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ค ำน ำ 
 

  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี    
องค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญคือ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนซึ่งถือ
เป็นกลไกส าคัญในการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยให้ค าปรึกษาแนะน า ดูแลนักศึกษาในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น กระบวนการการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง    
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเป็นสื่อกลางในการน าระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ มาแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบและ
ปฏิบัติ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่ เรียนยังเป็นผู้สอดส่องดูแลด้านสวัสดิการนักศึกษาและเป็นที่พ่ึงแก่     
นักศึกษาเมื่อมีปัญหา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่นักศึกษาให้ความไว้วางใจและเข้ามาปรึกษา         
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนจะสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาได้ดี จ าเป็นจะต้องมีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
 คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานแก่อาจารย์ 
ที่ปรึกษา สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน า และค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่รับผิดชอบก ากับดูแลอยู่          
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ มีความใกล้ชิดและสามารถช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแก่ 
นักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการน าไปสู่ความสาเร็จในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน  
  ฉะนั้น คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเล่มนี้ จะใช้เพียง 4 ปีการศึกษาเท่านั้น     
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 ส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีสุดท้ายออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบไม่
ต้องใช้ ซึ่งคู่มือนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนได้เข้าใจในระบบและกลไกของอาจารย์
ที่ปรึกษาหมู่เรียน และท าหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์แบบ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” เป็นบุคคลที่สถานศึกษาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้มีหน้าที่รับผิดชอบ      
ต่อการดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียน ซึ่งต้องคอยดูแลผลการ
เรียนของนักศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกคน ซึ่งการปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตให้
บรรลุผลส าเร็จได้ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งที่
ส าคัญมากคือ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและด้าน     
บุคลิกภาพของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ  พร้อมทั้งท า
หน้าที่ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา และแนะน านักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอันจะส่งผล
ให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา  มี
ความสามารถ มีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งของมหาวิทยาลัยและ
ของสังคม ซึ่งในท่ีนี่จะเรียกว่า “อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน” เนื่องจากแต่ละสถาบันมีค าว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา”   
อยู่มากมายหลายบทบาทหลายหน้าที่ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา คอยดูแลความประพฤตินักศึกษาหอพัก เป็นต้น 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  คอยก ากับดูแลให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายวิทยานิพนธ์ของ
สถาบันนั้น ๆ เป็นต้น 
 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  คอยก ากับดูแลให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายวิจัยของสาขาวิชานั้น ๆ 
หรือปัญหานั้น ๆ เป็นต้น 
 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม/ ชุมนุม คอยก ากับดูแลให้ชมรมนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของชมรม/ ชุมนุม เป็นต้น   
 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/ กิจกรรม คอยก ากับดูแลให้โครงการ/ กิจกรรมนั้น ๆ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรมนั้น ๆ เป็นต้น 
 อาจารย์ให้ค าปรึกษา หรืออาจารย์รับค าปรึกษา ต่างกับอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน โดยมีหน้าที่
คอยรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาของนักศึกษาในทุกเรื่อง เป็นการหาทางออกในปัญหานั้น ๆ ของนักศึกษา 
ต้องใช้จิตวิทยาและวาจาในการให้ค าปรึกษา 
 สรุปโดยรวม ค าว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา” มีมากในสถานศึกษาแต่มีบทบาทต่างกันไป   



คูม่อืรายงานภารกจิอาจารยท์ีป่รกึษาหมูเ่รยีน  
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   ด้วยเหตุนี้ จึงขอใช้ค ำว่ำ “อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน” คอยก ากับดูแลให้นักศึกษาหมู่เรียนนั้น ๆ 
ด าเนินชีวิตในการเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักสูตรนั้น ๆ เป็นต้น   
  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์มี
องค์ประกอบหลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญคือ การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ซึ่งถือ
เป็นกลไกส าคัญในการช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยให้ค าปรึกษาแนะน า ดูแลนักศึกษาในเรื่อง   
ต่าง ๆ เช่น กระบวนการการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเป็นสื่อกลางในการน าระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ มาแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบและ
ปฏิบัติ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนยังเป็นผู้สอดส่องดูแลด้าน สวัสดิการนักศึกษาและเป็นที่พ่ึงแก่
นักศึกษาเมื่อมีปัญหา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเป็นบุคคลที่ นักศึกษาให้ความไว้วางใจและเข้ามาปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาได้ดี จ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เล็งเห็นความส าคัญและบทบาทของ
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาและการ
ด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน จึงได้
จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ระเบียบ
การ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบเพ่ือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งผลให้มีความประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดีให้
ถูกต้องต่อไปในอนาคต 
  

วัตถุประสงค์ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เป็นระบบกลไกส าคัญที่สามารถพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ด้วยเหตุนี้ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนนี้ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ไว้ดังนี้   
  1. เพ่ือให้การปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา การเลือก
วิชา การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ตรงกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตน  
  2. เพ่ือให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของโปรแกรมวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้นักศึกษา  
  3. เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของนักศึกษา รับฟังปัญหา และให้การปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาเพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้ 
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  4. เพ่ือช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ ์ร่างกายและจิตใจ  
  5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา  คณาจารย์ และ
มหาวิทยาลัย 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

  กองพัฒนานักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเป็นผู้มีความสามารถขับเคลื่อนระบบกลไก
ส าคัญในอันที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนและพัฒนาบุคลิกภาพตนให้เกิดความเหมาะสม 
ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด าเนินชีวิต คือ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนที่เข้มแข็ง และมีอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนที่ดี สามารถช่วยให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัยจนส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงถือเป็นนโยบายส าคัญประการหนึ่งที่จะพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนให้เข้มแข็งและเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ จนก่อ
เกิดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
   1. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนปฏิบัติภารกิจตามท่ีโปรแกรมวิชา คณะ มหาวิทยาลัยก าหนดไว้
เป็นนโยบายและแผนงาน  
  2. รับผิดชอบ ติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ แก่นักศึกษาหมู่เรียนที่รับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ
ทางด้านการศึกษา การด ารงชีวิต จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษา  
   3. เมื่อนักศึกษามีปัญหาต้องการค าปรึกษาและหรือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หมู่เรียน นักศึกษาสามารถไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนได้ตามเวลาที่เหมาะสม ที่ได้ก าหนดนัดหมายไว้ หรือ
ตามตารางที่ก าหนดไว้  ซึ่งแจ้งให้นักศึกษาทราบแล้ว  
  4. นักศึกษาหมู่เรียน หรือนักศึกษาทั่วไป สามารถขอความช่วยเหลือ ปรึกษาทางด้าน
วิชาการ ด้านทักษะอาชีพ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เพ่ือให้ยุติ รวมทั้งช่วยพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา  
  5. กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยเหตุติดขัดปัญหาในระเบียบ        
ข้อบังคับ เวลา หรืออ่ืน ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาควรขอความช่วยเหลือ ปรึกษา จากบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรง หรือประสานงาน ขอความช่วยเหลือ/ความชัดเจน หรืออนุเคราะห์จากบุคคล เช่น 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นเครือข่ายในสาขาวิชา คณะ ที่เกี่ยวข้อง หรือขอปรึกษา
ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาของโปรแกรมวิชา คณะ มหาวิทยาลัยตามล าดับ 
เมื่อได้ความชัดเจนแล้วจึงช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  
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  6. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องก ากับ ติดตามการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตของ     
นักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบ ด้วยการให้ค าปรึกษาตามตารางเวลาและการโฮมรูม (อย่างน้อยภาคเรียนละ 
2 ครั้ง) เพ่ือช่วยเหลือชี้แนะเกี่ยวกับวิชาการ อาชีพ บุคลิกภาพและทักษะชีวิต การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้าน
ต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการช่วยนักศึกษาได้เรียนส าเร็จตามหลักสูตร 
  7. ประพฤตปิฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

  กองพัฒนานักศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานกิจกรรม ระเบียบวินัย   สวัสดิการ 
ประกันสุขภาพ ระบบหอพัก ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และอ่ืน ๆ ของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 คณะ หมายถึง หน่วยงานในส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดแบ่งมีการจัดการเรียนการสอน 
 โปรแกรมวิชา หมายถึง สาขาวิชาในส่วนที่คณะเปิดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง ที่รับต าแหน่งอาจารย์ผู้สอน
ในสาขาใดสาขาหนึ่งในมหาวิทยาลัย  

อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
ดูแล และรับผิดชอบนักศึกษาในหมู่เรียนนั้น ๆ โดยได้รับมอบหมายเพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้     
นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์มากท่ีสุด 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาทุกระดับชั้นปีที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 คู่มือ หมายถึง สิ่งประจ าตัวหรือประจ ากาย เพ่ือให้ความรู้ หรือเพ่ือแนะน าวิธีใช้เกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่ต้องการให้ได้รับรู้และน าไปปฏิบัติ อีกทั้งเพ่ืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติ
ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ  
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ เป็นการเน้นที่กระบวนการ 
  กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร       
มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลให้เป็นผู้ด าเนินงาน เช่น การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาด าเนินการ    
ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีรายงานการประชุมคณะท างาน รายงานผลการด าเนินการ      
การประเมินระบบ และสรุปผลการด าเนินงานตามระบบที่ก าหนด 



ส่วนที่ 2 
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง 

 
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดท า คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ขึ้น
เพ่ืออาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแล และรับผิดชอบ
นักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนมีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษามาก เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนช่วยให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา
ได้ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน จึงท าให้การเรียนการสอนได้ผลดี อาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนยังมีบทบาทในการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์จึงช่วยให้การผลิตบัณฑิต
บรรลุวัตถุประสงค์ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
 

ประเภทของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

  ในรั้วสถานศึกษาทั่วไปของประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอน มักจะได้ยินค าว่า “อาจารย์ 
ที่ปรึกษา” อยู่เสมอและอยู่ตามกิจกรรมหรือภาระหน้าที่ของแต่ละงาน โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
จะมีค านี้มากกว่าสถานศึกษาระดับอ่ืน ฉะนั้นขอจ าแนกอาจารย์ที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรไว้
เพ่ือการบริหารจัดการ และท าหน้าที่ตามวัตถุประสงค์อันแท้จริง ดังต่อไปนี้  
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ได้แก่ อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่      
นักศึกษาในแต่ละหมู่เรียน  
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่      
นักศึกษาในการท าวิจัย วิทยานิพนธ์ สหกิจศึกษา (โครงการนักศึกษา รปบ.) งานสร้างสรรค์ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับทางวิชาการ   
   3. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม  ได้แก่ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรม/ชุมนุม/องค์กร/สภา/กิจกรรม/โครงการ ของนักศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย 
   4. อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ได้แก่ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาในหอพักนักศึกษา  
  5. อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ได้แก่ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใน
กิจการนั้น ๆ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือให้ค าปรึกษานักศึกษาในทุกเรื่อง เช่น ยาเสพติด เรื่องส่วนตัว ฯลฯ   
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  ซึ่งต่อไปนี้ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เล่มนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และจะขอเรียกตามความเข้าใจโดยง่าย
ตามบริบทว่า “อาจารย์ที่ปรึกษา” “อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน” ที่เปรียบเสมือนครูประจ าชั้นหรืออาจารย์
ประจ าชั้นของแต่ละหมู่เรียน โดยขอให้อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนหรือ    
แต่ละหมู่เรียนปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบและครบถ้วน เพ่ือให้นักศึกษาที่อยู่ในการก ากับดูแลประสบ
ผลส าเร็จจากการศึกษาหรือปัญหาต่าง ๆ ลุล่วงด้วยดีจากการให้ค าปรึกษาและการติดตามนักศึกษาของท่าน 
 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน มีภาระงานหลักตามค าสั่งที่แต่งตั้ง ดังต่อไปนี้ 
   1. ปฏิบัติภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่ เรียนตามที่สาขาวิชา ส านักส่งเสริมวิชาการ         
กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดไว้เป็นนโยบายหรือแผนงาน  
   2. รับผิดชอบ ติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาหมู่เรียนที่รับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาให้ประสบผลส า เร็จ
ทางด้านการศึกษา การด ารงชีวิต จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือ พ้นสภาพนักศึกษา  
   3. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
   4. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนอย่างจริงจัง 
   5. ปฏิบัติตามกรอบหลักการและแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาอย่างเคร่งครัด  
 

จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

              เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องมีหน้าที่ให้การปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ อบรมดูแล      
นักศึกษา จึงมีความจ าเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ควรยึดมั่นในจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องค านึงถึง สวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระท าการใด ๆ 
ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาใน
ความดูแลให้เป็นความลับ 
  3. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ภายใน
ขอบเขตความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้นั้น
ไปรับบริการจากบุคลากรอื่น เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ให้นักศึกษาฟัง
ในทางท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันใด 
  5. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพในสาขาที่ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
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บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

 อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน คือ อาจารย์ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแล และ  
รับผิดชอบนักศึกษาในหมู่เรียนนั้น ๆ โดยได้รับมอบหมายเพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา
ประสบความส าเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุด โดยมีบทบาท   
หน้าที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษา และรับผิดชอบก ากับดูแล 5 ด้าน คือ 
  1. ด้านวิชาการ โดยให้ค าปรึกษาและรับผิดชอบก ากับดูแลเกี่ยวกับการเรียน เช่น 
   1.1 การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
   1.2 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้ค าแนะน าในกรณีผู้เรียนมีปัญหาการเรียน
วิชาใดวิชาหนึ่ง  
   1.3 สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 
เช่น มีความสามารถการเต้น การแต่งเพลง แต่งนิยาย เป็นต้น 
   1.4 ท างานร่วมกับนักศึกษาในการวางแผนการประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ เสริม  
หลักสูตร การสร้างความคุ้นเคย ให้มีความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างนักศึกษา และระหว่างครูกับศิษย์ ที่จะช่วย      
ส่งเสริมการเรียนของนักศึกษา 
   1.5 ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
การจดบันทึกค าบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การอ่านต ารา การเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน 
แก้ไขปัญหาผลการเรียนต่ า เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาและรับผิดชอบก ากับดูแลทางด้านวิชาการหลัก ๆ ดังนี้ 

  (1)  เกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
  (2)  เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน 
  (3)  เกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
  (4)  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในกรณีท่ีมีผลการเรียนต่ าหรือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้น 
  (5)  ให้ค าแนะน าในการคิดคะแนนระดับค่าเฉลี่ยสะสม และติดตามการแก้ไขเม่ือผลการเรียน

ระดับ E และติดสัญลักษณ์ W, I เป็นต้น    
  (6)  ให้ค าแนะน าเรื่องการเตรียมอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 

 

   2. ด้านปัญหาส่วนตัว  นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่วนใหญ่จะมีปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักสร้างให้เกิด
พฤติกรรมในการแสดงออกไม่เหมาะสมในสังคมได้ และส่งผลกระทบต่อการเรียนและอ่ืน ๆ ฉะนั้น อาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนควรให้ค าปรึกษาและรับผิดชอบก ากับดูแล ได้แก่   
   2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการคบเพ่ือน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปรับตัวในการคบเพ่ือน ต้องระมัดระวังเรื่องยาเสพติด ความประพฤติทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 
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   2.2 ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องคอยตรวจสอบดู นักศึกษาบาง
คนมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาเรื่องการเดินทาง   
ปัญหาเรื่องความรัก ปัญหาครอบครัว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อการด ารงอยู่ และการเรียนในห้องเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทเหมือนพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ 
หมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมและคอยช่วยเหลือ 
   2.3 ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย มีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 
ทั้งในการใช้จ่ายส่วนตัวและการเรียน บางคนมีโทรศัพท์มือถือ และใช้เครื่องส าอางตามแฟชั่น ท าให้มีค่าใช้จ่าย
สูงขึ้น ถ้าครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนได้จะเกิดปัญหา แม้ว่าจะมีกองทุน กยศ . หรือ กรอ. ให้กู้ยืม หรือ ทุน
อ่ืนๆ ก็ตาม ถ้าหากบริหารกิจกรรม บริหารการเงินไม่ดีก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ 
   2.4 ปัญหาความขัดแย้ง ที่อาจก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
ต่าง ๆ เช่น การรับน้องใหม่ การแย่งชิงคู่รัก การเล่นกีฬา และอ่ืน ๆ รวมทั้งความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในตัว
นักศึกษา จากการไม่สามารถปรับตัวในเรื่องต่าง ๆ ได้ ย่อมเกิดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจ
น าไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายเพื่อน ท าร้ายตนเอง เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาและรับผิดชอบก ากับดูแลทางด้านปัญหาส่วนตัวหลัก ๆ ดังนี้ 

  (1)  เกี่ยวกับการคบเพ่ือน 
  (2)  เกี่ยวกับสุขภาพจิต รู้จักการแกไ้ขปัญหา หาทางออกให้กับผู้มีปัญหานั้น ๆ 
  (3)  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ หาทางออกในกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
  (4)  ให้ค าแนะน าในการปรองดองของคู่กรณีท่ีขัดแย้งระหว่างนักศึกษาด้วยกัน   
  (5)  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องความผิดหวัง หรือน้อยใจเกี่ยวกับครอบครัว คนรัก และอ่ืน ๆ 

 

 3. ด้านระเบียบ ข้อบังคับ การอยู่รวมกันของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นกลุ่มคน
หมู่มาก ฉะนั้น ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกาจึงมีความส าคัญต่อนักศึกษา เช่น  
  3.1 ให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  3.2 ให้การแนะน า ดูแล การแต่งกาย และความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัย 
  3.3 ให้การแนะน าในเรื่องระเบียบ ข้อก าหนดการขอรับทุนสนับสนุนในการศึกษา 

    3.4 ให้การแนะน าเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา 
และโปรแกรมวิชาที่ได้จัดให้ 

   3.5 ดูแลเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตามระเบียบ 
 

 สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาและรับผิดชอบก ากับดูแลทางด้านระเบียบ ข้อบังคับหลัก ๆ ดังนี้ 
  (1)  ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ของทางมหาวิทยาลัย 
  (2)  ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบของการขอรับทุนการศึกษา 
  (3)  ดูแลการแต่งกายของนักศึกษาไม่ให้ผิดระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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 4. ด้านอบายมุข นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง ฉะนั้นการกระท าจึง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ท าให้ไม่จบการศึกษาได้ 
ฉะนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ควรก ากับดูแล และให้ค าปรึกษาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เช่น  
 4.1 ให้การแนะน าถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด หากเข้าไปเกี่ยวข้อง 
 4.2 ให้การแนะน าถึงโทษ และพิษภัยของโรคเอดส์ อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง 
 4.3 ให้สังเกต และเฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขแห่งความเสื่อม

เสียจนกลายเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงได้ 
 สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาและรับผิดชอบก ากับดูแลทางด้านอบายมุขหลัก ๆ ดังนี้ 

  (1)  มิให้เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด และของมึนเมา 
  (2)  มิให้เป็นคนละเมิดทางเพศ หรือชอบเที่ยวแหล่งโลกีย์ ค้าประเวณีก่อให้เกิดโรคเอดส์ 
  (3)  มิให้เป็นคนติดการพนันและเกม จนเป็นคนมีหนี้สินมากมาย 
  (4)  มิให้เป็นคนลักขโมย หยิบฉวยสิ่งของคนอ่ืนที่มิใช่ของตน  
  (5)  การคบคนชั่วเป็นมิตร และการเกียจคร้านในการเรียนและการท างาน  

 

 5. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประสบการณ์ในการท ากิจกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความหมายและมีคุณค่าที่เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนจึงควรสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จ โดยให้ค าเสนอแนะในการจัดกิจกรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมคุณธรรม       
จริยธรรม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมวันพ่อวันแม่ กิจกรรมค่ายอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือการเรียนรู้ การท างานหรือกิจกรรมในการเสริมความรู้ทางวิชาการ 
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน การฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ผู้ประสานงานและผู้สนับสนุน เป็นต้น ซึ่งจะต้อง
ไดร้ับการปลูกฝังแนวคิดที่ดีงามในการท ากิจกรรม เช่น 
  5.1 การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย คณะวิชา โปรแกรมวิชาจัดขึ้น หรือ    
หน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการ 
  5.2 การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  5.3 การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  5.4 พัฒนาทักษะการท างานของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นระบบ และ
เรียนรู้วิธีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  5.5 การแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียน 
  5.6 สร้างวัฒนธรรมความประพฤติที่ดีให้กับรุ่นพ่ี หรือเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง 
  5.7 ปลูกจิตส านึกของนักศึกษาให้ตระหนักในคุณค่าของมรดกของชาติ เช่น  ศิลปะและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นไทย รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวนักศึกษา และของมหาวิทยาลัย
ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นต้น 
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   5.8 ให้ความรู้ด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา หมายถึง ลักษณะโดยรวมของนักศึกษาที่
แสดงหรือกระท าให้ปรากฏ เช่น การเดิน การพูดจา การแต่งกาย กิริยามารยาท การมองเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อ่ืน เป็นต้น 
 5.9 ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษา เช่น ลักษณะงาน 
สภาพแวดล้อมของงานตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ต้องการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาและรับผิดชอบก ากับดูแลทางด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลัก ๆ ดังนี้ 
  (1)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่       
กองพัฒนานักศึกษาก าหนด เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
นักศึกษา (Activity Transcript) 
   (2)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ทางมหาวิทยาลัย (กองพัฒนา
นักศึกษา) คณะวิชา โปรแกรมวิชาจัดขึ้น  
   (3)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมเสริม 
หลักสูตรในรายวิชานั้น ๆ 
 
หลักการและแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา 
 

 การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
เข้าใจในปัญหานั้น ๆ ฉะนั้น อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งควรรู้และตระหนักในหน้าที่ บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนเป็นอย่างดี  ตลอดจนหลักการและแนวปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ดังนี้ 
 หลักการ ประกอบด้วย 3 ข้อหลัก 
 

  1. หลักการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรยึดหลักการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    1.1 สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควร
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา โดยสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการพูดอย่าง
เป็นมิตร เป็นกันเอง และพยายามเข้าใจนักศึกษา 
    1.2 ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่
เรียนควรศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนลักษณะ
ปัญหา เพ่ือเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน 
    1.3 ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนต้องเข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาว่ามีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนและ
การใช้ชีวิตในสังคมภายนอก จึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้าน และถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียน ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดาคนที่สองของนักศึกษา ที่ต้องดูแลช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ  
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    1.4 การยอมรับ ให้เกียรติ เคารพตนเอง และบุคคลอ่ืน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนพึง
ยอมรับนักศึกษาในฐานะ “ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินักศึกษาทั้งกริยาท่าทาง ค าพูด ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม
พึงให้ค าปรึกษาด้วยใจกว้าง หนักแน่น รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่กล่าวละเมิดผู้อ่ืนในทางเสียหาย  
ไม่เป็นธรรม และสอนให้นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการยอมรับตน 
    1.5 หลักการติดตามและประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรบันทึกการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การแสวงหาข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ การท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้กระจ่าง
และใช้เป็นฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป รวมทั้งติดตามผลภายหลังให้ค าปรึกษา และชี้แนะ
นักศึกษา 
    1.6 หลักแห่งจรรยาบรรณ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนพึง
ยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของ    
นักศึกษา ไม่ก่อความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ไม่เรียกร้องเงินทองเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่น านักศึกษาไปในทาง
เสื่อมเสีย และไม่ก่อปัญหาเพิ่มขึ้น 
   2. หลักการฟัง อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรรับฟังสภาพปัญหาของนักศึกษาที่เข้ามา
ปรึกษา โดยมีปฏิกิริยาในการฟัง ดังนี้ 
     2.1 มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ 
    2.2 วางท่าทีที่สบาย ไม่เคร่งเครียด 
    2.3 ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับค า แสดงสีหน้าท่าทาง ตอบรับ 
    2.4 สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนักศึกษาด้วยการทวนค าพูด และแสดง
ความเห็นใจต่อปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่ 
    2.5 ใช้ความเงียบ ในบางครั้งเพ่ือให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
    2.6 กระตุ้นให้นักศึกษาระบายความเครียด ความคับข้อง ออกมาด้วยค าถามและค า
ปลอบโยน โดยแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พ่ึง ที่คิดหาทางช่วยเหลือ และแนะน าได้ 
   3. หลักการสร้างสัมพันธภาพ เป็นการสร้างบรรยากาศระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนกับ
นักศึกษาที่เข้ารับค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรวางอากัปกิริยาเพื่อสร้างสัมพันธภาพ ดังนี้ 
    3.1 สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้ม และค าพูดอ่อนโยน 
    3.2 สนใจชีวิต ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ด้วยค าถาม และแสดงท่าทาง 
    3.3 เมตตากรุณาแก่นักศึกษา ด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลาย ๆ ทาง ที่จะช่วยให้นักศึกษา
พิจารณาเป็นทางออก 
    3.4 แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอค าปรึกษา ด้วยการหยุดท าอย่างอ่ืนอย่างใด 
และตั้งใจ เต็มใจ กระตือรือร้นที่จะรับฟังนักศึกษา 
    3.5 เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ สนใจ และห่วงใยที่จะช่วยนักศึกษาเสมือน
ลูกและศิษย์ คอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่ าเสมอถึงผลจากการให้ค าปรึกษาไปแล้ว 
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 แนวปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ข้อหลัก 
 

