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ความสาคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจสาคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
และเป็นสมาชิที่ดีของสังคม
ภารกิจดังกล่าว จะสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ประการอาทิ ปรัชญา
ของสถาบัน สภาพแวดล้อมของสถาบัน ระบบการทางาน และการปฏิบัติการตามภารกิจที่รับผิดชอบของครู
อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้องค์ประกอบที่สาคัญไม่ควรมองข้าม คือ ระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา คือบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งขึ้นเพื่อให้คาแนะนาช่วยเหลือนัก ศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิชาการ ด้านการพั ฒ นาบุ คลิก ภาพ การปรับตั วเข้าสั งคม การเข้ าร่วมกิ จกรรม การ
วางแผนและการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นต้น
อาจารย์ที่ปรึกษา สมควรเป็ นผู้ที่มีความรู้ด้านการให้คาปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบั ติแก่
นักศึกษา เป็นความคิดเห็นระหว่างบุคคลที่ทาให้เกิดความเติบโตในหัวใจในชีวิต ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและความสาคัญต่อความสาเร็จของนักศึกษา

ความหมายของการให้การปรึกษา
การให้การปรึกษา หมายถึง กระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาศัยการสื่อสารแบบสองทาง
ระหว่างบุคคลหนึ่งในฐานะผู้ให้การปรึกษา ซึ่ง ทาหน้าที่เอื้ออานวยให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับการปรึกษาได้
สารวจและทาความเข้าใจถึงสิ่งที่มีปัญหาและแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง
- การปรึกษาเป็นเครื่องมืออันมีค่าที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนผ่านอุปสรรคแห่งความไม่สบายใจของ
เขาในช่วงวิกฤตของชีวิตไปได้
- การปรึกษาไม่ใช่การให้คาตอบแต่เพียงอย่างเดียวเสมอไป แม้ว่าในการปรึกษาอันจะมีการให้คาตอบ
หรือข้อมูลบางอย่างแก่กันบ้าง
- การปรึกษาไม่ใช่การให้คาปลอบโยนอย่างเดียวแม้ว่าในการปรึกษาจะมีการให้กาลังใจแก่กันและกัน
- การปรึกษาไม่ใช่การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล แม้ในการปรึกษากันจะมีการซักถามกันบ้าง
- การปรึกษาไม่ใช่การให้ความคิดเห็นหรือคาแนะนาอย่างเดียวเท่านั้นแม้ว่าในการปรึกษากันจะมีการ
ให้ความคิดเห็นหรือคาแนะนากันบ้าง (หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ คาแนะนาไม่ควรนามาใช้)
- การปรึกษาไม่ใช่การสั่งการให้เข้าทาในสิ่งที่เราเห็นว่าดี แต่เป็นการมองหาช่องทางให้เขาได้พบในสิ่ง
ที่เขาเห็นว่าเหมาะสมนั้นคืออะไร
- การปรึกษาไม่ใช่การฟังแค่อย่างเดียว แม้ว่าการฟังจะเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการปรึกษา
- การปรึกษาไม่ใช่คาปรึกษา คาปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปรึกษา
- การปรึกษาไม่ใช่การมาขอคาแนะนาเท่านั้น แต่มันมักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการความเข้าใจ
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ความเป็นมิตรและความเห็นอกเห็นใจ
- การปรึกษาไม่ใช่การรีบเร่งหาโจทย์เพื่อจะได้รีบตอบ แต่เป็นการเริ่มต้นการสนทนาด้วยการตอบรับ
และการรับฟัง
- สิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุดในการปรึกษาคือ การรีบตอบคาถามในลักษณะที่เขาให้เราประเมินการ
กระทาของเขาว่าดีหรือไม่ เพราะนั่นเป็นการประเมินไม่ใช่การปรึกษา
- การปรึกษาเป็นการเสนอความเอื้อเฟื้อที่ตรงและสอดคล้องตามความต้องการในขณะนั้นของบุคคล
- การปรึกษาเป็นมนุษย์สัมพันธ์อันอ่อนโยน ซึง่ เชื่อมคนสองคนให้กลมกลืนเข้ามาอยู่ในโลกเดียวกัน
- การปรึกษาเป็นการถ่ายทอดความรู้และความรัก ทั้งในส่วนตัวและในส่วนงานเพื่อเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าและประโยชน์ต่อโลกเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการปรึกษา
การให้การปรึกษามีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งที่จะช่วยเหลือให้ผู้รับการปรึกษาสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง
พึ่ง ตนเองได้ซึ่ งแสดงถึงความเป็ นอิส ระ มีความสุ ขในชีวิตและได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ในการ
