
บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงจาก คู่มืออาจารยท์ี่ปรึกษา และ คู่มือนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  



ความส าคญัของงานอาจารยท์ี่ปรึกษา 

 เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมไ่ดเ้ล็งเห็นความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์

ปรึกษาในการพฒันาบณัฑิตใหม้ีคุณภาพ เน่ืองจากอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบันักศึกษามาก

ท่ีสุด สามารถช่วยก ากบัดูแลนักศึกษาทั้งทางดา้นวิชาการ ใหค้ าปรึกษาทางดา้นการเรียน การใชชี้วิต 

ทั้งในรั้วมหาวิทยาลยัและในสงัคม ท าใหม้ีการก าหนดภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นภาระงานหลกัของ

อาจารยป์ระจ าทุกคน  

หนา้ที่ของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาตามท่ีสาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลยัก าหนดไวเ้ป็นนโยบายและ

แผนงาน 

2. รบัผิดชอบ ติดตาม ดูแล และใหค้ าปรึกษาดา้นต่างๆ แก่นักศึกษาหมูเ่รียนท่ีรบัผิดชอบ ตาม

บทบาทหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา ตลอดจนแกปั้ญหา ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาใหป้ระสบ

ผลส าเร็จทางดา้นการศึกษา การด ารงชีวิต จนกวา่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือพน้สภาพ

นักศึกษา 

3. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของอาจารยท่ี์ปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลยั เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่

นักศึกษา 

เกณฑภ์าระงานอาจารยท์ี่ปรึกษาและแนวปฏิบตั ิ

 มหาวิทยาลยัก าหนดเกณฑภ์าระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาไว ้2.0 ภาระงาน (ชัว่โมงท างานต่อ

สปัดาหต่์อภาคเรียน) ส าหรบังานท่ีปรึกษาหมูเ่รียน และก าหนด 2.0 ภาระงานส าหรบังานให้

ค าปรึกษาทัว่ไป โดยอาจารยทุ์กคนตอ้งก าหนดตารางเวลาการท างานท่ีจะใหค้ าปรึกษาทัว่ไป หรือทาง

วิชาการแก่นักศึกษา โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. อาจารยป์ระจ าทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยตอ้งใหค้ าปรึกษาทัว่ไปแก่นักศึกษา 2 

ชัว่โมงท างาน ต่อสปัดาห ์ต่อภาคเรียน (30 ชัว่โมงท างาน / ภาคเรียน) 

2. อาจารยป์ระจ าทุกคนตอ้งก าหนดตารางเวลาส าหรบัใหค้ าปรึกษา (Office Hour) แก่นักศึกษา

ประจ าสปัดาห ์และประกาศแจง้ใหนั้กศึกษาไดร้บัทราบ 

3. อาจารยป์ระจ า 1 คน รบัผิดชอบเป็นอาจารยป์ระจ าหมูเ่รียน จ านวนเหมาะสม ไมค่วรเกิน 2 

หมูเ่รียน 

4. อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาท่ีไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมูเ่รียน ตอ้งให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหมูเ่รียนท่ีรบัผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการโฮมรูมอยา่งนอ้ย 1 ครั้งต่อ

ภาคเรียน 



5. อาจารยท่ี์ปรึกษาหมูเ่รียนก าหนดเวลาการโฮมรูมนักศึกษาในหมูเ่รียนท่ีรบัผิดชอบในแต่ละภาค

เรียน และประกาศแจง้ใหนั้กศึกษาหมูเ่รียนท่ีตนรบัผิดชอบไดร้บัทราบ 

6. อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งบนัทึกการใหค้ าปรึกษาลงในแบบบนัทึกใหค้ าปรึกษาทุกครั้ง ทั้งการให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทัว่ไป และนักศึกษาหมูเ่รียนท่ีตนรบัผิดชอบ และรายงานผลการ

ปฏิบติังานอาจารยท่ี์ปรึกษาเมื่อส้ินสุดแต่ละภาคเรียน 

7. อาจารยท่ี์ปรึกษาปฏิบติัหน้าท่ีใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ ดา้นทกัษะอาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและ

ทกัษะชีวิต และดา้นการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพดา้นต่างๆ แก่นักศึกษาอยา่งสม า่เสมอ โดยให้

