


คํานํา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกนไดตระหนักถึงความสําคัญและบทบาท

ของอาจารยท่ีปรึกษา เนื่องจากอาจารยเปนผูอยูใกลชิดนิสิต นอกจากใหกระบวนการเรียนรูแลว ยังทําหนาท่ี

ความเปนกัลยาณมิตรท่ีดีกับนิสิตภายในมหาวิทยาลัย คอยดูแลชี้แนะแนวทางใหแกลูกศิษย ในการดํารงตนใน

มหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร สามารถชวยเหลือ แกไขปญหาแกนิสิตซ่ึงเปนปจจัยท่ีสนับสนุนการนําไปสู

ความสําเร็จในการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ   

อาจารยท่ีปรึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนานักศึกษาในดานตาง ๆ เชน การปรับตัว บุคลิกภาพ 

เจตคติ และสรางบรรยากาศแหงความรัก ความอบอุนใหแกนนิสิต ทําใหนิสิตเกิดความรัก ความผูกพันตอ

อาจารยและสถาบัน วิทยาลัยสงฆขอนแกน โดยกลุมงานบริหารจึงไดดําเนินการจัดทําคูมืออาจารยท่ีปรึกษาข้ึน

หลังจากการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษา และการทบทวนและพิจารณาจาก

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆขอนแกน ในคูมืออาจารยท่ีปรึกษาประกอบไปดวยบทบาทหนาท่ีของ

อาจารยท่ีปรึกษา บทบาท ภาระ หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา หลักการและแนวปฏิบัติในการใหคําปรึกษา

เครื่องมือและขอมูลในการใหคําปรึกษา รวมท้ังการประเมินผลระบบอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงเครื่องมือดังกลาวจะ

ชวยใหนิสิตประสบความสําเร็จในการศึกษา อีกท้ังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต มหาวิทยาลัย 

คณาจารยอันนําไปสูความสําเร็จในการศึกษาของนิสิต       

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมืออาจารยท่ีปรึกษาเลมนี้ จะเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาและชี้แนะ

ในสิ่งท่ีถูกท่ีควรปรึกษานิสิตไดเปนอยางดี และจะเปนประโยชนในการพัฒนางานระบบอาจารยท่ีปรึกษาของ

มหาวิทยาลัยใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงคตอไป 



ค ำปรำรภ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการจัดการศึกษา
ด้านพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม โดยมีพันธกิจ
ที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และ
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะมีคุณภาพตามลักษณะบัณฑิต
ที่พ่ึงประสงค์หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรับนิสิตที่หลากหลาย แตกต่าง ทั้งเพศ วัย สถานภาพ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นจ านวนมาก โดยมุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญคือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ควบคู่กับการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดท าขึ้นเล่มนี้ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญทีจ่ะช่วยเป็นแนวทางให้เกิดความเข้าใจในระบบและกลไก บทบาท หน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษาให้สามารถท าหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น เพราะแท้จริงแล้วอาจารย์ที่ปรึกษา
เท่านั้นที่เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับนิสิตมากกว่าคนอ่ืนๆ นอกจากจะให้กระบวนการเรียนรู้แล้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษายังจักต้องท าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัย คอยดูแล 
ชี้แนะแนวทางให้ลูกศิษย์ในการด ารงตนขณะท าการศึกษาจนตลอดหลักสูตร เพ่ือเป็นการ
ป้องกัน แก้ไข ปัญหาที่พึงเกิดขึ้นกับนิสิต ซึ่งเป็นการพร่ าสอน ตามสอนจนกว่าจะศึกษาจบ
หลักสูตรเป็นบัณฑิตและไปเป็นชาวพุทธต้นแบบต่อไป 

จึงขออนุโมทนาขอบคุณ คณะท างานที่มีความวิริยะ อุตสาหะในการด าเนินการ
จัดท าคู่มือขึ้นจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งด้วย 

 
 
 

(พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
 

ข 

ค ำน ำ 

  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต โดยคณาจารย์ต้องพัฒนาตนเอง
ทั้งในเรื่องการวิจัย การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม และการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น แม้จะเป็น
เรื่องที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบก็ตาม แต่สิ่งปัจจัยส าคัญเบื้องต้นนั้น 
ก็คือการมอีาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องคอยก ากับติดตามให้นิสิตได้พัฒนาตนเองเพ่ือจะเป็นบัณฑิต
ทั้งด้านความฉลาดทางอารมณ์ หรือ E.Q (Emotional Quotient) อันเป็นความสามารถทาง
อารมณ์ที่เป็นการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ ทั้งของตัวเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสามารถปรับหรือ
ควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมี
ความสุข และความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา หรือ IQ (Intelligence Quotient) ซึ่งเป็นการ
คิด การใช้เหตุผล การค านวณ และการเชื่อมโยง ที่เป็นการบูรณาการชีวิตเข้ากับองค์ความรู้
ให้เหมาะและเป็นที่พ่ึงให้กับสังคมต่อไป ทั้งหมดของกระบวนการผลิตจึงอยู่ที่อาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นเบื้องต้น 

ดังนั้น การจัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
จะมีผลกระทบต่อคุณภาพบัณฑิต เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการน าไปสู่ความส าเร็จในการผลิต
บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย การ
จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นให้แนวทางในการด าเนินงานให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตเพ่ือการท าหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี   

จึงขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกรูป/ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ อย่างเข้มแข็ง 
อดทน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะที่จะช่วยกัน ตามสอน พร่ าสอน และให้ค าปรึกษาเพ่ือให้
ศึกษาจบหลักสูตร เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 
 
 

(พระครูภาวนาโพธิคุณ, ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น  
T 

ค 

สำรบัญ 

ค ำน ำ  ก 
ถ้อยแถลง  ค 
สำรบัญ  จ 
สำรบัญตำรำง  จ 
สำรบัญแผนภูมิ  จ 

บทที ่๑ บทน ำ ๑ 
๑.๑ นโยบาย ๑ 
๑.๒ แผนงานการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ๒ 
๑.๓ ความส าคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา ๓ 
๑.๔ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  ๔ 

บทที ่๒ ระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ ๖ 
๒.๑ โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ๖ 
๒.๒ การบริหารระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ๙ 
๒.๓ เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาและแนวปฏิบัติ ๙ 
๒.๔ โครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา  ๑๐ 
๒.๕ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ๑๓ 

บทที่ ๓ บทบำท ภำระ หน้ำที่ ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ          ๑๖ 
๓.๑ ด้านวิชาการ ๑๖ 
๓.๒ ด้านอาชีพ ๑๗ 
๓.๓ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิตตามวิถีทางแห่งพระพุทธศาสนา ๑๗ 
๓.๔ ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ ๑๗ 

บทที่ ๔ หลักกำรและแนวปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำ          ๑๘ 
๔.๑ หลักการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต ๑๘ 
๔.๒ เทคนิคการให้ค าปรึกษา ๒๐ 
๔.๓ การบันทึกและการรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา ๒๑ 
๔.๔ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรารัก มจร. (Home Room) ๒๑ 

บทที่ ๕ เครื่องมือและข้อมูลในกำรให้ค ำปรึกษำ           ๒๗ 
๕.๑ ทะเบียนประวัตินิสิต ๒๗ 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
 

ง 

๕.๒ หลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ๒๗ 
๕.๓ คู่มือการศึกษา ๒๗ 
๕.๔ ปฏิทินการศึกษา ๒๘ 
๕.๕ แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ทางวิชาการ ๒๘ 
๕.๖ ขั้นตอนการด าเนินการตามแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ทางวิชาการ ๒๙ 

บทที่ ๖ กำรประเมินระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำและกำรปฏิบัติงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ  ๔๒ 
๖.๑ การประเมินระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา ๔๒ 
๖.๒ การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ๔๓ 

ภำคผนวก                      ๔๔ 
ก  แบบฟอร์ม ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ         ๔๕ 

แบบ อป. ๑ แบบฟอร์มส าหรับนิสิตเพ่ือขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ๔๗ 
แบบ อป. ๒ แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั่วไป       ๔๘ 
แบบ อป. ๓ แบบบันทึกการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา ๔๙ 
แบบ อป. ๔ แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกิจกรรมเรารัก มจร. ประจ าปกีารศึกษา ๕๑ 
แบบ อป. ๕ แบบสรปุผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเรารัก มจร. ประจ าปีการศึกษา ๕๔ 

ข  แบบประเมิน และข้ันตอนในกำรประเมิน            ๕๖ 
แบบ อป. ๖  แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา          ๕๗ 
แบบ อป. ๗  แบบประเมินกิจกรรม เรารัก มจร. (Home room) โดยนิสิต  ๕๙ 
แบบ อป. ๘  แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา         ๖๑ 

ค  แบบทะเบียนประวัตินิสิต                 ๖๓ 
แบบทะเบียนประวัตินิสิต                ๖๔ 
แบบ อป. ๗  แบบประเมินกิจกรรม เรารัก มจร. (Home room) โดยนิสิต  ๕๙ 
แบบ อป. ๘  แบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา         ๖๑ 

ง  ระเบียบข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง มหำวิทยำลัย           ๖๖ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒           ๖๗ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐    ๘๑ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๑    ๘๓ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖         ๘๗ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖       ๙๑ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี  
พุทธศักราช ๒๕๕๗                 ๙๕ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พุทธศักราช ๒๕๕๗                 ๙๘ 

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น     ๑๐๑ 

จ  แบบค ำร้องต่ำงๆ ทำงวิชำกำร               ๑๐๓ 
- มจร.ขก.ทบ.๐๕ แบบฟอร์มขอกลับเข้าศึกษาใหม่        ๑๐๔ 
- มจร.ขก.ทบ.๐๙ แบบฟอร์มขอผลการศึกษา (Transcript)      ๑๐๕ 
- ใบค าร้องทั่วไป  ๑๖ 
- แบบฟอร์มขอเพ่ิม-ถอนรายวิชา  ๑๗ 
- แบบฟอร์มขอท าบัตรนิสิต  ๑๘ 
- บว.๑๓ แบบฟอร์มขอแก้ I (Incomplete)  ๑๙ 
- แบบฟอร์มรักษาสภาพนิสิต  ๑๑๐ 
- มจร.ขก.ทบ.๐๓ แบบฟอร์มโอนย้ายสังกัดและสถานที่ศึกษา  ๑๑๑ 
- มจร.ขก.ทบ.๐๕ แบบฟอร์มลาพักการศึกษา  ๑๑๓ 
- บว. ๑๔ แบบฟอร์มค าร้องขอส าเร็จการศึกษาภาคทฤษฎี  ๑๑๔ 
- ใบลานิสิต (ลาศึกษารายวัน)  ๑๑๕ 
- มจร.ขก.ทบ.๐๒ แบบฟอร์มค าร้องขอลงศึกษาซ่อมเสริม  ๑๑๖ 
 
