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ข 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
ความส าคัญของการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 
วัตถุประสงค์ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 
นโยบาย  1 
แผนงาน  2 
โครงสร้างการบริหารงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
โครงสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 3 
องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 

1. อาจารย์ 4 
1.1 คุณสมบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา 4 
1.2  จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 4 

2. ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 5 
2.1 ผู้บริหาร : หน้าที่และข้อปฏิบัติ 5 
2.2 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา : หน้าที่และข้อปฏิบัติ 5 
2.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 6 
2.4 หน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 9 
2.5 การจัดนักศึกษาและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 9 
2.6 การประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 9 

3. เครื่องมือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 9 
3.1 เครื่องมือ 9 
3.2 ข้อมูล 10 

4. วิธีการให้การปรึกษา 10 
4.1 วิธีในการสร้างสัมพันธภาพ 10 
4.2  การให้ค าแนะน าและการปรึกษา 11 

เอกสารอ้างอิง  12 
ค าอธิบาย : โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 

  



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ความส าคญัของการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพายัพ มีระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาหลายฝ่าย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาของ
นักศึกษาในระดับสาขาวิชา ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่คอยช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา แต่การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาท าให้นักศึกษาต้องใช้ความคิด แสดงออก
และดูแลตนเองในลักษณะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบตนเองมากกว่าในระดับมัธยมศึกษา 
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเป็นนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิหลังของครอบครัว 
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ประกอบกับการได้รับอิสระเสรีภาพ
มากขึ้น ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาการปรับตัวในการเรียนและการด าเนินชีวิต เช่น การไม่ประสบผลส าเร็จ
ในการศึกษาเล่าเรียน เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น มีปัญหาการคบเพ่ือน การทะเลาะวิวาท การพนัน การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน รวมทั้งการหาทางออกด้วยการหมกมุ่นกับสิ่งเสพติดต่าง ๆ เป็นต้น 
 คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญที่จะพัฒนา
ระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งและเน้นเชิงรุกมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเน้นการให้รุ่นพี่หรือ
เพ่ือนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาที่มีคุณภาพกับนักศึกษาใหม่ อันส่งผลให้เกิด
ทักษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ การให้การปรึกษาแก่
นักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความอบอุ่น มีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน 
มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่สมบูรณ์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี และมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
1. เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นที่พ่ึง และรับฟังปัญหาของนักศึกษาตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไข  

ปัญหาต่าง ๆ ได ้
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ คณะ และมหาวิทยาลัย 

นโยบาย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่นักศึกษาให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาจนสามารถช่วยเหลือตนเอง เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมาย  
ทางการศึกษาของนักศึกษาได้ 

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์   
3. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิต และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา และวิถีชีวิต 

ประจ าวันได้  
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แผนงาน 
1. จัดท าระบบ และกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะฯ และสาขาวิชา (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) 
2. จัดท าหรือปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ทุก 2 ปี (ปลายปีการศึกษา) 
3. จัดท าหรือปรับปรุงเครื่องมือ และระบบการบันทึก (ปลายปีการศึกษา) 
4. จัดหรือเข้าร่วมอบรมทักษะ และวิธีการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ และนักศึกษาพ่ีเลี้ยงของคณะฯ หรือ  

ที่มหาวิทยาลัยจัดทุกสาขาวิชา (ทุกภาคการศึกษา) 
5. จัดท าแผนปฏิบัติงาน และประเมินแผนฯ เมื่อสิ้นปีการศึกษา (ปลายปีการศึกษา) น าผลการประเมิน 

มาปรับปรุงระบบ และกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาคณะฯ (ปลายปีการศึกษา) 

โครงสร้างการบริหารงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  

คณบดี 

คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา 

อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี ่(ปี2-4) 
เครือข่ายสาขาวิชา 

(อาจารย์ในสาขาวิชา) 

นักศึกษา 
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โครงสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
  

นักศึกษา 

มีปัญหา ไม่มีปัญหา 

ด้านวิชาการ ด้านส่วนตัว 

พ่ีเลี้ยง 

นักศึกษา 

หลักสูตร 
ทักษะ 

วิชาการ 

การปรับตัว 

บุคลิกภาพ 

ฯลฯ 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะฯ 

ด้านการเงิน 

ไม่มีทุนเรียน 

ทุนเรียนไม่พอ 

ฯลฯ 

 ป้องกนั 

 พฒันา 
 ส่งเสรมิ 

 ฯลฯ 

พบอาจารย์

ที่ปรึกษา 

ศูนย์ให้ค าปรึกษา มพย. 