   1. แนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา หลังจากนักศึกษาเข้าให้ข้อมูลในการปรึกษาในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 
    (1) ให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น เกี่ยวข้องให้มากและ
ถ่องแท้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจดจ าข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นย า และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหากรณีต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
    (2) รับฟังปัญหา ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกด้าน โดยกระตุ้นให้นักศึกษาบอกเล่า
เรื่องราว เหตุผล และความรู้สึกให้หมด ระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะ หรือใช้ค าพูดตอบโต้ว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้น 
เช่นนี้ จนนักศึกษาไม่กล้าบอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
    (3) การตีความเรื่องราวข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ควรถามความเห็น ความรู้สึกจากนักศึกษา
ด้วยว่าอาจเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ได้ การตีความใด ๆ หากตีความผิดพลาดไม่ใช้หลักการดังกล่าวอาจท าให้การ
แก้ปัญหาผิดพลาดได้ 
    (4) การสะท้อนตัวตนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน โดยใช้
ค าพูดกระตุ้นน านักศึกษาได้ส ารวจตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา หรืออาจารย์บอกความรู้สึกนึก
คิดของตนแล้ววิจารณ์นักศึกษาคนนั้นออกมาตรง ๆ และจริงใจ เพ่ือให้เป็นกระจกสะท้อนที่นักศึกษาจะได้
มองเห็นเข้าใจตนและคนอื่นชัดเจนขึ้น แต่ต้องอยู่บนหลักแห่งความสุภาพ และบรรยากาศไม่เคร่งเครียดจริงจัง   
เกินไป 
    (5) การตั้งค าถาม อาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้ค าถาม ที่ชัดเจน สุภาพ และมีจุดหมายที่
ต้องการให้นักศึกษาสะท้อนข้อมูลเหมาะสมและใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่ชัด โดยมี  จุดมุ่งหมายจะสร้าง
ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของนักศึกษา 
    (6) การชี้ทางออกเพ่ือแก้ปัญหาแก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้ เทคนิคการให้
ก าลังใจโดยใช้ค าพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและเสนอแนะให้
นักศึกษาใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
  2. แนวปฏิบัติในการสังเกต ก ากับดูแล เฝ้าระวังนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้เกิด
พฤติกรรม หรือการกระท าที่เกิดความเสื่อมเสียต่อทรัพย์สิน ครอบครัว มหาวิทยาลัย และตัวนักศึกษาเอง ไม่ให้
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอย่างเด็ดขาด 
  3. แนวปฏิบัติในการรายงานจากสังเกต ก ากับดูแล เฝ้าระวังนักศึกษา โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักส่งเสริมวิชาการ รายงานผลการติดตามนักศึกษา ตามคู่มืออาจารย์
ที่ปรึกษาหมู่เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งการรายงานการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากช่วยเตือน
ความจ าเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติแล้วยังช่วยติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งยังช่วยให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าของศิษย์ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้วด้วย 
 



ส่วนที่ 3 
ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 

 
 ภาระงานอาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ถือเป็นภาระงานหลักที่
ควรปฏิบัติ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนใน A1 มิติที่ 1.1 (ร้อยละ 1)  
 

โครงสร้างระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

 ในการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนจะบรรลุตามประสงค์ได้ด้วยดี จ าเป็นต้องอาศัย
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การบริหารการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในปัญหาทุก ๆ ด้าน
ได้รับการแก้ไขได้ถูกจุด จึงมีบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ            
ดังโครงสร้างระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ดังนี้ 
 

 

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนระดับมหาวิทยาลัย 

นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนระดับคณะวิชา 
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 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนระดับมหาวิทยาลัย 
 อธิการบดี  ประธาน  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธาน  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองประธาน  
 คณบดีทุกคณะ กรรมการ  
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ  
 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  
 

 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนระดับคณะวิชา 
 คณบดี  ประธาน  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธาน  
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ  
 ประธานโปรแกรมวิชาทุกสาขาวิชา  กรรมการ  
 หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ  
 

แผนการด าเนินงานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชรก าหนดแผนงานการด าเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียน ไว้ดังนี้  
  1. ก าหนดนโยบายและแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
  2. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชา และ
โปรแกรมวิชา เพ่ือก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  
  3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกปีการศึกษา  
  4. จัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรมด้านอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  
  5. จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  
  6. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกปีการศึกษา  
  7. จัดให้มีการประเมินแผนงานและการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพ่ือพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
 

กรอบแผนการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ได้ก าหนดกรอบแผนการด าเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียน โดยการน า PDCA มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา 
หมู่เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียด ดังนี้  
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  P (Plan) คือ การวางแผนการท างาน  ซึ่งต้องรู้ว่าจะให้ใครท า ท าอะไร  
  D (Do) คือ การลงมือท า ท าอย่างไรให้เกิดผลดี 
  C (Check) คือ การตรวจสอบงานที่ท า ซึ่งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนจะต้องเป็นผู้
รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน และต้องด าเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน  
 A (Act) คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น ผลของการตรวจสอบ จะเห็นข้อผิดพลาดหรือ
ผลกระทบอย่างไรในการด าเนินงาน จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน          
 

กรอบแผนการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 

กิจกรรมการด าเนินงาน วงจรควบคุมคุณภาพ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  P เมษายน -พฤษภาคม  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรมด้านอาจารย์ที่ปรึกษา  P พฤษภาคม  

3. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาเพื่อก ากับ ติดตาม 

การด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  

D พฤษภาคม  

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกปี
การศึกษา  

D พฤษภาคม  

5. จัดท าและพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียน  

D พฤษภาคม  

6. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่ เรียนทุกปี
การศึกษา  

D มิถุนายน  

7. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ทุกภาคเรียน จนนักศึกษา  
ส าเร็จตามหลักสูตร  

D ตลอดปีการศึกษา  
1 )  ร ายงานครั้ งที่  1 
เดือนธันวาคม  
2)  รายงานครั้ งที่  ๒ 
เดือนพฤษภาคม 

8. กรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  

C ตลอดปีการศึกษา  

9. จัดให้มีการประเมินแผนงานและการด าเนินงานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพ่ือพัฒนาระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  

C เมษายน  

10. น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  

A เมษายน  



คูม่อืรายงานภารกจิอาจารยท์ีป่รกึษาหมูเ่รยีน  
 

 

16 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
  ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีหลายหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแต่ละสายงาน ส าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนโดยตรง ซึ่งคอยก ากับดูแลตรวจสอบการรายงานปฏิบั ติงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 
   1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการ
ประสานงานและให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงาน บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในด้านบริการวิชาการตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงส าเร็จการศึกษา งานบริการของส านักส่งเสริม    
วิชาการ มีดังนี้  
    1.1 การลงทะเบียนรายวิชาผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีวิธีการ ขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติ
ในคู่มือการศึกษา นักศึกษาต้องศึกษาและลงทะเบียนตามหลักสูตร แผนการเรียน โดยค าแนะน าชี้แนะจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา จนถึงขั้น Print ใบลงทะเบียนไปช าระเงินที่ธนาคาร จึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 
นักศึกษาต้องศึกษาข้ันตอนเหล่านี้อย่างละเอียด และปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา  
   นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเพ่ิม ถอนรายวิชา ย้าย Section 
พิมพ์ใบช าระเงิน เปลี่ยนรหัสผ่านได้เช่นกัน  
    1.2  การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ        
งำนทะเบียน http://reg.kpru.ac.th:9300/regkpru/index.php ได้แก่  
     1) ระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา  
    2) ระบบลงทะเบียนเรียน  
    3) ปฏิทินการศึกษา  
    4) การตรวจสอบผลการเรียน  
     5) การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน  
     6) การตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน  
     7) การตรวจสอบแผนการเรียน  
     8) การตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
     9) การตรวจสอบรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
     10) อ่ืน ๆ   
    1.3 การบริการวิชาการตามค าร้องต่าง ๆ นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอรับบริการ
วิชาการต่าง ๆ ได้ดังนี้  
    1) การยกเลิกรายวิชา  
     2) การขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  
     3) การขอลาพักการเรียน  
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     4) การลาออก  
     5) การขอย้ายสถานศึกษา  
     6) การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา  
     7) การเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล ที่อยู่  
     8) การขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  
     9) การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา  
     10) การลงทะเบียนบัณฑิต  
     11) การรับปริญญาบัตร  
     12) การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
     13) การขอใบรับรองความประพฤติ 
     14) อ่ืน ๆ  
   2. กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา การปลู กจิตส านึก บทบาท   
หน้าที่ของนักศึกษา การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และการบริการนักศึกษา นักศึกษา
สามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรม การบริการและแนวปฏิบัติขอรับบริการทาง ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา 
เว็บไซต์ http://202.29.15.14/webalumni/  เพ่ือทราบงานกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่  
    2.1 งานบริการกิจกรรมนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก ่
นักศึกษา ซึ่งจะพอจ าแนกเป็นกิจกรรมหลักใหญ่ ได้ดังนี้  
    (1)  กิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
    (2)  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
    (3)  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
    (4)  กิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
    (5)  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรม 
     (6) กิจกรรมวิชาทหาร 
     (7) อ่ืน ๆ  
    2.2 งานบริการนักศกึษา ประกอบด้วย  
     1) งานผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ  
     2) งานบริการนักศึกษาวิชาทหาร  
     3) งานบริการประกันภัยอุบัติเหตุ  
     4) งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  



คูม่อืรายงานภารกจิอาจารยท์ีป่รกึษาหมูเ่รยีน  
 

 

18 

     5) งานบริการนักศึกษามีงานท าและหารายได้ระหว่างเรียน  
    6) งานบริการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
    7) งานบริการสุขภาพนักศึกษา  
     8) การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
     9) งานบริการหอพักนักศึกษา 
    10) งานวินัยนักศึกษา 
     11) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
     12) ตรวจสอบการรายงานตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
     13) อ่ืน ๆ 
  3. คณะวิชา  เป็นหน่วยงานโดยตรงที่ใกล้ชิดนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
ในแต่ละสาขาวิชาที่ทางคณะวิชารับผิดชอบ เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียนระดับคณะวิชา ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ประกอบด้วย  
คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานโปรแกรมวิชาทุกสาขาวิชา และ      
หัวหน้าส านักงานคณบดี เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้   
   3.1 ผู้บริหารของคณะจะท าหน้าที่ด าเนินงานเป็นคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา   
หมู่เรียนภายในคณะวิชา โดยต าแหน่ง  
    3.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา  
    3.3 กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนคณะวิชาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดียิ่งขึ้น  
    3.4 ตักเตือนอาจารย์ที่ปรึกษาที่บกพร่องต่อหน้าที่จนท าให้นักศึกษาเสียผลประโยชน์
หรือไม่ส าเร็จการศึกษาตามที่ควรจะเป็น 
    3.5 ติดตามตรวจสอบการรายงานตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และน าเสนอคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนระดับ
มหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 

 

คุณลักษณะที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  
  กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนที่ดี เพ่ือให้อาจารย์ที่ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้งจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง       
และน าไปปฏิบัติแก่นักศึกษาในชั้นเรียนที่ดูแล และรับผิดชอบ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพทั้งอาจารย์และ
ศิษย์ควบคู่กันไป ซึ่งคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนที่ดีม ีดังนี้  
   1. ด้านความรู้ ความสามารถ อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรมีความรู้ ความสามารถ   
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
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    1.1 หลักสูตร อาทิ ปรัชญา โครงสร้าง รายวิชา และเกณฑ์การส าเร็จตามหลักสูตร 
และแผนการเรียน 
   1.2 กระบวนการและแนวปฏิบัติทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา  
    1.3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งในด้านการเรียน 
กิจกรรม วินัยนักศึกษา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
    1.4 การให้ค าปรึกษาท่ีถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี  
    1.5 บทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาตาม
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   2. ด้านบุคลิกภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ในการปฏิบัติ
หน้าที่และให้ค าปรึกษา ดังนี้  
   2.1 เป็นกัลยาณมิตร จริงใจ ท าให้นักศึกษาเกิดความอุ่นใจ และไว้เนื้อเชื่อใจ  
   2.2 กระตือรือร้น สนใจที่พร้อมจะรับฟัง เข้าใจและให้โอกาสแก่นักศึกษา  
   2.3 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
   2.4 ยึดหลักการและเหตุผล และความถูกต้อง  
   2.5 มีอารมณ์ท่ีมั่นคง สุภาพ ให้เกียรติและรักษาเกียรติของนักศึกษา  
   2.6 มีเจตคติในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  
   2.7 อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  
   3. ด้านจรรยาบรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้  
   3.1 มีจรรยาบรรณยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลอง
ธรรมต่อนักศึกษา  
   3.2 มีจรรยาบรรณต่อตนเอง มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาตนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   3.3 มีจรรยาบรรณต่อนักศึกษา พึงให้บริการนักศึกษาด้วยความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ และ
ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจของตน ควรชี้แจง
เหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อผู้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องเรื่องนั้น ๆ ด าเนินการ  
   3.4 รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษาที่อาจก่อความเสียหาย ไม่วิพากษ์ 
วิจารณ์ นักศึกษาแก่บุคคลอื่น หรือวิพากษ์วิจารณ์บุคคล และสถาบันของตนให้เสียหาย  
   3.5 พึงเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนเป็นคนดี เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
   4. ด้านสัมพันธภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสร้างความเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ ความผูกพัน
อันดีแก่นักศึกษาหรือลูกศิษย์ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย สนิทสนม เชื่อใจ ไว้ใจ เป็นต้น ซึ่งต้องมีเวลาสร้างความ
สัมพันธภาพให้มาก นักศึกษาจึงจะกล้าพบปรึกษาหารือในปัญหาต่าง ๆ ได้ดี 
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การบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