 
 
 
 

http://www.mcukk.com/files/transcript.pdf
http://www.mcukk.com/files/general.pdf
http://www.mcukk.com/files/add-remove_subject.pdf
http://www.mcukk.com/files/nisit_card.pdf
http://www.mcukk.com/files/incomplete_form.pdf
http://www.mcukk.com/files/keep_status.pdf
http://www.mcukk.com/files/move_study.pdf
http://www.mcukk.com/files/nisit_resign.pdf
http://www.mcukk.com/files/nisit_end.pdf
http://www.mcukk.com/files/stop_learn_a_day.pdf
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สำรบัญตำรำง 

ตำรำงท่ี หน้ำ 
๑. แผนงานการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา ๒ 
๒. กิจกรรมเสนอแนะและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรารัก มจร. (Home Room)  ๒๓ 
 

สำรบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที่ หน้ำ 
๑. โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  ๖ 
๒. โครงสร้างการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา ๑๓ 
๓. ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “การกลับเข้าศึกษา” ๓๐ 
๔. ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “ขอผลการศึกษา” ๓๑ 
๕. ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “ทั่วไป” ๓๒ 
๖. ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “เพ่ิม–ถอนรายวิชา” ๓๓ 
๗. ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “ท าบัตรนิสิต” ๓๔ 
๘. ขั้นตอนยื่นค าร้อง “แก้ I (In-complete)” ๓๕ 
๙. ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “รักษาสภาพนิสิต” ๓๖ 
๑๐. ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “โอนย้ายสังกัด” หรือ “เปลี่ยนสถานที่ศึกษา” ๓๗ 
๑๑. ขั้นตอนยื่นค าร้อง “ลาพักการศึกษา” ๓๘ 
๑๒. ขั้นตอนยื่นค าร้อง “ขอจบการศึกษา” ๓๙ 
๑๓. ขั้นตอนการยื่น “ใบลา (ลาศึกษารายวัน)” ๔๐ 
๑๔. ขั้นตอนยื่นค าร้อง “ลงศึกษาซ่อมเสริม กรณีติด F” ๔๑ 
๑๕. ขั้นตอนการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ๔๖ 
 
 



บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีจุดเน้นส าคัญคือ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
มีพระราชประสงค์ให้มหาจุฬาฯเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฏก และวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณร และคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดปรัชญาไว้ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดไว้เป็นโยบาย
ส าคัญและก าหนดมาตรการที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไว้หลายมาตรการ ซึ่งปัจจัยส าคัญ
อย่างหนึ่งที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพคือ อาจารย์ที่ปรึกษา เพราะ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนิสิต ที่จะช่วยดูแลให้นิสิตศึกษาเรียนรู้ตามแผนการ
เรียนให้ส าเร็จ ตลอดจนให้ค าปรึกษาชี้แนะการเรียน การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใฝ่รู้สู้สิ่งยาก มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ฉลาดในการครองตน
จนส าเร็จเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป 

๑.๑ นโยบำย 
๑) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นภาระงานหลัก อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท า

หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
๒) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประธานหลักสูตร ผู้อ านวยการ และรองอธิการบดี 
๒.๑) ก าหนดให้กลุ่มงานบริการการศึกษา และกลุ่มงานทะเบียนและวัดผลมีหน้าที่

ประสาน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับ
วิทยาลัย 

๒.๒) ก าหนดให้ วิทยาลัย ส านัก มีหน้าที่ประสาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินการงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

๒.๓) ก าหนดให้สาขาวิขามีหน้าที่ประสาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การ
ด าเนินการงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับหลักสูตร 

๓) กระบวนการศึกษาและการด ารงชีวิตในระหว่างการศึกษาของนิสิตทุกคน ต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

๔) มหาวิทยาลัยก าหนดให้ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษามีค่าเท่ากับ ๒ ชั่วโมงท างาน
ต่อสัปดาห์ภาคการศึกษา 
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๑.๒ แผนงำนกำรด ำเนินงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
มหาวิทยาลัยก าหนดแผนงานการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ดังนี้ 
๑) ก าหนดนโยบายและแผนงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒) แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับวิทยาเขต วิทยาลัย และ

หลักสูตรก ากับติดตาม การด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
๓) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร ทุกปีการศกึษา 
๔) จัดท าแผนปฏิบัติการและกิจกรรมด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕) จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๖) จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
๗) จัดให้มีการประเมินแผนงานและการด าเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ

อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร เ พ่ือพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพ รายละเอียดตามตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ แผนงานการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
แผนงำนกำรด ำเนนิงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
๑. ก าหนดนโยบายและ
แผนงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

P เมษายน - พฤษภาคม วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการและ
กิจกรรมด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

P พฤษภาคม วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

๓. แต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
และหลักสูตรเพ่ือก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา 

D พฤษภาคม วิทยาเขตขอนแก่น 

๔. จัดท าค าแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหลักสูตร ทุกปี
การศึกษา 

D พฤษภาคม วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

๕. จัดท าและพัฒนาคู่มือและ
แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 

D พฤษภาคม วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 
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แผนงำนกำรด ำเนนิงำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

๖. จัดประชุมอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหลักสูตรทุกปี
การศึกษา 

D มิถุนายน หลักสูตรทุกหลักสูตร 

๗. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตร 
และรายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ทุกภาคการศึกษา จน
นิสิต ส าเร็จตามหลักสูตร 

D ตลอดปีการศึกษา
รายงานครั้งที่ ๑ 
พฤศจิกายน 
รายงานครั้งที่ ๒  
มีนาคม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
และประธาน
หลักสูตร 

๘. กรรมการด าเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา ก ากับ 
ติดตาม การปฏิบัติงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

C ตลอดปีการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

๙. จัดให้มีการประเมิน
แผนงานและการด าเนินงาน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพ 

C เมษายน วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

๑๐. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

A เมษายน วิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น 

๑.๓ ควำมส ำคัญของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
นิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะศึกษาในหลักสูตรที่

ตนเลือกให้ส าเร็จและพร้อมที่จะออกไปท างานตามท่ีคาดหวัง นิสิตเหล่านี้มีภูมิหลังครอบครัว
และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ในมหาวิทยาลัยที่มีนิสิต
อยู่รวมกันเป็นจ านวนมากทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มีกฎเกณฑ์ ระเบียบที่แตกต่างไป
จากสถาบันเดิม มีอิสระมากขึ้น ต้องอาศัยความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น และต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับนิสิตคนอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลายในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่
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แตกต่างกัน ท าให้นิสิตส่วนใหญ่เกิดปัญหาการปรับตัวทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต 
อาทิ เรียนไม่เข้าใจเนื่องจากมีพ้ืนฐานด้านวิชาการทางพระพุทธสาสนาและภาษาบาลีน้อย 
ท าให้ผลการเรียนรู้ มีปัญหาการคบเพ่ือนที่ต่างเพศ ต่างวัย ทางสถานะ การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ถูกชักจูงไปในอบายมุข ยาเสพติด เป็นต้น 

เพ่ือมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่ากลไกส าคัญในอันที่จะช่วย
ให้นิสิตประสบความส าเร็จในการเรียนและพัฒนาบุคลิกภาพตนให้เกิดความเหมาะสม 
ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการด าเนินชีวิต คือ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง และมี
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี สามารถช่วยให้นิสิตประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงถือ
เป็นนโยบายส าคัญประการหนึ่งที่จะพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งและเน้นให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเข้มแข็ง จริงจังให้มาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลไกช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือความส าเร็จคือบัณฑิตมี
คุณภาพ ที่พึ่งประสงค์ มีความรู้หลักธรรมทางพระพุทธสาสนาและศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือน าไป
พัฒนาจิตใจและสังคม เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ส าคัญ  

๑.๔ คุณสมบัติของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
บุคคลที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑) ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ  
อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.๑) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร อาทิ ปรัชญา โครงสร้าง รายวิชา และ

เกณฑ์การส าเร็จตามหลักสูตร และแผนการเรียน  
๑.๒) กระบวนการและแนวปฏิบัติทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิต 
๑.๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ทั้งในด้านการเรียน 

กิจกรรม วินัยนิสิต และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๔) การให้ค าปรึกษาท่ีถูกต้องตามหลักการ ทฤษฎี 
๑.๕) บทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
๒) ด้ำนบุคลิกภำพ  
อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้

ค าปรึกษา ดังนี้ 
๒.๑) เป็นกัลยาณมิตร จริงใจ ท าให้นิสิตเกิดความอุ่นใจ และไว้เนื้อเชื่อใจ 
๒.๒) กระตือรือร้น สนใจที่พร้อมจะรับฟัง เข้าใจและให้โอกาสแก่นิสิต 
๒.๓) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
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๒.๔) ยึดหลักการและเหตุผล และความถูกต้อง 
๒.๕) มีอารมณ์ท่ีมั่นคง สุภาพ ให้เกียรติและรักษาเกียรติของนิสิต  
๒.๖) มีเจตคติในการดูแล ช่วยเหลือนิสิต 
๒.๗) อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 

๓) ด้ำนจรรยำบรรณ  
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยที่

เกี่ยวข้องกับนิสิต และหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
๓.๑) มีจรรยาบรรณยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านอง

คลองธรรมต่อนิสิต 
๓.๒) มีจรรยาบรรณต่อตนเอง มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาตนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๓) มีจรรยาบรรณต่อนิสิต พึงให้บริการนิสิตด้วยความมีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ และใช้

กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจของ
ตนควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นๆ ด าเนินการ 

๓.๔) รักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนิสิตที่อาจก่อความเสียหาย ไม่วิพากษ์วิจารณ์ 
นิสิตแก่บุคคลอื่น หรือวิพากษ์วิจารณ์บุคคล และสถาบันของตนให้เสียหาย 

