคณะ
ระดับคณะ
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เกณฑ์ การประเมิน
ไม่ มกี ารดําเนินงาน หมายถึง คณบดีไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ
การดําเนินงานระดับน้ อย หมายถึง คณบดีปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ น้อยกว่า
2 รายการ
การดําเนินงานระดับปานกลาง หมายถึง คณบดีปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ
จํานวน 2-3 รายการ
การดําเนินงานระดับมาก หมายถึง คณบดีปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ มากกว่า
3 รายการ
ไม่ มกี ารดําเนินงาน หมายถึง คณะกรรมการฯระดับคณะไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวกับระบบ ฯ
การดําเนินงานระดับน้ อย หมายถึง คณะกรรมการฯระดับคณะปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวกับระบบ ฯ น้อยกว่า 4 รายการ
การดําเนินงานระดับปานกลาง หมายถึง คณะกรรมการฯระดับคณะปฏิบตั ิ
หน้าที่เกี่ยวกับระบบ ฯ จํานวน 4-7 รายการ
การดําเนินงานระดับมาก หมายถึง คณะกรรมการฯระดับคณะปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวกับระบบ ฯ มากกว่า 7 รายการ

ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่ งชี้

วิธีการ
รวบรวมข้ อมูล

แหล่ งข้ อมูล

เกณฑ์ การประเมิน

1.5 ระดับการดําเนินงานตามหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ ด้านทัว่ ไป
ตอนที่ 1 หน้าที่ดา้ นทัว่ ไปที่อาจารย์ที่ อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการ
ปรึ กษาวิชาการทุกคนต้องปฏิบตั ิ

การส่ง
แบบสอบถาม

ในแต่ละข้อ ร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ มีการปฏิบตั ิในระดับ
ปานกลางถึงมาก

ตอนที่ 2 หน้าที่ดา้ นทัว่ ไปที่อาจารย์ที่
ปรึ กษาวิชาการบางคนได้ปฏิบตั ิ

อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการ

การส่ง
แบบสอบถาม

ในแต่ละข้อ ร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ มีการปฏิบตั ิ

1.6 ระดับการดําเนินงานตามหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ ด้านวิชาการ

อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการ

การส่ง
แบบสอบถาม

ในแต่ละข้อร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุระดับการดําเนินงานตาม
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการด้านวิชาการในระดับปานกลางถึงมาก

1.7 ระดับการดําเนินงานตามหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ ด้านการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการ

การส่ง
แบบสอบถาม

ในแต่ละข้อร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามระบุระดับการดําเนินงานตาม
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาในระดับ
ปานกลางถึงมาก
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ตารางที่ 3 (ต่ อ)
ประเด็นการประเมิน
2. การดําเนินงานตามข้อ
ปฏิบตั ิของระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ

ตัวบ่ งชี้

แหล่ งข้ อมูล

2.1 ระดับการดําเนินงานตามข้อปฏิบตั ิของ อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
วิชาการ
2.2 ระดับการปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของ นิสิตนักศึกษา
นิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ

วิธีการ
รวบรวมข้ อมูล
การส่ง
แบบสอบถาม
การส่ง
แบบสอบถาม

เกณฑ์ การประเมิน
ในแต่ละข้อร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถาม ระบุวา่ มีการดําเนินงานตามข้อ
ปฏิบตั ิของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการในระดับปานกลางถึงมาก
ในแต่ละข้อร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถาม ระบุวา่ มีการดําเนินงานตามข้อ
ปฏิบตั ิของนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการในระดับ
ปานกลางถึงมาก

ตารางที่ 4 กรอบการประเมินระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้ านผลผลิต
ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่ งชี้

1. การติดต่อสื่ อสารในระบบ 1.1 มีการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
การให้คาํ ปรึ กษา

วิธีการ
รวบรวมข้ อมูล
แบบบันทึกการให้ การจดบันทึก
คําปรึ กษา
แหล่ งข้ อมูล

1.2 มีการรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ รายงานการสรุ ปผล การจดบันทึก
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ต่อคณบดี
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เกณฑ์ การประเมิน
ไม่ มกี ารติดต่อสื่อสาร หมายถึง ไม่มีการให้คาํ ปรึ กษา และไม่มีการจดบันทึก
มีการติดต่อสื่อสารในระดับพอใช้ หมายถึง มีการให้คาํ ปรึ กษา แต่ ไม่มีการจด
บันทึก
มีการติดต่ อสื่อสารในระดับดี หมายถึง มีการให้คาํ ปรึ กษา และมีการจดบันทึก
ไม่ มกี ารติดต่อสื่อสาร หมายถึง ไม่มีการรายงานสรุ ปผลการให้คาํ ปรึ กษาต่อ
คณบดี
มีการติดต่อสื่อสาร หมายถึง มีการรายงานสรุ ปผลการให้คาํ ปรึ กษาต่อคณบดี

ตารางที่ 4 (ต่ อ)
ประเด็นการประเมิน

ตัวบ่ งชี้

แหล่ งข้ อมูล

2. นิสิตนักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การ
เลือกรายวิชาเรี ยน การ
ลงทะเบียนเรี ยนและระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา
3. นิสิตนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ

ระดับความเข้าใจของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร การเลือกรายวิชาเรี ยน การ
ลงทะเบียนเรี ยนและระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา

นิสิตนักศึกษา

ระดับความพึงพอใจต่อระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ

นิสิตนักศึกษา

วิธีการ
รวบรวมข้ อมูล
การส่ง
แบบสอบถาม

การส่ง
แบบสอบถาม
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เกณฑ์ การประเมิน
ในแต่ละข้อร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถาม ระบุวา่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การเลือกรายวิชาเรี ยน การลงทะเบียนเรี ยนและระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยในระดับปานกลางถึงมาก

ในแต่ละข้อร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถาม ระบุวา่ มีความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการในระดับปานกลางถึงมากที่สุด

ภาคผนวก 3
ตัวอย่ างเครื่องมือการประเมินระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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รหัส
ตัวอย่างแบบสั มภาษณ์
เพือ่ การประเมินระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้แบ่งเป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย
ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ส่ วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะ
ส่ วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะ
ส่ วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่ วนที่ 1 แบบสั มภาษณ์ ประธานคณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นการประเมิน : การดําเนินงานตามบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ตัวบ่ งชี้ : ความครบถ้วนของการดําเนินงานตามหน้าที่ของอธิ การบดีเกี่ยวกับระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการ
ด้ านกระบวนการ: การดําเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
1. อธิ ก ารบดี ไ ด้ก าํ หนดนโยบายให้ทุ ก คณะวิช านํา ระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษาวิช าการระดับ
ปริ ญญาตรี ไปดําเนินการให้มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ อย่างไร
2. อธิ การบดีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยหรื อไม่
อย่างไร
3. อธิการบดีให้ความสําคัญและสนับสนุนคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยหรื อไม่อย่างไร
4. อธิ การบดีได้จดั สรรงบประมาณอย่างเพียงพอ สําหรับการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้คาํ ปรึ กษาวิชาการให้ประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ อย่างไร
5. อธิ การบดีได้สร้างระบบแรงจูงใจให้อาจารย์ปฏิบตั ิหน้าที่การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ อย่างไร
ส่ วนที่ 2 แบบสั มภาษณ์ คณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ประเด็นการประเมิน : ความเหมาะสมของงบประมาณ
ตัวบ่ งชี้ : ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการดําเนิ นงานของระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการในมหาวิทยาลัย
ด้ านปัจจัยนําเข้ า : ความเหมาะสมของงบประมาณ
คณะกรรมการฯได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินงานของระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาในระดับมหาวิทยาลัยเพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
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ประเด็นการประเมิน : การดําเนินงานตามบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ตัวบ่ งชี้ : ความครบถ้วนของการดําเนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย
ด้ านกระบวนการ : การดําเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
1. คณะกรรมการได้มีการพัฒนาระบบและดําเนินการตามระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับ
ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหรื อไม่ อย่างไร /
2. คณะกรรมการได้จดั ทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี และแบบฟอร์ มต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องหรื อไม่ อย่างไร /
3. คณะกรรมการได้มีส่วนร่ วมในการประสานงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของนิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการหรื อไม่ อย่างไร /
4. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับระบบการให้ค าํ ปรึ กษาวิชาการระดับ
ปริ ญญาตรี ทางเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยหรื อไม่ อย่างไร
5. คณะกรรมการมีการประสานงานระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ให้เป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย ให้ชัด เจนหรื อ ไม่
อย่างไร
6. คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินระบบงานการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี เป็ น
ประจําทุกปี การศึกษาหรื อไม่ อย่างไร
7. คณะกรรมการนํา ผลการประเมิ นการให้ค าํ ปรึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษา
วิชาการของมหาวิทยาลัยหรื อไม่ อย่างไร
8. คณะกรรมการแจ้งผลการประเมิ นระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของ
แต่ ล ะคณะให้ค ณบดี ท ราบเพื่ อให้ป รั บ ปรุ ง การดํา เนิ นงานของระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษา
วิชาการระดับปริ ญญาตรี ของคณะหรื อไม่ อย่างไร
9. คณะกรรมการจัดการอบรมอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ให้แก่อาจารย์ใหม่
หรื อไม่ อย่างไร
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ส่ วนที่ 3 แบบสั มภาษณ์ ประธานคณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ
ประเด็นการประเมิน : การดําเนินงานตามบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ตัวบ่ งชี้ : ความครบถ้วนของการดําเนิน งานตามหน้าที่ของคณบดีเกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการ
ด้ านกระบวนการ : การดําเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
1. คณบดีได้นาํ นโยบายเกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการมาปฏิบตั ิหรื อไม่ อย่างไร
2. คณบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของคณะหรื อไม่
อย่างไร
3. คณบดี ไ ด้สนับ สนุ นระบบการให้ค าํ ปรึ ก ษาวิช าการระดับ ปริ ญญาตรี ข องคณะหรื อ ไม่
อย่างไร
4. คณบดีได้มีการสร้างระบบแรงจูงใจให้อาจารย์ที่ปรึ กษาปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ อย่างไร
ส่ วนที่ 4 แบบสั มภาษณ์ คณะกรรมการการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ
ประเด็นการประเมิน : ความเหมาะสมของงบประมาณ
: ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ตัวบ่ งชี้ : ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการดําเนินงานของระบบ
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการในระดับคณะ
: ความเพียงพอของอุปกรณ์เพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการให้
คําปรึ กษา
ด้ านปัจจัยนําเข้ า : ความเหมาะสมของงบประมาณและความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
1. คณะกรรมการฯได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดําเนินงานของระบบการให้
คําปรึ กษาวิชาการในระดับคณะเพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
2. คณะกรรมการฯได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการเพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
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ประเด็นการประเมิน : การดําเนินงานตามบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ตัวบ่ งชี้ : ความครบถ้วนของการดําเนิ นงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ระดับคณะ
ด้ านกระบวนการ : การดําเนิ นงานตามบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
1.
2.