  มหาวิทยาลัย ก าหนดระบบบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายและแผนงานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ และวางแนวทางการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ดังนี้  
  1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้สาขาวิชา
ได้น าไปก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ และคณะกรรมการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับสาขาวิชา พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
  3. ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  4. แต่งตั้งอาจารย์ที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน โดยให้ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและให้มีภาระงานตามเกณฑ์ก าหนด ทั้งนี้ภายใต้การก ากับ ดูแล และการสนับสนุนส่งเสริม    
พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย  
  5. จัดประชุม จัดท าโครงการ กิจกรรม การประเมิน เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในหน้าที่บทบาท ความส าคัญ เพ่ือให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  6. จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการและพัฒนาระบบงานอาจารย์ปรึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 

เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  
 

  มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนไว้ใน A1 มิติที่ 1.1 มิติด้าน       
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจหลัก ตัวชี้วัด 1.11 การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา (ร้อยละ 1) โดยเป็นภาระ
งานที่คณาจารย์ประจ าทุกคนต้องกระท า ซึ่งพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ   
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้  
  1. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และได้รับแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนทีเ่หมาะสมไม่ควรเกิน 2 หมู่เรียน  
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน ก าหนดเวลาชั่วโมงโฮมรูมนักศึกษาในหมู่เรียนที่
รับผิดชอบอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และประกาศแจ้งให้นักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบได้รับทราบ 
  3. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน ต้องพบปะพูดคุยให้ค าปรึกษาและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษาใน
หมู่เรียนที่รับผิดชอบ โดยผ่านชั่วโมงโฮมรูมอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ไม่ใช่ให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป) 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน ก าหนดตารางเวลา ส าหรับให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป    
แก่นักศึกษาประจ าสัปดาห์ และประกาศแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ  
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  5. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน ต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป (ไม่ใช่ชั่วโมง    
โฮมรูม) แก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงท างาน ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน (16 ชั่วโมงท างาน / ภาคเรียน)  
  6.  อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษา และรับผิดชอบก ากับดูแล       
5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปัญหาส่วนตัว ด้านระเบียบ ข้อบังคับ ด้านอบายมุข และด้านกิจกรรมพัฒนา    
นักศึกษาแก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ความส าคัญไม่น้อยกว่าการสอน เพ่ือความส าเร็จของนักศึกษาใน
ด้านการเรียน และการด ารงชีวิตในสังคม อันหมายถึงคุณภาพของบัณฑิต 
  7. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องบันทึกการให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป ลงในแบบบันทึกให้     
ค าปรึกษาทั่วไปทุกครั้ง ทั้งการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษานอกหมู่เรียนและนักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด  
 

ความส าคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

 ท าไมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ทั้ง ๆ ที่มีอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขา แต่ละรายวิชาแล้ว 
ควรจะเพียงพอแล้วส าหรับนักศึกษา อันที่จริงบทบาทหน้าที่ระหว่างอาจารย์รายวิชากับอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่
เรียนจะต่างกัน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจะมุ่งประเด็นในการเรียนเพ่ือความรู้เนื้อหานั้น ๆ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา
หมู่เรียนจะมุ่งประเด็นการแก้ไขปัญหา และการดูแล เฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาหลงผิดหรือพลาดโอกาสทาง
การศึกษา โดยจะเห็นว่าในปีการศึกษาแต่ละปีมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายและคาดหวัง
ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเลือกให้ส าเร็จและพร้อมที่จะออกไปท างานตามที่คาดหวัง นักศึกษาเหล่านี้มีภูมิ
หลังครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในมหาวิทยาลัย ที่มี
นักศึกษาอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก มีกฎเกณฑ์ ระเบียบที่แตกต่างไปจากสถาบันเดิม มีอิสระมากขึ้น ต้องอาศัย
ความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลายในบุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาการปรับตัวทั้งด้านการเรียนและ
การด าเนินชีวิต อาทิ เรียนไม่เข้าใจท าให้ผลการเรียนตกต่ า มีปัญหาการคบเพ่ือน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร ถูกชักจูงไปในอบายมุข ยาเสพติด เป็นต้น  
  ฉะนั้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่ากลไกส าคัญในอันที่จะช่วยให้  
นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนและพัฒนาบุคลิกภาพตนให้เกิดความเหมาะสม ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่
ดีในการด าเนินชีวิต ก็คือ “อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน” ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อนักศึกษา ทั้งในด้าน  
วิชาการและด้านบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ 
พร้อมทั้งท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา และแนะน านักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อันจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ังของมหาวิทยาลัยและของสังคม 
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 โดยมหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องท าหน้าที่ “อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน”  
ซ่ึงรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษา ดังนั้น การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่นักศึกษา จึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้อาจารย์ที่
ปรึกษายังมีบทบาทในการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ    
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 
  การที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้บรรลุผลส าเร็จได้  จ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และส่วนหนึ่งที่ส าคัญมาก คือ  “อาจารย์ที่
ปรึกษาหมู่เรียน” เพราะการมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง และมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี สามารถช่วยให้   
นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยจนส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นนโยบายส าคัญประการหนึ่งที่จะพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เข้มแข็งและเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเข้มแข็ง จริงจังให้มาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลไกช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแก่      
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อความส าเร็จคือคุณภาพบัณฑิตเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ส าคัญ   
 



ส่วนที่ 4 
การด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

 
 ภาระงานหรือภารกิจหลักของอาจารย์ประจ าทุกคน ได้กล่าวไว้ข้างต้นในส่วนที่ 3 โดยจะน ามา
กล่าวที่นี่เฉพาะข้อที่ต้องด าเนินการหรือการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
หมู่เรียนเป็นที่เรียบร้อย ดังต่อไปนี้  
  1. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน ก าหนดเวลาชั่วโมงโฮมรูมนักศึกษาในหมู่ เรียนที่
รับผิดชอบอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และประกาศแจ้งให้นักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบได้รับทราบ 
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน ต้องพบปะพูดคุยให้ค าปรึกษาและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษาใน
หมู่เรียนที่รับผิดชอบ โดยผ่านชั่วโมงโฮมรูมอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (ไม่ใช่ให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป) 
  3. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน ก าหนดตารางเวลา ส าหรับให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป    
แก่นักศึกษาประจ าสัปดาห์ และประกาศแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ  
  4. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน ต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป (ไม่ใช่ชั่วโมง    
โฮมรูม) แก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงท างาน ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน (16 ชั่วโมงท างาน / ภาคเรียน)  
  5. อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้องบันทึกการให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป ลงในแบบบันทึกให้     
ค าปรึกษาทั่วไปทุกครั้ง ทั้งการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษานอกหมู่เรียนและนักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด  
  6.  อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษา และรับผิดชอบก ากับดูแล 5 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ ด้านปัญหาส่วนตัว ด้านระเบียบ ข้อบังคับ ด้านอบายมุข และด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา        
แก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ความส าคัญไม่น้อยกว่าการสอน เพ่ือความส าเร็จของนักศึกษาในด้าน     
การเรียน และการด ารงชีวิตในสังคม อันหมายถึงคุณภาพของบัณฑิต 
 

ชั่วโมงโฮมรูม 
 

  โฮมรูม (Home Room) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สถานศึกษาในต่างประเทศนิยมน ามาใช้ในการ
ช่วยเหลือดูแลผู้เรียนในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเรียนและชีวิตทุกด้าน โดยมีผลการประเมินยืนยันถึงข้อดีของ
การใช้กิจกรรมโฮมรูมจากสถานศึกษาหลายแห่งว่าสามารถช่วยลดปัญหาและช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในแต่    
ละด้าน  ทั้งด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดีขึ้น 
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 กิจกรรมโฮมรูม ได้ด าเนินการครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1862 (พ.ศ. 2405) และเผยแพร่ไป
หลายประเทศ ส าหรับสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย จะมอบหมายให้ครูหรืออาจารย์ประจ าชั้นเรียน    
ท าหน้าที่ในชั่วโมงโฮมรูม โดยรูปแบบของชั่วโมงโฮมรูม จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนที่
อยู่ในห้องเรียนอย่างมีแผน มีหัวข้อที่ก าหนด เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนปรับตนเองเข้ากับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม มีชีวิตยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในชั่วโมงโฮมรูมจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน และปรับตัวและรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในสังคมได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยมีครูหรืออาจารย์ประจ าชั้นเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูมร่วมกับ
ฝ่ายแนะแนว หรือฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 
  

  วัตถุประสงคช์ั่วโมงโฮมรูม   
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยกองพัฒนานักศึกษา ประสงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
รับผิดชอบชั่วโมงโฮมรูม โดยเป็นผู้จัดและวางแผนกิจกรรมทั้งหมดภายใต้กรอบกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและ         
แก้ปัญหานักศึกษาได้ตรงจุดมากขึ้น ซึ่งมวีัตถุประสงค์ชั่วโมงโฮมรูมหลัก ดังต่อไปนี้ 
   1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนกับนักศึกษาตามบทบาทและ  
หน้าที่ของตน หรือสร้างความรู้จักและคุ้นเคยกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
   2. เพ่ือช่วยกล่อมเกลาอุปนิสัยใจคอของนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ  
   3. เพ่ือช่วยเสริมสร้างการพัฒนาการของนักศึกษาให้เจริญงอกงามทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านร่างกาย 
  4. เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย และ
สามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได ้
  5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านการแนะแนว  เช่น  แนะแนวการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น  แนะแนวอาชีพ  แนะแนวการวางตัวในการสอบสัมภาษณ์ท างาน สันทนาการ  ศีลธรรม ฯลฯ   
      6. เพ่ือช่วยนักศึกษาให้เกิดความอบอุ่น มอีาจารย์ มีเพ่ือนเป็นที่พึ่งท่ีปรึกษา  
   7. เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา และช่วยให้เข้าใจถึงการอยู่
รวมกันเป็นหมู่คณะ เข้าใจในขอบเขตของสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อมหาวิทยาลัย 
 

  แนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมช่ัวโมงโฮมรูม 
 

   ขอหยิบยกแนวค ิดและรูปแบบการจ ัดก ิจกรรมโฮมร ูม โดย ค ุณหญ ิงกษมา วรวรรณ ณ อย ุธยา  
มากล่าวอ้าง ดังนี้ 
   ในช่วงเปิดภาคเรียนในเว็บบอร์ดมีการพูดคุยถึงกิจกรรมโฮมรูมค่อนข้างมาก ครู - อาจารย์
หลายคนมีความเห็นว่าเป็นภาระมากเกิน ในขณะที่เด็กหลายคนปรารภว่าได้รับความทุกข์  เพราะมักจะถูก
ต าหนิติเตียนในชั่วโมงโฮมรูมจนเข็ดขยาด ท าให้ดิฉันรู้สึกห่วงใยที่ชั่วโมงโฮมรูม ซึ่งมีเป้าหมายที่ครู นักเรียน ได้
มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน แต่ไม่ได้ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ยังดีที่มีครู - อาจารย์หลายคนเข้ามาใน    
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เว็บบอร์ด เพ่ือน าเสนอประโยชน์ และผลดีที่จะได้รับ  และในวันนี ้จึงฝากข้อคิดในการจัดโฮมรูม เพื ่อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะจัดอย่างไร รูปแบบใด โดยได้รับข้อเสนอแนะบางประการจาก      
อาจารย์ ดร. ประสงค์ สังขะไชย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ตไว้ว่า 
    การจัดโฮมรูมนั้นควรเป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้เสมือนบ้าน คือ ครู – อาจารย์กับ
ผู้เรียนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเหมือนเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการดูและ
เอาใจใส่ผู้เรียนเปรียบเสมือนพ่อแม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการ ให้เรียนรู้     
ทักษะชีวิต การส ารวจตัวเอง การประเมินตนเอง และครู – อาจารย์ยังสามารถให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูลทาง
การศึกษา การอาชีพ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนั้นครู – อาจารย์ยัง
สามารถเสริมความรู้ การฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนในชั่วโมงโฮมรูม อาจจะฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์   
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การแก้ปัญหา ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้จัดพิมพ์หนังสือ “แนวคิด
การจัดกิจกรรมโฮมรูม” เผยแพร่ไปแล้ว โดยมีการให้ข้อคิดให้แก่ครู – อาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมโฮม
รมู ไว้ดังนี้ 
    “ในบทบาทของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้เรียนครู – อาจารย์ไม่จ าเป็นที่จะต้องมี
ความสามารถสุดพิเศษ ขอเพียงแต่มีคุณสมบัติของการเป็นพ่อแม่ท่ีดี เป็นมนุษย์ธรรมดาผู้ซึ่งมีความเข้าใจตนเอง 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน อบอุ่นด้วยความมีเหตุผล และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ปรารถนาที่จะใช้
ความสามารถที่มีอยู่ของตน รู้จักเสียสละ และพร้อมที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน นี่คือ ครู – อาจารย์ที่อยู่ในหัวใจ
ของผู้เรียน” 
  สิ่งที่ไม่ใช่ ....ชั่วโมงโฮมรูม 
   ไม่ใช่เวลาที่ครู – อาจารย์ประจ าชั้น หรือครู – อาจารย์ที่ปรึกษาปล่อยให้ผู้เรียนอยู่
ตามล าพังโดยไร้จุดหมาย 
    ไม่ใช่เป็นกิจกรรมฆ่าเวลา โดยตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนว่า ครบหรือไม่ 
   ไม่ใช่เป็นชั่วโมงท่ีซ้ าซากในบทเรียนที่จ าเจ 
    ไม่ใช่เป็นชั่วโมงที่ครู – อาจารย์เข้าไปพูด พูด พูด ให้หมดเวลา โดยไม่คิดว่าผู้เรียนจะ
ได้อะไร 
    ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดเพื่อให้ครู – อาจารย์ต าหนิ ติเตียน ดุด่า ว่ากล่าว ซ้ าๆ ซาก ๆ 