๓.๕) พึงเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนเป็นคนดี เหมาะสมกับวิชาชีพครู 
 



บทที่ ๒ 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัย ก าหนดขึ้น โดยจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับวิทยาลัย 
และหลักสูตรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย 
ภายใต้การก ากับ ดูแลของคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ของ
มหาวิทยาลัย 

๒.๑ โครงสร้างระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
จากการวิเคราะห์กระบวนการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาเขต

ขอนแก่นแล้ว สามารถจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตได้ ๓ ระดับ คือ แสดงโครงสร้าง
ของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ๓ ระดับคือ  

๑) คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับวิทยาเขตขอนแก่น  
๒) คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
๓) อาจารย์ที่ปรึกษาระดับหลักสูตร  

โดยมีผังแสดงตาม แผนภูมิที่ ๒.๑ 

�.                     
                             

 .                     
                                        

 .                     
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องค์ประกอบระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาตามโครงสร้าง 
๑. คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับวิทยาเขต 
กรรมการประกอบด้วย 
รองอธิการบดี          ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร       รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น           กรรมการ     
ผู้อ านวยการวิทยาเขตขอนแก่น     กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ              กรรมการ 
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร      กรรมการ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินการด้านอาจารย์ที่ปรึกษาใน
วิทยาลัย รวมทั้งก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณา
รับเรื่องร้องเรียนนิสิตและเสนอแนวทางแก้ไข 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับวิทยาลัย 
กรรมการประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น    ประธานกรรมการ 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   รองประธานกรรมการ 
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  กรรมการและเลขานุการ  
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล       กรรมการและเลขานุการ  
นักวิชาการศึกษา สนง.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการ

ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยก าหนดและตามความเหมาะสมกับบริบทของ
หลักสูตร 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาของวิทยาลัยเพ่ือก าหนด
นโยบายและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
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๓. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาตามแผนงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

๔. จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/ประชุมประเมินผลการด าเนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกภาคการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับหลักสูตร 
กรรมการประกอบด้วย 
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร      ประธานกรรมการ 
อาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกจากอาจารย์หลักสูตร  รองประธานกรรมการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร         กรรมการ 
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ท่ีได้รับมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  
๑. น านโยบายและแนวปฏิบัติของ มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติและอาจเพิ่มเติมกิจกรรม

ของหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร 
๒. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

การของหลักสูตร 
๓. ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตรให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายทีห่ลักสูตรก าหนดไว้ 
๔. ให้มีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาค

การศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๕. ให้รายงานการด าเนินงานและการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจน
เสนอแนะการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาลัย 

๔. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร 
หน้าที ่
๑. ปฏิบัติภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

เป็นนโยบายและแผนงาน 
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๒. รับผิดชอบ ติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ แก่นิสิตที่รับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าทีของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหา ส่งเสริม สนับสนุนนิสิตให้ประสบ
ผลส าเร็จทางด้านการศึกษา การด ารงชีวิต จนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพนิสิต 

๓. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นิสิต 

๔. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มทุกภาคการศึกษา 

๒.๒ การบริหารระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัย ก าหนดระบบบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายและแผนงาน

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ และวางแนวทางการบริหารระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ดังนี้ 
๑) ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้

หลักสูตร ได้น าไปก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้อง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับหลักสูตร พร้อมทั้ง
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๓) ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาตามนโยบายของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๔) แต่งตั้งอาจารย์ที่เหมาะสมให้ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร โดยให้
ปฏิบัติงานตามภารกิจและให้มีภาระงานตามเกณฑ์ก าหนด ทั้งนี้ภายใต้การก ากับ ดูแล และ
การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะกรรมการด า เนินงานอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักสูตร และมหาวิทยาลัย 

๕) จัดประชุม จัดท าโครงการ กิจกรรม การประเมิน เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความ
เข้าใจความตระหนักในหน้าที่บทบาท ความส าคัญ เพ่ือให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการและพัฒนาระบบงานอาจารย์ปรึกษาให้
ประสบผลส าเร็จ 

๒.๓ เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาและแนวปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ภาระงานไว้ว่า ก าหนดให้ ๒.๐ ภาระงาน (ชั่วโมง

ท างานต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) ส าหรับงานที่ปรึกษา โดยเป็นภาระงานที่คณาจารย์
ประจ าทุกคนต้องกระท า และมีจ านวนนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายก าหนดให้ ๒.๐ 
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ภาระงาน (ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) ส าหรับงานให้ค าปรึกษาทั่วไป โดย
เป็นภาระงานที่คณาจารย์ประจ าทุกคนต้องกระท า อาจารย์ทุกคนต้องก าหนดตารางเวลาการ
ท างานที่จะให้ค าปรึกษาท่ัวไป หรือทางวิชาการแก่นสิิต 

จึงก าหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 
๑) อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยต้องให้ค าปรึกษา

ทั่วไปแก่นิสิต ๒ ชั่วโมงท างาน ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษา (๓๐ ชั่วโมงท างาน / ภาค
การศึกษา) 

๒) อาจารย์ประจ าทุกคน ก าหนดตารางเวลา (Office Hour) ส าหรับให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตประจ าสัปดาห์ และประกาศแจ้งให้นิสิตได้รับทราบ 

๓) อาจารย์ประจ า ๑ คน รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร ตาม
จ านวนที่วิทยาลัยก าหนด 

๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร 
ต้องให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรที่รับผิดชอบ โดยผ่านกระบวนการโฮมรูม (Home 
room) อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา 

๕) อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตร ก าหนดเวลาเรารัก มจร. (Home room) นิสิตใน
หลักสูตรที่รับผิดชอบในแต่ละภาคการศึกษา และประกาศแจ้งให้นิสิตที่ตนรับผิดชอบได้
รับทราบ 

๖) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องบันทึกการให้ค าปรึกษาลงในแบบบันทึกให้ค าปรึกษาทุก
ครั้ง ทั้งการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั่วไปและนิสิตประจ าหลักสูตรที่ตนรับผิดชอบ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา ตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด 

๗) อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ ด้าน
บุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ แก่นิสิตอย่าง
สม่ าเสมอ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญไม่น้อยกว่าการ
สอน เพ่ือความส าเร็จของนิสิตในด้านการเรียนและการด ารงชีวิตในสังคม อันหมายถึง
คุณภาพของบัณฑิต 

๒.๔ โครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ ดังนี้ 
๑) เมื่อนิสิตมีปัญหาต้องการค าปรึกษาและหรือความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่

ปรึกษานิสิตสามารถไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางเวลาท างานที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด
ไว้ในตารางสอนประจ าภาคการศึกษา ซึ่งแจ้งให้นิสิตทราบแล้ว 
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๒) นิสิต สามารถขอความช่วยเหลือ ปรึกษาทางด้านวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ 
ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต และด้านพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาต้องให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เพ่ือให้ยุติ รวมทั้งช่วยพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตสามารถศึกษาเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา 

๓) กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยเหตุติดขัดปัญหาในระเบียบ 
ข้อบังคับ เวลาหรืออ่ืนๆ อาจารย์ที่ปรึกษาควรขอความช่วยเหลือ ปรึกษา จากบุคคลที่มี
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรง หรือประสานงาน ขอความช่วยเหลือ/ความชัดเจน 
หรืออนุเคราะห์จากบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนที่เป็น
เครือข่ายในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องหรือขอปรึกษา ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ
ด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร และวิทยาลัยตามล าดับ เมื่อได้ความชัดเจนแล้วจึง
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 

๔) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องก ากับ ติดตามการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตของนิสิต
ที่ตนรับผิดชอบ ด้วยการให้ค าปรึกษาตามตารางเวลาและกิจกรรมเรารัก มจร. (Home room) 
(อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง) เพ่ือช่วยเหลือชี้แนะเกี่ยวกับวิชาการ อาชีพ บุคลิกภาพ
และทักษะชีวิต การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็น
วิธีการที่ดีท่ีสุดในการช่วยนิสิตได้เรียนส าเร็จตามหลักสูตร 
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๒.๕ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 
๒.๕.๑ ส านักงานวิทยาสงฆ์ขอนแก่น และกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล เป็นหน่วยงานที่

มีหน้าที่หลักในให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงาน บุคลากร ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีความเกี่ยวข้องกับนิสิต ในด้านบริการวิชาการตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงส าเร็จ
การศึกษา งานบริการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล มีดังนี้ 

๑) การลงทะเบียนรายวิชาผ่านอินเทอร์เน็ต หรือระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ซึ่งมีวิธีการ ขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติในคู่มืการศึกษานิสิตต้องศึกษาและลงทะเบียนตาม
หลักสูตร แผนการเรียน โดยค าแนะน าชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา จนถึงขั้น Print ใบ
ลงทะเบียนไปช าระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จึงจะถือว่าลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ นิสิต
ต้องศึกษาขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียด และปฏิบัติให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหา
นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดในการเพ่ิม 
ถอนรายวิชา ย้ายหลักสูตร พิมพ์ใบช าระเงิน เปลี่ยนรหัสผ่านได้เช่นกัน 

๒) การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ทางเว็บไซต์ http://www.mcukk.com/ 
ได้แก่ 

- ระบบข้อมูลสารสนเทศนิสิต 
- ระบบลงทะเบียนเรียน 
- ปฏิทินวิชาการ 
- การตรวจสอบผลการเรียน 
- การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน 
- การตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน 
- การตรวจสอบแผนการเรียน 
- การตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
- การตรวจสอบรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
- การแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าว 
๓) การบริการวิชาการตามค าร้องต่างๆ นิสิตสามารถยื่นค าร้องขอรับบริการ

วิชาการต่างๆ ได้ดังนี้ 
- การยกเลิกรายวิชา 
- การขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน 
- การขอลาพักการเรียน 
- การลาออก 
- การลงทะเบียนเรียน 
- ปฏิทินวิชาการ 
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- การตรวจสอบผลการเรียน 
- การตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอน 
- การตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน 
- การตรวจสอบแผนการเรียน  
- การตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
- การตรวจสอบรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
๔) การบริการวิชาการตามค าร้องต่างๆ  
นิสิตสามารถยื่นค าร้องขอรับบริการวิชาการต่างๆ ได้ดังนี้ 
- การยกเลิกรายวิชา 
- การขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน 
- การขอลาพักการเรียน 
- การลาออก 
- การขอย้ายสถานศึกษา 
- การเปลี่ยนค าน าชื่อ ชื่อ สกุล ที่อยู่ 
- การขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
- การขอใบรับรองการเป็นนิสิต 
- การลงทะเบียนบัณฑิต 
- การรับปริญญาบัตร 
- การขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
- การท าบัตรประจ าตัวนิสิต 
- การขอใบระเบียนกิจกรรม 
- การเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อสะสม 