คณะกรรมการได้นาํ ระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี มาดําเนิ นการหรื อไม่
อย่างไร
คณะกรรมการได้ มี ก ารจัด สั ม มนาหรื อฝึ กอบรมอาจารย์ที่ ป รึ กษาวิ ช าการระดั บ
ปริ ญญาตรี ข องคณะให้มี ความรู้ ค วามเข้า ใจบทบาทหน้าที่ และข้อปฏิ บ ตั ิข องอาจารย์
ที่ ป รึ กษา ตลอดจนเทคนิ ค และทัก ษะในการให้ ค ํา ปรึ กษา รวมทั้ง ทัก ษะการใช้
คอมพิวเตอร์ หรื อไม่ อย่างไร

3.

คณะกรรมการฯได้มี การจัดหาเครื่ องมื อเพื่ อใช้ในการให้ค าํ ปรึ กษาแก่ อาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิชาการระดับปริ ญญาตรี หรื อไม่ อย่างไร

4.

คณะกรรมการฯได้ มี ก ารประสานงานกั บ หั ว หน้ า สาขาวิ ช าเพื่ อ จัด นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา
ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการดูแลรับผิดชอบกลุ่มละกี่คน และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิชาการต่อคณบดีหรื อไม่ อย่างไร

5.

คณะกรรมการฯได้จดั ให้นิสิตนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการภายหลังการ
จัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่หรื อไม่ อย่างไร

6.

คณะกรรมการฯได้เป็ นที่ปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี ของคณะ
หรื อไม่ อย่างไร

7.

คณะกรรมการฯได้มีการ ศึ กษาปั ญหาที่ทาํ ให้นิสิตนักศึกษาจํานวนมาก มีผลการเรี ยน
ตกตํ่าและหาทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว หรื อไม่ อย่างไร
คณะกรรมการฯได้มีการรวบรวมปั ญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการของ
คณะหรื อไม่อย่างไร

8.
9.

คณะกรรมการฯได้นาํ ผลการประเมินระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ และปั ญหาอุปสรรค
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการมาปรับปรุ งระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะให้มี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ อย่างไร
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ส่ วนที่ 5 แบบสั มภาษณ์ ผ้ รู ับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน : ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ตัวบ่ งชี้ : ความครบถ้วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ด้ านปัจจัยนําเข้ า : ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1. หน่วยงานของท่านได้จดั ทําเว็บไซต์ ของระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
ประกอบด้วย เครื่ องมือ ข้อมูลในการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการหรื อไม่ อย่างไร
2. อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาสามารถเข้า ถึ ง ระบบสารสนเทศของนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาเป็ นรายบุ ค คล
ได้หรื อไม่อย่างไร
3. หน่วยงานของท่านมีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการหรื อไม่ อย่างไร