ความส าคญัไมน่้อยกวา่การสอน เพ่ือความส าเร็จของนักศึกษาในดา้นการเรียนและการ

ด ารงชีวิตในสงัคม อนัหมายถึงคุณภาพของบณัฑิต 

โครงสรา้งการปฏิบตังิานของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

 ก าหนดโครงสรา้งปฏิบติังานของอาจารยท่ี์ปรึกษาไว ้ดงัน้ี 

1. เมื่อนักศึกษามีปัญหาตอ้งการค าปรึกษาและหรือความช่วยเหลือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

นักศึกษาสามารถไปพบอาจารยท่ี์ปรึกษาตามตารางเวลาท างานท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนดไว้

ในตารางสอนประจ าภาคเรียน ซ่ึงแจง้ใหนั้กศึกษาทราบแลว้ 

2. นักศึกษาหมูเ่รียนหรือนักศึกษาทัว่ไป สามารถขอความช่วยเหลือ ปรึกษาทางดา้นวิชาการ ดา้น

ทกัษะอาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและทกัษะชีวิต และดา้นพฒันาส่งเสริมศกัยภาพดา้นต่างๆ ซ่ึง

อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งใหค้ าปรึกษา ช่วยเหลือแกปั้ญหาต่างๆ เหล่าน้ีเพ่ือใหยุ้ติ รวมทั้งช่วย

พฒันาส่งเสริม สนับสนุน ใหนั้กศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 

3. กรณีอาจารยท่ี์ปรึกษาแกไ้ขปัญหาไมไ่ดด้ว้ยเหตุติดขดัปัญหาในระเบียบ ขอ้บงัคบั เวลา หรือ

อ่ืนๆ อาจารยท่ี์ปรึกษาควรขอความช่วยเหลือ ปรึกษา จากบุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี ความ

รบัผิดชอบโดยตรง หรือประสานงาน ขอความช่วยเหลือ/ความชดัเจน หรืออนุเคราะหจ์าก

บุคคล เช่น เจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ อาจารยผู์ส้อนท่ีเป็นเครือขา่ยในสาขาวิชา คณะ ท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือขอค าปรึกษา ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการด าเนินงานอาจารยท่ี์ปรึกษา

สาขาวิชา และคณะ ตามล าดบั เมื่อไดร้บัความชดัเจนแลว้จึงช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา 

4. อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งก ากบั ติดตามการศึกษาเล่าเรียนและการใชชี้วิตของนักศึกษาหมูเ่รียนท่ี

ตนรบัผิดชอบ ดว้ยการใหค้ าปรึกษาตามตารางเวลาและการโฮมรูม (อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง) เพ่ือช่วยเหลือช้ีแนะเก่ียวกบัวิชาการ อาชีพ บุคลิกภาพและทกัษะชีวิต การพฒันาส่งเสิรม

ศกัยภาพดา้นต่างๆ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหา ซ่ึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการช่วยนักศึกษาไดเ้รียน

ส าเร็จตามหลกัสูตร 

 

 



แผนภูมิโครงสรา้งการปฏบิติังานของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

บทบาทภาระ หนา้ที่ของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

 อาจารยท่ี์ปรึกษามีบทบาทภาระหนา้ท่ีส าคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นอาชีพ ดา้น

บุคลิกภาพและทกัษะชีวิต ดา้นการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพดา้นต่างๆ แก่นักศึกษา โดยอาจารยท่ี์

ปรึกษาสามารถใหค้ าปรึกษา ก ากบัดูแล ติดตามนักศึกษาไดใ้นทุกเวลาท่ีเหมาะสมตลอดระยะเวลาท่ี

นักศึกษาในความรบัผิดชอบศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั 

1. ดา้นวิชาการ 



1) ใหค้ าปรึกษา แนะน านักศึกษาเก่ียวกบัหลกัสูตร เกณฑส์ าเร็จการศึกษาตามโครงสรา้ง

หลกัสูตรและแผนการเรียน 

2) ใหค้ าแนะน านักศึกษาเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน และควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษา

ใหเ้ป็นไปตามแผนการเรียน และระเบียบของมหาวิทยาลยั 

3) ใหค้ าแนะน านักศึกษาเก่ียวกบัวิธีการเรียนใหป้ระสบความส าเร็จ วิธีการศึกษาคน้ควา้ การท า

โครงการ โครงงาน และกิจกรรมนักศึกษา 

4) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคเรียน และกระตุน้ใหนั้กศึกษาพฒันาผลการเรียนใหดี้

ขึ้ น 

5) ใหค้ าปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแกไ้ขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 