แก้ปัญหาของตนเอง โดยมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว ดังต่อไปนี้
เป้าหมายระยะสั้น
1. ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือการส่งเสริมให้ผู้รับบริการปรึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปสู่แนวทางที่พึงปรารถนา เป็นต้นว่า ให้เรียนได้ดีขึ้น มีพฤติกรรมกล้าแสดงออก เพิ่มความรับผิดชอบในการ
ทางานและดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงสามารถตอบสนองอย่างเหมาะสม และรับฟังคาวิจารณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับตัว
เขาได้อย่างเยือกเย็น ลดความขัดแย้งด้านจิตใจ ได้เข้าทางาน ประสบความสาเร็จในการทางาน
2. ส่งเสริมความสามารถของผู้รับการปรึกษาให้การตัดสินใจ และวางโครงการในอนาคต การให้การ
ปรึกษาไม่ใช่เป็นการตัดสินใจและวางโครงการในอนาคต การให้การปรึกษาไม่ใช่เป็นการตัดสินใจให้ผู้รับการ
ปรึกษา แต่ส่งเสริมให้ผู้รับการปรึกษาตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประหยัดเวลา พลังงาน
กาลังทรัพย์ และมีการเสี่ยงน้อยที่สุด ตลอดจนช่วยให้ผู้รับการปรึกษาพัฒนาความสามารถที่จะวางโครงการใน
อนาคตของตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยใช้เหตุผล พิจารณาสภาพการณ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ
3. ส่งเสริมปรับปรุงสัมพันธภาพ หลายคนมีปัญหาด้านสัมพันธภาพซึ่งอาจเนื่องมาจากบุคคลนั้นมีปม
ด้อย ปมเด่น หรือขาดทักษะทางสังคม ผู้ให้การปรึกษาต้องช่วยให้ผู้รับการปรึกษาปรับปรุงมีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น ไม่ว่าจะวัยเดียวกันหรือต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถในการปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมทักษะของผู้รับการปรึกษาในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ในการพัฒนาการ
ของชีวิต มีน้อยคนที่ จะแก้ปั ญหาและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้โดยสมบู รณ์ การส่ง เสริมให้บุคคล
เรียนรู้วิธีการและทักษะในการแก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษานาไปใช้กับสภาพการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของ
ตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในชีวิตการทางาน
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บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านวิชาการ
1. ให้การปรึกษาและนานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาตลอดทุกภาคการศึกษา
เพื่อให้ทราบความต่อเนื่องของการจัดรายวิชาตลอดหลักสูตร
2. ให้คาแนะนานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า เช่น การจัดระเบียบการเรียนการติดตาม
สาระการสอน การจัดคาบรรยาย การจัดสรรเวลา ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเอง
3. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาผลการเรียนต่า แนะนาและ
ตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่าลง
4. ให้การปรึกษาแนะนาและช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ
5. ให้การปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง
ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา
1. ให้คาแนะนาในเรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับทางสถาบันตลอดจนสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา
2. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา
3. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม สภาพแวดล้อม ระบบระเบียบ
ต่าง ๆ ในสถาบัน และปัญหาการคบเพื่อน
4. ให้การปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาบุคลิกภาพ แนวทางปฏิบัติตนเพื่อที่จะเตรียมไปสู่การเป็นคนที่
สมบูรณ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันรวมถึงการให้การปรึกษาด้านความประพฤติและจริยธรรม เพื่อช่วยให้
นักศึกษาปรับเปลี่ยนไปในวิถีทางที่ถูกต้อง
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ
6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และช่วยหาทุนการศึกษา และพิจารณาทุนการศึกษาเมื่อนักศึกษามี
ปัญหาด้านการเงิน

