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ความส าคัญของอาจารย์ท่ีปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
  

 สถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจส าคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
และเป็นสมาชิท่ีดีของสังคม 
 ภารกิจดังกล่าว จะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ประการอาทิ ปรัชญา
ของสถาบัน สภาพแวดล้อมของสถาบัน ระบบการท างาน และการปฏิบัติการตามภารกิจท่ีรับผิดชอบของครู 
อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้องค์ประกอบท่ีส าคัญไม่ควรมองข้าม คือ ระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
 อาจารย์ท่ีปรึกษา คือบุคคลท่ีสถาบันอุดมศึกษา แต่งต้ังขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้าสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม การ
วางแผนและการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
 อาจารย์ท่ีปรึกษา สมควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ด้านการให้ค าปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่
นักศึกษา เป็นความคิดเห็นระหว่างบุคคลท่ีท าให้เกิดความเติบโตในหัวใจในชีวิต ดังนั้นอาจารย์ท่ีปรึกษาจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและความส าคัญต่อความส าเร็จของนักศึกษา 
 

ความหมายของการให้การปรึกษา 
 

 การให้การปรึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาศัยการส่ือสารแบบสองทาง
ระหว่างบุคคลหนึ่งในฐานะผู้ให้การปรึกษา ซึ่งท าหน้าท่ีเอื้ออ านวยให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับการปรึกษาได้
ส ารวจและท าความเข้าใจถึงส่ิงท่ีมีปัญหาและแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง 

- การปรึกษาเป็นเครื่องมืออันมีค่าท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนผ่านอุปสรรคแห่งความไม่สบายใจของ 
เขาในช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้ 

- การปรึกษาไม่ใช่การให้ค าตอบแต่เพียงอย่างเดียวเสมอไป แม้ว่าในการปรึกษาอันจะมีการให้ค าตอบ 
หรือข้อมูลบางอย่างแก่กันบ้าง 

- การปรึกษาไม่ใช่การให้ค าปลอบโยนอย่างเดียวแม้ว่าในการปรึกษาจะมีการให้ก าลังใจแก่กันและกัน 
- การปรึกษาไม่ใช่การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล แม้ในการปรึกษากันจะมีการซักถามกันบ้าง 
- การปรึกษาไม่ใช่การให้ความคิดเห็นหรือค าแนะน าอย่างเดียวเท่านั้นแม้ว่าในการปรึกษากันจะมีการ 

ให้ความคิดเห็นหรือค าแนะน ากันบ้าง (หากหลีกเล่ียงไม่ได้ ค าแนะน าไม่ควรน ามาใช้) 
- การปรึกษาไม่ใช่การส่ังการให้เข้าท าในส่ิงท่ีเราเห็นว่าดี แต่เป็นการมองหาช่องทางให้เขาได้พบในส่ิง 

ท่ีเขาเห็นว่าเหมาะสมนั้นคืออะไร 
- การปรึกษาไม่ใช่การฟังแค่อย่างเดียว แม้ว่าการฟังจะเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดในการปรึกษา 
- การปรึกษาไม่ใช่ค าปรึกษา ค าปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปรึกษา 
- การปรึกษาไม่ใช่การมาขอค าแนะน าเท่านั้น แต่มันมักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการความเข้าใจ  
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ความเป็นมิตรและความเห็นอกเห็นใจ 
- การปรึกษาไม่ใช่การรีบเร่งหาโจทย์เพื่อจะได้รีบตอบ แต่เป็นการเริ่มต้นการสนทนาด้วยการตอบรับ 

และการรับฟัง 
- ส่ิงท่ีควรระมัดระวังท่ีสุดในการปรึกษาคือ การรีบตอบค าถามในลักษณะท่ีเขาให้เราประเมินการ 