6) ใหค้ าแนะน า เตือน นักศึกษาใหป้ฏิบติัตรงตามก าหนดเวลาในปฏิทินวิชาการตของ

มหาวิทยาลยั 

7) ตกัเตือน ช้ีแนะใหนั้กศึกษาด าเนินการตามระเบียบงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบันักศึกษา และ

ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาทางวิชาการ 

8) ช่วยเหลือนักศึกษาในการใหค้วามเห็นและเซ็นเอกสาร แบบฟอรม์ค ารอ้งต่างๆ ทางวิชาการ 

โดยใหย้ึดหลกัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และตรงตามเวลาก าหนดของมหาวิทยาลยั 

9) ตรวจสอบการส าเร็จของนักศึกษาในความรบัผิดชอบ ใหเ้ป็นไปตามโครงสรา้งและเง่ือนไขของ

หลกัสูตร 

10) ใหค้ าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

2. ดา้นอาชีพ 

1) ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในสถานการณ ์และโอกาสในการประกอบวิชาชีพในสายวิชาท่ีนักศึกษา

เรียนอยู ่เพ่ือเตรียมตวัและพฒันาตนเขา้สู่วิชาชีพ 

2) ใหข้อ้มูล และแนะน าแหล่งงาน สถานฝึกประสบการณว์ิชาชีพ โดยอาศยัขอ้มูลจากแหล่ง

สารสนเทศต่างๆ จากศูนยบ์ริการขอ้มูลและใหค้ าปรึกษาแนะแนวเก่ียวกบัการศึกษาและอาชีพ 

ของคณะ และจากแหล่งงานอ่ืนๆ 

3) ใหค้ าแนะน าวิธีการหางานท าเพ่ือเสริมรายไดร้ะหวา่งศึกษา วิธีการท างาน การปรบัตวัในการ

ท างาน 

3. ดา้นบุคลิกภาพและทกัษะชีวิต 

1) ใหค้ าปรึกษา แนะน า ตกัเตือน แกปั้ญหาส่วนตวั ทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต 

2) ใหค้ าปรึกษา แนะน า ตกัเตือน การปรบัตวัในการเรียน การท ากิจกรรม การเขา้สงัคม การคบ

หาเพ่ือน 

3) ใหค้ าปรึกษา แนะน า ตกัเตือน การพฒันาบุคลิกภาพ การวางตนอยา่งเหมาะสม การส่ือสาร

กบับุคคลอ่ืนทั้งดา้นการพดู การเขียน และความประพฤติ 

4. ดา้นการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพดา้นต่างๆ 



1) ใหข้อ้มูลความรู ้ประชุม อบรม สรา้งเสริมทกัษะทางวิชาการ วิชาชีพ ตามโอกาสและเวลาท่ี

เหมาะสม อยา่งสม า่เสมอเพ่ือใหนั้กศึกษาทนัโลก ทนัเหตุการณ ์และ/หรือเตรียมตวัใหพ้รอ้มท่ี

จะออกไปใชชี้วิตสงัคมภายนอก 

2) แสวงหาทุน หางาน ใหข้อ้มูลช้ีแนะ วิธีการในการขอรบัทุนการศึกษา หรือการท างานระหวา่ง

การศึกษา และใหค้ าแนะน า สัง่สอน อบรมเพ่ือเตรียมศกัยภาพ 

3) อบรม แนะน า วิธีการพฒันาคน ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จริยธรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ความเป็นคนดี เก่ง และมีมารยาท ระเบียบวินัย 

4) ใหค้วามรู ้อบรม สรา้งเสริมทกัษะทางวิชาการ วิชาชีพ เพ่ือสรา้งผลงานสรา้งสรรค ์แขง่ชิง

รางวลั เผยแพร่ผลงานใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์และยกยอ่งเกียรติประวติันักศึกษา 

หลกัการและแนวปฏิบตัใินการใหค้ าปรึกษา 

1. หลกัการใหค้  าปรึกษาแก่นักศึกษา 

1) สมัพนัธภาพระหว่างอาจารยท์ี่ปรึกษากบันักศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาควรสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบันักศึกษา โดยสรา้งความศรทัธา น่าเช่ือถือ ไวว้างใจ ดว้ยวิธีการ

พดูท่ีเป็นมิตร เป็นกนัเอง และพยายามเขา้ใจนักศึกษา 

2) ความเขา้ใจสนความแตกตา่งระหว่างบุคคลของนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาควร

ศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของนักศึกษา สงัเกตและเขา้ใจในบุคลิกภาพ ลกัษณะนิสยั 

ตลอดจนลกัษณะปัญหา เพื่อเลือกใชว้ิธีการแกปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกนั 

3) ความแตกตา่งของลกัษณะปัญหากบัผลกระทบตอ่ชีวิตของนกัศึกษา อาจารยท่ี์

ปรึกษาตอ้งเขา้ใจถึงปัญหาของนักศึกษาวา่ มีปัญหารอบดา้นท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อ

การเรียนและการใชชี้วิตในสงัคมภายนอก อาจารยท่ี์ปรึกษาควรใหค้ าปรึกษาไดทุ้ก

ดา้น  
4) การยอมรบั ใหเ้กียรต ิเคารพตนเองและบุคคลอื่น อาจารยท่ี์ปรึกษาพึงยอมรบั และ

ใหเ้กียรตินักศึกษา ไมดู่หมิ่น เหยียดหยาม ใหค้ าปรึกษาดว้ยใจกวา้ง หนักแน่น รบัฟัง

ดว้ยเมตตา เป็นกลาง ไมก่ล่าวละเมิดผูอ่ื้นในทางเสียหาย ไมเ่ป็นธรรม และสอนให้

นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ยอมรบับุคคลอ่ืนเช่นเดียวกบัการยอมรบัตน 
5) หลกัการติดตาม ประเมินผล อาจารยท่ี์ปรึกษาควรบนัทึกการใหค้ าปรึกษาแก่

นักศึกษา การแสวงหาขอ้มูลเพ่ือการตรวจสอบ การท าความเขา้ใจในปัญหาเร่ืองราวให้

กระจ่าง และใชเ้ป็นฐานขอ้มลูการใหค้ าปรึกษาในครั้งต่อๆ ไป รวมทั้งติดตามผล

ภายหลงัใหค้ าปรึกษา ช้ีแนะ นักศึกษา 
6) หลกัแห่งจรรยาบรรณ อาจารยท่ี์ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ครูอาจารย ์อยา่งเคร่งครดั 



เทคนิคการใหค้ าปรึกษา 

1. ใหค้ าปรึกษาอยา่งถูกตอ้ง ถูกวิธี โดยศึกษาขอ้มูลท่ีจ าเป็น เก่ียวขอ้งใหม้ากและถ่องแท ้

อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งจดจ าขอ้มูลเหล่าน้ีอยา่งแม่นย า และเรียนรูว้ิธีแกปั้ญหากรณีต่างๆ ไว ้

ล่วงหน้า 

2. รบัฟังปัญหา ขอ้มลูต่างๆ ใหค้รบถว้นทุกดา้น โดยกระตุน้ใหนั้กศึกษาบอกเล่าเร่ืองราว 

เหตุผล ความรูสึ้กใหห้มด ระหวา่งฟังไมค่วรขดัจงัหวะ หรือใชค้ าพดูตอบโตว้า่ไมค่วรเป็น

เช่นน้ัน เช่นน้ี จนนักศึกษาไมก่ลา้บอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

3. การตีความเร่ืองราวขอ้มูลท่ีไมช่ดัเจน ควรถามความเห็น ความรูสึ้กจากนักศึกษา และ

สามารถช้ีทาง เสนอแนะ บนหลกัฐานขอ้มลู ขอ้เท็จจริง ท่ีมีอยูน้ั่น การตีความใดๆ หาก

ตีความผิดพลาด ไม่ใชห้ลกัการดงักล่าว อาจท าใหก้ารแกปั้ญหาผิดพลาดได ้

4. การสะทอ้นตวัตนของนักศึกษาเพ่ือใหนั้กศึกษาเขา้ใจตนเอง และเขา้ใจผูอ่ื้น โดยใชค้ าพดู

กระตุน้น านักศึกษาไดส้ ารวจตนเอง และกลา้แสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา หรืออาจารย์

บอกความรูสึ้กนึกคิดของตนวิจารณนั์กศึกษาออกมาตรงและจริงใจ เพ่ือใหเ้ป็นกระจก

สะทอ้นท่ีนักศึกษาจะไดม้องเห็น และเขา้ใจตนและคนอ่ืนชดัเจนขึ้ น แต่ทั้งน้ีอยูบ่นหลกัแห่ง