ด้านอ่ืนๆ 

 

นอกเหนือจาก

ที่กล่าวมา 

 

เครือข่าย 

สาขาวิชา 

ปัญหาแกไ้มไ่ด ้
(สง่ต่อ) 

หัวหน้าสาขาวิชา 

คณบดี 

กก.อ.ที่ปรึกษาสาขาวิชา 

ปัญหาแกไ้ขได ้
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องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย 

1. อาจารย์ 
2. ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. เครื่องมือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. วิธีการให้การปรึกษา 

1. อาจารย ์

1.1 คุณสมบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
- มีความรับผิดชอบดี 
- ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
- มีความรู้กว้างขวาง ทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
- มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
- มีเหตุผล และมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
- มีความเมตตากรุณา 
- ไวต่อการรับรู้ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว 
- มีหลักจิตวิทยาในการให้การปรึกษาและมีจรรยาบรรณ 
- มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
- รู้และปฏิบัติตามบทบาท และหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 

1.2  จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาโดยไม่กระท าการใด ๆ ที่จะก่อผลเสียหายแก่นักศึกษาอย่าง

ไม่เป็นธรรม 
- ต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็นความลับ 
- ต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมี

ปัญหาใดที่เกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอ่ืน เช่น นักแนะ
แนวแพทย์ จิตแพทย ์และนักกฎหมาย เป็นต้น 

- ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใดให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
บุคคล หรือสถาบันนั้น 
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- ต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาที่ตนสอน และมีศีลธรรม
จรรยาที่ดีงาม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

2. ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.1 ผู้บริหาร : หน้าที่และข้อปฏิบัติ 
 เพ่ือให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และสนับสนุนระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเต็มที ่คือ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ/ระดับสาขาวิชา 
2) ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
3) ติดตามการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับ

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรับปรุง พัฒนา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา   
 
 

2.2 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา : หน้าที่และข้อปฏิบัติ 
1) รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
2) รวบรวม และจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการให้การปรึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
3) ประสานงานให้ความร่วมมือ และช่วยแก้ปัญหาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
4) จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
5) ปรับปรุงแก้ไขระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา และการจัดบริการให้นักศึกษาแก่ผู้บริหารภายหลังการ

ประเมินผล 
 

 

ก. ข้อปฏิบัติก่อนเปิดภาคการศึกษา 
1) รวบรวม และจัดเตรียมเครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
2) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น ส านักทะเบียนฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักหอสมุด 

คณะกรรมการจัดการ และบริหารระบบการให้ค าปรึกษาฯ เพ่ือหาข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 
3) รวบรวมปัญหา และอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
4) จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ เพ่ือให้ทราบหน้าที่ บทบาท แนวทางปฏิบัติ ปัญหา 

อุปสรรค เพ่ือเพ่ิมวิธี และทักษะในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

หน้าที่ 

ข้อปฏิบัติ 
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5) รวบรวมรายชื่อนักศึกษา และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ 
6) กระตุ้น หรือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข. ข้อปฏิบัติระหว่างภาคการศึกษา 
1) ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา

ของนักศึกษาไปยังบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ท าการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
3) น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4) สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้บริหาร (คณบดี) 

2.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา     
1. ด้านวิชาการ 

- ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตร และการเลือกวิชาเรียน 
- ให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
- ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือเลือกวิชาเอก วิชาโท และการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค ์
- ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
- ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียน

วิชานั้น ๆ  ไม่เหมาะสม 
- ให้การปรึกษาแนะน า หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
- ให้การปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ  
- ให้ความรู้ความเข้าใจ และตรวจสอบเก่ียวกับการคิดค่าคะแนนระดับเฉลี่ยของนักศึกษา 
- ให้การปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง 

2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
- ให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ 
- ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และ 

สุขภาพจิตเป็นต้น 
- ให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม  เช่น  ปัญหาการปรับตัวในสังคม  และปัญหา 

การคบเพ่ือน 
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- ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤต ิและจริยธรรม 
- ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ  เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน  

ตลาดแรงงาน  ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
- ให้การแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. ด้านอื่นๆ 
- พิจารณาค าร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ส านักทะเบียนฯ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายวิชาการ เป็นต้น เพ่ือช่วยเหลือ และเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 
- ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
- เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือใช้กับระเบียนสะสมของ