กระท าของเขาว่าดีหรือไม่ เพราะนั่นเป็นการประเมินไม่ใช่การปรึกษา 
- การปรึกษาเป็นการเสนอความเอื้อเฟื้อท่ีตรงและสอดคล้องตามความต้องการในขณะนั้นของบุคคล 
- การปรึกษาเป็นมนุษย์สัมพันธ์อันอ่อนโยน ซึง่เช่ือมคนสองคนให้กลมกลืนเข้ามาอยู่ในโลกเดียวกัน 
- การปรึกษาเป็นการถ่ายทอดความรู้และความรัก ท้ังในส่วนตัวและในส่วนงานเพื่อเป็นบุคคลท่ีมี 

คุณค่าและประโยชน์ต่อโลกเพิ่มมากข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการปรึกษา 
 

  การให้การปรึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งท่ีจะช่วยเหลือให้ผู้รับการปรึกษาสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง 
พึ่งตนเองได้ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระ มีความสุขในชีวิตและได้ใช้ศักยภาพของตนเอ งอย่างเต็มท่ีในการ
แก้ปัญหาของตนเอง โดยมีท้ังเป้าหมายระยะส้ันและเป้าหมายระยะยาว ดังต่อไปนี้ 
 เป้าหมายระยะสั้น 

1. ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม คือการส่งเสริมให้ผู้รับบริการปรึกษาเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ไปสู่แนวทางท่ีพึงปรารถนา เป็นต้นว่า ให้เรียนได้ดีขึ้น มีพฤติกรรมกล้าแสดงออก เพิ่มความรับผิดชอบในการ
ท างานและด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสม และรับฟังค าวิจารณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับตัว
เขาได้อย่างเยือกเย็น ลดความขัดแย้งด้านจิตใจ ได้เข้าท างาน ประสบความส าเร็จในการท างาน 

2. ส่งเสริมความสามารถของผู้รับการปรึกษาให้การตัดสินใจ และวางโครงการในอนาคต การให้การ 
ปรึกษาไม่ใช่เป็นการตัดสินใจและวางโครงการในอนาคต การให้การปรึกษาไม่ใช่เป็นการตัดสินใจให้ผู้รับการ
ปรึกษา แต่ส่งเสริมให้ผู้รับการปรึกษาตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประหยัดเวลา พลังงาน 
ก าลังทรัพย์ และมีการเส่ียงน้อยท่ีสุด ตลอดจนช่วยให้ผู้รับการปรึกษาพัฒนาความสามารถท่ีจะวางโครงการใน
อนาคตของตนท้ังในระยะส้ันและระยะยาวโดยใช้เหตุผล พิจารณาสภาพการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ 

3. ส่งเสริมปรับปรุงสัมพันธภาพ หลายคนมีปัญหาด้านสัมพันธภาพซึ่งอาจเนื่องมาจากบุคคลนั้นมีปม 
ด้อย ปมเด่น หรือขาดทักษะทางสังคม ผู้ให้การปรึกษาต้องช่วยให้ผู้รับการปรึกษาปรับปรุงมีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น ไม่ว่าจะวัยเดียวกันหรือต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถในการปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. ส่งเสริมทักษะของผู้รับการปรึกษาในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ในการพัฒนาการ 
ของชีวิต มีน้อยคนท่ีจะแก้ปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้โดยสมบูรณ์ การส่งเสริมให้บุคคล
เรียนรู้วิธีการและทักษะในการแก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาน าไปใช้กับสภาพการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของ
ตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในชีวิตการท างาน 
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บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ด้านวิชาการ 

1. ให้การปรึกษาและน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาตลอดทุกภาคการศึกษา 
เพื่อให้ทราบความต่อเนื่องของการจัดรายวิชาตลอดหลักสูตร 

2. ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า เช่น การจัดระเบียบการเรียนการติดตาม
สาระการสอน การจัดค าบรรยาย การจัดสรรเวลา ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง 

3. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาผลการเรียนต่ า แนะน าและ
ตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 

4. ให้การปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ  
5. ให้การปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง 

ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
1. ให้ค าแนะน าในเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับทางสถาบันตลอดจนสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา 
2. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัยท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา 
3. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม สภาพแวดล้อม ระบบระเบียบ

ต่าง ๆ ในสถาบัน และปัญหาการคบเพื่อน 
4. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาบุคลิกภาพ แนวทางปฏิบัติตนเพื่อท่ีจะเตรียมไปสู่การเป็นคนท่ี

สมบูรณ์และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันรวมถึงการให้การปรึกษาด้านความประพฤติและจริยธรรม เพื่อช่วยให้
นักศึกษาปรับเปล่ียนไปในวิถีทางท่ีถูกต้อง 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ 
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และช่วยหาทุนการศึกษา และพิจารณาทุนการศึกษาเมื่อนักศึกษามี

ปัญหาด้านการเงิน 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

1. ศึกษารายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ บริการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้การปรึกษาและแนะน านักศึกษา 

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลท้ังหมด เช่น ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา
และประวัติส่วนตัว 

3. นัดพบนักศึกษาในความดูแลท้ังหมดในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา เพื่อความเข้าใจและ
ให้ค าแนะน าส าหรับเตรียมตัวในภาคการศึกษานั้น ๆ 

4. นัดพบนักศึกษาใสความดูแลท้ังหมดเมื่อทราบผลการเรียนกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนในแต่
ละภาคการศึกษาเพื่อทราบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา 
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5. จัดตารางเวลา ไว้ที่โต๊ะท างาน เพื่อให้นักศึกษาพบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม 

6. ลงบันทึกการพบนักศึกษาในแต่ละครั้ง โดยใช้แบบบันทึกการให้การปรึกษาและจัดส่งต่อแบบ
บันทึกการให้การปรึกษานักศึกษาให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละเดือน  

7. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการให้การปรึกษาแก่นักศึกษา ให้ขอค าแนะน าหรือส่งต่องานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
8. สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อมาใช้ในการปรึกษาแนะน านักศึกษา 
9. ประสานงานกับอาจารย์ประจ าช้ันและงานอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก

นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา 
10. ประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อมีปัญหา 
11. เป็นส่ือกลางในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 
12. สนใจท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านเทคนิคการให้การปรึกษาเพื่อท่ีจะให้การปรึกษาท่ีดี 
13. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  

 อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีในการปรึกษาแนะน า ช่วยเหลืออบรมดูแลนักศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องยึด
มั่นในจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่นักศึกษานักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 

2. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเร่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็น
ความลับ 

3. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถตน) หากมีปัญหาใดทีเกินความสามารถท่ีจะช่วยได้ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้นั้นไปรับบริการจาก
บุคคลอื่น เช่น อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย 

4. อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคล หรือสถาบันใดให้นักศึกษาฟังในทางท่ีก่อให้เกิดความ
เส่ือมเสียแก่บุคคลอื่น หรือสถาบันนั้น ๆ  

5. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องมีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาท่ีตนสอนและมี
ศีลธรรมท่ีดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 

 

หน้าท่ีอาจารย์ประจ าช้ัน 
 

1. มีหน้าท่ีจัดเตรียมช้ันเรียนและตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน  
2. ก ากับติดตามและประสานงานการด าเนินการของคณะกรรมการช้ันป ี 
3. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารรายวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
4. ตรวจสอบการเข้าเรียนและการของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย  
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5. ร่วมเป็นกรรมการคุมการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา  
6. ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา  
7. อบรมจรรยามารยาท การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ของสังคมไทย ตลอดจนปกครองดูแลให้

นักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม  
8. จัดท าระบบและกลไกการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร สุขภาพ และการด าเนินชีวิต การจัดอาจารย์ท่ีปรึกษา ตารางการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
9. จัดท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา  
10. แนะแนวให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว 

และพิจารณาส่งต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อส่งเสริมและติดตามการดูแลนักศึกษาตามประเด็น/ปัญหาความ
ต้องการของนักศึกษา  