สําหรับผู้สัมภาษณ์
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์................................................................ตําแหน่ง.......................................................
ผูส้ มั ภาษณ์…………………………..………………………………………………………………..
วันที่……………………เริ่ มสัมภาษณ์……….……………สิ้นสุดการสัมภาษณ์……………….…..
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ตัวอย่างแบบตรวจสอบรายการ
เพือ่ ประเมินระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้ านบริบท
การให้ ความสํ าคัญของระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการ
1. ผูบ้ ริ ห ารมี ก ารกํา หนดนโยบายให้ทุ ก คณะมี ร ะบบการให้ ค ํา ปรึ ก ษาวิ ช าการ โดยทํา เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่
( ) ไม่มีลายลักษณ์อกั ษร
( ) มีลายลักษณ์อกั ษร
2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดค่านํ้าหนักภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ ไว้ในเอกสารกําหนด
ภาระงานสําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการหรื อไม่
( ) ไม่มีการกําหนด
( ) มีการกําหนด
3. มหาวิทยาลัยมีการระบุการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการไว้ในการประกันคุณภาพภายใน ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในหรื อไม่
( ) ไม่มีการบรรจุ
( ) มีการบรรจุ
ด้ านปัจจัยนําเข้ า
การกําหนดบุคลากรที่รับผิดชอบระบบการให้ คําปรึกษาวิชาการ
1. มหาวิทยาลัยมีคาํ สัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับมหาวิทยาลัยหรื อไม่
( ) ไม่มีคาํ สั่ง
( ) มีคาํ สั่ง
2. คณะมีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะหรื อไม่
( ) ไม่มีคาํ สั่ง
( ) มีคาํ สั่ง
3. คณะมีคาํ สัง่ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษา หรื อไม่
( ) ไม่มีคาํ สั่ง
( ) มีคาํ สั่ง
ความเพียงพอของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ
4. สัดส่ วนของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการต่อจํานวนนิสิตนักศึกษา ตามที่ปรากฏในคําสั่งแต่งตั้ง
เป็ นอย่างไร โปรดระบุ...........................................................................................................
5. มหาวิทยาลัยมีเอกสารที่เป็ นเครื่ องมือในการให้คาํ ปรึ กษา อะไรบ้าง
( ) ไม่มีเอกสาร
( ) เอกสารข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
( ) คู่มือนิสิตนักศึกษา
( ) หลักสู ตรของคณะที่นิสิตนักศึกษาสังกัด
( ) คู่มืออาจารย์ที่ปรึ กษา
( ) แฟ้ มระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษา
( ) แบบฟอร์ มและแบบคําร้องต่าง ๆ
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6. ความพร้อมของเอกสารที่เป็ นเครื่ องมือในการให้คาํ ปรึ กษา ตามที่ปรากฏในข้อที่ 5 อยูใ่ นระดับใด
( ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีเครื่ องมือ)
( ) ความพร้อมระดับน้อย (มีเครื่ องมือ 1-2 รายการ)
( ) ความพร้อมระดับปานกลาง (มีเครื่ องมือ 3-4 รายการ)
( ) ความพร้อมระดับมาก (มีเครื่ องมือ 5-6 รายการ)
7. มหาวิทยาลัยมีขอ้ มูลที่เป็ นเครื่ องมือในการให้คาํ ปรึ กษา รายการใดบ้าง
( ) ไม่มีขอ้ มูล
( ) ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
( ) ข้อมูลเกี่ยวกับบริ การที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิตนักศึกษา
( ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ต้ งั อยู่
( ) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
( ) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
8. ความพร้อมของข้อมูลที่เป็ นเครื่ องมือในการให้คาํ ปรึ กษา ตามที่ปรากฏในข้อที่ 7 อยูใ่ นระดับใด
( ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีเครื่ องมือ)
( ) ความพร้อมระดับน้อย (มีเครื่ องมือ 1-2 รายการ)
( ) ความพร้อมระดับปานกลาง (มีเครื่ องมือ 3-4 รายการ)
( ) ความพร้อมระดับมาก (มีเครื่ องมือ 5 รายการ)
ความพร้ อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
9. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รายการใดบ้าง
( ) ไม่มีระบบ
( ) เว็บไซต์เกี่ยวกับระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับปริ ญญาตรี
( ) ระบบสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
( ) ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
10. ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตามที่ปรากฏในข้อที่ 9 อยูใ่ น
ระดับใด
( ) ไม่มีความพร้อม (ไม่มีระบบ)
( ) ความพร้อมระดับน้อย (มีจาํ นวนระบบ 1 รายการ)
( ) ความพร้อมระดับปานกลาง (มีจาํ นวนระบบ 2 รายการ)
( ) ความพร้อมระดับมาก (มีจาํ นวนระบบ 3 รายการ)
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ด้ านผลผลิต
การติดต่ อสื่ อสารระหว่ างอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาเพือ่ ให้ คําปรึกษาแนะนําด้ านวิชาการ
1. การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการกับนิสิตนักศึกษา ตามที่ปรากฏใน
แบบบันทึกให้คาํ ปรึ กษา มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
( ) ไม่มีการให้คาํ ปรึ กษา
( ) มีการให้คาํ ปรึ กษา แต่ไม่มีการจดบันทึก
( ) มีการให้คาํ ปรึ กษา และมีการจดบันทึก
2. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ มีการรายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิหน้าที่การให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ เมื่อ
สิ้ นภาคการศึกษาต่อคณบดีหรื อไม่
( ) ไม่มีการรายงานสรุ ปผล
( ) มีการรายงานสรุ ปผล
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ตัวอย่ างแบบสอบถามการให้ คําปรึกษาวิชาการ
สํ าหรับอาจารย์ ทปี่ รึกษา
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็ น 6 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ความรู ้ ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
ส่ วนที่ 3 การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านทัว่ ไป
ส่ วนที่ 4 การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านวิชาการ
ส่ วนที่ 5 การดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ส่ วนที่ 6 การดําเนินงานตามข้อปฏิบตั ิของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่กาํ หนดให้ตามความเป็ นจริ ง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ
 น้อยกว่า 30 ปี
 40 – 49 ปี

 30 – 39 ปี
 50 ปี ขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาเอก

 ปริ ญญาโท
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

4. ประสบการณ์การทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
 ไม่มีประสบการณ์
 1 – 3 ปี
 4 – 6 ปี
 7 – 9 ปี
 10 ปี ขึ้นไป
5. สังกัดสาขาวิชา
คณะ
มหาวิทยาลัย
6. จํานวนนิสิตนักศึกษาในความดูแล.........................................คน
7. ท่านเคยได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการหรื อไม่
ไม่เคย  เคย 1 ครั้ง  เคย 2 ครั้ง  เคย 3 ครั้งขึ้นไป
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ส่ วนที่ 2 ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความรู ้ความสามารถของท่านมากที่สุด
ข้ อ