ข้อปฏิบัติสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ศึกษารายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ทราบกฎระเบียบ บริการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ขั้นตอน
ต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้การปรึกษาและแนะนานักศึกษา
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด เช่น ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา
และประวัติส่วนตัว
3. นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา เพื่อความเข้าใจและ
ให้คาแนะนาสาหรับเตรียมตัวในภาคการศึกษานั้น ๆ
4. นัดพบนักศึกษาใสความดูแลทั้งหมดเมื่อทราบผลการเรียนกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนในแต่
ละภาคการศึกษาเพื่อทราบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา
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5. จัดตารางเวลา ไว้ที่โต๊ะทางาน เพื่อให้นักศึกษาพบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม
6. ลงบันทึกการพบนักศึกษาในแต่ละครั้ง โดยใช้แบบบันทึกการให้การปรึกษาและจัดส่งต่อแบบ
บันทึกการให้การปรึกษานักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละเดือน
7. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการให้การปรึกษาแก่นักศึกษา ให้ขอคาแนะนาหรือส่งต่องานอาจารย์ที่ปรึกษา
8. สนใจติดตามข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อมาใช้ในการปรึกษาแนะนานักศึกษา
9. ประสานงานกับอาจารย์ประจาชั้นและงานอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา
10. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อมีปัญหา
11. เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
12. สนใจที่จะพัฒนาตนเองในด้านเทคนิคการให้การปรึกษาเพื่อที่จะให้การปรึกษาที่ดี
13. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา

จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ในการปรึกษาแนะนา ช่วยเหลืออบรมดูแลนักศึกษา จึงมีความจาเป็นต้องยึด
มั่นในจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่นักศึกษานักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม
2. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเร่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็น
ความลับ
3. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายในขอบเขต
ความสามารถตน) หากมีปัญหาใดทีเกินความสามารถที่จะช่วยได้ก็ควรแนะนานักศึกษาผู้นั้นไปรับบริการจาก
บุคคลอื่น เช่น อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย
4. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคล หรือสถาบันใดให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่บุคคลอื่น หรือสถาบันนั้น ๆ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาที่ตนสอนและมี
ศีลธรรมที่ดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา

หน้าที่อาจารย์ประจาชั้น
1. มีหน้าที่จัดเตรียมชั้นเรียนและตรวจสอบให้มีอุปกรณ์ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน
2. กากับติดตามและประสานงานการดาเนินการของคณะกรรมการชั้นปี
3. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารรายวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4. ตรวจสอบการเข้าเรียนและการของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย
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5. ร่วมเป็นกรรมการคุมการสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
6. ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
7. อบรมจรรยามารยาท การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ของสังคมไทย ตลอดจนปกครองดูแลให้
นักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดีงาม
8. จัดทาระบบและกลไกการดูแลและให้คาปรึกษานักศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร สุขภาพ และการดาเนินชีวิต การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา ตารางการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
9. จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
10. แนะแนวให้คาปรึกษา และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว
และพิจารณาส่งต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริมและติดตามการดูแลนักศึกษาตามประเด็น/ปัญหาความ
ต้องการของนักศึกษา
11. การจัดบริการห้องคลาย เครียดให้แก่นักศึกษา การดาเนินการในเรื่องการรับเรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจากนักศึกษา
12. การส่งเสริมนักศึกษา ในด้านวิชาการและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในชั้น
เรียนอย่างสม่าเสมอ
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ขั้นตอนการดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ขั้นตอน

ระยะเวลา

จัดทารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ให้คาปรึกษาด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต

1 สัปดาห์

แต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ให้
คาปรึกษาด้านการแนะแนวการใช้ชีวิต

ผู้อานวยการฯ

1 สัปดาห์

ประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษาทราบ

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.

1 สัปดาห์

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.

งานทะเบียนวัดและประเมินผลแจ้งผลการ
เรียนแก่ อาจารย์ที่ปรึกษา

ดาเนินการให้คาปรึกษาสาหรับนักศึกษา

ให้คาแนะนาตามสภาพและรูปแบบการ
ให้คาปรึกษาตามตารางที่กาหนด

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.

1 วัน

ทบทวน/ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหาชีวิต

ผู้รับผิดชอบ

กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา/ต้องการรับ
คาปรึกษาเฉพาะ(เก็บเป็นความลับ)
นักศึกษายื่นคาร้องขอพบ
อ.เพื่อรับคาปรึกษา

1 – 3 วัน

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.