11. การจัดบริการห้องคลาย เครียดให้แก่นักศึกษา การด าเนินการในเรื่องการรับเรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจากนักศึกษา  

12. การส่งเสริมนักศึกษา ในด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในช้ัน
เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้ันตอนการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
  

                                           ขั้นตอน                                                                   ระยะเวลา    ผู้รับผิดชอบ 
  

          1 สัปดาห์      กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 

 

           1 วัน                        ผู้อ านวยการฯ 

 

          1 สัปดาห์      กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 

          

         1 สัปดาห์               กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 

 

 

          

 

         1 – 3 วัน        กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 

            

                               กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 

 

               

                                                                                                                                                              กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 
   

            

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                 1 สัปดาห์   กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 

            

                                                                                                                                                 1 สัปดาห์   กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 

 

                                                                                                                                                 1 สัปดาห์   กลุ่มงานสวัสดิการ นศ. 

จัดท ารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ให้ค าปรึกษาด้านการแนะแนวการใช้ชวีิต 

นักศึกษาย่ืนค าร้องขอพบ 
อ.เพื่อรับค าปรึกษา 

 

ประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษาทราบ 

 

ทบทวน/ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ด าเนินการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษา 

 

งานทะเบียนวัดและประเมินผลแจ้งผลการ
เรียนแก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหาชีวิต 

 

กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา/ต้องการรับ
ค าปรึกษาเฉพาะ(เก็บเป็นความลับ) 

 

สรุปผลและติดตามรายงานประเมินผลการรับ
ค าปรึกษาต่องานอาจารย์ประจ าชั้น 

 

ให้ค าแนะน าตามสภาพและรูปแบบการ
ให้ค าปรึกษาตามตารางที่ก าหนด 

 

ประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  

อ.ผู้ดูแลท าเอกสารส่งต่อ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนรวบรวมผลการให้
ค าปรึกษาเสนอต่องานอาจารย์ประจ าชั้น 

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 

สรุปประมวลผลภาพรวมเสนอต่อกรรมการ
กลุ่มวิชาการ 

 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารน าผลการ

ประเมินปรับปรุงและพัฒนา 

 

แต่งต้ัง อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ให้
ค าปรึกษาด้านการแนะแนวการใช้ชวีิต 

 

สิ้นสุด 

 



7 

 

รายละเอียดขั้นตอนการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. งานการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้

ชีวิต/อาจารย์ท่ีปรึกษาทบทวนรายช่ือและ
จัดท ารายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับ
นักศึกษาทุกช้ันปี 

1 สัปดาห์ - รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

2. งานอาการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้
ชีวิตส ารวจความพร้อมของห้องให้ค าปรึกษา/
วัสดุอุปกรณ์และด าเนินการเสนอค าส่ังแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต 
เสนอต่อผู้อ านวยการ 

1 วัน - ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
และแนะแนวการใช้ชีวิต 

3. งานการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
จัดท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาและตารางการ
พบท่ีปรึกษา 

1 สัปดาห์ - คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
- ตารางพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

4. งานการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและนักศึกษาทราบ ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

1 สัปดาห์ - เอกสารประชาสัมพันธ์ 

5. นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามตารางท่ี
ก าหนดในกรณีท่ีพบนักศึกษามีปัญหาให้
พิจารณา การช่วยเหลือตามความส าคัญ
เร่งด่วนของปัญหา ดังนี ้

      5.1 กรณีนักศึกษามีปัญหาส าคัญหรือ
เร่งด่วน/ต้องการรับค าปรึกษาเฉพาะ  ให้อาจารย์
ท่ีปรึกษาส่งรายงานข้อมูลปัญหานักศึกษาท่ีพบให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาทราบ โดยงานแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาพิจารณาด าเนินการ ดังนี ้