๒.๕.๒ กลุ่มบริการการศึกษา  
กลุ่มบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะ

ที่พ่ึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรมนิสิต 
การปลูกจิตส านึก บทบาท หน้าที่ของนิสิต การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
นิสิต นิสิตสามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรม การบริการและแนวปฏิบัติขอรับบริการทาง
เว็บไซต์ http://www.mcukk.com/  

งานกิจกรรมนิสิต ประกอบด้วย 
๑) งานบริการกิจกรรมนิสิต โดยมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมต่างๆ แก่นิสิต ได้แก่ 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
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- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนิสิต 
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมทางวิชาชีพ 
๒) งานบริการนิสิต ประกอบด้วย 
- งานผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ 
- งานบริการประกันภัยอุบัติเหตุ 
- งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- งานบริการนิสิตมีงานท าและหารายได้ระหว่างเรียน 
- งานบริการจัดหาวัดและท่ีพักอาศัย 
- งานบริการหนังสือรับรองความประพฤติ 
- งานบริการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทุนการศึกษา 
- งานบริการสุขภาพนิสิต 
- งานบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและบริการอาชีพ 
- งานบริการข่าวประชาสัมพันธ์ 
- งานวินัยนิสิต 
- งานบริการบ าเพ็ญประโยชน์ 
- งานปฏิบัติศาสนกิจ 
- งานตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยนิสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



บทที่ ๓ 
บทบาท ภาระ หน้าที่ ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทภาระ หน้าที่ส าคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ                 
ด้านอาชีพ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิต ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ แก่
นิสิต ทั้งนี้โดย ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อปฏิบัติที่คณะก าหนดดังนี้ 

๑. ก าหนดตารางเวลาท างาน (Office Hour) ในตารางสอนของอาจารย์ ไม่น้อย
กว่า ๒ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในหลักสูตรที่ตน
รับผิดชอบ และ/หรือนิสิตทั่วไปที่ต้องการค าปรึกษา ช่วยเหลือ 

๒. ก าหนดเวลากิจกรรมเรารัก มจร. (Home Room) ที่ตนรับผิดชอบ อย่างน้อย 
๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ จ านวนนิสิต การมาเรียน การออก
กลางคันของนิสิต ให้ค าปรึกษาชี้แนะการลงทะเบียน วิธีการเรียน ผลการเรียน การพัฒนา
ทักษะความรู้ ความเข้าใจในวิชาการ ทักษะชีวิต และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนานิสิต และ
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเรียนและปัญหาชีวิต 

อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล ติดตามนิสิต ได้ในทุกเวลาที่
เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่นิสิตในความรับผิดชอบศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพ่ือดูแลให้นิสิต 
ประสบผลส าเร็จในการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาบทบาทภาระ หน้าที่ส าคัญ ๔ ด้าน 
ของอาจารย์ที่ปรึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑ ด้านวิชาการ 
๑) ให้ค าปรึกษา แนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตาม

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน 
๒) ให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และควบคุมการลงทะเบียนของ

นิสิตให้เป็นไปตามแผนการเรียน และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๓) ให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับวิธีการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ วิธีการศึกษาค้นคว้า

การท าโครงการ โครงงาน และกิจกรรมนิสิต 
๔) ติดตามผลการเรียนของนิสิตทุกภาคการศึกษา และกระตุ้นให้นิสิตพัฒนาผล

การเรียนให้ดีขึ้น 
๕) ให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือนิสิตเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 
๖) ตักเตือน ชี้แนะให้นิสิตด าเนินการตามระเบียบงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

และช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาทางวิชาการ 
๗) ช่วยเหลือนิสิตในการให้ความเห็นและเซ็นเอกสาร แบบฟอร์มค าร้องต่างๆทาง

วิชาการ โดยให้ยึดหลักตามระเบียบ ข้อบังคับ และตรงตามเวลาก าหนด ของมหาวิทยาลัย 
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๘) ตรวจสอบการส าเร็จของนิสิตความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงสร้างและ
เงื่อนไขของหลักสูตร 

๙) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

๓.๒ ด้านอาชีพ 
๑) ให้ความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ และโอกาสในการประกอบวิชาชีพในสาย

วิชาที่นิสิตเรียนอยู่ เพื่อเตรียมตัวและพัฒนาตนเข้าสู่วิชาชีพ 
๒) ให้ข้อมูลและแนะน าแหล่งงาน สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ สถานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ การบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ จาก 
ศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ ของวิทยาลัย และ
จากแหล่งงานอ่ืนๆ 

๓) ให้ค าแนะน าวิธีการหางานท าเพ่ือเสริมรายได้ระหว่างศึกษา วิธีการท างาน การ
ปรับตัวในการท างาน 

๓.๓ ด้านบุคลิกภาพและทักษะชีวิตตามวิถีทางแห่งพระพุทธศาสนา 
๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าตักเตือน แก้ปัญหาส่วนตัว ทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพ

ทางจิต 
๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตักเตือน การปรับตัวในการเรียน การท ากิจกรรม การ

เข้าสังคมการคบเพื่อน 
๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตักเตือน การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตนอย่าง

เหมาะสมการสื่อสารกับบุคคลอื่นทั้งด้านการพูด การเขียน และความประพฤติ 

๓.๔ ด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ 
๑) ให้ข้อมูลความรู้ ประชุม อบรม สร้างเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ตาม

โอกาสและเวลาที่เหมาะสม อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้นิสิตทันโลก ทันเหตุการณ์ และ/หรือ
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตสังคมภายนอก 

๒) แสวงหาทุน หางาน ให้ข้อมูล ชี้แนะ วิธีการในการขอรับทุนการศึกษา หรือการ
ท างานระหว่างการศึกษา และให้ค าแนะน า สั่งสอน อบรมเพ่ือเตรียมศักยภาพ 

๓) อบรม แนะน าวิธีการพัฒนาตน ทั้งทางด้านการพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต 
และพัฒนาปัญญา ที่เหมาะสมเพ่ือความเป็นคนดี เก่ง มีความรับผิดชอบ และมีมารยาท 
ระเบียบวินัย 

๔) ให้ความรู้ อบรม สร้างเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เพ่ือสร้างผลงาน
สร้างสรรค์แข่งขันชิงรางวัล เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และยกย่องเกียรติประวัตินิสิต 
 



บทที่ ๔ 
หลักการและแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา 

การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าใจในหลักการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษารู้และตระหนักในหน้าที่บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาตลอดจนเทคนิคการให้ค าปรึกษา ดังนี้ 

๔.๑ หลักการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  
๑) หลักการ อาจารย์ที่ปรึกษาควรยึดหลักการให้ค าปรึกษาแกน่ิสิต ดังนี้ 
๑.๑) สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาควรสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับนิสิต โดยสร้างความศรัทธา น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการ
พูดอย่างเป็นมิตร เป็นกันเอง และพยายามเข้าใจนิสิต 

๑.๒) ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาควร
ศึกษาข้อมูลส่วนตัวของนิสิต สังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพลักษณะนิสัย ตลอดจนลักษณะ
ปัญหา เพ่ือเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน 

๑.๓) ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตของนิสิตอาจารย์ที่
ปรึกษาต้องเข้าใจถึงปัญหาของนิสิตว่ามีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียน
และการใช้ชีวิตในสังคมภายนอก อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้าน และถือว่า
เป็นภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดาคนที่สอง
ของนิสิตที่ต้องดูแล แก้ปัญหา ให้ความรัก ความอบอุ่น เช่นเดียวกัน 

๑.๔) การยอมรับ ให้เกียรติ เคารพ ตนเองและบุคคลอ่ืน อาจารย์ที่ปรึกษาพึง
ยอมรับนิสิตในฐานะ “ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินิสิตทั้ง กิริยาท่าทาง ค าพูด ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยาม พึงให้ค าปรึกษาด้วยใจกว้าง หนักแน่น รับฟังด้วยความเมตตา เป็นกลาง ไม่
กล่าวละเมิดผู้ อ่ืนในทางเสียหาย ไม่เป็นธรรม และสอนให้นิสิตพึงเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน 
ยอมรับบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการยอมรับตน 

๑.๕) หลักการติดตาม ประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษาควรบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่
นิสิต การแสวงหาข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบ การท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้ กระจ่าง คู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และใช้เป็น
ฐานข้อมูลการให้ค าปรึกษาในครั้งต่อๆ ไป รวมทั้งติดตามผลภายหลังให้ค าปรึกษาชี้แนะ นิสิต 

๑.๖) หลักแห่งจรรยาบรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่
ปรึกษา ครู อาจารย์ อย่างเคร่งครัด เช่น การรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนิสิต ไม่ก่อ
สัมพันธ์ฉันชู้สาว ไม่เรียกร้องเงินทองเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่น านิสิตไปในทางเสื่อม 
ไม่ก่อปัญหาเพิ่ม เป็นต้น 
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๒) ความแตกต่างของค าแนะน าและการปรึกษา 
๒.๑) การให้ค าแนะน า (Advising) เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือแก่

นิสิตมากที่สุด สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน านิสิตมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฎระเบียบหรือ
วิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่เป็นประจ า เช่น การลงทะเบียนศึกษา การเพ่ิม-ถอนรายวิชาศึกษาหรือ
ปัญหาเล็กน้อยที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มากกว่านิสิต อาจ
ให้ค าแนะน าเพ่ือให้นิสิตสามารถแก้ปัญหาได้ การให้ค าแนะน าให้เหมาะสมกับปัญหาที่
เกี่ยวกับอารมณ์อย่างรุนแรง ปัญหาบุคลิกภาพหรือปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือกท าอย่างใด
อย่างหน่งึ เช่น การเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชาเอก เป็นต้น 