ความสุภาพ และบรรยากาศท่ีไมเ่คร่งเครียด จริงจงัเกินไป 

5. อาจารยท่ี์ปรึกษาควรใชค้ าถามท่ีชดัเจน สุภาพ และมีจุดหมายท่ีตอ้งการใหนั้กศึกษา

สะทอ้นขอ้มูลและใชค้ าถามเพ่ือใหไ้ดค้ าตอบท่ีแน่ชดั โดยมีจุดมุง่หมายจะสรา้งความเขา้ใจ

ในแง่มุมต่างๆ ของนักศึกษา 

6. การช้ีทางออกเพ่ือแกปั้ญหาแก่นักศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาตอ้งใชเ้ทคนิคการใหก้ าลงัใจโดย

ใชค้ าพดูกระตุน้ใหนั้กศึกษากลา้สูปั้ญหา เกิดความมัน่ใจ และพรอ้มท่ีจะแกไ้ขปัญหาและ

เสนอแนะใหนั้กศึกษาใชเ้หตุผลในการตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 

แนวปฏิบตักิารจดักิจกรรมโฮมรูม 

 กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เป็นกิจกรรมใหค้ าปรึกษากลุ่มแก่นักศึกษาในความรบัผิดชอบ 

ซ่ึงคณะถือเป็นภาระงานประจ าของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีตอ้งจดัเป็นประจ าทุกภาคเรียน นอกเหนือจาก

ภาระการใหค้ าปรึกษาในชัว่โมงท่ีปรึกษาหรือใหค้ าปรึกษาแก่นักศึกษานอกเหนือจากเวลาท่ีก าหนด 

โดยมีหลกัการจดักิจกรรมโฮมรูม ดงัน้ี 

1) ก าหนดกิจกรรมโฮมรูมไม่น้อยกวา่ 1 ครั้งต่อภาคเรียน โดยจดัในช่วงเวลาตรงกนัทุกหมู่

เรียน ในชัว่โมงกิจกรรมหรือตามท่ีตกลง หรือก าหนดกิจกรรมโฮมรูมในรูปแบบอ่ืนท่ีเห็นวา่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะการจดัการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลยั 

2) สาระในกิจกรรมโฮมรูม ควรมีการก าหนดหวัขอ้ส่ือสารอบรม โดยมีขอ้มลูต่างๆ ท่ีจ าเป็นใน

การส่ือสาร ท าความเขา้ใจ ทั้งในดา้นวิชาการ การเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ 



3) มีการบนัทึกการท ากิจกรรม การเก็บขอ้มลูปัญหาและความตอ้งการของนักศึกษาอยา่งเป็น

ระบบและสรา้งความเขา้ใจ หรือช่วยแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของนักศึกษา 

4) มีการติดตาม ประเมินผล กิจกรรมโฮมรูม โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาบนัทุกการปฏิบติังานและ

รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการและผูร้บัผิดชอบ 

เครื่องมือและขอ้มูลในการใหค้ าปรึกษา 

 ในการปฏิบติังานอาจารยท่ี์ปรึกษา จ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือและขอ้มลูเพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนท่ี้

อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจารยท่ี์ปรึกษาจ าเป็นตอ้งเป็น

ผูด้ าเนินการแสวงหา ศึกษา ท าความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ถ่องแท ้เพ่ือใหก้ารแกไ้ขปัญหา

และการดูแลพฒันานักศึกษาเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม เรียบรอ้ย เคร่ืองมือและขอ้มูลในการให้

ค าปรึกษาประกอบไปดว้ย 

1. ทะเบียนประวติันักศึกษา ในระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการฯ จะมีขอ้มลู

ประวติัส่วนตวัของนักศึกษาและผลการเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าคญั

ในการติดตามดูแลนักศึกษาไดต้ลอดเวลา 

2. หลกัสูตรและแผนการเรียนตลอดหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษาหมูเ่รียนจ าเป็นตอ้งศึกษา

หลกัสูตรและแผนการเรียนตลอดหลกัสูตร ใหเ้ขา้ใจทั้งในปรชัญา จุดมุ่งหมาย โครงสรา้ง

ของหลกัสูตร การจดัแผนการเรียนตามหลกัเกณฑข์องหลกัสูตร และควบคุม ดูแล ก ากบัให้

นักศึกษาเรียนตามแผนการเรียน ใหค้รบตามโครงสรา้งและเง่ือนไขของหลกัสูตรอย่าง

สม า่เสมอ 

3. คู่มือการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาจ าเป็นตอ้งศึกษาคู่มือการศึกษาท่ีนักเรียนไดร้บัเพ่ือท่ีจะ