นักศึกษา 
- สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพายัพ 
- ให้การรับรองความประพฤติ และความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าไป

แสดงแก่ผู้อ่ืน 
- ป้อนข้อมูลย้อนกลับ (feedback) มายังผู้บริหาร และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา 
- ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังระดับคณะ และสาขาวิชา 
- ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
- ในกรณีที่นักศึกษา แต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม อาจารย์ 

ที่ปรึกษาต้องตักเตือน 

4. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ก. ข้อปฏิบัติทั่วไป 

- ศึกษารายละเอียดในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ทราบกฎระเบียบ บริการต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย วิธีด าเนินการ และข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้การปรึกษาแนะน านักศึกษา 

- นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมด ก่อนวันลงทะเบียนเรียนเพ่ือท าความรู้จัก ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ 

- นัดพบนักศึกษาที่มีปัญหาการเรียนเมื่อทราบผลการสอบกลางภาคเพ่ือทราบ และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา 
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- ติดตารางเวลา (office hour) ไว้ที่ท างาน เพ่ือให้นักศึกษาได้จัดสรรเวลาเข้าพบ หรือ
นัดหมายการเข้าพบ 

- ให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่นักศึกษาในโครงการพิเศษต่าง ๆ หรือที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ 
- เขียนบันทึกการพบนักศึกษาตามแบบบันทึกการพบนักศึกษา (อป.ส.) 
- เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการให้การปรึกษาแนะน านักศึกษา ให้ขอค าแนะน าจากเครือข่าย

อาจารย์ หรือคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับสาขาวิชา และคณะตามล าดับ 
- สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพ่ือน ามาใช้ในการให้การปรึกษาแนะน านักศึกษา 
- สนใจติดตามข่าวสารทางการศึกษา สังคม การเมือง เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ และทันสมัย

อยู่เสมอ 
- สนใจที่จะพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิธีการให้การปรึกษาและด้านอ่ืน ๆ  เพ่ือให้มีลักษณะ

ของที่ปรึกษาที่ด ี
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ส่งแฟ้มประวัติประจ าตัวของนักศึกษาคืนให้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของ

สาขาวิชา เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว 

ข. ข้อปฏิบัติเฉพาะกรณี 
1. การลงทะเบียนเรียน 

- ควรนัดนักศึกษาในความดูแลมาพบก่อนการลงทะเบียนเพ่ือปรึกษาหารือ 
ให้ค าแนะน า ชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

- ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียนเรียน 
- กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันลงทะเบียน ให้มอบหมาย

อาจารย์อ่ืนในสาขาวิชาเดียวกันเพ่ือท าหน้าที่แทนโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อาจารย์ที่รับมอบหมาย  และ
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

- ดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- อาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต

ในการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามหลักสูตรทุกครั้ง 

2. การเพ่ิม-ถอน รายวิชา 
- ควรถามสาเหตุ และให้ค าแนะน าที่ถูกต้องก่อนการเพ่ิม-ถอน รายวิชานั้น ๆ  
- ตรวจสอบจ านวนรายวิชาและหน่วยกิต ภายหลังการเพ่ิม-ถอนให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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3. ทุนการศึกษา 
- ควรสอบถามความต้องการทุนการศึกษาของนักศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

ความจ าเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือ และบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้เพื่อให้สามารถใช้ได้ทันที 
- พิจารณา สัมภาษณ์ คัดเลือก จัดอันดับ และให้ความเห็นที่มีต่อนักศึกษาที่สมควร

ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือเสนอขอรับทุนการศึกษา 
- บันทึกความจ าเป็นและข้อมูลประกอบเกี่ยวกับความต้องการ และความจ าเป็นของ

นักศึกษาให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาทราบ 

4. ปัญหาอื่นของนักศึกษา 
แนะน าให้นักศึกษาในความดูแลไปใช้บริการที่งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษาฝ่าย

ศาสนกิจศึกษาและเสริมสัมพันธ์  หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย ในปัญหาอ่ืน ๆ ได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

2.4 หน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
- นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาการเรียน หรือปัญหาส่วนตัวอ่ืน ๆ 
- นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ เว้นแต่เมื่อ