๒.๒) การปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการช่วยเหลือให้นิสิตเข้าใจตนเอง
สภาพแวดล้อมและปัญหาที่เผชิญอยู่ สามารถใช้ความเข้าใจใจดังงงกล่าวมาแก้ปัญหาหรือ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองและเพ่ือการปรับตัวที่ดีใน
อนาคต  

๓) เทคนิคของการให้ค าแนะน าและการปรึกษา  
เทคนิคในการให้การปรึกษาท่ีส าคัญที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ มีดังนี้ 
๓.๑) การฟัง (Listening) ในที่นี้เป็นการฟังที่แสดงความสนใจต่อนิสิต เป็นการ

ตั้งใจฟังด้วยหูต่อค าพูด และใช้สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรมเพ่ือให้ทราบว่าอะไร
เกิดขึ้นแก่นิสิต เทคนิคในการฟังนี้ประกอบด้วยการใส่ใจซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการ
ประสานสายตา การวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบการพูดที่แสดงถึงความสนใจ
ต่อนิสิตในการฟังนี้ บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความ หรือตีความให้กระจ่างชัด
หรือถามค าถามเพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการของนิสิต 

๓.๒) การน า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้นิสิตซึ่งบางครั้งไม่กล้าพูดออกมา การ
น าจึงเป็นการกระตุ้นให้นิสิตส ารวจหรือแสดงออกถึงความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม หรือ
พฤติกรรมของนิสิต 

๓.๓) การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นการช่วยท าให้นิสิตเข้าใจตนเอง คือ 
เข้าใจความรู้สึก ประสบการณ์หรือปัญหาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

๓.๔) การสรุป (Summarization) คือการที่อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมความคิดและ
ความรู้สึกที่ส าคัญๆ ที่นิสิตแสดงออก การสรุปจึงเป็นการให้นิสิตได้ส ารวจความคิดและ
ความรู้สึกของตนเองให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๓.๕) การให้ข้อมูล (Informing) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นิสิตเข้าใจตนเองและ
สิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่จ าเป็นในการปรึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้นิสิต
สามารถตัดสินใจ หรือเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา 
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๓.๖) การให้ก าลังใจ (Encouragement) เมือ่มีปัญหา นิสิตส่วนใหญ่ที่มาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษามักมีความรู้สึกท้อแท้ ขาดความมั่นใจ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรช่วยกระตุ้น
ให้ก าลังใจให้นิสิตกล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะแก้ปัญหา 

๓.๗) การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาอาจเสนอความ
คิดเห็นที่เหมาะสมเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาแก่นิสิต การแนะน าดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้
นิสิต ได้ใช้เหตุผลของตนเองให้มากเพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

เทคนิคในการให้ค าปรึกษาดังกล่าว เป็นเทคนิคในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
ซึ่งต้องมีการศึกษาอบรม มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญจึงจะสามารถแก้ไข
ปัญหาของนิสิตได้อย่างกว้างขวาง อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ได้ฝึกอบรมมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ 
แต่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนิสิตและฝึกหัดเทคนิคดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญ
พอสมควร  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของนิสิตบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก หรือการแก้ไขต้อง
ใช้เวลา เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว เช่น การขัดแย้งระหว่างมารดาบิดา 
อาจารย์ที่ปรึกษาควรช่วยให้นิสิตยอมรับสภาพและหาทางคลี่คลายปัญหาต่อไป ในขณะที่มี
ปัญหา นิสิตอาจมีอาการเก็บกดอยู่ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้นิสิตได้ระบาย
อารมณ์ หรือความรู้สึกโดยเป็นผู้ฟังที่ดี ควรให้ก าลังใจให้ความอบอุ่นและใช้เทคนิคที่ได้กล่าว
มาแล้ว ก็จะสามารช่วยเหลือนิสิตได้มากพอสมควร 

ถ้านิสิตมีปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์ หรือ ปัญหาการเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชา 
หรือปัญหาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ส าคัญมาก อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะน าให้นิสิตไปขอรับ
ความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องนั้นๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์
ต่อนิสิตเป็นอย่างมาก 

๔.๒ เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
๑) เทคนิคการรับฟัง 
๑.๑) มองนิสิตขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ 
๑.๒) วางท่าทีที่สบาย ไม่เคร่งเครียด 
๑.๓) ตอบสนองการพูดของนิสิตด้วยการรับค าแสดงสีหน้าท่าทางตอบรับ 
๑.๔) สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนิสิตด้วยการทวนค าพูดและแสดง

ความเห็นใจ ต่อปัญหาที่นิสิตประสบอยู่ 
๑.๕) ใช้ความเงียบ ในบางครั้งเพ่ือให้นิสิตทบทวนสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
๑.๖) กระตุ้นให้นิสิตระบายความเครียด ความคับข้อง ออกมาด้วยค าถามและค า

ปลอบโยนโดยแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พ่ึง ที่คิดหาทางช่วยเหลือ แนะน าได้ 
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๒) เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ 
๒.๑) สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ด้วยการยิ้มแย้ม ค าพูดอ่อนโยน 
๒.๒) สนใจชีวิต ความเป็นอยู่ของนิสิต ด้วยค าถาม และแสดงท่าทาง 
๒.๓) เมตตากรุณาแก่นิสิต ด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลายๆ ทาง ที่จะช่วยให้นิสิต

พิจารณาเป็นทางออก 
๒.๔) แสดงความจริงใจเมื่อนิสิตมาขอค าปรึกษา ด้วยการหยุดท าอย่างอ่ืน และ

ตั้งใจ เต็มใจกระตือรือร้นที่จะรับฟังนิสิต 
๒.๕) เปิดใจให้นิสิตทราบถึงความตั้งใจ สนใจ ที่จะช่วยนิสิตเสมือนลูก และศิษย์ ที

ห่วงใยนิสิตและคอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่ าเสมอถึงผลจากการให้ค าปรึกษาไปแล้ว 
** หมายเหตุ : รูปแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา โปรดศึกษาได้ในภาคผนวก 

๔.๓ การบันทึกและการรายงานผลการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
การปฏิบัติงานในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องบันทึกการ

ท างานไว้อย่างเป็นระบบ เป็นรายกรณี รายสัปดาห์ และภาคการศึกษา นับตั้งแต่นิสิตเข้า
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรายงานการปฏิบัติงานโดยแนบบันทึก
สรุปรายงานผล การปฏิบัติงานแก่คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป ตามเกณฑ์ภาระงานของ
อาจารย์การบันทึกให้ค าปรึกษาและรายงานการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้  นอกจากช่วยเตือน
ความจ าเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติแล้วยังช่วยติดตาม ดูแลช่วยเหลือนิสิต ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังช่วยให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าของศิษย์ภายหลังจากส า เร็จ
การศึกษาไปแล้ว 

๔.๔ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรารัก มจร. (Home Room) 
กิจกรรมเรารัก มจร. (Homeroom) เป็นกิจกรรมให้ค าปรึกษากลุ่มแก่นิสิตใน

ความรับผิดชอบ ซึ่งวิทยาลัยถือเป็นภาระงานประจ าของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องจัดเป็น
ประจ าทุกภาคการศึกษานอกเหนือจากภาระการให้ค าปรึกษาในชั่วโมงที่ปรึกษาหรือให้
ค าปรึกษาแกน่ิสิตนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนด 

๑) ประโยชน์ของกิจกรรมเรารัก มจร.(Home Room) 
๑.๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตและ

ระหว่างนิสิตในกลุ่มหลักสูตรหรือต่างหลักสูตร  
๑.๒) สื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน แนะน าพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีแก่นิสิตติดตาม

ดูแลนิสิตในด้านการเรียน การปรับตัว ตลอดจนวิธีการเรียนหนังสือในรายวิชาต่างๆ 
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๒๒ 

๑.๓) สนับสนุนงานบริหารกิจกรรมของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยอาศัยเป็น
ช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยมาถึงนิสิตผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และรับข้อมูลสะท้อนกลับ ในเรื่องความคิดเห็น ความต้องการของนิสิตผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาเช่นกัน 

๒) หลักการจัดกิจกรรมเรารัก มจร.(Home Room) 
๒.๑) ก าหนดกิจกรรมเรารัก มจร.ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยจัดใน

ช่วงเวลาตรงกันทุกหลักสูตร ในชั่วโมงกิจกรรมหรือตามที่ตกลง หรือก าหนดกิจกรรมโฮมรูม 
(Home Room) ในรูปแบบอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

๒.๒) สาระในกิจกรรมเรารัก มจร. ควรมีการก าหนดหัวข้อสื่อสาร อบรม โดยมี
ข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นในการสื่อสารท าความเข้าใจ ทั้งในด้านวิชาการ การเรียน การท า
กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้โดยการประสานกับคณะกรรมการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

๒.๓) มีการบันทึกการท ากิจกรรม การเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการนิสิต
อย่างเป็นระบบและสร้างความเข้าใจ หรือช่วยแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของนิสิต 

๒.๔) มีการติดตามผล ประเมินผล กิจกรรมเรารัก มจร. โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบนิสิต 

๒.๔) มีการติดตามผล ประเมินผล กิจกรรมเรารัก มจร. โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
บันทึกการและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบ 
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T 

๒๓ 

ตารางที่ ๒  
กิจกรรมเสนอแนะและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรารัก มจร.(Home Room) 

 

ที ่ ชื่อกิจกรรม องค์ประ 
กอบ/

ตัวช้ีวัด 

วัน/เวลา/
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่
เข้าร่วม 

หมาย
เหตุ 

๑ อุดมการณ์และ
แผนที่ชีวิต 

องคฯ์ ที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๒ 

วันพุธ 
สัปดาห์ที่ ๗ 
ของภาค
การศึกษา 
๑๓.๐๐น.-
๑๕.๐๐ น.  
ห้อง ๔๐๘ 

พระมหาดาว
สยาม วชิรปญฺ
โญ/อ.พลเผ่า 
เพ็งวิภาศ/ 
อ.นิเทศ สนั่น
นารี 

รวมชั้นปี
ที่ ๔  
ทุกหลัก 
สูตร 

ศิษย์เก่า
รว่ม 
 

๒ มหาจุฬาฯ    
ให้โอกาส   
พุทธศาสตร์
สร้างคนดี (การ
คิดเชิงระบบ, 
การคิดเชิง
เหตุผล) 