ความรู้ความสามารถของอาจารย์ ที่ปรึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

ความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องกระบวนการให้คาํ ปรึ กษา
ทักษะในการใช้เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา
ความรู ้และเข้าใจธรรมชาติของนิสิตนักศึกษา
ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารทันยุคทันสมัย
ความรู ้ความเข้าใจสภาพสังคมเศรษฐกิจ
ความรู ้ความเข้าใจสภาพ วัฒนธรรม
ความรู ้ความเข้าใจสภาพการเมืองการปกครอง
ความรู ้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
ความรู ้เกี่ยวกับหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่รับผิดชอบ
ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษาที่มีปัญหา
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ระดับความรู้ ความสามารถ
น้ อย

ปานกลาง

มาก

ส่ วนที่ 3 การดําเนินงานตามหน้ าที่ของอาจารย์ ทปี่ รึกษาด้ านทัว่ ไป
คําชี้แจง 1. การดําเนิ นงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาด้านทัว่ ไปในภาคการศึกษา 1/2552
ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 หน้าที่ดา้ นทัว่ ไปที่อาจารย์ที่ปรึ กษาต้องปฏิบตั ิ
ตอนที่ 2 หน้าที่เฉพาะกรณี ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาปฏิบตั ิ
2. โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน
ตอนที่ 1 หน้ าทีด่ ้ านทัว่ ไปทีอ่ าจารย์ ที่ปรึกษาต้ องปฏิบัติ
ข้ อ

ข้ อความ

1.
2.
3.
4.

ทําหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
ชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจข้อปฏิบตั ิของนิสิตนักศึกษา
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครู กบั
ศิษย์
พิจารณาคําร้องต่าง ๆ ของนิสิตนักศึกษาในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ทนั เวลา
ติดต่อสื่ อสารกับนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ
จัดทําระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
ให้ความร่ วมมือกับคณะกรรมการการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการระดับคณะ

5.
6.
7.
8.

ไม่ ปฏิบัติ
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ระดับการปฏิบัติ
น้ อย

ปานกลาง

มาก

ตอนที่ 2 หน้ าที่เฉพาะกรณีที่อาจารย์ ที่ปรึกษาต้ องปฏิบัติ
ข้ อ

ข้ อความ

ไม่ ม*ี

1. ประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในกรณี ที่มี
ปั ญหา
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาใน
กรณี ที่มีปัญหา
3. ติดต่อกับนิสิตนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรี ยนหรื อมีปัญหาอื่นๆ
ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบ
5. ให้การรับรองนิสิตนักศึกษาเมื่อนิสิตนักศึกษาต้องการนําเอกสารไป
แสดงแก่ผอู ้ ื่น เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็ นต้น
6. พิจารณาตักเตือนนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
7. ประสานงานกับผูป้ กครองนิสิตนักศึกษาเมื่อนิสิตนักศึกษามีปัญหา
* ไม่ มี หมายถึง ไม่ มีเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ จึงไม่ ต้องปฏิบัติ
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ระดับการปฏิบัติ
ไม่ ได้ ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

ส่ วนที่ 4

การดําเนินงานตามหน้ าที่ของอาจารย์ ทปี่ รึกษาด้ านวิชาการ

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน
ระดับการปฏิบัติ
ข้ อ
ข้ อความ
ไม่ ปฏิบัติ น้ อย

1. ให้คาํ แนะนํานิสิตนักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักสู ตร
2. ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่นิสิตนักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่
สําคัญซึ่งอาจทําให้นิสิตนักศึกษาต้องถูกลงโทษทางวินยั
3. ให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาโดยใช้ขอ้ มูลภูมิหลัง ความสนใจและ
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ
4. ให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสู ตรและการเลือกวิชา
เรี ยนให้เหมาะสมกับแผนการศึกษาของนิสิตนักศึกษาและเป็ นไป
ตามหลักสู ตร
5. วิเคราะห์ผลการเรี ยน และให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชา
เรี ยนให้เหมาะสมกับสถานภาพการเรี ยนของนิสิตนักศึกษา
6. ควบคุมการลงทะเบียนวิชาเรี ยนของนิสิตนักศึกษาให้เป็ นไปตาม
โครงสร้างของหลักสู ตรและระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
7. ให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวิชาเรี ยน
8. ให้คาํ แนะนําแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนระดับอุดมศึกษา
9. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําหรื อช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา เพื่อการแก้ไข
ปัญหาด้านการเรี ยน
10. ติดตามผลการเรี ยนของนิสิตนักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งให้
คําปรึ กษา แนะนํา เมื่อผลการเรี ยนของนิสิตนักศึกษาตํ่าลง
11. ให้คาํ แนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิดแก่นิสิตนักศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00
12. ตรวจสอบการเรี ยนรายวิชาของนิสิตนักศึกษาให้ครบตามหลักสู ตร
13. ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
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ปานกลาง

มาก

ส่ วนที่ 5 การดําเนินงานตามหน้ าที่ของอาจารย์ ทปี่ รึกษาด้ านการพัฒนานิสิตนักศึกษา
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน
ข้ อ