มีปัญหาเร่งด่วนก็เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกเวลาท าการ 
- นักศึกษาต้องรับฟังค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษา 
- นักศึกษาควรอ่านป้ายประกาศของสาขาวิชาและคณะอย่างสม่ าเสมอ 

2.5 การจัดนักศึกษาและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับสาขาวิชา เป็นผู้พิจารณา จัดแบ่งนักศึกษา และแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาให้เป็นผู้รับผิดชอบนักศึกษาที่จัดแบ่งโดยมีอัตราส่วน  ประมาณ 1:25 หรือ 

ให้เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีอยู่ 

2.6 การประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะฯ ท าการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา 
- คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาท าการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย ์

ที่ปรึกษา ทุกปีการศึกษา 

3. เครื่องมือส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

3.1 เครื่องมือ ได้แก่ 
- คู่มือนักศึกษา 
- หลักสูตรของสาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
- แบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

 แบบ อป.ส.1 (แบบทะเบียนประวัติของนักศึกษา) 

 แบบ อป.ส.2 (แบบบันทึกการพบนักศึกษา) 

 แบบ อป.ส.3 (แบบบันทึกการส่งต่อ และแก้ไขปัญหานักศึกษา) 

 แบบ อป.ส.4 (แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา) 

 แบบ อป.ส.5 (แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา) 

 แบบ อป.ส.6 (แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา) 

- ระเบียนสะสมของนักศึกษา คือ ทะเบียนประวัติของนักศึกษารวมกับข้อมูลใหม่ที่รวบรวมได้ 
ในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ผลการเรียน กิจกรรมนักศกึษา เกียรติคุณ และโทษทางวินัย เป็นต้น 

3.2 ข้อมูล ได้แก่ (ดูในระเบียบการทั่วไปของมหาวิทยาลัย) 
- ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา 
- ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
- ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษา 
- ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสาขาวิชาที่สอน 
- ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
- ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ 

4. วิธีการให้การปรึกษา 

4.1 วิธีในการสร้างสัมพันธภาพ เช่น 

- สร้างบรรยากาศเป็นมิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส 
- เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน 
- มีความสนใจ มีความเมตตากรุณา 
- มีความจริงใจ และปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
- ยอมรับทั้งคุณค่า และความแตกต่างของบุคคล 
- พยายามท าความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหา และความต้องการของนักศึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ 
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4.2  การให้ค าแนะน าและการปรึกษา 
- การให้ค าแนะน า (advising) เป็นวิธีการที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษามาก

ที่สุด สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน านักศึกษามักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่เป็นประจ า 
เช่น การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม-ลด วิชาเรียน หรือปัญหาเล็กน้อยอื่น ๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ
และประสบการณ์มากกว่านักศึกษา อาจให้ค าแนะน าเพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ หรือการให้ค าแนะน า 
ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์รุนแรง ปัญหาบุคลิกภาพ หรือปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือกท าอย่างใด 
อย่างหนึ่ง เช่น การเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชาเอก เป็นต้น 

- การปรึ กษา   (counseling)  เป็ นกระบวนการช่ วย เหลือ ให้ นั กศึ กษา เข้ า ใจตนเอง 
สภาพแวดล้อม ปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปัญหา หรือตัดสินใจเลือกเป้าหมาย 
ในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรือเพ่ือปรับปรุงตัวที่ดีในอนาคต 

วิธีในการปรึกษาที่ส าคัญท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ มีดังต่อไปนี้ 

 การฟัง (listening) ในที่นี้เป็นการฟังที่แสดงความสนใจต่อนักศึกษา เป็นการตั้งใจฟังด้วยหู 

ต่อค าพูด และใช้สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพ่ือให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นแก่นักศึกษา  วิธีในการฟังนี้

ประกอบด้วยการใส่ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการประสานสายตาการวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือ

ประกอบการพูดที่แสดงถึงความสนใจต่อนักศึกษา ในการฟังนี้บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความ หรือ

ตีความให้กระจ่างชัด หรือค าถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของนักศึกษา 

 การน า (leading) เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาซึ่งบางครั้งไม่กล้าพูด ได้พูดออกมา การน าจึงเป็น
การกระตุ้นให้นักศึกษาส ารวจหรือแสดงออกถึงความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรมของตน การสะท้อนกลับ 
(reflecting) มาเป็นการช่วยท าให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง คือ เข้าใจความรู้สึก ประสบการณ์ หรือปัญหาได้ถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 