องคฯ์ ที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๓ 

วันพุธ 
สัปดาห์ที่ ๘ 
ของภาค
การศึกษา 
๑๓.๐๐น.-
๑๕.๐๐ น.  
ห้อง ๔๐๘ 
 

พระครูปริยัติ
ธรรมวงศ์/ 
อ.พลเผ่า เพ็ง
วิภาศ 

รวมชั้นปี
ที่ ๑   
ทุกสาขา 
วิชา 
แนะน า
อาจารย์
ที่ปรึกษา 

 
 

๓ การบูรณาการ
พระพุทธศาสนา
กับศาสตร์
สมัยใหม่ 

องคฯ์ ที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๖ 

วันพุธ 
สัปดาห์ที่ ๙ 
ของภาค
การศึกษา 
-English 
ห้อง ๓๑๒ 
-รัฐศาสตร์ 
ห้อง ๓๐๒ 
-พุทธฯ 
ห้อง ๑๑๐ 
-ปรัชญา 
ห้อง ๒๐๑ 

 
 
 
 
-สาขาวิชาภาษา 
ต่างประเทศ 
-สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 
-สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
-สาขาวิชา
ศาสนาและ

แยก
สาขาแต่
รวมชั้นปี 
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๒๔ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม องค์ประ 
กอบ/

ตัวช้ีวัด 

วัน/เวลา/
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่
เข้าร่วม 

หมาย
เหตุ 

 
-หลักสูตร 
ห้อง ๔๐๘ 

ปรัชญา 
-สาขาวิชา
หลักสูตรการ
สอน 

๔ บัณฑิตมหา
จุฬาฯ อาสา
พัฒนาสังคม 

องคฯ์ ที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๕ 

วันพุธ 
สัปดาห์ที่ 
๑๐ ของ
ภาค
การศึกษา 
-ปี ๑ ห้อง 
๓๑๒ 
 
 
 
-ปี ๒ ห้อง 
๔๐๘ 
 
-ปี ๓ ห้อง 
๓๐๒- 
๓๐๓ 
-ปี ๔ ห้อง 
๑๑๐ 
 
 

 
 
 
 
 
-ปี ๑ พระครู
ปริยัติธรรมวงศ/์ 
อ.พลเผ่า เพ็ง
วิภาศ/ 
ดร.วิทยา ทองดี 
-ปี ๒ อ.อนุสรณ์ 
นางทะราช และ
คณะ  
-ปี ๓ อ.นิเทศ 
สนั่นนารี และ
คณะ 
-ปี ๔ รศ.ดร.
เอกฉัท จารุเมธี
ชน/พระมหา
ประกาศ 
อาภากโร/ 
พระมหาบรรจง 
สิริจนฺโท 

แยกชั้นปี
ที่ ๑-๔ 
ไม่แยก
หลักสูตร 

 

๕ คนสร้างงาน 
งานสร้างคน  

องคฯ์ ที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๑.๕ 

วันพุธ 
สัปดาห์ที่ 
๑๑ ของ

พระมหาดาว
สยาม วชิรปญฺ
โญ/พระมหา

รวมชั้นปี
ที่ ๔ ทุก
หลักสูตร 

ศิษย์เก่า
ร่วม 
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๒๕ 

ที ่ ชื่อกิจกรรม องค์ประ 
กอบ/

ตัวช้ีวัด 

วัน/เวลา/
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มที่
เข้าร่วม 

หมาย
เหตุ 

ภาค
การศึกษา  

พิสิฐ วิสิฏฐปญฺ
โญ/ ดร.เรียง
ดาว ทวะชาลี 
และคณาจารย์
สาขาวิชา
หลักสูตรการ
สอน 
 

- หมาย
เหตุ : ปี 
๑-๓   
แต่ละ
หลักสูตร
เข้าพบ
อาจารย์
ที่ปรึกษา 

๖ การเรียนรู้และ
สังคมใน
ศตวรรษ 
ที่ ๒๑ 

องคฯ์ ที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๒ 

วันพุธ 
สัปดาห์ที่ 
๑๒ ของ
ภาค
การศึกษา  

รศ.ดร.เอกฉัท 
จารุเมธีชน/ดร.
วิทยา ทองดี 
/พระชัยภัทร 
ถิรจิตฺโต/อ.
อนุสรณ์ นางทะ
ราช และคณา 
จารย์สาขาวิชา
หลักสูตรฯ 

รวมทุก
ชั้นปี/ทุก
หลักสูตร
และทุก
สาขาวิชา 

 

๗ วัฒนธรรม
องค์กร 

องคฯ์ ที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ 
๓.๒ 

วันพุธ 
สัปดาห์ที่ 
๑๓ ของ
ภาค
การศึกษา 
ห้อง
ประชุม 
๔๐๘ 

รองอธิการบดี
วิทยาเขต
ขอนแก่น  
รศ.ดร.เอกฉัท 
จารุเมธีชน 
อ.พลเผ่า เพ็ง
วิภาศ 
ดร.วิทยา ทองดี 
 

รวมทุก
ชั้นปี/ทุก
หลักสูตร
และทุก
สาขาวิชา 

ท้าย
ชั่วโมง   
- จับ
สลากทุน
การ 
ศึกษา 
ครั้งละ ๓ 
ทุน  
-กิจการ
ท าความ
สะอาด 
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๒๖ 

หมายเหตุ     ๑. อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเลือกหัวข้อ / เนื้อหา ที่จะให้ความรู้และ
เสนอแนะแก่นิสิตได้ตามความเหมาะสมในแต่ละครั้ง โดยอย่างน้อยต้อง
ให้มีการจัดประชุมกลุ่ม Home room ของนิสิตแต่ละกลุ่มให้ได้ภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง (นิสิตม ี๔ กลุ่มคือ ๑.รวมนิสิตทั้งหมดทุก
หลักสูตรและทุกชั้นปี ๒. รวมนิสิตชั้นปีเดียวกันทุกหลักสูตร ๓. รวมนิสิต
ทุกขั้นปีของแต่ละหลักสูตร และ ๔. แยกเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๔ รวมทุก
หลักสูตร ซึ่งในเวลานี้นิสิตชั้นปีที่ ๑-๓ ของทุกหลักสูตรจะใช้เวลานี้เข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา)  

 ๒.  อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเพ่ิมเติมหัวข้อและเนื้อหามากกว่าที่ก าหนดไว้
ได้ตามสถานการณ์สังคม หรือตามความเหมาะสม หรือพูดย้ าหัวข้อต่างๆ 
ที่เสนอแนะไว้ในตารางกิจกรรมนี้ก็ได้ตลอดทั้งปีการศึกษา 



บทที่ ๕ 
เครื่องมือและข้อมูลในการให้ค าปรึกษา 

ในการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือและข้อมูลเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจารย์ที่
ปรึกษาจ าเป็นต้องเป็นผู้ด าเนินการแสวงหาศึกษา ท าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง 
ถ่องแท้เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา และการดูแล พัฒนานิสิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม 
เรียบร้อยเครื่องมือและข้อมูลในการให้ค าปรึกษาประกอบด้วย 

๕.๑ ทะเบียนประวัตินิสิต 
อาจารย์ที่ปรึกษา ทุกรูป/คน ต้องมีข้อมูลทะเบียนประวัติของนิสิตโดยใช้แบบ

ทะเบียนนิสิต ของส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูล
ส าคัญในการติดตาม ดูแลนิสิตได้ตลอดเวลา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้เข้าไปดูข้อมูล 
ติดตามนิสิตได้ที่แบบทะเบียนประวัตินิสิต (ข้อมูลดูได้ที่ภาคผนวก ค. แบบทะเบียนประวัติ
นิสิต) 

๕.๒ หลักสตูรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาจ าเป็นต้องศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ให้

เข้าใจทั้งในปรัชญาจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ของหลักสูตร การจัดแผนการเรียนตามหลักเกณฑ์
ของหลักสูตร และควบคุม ดูแล ก ากับให้นิสิตเรียนตามแผนการเรียน ให้ครบตามโครงสร้า ง
และเงื่อนไขของหลักสูตร อย่างสม่ าเสมอ โดยดูเอกสารได้จาก 

๕.๒.๑ คู่มือศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
๕.๒.๒ กลุ่มงานวางแผนและวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

๕.๓ คู่มือการศึกษา 
นิสิตทุกคนจะได้รับคู่มือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่สุด

ของนิสิตเพราะคู่มือการศึกษามีข้อมูลส าคัญและจ าเป็นที่นิสิตต้องอ่าน ท าความเข้าใจและ
ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง รวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาทุกสาขาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าใน
การปฏิบัติเช่นเดียวกัน คู่มือการศึกษาประกอบไปด้วย 

๑) แนะน ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้แก่ 
ความหมาย ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา ผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แผนผังมหาวิทยาลัย ท าเนียบอาจารย์ 
เป็นต้น 
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๒) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ทางด้านวิชาการ ที่เป็นเครื่องมือกฎเกณฑ์ใน
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตจ าเป็นต้องทราบและปฏิบัติ 

๓) แนวปฏิบัติส าหรับนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

๔) แนวปฏิบัติส าหรับนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้แก่ กลุ่มงานบริการนิสิต กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มงานห้องสมุดและ
สารสนเทศและกลุ่มงานวางแผนและวิชาการ 

๕.๔ ปฏิทินการศึกษา 
ปฏิทินวิชาการ คือรายการก าหนดเวลาในการปฏิบัติทางวิชาการตลอดปีการศึกษา

ได้แก่ ก าหนดเปิด-ปิดภาคเรียน การสอบกลางภาค-ปลายภาค การลงทะเบียนรายวิชา การ
ขอเปิดรายวิชา การส่งผลการเรียน เป็นต้น 

ปฏิทินวิชาการเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานทางวิชาการ ซึ่งนิสิตจะต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพราะหากนิสิต อาจารย์ ไม่ปฏิบัติตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดจะเกิดปัญหาในการเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงขอเสนอแนะแนวปฏิบัติ
แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในการด าเนินงานตามปฏิทินการศึกษาที่กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นก าหนด 

๕.๕ แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ทางวิชาการ  
แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ส าหรับนิสิตขอรับบริการทางวิชาการจากกลุ่มงานทะเบียน 

สามารถ Download แบบฟอร์มค าร้องได้ที่ http://www.mcukk.com ทั้งนี้ นิสิต และ
อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจถึงขั้นตอนแนวปฏิบัติตามล าดับ ดังนี้  