หน้ าทีอ่ าจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ

1. ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับบริ การต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชน
2. ให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หากมี
ปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็ควรดําเนิ นการส่ ง
ต่อนิสิตนักศึกษาไปรับบริ การจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านนั้นโดยตรง
3. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการดําเนินชีวติ อย่างปลอดภัย
4. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
5. ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการเข้าร่ วมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
6. ให้ขอ้ มูลทางด้านอาชีพที่เป็ นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษา

ไม่ ปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ
น้ อย

ปานกลาง

มาก

ส่ วนที่ 6 การดําเนินงานตามข้ อปฏิบัติของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน
ข้ อ

ข้ อปฏิบัติของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการ

1. ศึกษาข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น กฎระเบียบ วิธีดาํ เนินการหลักสู ตรและ
บริ การต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการให้คาํ ปรึ กษา
3. พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการทั้งด้าน
บุคลิกภาพและด้านความรู ้ ความสามารถ
4. ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
5. กําหนดเวลาและวิธีการติดต่อกับอจารย์ที่ปรึ กษาให้นิสิตนักศึกษา
เข้าพบเพื่อขอรับคําปรึ กษา
6. ประชุมนักศึกษาในความดูแลภาคการศึกษาละ 2-4 ครั้ง
7. เขียนบันทึกการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํานิสิตนักศึกษา
8. รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการและปั ญหาของ
นิสิตนักศึกษาต่อคณบดีเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
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ไม่ ปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ
น้ อย

ปานกลาง มาก

ต◌ัวอย่ างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับระบบการให้ คําปรึ กษาวิชาการ
สํ าหรับนิสิตนักศึกษา
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน โปรดตอบคําถามให้ครบทุกข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิชาการ
ส่วนที่ 3 การปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับระบบการให้
ให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
ส่วนที่ 4 ระดับความเข้าใจของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกรายวิชาเรี ยน
การลงทะเบียนเรี ยน และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อระบบการให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ (

) ชาย

(

)

หญิง

2. อายุ .......................ปี
3. คณะ/วิทยาเขตที่สงั กัด.......................................... มหาวิทยาลัย..................................................
4. สาขาวิชาเอก.................................................................................................................................
5. กําลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่.............................................................................
6. คะแนนเฉลี่ยสะสม...................................................
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ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับบุคลิกภาพของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิชาการ
คําชี้แจง :โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่นิสิตนักศึกษาเห็นว่าตรงกับบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึ กษาของ
นิสิตนักศึกษามากที่สุด
ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ระดับความคิดเห็น
น้ อย ปานกลาง มาก

ข้ อความ
มีลกั ษณะที่อบอุน่
มีหน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส
มีความเป็ นกันเอง
เจรจาด้วยถ้อยคําที่เป็ นมิตร
มีความโอบอ้อมอารี
มีความจริ งใจ
มีความเห็นอกเห็นใจ
มีความประพฤติที่เหมาะสมและเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม
มองโลกในแง่ดี
มองนิสิตนักศึกษาในแง่ดี
มีเวลาให้คาํ ปรึ กษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ให้นิสิตนักศึกษาได้พบทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย
มีความกระตือรื อร้น พร้อมที่จะให้คาํ ปรึ กษา
รับฟังความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีความเข้าใจปั ญหาของนิสิตนักศึกษา
มีความเข้าใจความรู ้สึกของนิสิตนักศึกษา
เต็มใจให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตนักศึกษาอย่างสุดความสามารถ
มีการติดตามผลของการให้คาํ ปรึ กษา
เอาใจใส่นิสิตนักศึกษาอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
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ส่ วนที่ 3 การปฏิบัตติ นตามข้ อปฏิบัตขิ องนิสิตนักศึกษาเกีย่ วกับระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบตั ิตนตามข้อปฏิบตั ิของนิสิตนักศึกษา
ข้ อ

ข้ อปฏิบัตขิ องนิสิตนักศึกษา

ไม่ ปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ
น้ อย
ปานกลาง

มาก

1.
2.
3.
4.

ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถาบันจัดขึ้น
เข้าร่ วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
กําหนดไว้
5. ปฏิบตั ิตามแผนการศึกษาที่ได้กาํ หนดไว้
6. ศึกษาเล่าเรี ยนอย่างเต็มความสามารถเพื่อมุ่งสู่เป้ าหมาย คือ
ความสําเร็ จการศึกษา
7. ช่วยเหลือและประสานงานให้เพื่อนได้รับคําปรึ กษาทาง
วิชาการกับอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างถูกต้อง

ส่ วนที่ 4 ระดับความเข้ าใจของนิสิตนักศึกษาเกีย่ วกับหลักสู ตร การเลือกรายวิชาเรียนการลงทะเบียนเรียน และ
ระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
คําชี้แจง : นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่
ตรงกับความเป็ นจริ ง
ระดับความเข้ าใจ
น้ อย ปานกลาง มาก

ข้ อ

ข้ อความ

1.
2.
3.
4.