    ไม่ใช่ชั่วโมงท่ีต้องการกระท าอะไรก็ได้ที่อยากท า 
    ไม่ใช่ชั่วโมงท่ีมาใช้ทบทวนบทเรียน หรือการสอนทดแทนท่ีสอนไม่ทันหรือสอนพิเศษ 
    ไม่ใช่เวลาติดตามงานที่ผู้เรียนส่งไม่ทัน หรือไม่ได้ส่ง 
    ไม่ใช่เวลาที่ให้ผู้เรียนมาท าความสะอาดในห้องเรียน 
   ไม่ใช่กระท าตามค าสั่ง จัดตารางโฮมรูม เข้าไปนั่งอ่านหนังสือ หรือตรวจการบ้าน หรือ
คิดคะแนน หรือตรวจข้อสอบ 
 



คูม่อืรายงานภารกจิอาจารยท์ีป่รกึษาหมูเ่รยีน  
 

 

26 

 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบชั่วโมงโฮมรูม 
 

   อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ควรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท าบันทึกข้อมูลประวัติเบื้องต้นของนักศึกษาในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ (ตัวอย่าง      
ภาคผนวก ก)  
   2. จัดท าบันทึกข้อมูลทั่วไป เช่น ตรวจสอบว่านักศึกษาในแต่ละภาคเรียน มีจ านวนเท่าไร 
พ้นสภาพนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษามากน้อยเพียงใด และข้อมูลอื่น ๆ (ตัวอย่างภาคผนวก ข)  
   3. ควรมีตารางเวลานัดหมายชั่วโมงโฮมรูมให้ชัดเจน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง (ตัวอย่าง
ภาคผนวก ค) 
    4. มีโครงการชั่วโมงโฮมรูม โดยมี ชื่อ กิจกรรม สาระส าคัญ วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน 
และอ่ืน ๆ ให้ชัดเจน (ตัวอย่างภาคผนวก ง) 
   5. สามารถบริหารและจัดกิจกรรมโฮมรูมพัฒนาผู้เรียนในให้สอดคล้องกับความสนใจของ 
นักศึกษา โดยใช้เทคนิคหรือกลวิธีที่หลากหลาย เช่น การเล่าเรื่อง อ่านใจ เกม บทบาทสมมุติ เป็นต้น 
  6. สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันที่อบอุ่น มีไมตรีจิตต่อกัน วางตัวเป็นกลางในทุกกรณี 
  7. ให้ความรักและเมตตาต่อนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ มีเวลาให้นักศึกษาเข้ามาปรึกษา พร้อม
ให้โอกาสและก าลังใจในการปรับพฤติกรรมในทางที่ไม่ดี หรือการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 
   8. มีสรุปรูปเล่ม การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 

 เนื้อหาชั่วโมงโฮมรูม 
 

   อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ควรวางแผนจัดกิจกรรมโฮมรูมให้ดี เพ่ือเสริมความรู้ให้นักศึกษานอก
หลักสูตร โดยมีกรอบแนวทางของเนื้อหาเรื่องราวชั่วโมงโฮมรูม ดังต่อไปนี้ 
    1. จากส านักส่งเสริมวิชาการ เกี่ยวกับผลการเรียน การติด E ติด I และอ่ืน ๆ ควรศึกษา
รายละเอียดจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
    2. จากกองพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม 
ระเบียบวินัยนักศึกษา และอ่ืน ๆ ควรศึกษารายละเอียดจากส านักงานกองพัฒนานักศึกษา  
    3. คุณธรรม จริยธรรม โดยกองพัฒนานักศึกษามีแผนคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักศึกษา  
ปี พ.ศ. 2558 – 2560 โดยก าหนดนิยามคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดกรอบไว้ 2 ส่วน 10 ประการ คือ 

ด้านคุณธรรม ด้านจริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย ์ยุติธรรม 1. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. มีความขยัน ประหยัด 2. มีระเบียบวินัย 
3. มีน ้าใจ เสียสละ จิตอาสา 3. ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที ่
4. มีความสามัคคี จิตใจร่วมกัน 4. การไม่ท้าบาป  
5. มคีวามกตัญญู 5. มีประชาธิปไตย 
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   4. การแนะแนวศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ 
    5. ห่างไกลอบายมุข และโทษ พิษภัยยาเสพติด และโรคเอดส์ 
    6. เกี่ยวกับต่างประเทศ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การอนามัย ศิลปะ ฯลฯ 
เช่น เชื้อโรคไวรัสอีโบล่า ประชาคมอาเซียน การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ฯลฯ ควรเป็นเรื่องก าลังนิยมหรือเป็นข่าว
ดังทั่วโลก  
    7. เกี่ยวกับภายในประเทศ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การอนามัย ศิลปะ ฯลฯ
ควรเป็นเรื่องก าลังนิยมหรือเป็นข่าวดังทั่วประเทศ 
    8. เกี่ยวกับท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ควรเป็นเรื่องที่ส าคัญ ๆ เพ่ือสังคมและส่วนร่วม เช่น 
มรดกโลกของก าแพงเพชร ประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ประวัติวัดที่ส าคัญ ประวัติงานประเพณีของจังหวัด 
หรือบุคคลส าคัญของจังหวัดที่เป็นนักพัฒนาและได้รับรางวัล หรือบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในอาชีพ เพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษาสู่ชีวิต ไม่ท้อถอยต่อชะตาชีวิต 
    9. และอ่ืน ๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเห็นเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาอย่างยิ่ง 
 

การให้ค าปรึกษาทั่วไป 
 

  ภารกิจหลักของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งถือ
ว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง กล่าวได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของนักศึกษา คอย
ช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเอง ช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาประสบปัญหา ช่วยให้นักศึกษาเรียนอย่างมี
ความสุขและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คือ เป้าหมายของการท าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 
 วัตถุประสงค์การให้ค าปรึกษาทั่วไป   
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยกองพัฒนานักศึกษา ประสงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
ปฏิบัติภารกิจด้านให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาได้ตรง
ประเด็นของปัญหา ซึ่งมวีัตถุประสงค์การให้ค าปรึกษาท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
   1. เพ่ือแสดงความเอาใจใส่ คอยดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาดุจดังบิดา มารดา หรือญาติใกล้ชิด 
   2. เพ่ือช่วยลดภาวะความกังวล ความเครียด สภาพจิตใจของนักศึกษาได้ระดับหนึ่ง  
   3. เพ่ือช่วยยับยั้งความคิด หรือการกระท าที่อาจก่อเกิดสิ่งไม่ดีของนักศึกษาที่ไม่เข้าใจใน
สภาพปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษา (ผู้รับค าปรึกษา) ได้พูดระบายความรู้สึกคับข้องใจออกมา อันจะท าให้
เกิดความเข้าใจในความหมายของปัญหาและเหตุการณ์นั้น ๆ  ได ้
  5. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา) และผู้ขอรับค าปรึกษา 
(นักศึกษา) ในการที่จะวางแผนเผชิญและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาร่วมกันได้ 
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   6. เพ่ือช่วยเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละจุด แต่ละขั้นตอน ของนักศึกษาที่ขอรับ
ค าปรึกษาในปัญหานั้น ๆ  
      7. เพ่ือช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหาเกิดความอบอุ่นใจ ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ก าลังใจ 
และช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
 
 การปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาทั่วไป 
 

   อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ควรปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษา ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท าตารางเวลา ส าหรับให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป แก่นักศึกษาประจ าสัปดาห์ และ
ประกาศแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ (ตัวอย่างภาคผนวก จ) 
   2. ต้องท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป (ไม่ใช่ชั่วโมงโฮมรูม) แก่นักศึกษาอย่างน้อย 1     
ชั่วโมงท างาน ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน (16 ชั่วโมงท างาน / ภาคเรียน)  
  3. จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไปทุกครั้ง ทั้งการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษานอก   
หมู่เรียนและนักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละ
ภาคเรียน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด (ตัวอย่างภาคผนวก ฉ) 
  4. ท าหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแล 5 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปัญหาส่วนตัว ด้านระเบียบ 
ข้อบังคับ ด้านอบายมุข และด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ความส าคัญไม่น้อย
กว่าการสอน เพ่ือความส าเร็จของนักศึกษาในด้านการเรียน และการด ารงชีวิตในสังคม อันหมายถึงคุณภาพ
ของบัณฑิต 
  5. ต้องรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (เล่มนี้) ในแต่ละภาคเรียน 
 
 เรื่องราวท่ีให้ค าปรึกษาทั่วไป 
 

   อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ควรรับค าปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุก ๆ เรื่อง ซึ่งมีกรอบที่รับเรื่องราวที่
พอให้ค าปรึกษาได้ดี 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
    1. ด้านวิชาการ จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เกี่ยวกับการเรียน เช่น 

   (1)  เกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
   (2)  เกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน 
   (3)  เกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
   (4)  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในกรณีที่มีผลการเรียนต่ า ควรเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้  

สูงขึ้น  
   (5)  ให้ค าแนะน าในการคิดคะแนนระดับค่าเฉลี่ยสะสม และติตามการแก้ไขเม่ือผลการ

เรียนระดับ E และติดสัญลักษณ์ W, I เป็นต้น    
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(6) ให้ค าแนะน าเรื่องการเตรียมอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
    (7) อ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิชาการ 
    2. ด้านปัญหาส่วนตัว ในวัยนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มักมีปัญหา ซึ่งอาจเป็นเรื่อง ดังนี้ 

   (1)  เกี่ยวกับการคบเพ่ือน 
  (2)  เกี่ยวกับสุขภาพจิต รู้จักการแกไ้ขปัญหา หาทางออกให้กับผู้มีปัญหานั้น ๆ 
  (3)  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ หาทางออกในกรณีท่ีมีปญัหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
  (4)  ให้ค าแนะน าในการปรองดองของคู่กรณีท่ีขัดแย้งระหว่างนักศึกษาด้วยกัน   

(5) ให้ค าแนะน าช่วยเหลือเรื่องความผิดหวัง หรือน้อยใจเกี่ยวกับครอบครัว คนรัก  
(6) อ่ืน ๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ที่ไม่กล้าปรึกษาใคร 

 3. ด้านระเบียบ ข้อบังคับ การอยู่รวมกันของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นกลุ่มคน
หมู่มาก ฉะนั้น ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกาจึงมีความส าคัญต่อนักศึกษา การที่นักศึกษาบางท่านมีปัญหาเรื่องที่
ต้องกระท าผิดระเบียบในการแต่งกาย เรื่องระเบียบหอพัก กติกาการเข้าห้องสอบ ฯลฯ ย่อมให้ค าปรึกษาได้  
  4. ด้านอบายมุข นักศึกษาระดับอุดมศึกษามักมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ 
อาจเกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม อันเป็นพื นฐานส้าคัญของการใช้ยาเสพติดของนักศึกษา เช่น 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาจากคนรัก ปัญหาการเรียน และปัญหาอ่ืน ๆ เป็นต้น ควรการให้ 
ค าปรึกษาและรับผิดชอบก ากับดูแลทางด้านอบายมุขหลัก ๆ ดังนี้ 

   (1)  มิให้เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติด และของมึนเมา 
  (2)  มิให้เป็นคนละเมิดทางเพศ หรือชอบเที่ยวแหล่งโลกีย์ ค้าประเวณีก่อให้เกิด      

โรคเอดส์ 
  (3)  มิให้เป็นคนติดการพนันและเกม จนเป็นคนมีหนี้สินมากมาย 
  (4)  มิให้เป็นคนลักขโมย หยิบฉวยสิ่งของคนอ่ืนที่มิใช้ของตน  

