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คู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปรึกษาแนะน าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา การเลือกวิชา         
การลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียนและการวัดผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ตรงกับ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของตน  
  2. เพ่ือให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของโปรแกรมวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  ตลอดจนบริการ
และสวัสดิการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้นักศึกษา  
  3. เพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของนักศึกษา รับฟังปัญหา และให้การปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาเพ่ือให้ สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  
   4. เพ่ือช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
สติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกายและจิตใจ  
  5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และ มหาวิทยาลัย 
2. ขอบเขต 
 1.พัฒนาระบบและด าเนินการตามระบบการให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.ประสานงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับ
ระบบการให้ค าปรึกษา 
 4.ประสานงานให้การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่ทุกครั้ง 
 5.ประชาสัมพันธ์ระบบการให้ค าปรึกษาทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 6.ประสานงานให้ระบบการให้ค าปรึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 
 7.จัดให้มีการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
 8.น าผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษามาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
 9.แจ้งผลการประเมินระบบการให้ค าปรึกษาของแต่ละคณะให้คณบดีทราบและปรับปรุงการด าเนินงาน
ของระบบการให้ค าปรึกษาของคณะ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เข้าใจ
ในปัญหานั้น ๆ ฉะนั้น อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งควรรู้และตระหนักในหน้าที่ บทบาทของอาจารย์ที่ ปรึกษาหมู่
เรียนเป็นอย่างดี ตลอดจนหลักการและแนวปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ดังนี้  
  1. หลักการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรยึดหลักการให้ค าปรึกษา แก่
นักศึกษา ดังต่อไปนี้  
  1.1 สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่ เรียนควร  สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา โดยสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ให้เกิดข้ึนด้วยวิธีการพูดอย่าง เป็นมิตร 
เป็นกันเอง และพยายามเข้าใจนักศึกษา  
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1.2 ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่ เรียนควรศึกษาข้อมูล
ส่วนตัวของนักศึกษา สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนลักษณะ ปัญหา เพ่ือเลือกใช้วิธีการ
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน  

1.3 ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตของนักศึกษา อาจารย์ที่ ปรึกษาหมู่เรียนต้อง
เข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาว่ามีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนและ  การใช้ชีวิตในสังคม
ภายนอก จึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้าน และถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ที่ ปรึกษาหมู่เรียน ซึ่งอยู่
ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดาคนที่สองของนักศึกษา ที่ต้องดูแลช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์
ที่ปรึกษาหมู่เรียน  

1.4 การยอมรับ ให้เกียรติ เคารพตนเอง และบุคคลอ่ืน อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนพึง ยอมรับนักศึกษาใน
ฐานะ “ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินักศึกษาทั้งกริยาท่าทาง ค าพูด ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม พึงให้ค าปรึกษาด้วย
ใจกว้าง หนักแน่น รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่กล่าวละเมิดผู้อ่ืนในทางเสียหาย ไม่เป็นธรรม และสอนให้
นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการยอมรับตน  

1.5 หลักการติดตามและประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรบันทึกการให้ ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
การแสวงหาข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ การท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้กระจ่าง และใช้เป็นฐานข้อมูลการ
ให้ค าปรึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป รวมทั้งติดตามผลภายหลังให้ค าปรึกษา และชี้แนะ นักศึกษา 

1.6 หลักแห่งจรรยาบรรณ อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนพึง  ยึดถือ
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนอย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของ นักศึกษา ไม่
ก่อความสัมพันธ์ฉันชู้สาว ไม่เรียกร้องเงินทองเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่น านักศึกษาไปในทาง เสื่อมเสีย 
และไม่ก่อปัญหาเพิ่มขึ้น  

2. หลักการฟัง อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรรับฟังสภาพปัญหาของนักศึกษาที่เข้ามา  ปรึกษา โดยมี
ปฏิกิริยาในการฟัง ดังนี้  

2.1 มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ  
2.2 วางท่าทีที่สบาย ไม่เคร่งเครียด  
2.3 ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับแสดงสีหน้าท่าทาง ตอบรับ  
2.4 สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนักศึกษาด้วยการทวนค าพูด และแสดง ความเห็นใจต่อปัญหา

ที่นักศึกษาประสบอยู ่ 
2.5 ใช้ความเงียบ ในบางครั้งเพ่ือให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  2.6 กระตุ้นให้นักศึกษา

ระบายความเครียด ความคับข้อง ออกมาด้วยค าถามและค า ปลอบโยน โดยแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พ่ึง ที่
คิดหาทางช่วยเหลือ และแนะน าได ้ 