อ.ผู้ดูแลทาเอกสารส่งต่อ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนรวบรวมผลการให้
คาปรึกษาเสนอต่องานอาจารย์ประจาชั้น
สรุปประมวลผลภาพรวมเสนอต่อกรรมการ
กลุ่มวิชาการ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนาผลการ
ประเมินปรับปรุงและพัฒนา
สิ้นสุด

สรุปผลและติดตามรายงานประเมินผลการรับ
คาปรึกษาต่องานอาจารย์ประจาชั้น

1 สัปดาห์

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.

1 สัปดาห์

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.

1 สัปดาห์

กลุ่มงานสวัสดิการ นศ.
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รายละเอียดขั้นตอนการดูแลและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ขั้นตอน
1. งานการให้คาปรึกษาและแนะแนวการใช้
ชีวิต/อาจารย์ที่ปรึกษาทบทวนรายชื่อและ
จัดทารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับ
นักศึกษาทุกชั้นปี
2. งานอาการให้คาปรึกษาและแนะแนวการใช้
ชีวิตสารวจความพร้อมของห้องให้คาปรึกษา/
วัสดุอุปกรณ์และดาเนินการเสนอคาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
เสนอต่อผู้อานวยการ
3. งานการให้คาปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและตารางการ
พบที่ปรึกษา
4. งานการให้คาปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษาทราบ ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
5. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางที่
กาหนดในกรณีที่พบนักศึกษามีปัญหาให้
พิจารณา การช่วยเหลือตามความสาคัญ
เร่งด่วนของปัญหา ดังนี้
5.1 กรณีนักศึกษามีปัญหาสาคัญหรือ
เร่งด่วน/ต้องการรับคาปรึกษาเฉพาะ ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาส่งรายงานข้อมูลปัญหานักศึกษาที่พบให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและการให้
คาปรึกษาทราบ โดยงานแนะแนวและการให้
คาปรึกษาพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
- ให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
- ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การช่วยเหลือ
ต่อไป
- ผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา/ให้คาปรึกษา
ตามความต้องการจากนั้นสรุปผลและ

ระยะเวลา
1 สัปดาห์

1 วัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษาที่ผ่านมา

- คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

และแนะแนวการใช้ชีวิต

1 สัปดาห์

- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
- ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา

1 สัปดาห์

-

เอกสารประชาสัมพันธ์

1 – 3 วัน

-

แฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา
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ขั้นตอน
ติดตามรายงานผลการรับคาปรึกษาต่อ
งานอาจารย์ประจาชั้น
5.2 กรณีปัญหาไม่สาคัญหรือไม่เร่งด่วน
อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาหรือการช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหาที่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาสรุปผลและติดตาม
รายงานผลการรับคาปรึกษาต่องานอาจารย์ประจา
ชั้นทุกภาคการศึกษา
6. ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและการให้คาปรึกษา
ดูแลติดตามผลการช่วยเหลือและบันทึก สรุป
ประมวลผลภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่ม
วิชาการ
7. ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวและการให้คาปรึกษา
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานต่อ
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการและเสนอ
กรรมการบริหาร พร้อมนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามผลการ
ประเมิน

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 สัปดาห์

-

สรุปผลการดาเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา

1 วัน

-

รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
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ขั้นตอนการอุทธรณ์โทษและการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ
ขั้นตอน
เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์/ติดตามกากับ

ระยะเวลา

15 วัน

3 วัน

- วางแผนการดาเนินงานด้านการอุทธรณ์
- ประชาสัมพันธ์การอุทธรณ์

นักศึกษาส่งบันทึกข้อความอุทธรณ์

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาต้นเรื่อง

กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผล

กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผล

3 วัน

กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผล

15 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์

1 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์

1 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์

เลขาคณะกรรมการบริหารจัดทาคาสั่งตามผลการพิจารณา

1 วัน

- คณะกรรมการอุทธรณ์
- เลขาคณะกรรมการอุทธรณ์

งานวินัยแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบและลงบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา

3 วัน

งานวินัยรับเรื่องเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย

คณะกรรมการอุทธรณ์ดาเนินการวินิจฉัย

คณะกรรมการบริหารพิจารณา

เลขาคณะกรรมการอุทธรณ์
สรุปผลประเมินผลการดาเนินงานการอุทธรณ์โทษและ
การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ
สรุปนาผลการประเมินมาพิจารณา

3 วัน

1 สัปดาห์

- กลุ่มงานทะเบียนวัดและประเมินผล

- เลขาคณะกรรมการอุทธรณ์
พัฒนาตามผลการเสนอ
สิ้นสุด
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รายละเอียดขั้นตอนอุทธรณ์โทษและการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ
ลาดับที่
ขั้นตอน
1
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการประจาปี
การศึกษา พร้อมติดตามกากับการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการอุทธรณ์

ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน

2.