- ให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 
- ส่งต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อให้การช่วยเหลือ

ต่อไป 
- ผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษา

ตามความต้องการจากนั้นสรุปผลและ

1 – 3 วัน - แฟ้มอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ติดตามรายงานผลการรับค าปรึกษาต่อ
งานอาจารย์ประจ าช้ัน 

     5.2 กรณีปัญหาไม่ส าคัญหรือไม่เร่งด่วน 
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าหรือการช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหาท่ีพบ 
          อาจารย์ท่ีปรึกษาสรุปผลและติดตาม
รายงานผลการรับค าปรึกษาต่องานอาจารย์ประจ า
ช้ันทุกภาคการศึกษา 
6. ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
ดูแลติดตามผลการช่วยเหลือและบันทึก สรุป
ประมวลผลภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่ม
วิชาการ 

1 สัปดาห์ - สรุปผลการด าเนินงาน
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

7. ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและเสนอ
กรรมการบริหาร พร้อมน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามผลการ
ประเมิน 

1 วัน - รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ข้ันตอนการอุทธรณ์โทษและการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ 

ขั้นตอน     ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

  

          15 วัน                      นักศึกษาต้นเรื่อง 

 

           3 วัน        กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผล 

                                                                          

                กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผล 

          

                                                                                                                              3 วัน         กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผล 

 

             15 วัน                คณะกรรมการอุทธรณ ์

 

             1 วัน                คณะกรรมการอุทธรณ์ 

            

               1 วัน                คณะกรรมการอุทธรณ ์

 

               1 วัน                - คณะกรรมการอุทธรณ ์

                                                                                                                 - เลขาคณะกรรมการอุทธรณ ์

               3 วัน                 

                                                                                                                                                           เลขาคณะกรรมการอุทธรณ ์

                                                                                                                                  3 วัน                       

 

                                                                                                                               1 สัปดาห์       - กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผล 

                                                                                                                    - เลขาคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 

                                                                                               

เร่ิมต้น 

นักศึกษาส่งบันทึกข้อความอุทธรณ ์

 

- วางแผนการด าเนินงานด้านการอุทธรณ์ 
- ประชาสัมพันธ์การอุทธรณ์ 

 

งานวินัยรับเร่ืองเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย 

สิ้นสุด 

 

เลขาคณะกรรมการบริหารจัดท าค าสั่งตามผลการพิจารณา 

สรุปผลประเมินผลการด าเนินงานการอุทธรณ์โทษและ
การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ  

งานวินัยแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบและลงบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา 

สรปุน าผลการประเมินมาพิจารณา 

 

พัฒนาตามผลการเสนอ 

แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์/ติดตามก ากับ 

คณะกรรมการอุทธรณ์ด าเนินการวินิจฉัย 

คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
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รายละเอียดข้ันตอนอุทธรณ์โทษและการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ 

 

ล าดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์โทษและการ

พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการประจ าปี
การศึกษา  พร้อมติดตามก ากับการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการอุทธรณ์ 

ภายใน 15 วัน - ค าส่ังแต่งต้ังคณะ
คณะกรรมการอุทธรณ์
โทษและการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทาง
วิชาการ 

2. - คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ประชุมเพื่อ
วางแผนการด าเนินงานด้านการอุทธรณ์ 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์อุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ประจ าปี
การศึกษาพร้อมแจ้งให้นักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ 

3 วัน - รายงานการประชุม
วางแผนของคณะ 
กรรมการอุทธรณ์โทษ
และการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทาง
วิชาการ 
- หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์การ
อุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษ
ทางวิชาการ 

3. นักศึกษาส่งบันทึกข้อความอุทธรณ์ต่ออาจารย์
งานทะเบียน 

1 วัน - บันทึกข้อความ
อุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษ
ทางวิชาการ 

4. - งานทะเบียนรับเรื่องอุทธรณ์ตามท่ีนักศึกษา
ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มอุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการเสนอต่อ
กรรมการอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย 