3. หลักการสร้างสัมพันธภาพ เป็นการสร้างบรรยากาศระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนกับ นักศึกษาที่
เข้ารับค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนควรวางอากัปกิริยาเพื่อสร้างสัมพันธภาพ ดังนี้  

3.1 สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้ม และค าพูดอ่อนโยน  
3.2 สนใจชีวิต ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ด้วยค าถาม และแสดงท่าทาง  
3.3 เมตตากรุณาแก่นักศึกษา ด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลาย ๆ ทาง ที่จะช่วยให้นักศึกษา พิจารณาเป็น

ทางออก  
3.4 แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอค าปรึกษา ด้วยการหยุดท าอย่างอ่ืนอย่างใด และตั้งใจ เต็มใจ 

กระตือรือร้นที่จะรับฟังนักศึกษา  
3.5 เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ สนใจ และห่วงใยที่จะช่วยนักศึกษาเสมือน ลูกและศิษย์ คอย

ติดตามไถ่ถามอย่างสม่ าเสมอถึงผลจากการให้ค าปรึกษาไปแล้ว 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  มหาวิทยาลัยจะออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องท าหน้าที่ตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย แต่หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
บางอย่างก็ไม่สามารถเขียนไว้ได้ทั้งหมด ถึงอย่างไรก็ตาม หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ช่วยเหลือแนะน า
นักศึกษาให้ประสบผลส าเร็จในการศึกษาตามศักยภาพอย่างสูงสุด และช่วยให้สามารถปรับตัวและด ารงชีพใน
มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ดังนั้น หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นไปตามค าสั่งของสถาบันการศึกษา และ
หน้าที่อื่นๆ ทั่วไปที่จะช่วยให้นักศึกษาจบการศึกษาอย่างมีความสุข ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
2.1 หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
        (1)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
        (2)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน 
        (3)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
        (4)  ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในกรณีที่มีผลการเรียนต่ าหรือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนให้สูงขึ้น 
        (5)  ให้ค าแนะน าในการคิดคะแนนระดับค่าเฉลี่ย 
        (6)  ให้ค าแนะน าเรื่องการเตรียมอาชีพหรือศึกษาต่อ 
2.2 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านบุคลิกและการปรับตัว 
        (1)  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบันการศึกษา 
        (2)  ให้ค าปรึกษาเรื่องการปรับตัวในด้านการเรียน สุขภาพ การคบเพ่ือน การพักอาศัย 
        (3)  ดูแลเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตามระเบียบ 
2.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านประสานงานและอ่ืนๆ 
        (1)  ประสานงานกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือ
นักศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
        (2)  ก าหนดตารางเวลาอ านวยความสะดวกให้นักศึกษาเข้าพบ ทั้งในการปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
        (3)  จัดท าระเบียนเก็บข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
        (4)  พิจารณาค าร้องของนักศึกษาโดยเร็ว และให้ช่วยเหลือได้ตามระเบียบบังคับ 
        (5)  สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
        (6)  ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้บริหาร ในการให้ค าปรึกษาตลอดจนปัญหาต่างๆ 
  
แนวปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
        อาจารย์ที่ปรึกษาควรปฏิบัติดังนี้ 
  1. ศึกษาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2. จัดท าระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษาเป็นระเบียนสะสม และข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา 
  3. เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บริหาร เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษา 
  4. นัดหมายนักศึกษา โดยจัดท าเป็นตารางที่จะให้นักศึกษาพบเป็นรายกลุ่มหรือบุคคล รวมทั้งสถานที่ที่
จะให้พบ 
  5. ในการให้ค าปรึกษาให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
  6. แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องการให้ค าที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
  7. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด 
  8. อ่ืนๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จและสถาบันมีชื่อเสียง 
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5. การตรวจเอกสาร 
  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่ตน เลือกให้   
ส าเร็จและพร้อมที่จะออกไปท างานตามที่คาดหวัง นักศึกษาเหล่านี้มีภูมิหลังครอบครัวและ  สภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาอยู่  รวมกันเป็นจ านวนมาก           
มีกฎเกณฑ์ ระเบียบที่แตกต่างไปจากสถาบันเดิม มีอิสระมากขึ้น ต้องอาศัย ความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น และ
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลายใน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาการ ปรับตัวทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต อาทิ เรียนไม่เข้าใจท า 
ให้ผลการเรียนแตกต่าง มีปัญหาการ คบเพ่ือน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ถูกชักจูงไปในอบายมุข          
ยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่ากลไกส าคัญในอันที่จะช่วยให้ 
นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียนและพัฒนาบุคลิกภาพตนให้เกิดความเหมาะสม ตลอดจนมี ภูมิคุ้มกันที่ดี
ในการด าเนินชีวิต คือ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง และมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี  สามารถช่วยให้นักศึกษา
ประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย  จนส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ดังนั้น คณะจึงถือเป็นนโยบายส าคัญประการหนึ่งที่จะพัฒนา ระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งและเน้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเข้มแข็ง จริงจังให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมี
กลไกช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อความส าเร็จคือคุณภาพบัณฑิตเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ส าคัญ 
  การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจในหลักการ
ปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา รู้และตระหนักในหน้าที่  บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา  ตลอดจนเทคนิคการให้
ค าปรึกษาดังนี ้