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุมเพื่อ
วางแผนการดาเนินงานด้านการอุทธรณ์
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์อุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ประจาปี
การศึกษาพร้อมแจ้งให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ

3 วัน

3.

นักศึกษาส่งบันทึกข้อความอุทธรณ์ต่ออาจารย์
งานทะเบียน

1 วัน

4.

- งานทะเบียนรับเรื่องอุทธรณ์ตามที่นักศึกษา
ดาเนินการกรอกแบบฟอร์มอุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการเสนอต่อ
กรรมการอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย
คณะกรรมการอุทธรณ์ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และสรุปผลการ
พิจารณาอุทธรณ์

3 วัน

5.

6.

งานวินัยเสนอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร

ภายใน 15 วัน

3 วัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะ
คณะกรรมการอุทธรณ์
โทษและการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทาง
วิชาการ
- รายงานการประชุม
วางแผนของคณะ
กรรมการอุทธรณ์โทษ
และการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทาง
วิชาการ
- หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์การ
อุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษ
ทางวิชาการ
- บันทึกข้อความ
อุทธรณ์โทษและการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษ
ทางวิชาการ
- บันทึกข้อความกลุ่มงาน
ทะเบียนวัดและประเมินผล
เสนอต่อกรรมการ
อุทธรณ์
- รายงานการประชุม
กรรมการอุทธรณ์เรื่อง
การวินิจฉัยการอุทธรณ์
ของนักศึกษา
- รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
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ลาดับที่
7.
8.

ขั้นตอน
พิจารณา
เลขากรรมการบริหารทาคาสั่งตามผลการ
พิจารณาโทษ
งานทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์แก่
นักศึกษาพร้อมลงบันทึกข้อมูลพฤติกรรม
นักศึกษา

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

- คาสั่งลงโทษทาง
วิชาการของนักศึกษา
- หลักฐานการลง
ลายมือชื่อของ
นักศึกษาในการ
รับทราบผลการ
พิจารณา
สรุปประเมินผลการ
ดาเนินงานการอุทธรณ์
โทษและการพิจารณา
อุทธรณ์โทษทาง
วิชาการ
Improvement Plan

1 วัน

9.

งานทะเบียนนักศึกษาดาเนินการจัดทาสรุป
ประเมินผลการดาเนินงานการอุทธรณ์โทษและ
การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการเสนอต่อ
กรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษา

1 วัน

10.

กรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมในการ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพิจารณาและ
พัฒนาตามผลการประเมิน

1 วัน

12

ขั้นตอนการอุทธรณ์ความผิดทางวินัยนักศึกษา
ขั้นตอน
เริ่มต้น

แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์/ติดตามกากับ

ระยะเวลา

15 วัน

3 วัน

- วางแผนการดาเนินงานด้านการอุทธรณ์
- ประชาสัมพันธ์การอุทธรณ์

นักศึกษาส่งบันทึกข้อความอุทธรณ์

งานวินัยรับเรื่องเสนอคณะกรรมการอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย

ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาต้นเรื่อง

งานวินัย

งานวินัย

3 วัน

งานวินัย

15 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์

1 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์

1 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์

เลขาคณะกรรมการบริหารจัดทาคาสั่งตามผลการพิจารณา

1 วัน

- คณะกรรมการอุทธรณ์
- เลขาคณะกรรมการอุทธรณ์

งานวินัยแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบและลงบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักศึกษา

3 วัน

คณะกรรมการอุทธรณ์ดาเนินการวินิจฉัย

คณะกรรมการบริหารพิจารณา

เลขาคณะกรรมการอุทธรณ์
สรุปผลประเมินผลการดาเนินงานการอุทธรณ์ความผิด
ทางวินัยนักศึกษา
สรุปนาผลการประเมินมาพิจารณา