 
ล าดับ แบบฟอร์มค าร้อง 

๑ มจร.ขก.ทบ.๐๕ แบบฟอร์มขอกลับเข้าศึกษา 
๒ มจร.ขก.ทบ.๐๙ แบบฟอร์มขอผลการศึกษา (Transcript) 
๓ แบบฟอร์มค าร้องทั่วไป 
๔ แบบฟอร์มเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
๕ แบบฟอร์มขอท าบัตรนิสิต 
๖ บว.๑๓ แบบฟอร์มขอแก้ I (Incomplete) 
๗ แบบฟอร์มรักษาสภาพนิสิต 
๘ มจร.ขก.ทบ.๐๓ แบบฟอร์มโอนย้ายสังกัดและสถานที่ศึกษา 
๙ มจร.ขก.ทบ.๐๕ แบบฟอร์มลาพักการศึกษา 

http://www.mcukk.com/files/transcript.pdf
http://www.mcukk.com/files/general.pdf
http://www.mcukk.com/files/add-remove_subject.pdf
http://www.mcukk.com/files/nisit_card.pdf
http://www.mcukk.com/files/incomplete_form.pdf
http://www.mcukk.com/files/keep_status.pdf
http://www.mcukk.com/files/move_study.pdf
http://www.mcukk.com/files/nisit_resign.pdf
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๒๙ 

ล าดับ แบบฟอร์มค าร้อง 
๑๐ บว. ๑๔ แบบฟอร์มค าร้องขอจบการศึกษา 
๑๑ แบบฟอร์มใบลา (ลาศึกษารายวัน) 
๑๒ มจร.ขก.ทบ. ๐๒ แบบลงศึกษาซ่อมเสริม 

 
๕.๖ ขั้นตอนแนวปฏิบัติแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดท าแบบฟอร์ม
ค าร้องต่างๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนส าหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ
เอ้ือเฟ้ือให้ความสะดวกให้แก่นิสิต ที่มีความประสงค์จะติดต่อด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ๑๒ 
แบบฟอร์ม โดยแต่ละแบบฟอร์ม จะมีแผนภูมิ (Chat) แสดงขั้นตอนให้เห็นการเดินทางของ
เอกสาร ไปตามล าดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcukk.com/files/nisit_end.pdf
http://www.mcukk.com/files/stop_learn_a_day.pdf
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๑) ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “การกลับเข้าศึกษา” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์มการขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

ทะเบียนและวัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลใน
ใบค าร้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้เดิน
เอกสารไปยื่นที่ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นท่าน เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วให้ไปช าระค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี แล้วน าเสนอให้
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พิจารณาอนุมัติ แล้วน าส่งใบค าร้องพร้อมด้วยส าเนา
ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเพ่ือให้ลงในระบบ
ฐานข้อมูล เป็นเสร็จขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๓ 

 

�.                      
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๒) ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “ผลการศึกษา” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์มการขอผลการศึกษา ทีเ่จ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและ

วัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลในใบค าร้องให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้เดินเอกสารไปเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ท่านพิจารณาลงความเห็น เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ไปช าระ
ค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี แล้วน าส่งใบค าร้องพร้อมด้วยส าเนา
ใบเสร็จช าระค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเพ่ือให้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง เสร็จแล้วนิสิตรอรับผลการศึกษาได้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ยื่นค าร้องแล้ว เป็น
เสร็จขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๔ 
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๓) ขั้นตอนการยืน่ค าร้อง “ทั่วไป” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องทั่วไป ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

หรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลในใบค าร้องให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อถูกต้องแล้วน าใบค าร้องทั่วไปนั้น ไปเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรเพ่ือให้ท่านพิจารณาลงความเห็น เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้น า
ค าร้องไปพบผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นเพ่ือขออนุมัติ เสร็จแล้วส่งใบค าร้องที่กลุ่ม
งานบริการการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพ่ือด าเนินการต่อไป จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน  ซึ่ง
สามารถท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๕ 
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๔) ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “เพิ่ม–ถอนรายวิชา” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องเพ่ิม-ถอนรายวิชาภายใน ๑๕ วันแรกของภาค

การศึกษา ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้
แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลในใบค าร้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ 
(เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้ไปเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร เพ่ือให้ท่านพิจารณา
ลงความเห็น เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้น าใบค าร้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงินและบัญชี เสร็จแล้วน าใบค าร้องและส าเนาใบเสร็จที่ช าระค่าธรรมเนียมไปต่อ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าในระบบ จึงเสร็จสิ้น
ขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๖ 
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๕) ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “ท าบัตรนิสิต” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องท าบัตรนิสิต ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและ

วัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลในใบค าร้องให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้ไปเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาและประธานหลักสูตร เพ่ือให้ท่านพิจารณาลงความเห็น เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้น าใบ
ค าร้องไปเสนอผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ น าใบค าร้องที่ได้รับ
อนุมัติแล้วไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี เสร็จแล้วน าใบค าร้อง
และส าเนาใบเสร็จที่ช าระค่าธรรมเนียมไปที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าในระบบ จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความเข้าใจขั้นตอน
ต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๗ 
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๖) ขั้นตอนยื่นค าร้อง “แก้ I (In-comprise)”  
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องท าแก้ I ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและ

วัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลในใบค าร้องให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้ไปเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาและประธานหลักสูตร เพ่ือให้ท่านพิจารณาลงความเห็น เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้น าใบ
ค าร้องไปเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น (ในภาคการศึกษาปัจจุบัน) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ น า
ใบค าร้องที่ได้รับอนุมัติแล้วไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลและเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลบันทึกข้อมูลลงในระบบ  จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความ
เข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๘ 
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๓๖ 

๗) ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “รักษาสภาพนิสิต” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องรักษาสภาพนิสิต ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียน

และวัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลในใบค าร้อง
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้ไปเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้ท่านพิจารณาลงความเห็น เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้น าใบค าร้องไปเสนอต่อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ น าใบค าร้องที่ได้รับอนุมัติแล้วไปช าระ
ค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี แล้วส่งใบค าร้องที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ  จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งสามารถ
ท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๙ 
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๓๗ 

๘) ขั้นตอนการยื่นค าร้อง “โอนย้ายสังกัด” หรือ “เปลี่ยนสถานทีศ่ึกษา” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องโอนย้ายสังกัด หรือ เปลี่ยนสถานที่ศึกษาที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล หรือ ที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์ม
แล้วให้กรอกข้อมูลในใบค าร้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) 
เสร็จแล้วให้เข้าพบประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นิสิตสังกัดปัจจุบัน เพ่ือขอ
ความเห็น เมื่อได้ความเห็นแล้วให้น าใบค าร้องไปเสนอต่อประธานหลักสูตรที่จะย้ายไปสังกัด
ใหม่ ให้ลงความเห็น แล้วเสนอใบค าร้องต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ น าใบค าร้องที่ได้รับอนุมัติแล้วไปช าระค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและ
บัญชี แล้วส่งใบค าร้องที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลง
ในระบบ จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๑๐ 
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๓๘ 

๙) ขั้นตอนยื่นค าร้อง “ลาพักการศึกษา” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องลาพักการศึกษาที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียน

และวัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลในใบค าร้อง
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้ไปเข้าพบประธาน
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรที่สังกัด เพ่ือให้ลงความเห็น เมื่อได้ความเห็นแล้ว
ให้น าใบค าร้องไปเสนอต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ น าใบค าร้อง
ที่ได้รับอนุมัติแล้วไปส่งใบค าร้องที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลลงในระบบ  จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตาม
แผนภูมิที่ ๑๑ 
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๓๙ 

๑๐) ขั้นตอนยื่นค าร้อง “ขอจบการศึกษา” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องขอจบการศึกษา ที่ศึกษาที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

ทะเบียนและวัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลใน
ใบค าร้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้ไปเข้าพบ
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรที่สังกัดเพ่ือให้ลงความเห็น ตรวจสอบข้อมูล
ตามข้อบังคับและตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบข้อมูลการค้างช าระที่ เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการเงินและบัญชี แล้วเสนอใบค าร้องต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลเพ่ือ
ตรวจสอบผลการศึกษา และให้ความเห็น เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๑๒ 
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๔๐ 

๑๑) ขั้นตอนการยื่น “ใบลา (ลาศึกษารายวัน)” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องใบลา (ลาศึกษารายวัน) ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

ทะเบียนและวัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูลใน
ใบค าร้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ ) เสร็จแล้วยื่นต่อ
อาจารย์ประจ ารายวิชาก่อนถึงวันลา ๓ วัน และยื่นใบลาต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา เพ่ือให้ลง
ความเห็น แล้วส่งส าเนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูล จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่ง
สามารถท าความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๑๓ 
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๔๑ 

๑๒) ขั้นตอนยื่นค าร้อง “ลงศึกษาซ่อมเสริม กรณีติด F” 
นิสิตจะต้องไปขอแบบฟอร์ม ค าร้องลงศึกษาซ่อมเสริม กรณีติด F ที่เจ้าหน้าที่กลุ่ม

งานทะเบียนและวัดผลหรือที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมื่อได้แบบฟอร์มแล้วให้กรอกข้อมูล
ในใบค าร้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกช่อง พร้อมกับลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) เสร็จแล้วให้ไปเข้า
พบประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรที่สังกัด เพ่ือขอความเห็น เมื่อได้
ความเห็นแล้วให้น าใบค าร้องไปช าระค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี แล้ว
ส่งใบค าร้องและแนบส าเนาใบเสร็จการจ่ายค่าธรรม ที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ  จึงเสร็จสิ้นขั้นตอน ซึ่งสามารถท าความเข้าใจ
ขั้นตอนต่างๆ ได้ ตามแผนภูมิที่ ๑๔ 
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บทที่ ๖ 
การประเมินระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
๖.๑ การประเมินระบบงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการประเมินระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาโดยยึด
หลักการ ดังนี้ 

๑) เป้าหมายความส าเร จ 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ

ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิตแก่นิสิตได้อย่างเต็มที่
คล่องตัว นิสิตสามารถเข้ารับบริการให้ค าปรึกษาได้อย่างสะดวก สม่ าเสมอ ช่วยป้องกัน/ 
แก้ไขปัญหาของนิสิตให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต 

๒) ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความส าเร จ 
๒.๑) มีกลไกด าเนินงานเพื่อบริหารจัดการ ติดตาม ควบคุมและประเมิน 
๒.๒) อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นไปตามแผนปฏิบัติและก าหนดเวลา