1.หลักการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
    1.1. สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาควรสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับนักศึกษา  โดยสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นด้ วยวิธีการพูดอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง    
และพยายามเข้าใจนักศึกษา 
    1.2. ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาควรศึกษาข้อมูล
ส่วนตัวของนักศึกษา  สังเกตและเข้าใจบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  ตลอดจนลักษณะปัญหา  เพ่ือเลือกใช้วิธีการ
แก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน 
    1.3. ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตนักศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจถึง
ปัญหาของนักศึกษาว่ามีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก  
อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้าน  และถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งอยู่
ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดาคนที่สองของนักศึกษา  ที่ต้องดูแล  แก้ปัญหา  ให้ความรัก  และความอบอุ่น  
เช่นเดียวกัน 

 1.4 การยอมรับ ให้เกียรติ เคารพตนเอง และบุคคลอ่ืน อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยอมรับนักศึกษาในฐานะ 
“ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินักศึกษาทั้งกริยาท่าทาง ค าพูด ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม พึงให้ค าปรึกษาด้วยใจกว้าง 
หนกัแน่น รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่กล่าวละเมิดผู้อ่ืนในทางเสียหาย ไม่เป็นธรรม และสอนให้นักศึกษา
พึงเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการยอมรับตน 
 1.5 หลักการติดตามและประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษาควรบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การ
แสวงหาข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ การท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้กระจ่าง และใช้เป็นฐานข้อมูลการให้
ค าปรึกษาในครั้งต่อ ๆ ไป รวมทั้งติดตามผลภายหลังให้ค าปรึกษา และชี้แนะนักศึกษา 
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 1.6 หลักแห่งจรรยาบรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาครู อาจารย์อย่า
เคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษา ไม่ก่อความสัมพันธ์ฉันชู้สาวไม่เรียกร้องเงินทองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่น านักศึกษาไปในทางเสื่อม และไม่ก่อปัญหาเพิ่ม  
 2. เทคนิคการให้ค าปรึกษา  
  2.1 เทคนิคการรับฟัง 
   (1) มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ 
   (2) วางท่าทีที่สบาย ไม่เคร่งเครียด 
   (3) ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับค า แสดงสีหน้าท่าทางตอบรับ 
   (4) สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกของนักศึกษาด้วยการทวนค าพูด และแสดง
ความเห็นใจต่อปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู่ 
   (5) ใช้ความเงียบ ในบางครั้งเพ่ือให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
   (6) กระตุ้นให้นักศึกษาระบายความเครียด ความคับข้อง ออกมาด้วยค าถามและค า
ปลอบโยน โดยแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พ่ึง ที่คิดหาทางช่วยเหลือ และแนะน าได้ 
  2.2 เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ  
   (1) สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร อบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้ม และค าพูดอ่อนโยน 
   (2) สนใจชีวิต ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ด้วยค าถาม และแสดงท่าทาง 
   (3) เมตตากรุณาแก่นักศึกษา ด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลาย ๆ ทาง ที่จะช่วยให้นักศึกษา
พิจารณาเป็นทางออก 
   (4) แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอค าปรึกษา ด้วยการหยุดท าอย่างอ่ืน และตั้งใจ 
เต็มใจ กระตือรือร้นที่รับฟังนักศึกษา 
   (5) เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจ สนใจ และห่วงใยที่จะช่วยนักศึกษาเสมือน