   (5) การคบคนชั่วเป็นมิตร และการเกียจคร้านในการเรียนและการท างาน 
   (6) และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับอบายมุข 
  5. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาบางคนอาจมีปัญหาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม  
กับเพ่ือน ๆ หรือทางมหาวิทยาลัย โปรแกรมวิชา คณะวิชา จัดขึ้น หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวข้อง ดังนี้  
   (1)  เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ กองพัฒนา  
นักศึกษาก าหนด เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิจกรรม จึงจะได้รับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 
(Activity Transcript) 
    (2)  เกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่ทางมหาวิทยาลัย (กองพัฒนา        
นักศึกษา) คณะวิชา โปรแกรมวิชาจัดขึ้น  
    (3)  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมเสริม หลักสูตร
ในรายวิชานั้น ๆ 
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การรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ 
 

  การรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ ก็ถือว่าเป็นภาระงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนต้อง
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นการส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สมบูรณ์  ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคเรียน แต่ละปีการศึกษา จ าเป็นต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
หมู่เรียน โดยมีระบบการรายงานให้สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนได้มาก ดังนี้ 
  1. ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนนั้น ๆ ให้จัดส่ง คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษา 
หมู่เรียน เล่มนี้ ที่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ของแต่ละคณะวิชา เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น และน าส่ง 
คณบดี แต่ละคณะวิชา ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบร้อยทุกส่วน และลงนามรับทราบการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบให้น าส่งกลับคืนอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนเพ่ือใช้ด าเนินการตามภารกิจใน
ภาคเรียนที่ 2 ต่อไป และให้ด าเนินการเช่นเดียวกับภาคเรียนที่ 1 และส่งรายงานต่อไปที่กองพัฒนานักศึกษา 

  2. เมื่อสิ้นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้น ๆ ให้เลขานุการของคณะ 
จัดส่ง คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เล่มนี้ ที่ ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือที่       
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ  ผ่าน    ไม่ผ่าน  และลงนาม 
ประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจในแต่ละปีการศึกษา 

  3. เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้ส านักงานกองพัฒนา  
นักศึกษา น า คู่ มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  ส่งต่อที่ ส านักส่งเสริมวิชาการและ          
งานทะเบียน เพ่ือให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ  ผ่าน    ไม่ผ่าน  
และลงนาม ประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจในแต่ละปีการศึกษา 
  4. ให้ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา  น า คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  
ที่รองอธิการบดีลงนามทั้งสองท่านเป็นที่เรียบร้อย ส่งกลับคืนอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนทุกคน เพ่ือไปใช้
ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป  
  5. การส่งและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษา     
หมู่เรียน  จะด าเนินการตามระบบข้ันตอนตามข้อ 1 – 4 จนครบ 4 ปีการศึกษา ของคู่มือนี้   
 

 
 



ส่วนที่ 5 
รายงานการด าเนินงานตามภารกิจ 

 
 ภารกิจหลักของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ภาระงานหรือภารกิจหลักของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่
เรียนทุกคน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นในส่วนที่ 3 และ 4 โดยสรุปน ามากล่าวที่นี่เฉพาะในส่วนที่ต้องรายงานการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักเท่านั้น โดยมีตัวอย่างทุกรายการในภาคผนวกท่ีต้องจัดท าและรายงาน ดังต่อไปนี้  
   1. จัดท าบันทึกข้อมูลประวัติเบื้องต้นของนักศึกษาในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ  
   2. จัดท าบันทึกข้อมูลทั่วไป แต่ละภาคเรียน แต่ละปีการศึกษา เช่น ตรวจสอบว่านักศึกษาใน
แต่ละภาคเรียน มีจ านวนเท่าไร พ้นสภาพนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษามากน้อยเพียงใด และข้อมูลอื่น ๆ   
   3. ควรมีตารางเวลานัดหมายชั่วโมงโฮมรูมให้ชัดเจน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง       
และประกาศแจ้งให้นักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบได้รับทราบโดยทั่วกัน 
   4. จัดท า โครงการชั่ ว โมงโฮมรูม โดยมี  ชื่อ  กิจกรรม สาระส าคัญ วัตถุประสงค์              
การด าเนินงาน และอ่ืน ๆ ให้ชัดเจน  
   5. จัดท าตารางเวลา ส าหรับให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป แก่นักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงท างาน 
ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน (16 ชั่วโมงท างาน / ภาคเรียน) และประกาศแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  6. จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไปทุกครั้ง ทั้งการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษานอก   
หมู่เรียนและนักศึกษาหมู่เรียนที่ตนรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละ
ภาคเรียน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด (ตัวอย่างภาคผนวก ฉ) 
  7. ต้องรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในแต่ละภาคเรียน โดยในสัปดาห์สุดท้ายของ
ภาคเรียนนั้น ๆ ให้จัดส่ง คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เล่มนี้ ที่ ส านักงานกองพัฒนา     
นักศึกษา เพ่ือ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบร้อยทุกส่วน 
และลงนามรับทราบการปฏิบัติงาน 

  จากนั้นให้ ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา  น า คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษา   
หมู่เรียน ที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามแล้ว จัดส่งให้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบร้อยทุกส่วน และลงนาม   
รับทราบการปฏิบัติงาน 

 

* โดยให้น าส่งคู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ตามระบบขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4* 
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ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา 
โปรแกรมวิชา................................................จ านวน.........คน 

คณะ.................................................................. 
...................................................................อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 1. จัดท าประวัติข้อมูลเบื้องตน้ของนักศึกษาที่รับผชิอบ ให้ครบทุกช่อง และทุกคน 
  2. สิ่งส าคัญควรสอบถามข้อมูลหมู่เลือด (โลหิต )และโรคประจ าตัวให้ชัดเจนแน่นอน หากนักศึกษาท่าน
ใดไม่ทราบหมู่เลือดตนเอง ให้ด าเนินการตรวจหากรุ๊ปโลหิตหรือหมู่เลือดให้แน่ชัด 
  3. ควรมีรูปถ่ายของนักศึกษาทุกคนติดให้ตรงกับชื่อ – นามสกุลของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อที่จะได้จดจ า
ใบหน้านักศึกษาที่รับผิดชอบได้ดี อีกทั้งสามารถตรวจสอบหรือค้นหาบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ได้สะดวก 
  4. ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เป็นที่อยู่ในช่วงระหว่างเรียน หากเป็นไปได้ควรตรวจสอบข้อมูลในแต่ละภาคเรียน
ปีการศึกษาก็จะท าให้ข้อมูลชัดเจนแน่นอนขึ้น เนื่องจากนักศึกษามักจะย้ายหอพักกันอยู่เป็นประจ า ควรมีที่อยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ของหอพักเป็นปัจจุบัน   
  5. ข้อมูลปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน ควรเป็นข้อมูลที่ชัดเจน หากเป็นญาติสนิท ควรสอบถามว่าเป็น
ญาติมีศักดิ์ทางสายเลือดคือ ปู ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ลูกพี่ลูกน้อง ฯลฯ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองเช่นกัน 
  6. ข้อมูลปัจจุบัน ทุน กยศ. และทุนการศึกษาอื่น ๆ เช่น ทุนมูลนิธิห้างปูน ทุนในพระราชานุเคราะห์ 
ทุน ปตท. สผ. จ ากัดมหาชน ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาชน ทุนเกื้อกูลเพื่อการศึกษา SET และอื่น ๆ 
 

 

                           ล าดับที่ 1    ชื่อ – สกุล ......................................................................................ชื่อเล่น............ 
                                           รหัสประจ าตัว..........................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................ 
                                           หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...................................................................... 
                                           เบอร์โทร......................................................เบอร์เพื่อนสนิท................................ 
 

จบการศึกษาจาก  .......................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม .......................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................................ เบอร์โทร ..................... 

บิดาชื่อ .....................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ .................................................อาชีพ...............     

เบอร์โทรบิดา .................................................................. เบอร์โทรมารดา  ............................................................... 

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน    บิดา มารดา     ญาติสนิท    ส่งตัวเอง    คนอ่ืน ชื่อ.................    

อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน  ................................      รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ  ....................... บาท 

ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน  ................................................................................................................................ 
 ..............................................................................................................เบอร์โทร ............................................... 

ปัจจุบันได้   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................... 

 

 

รูปภาพ 
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เบอร์โทรบิดา .................................................................. เบอร์โทรมารดา  ............................................................... 

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน    บิดา มารดา     ญาติสนิท    ส่งตัวเอง    คนอ่ืน ชื่อ.................    

อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน  ................................      รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ  ....................... บาท 

ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน  ................................................................................................................................ 
 ..............................................................................................................เบอร์โทร ............................................... 

ปัจจุบันได้   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................... 

 

 

รูปภาพ 

 

 

รูปภาพ 
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รายงานการด าเนนิงานตามภารกิจ 
ชั้นปีที่ 1  

ปีการศึกษา 25........ 
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ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  ปกีารศึกษา 25...... 
โปรแกรมวิชา ......................................................... รหัสหมู่เรียน ..........................  
คณะ..................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

จ านวนนักศึกษาเดิม ..... คน  ปัจจุบันมีเพศชายจ านวน ...... คน   เพศหญิง ..... คน  รวมเหลือ ..... คน  
 

ภาคเรียน/ ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ 
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ภาคเรียน/ ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ 
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ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 / 25........   

โปรแกรมวิชา ................................................ รหัสหมู่เรียน ...................  
คณะ............................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คร้ังที่ 1   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

คร้ังที่ 2   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 

* ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกคน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวด้วย * 
มีความจ าเป็นอย่างไรให้ท าบันทึกลาส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม  ............................................................................................................................. ......... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม  ......................................................................................................................................  
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 / 25........   

โปรแกรมวิชา ................................................ รหัสหมู่เรียน ...................  
คณะ............................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คร้ังที่ 1   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

คร้ังที่ 2   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 

* ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกคน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวด้วย * 
มีความจ าเป็นอย่างไรให้ท าบันทึกลาส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  ............................................................................................................................. ......... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  ............................................................................................ .......................................... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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ตารางเวลาให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป  
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 25.....  

โดย ................................................................ 
 

 

วัน/ เดือน/ ป ี สถานที ่ เวลา รวมเวลา 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

* ให้นักศึกษาที่จะเข้ารับค าปรึกษาโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ก่อนได้ * 
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้า ................................. 
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บันทึกให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป ชั้นปีที่ 1 
โดย ................................................................... 

 

ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

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

 ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 

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

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

 ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 

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

………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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รายงานการด าเนนิงานตามภารกิจ 
ชั้นปีที่ 2  

ปีการศึกษา 25........ 
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ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2  ปกีารศึกษา 25...... 
โปรแกรมวิชา ......................................................... รหัสหมู่เรียน ..........................  
คณะ..................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

จ านวนนักศึกษาเดิม ..... คน  ปัจจุบันมีเพศชายจ านวน ...... คน   เพศหญิง ..... คน  รวมเหลือ ..... คน  
 

ภาคเรียน/ ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 
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ภาคเรียน/ ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ 
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ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 / 25........   

โปรแกรมวิชา ................................................ รหัสหมู่เรียน ...................  
คณะ............................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คร้ังที่ 1   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

คร้ังที่ 2   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 

* ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกคน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวด้วย * 
มีความจ าเป็นอย่างไรให้ท าบันทึกลาส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 / 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  ............................................................................................................................. ......... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 
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2. ด้านคุณภาพ 
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ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชัน้ปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 / 25........   
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ตารางเวลาให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป  
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 25.....  

โดย ................................................................ 
 

 

วัน/ เดือน/ ป ี สถานที ่ เวลา รวมเวลา 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

* ให้นักศึกษาที่จะเข้ารับค าปรึกษาโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ก่อนได้ * 
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้า ................................. 
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รายงานการด าเนนิงานตามภารกิจ 
ชั้นปีที่ 3  

ปีการศึกษา 25........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูม่อืรายงานภารกจิอาจารยท์ีป่รกึษาหมูเ่รยีน  
 

 

102 

 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3  ปกีารศึกษา 25...... 
โปรแกรมวิชา ......................................................... รหัสหมู่เรียน ..........................  
คณะ..................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

จ านวนนักศึกษาเดิม ..... คน  ปัจจุบันมีเพศชายจ านวน ...... คน   เพศหญิง ..... คน  รวมเหลือ ..... คน  
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ภาคเรียน/ ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ 
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ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 / 25........   

โปรแกรมวิชา ................................................ รหัสหมู่เรียน ...................  
คณะ............................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คร้ังที่ 1   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

คร้ังที่ 2   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 

* ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกคน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวด้วย * 
มีความจ าเป็นอย่างไรให้ท าบันทึกลาส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 / 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 



คูม่อืรายงานภารกจิอาจารยท์ีป่รกึษาหมูเ่รยีน  
 

 

106 

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

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม  ............................................................................................................................. ......... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นกัศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม  ............................................................................................................................. ......... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 / 25........   