หลักสูตรที่นิสิตนักศึกษากําลังศึกษาอยูใ่ นปัจจุบนั
การเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาคการศึกษา
ระบบการลงทะเบียนเรี ยน
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อบังคับว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ระเบียบว่าด้วยกิจกรรมนิสิตนักศึกษา วินยั
นิสิตนักศึกษา
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ส่ วนที่ 5 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาทีม่ ตี ่ อระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการ
คําชี้แจง : นิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจต่อประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่นิสิต
นักศึกษาเห็นว่าตรงกับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษามากที่สุด
ข้ อ

ข้ อความ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบริ การที่มหาวิทยาลัยจัดให้นิสิต
นักศึกษา
4. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ
ชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
6. ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการ
ให้คาํ ปรึ กษาวิชาการ
8. ความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้กบั ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการให้คาํ ปรึ กษา
วิชาการ
9. การดูแลช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา
10. การชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
11. การชี้แจงให้นิสิตนักศึกษาทราบข้อปฏิบตั ิของนิสิต
นักศึกษา
12. การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนิสิตนักศึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึ กษา
13. การติดต่อกับนิสิตนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
14. โอกาสที่นิสิตนักศึกษาเข้าพบอาจารย์เพื่อขอรับ
คําปรึ กษา
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ระดับความพึงพอใจ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

ข้ อ

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

ข้ อความ

15. การให้คาํ แนะนํานิสิตนักศึกษาในการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร
16. การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่สาํ คัญแก่นิสิต
นักศึกษา
17. การให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการ
วางแผนการศึกษาและอาชีพ
18. การให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการลงทะเบียน
19. การให้คาํ แนะนําแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ค้นคว้าหาความรู ้
20. การให้คาํ แนะนําแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับบริ การ
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชน
21. การให้คาํ ปรึ กษาเบื้องต้นแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
22. การให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวติ อย่างปลอดภัย
23. การให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
24. การให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเข้าร่ วมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
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มากทีส่ ุ ด

ภาคผนวก 4
ตัวอย่ างแบบฟอร์ มต่ างๆ และหน้ าเว็บไซต์ ระบบการให้ คาํ ปรึกษาวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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ระเบียนสะสม
ภาควิชา/สาขาวิชา............................................................................... คณะ.....................................................
คําชี้แจง ให้นิสิตนักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็ นจริ งด้วยตัวบรรจงและหรื อเขียน
เครื่ องหมาย √ ลงใน ( ) ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็ นความลับและจะนํามาใช้ เพื่อประโยชน์สาํ หรับนิสิต
นักศึกษาเท่านั้น
ข้ อมูลส่ วนตัว
1. ชื่อ – สกุล..................................................................ชื่อเล่น.........................รหัสประจําตัว................................
เกิดวันที่..................เดือน.......................................... พ.ศ. .............................อายุ...............ปี ศาสนา..................
2. ปั จจุบนั นิสิตนักศึกษาอาศัยอยูก่ บั (นาย/นาง/น.ส.)............................................................................................
ที่อยูข่ องนิสิตนักศึกษา........................................................................................................................................
โทรศัพท์..............................E-mail address................................................เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษา................
3. เพื่อนสนิท
(1) ชื่อ .................................................................ชั้นปี ที่............สาขาวิชา...........................คณะ...................
ที่อยู.่ .................................................................................................................โทรศัพท์.........................
(2) ชื่อ..................................................................ชั้นปี ที่............สาขาวิชา..........................คณะ...................
ที่อยู.่ .................................................................................................................โทรศัพท์..........................
4. อาจารย์ที่สนิท (1) ชื่อ......................................................................(2) ชื่อ...........................................................
5. สถานศึกษาเดิม........................................................อําเภอ.......................................จังหวัด.................................
6.สุขภาพ
(1) หมู่เลือด......................... (2) โรคประจําตัว คือ
โรค.............................................................เคยได้รับการรักษาจาก...........................................................
โรค.............................................................เคยได้รับการรักษาจาก...........................................................
(3) เคยแพ้ยา...................................................................................................................................................
(4) อื่นๆ..........................................................................................................................................................
ข้ อมูลครอบครัว
1. บิดาชื่อ-สกุล.....................................................................อายุ..............ปี การศึกษา......................................
ที่อยู.่ ....................................................................................................................โทรศัพท์...................................
อาชีพ...................................................................................รายได้ประมาณเดือนละ.....................................บาท
สถานที่ทาํ งาน....................................................................................................โทรศัพท์....................................
2. มารดาชื่อ-สกุล.............................................................อายุ..............ปี การศึกษา...........................................
ที่อยู.่ .................................................................................................................โทรศัพท์......................................
อาชีพ.................................................................................รายได้ประมาณเดือนละ.......................................บาท
สถานที่ทาํ งาน.................................................................................................โทรศัพท์.......................................
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รู ปถ่าย
ขนาด 1นิ้ว