ลูกและศิษย์ คอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่ าเสมอถึงผลจากการให้ค าปรึกษาไปแล้ว 
  2.3 เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
   (1) ให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี โดยศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น เกี่ยวข้องให้มากและ
ถ่องแท้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจดจ าข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นย า และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหากรณีต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
   (2) รับฟังปัญหา ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกด้าน โดยกระตุ้นให้นักศึกบอกเล่า
เรื่องราว เหตุผล และความรู้สึก ให้หมด ระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะ หรือใช้ค าพูดตอบโต้ว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้น 
เช่นนี้ จนนักศึกษาไม่กล้าบอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
   (3) การตีความเรื่องราวข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ควรถามความเห็น ความรู้สึกจากนักศึกษา
ด้วยว่าอาจเป็นเช่นนั้น เช่นนี้ได้ การตีความใดๆ หากตีความผิดพลาดไม่ใช้หลักการดังกล่าว อาจท าให้การ
แก้ปัญหาผิดพลาดได้ 
   (4) การสะท้อนตัวตนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน โดยใช้
ค าพูดกระตุ้นน านักศึกษาได้ส ารวจตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา หรืออาจารย์บอกความรู้สึกนึก
คิดของตนวิจารณ์นักศึกษาออกมาตรงๆ และจริงใจ เพ่ือให้เป็นกระจกสะท้อนที่นักศึกษาจะได้มองเห็นเข้าใจ
ตนเองและคนอ่ืนชัดเจนขึ้น แต่ต้องอยู่บนหลักแห่งความสุภาพ และบรรยากาศไม่เคร่งเครียด จริงจังเกินไป 
   (5) การตั้งค าถาม อาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้ค าถาม ที่ชัดเจน สุภาพ และมีจุดหมายที่
ต้องการให้นักศึกษาสะท้อนข้อมูลเหมาะสมและใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่ชัด โดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้าง
ความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ของนักศึกษา 
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   (6) การชี้ทางออกเพ่ือแก้ปัญหาแก่นักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคการให้
ก าลังใจโดยใช้ค าพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความม่ันใจ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและเสนอแนะให้
นักศึกษาใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 3. การบันทึกและการรายงานการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานั้น จะต้องบันทึกการท างานไว้อย่างเป็นระบบ เป็นราย
กรณี รายสัปดาห์ และรายเดือน นับตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
  3.1 รวบรวมประวัตินักศึกษาลงในระเบียนสะสม ตามแบบบันทึก  
  3.2 รายงาการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบบันทึก 
  3.3 รายงานการบันทึกการให้ค าปรึกษา ตามแบบบันทึก บันทึกการขอความช่วยเหลือ/แนะน า 
นักศึกษา ตามแบบบันทึก และบันทึกการขอเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาพบเพื่อปรึกษาหารือ ตามแบบบันทึก 
ส าหรับแบบบันทึก และให้รายงานเฉพาะกรณีท่ีมีการใช้แบบบันทึก 
  3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษาตาม
แบบบันทึก 
  3.5 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะต้องด าเนินการให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบ
บันทึก 
  3.6  เมื่อสิ้นปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องประเมินตนเองตามแบบบันทึก 
  3.7 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาตามเอกสารหลักฐาน
แบบฟอร์มต่างๆ โดยน าส่งคณะเพ่ือใช้ประกอบตามเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ 
  3.8  การรายงานการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากช่วยเตือนความจ าเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติแล้ว 
ยังช่วยติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังช่วยให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าของศิษย์ภายหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้วด้วย 
 