โปรแกรมวิชา ................................................ รหัสหมู่เรียน ...................  
คณะ............................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คร้ังที่ 1   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

คร้ังที่ 2   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 

* ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกคน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวด้วย * 
มีความจ าเป็นอย่างไรให้ท าบันทึกลาส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  ............................................................................................................................. ......... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  ......................................................................................................................................  
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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ตารางเวลาให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป  
ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 25.....  

โดย ................................................................ 
 

 

วัน/ เดือน/ ป ี สถานที ่ เวลา รวมเวลา 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

* ให้นักศึกษาที่จะเข้ารับค าปรึกษาโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ก่อนได้ * 
หมายเลขโทรศพัท์แจ้งล่วงหน้า ................................. 
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บันทึกให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป ชั้นปีที่ 3 
โดย ……………………………………………………………….. 

 

ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 
……………………………………….. 
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……………………………………….. 
……………………………………….. 
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……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
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………………………………………………………... 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 
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………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 

 ..................................................... 
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..................................................... 
..................................................... 
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..................................................... 
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..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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..................................................... 
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ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 

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

………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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รายงานการด าเนนิงานตามภารกิจ 
ชั้นปีที่ 4  

ปีการศึกษา 25........ 
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ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  ปกีารศึกษา 25...... 
โปรแกรมวิชา ......................................................... รหัสหมู่เรียน ..........................  
คณะ..................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

จ านวนนักศึกษาเดิม ..... คน  ปัจจุบันมีเพศชายจ านวน ...... คน   เพศหญิง ..... คน  รวมเหลือ ..... คน  
 

ภาคเรียน/ ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 
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............................................ 

............................................ 
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.................................................. 
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ภาคเรียน/ ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 
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ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 / 25........   

โปรแกรมวิชา ................................................ รหัสหมู่เรียน ...................  
คณะ............................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คร้ังที่ 1   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

คร้ังที่ 2   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 

* ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกคน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวด้วย * 
มีความจ าเป็นอย่างไรให้ท าบันทึกลาส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 / 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  ............................................................................................................................. ......... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  ......................................................................................................................................  
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 / 25........   

โปรแกรมวิชา ................................................ รหัสหมู่เรียน ...................  
คณะ............................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คร้ังที่ 1   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

คร้ังที่ 2   วัน............................................................................... 
   ณ อาคาร................................................... ห้อง............. 
   กิจกรรม .........................................................................  
   เรื่อง  ............................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------- 

* ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกคน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวด้วย * 
มีความจ าเป็นอย่างไรให้ท าบันทึกลาส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม  ............................................................................................................................. ......... 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2/ 25......     

นักศึกษาโปรแกรมวิชา.................................................... รหัสหมู่เรียน .............................  จ านวน ....... คน 
คณะ.............................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2  วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 25..... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2    ด้าน………………………………………..     เรื่อง …………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์   
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สาระส าคัญ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

การด าเนินกิจกรรม  
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 

สถานที่ด าเนินกิจกรรม  .................................................................... .................................................................. 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา ...................... – ..................... น.   รวม ....................  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย .......... คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 ......................................................... 
   2.2 ......................................................... 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   .........................................................................  อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 
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ตารางเวลาให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป  
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 25.....  

โดย ................................................................ 
 

 

วัน/ เดือน/ ป ี สถานที ่ เวลา รวมเวลา 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

* ให้นักศึกษาที่จะเข้ารับค าปรึกษาโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ก่อนได้ * 
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้า ................................. 
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บันทึกให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป ชั้นปีที่ 4 
โดย ……………………………………………………………….. 

 

ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
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……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

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

 ..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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..................................................... 
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..................................................... 
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..................................................... 
..................................................... 
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..................................................... 
..................................................... 
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..................................................... 
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ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 

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

………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
………………………………………………………... 
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ข้อมูลนักศึกษา เรื่องท่ีปรึกษา แนวทางแก้ไข 
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………………………………………………………... 
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รายงานประธาน 
คณะกรรมการอาจารยท์ี่ปรึกษาหมู่เรียนระดับคณะวิชา 

 
 

ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 1 /25.......   น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ คณบดี  
คณะ........................................................................ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบรอ้ยทกุสว่น 

 
(.................................................................) 
คณบดีคณะ................................................... 

.............../................................./............. 
 
 

ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2 /25.......   น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ คณบดี  
คณะ........................................................................ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบรอ้ยทกุสว่น 

 
(.................................................................) 
คณบดีคณะ................................................... 

.............../................................./............. 
 
 

ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 1 /25.......   น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ คณบดี  
คณะ........................................................................ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบรอ้ยทกุสว่น 

 
(.................................................................) 
คณบดีคณะ................................................... 

.............../................................./............. 
 
 

ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2 /25.......   น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ คณบดี  
คณะ........................................................................ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบรอ้ยทกุสว่น 

 
(.................................................................) 
คณบดีคณะ................................................... 

.............../................................./............. 
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รายงานประธาน 
คณะกรรมการอาจารยท์ี่ปรึกษาหมู่เรียนระดับคณะวิชา (ต่อ) 

 
 

ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 1 /25.......   น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ คณบดี  
คณะ........................................................................ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบรอ้ยทกุสว่น 

 
(.................................................................) 
คณบดีคณะ................................................... 

.............../................................./............. 
 
 

ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2 /25.......   น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ คณบดี  
คณะ........................................................................ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบรอ้ยทกุสว่น 

 
(.................................................................) 
คณบดีคณะ................................................... 

.............../................................./............. 
 
 

ชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 1 /25.......   น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ คณบดี  
คณะ........................................................................ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบรอ้ยทกุสว่น 

 
(.................................................................) 
คณบดีคณะ................................................... 

.............../................................./............. 
 
 

ชั้นปีที่ 4  ปีการศึกษา 2 /25.......   น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน แก่ คณบดี  
คณะ........................................................................ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ มีความเรียบรอ้ยทกุสว่น 

 
(.................................................................) 
คณบดีคณะ................................................... 

.............../................................./............. 
 



คูม่อืรายงานภารกจิอาจารยท์ีป่รกึษาหมูเ่รยีน  
 

 

137 

รายงานรองประธาน 
คณะกรรมการอาจารยท์ี่ปรึกษาหมู่เรียนระดับมหาวิทยาลัย 

.................................................................................................................................................................... 
 

 

ปีการศึกษา...............น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ   ผ่าน    ไม่ผ่าน เพราะ.................................................. 

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

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
.............../................................./............. 

 

 

ปีการศึกษา...............น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ   ผ่าน    ไม่ผ่าน เพราะ.................................................. 

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

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
.............../................................./............. 

 

 

ปีการศึกษา...............น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ   ผ่าน    ไม่ผ่าน เพราะ.................................................. 

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

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
.............../................................./............. 

 

 

ปีการศึกษา...............น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ   ผ่าน    ไม่ผ่าน เพราะ.................................................. 

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

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
.............../................................./............. 
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รายงานรองประธาน 
คณะกรรมการอาจารยท์ี่ปรึกษาหมู่เรียนระดับมหาวิทยาลัย 

.................................................................................................................................................................... 
 

 

ปีการศึกษา...............น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ   ผ่าน    ไม่ผ่าน เพราะ.................................................. 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
.............../................................./............. 

 

 

ปีการศึกษา...............น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ     ผ่าน    ไม่ผ่าน เพราะ................................................................... 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
.............../................................./............. 

 

 

ปีการศึกษา...............น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ     ผ่าน    ไม่ผ่าน เพราะ................................................................... 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
.............../................................./............. 

 

 

ปีการศึกษา...............น าเสนอ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
ตรวจผลการด าเนินงานตามภารกิจ     ผ่าน    ไม่ผ่าน เพราะ................................................................... 

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

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
.............../................................./............. 
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ภาคผนวก ก 
 

ตัวอย่าง 
ข้อมูลเบือ้งต้นของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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 (ตัวอย่าง) 

ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  จ านวน 30 คน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ อาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 

 
 

                           ล าดับที่ 1    ชื่อ – สกุล   นายสมบัติ สุนทร                ชื่อเล่น  โอ 
                                           รหัสประจ าตัว   5819201 – 01  วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2537   
                                           หมู่เลือด  บี (B)                          มีโรคประจ าตัว  โรคภูมิแพ้ (อากาศ) 
                                           เบอร์โทร     088–2786966      เบอร์เพื่อนสนิท 081–2563634 
 

จบการศึกษาจาก  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ห มู่  5  บ้ า น ท่ า ปุ ย  อ .  สาม
เงา  จ. ตาก  6 3 1 3 0  
ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม  3 . 8 0  

ที่อยู่ปัจจุบัน หอพักอรุณสวัสดิ์ 230/ 2 หมู่ 1 บ้านวังยาง ต. นครชุม จ. ก าแพงเพชร 62000 เบอร์โทร 055-714186 
บิดาชื่อ นายสมควร สุนทร  อาชีพ รับจ้างทั่วไป มารดาชื่อ นางสมจริง สุนทร  อาชีพ แม่บ้าน     

เบอร์โทรบิดา  081-7865654 เบอร์โทรมารดา  081-7865654     

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน    บิดา มารดา    [√] ญาติสนิท    ส่งตัวเอง    คนอ่ืน ชื่อ.................    

อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน  ลูกจ้างเอกชน      รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ  2,000 บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน  ญาติสนิทที่ส่งเรียนมีศักดิ์เป็น ป้า ชื่อนางสมร  ยาใจดี  25/6 หมู่ 8  
      บ้านท่าปุย อ.สามเงา จ. ตาก 63130  เบอร์โทร 081-3653696, 088-3546967 

ปัจจุบันได้  [√] กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  [√] ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบ)ุ ทุนมูลนิธิห้างปูน 

 
 

 

 
 

 

 

 

รูปภาพ 
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ภาคผนวก ข 
 

ตัวอย่าง 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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 (ตัวอย่าง) 
 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  ปกีารศึกษา 2557   
โปรแกรมวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รหัสหมู่เรียน 5419201  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
จ านวนนักศึกษาเดิม 30 คน  ปัจจุบันมีเพศชายจ านวน 11 คน   เพศหญิง 16 คน  รวมเหลือ 27 คน  

ภาคเรียน/ ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาเหตุ 

ภาคเรียนที่  1 / นักศึกษาที่
คาดว่าจะพ้นสภาพ 

5 นายสมใจ มีขันมาก จะย้ายไปเรียนโปรแกรมวิชาอ่ืน 
12 น.ส. ไพรินทร์ โชตสุข ปัญหาทางครอบครัว 

23 น.ส. สุขใจ ภิรมณ์พร ไม่ทราบสาเหตุ 

ภาคเรียนที่  1 / นักศึกษาที่
ขาดเรียนประจ า หรือระยะ
ยาว 

15 นายกมล ทองสุขใจ ลาบ่อย เนื่องจากท างานหลังเรียน 

10 น.ส. สมร คงทน ลาระยะยาวเนื่องจากอุบัติเหตุ
ทางรถ 

16 น.ส. คนึงนิจ คมคาย          ไม่ทราบสาเหตุ 
ภาคเรียนที่  2 / อ่ืน ๆ ของ
นักศึกษา 

7 นายกมล ทองสุขใจ มีความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด เพราะ
คบเพ่ือนภายนอกที่ไม่ได้เรียน
หนังสือและมีประวัติด้านยาเสพ
ติด 

25 น.ส. สุดสวย เสริมงาม          มีปัญหาการคบเพ่ือนชายท าให้ไม่
สน ใจการ เ รี ยนและท า งานที่
อาจารย์มอบหมายให้  

20 น.ส. ทรุดโทรม ร่างกายดี มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เพราะมีโรค
ประจ าตัวด้านหัวใจ โดยมีการ
เหนื่อยหายใจไม่เต็มปอด มักลา
ไปหาหมอเสมอ  
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอย่าง 
ตารางนัดหมายช่ัวโมงโฮมรูม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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 (ตัวอย่าง) 
 

ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม  
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 / 2557   

โปรแกรมวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รหัสหมู่เรียน 5419201  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

คร้ังที่ 1   วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
   ณ อาคารวิจิตรศิลป์ ห้องศิลป์ 3 
   กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม  
   เรื่อง  ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

คร้ังที่ 2   วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
   ณ อาคารวิจิตรศิลป์ ห้องศิลป์ 2 
   กิจกรรม ด้านอบายมุข  
   เรื่อง  พิษภัยของยาเสพติด 
----------------------------------------------------------------------------- 

* ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันทุกคน ตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวด้วย * 
มีความจ าเป็นอย่างไรให้ท าบันทึกลาส่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอย่าง 
โครงการกิจกรรมโฮมรมู (Home  Room) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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(ตัวอย่าง) 
โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 

ชั้นปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1/ 2557 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รหัสหมู่เรียน 5419201  จ านวน 30 คน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 วันพุธที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กิจกรรมครั้งที่ 1   ด้านคุณธรรม  เรื่อง ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
2. นักศึกษาน าคุณธรรม เรื่อง “ความซื่อสัตย์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน” 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน โดยเฉพาะท างานศิลปะด้วยตนเอง 