3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา ( ) บิดาถึงแก่กรรม
( ) มารดาถึงแก่กรรม
( ) อยูด่ ว้ ยกัน
( ) แยกกันอยู่
( ) หย่าร้าง
( ) อื่น ๆ (ระบุ).......................................
4. นิสิตนักศึกษาอยูใ่ นความปกครอง
(นาย / นาง / น.ส.)..........................................................................................อาชีพ............................................
รายได้/เดือน..............................บาท ที่อยู.่ .............................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ........................................... โทรศัพท์.............................................................................................
5. ผูส้ นับสนุนการศึกษา
( ) บิดา มารดา
( ) ผูป้ กครอง
( ) อื่น ๆ ............................................................................
6. ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ
( ) ไม่ได้รับทุน
( ) ได้รับทุนดังนี้
( ) ทุนให้เปล่าประเภทต่อเนื่อง จาก ......................................................................
( ) ทุน กยศ.
( ) อื่นๆ ……………………………………………………..
ผลการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ปี ที่ 1 ภาคต้น........... ภาคปลาย..............
ปี ที่ 2 ภาคต้น........... ภาคปลาย..............
ปี ที่ 3 ภาคต้น........... ภาคปลาย..............
ปี ที่ 4 ภาคต้น........... ภาคปลาย..............
กิจกรรมดีเด่ น
ชั้นปี ที่ 1...................................................................................................................................................
ชั้นปี ที่ 2..................................................................................................................................................
ชั้นปี ที่ 3...................................................................................................................................................
ชั้นปี ที่ 4............................................................................................................................................... ....
อืน่ ๆ ..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................
(
)
................./................/.................
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บันทึกการให้ คาํ ปรึกษา/แนะนํา

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

ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................เพศ....................อายุ.............ปี
สาขาวิชา....................................................ภาควิชา..........................................ชั้นปี ที่......................
วิธีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
ปัญหา
( ) มาพบด้วยตนเอง
( ) ปั ญหาการเรี ยน
( ) โทรศัพท์
( ) ปัญหาส่ วนตัว
( ) ผ่านระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
( ) อื่น ๆ ระบุ.................
( ) อื่น ๆ ระบุ..............................
ปั ญหา

การให้การปรึ กษา/การช่วยเหลือ

ผลที่ได้รับ

เริ่ มเวลา...................................น. สิ้ นสุ ดเวลา...................................น. รวม.............................นาที
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
อาจารย์ที่ปรึ กษา
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รายนามนิสิตนักศึกษาที่เข้ าประชุม
วันที่...............เดือน............................................พ.ศ....................ภาคการศึกษา.................................
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่ อ-นามสกุล
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ชั้นปี

รายงานการปฏิบัตหิ น้ าที่อาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการ
คณะ ...........................................................
ที่....................................................วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ..............
เรื่ อง รายงานการปฏิบตั ิงานในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษา
เรี ยน คณบดี ผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
ตามที่คณะมอบหมายให้ขา้ พเจ้าเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ระดับชั้นปี ที่.....................................
ห้อง/กลุ่ม.....................หมู่.........................................สาขาวิชา..........................................................
จํานวน...................คน ขอรายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําภาคเรี ยนที่......................ปี การศึกษา.......
ดังนี้
1. นิสิตนักศึกษามาพบเพื่อขอรับคําปรึ กษา/แนะนํา จํานวน.......................ครั้ง
2. ประชุมนิสิตนักศึกษา จํานวน........ครั้ง มีนิสิตนักศึกษาเข้าประชุม จํานวน..........คน
3. ผลการเรี ยนของนิสิตนักศึกษา
( ) สอบผ่านทุกรายวิชา จํานวน......คน ( ) สอบไม่ผา่ นบางรายวิชา จํานวน... คน
( ) พ้นสภาพ

จํานวน......คน

( ) ลาออก

จํานวน......คน

( ) ลาพักการเรี ยน

จํานวน......คน

( ) อื่น ๆ (ระบุ)............จํานวน......คน

4. การส่ งนิสิตนักศึกษาเข้ารับความช่วยเหลือ / แนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
( ) ครอบครัว

จํานวน......คน

( ) เศรษฐกิจ

จํานวน......คน

( ) สังคม

จํานวน......คน

( ) การเรี ยน

จํานวน......คน

( ) สุ ขภาพ

จํานวน......คน

( ) อื่น ๆ (ระบุ)............จํานวน......คน

5. เรื่ องอื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรทราบ
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
อาจารย์ที่ปรึ กษา
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ที่ ................../....................
มหาวิทยาลัย............................................
คณะ .......................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ........
เรื่ อง ขอเชิญพบเพื่อปรึ กษาหารื อ
เรี ยน ผูป้ กครอง นาย/นาง/นางสาว................................................................
คณะมีความประสงค์จะขอปรึ กษาหารื อกับท่านในเรื่ องของนักศึกษา ซึ่ งอยูใ่ นความปกครอง
ของท่าน จึงขอให้ท่านสละเวลาไปพบอาจารย์...........................................ณ.....................................
เบอร์ โทรศัพท์...............................ในวันที่...........เดือน............................พ.ศ.............เวลา..........น.
เพื่อสะดวกในการติดต่อโปรดนําเอกสารฉบับนี้มาด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
คณบดี

สํานักงานคณบดี
โทร...........................................
โทรสาร....................................
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คณะผูวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเรี ยง ขจรศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์ ขจรศิลป์

ผูประสานงานการจัดพิมพ
นายบรรลือ วิศษิ ฎอนุพงษ์
นางสาวขวัญเรื อน พุทธรัตน์

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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