   การให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเป็นหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ที่ปรึกษาและทุกภาค  ส่วน
ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ สวัสดิการ กิจกรรม แนะน าเกี่ยวกับอาชีพ ศึกษาต่อ หรือ เรื่องส่วนตัวและ
สังคม และต้องท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมของนักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย การให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาประจ ากลุ่มที่ปรึกษา แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ  
   3.1 การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักศึกษาประจ ากลุ่มที่ปรึกษา การช่วยเหลือด้าน
วิชาการ เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถศึกษาในสถานศึกษาได  ึ ส าเร็จอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจในแนวปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ นักศึกษาเกี่ยวข้องดังนี้  
   1. การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและแผนการเรียน  
   2. การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกวิชาและการลงทะเบียนเรียน  
   3. การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยน ถอน - เพ่ิม วิชาเรียนหรือการลาพัก การเรียน   
   4. การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการเรียนหาทางการเรียน  
   5. การแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อนให้ปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น  
   6. การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวัดผลและการสอบ  
   7. การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
   8. การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการขอใบรับรองต่าง ๆ  
   9. การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
   10. การให้ค าแนะน าเรื่องการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ในการให้ความรู้ความเข้าใจดังกล่าว  
อาจชี้แจงในชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ การประชุมกลุ่มที่ปรึกษาหรือให้ค าปรึกษาเป็นรายคนเมื่อนักศึกษา
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มีปัญหามาขอรับค าปรึกษา ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาทางวิชาการให้ศึกษาจากคู่มือนักศึกษาหรือขอจากส านัก
ส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน โดยจะยกกรณีการให้ค าปรึกษาและความเห็นชอบในการลงทะเบียน  เรียนที่
มักพบบ่อย มีดังต่อไปนี้  
  3.1.1 การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ การลงทะเบียนเรียนปกติ
และ การลงทะเบียนเรียนล่าช้า อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน 
เรียน และส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะต้องลงนามให้ความ เห็นชอบในเอกสาร
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาด้วย ในการลงทะเบียนเรียนอาจารย์ที่ ปรึกษาควรก าชับให้นักศึกษาระมัดระวัง
ในการตรวจรหัสรายวิชาให้ถูกต้อง เพราะส านักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียนจะยึดเลขรหัสรายวิชาเป็น
ส าคัญในการท าการ  
  3.1.2 ระบบหน่วยกิตอาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาของ นักศึกษา
ในการดูแลเป็นอย่างดี โดยปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาก าหนดเป็นหน่วยกิตที่  แสดงถึงเวลาเรียนเป็น
คาบต่อสัปดาห์ ในหนึ่งคาบจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 50 นาที และหน่วยกิตจะแสดงค่าระดับความส าคัญ 
ในแต่ละรายวิชาด้วย ซึ่งเวลาเรียนอาจจะเท่ากันหรือ มากกว่าจ านวนหน่วยกิตก็ได้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
   โครงสร้างระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ในการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่
เรียนจะบรรลุตามประสงค์ได้ด้วยดี จ าเป็นต้องอาศัย บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้การ
บริหารการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในปัญหาทุก ๆ ด้าน ได้รับการแก้ไขได้ถูกจุด จึงมีบุคลากรหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ดังโครงสร้างระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
นักศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนระดับมหาวิทยาลัย 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนระดับคณะวิชา 

นักศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ได้ก าหนดกรอบแผนการด าเนินงานของอาจารย์ที่  
ปรึกษาหมู่เรียน โดยการน าPDCA มาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา    
หมู่เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ 
   P (Plan) คือ การวางแผนการท างาน ซึ่งต้องรู้ว่าจะให้ใครท า ท าอะไร  
   D (Do) คือ การลงมือท า ท าอย่างไรให้เกิดผลดี  
   C (Check) คือ การตรวจสอบงานที่ท า ซึ่งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนจะต้องเป็น 
ผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน และต้องด าเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงาน  
   A (Act) คือ การปรับ0ปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น ผลของการตรวจสอบ จะเห็นข้อผิดพลาดหรือ 
ผลกระทบอย่างไรในการด าเนินงาน จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
    

กรอบแผนการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
กิจกรรมการด าเนินงาน วงจรควบคุมคุณภาพ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่
เรียน 

P เมษายน -พฤษภาคม 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรมด้านอาจารย์ที่
ปรึกษา 

P พฤษภาคม 

3. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาเพ่ือก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 

D พฤษภาคม 

4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่
เรียนทกุปี การศึกษา 

D พฤษภาคม 

5. จัดท าและพัฒนาคู่มือและแนวปฏิบัติของอาจารย์
ที ่ปรึกษาหมู่เรียน 

D พฤษภาคม 

6. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกปี 
การศึกษา 

D มิถุนายน 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
หมู่เรียน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ทุกภาค
เรียน จนนักศึกษา ส าเร็จตามหลักสูตร 

D ตลอดปีการศึกษา 1) 
รายงานครั้งที่ 1 เดือน
ธันวาคม 2) รายงานครั้งที่ 
๒ เดือนพฤษภาคม 

8. กรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ก ากับ 
ติดตาม การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 

C ตลอดปีการศึกษา 

9. จัดให้มีการประเมินแผนงานและการด าเนินงาน
ระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน เพ่ือพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ ปรึกษาหมู่เรียนให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 

C เมษายน 

10. น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
ระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 

A เมษายน 
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เบื้องต้นของนักศึกษา 
โปรแกรมวิชา................................................จ านวน.........คน 

คณะ.................................................................. 
...................................................................อาจารยท์ี่ปรึกษาหมู่เรียน 