3 วัน - บันทึกข้อความกลุ่มงาน
ทะเบียนวัดและประเมินผล 
เสนอต่อกรรมการ
อุทธรณ์ 

5. คณะกรรมการอุทธรณ์ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และสรุปผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ 

ภายใน 15 วัน - รายงานการประชุม
กรรมการอุทธรณ์เรื่อง
การวินิจฉัยการอุทธรณ์
ของนักศึกษา 

6. งานวินัยเสนอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร

3 วัน - รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร 
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ล าดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณา 

7. เลขากรรมการบริหารท าค าส่ังตามผลการ
พิจารณาโทษ  

1 วัน - ค าส่ังลงโทษทาง
วิชาการของนักศึกษา 

8. งานทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์แก่
นักศึกษาพร้อมลงบันทึกข้อมูลพฤติกรรม
นักศึกษา 

1 วัน - หลักฐานการลง
ลายมือช่ือของ
นักศึกษาในการ
รับทราบผลการ
พิจารณา 

9. งานทะเบียนนักศึกษาด าเนินการจัดท าสรุป
ประเมินผลการด าเนินงานการอุทธรณ์โทษและ
การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการเสนอต่อ
กรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษา 

1 วัน สรุปประเมินผลการ
ด าเนินงานการอุทธรณ์
โทษและการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทาง
วิชาการ 

10. กรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมในการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพิจารณาและ
พัฒนาตามผลการประเมิน 

1 วัน Improvement Plan  
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ข้ันตอนการอุทธรณ์ความผิดทางวินัยนักศึกษา 

ขั้นตอน     ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

  

          15 วัน                      นักศึกษาต้นเรื่อง 

 

           3 วัน                          งานวินัย 

                                                                          

                                  งานวินัย 

          

                                                                                                                              3 วัน                        งานวินัย 

 

             15 วัน                คณะกรรมการอุทธรณ ์

 

             1 วัน                คณะกรรมการอุทธรณ์ 

            

               1 วัน                คณะกรรมการอุทธรณ ์

 

               1 วัน                - คณะกรรมการอุทธรณ ์

                                                                                                                 - เลขาคณะกรรมการอุทธรณ ์

               3 วัน                 

                                                                                                                                                           เลขาคณะกรรมการอุทธรณ ์

                                                                                                                                  3 วัน                       

 

                                                                                                                               1 สัปดาห์              - งานวินัย                                       

                                                                                                                          - เลขาคณะกรรมการอุทธรณ ์

 

                                                                                               

เร่ิมต้น 

นักศึกษาส่งบันทึกข้อความอุทธรณ ์

 

- วางแผนการด าเนินงานด้านการอุทธรณ์ 
- ประชาสัมพันธ์การอุทธรณ์ 

 

งานวินัยรับเร่ืองเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย 

สิ้นสุด 

 

เลขาคณะกรรมการบริหารจัดท าค าสั่งตามผลการพิจารณา 

สรุปผลประเมินผลการด าเนินงานการอุทธรณ์ความผิด
ทางวินัยนักศึกษา 

 

งานวินัยแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบและลงบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา 

สรุปน าผลการประเมินมาพิจารณา 

 

พัฒนาตามผลการเสนอ 

แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์/ติดตามก ากับ 

คณะกรรมการอุทธรณ์ด าเนินการวินิจฉัย 

คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
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รายละเอียดข้ันตอนการอุทธรณ์ความผิดทางวินัยนักศึกษา 

 

ล าดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 แต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์ด้านวินัยนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  พร้อมติดตามก ากับการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ 

ภายใน 15 วัน - ค าส่ังแต่งต้ังคณะ
คณะกรรมการอุทธรณ์
ด้านวินัยนักศึกษา 

2. - คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ประชุมเพื่อ
วางแผนการด าเนินงานด้านการอุทธรณ์ 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์การอุทธรณ์พร้อม
ประกาศกฎระเบียบของวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษาพร้อมแจ้งให้นักศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ 