3 วัน

1 สัปดาห์

- งานวินัย

- เลขาคณะกรรมการอุทธรณ์
พัฒนาตามผลการเสนอ
สิ้นสุด
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รายละเอียดขั้นตอนการอุทธรณ์ความผิดทางวินัยนักศึกษา
ลาดับที่
ขั้นตอน
1
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ด้านวินัยนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา พร้อมติดตามกากับการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์
2.
- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุมเพื่อ
วางแผนการดาเนินงานด้านการอุทธรณ์
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์การอุทธรณ์พร้อม
ประกาศกฎระเบียบของวิทยาลัย ประจาปี
การศึกษาพร้อมแจ้งให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

นักศึกษาส่งบันทึกข้อความอุทธรณ์ต่ออาจารย์
งานวินัยนักศึกษา
- งานวินัยรับเรื่องอุทธรณ์ตามที่นักศึกษา
ดาเนินการกรอกแบบฟอร์มอุทธรณ์ทางวินัย
นักศึกษาเสนอต่อกรรมการอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัย
คณะกรรมการอุทธรณ์ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และสรุปผลการ
พิจารณาอุทธรณ์

ระยะเวลา
ภายใน 15 วัน

3 วัน

1 วัน
3 วัน

ภายใน 15 วัน

งานวินัยเสนอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร
พิจารณา
เลขากรรมการบริหารทาคาสั่งตามผลการ
พิจารณาโทษ
งานวินัยแจ้งผลการพิจารณาการอุทธรณ์แก่
นักศึกษาพร้อมลงบันทึกข้อมูลพฤติกรรม
นักศึกษา

3 วัน

งานวินัยนักศึกษาดาเนินการจัดทาสรุป

1 วัน

1 วัน
1 วัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะ
คณะกรรมการอุทธรณ์
ด้านวินัยนักศึกษา
- รายงานการประชุม
วางแผนของ
คณะกรรมการอุทธรณ์
ด้านวินัยนักศึกษา
- หลักฐานการ
ประชาสัมพันธ์การ
อุทธรณ์
- บันทึกข้อความ
อุทธรณ์ของนักศึกษา
- บันทึกข้อความงาน
วินัยนักศึกษาเสนอต่อ
กรรมการอุทธรณ์
- รายงานการประชุม
กรรมการอุทธรณ์เรื่อง
การวินิจฉัยการอุทธรณ์
ของนักศึกษา
- รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
- คาสั่งลงโทษทางวินัย
นักศึกษา
- หลักฐานการลง
ลายมือชื่อของ
นักศึกษาในการ
รับทราบผลการ
พิจารณา
สรุปประเมินผลการ
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ลาดับที่

10.

ขั้นตอน
ประเมินผลการดาเนินงานการอุทธรณ์ความผิด
ทางวินัยนักศึกษาเสนอต่อกรรมการบริหารกลุ่ม
กิจการนักศึกษา
กรรมการบริหารกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมในการ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพิจารณาและ
พัฒนาตามผลการประเมิน

ระยะเวลา

1 วัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานการอุทธรณ์
ความผิดทางวัย
นักศึกษา
Improvement Plan

15

ขั้นตอนการรักษาความลับของผู้รับบริการปรึกษา
ผู้รับผิดชอบ

กรณีนักศึกษามีปัญหา/ต้องการรับ
คาปรึกษาเฉพาะ

นักศึกษายื่นคาร้องขอพบอาจารย์
เพื่อรับคาปรึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา

สรุปผลและติดตามรายงานประเมินผลการรับ
คาปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เก็บข้อมูลสรุปผลการให้คาปรึกษาในแฟ้มการให้
คาปรึกษาโดยเก็บไว้ที่ตู้เอกสารในห้องข้อสอบ

งานทีป่ รึกษา
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รายละเอียดขั้นตอนการรักษาความลับของผู้รับบริการปรึกษา
ขั้นตอน
1. กรณีนักศึกษามีปัญหา/ต้องการรับคาปรึกษาเฉพาะ

ระยะเวลา
1 วัน

2. นักศึกษายื่นคาร้องขอพบอาจารย์ เพื่อรับคาปรึกษา

1 วัน

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

3 วัน

4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา

1 วัน

5. สรุปผลและติดตามรายงานประเมินผลการรับ
คาปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
6. เก็บข้อมูลสรุปผลการให้คาปรึกษาในแฟ้มการให้
คาปรึกษาโดยเก็บไว้ที่ตู้เอกสารในห้องข้อสอบ

1 – 3 วัน

หลังสิ้นสุดการให้คาปรึกษา