------------------------------------------------------------------------------------ 
1. จัดท าประวัติข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาที่รับผิชอบ ให้ครบทุกช่อง และทุกคน 
2. สิ่งส าคัญควรสอบถามข้อมูลหมู่เลือด (โลหิต ) และโรคประจ าตัวให้ชัดเจนแน่นอน หากนักศึกษาท่าน 

ใดไม่ทราบหมู่เลือดตนเอง ให้ด าเนินการตรวจหากรุ๊ปโลหิตหรือหมู่เลือดให้แน่ชัด 
3. ควรมีรูปถ่ายของนักศึกษาทุกคนติดให้ตรงกับชื่อ – นามสกุลของนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือที่จะได้จดจ 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 ลูกพ่ีลูกน้อง ฯลฯ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองเช่นกัน 

6. ข้อมูลปัจจุบัน ทุน กยศ. และทุนการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น ทุนมูลนิธิ ห้างปูน ทุนในพระราชานุเคราะห์ 
ทุน ปตท. สผ. จากัดมหาชน ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน ทุนเกื้อกูลเพ่ือการศึกษา SET และอ่ืน ๆ 
 

 
     ล าดับที่ 1 ชื่อ – สกุล ...............................................................................ชื่อเล่น.................. 

รูปภาพ   รหัสประจ าตัว.............................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................................. 
     หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว....................................................................................... 
     เบอร์โทร......................................................เบอร์เพ่ือนสนิท..... ............................................. 

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ..................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม .......................... 

             ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ............... เบอร์โทร ..................... 
บิดาชื่อ .....................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ .......................................... .......อาชีพ................... 
เบอร์โทรบิดา .................................................................. เบอร์โทรมารดา ... ................................................................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ................................................................ 
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ......................................... บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................ 

 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด



     ล าดับที่ 2 ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น..................  
รูป  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................ 

    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว............................................................................... 
    เบอร์โทร................................ .......................................เบอรเ์พ่ือนสนทิ........................ 

 
จบการศึกษาจาก .............................................. ................................................................................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม .......................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ..................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..... ....................................อาชีพ................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ........................... 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ......................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ .................................บา ท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน....................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร .................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................  
 

 
      
    ล าดับที่ 3 ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น..................  

 รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................ 
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท......................... 

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ...................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................................... ....อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา ........... ..................................................... 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) ..............................................  
 
 
 
 
 
 
 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด
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    ล าดับที่ 4 ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น..................  
  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  

    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอรเ์พ่ือนสนทิ......................... 

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน ................................................................ .................................................. เบอรโ์ทร ....................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................................... ....อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................................... ............ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ.............................................. .......... 
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บ าท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 5 ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น..................  

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ......................................................................................................................... ......................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ...................... 
บิดาชื่อ ............................... ....................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ........................ ..........บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด
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    ล าดับที่ 6 ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น..................  
  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................. ................ 

    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................. เบอรโ์ทร ...................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................... ....................อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บ าท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 7 ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น..................  

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ........................................................................................................................ .......................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ....................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................... .............บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด
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    ล าดับที่ 8 ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น..................  
  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด........... ...................... 

    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ...................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา ..................... ........................................... 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอรโ์ทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 9 ชื่อ – สกุล ........................................................................ชื่อเล่น..................  

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................ ...................................... เบอรโ์ทร ....................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................................... ....อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอรโ์ทรมารดา ................................................................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บ าท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

    ล าดับที่ 10 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 
  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  

    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ...................... 
บิดาชื่อ ................................... ................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ............................ ......บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 11 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................ ...................................... เบอรโ์ทร ....................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................................... ....อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอรโ์ทรมารดา ................................................................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................... ............. 
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บ าท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

    ล าดับที่ 12 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 
  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  

    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ...................... 
บิดาชื่อ ................................... ................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ............................ ......บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 13 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน .................................................................................................................. เบอรโ์ทร ....................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ .................... .....................อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บ าท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 

 
 
 
 

 
 

 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

    ล าดับที่ 14 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 
  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................ 

    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................ .......................................................... เบอรโ์ทร ...................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................................... ....อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .............................................. .................. 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................ ................ 
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บ าท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 15 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ....................... 
บิดาชื่อ .................................. .................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 

 
 

 
 
 
 
 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
    ล าดับที่ 16 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................ ...................................... เบอรโ์ทร ...................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................................... ....อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอรโ์ทรมารดา ................................................................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บาท  
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 17 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว.................................... ........................................... 
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก .................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ....................... 
บิดาชื่อ .................................. .................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ .......................... ........บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 

 
 

 
 