3 วัน - รายงานการประชุม
วางแผนของ
คณะกรรมการอุทธรณ์
ด้านวินัยนักศึกษา 
- หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์การ
อุทธรณ์ 

3. นักศึกษาส่งบันทึกข้อความอุทธรณ์ต่ออาจารย์
งานวินัยนักศึกษา 

1 วัน - บันทึกข้อความ
อุทธรณ์ของนักศึกษา 

4. - งานวินัยรับเรื่องอุทธรณ์ตามท่ีนักศึกษา
ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มอุทธรณ์ทางวินัย
นักศึกษาเสนอต่อกรรมการอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย 

3 วัน - บันทึกข้อความงาน
วินัยนักศึกษาเสนอต่อ
กรรมการอุทธรณ์ 

5. คณะกรรมการอุทธรณ์ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และสรุปผลการ
พิจารณาอุทธรณ์ 

ภายใน 15 วัน - รายงานการประชุม
กรรมการอุทธรณ์เรื่อง
การวินิจฉัยการอุทธรณ์
ของนักศึกษา 

6. งานวินัยเสนอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร
พิจารณา 

3 วัน - รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร 

7. เลขากรรมการบริหารท าค าส่ังตามผลการ
พิจารณาโทษ  

1 วัน - ค าส่ังลงโทษทางวินัย
นักศึกษา 

8. งานวินัยแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์แก่
นักศึกษาพร้อมลงบันทึกข้อมูลพฤติกรรม
นักศึกษา 

1 วัน - หลักฐานการลง
ลายมือช่ือของ
นักศึกษาในการ
รับทราบผลการ
พิจารณา 

9. งานวินัยนักศึกษาด าเนินการจัดท าสรุป 1 วัน สรุปประเมินผลการ
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ล าดับที่ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประเมินผลการด าเนินงานการอุทธรณ์ความผิด
ทางวินัยนักศึกษาเสนอต่อกรรมการบริหารกลุ่ม
กิจการนักศึกษา 

ด าเนินงานการอุทธรณ์
ความผิดทางวัย
นักศึกษา 

10. กรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมในการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพิจารณาและ
พัฒนาตามผลการประเมิน 

1 วัน Improvement Plan  
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ข้ันตอนการรักษาความลับของผู้รับบริการปรึกษา 

         ผู้รับผิดชอบ 

                                                                                           

                                                                                             งานท่ีปรึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีนักศึกษามีปัญหา/ต้องการรับ
ค าปรึกษาเฉพาะ 

นักศึกษายื่นค าร้องขอพบอาจารย์ 
เพื่อรับค าปรึกษา 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ  

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 

สรุปผลและติดตามรายงานประเมินผลการรับ
ค าปรึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา  

เก็บข้อมูลสรุปผลการให้ค าปรึกษาในแฟ้มการให้
ค าปรึกษาโดยเก็บไว้ที่ตู้เอกสารในห้องข้อสอบ  
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รายละเอียดขั้นตอนการรักษาความลับของผู้รับบริการปรึกษา 
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
1. กรณีนักศึกษามีปัญหา/ต้องการรับค าปรึกษาเฉพาะ 

 
1 วัน 

2. นักศึกษายื่นค าร้องขอพบอาจารย์ เพื่อรับค าปรึกษา 
 

1 วัน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ  
 

3 วัน 

4. ผู้เช่ียวชาญเฉพาะให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 

1 วัน 

5. สรุปผลและติดตามรายงานประเมินผลการรับ
ค าปรึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา  

 

1 – 3 วัน 

6. เก็บข้อมูลสรุปผลการให้ค าปรึกษาในแฟ้มการให้
ค าปรึกษาโดยเก็บไว้ที่ตู้เอกสารในห้องข้อสอบ  

 

หลังส้ินสุดการให้ค าปรึกษา 

 