สาระส าคัญ  
 ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมเป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่จะน าไปสู่คุณธรรมอ่ืนๆ บุคคลที่มีความซื่อสัตย์และ
ยุติธรรม จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้พบเห็น ผู้ที่มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพ หน้าที่     
การงาน และสังคมใดที่ประกอบด้วยคนซื่อสัตย์ สังคมนั้นจะสงบสุข และพบกับความเจริญ ดังนิยามต่อไปนี้ 
    ความซื่อสัตย์ คือ การปฏิบัติตน ทางกาย วาจา จิตใจ ที่ตรงไปตรงมา ไม่แสดงความ
คดโกงไม่หลอกลวง ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ลั่นวาจาว่าจะท างานสิ่งใดก็ต้องท าให้ส าเร็จ  เป็นอย่างดี ไม่กลับ
กลอก  มีความจริงใจต่อทุกคน จนเป็นที่ไว้วางใจของคนทุกคน ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง  
   ความยุติธรรม คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงไปตรงมา ตรงทั้งเวลา ต่อหน้าที่ และ  
ต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกส าเอียง หรืออคติ มีความเที่ยงธรรม เสมอภาคในคนทุก
ประเภท ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา มีอคติ คือ ความล าเอียง ซึ่งความล าเอียงนี้  สมเด็จพระสัมมา        
สัมพุทธเจ้าตรัสไว้ 4 อย่างคือ ล าเอียงเพราะความรัก ล าเอียงเพราะความโกรธ ล าเอียงเพราะความกลัว 
และล าเอียงเพราะความหลง  
 

การด าเนินกิจกรรม  
1. อาจารย์ยกตัวอย่างการท างานศิลปะ ที่จ้างหรือให้คนอ่ืนท าให้ ถือว่าไม่มีความซื่อสัตย์  
2. อาจารย์สนทนากับนักศึกษาถึงข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต และความทุจริต 
3. ให้นักศึกษาช่วยกันวิจารณ์การกระท าของบุคคลในข่าว ว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไร 
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4. อาจารย์ให้ข้อคิดแก่นักศึกษาจากผลการกระท าของบุคคลทั้งสองประเภทและให้นักศึกษาสรุปเลือก
ปฏิบัติในสิ่งที่ดี 

5. ให้นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ค าว่า “อคติ” ความล าเอียง 4 อย่าง ว่าสังคมปัจจุบันนี้ มีอะไรบ้างที่
เห็นเป็นข่าวคราว  
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  อาคารวิจิตรศิลป์  ห้องเรียน ศิลป์ 3 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา 13.30 – 15.30 น.   รวม  2  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย 25 คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 เข้าใจ และปฏิบัติงานศิลปะด้วยตนเอง 
   2.2 น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1/ 2557     

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รหัสหมู่เรียน 5419201  จ านวน 30 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 2  วันพุธที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กิจกรรมครั้งที่ 2    ด้านอบายมุข     เรื่อง โทษพิษภัยของยาเสพติด 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด 
2. นักศึกษารับรู้ถึงข้อก าหนดโทษทางกฎหมายยาเสพติด 
3. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการป้องกันเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านให้ห่างไกลยาเสพติด  

 

สาระส าคัญ  
 ยาเสพติดหรือสารเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือ วิธีใด ๆ      
ก็ตาม เป็นช่วงระยะเวลา หรือนาน ๆ ติดกัน จนท าให้ร่างกายทรุดโทรมและตกอยู่ใต้อ านาจหรือเป็นทาสของ
สิ่งนั้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว เนื่องจากต้องเพ่ิมขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะเมื่อเสพเข้าไปสักระยะจะเกิดภาวะดื้อยา ปริมาณยาเดิมไม่สามารถท าให้เมาได้ เมื่อถึงเวลาเสพ หาก
ไม่ได้เสพจะท าให้เกิดอาการขาดยา ท าให้ทรมานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว 
นอกจากนี้ยังอาจต้องเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้สุขภาพของผู้เสพเสื่อมโทรมลงและเมื่อถึงเวลาอยาก
เสพแล้วไม่ได้เสพจะมีอาการผิดปกติทางด้าน ร่างกายและจิตใจหรือเฉพาะทางด้านจิตใจขึ้นในผู้เสพนั้น 
  แบ่งประเภทยาเสพติดตามความผิดทางกฎหมาย  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 23 
กรกฎาคม 2539 แบ่งยาเสพติดออกเป็น 5  ประเภท คือ 
    1. ยาเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน และยาบ้า เป็นต้น 
    2. ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน โคคาอีน เฟตานิน  เมธาโด และเพคธิดีน 
เป็นต้น 
    3. ยาเสพติดให้โทษชนิดเป็นต าหรับยาที่มียาเสพติดประเภท 2 ปรุงผสมอยู่ เช่น ยา
แก้ไอที่มีโคคาอีนผสม เป็นต้น 
    4. สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และ 2 ได้แก่ อเซติล และแอล
โฮโดรด์ เป็นต้น 
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    5. ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าข่ายอยู่ในประเภท 1 - 4 ได้แก่ กัญชา กระท่อม และ   
เห็ดขี้ควาย เป็นต้น 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กล่าวถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดไว้
ว่านอกจากจะมีผลกระทบโดยตรง ก่อให้เกิดโทษอันตรายต่อทางร่างกายและจิตใจของผู้ เสพเองแล้ว           
ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางอ้อมต่อระบบครอบครัว ระบบสังคม และประเทศชาติ 4 ประการ ดังนี้ 
  1. โทษพิษภัยต่อตัวผู้เสพ  
  2. โทษพิษภัยต่อครอบครัว  
  3. โทษพิษภัยต่อสังคมและเศรษฐกิจ  
  4. โทษพิษภัยต่อประเทศชาติ  
 

การด าเนินกิจกรรม  
1. อาจารย์ยกตัวอย่างของผู้ที่ติดยาเสพติ และกระท าความผิด หรือประสาทหลอน จี้ผู้คนทั่วไปตามที่

เป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์  
2. อาจารย์สนทนากับนักศึกษาถึงข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด 
3. ให้นักศึกษาช่วยกันคิดว่าผลที่ติดยาเสพติดจะท าให้เสียการเรียนอย่างไร 
4. อาจารย์ให้ข้อคิดแก่นักศึกษาว่าหากนักศึกษาติดยาเสพติด ครอบครัวจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
5. ให้นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ว่า “โทษพิษภัยของยาเสพติด” 4 ประการ ข้อใดที่มีผลกระทบต่อ

มหาวิทยาลัยมากสุด  
 

สถานทีด่ าเนินกิจกรรม  อาคารวิจิตรศิลป์  ห้องเรียน ศิลป์ 2 
 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  เวลา 13.00 – 15.00 น.   รวม  2  ชั่วโมง 
 

เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง 

1. ด้านปริมาณ 
    นักศึกษาเข้าร่วมชั่วโมงโฮมรูม จ านวน  
อย่างน้อย 25 คน 

1. ด้านปริมาณ 
      

2. ด้านคุณภาพ 
   2.1 เข้าใจ และปฏิบัติงานศิลปะด้วยตนเอง 
   2.2 น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

2. ด้านคุณภาพ 
 

 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม  ชื่อ   รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ  อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอย่าง 
ตารางเวลาให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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 (ตัวอย่าง) 
 

ตารางเวลาให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป  
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558   

โดย รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ 
 

 

วัน/ เดือน/ ป ี สถานที ่ เวลา รวมเวลา 
1 ต.ค. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 13.00 1 ชม. 
8 ต.ค. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 13.00 1 ชม. 
27 ต.ค. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 2 ชม. 
3 พ.ย. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 2 ชม. 
7 พ.ย. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 2 ชม. 
10 พ.ย. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 2 ชม. 
12 พ.ย. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 1 ชม. 
14 พ.ย. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 1 ชม. 
17 พ.ย. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 2 ชม. 
19 พ.ย. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 2 ชม. 
26 พ.ย. 57  ห้องพักอาจารย์ 12.00 – 14.00 2 ชม. 

 

* ให้นักศึกษาท่ีจะเข้ารับค าปรึกษาโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ก่อนได้ * 
หมายเลขโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้า 088 -2786967 



คูม่อืรายงานภารกจิอาจารยท์ีป่รกึษาหมูเ่รยีน  
 

 

 

153 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ตัวอย่าง 
บันทึกให้ค ำปรึกษำเรื่องทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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 (ตัวอย่ำง) 
 

บันทึกให้ค ำปรึกษำเรื่องทั่วไป  ชั้นปีที่ 2 
โดย รองศำสตรำจำรย์มัย ตะติยะ 

 

ข้อมูลนักศึกษำ เรื่องท่ีปรึกษำ แนวทำงแก้ไข 

ภาคเรียนที่ 1/2557 
วันที่ 1 ต.ค. 57 
นายสมบัติ โชคดี (ตึง) 
รหัส 5819201 – 21    
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ 
ชั้นปีที่ 1 

“ปัญหาส่วนตัว การคบเพ่ือน” 
        พักอยู่หอกับเพื่อน ซึ่งเพ่ือนแรก ๆ 
ก็ดี  ต่อมาได้พาเ พ่ือนเข้ามานอนใน
ห้องพัก และบางครั้งจะน าสุรามากิน 
และ สูบกัญชากัน 2 – 3 คน อยู่ เป็น
ประจ าเกือบทุกวัน  
         ปัญหาก็คือ นายตึง ไม่อยากเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และกลัวจะ
พลอยโดนจับไปด้วยเพราะอาศัยอยู่ห้อง
เดียวกัน จะย้ายที่พักหรือก็เสียค่าเช่า
เป็นเทอมแล้ว จะว่าหรือบอกเพ่ือนก็กลัว
เพ่ือนท าร้าย เพราะก็มารู้จักในช่วงเข้า
มาเรียนใหม่นี้  

1. อาจารย์ขอเบอร์เจ้าของหอพัก 
เพ่ือจะโทรแจ้งความประพฤติของ
เพ่ือนนายตึง โดยจะบอกว่ามีคน
สังเกตความผิดปกติของเพ่ือน ๆ 
กลุ่มนี ้
2. เวลาที่เพ่ือนเข้ามาในห้องพัก
เพ่ือเสพยาเสพติด ควรออกจาก
ห้องนั้นไป และบอกว่าจะไปท างาน
กะเพ่ือนคนอ่ืนแล้วจะกลับมานอน 
ขอให้ทุกคน กลับจากห้องด้วย
เพราะต้องท าการบ้านและพักผ่อน 
3. อาจารย์จะเรียกเพ่ือนรวมห้อง
มาว่ากล่าวตักเตือน หลักจากแจ้ง
เจ้าของหอพักแล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้น    

นัดติดตำมกำรแก้ไข 
1 .  นั ด  2  สั ป ด า ห์ ไ ด้
ด าเนินการแก้ไขแล้ว ถ้าไม่
เกิดผลดีขึ้น ให้มาพบอาจารย์
อีกครั้ง 
2 .  ห รื อ โ ท ร ร า ย ง า น ใ ห้
อาจารย์ทราบทีละระยะ 

ภาคเรียนที่ 2/2557 
วันที่ 27 ต.ค. 57 
น.ส.ทิพวรรณ กลิ่นงาม (นิ่ม) 
รหัส 5612204 – 10    
โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 
ชั้นปีที่ 3 

“ปัญหาครอบครัว” 
        เนื่องจากพ่อกับแม่ได้ไปท างานที่
พัทยา จ .  ชลบุรี  และที่ท างานที่แม่
ท างานอยู่ ต้องการคนเข้าท างานใหม่ 
ต าแหน่งบริหารงานทั่วไป รับวุฒิ ม. 6 – 
ปวส. แต่ น.ส. นิ่ม ไม่ยากไปท างาน 
ต้องการเรียนให้จบก่อน ซึ่งผู้ปกครองก็
ไม่ฟังเสียงขัดค้านใด ๆ เพราะกลัวว่าจะ
เสียโอกาสเข้าท างานครั้งนี้ เพราะจะมี
คนช่วยให้เข้าท างานนี้     

  อาจารย์จะด าเนินการโทรติดต่อ
พูดคุยกับผู้ปกครอง โดยมีเหตุผล
หลัก คือ 
1. ต้องการให้บุตรสาว น.ส. นิ่ม 
ศึกษาให้จบวุฒิปริญญาตรีตาม
หลักสูตรก่อนจึงหางานท าหรื อ
ท างานจะดีกว่ามาก 
2. การที่ น.ส. นิ่ม ได้เรียนมาจนถึง
ชั้นปี  3  แล้ ว  น่ า เสียดายเวลา 
ทรัพย์ และอ่ืน ๆ ที่จะลาออกไป 

นัดติดตำมกำรแก้ไข 

อาจารย์จะโทรแจ้ง น.ส. นิ่ม
ถึงการพูดคุยกับผู้ปกครอง 

 



 

 
 

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
ผู้จัดท า 

....................... 
 
 รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
   คณะครุศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  คณะวิทยาการจัดการ 
 อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ 
  และศิลปวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อาจารย์ณัฐกานต์ ปิ่นจุไร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
 อาจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ หัวหน้าองค์การบริหารนักศึกษา  
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