 
 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด
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     ล าดับที่ 18 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................ ...................................... เบอรโ์ทร ...................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................................... ....อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอรโ์ทรมารดา ................................................................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ..................................บ าท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 19 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ......................................................................................................................... ......................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ....................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ...................... ............บาท 
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ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
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ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 

 
 
 
 
 
 
 

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด

[ดึงดูดความ
สนใจของผู้อ่าน
ของคุณด้วยค า
อ้างอิงที่ยอด



 

 

23 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

    ล าดับที่ 22 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 
  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  

    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ......................................................................................................................... ......................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ..... เบอร์โทร ...................... 
บิดาชื่อ ............................... ....................อาชีพ............ มารดาชื่อ .........................................อาชีพ.................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา .................................... ............................ 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ........................................................  
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน ................................ รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ ........................ ..........บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… เบอร์โทร ..................................  
ปัจจุบันได้  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................. 
 
 
    ล าดับที่ 23 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น.................. 

  รหัสประจ าตัว......................................................วัน/เดือน/ปี เกิด................................  
    หมู่เลือด...................มีโรคประจ าตัว...............................................................................  
    เบอร์โทร.......................................................................เบอร์เพ่ือนสนิท.........................  

 
จบการศึกษาจาก ............................................................................................................... ................................... 
.............................................................................................................ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ........................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ........................................................ .......................................................... เบอรโ์ทร ....................... 
บิดาชื่อ ...................................................อาชีพ............ มารดาชื่อ ..................................... ....อาชีพ..................... 
เบอร์โทรบิดา ............................................................. เบอร์โทรมารดา ............................................ .................... 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  บิดา มารดา ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ...................................... .................. 
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ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน........................................................................................................................................ 
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    ล าดับที่ 29 ชื่อ – สกุล ......................................................................ชื่อเล่น..................  
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ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2559 
โปรแกรมวิชา ............................................ รหัสหมู่เรียน ................................ 
คณะ............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
ครั้งที่ 1  วัน........................................................................................................  
   ณ อาคาร........................................................ ห้อง............................. 

กิจกรรม ..............................................................................................  
เรื่อง ........................................................................................ ............ 

 
 

โปรแกรมวิชา ............................................ รหัสหมู่เรียน ................................ 
คณะ............................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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   ณ อาคาร........................................................ ห้อง.............................  

กิจกรรม .............................................................................................. 
   เรื่อง ....................................................................................................  

 
 

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

 
ครั้งที่ 3  วัน........................................................................................................  
   ณ อาคาร........................................................ ห้อง............................. 

กิจกรรม ..............................................................................................  
   เรื่อง .................................................................... ................................ 

 
 
 

โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 

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

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 2559 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค์ 
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สถานที่ด าเนินกิจกรรม......................................................................................................... ................ 
 
ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม เวลา...........................................................................................................  
 
เป้าหมายกิจกรรม  ความส าเร็จของกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ ผลงานที่ปฏิบัติได้จริง 
1. ด้านปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน................คน 

1. ด้านปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม จ านวน................คน 

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

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

 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/ 2559 

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

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วัน................ที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. 2569 
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วัตถุประสงค์ 
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2. ด้านคุณภาพ 
2.1............................................................................... 
2.2............................................................................... 

ด้านคุณภาพ 
2.1............................................................................... 
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ตารางเวลาให้ค าปรึกษาเรื่องทั่วไป 
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รายงานการด าเนินงานตามภารกิจ 
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ปีการศึกษา 2559 
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โปรแกรมวิชา ....................................................................... รหัสหมู่เรียน ......................................... 
คณะ................................................................................................ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

จ านวนนักศึกษาเดิม ....... คน ปัจจุบันมีเพศชายจ านวน ....... คน เพศหญิง ...... คน รวมเหลือ.....คน 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่าง 

ข้อมูลเบี้องต้นนักศึกษา 
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(ตัวอย่าง) 
ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา 

โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

............................................................อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 

 
 
    ล าดับที่ 1  ชื่อ – สกุล นายอนุวัฒน์  แนไพร ชื่อเล่น นิว 
     รหัสประจ าตัว531320125 วัน/เดือน/ปี เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2535 

    หมู่เลือด โอ (O) มีโรคประจ าตัว โรคภูมิแพ้ หอบ หืด 
  เบอร์โทร 087-7285401 เบอร์เพื่อนสนิท 095-32568888 
 