สามารถใหค้ าแนะน าในการปฏิบติักบันักศึกษาได ้

4. ปฏิทินวิชาการ นักศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งยึดถือและติดตามปฏิทิน

วิชาการอยา่งเคร่งครดั หากไมป่ฏิบติัตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะเกิดปัญหาในการเรียนเป็น

อยา่งมาก 

5. แบบฟอรม์ค ารอ้งต่างๆ ทางวิชาการ และแนวปฏิบติั อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถศึกษาท า

ความเขา้ใจถึงขัน้ตอน แนวปฏิบติัเพ่ิมเติมไดจ้ากคู่มือการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการฯ 



หวัขอ้ดา้นวิชาการท่ีควรรู ้

การลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา 

1. ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาภาคปกติจะตอ้งลงทะเบียนเรียนไมต่ า่กวา่ 9 หน่วยกิต แต่ไมเ่กิน 

22 หน่วยกิต นักศึกษาภาคพิเศษจะตอ้งลงทะเบียนไมต่ า่กวา่ 9 หน่วยกิต แต่ไมเ่กิน 15 หน่วยกิต 

2. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ากบัวิชาท่ีเคยลงทะเบียนแลว้ไดเ้ฉพาะในกรณีท่ี 

 1) รายวิชาน้ันได ้F หรือ W หรือ U 

 2) รายวิชาน้ันได ้D+ หรือ D โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3. ขัน้ตอนการลงทะเบียนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Log in เขา้สู่ 

www.reg.cmru.ac.th 

เลือกเมนู “ลงทะเบียน” และคลิก

ปุ่ม “ลงทะเบียน” 

คลิกปุ่ม “ดึงรายวิชาจากแผน” 

หรือ คน้หารายวิชาท่ีตอ้งการ 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยเลือก

เมนู “ตรวจสอบรายวิชาท่ีจอง

เรียน” 

คลิกปุ่ม “ยนืยนัการลงทะเบียน” 



4. การเพ่ิม-ถอนรายวิชาสามารถท าไดภ้ายใน 2 สปัดาห ์โดยนับจากวนัเปิดภาคการศึกษา โดยตอ้ง

ไดร้บัความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5. การยกเลิกรายวิชา (ไดเ้กรด W) ท าไดเ้มื่อพน้ก าหนดถอนรายวิชาจนถึงก่อนการสอบปลายภาค 2 

สปัดาห ์และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

การพน้สภาพนักศึกษา 

1. นักศึกษาท่ีไดเ้กรดเฉล่ียต า่วา่ท่ีก าหนดไวเ้มื่อส้ินภาคการศึกษาท่ี 2 ของแต่ละปีการศึกษา (นับรวม

ภาคการศึกษาท่ีมีการลาพกัการศึกษาดว้ย) จะพน้สภาพตามระเบียบวดัผล 

ปีการศึกษา (นับตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน) เกรดเฉล่ียไมต่ า่กว่า 

1 1.50 

2 1.70 

3 เป็นตน้ไป 1.80 

 2. การจะจบการศึกษาได ้นักศึกษาตอ้งมีเกรดเฉล่ียไมต่ า่กวา่ 2.00 

การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะมีการก าหนดช่วงการจ่ายค่าธรรมเนียมปีการศึกษาน้ันๆ ใน

ปฏิทินวิชาการ แต่หากนักศึกษาไมส่ามารถช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไดภ้ายในช่วงเวลาท่ีก าหนด 

สามารถปฏิบติัได ้ดงัน้ี 

 1. นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงเวลา 30 วนัหลงัจากวนัสุดทา้ยของก าหนด

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยเสียค่าปรบัการจ่ายค่าธรรมเนียมล่าชา้ 30 บาท ต่อวนั 

 2. เมื่อพน้ก าหนดเวลา 30 วนัแลว้ นักศึกษาตอ้งไปติดต่อกองพฒันานักศึกษาเพ่ือติดต่อใหท้ า

เร่ืองเป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรพัยอ์ยา่งแทจ้ริง 

หากนักศึกษาไมไ่ดช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ จนกระทัง่ 1 สปัดาหก์่อนสอบ

ปลายภาค นักศึกษาจะพน้สภาพนักศึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาควรเน้นย า้ใหนั้กศึกษาเก็บใบเสร็จการ

ช าระคา่ธรรมเนียมการศึกษาไวด้ว้ย 