 การสรุป (summarization) คือ การที่อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมความคิด และความรู้สึก 
ที่ส าคัญ ๆ ที่นักศึกษาแสดงออก การสรุปจึงเป็นการให้นักศึกษาได้ส ารวจความคิด และความรู้สึกของตนเอง 
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 การให้ข้อมูล (informing) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น  

ข้อมูลที่จ าเป็นในการปรึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจหรือเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา 

 การให้ก าลังใจ (encouragement) เมื่อมีปัญหานักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา  

มักมีความรู้สึกท้อแท้ ขาดความม่ันใจ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรกระตุ้นด้วยการ ให้ก าลังใจ ให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา

เกิดความม่ันใจ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา 



12 
 

 การเสนอแนะ (suggestion) ในบางกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสม

เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา การเสนอแนะดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เหตุผลของตนเอง  

ให้มากเพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 วิธีในการปรึกษาดังกล่าวเป็นวิธีในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งต้องมีการศึกษาอบรม และมีการ 

ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างกว้างขวาง อาจารย์  

ที่ปรึกษาที่มิได้ฝึกอบรมมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ แต่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนักศึกษาจึงต้องศึกษา  และฝึกหัดวิธี

ดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญพอสมควร อย่างไรก็ตาม ปัญหาของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไข

ได้ยาก หรือการแก้ไขต้องใช้เวลา เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ดังเช่น ความขัดแย้งระหว่าง  

บิดา-มารดา อาจารย์ที่ปรึกษาควรช่วยให้นักศึกษายอมรับสภาพและหาทางคลี่คลายปัญหาต่อไป ในขณะที่ 

มีปัญหานักศึกษาอาจมีอาการเก็บกด อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระบายอารมณ์  หรือ

ความรู้สึก ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี ควรให้ก าลังใจ ให้ความอบอุ่น และใช้วิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็จะสามารถช่วยเหลือ

นักศึกษาได้  ถ้านักศึกษามีปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์ หรือปัญหาการเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชา หรือปัญหา  

ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส าคัญมาก อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน าให้นักศึกษาไปขอรับความช่วยเหลือจาก  

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น นัดให้ไปพบฝ่ายแนะแนวที่กิจการนักศึกษา ก็จะเป็นการช่วยเลือกที่เป็นประโยชน์ ต่อ

นักศึกษาได้ 

 

เอกสารอ้างอิง : 
ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย.   

กรุงเทพฯ: ที.พี. พริ้น จ ากัด, 2534. 
คณะพยาบาลศาสตร์. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์. มหาวิทยาลัยพายัพ: ศูนย์บริการงานพิมพ์ 

มพย., 2545. 
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ภาคผนวก 1 

 

ค าอธิบาย : โครงสร้างระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
************************************************************************************** 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ : คือ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทุกสาขาวิชาเพ่ือเป็น
ตัวแทนในคณะกรรมการฯ  เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดระบบดูแลบริหารและการให้การปรึกษาโดยรวมของ 
คณะสังคมศาสตร์ฯ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชา : คือ อาจารย์ในภาควิชาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เพ่ือ 
ท าหน้าที่ดูแล บริหาร และจัดระบบการให้ค าปรึกษาในระดับสาขาวิชาโดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นประธาน 

เครือข่ายสาขาวิชา : คือ อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชา ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาสามารถขอความเห็น หรือ
ค าชี้แนะจะเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาเดียวกัน หรือต่างสาขาวิชากไ็ด ้

พ่ีเลี้ยง (นักศึกษา) : คือ นักศึกษารุ่นพ่ีที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าปรึกษา 
ในทุกเรื่องที่นักศึกษาต้องการขอค าแนะน าโดยพ่ีเลี้ยงจะต้องได้รับการอบรม และอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา : คือ อาจารย์ผู้สอน และ/หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักศึกษาเสมือนหนึ่งเป็นบิดา-มารดา 
คนที่สองของนักศึกษา หรือให้นักศึกษามีความรู้สึกเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นผู้ท าหน้าที่รับรู้ และ 
มีข้อมูลของนักศึกษาสามารถแยกลักษณะได้ว่า  นักศึกษาอยู่ในกลุ่มมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา และประสาน 
ความร่วมมือกับอาจารย์ประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ส านักทะเบียนฯ ส านักหอสมุด และ 
ฝ่ายการเงิน  ในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 