จบการศึกษาจาก โรงเรียนคลองลานวิทยา หมู่  5  บ้านบ้านมอมะปรางทอง อ.คลองลาน  
จ. ก าแพงเพชร  62180  ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี ่ย ส ะ ส ม 3.30  
ที่อยู่ปัจจุบัน 128 หมู่ 5 บ้านคลองน้ าไหล ต.คลองน้ าไหล จ. ก าแพงเพชร 62180  
เบอร์โทร 087-7285401 
บิดาชื่อ นายวิน แนไพร อาชีพ รับจ้างทั่วไป มารดาชื่อ นางน้ าฝน แนไพร อาชีพ แม่บ้าน 
เบอร์โทรบิดา 081-7865654 เบอร์โทรมารดา 081-7865654 
ปัจจุบันผู้รับผิดชอบส่งเรียน  [√] บิดา มารดา [  ] ญาติสนิท ส่งตัวเอง คนอ่ืน ชื่อ................. 
อาชีพผู้รับผิดชอบส่งเรียน รับจ้างทั่วไป รับผิดชอบส่งเรียนประมาณเดือนละ 2,000 บาท 
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบส่งเรียน ญาติสนิทที่ส่งเรียนมีศักดิ์เป็น ป้า ชื่อนางสมร ยาใจดี หมู่ 5 บ้านคลองน้ าไหล 
ต.คลองน้ าไหล จ. ก าแพงเพชร 62180  เบอร์โทร 081-3653696 
ปัจจุบันได้ [√] กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) [√] ทุนการศึกษาอ่ืน ๆ (ระบุ) ทุนมูลนิธิห้างปูน 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

โปรแกรมวิชาพลศึกษา รหัสหมู่เรียน 5419201 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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จ านวนนักศึกษา 35 คน ปัจจุบันมีเพศชายจ านวน 20 คน เพศหญิง 15 คน รวมเหลือ 35 คน 
 
ภาคเรียน/ข้อมูล ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สาเหตุ 
ภาคเรียนที่ 
1/2559 

1 นายกัณตภัทร  หาญก าจัดภัย ย้ายไปเรียนคณะอื่น 

2 นายนฤเบศ  ภู่ยิ่งยงค์ ท างานหลังเลิกเรียน ท าให้ขาด
เรียนบ่อย 

3 นายอเนก  อินยั้ง มีความเสี่ยงเรื่องชู้สาว เพราะมี
ปัญหาเรื่องการคบเพ่ือนต่าง
สถาบัน 

4 นายพิทักษ์  ชมนก มีปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากมี
น้ าหนักตัวที่มากข้ึน 

5 นายสิทธิพงศ์  สุขงาม ไม่สนใจการเรียน ขาดเรียนเป็น
ประจ า เนื่องจากคบเพ่ือต่างคณะ
และคาดว่าจะมีปัญหาเรื่องชู้สาว 

6 นายประสาร  มั่นศิลป์ไพบูลย์ มีปัญหาด้านสุขภาพ  กระดูกขา
ใส่เหล็ก 

7 นายวิทวัส  ดอนสันเที๊ยะ มีปัญหาคาดว่าน่าจะเสี่ยงเรื่องยา
เสพติด เนื่องจากบริเวณหอพักมี
นักศึกษาหลากหลายสถาบันอยู่
รวมกัน และอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงกับ
ยาเสพติดสูง 

8 นายจักรกิช  จีนเกิด มีปัญหาทางครอบครัว ผู้ปกครอง
แยกทางกัน ต้องท างานระหว่าง
เรียน และหลังเลิกเรียน ท าให้
ขาดเรียนเป็นประจ าและอยู่ใน
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีคะแนน
ผลการเรียนต่ า 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง 

ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง) 
ตารางนัดหมายชั่วโมงโฮมรูม 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2559 
โปรแกรมวิชา ..............................................รหัสหมู่เรียน................... 

คณะ........................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม 
เรื่อง ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ หอประชุมรัตนอาภา 
กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม 
เรื่อง ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม 
เรื่อง ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง 

ประวัติส่วนตัว 
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ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ    นายณะราทิ น้อยม่วง 
วัน/เดือน/ปี เกิด  1 มีนาคม 2524 
บิดา    นายรวย  น้อยม่วง   
มารดา    นางเสมอ  น้อยม่วง  
หมายเลขโทรศัพท์  055-706517 มือถือ  095-32568888 
E-Mail   GOF-PAP@HOTMAIL.COM  
ที่อยู่ปัจจุบัน   
    บ้านเลขท่ี 250 หมู่ 2 ต าบลหนองคล้า  อ าเภอไทรงาม   

จังหวัดก าแพงเพชร 62150 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

ประถมศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 2537 โรงเรียนบ้านวังโขน 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น 2540 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย 2543 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ระดับปริญญาโท สาขายุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

     
สถานที่ท างานปัจจุบัน 
  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