ศูนย์ให้ค าปรึกษา มพย. : คือ ศูนย์ที่ให้ค าปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และท าหน้าที่ในการประสาน
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 

กลุ่มนักศึกษาท่ีมีปัญหา : คือ นักศึกษาที่มีปัญหาต่อไปนี้ 
1. ปัญหาด้านการเงิน เช่น ปัญหาทุนเรียนไม่เพียงพอ ไม่มีทุนเรียน ฯลฯ 
2. ปัญหาด้านส่วนตัว เช่น ปัญหาการปรับตัว บุคลิกภาพ ยาเสพติด โรคประจ าตัว ปัญหาคบเพ่ือน 

ต่างเพศ เป็นต้น จะมีพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา 
ที่นักศึกษาสังกัดให้ความดูแลช่วยเหลือ 
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3. ปัญหาด้านวิชาการ เช่น หลักสูตร การลงทะเบียน ทักษะทางวิชาการซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
สาขาวิชา คณบดี จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ 

4. ปัญหาอื่น ๆ : นอกเหนือจากท่ีกล่าวมา 

กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีปัญหา : คือ นักศึกษาที่ไม่มีปัญหาด้านการเงิน ด้านส่วนตัว ด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา 
จะให้ความดูแลเอาใจใส่เพ่ือเป็นการป้องกัน พัฒนา ให้ก าลังใจ โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 



แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ อป.ส.5) 

แบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

1. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………….…. สาขาวิชา…………………………………………………………… 

2. จำนวนนักศึกษาในความดูแล ปี 1………………คน ปี 2……………….คน ปี 3………………คน ปี 4………………คน และ

ชั้นปีที่สูงกว่า………………..คน รวมจำนวน…………………คน 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจ ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 5 หมายถึง มากที่สุด 

ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 4 หมายถึง มาก 

ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 3 หมายถึง ปานกลาง/พอใช้ 

ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 2 หมายถึง น้อย/ต้องปรับปรุง 

ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียงระดับเดียว 

ลำดับ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 

5 4 3 2 1 
1 มีเวลาให้นักศึกษาเข้าพบสม่ำเสมอ      
2 ให้คำแนะนำนักศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม      
3 ทราบปัญหาของนักศึกษาในความดูแลและติดตามช่วยเหลือ      
4 ติดตามผลการเรียนและช่วยปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาที่มีปัญหา      
5 แนะนำและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา      
6 แนะนำและตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา      
7 พบปะและบันทึกข้อมูลนักศึกษาในความดูแลอย่างสม่ำเสมอ      
8 ศึกษากฎเกณฑ์ข้อบังคับของสถาบันและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการ

ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง 
     

9 ให้คำแนะนำตักเตือนเพื่อพัฒนานักศึกษาในความดูแล ทั้งด้านการเรียน 
สังคม และพฤติกรรมส่วนบุคคล 

     

10 ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง      
 

## ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมิน ## 



แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

1. ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………….….…. สาขาวิชา………………………………………………………………………… 

2. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

คำชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ

อาจารย์ที่ปรึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 

2. ระดับการปฏิบัติหน้าที่  

ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 2 หมายถึง น้อย/ต้องปรับปรุง 

    ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 4 หมายถึง มาก  ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

    ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 3 หมายถึง ปานกลาง/พอใช้ 

โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุดเพียงระดับเดียว 

ลำดับ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติหน้าที่ 

5 4 3 2 1 
การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและสนับสนุนการศึกษา 

1 ให้คำแนะนำที่ถูกต้องชัดเจนในด้านหลักสูตรและการเรียน      
2 ให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์ในการเรียนและหมั่นติดตามผลการเรียนสม่ำเสมอ      
3 ช่วยเหลือแนะนำเพื่อแก้ไขอุปสรรค/ปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ      
4 ให้คำแนะนำในการดำเนินการยื่นคำร้องต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน       
5 จัดสรรเวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบเมื่อนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ      

การให้คำปรึกษาด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
6 ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ งานอาชีพ และการเรียนต่อในระดับสูงได้      
7 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ      

การให้คำปรึกษาด้านอ่ืนๆ      
8 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย      
9 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา      

บุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา 
10 พร้อมรับฟังปัญหาของนักศึกษาด้วยความจริงใจ      
11 มีความเป็นกันเอง อัธยาศัยดี      

ข้อเสนอแนะ 
1. เรื่องอ่ืนๆ ที่นักศึกษาต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. สิ่งที่นักศึกษาต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไข 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