อย่างเต็มสติก าลัง และดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึง 
๒.๓) นิสิตเข้ารับบริการตามระบบและปฏิบัติตนตามค าแนะน าของอาจารย์ที่

ปรึกษาได้อย่างถูกต้อง 
๒.๔) มีการสนับสนุนทรัพยากร เช่น ฐานข้อมูลนิสิตที่ครอบคลุมด้านต่างๆ อาคาร

สถานที่เครื่องมือ เพ่ือช่วยเอื้อให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างคล่องตัว 
๒.๕) มีการก าหนดให้งานอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นภาระงานส าคัญที่อาจารย์ต้อง

ตระหนักและต้องปฏิบัติ 
๓) ตัวช้ีวัดความส าเร จ 
๓.๑) สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเป็นไปอย่างเหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือดูแลนิสิตได้อย่าง

ทั่วถึงใกล้ชิด 
๓.๒) ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานมีอัตราสูง 
๓.๓) ร้อยละของจ านวนนิสิตที่เข้ารับบริการสามารถน าค าแนะน าที่ได้รับไปปฏิบัติ 

ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
๓.๔) อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับการประเมินและได้คะแนนประเมินในเกณฑ์สูง 
๓.๕) ร้อยละของจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดของหลักสูตรอยู่

ในเกณฑ์สูง 
 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๔๓ 

๔) ผลการด าเนินงาน 
๔.๑) อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามภาระงานครบถ้วนมี

ประสิทธิภาพ 
๔.๒) นิสิตได้รับการบริการตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างเต็มที่ สะดวก

สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทางด้านการเรียน และการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 

๖.๒ การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ตามท่ีคาดหวัง วิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) ภาระงานและเกณฑ์ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ประจ าทุกคนต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก าหนด (ดูบทที่ ๒ ข้อ ๒.๓ เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาและ
แนวปฏิบัติ) 

๒) ความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๒.๑) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนาความรู้ต่างๆ มาเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน

การป้องกันปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยฐานข้อมูลนิสิต ฐานข้อมูลทางวิชาการ
ฐานข้อมูลทางวิชาชีพและฐานข้อมูลด้านทักษะชีวิตในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒) อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือสื่อสารให้
ค าปรึกษาได้หลากหลายช่องทางมีประสิทธิภาพ นิสิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทัน
การณ์ 

๒.๓) อาจารย์ที่ปรึกษามีบุคลิกภาพเหมาะสม สามารถใช้เป็นแบบอย่างแก่นิสิตใน
การด าเนินตนในการศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง 

๓) ความส าเร จในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๓.๑) นิสิตสามารถศึกษาส าเร็จตามเกณฑ์ของหลักสูตร และตามก าหนดเวลาที่

ก าหนดในแผนการเรียน 
๓.๒) นิสิตมีความประพฤติดี ปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและ

สังคม 
๓.๓) นิสิตมีทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสม มีความฉลาดในการแก้ไขปัญหาทางด้าน

การเรียนและการด าเนินชีวิต  
 



ภาคผนวก 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ก. แบบฟอร์มการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 
แบบ อป. ๑ แบบฟอร์มส ำหรับนิสิตเพ่ือขอค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
แบบ อป. ๒ แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำแก่นิสิตทั่วไป 
แบบ อป. ๓ แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
แบบ อป. ๔ แบบบันทึกกำรประชุมกลุ่มกิจกรรมเรำรัก มจร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
แบบ อป. ๕ แบบสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมเรำรัก มจร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 

ข. แบบประเมิน 
แบบ อป. ๖ แบบประเมินกิจกรรมเรำรัก มจร.  
แบบ อป. ๗ แบบประเมินระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
แบบ อป. ๘ แบบประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ค. แบบทะเบียนประวัตินิสิต 
ง. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
จ. แบบค าร้องต่างๆ ทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๔๕ 

ภาคผนวก 
ก. แบบฟอร์ม ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

กำรปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตขอนแก่น จะเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มต่ำงๆ ตำมแบบ อป.(อำจำรย์ที่ปรึกษำ) ๑-๕ 
รวมจ ำนวน ๕ ฉบับ คือ  

แบบ อป. ๑ แบบฟอร์มส ำหรับนิสิตเพ่ือขอค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
แบบ อป. ๒ แบบบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำแก่นิสิตทั่วไป 
แบบ อป. ๓ แบบบันทึกกำรปฏิบัติงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 
แบบ อป. ๔ แบบบันทึกกำรประชุมกลุ่มกิจกรรมเรำรัก มจร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
แบบ อป. ๕ แบบสรุปผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมเรำรัก มจร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 

โดยในกำรปฏิบัติหน้ำที่แต่ละครั้งจะมีควำมเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มที่อำจำรย์
จะต้องบันทึกข้อมูลเพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผ่ำนแบบ อป.๑-๕ ไปตำมล ำดับ เช่น 
เมื่อมีนิสิตประสงค์จะขอรับค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ตำม อป.๑ แล้วนั้น  

นิสิตจะต้องไปรับแบบฟอร์มต่ำงๆ จำกวิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น แล้วกรอกฐำนข้อมูล
ของนิสิตครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลำยมือชื่อแล้ว ต้องยื่นต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำก่อนขอรับ
ค ำปรึกษำ ๓ วัน เมื่อถึงวัน เวลำ ที่ตกลงกันแล้ว นิสิตจะต้องเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องบันทึกค ำที่ให้ปรึกษำแก่นิสิตนั้นทุกครั้ง ที่นิสิตมำขอรับค ำปรึกษำ 
ตำมแบบ อป.๒  

เสร็จแล้วเมื่อจบภำคกำรศึกษำ ให้อำจำรย์รวบรวมบันทึกค ำให้กำรปรึกษำประจ ำ
ภำคกำรศึกษำ ตำมแบบ อป.๓  

เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำแล้ว ให้อำจำรย์รวบรวมบันทึกค ำให้ปรึกษำแต่ละภำค
กำรศึกษำ เพ่ือรวมเป็นปีกำรศึกษำ ตำมแบบ อป.๔ และสรุปผลตำมแบบ อป.๕ 

โดยขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้
ตำมแผนภูมิที่ ๑๕ นี้ 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๔๖ 

�.           .                     
                         

 .                       
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คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๔๗ 

แบบ อป.๑ 
แบบฟอร์มส าหรับนิสิตเพื่อขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุลนิสิต ....................................................................รหสั................................ 
วิชำเอก..........................................หลักสูตร............................................................พร้อมทั้ง 
นิสิตจ ำนวน................รูป/คน มีควำมประสงค์จะพบเพ่ือขอค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ 

ชื่อ-นำมสกุลอำจำรย์................................................................... .............................................. 
อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ............................................................................ .................................. 
สังกัดหลักสูตร........................................คณะ..................... ..................................................... 

เรื่องท่ีขอค ำปรึกษำ.................................................................................................................. 
ก ำหนดนัดหมำยขอพบอำจำรย์ วัน/เดือน/ป.ี....................................... เวลำ.......................... 
ถึงเวลำ......................................ก ำหนดมำรับใบตอบรับ วัน/เดือน/ป ี..................................... 
เวลำ .........................................หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อนิสิต ................................................  
 

ลงชื่อ................................................................. 
(................................................................) 

 
ฉีกตำมรอยปรุ................................................................................. ..........................……………. 

ใบตอบรับของอาจารย์ 
ตำมท่ีนิสิต ชื่อ-นำมสกุล ...................................................รหัส.................................. 

วิชำเอก......................................................... หลักสูตร............................................................. 
มีควำมประสงค์จะพบเพ่ือขอค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ในวัน/เดือน/ปี........................................ 
เวลำ.......................... ถึงเวลำ............................... 
อำจำรย์  [ ] ยินดีให้พบตำมวันเวลำดังกล่ำว ณ ..................................................................... 

 [ ] ยินดีให้เข้ำพบใน วัน/เดือน/ปี............................... เวลำ...............ถึง............ ...... 
 ณ .......................................................................... ............ ...... ...... ...... ...... ...... . 

 
 ลงชื่อ................................................................. 

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



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๔๘ 

แบบ อป.๒ 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั่วไป 

 

วัน/เดือน/ปี .......................................................สถำนที่ ............. ............................................ 
อำจำรย์ผู้ให้ค ำปรึกษำ (ชื่อ –ฉำยำ-นำมสกุล) ......................................................................... 
สังกัดหลักสูตร ......................................................................................................................... 

นิสิตผู้ขอรับค าปรึกษา 
รหัส…………………….………ชื่อ-สกุล……………………..………………….……ลำยเซ็น (……….………..) 
สำขำวิชำ.................................... พร้อมทั้งนิสิตจ ำนวน .............รูป/คน (ระบุชื่อและลำยเซ็น) 
๑. รหัส…………………………ชื่อ-สกุล……………………….……………………ลำยเซ็น (……………………) 
๒. รหัส…………………………ชื่อ-สกุล……………………….……………………ลำยเซ็น (……………………) 
๓. รหัส…………………………ชื่อ-สกุล……………………….……………………ลำยเซ็น (……………………) 
๔. รหัส…………………………ชื่อ-สกุล……………………….……………………ลำยเซ็น (……………………) 
๕. รหัส…………………………ชื่อ-สกุล……………………….……………………ลำยเซ็น (……………………) 
๖. รหัส…………………………ชื่อ-สกุล……………………….……………………ลำยเซ็น (……………………) 
๗. รหัส…………………………ชื่อ-สกุล……………………….……………………ลำยเซ็น (……………………) 

เรื่องท่ีขอค ำปรึกษำ .................................................................................................................. 
............................................................. .................................................................................... 
เริ่มให้ค ำปรึกษำเวลำ ................................... สิ้นสุดเวลำ .............................................. 
บันทึกการให้ค าปรึกษา…………………………………………………………………………………………. 
................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................ ...................................... 
................................................................................. ................................................................. 
...................................................................... ............................................................................ 
................................................................................. ................................................................. 

ลำยมือชื่ออำจำรย์ผู้ให้ค ำปรึกษำ……………………………………………………………… 
(...........................................................) 

ก าหนดนัดหมายให้ค าปรึกษาครั้งต่อไป  
วัน /เดือน/ปี ....................................................เวลำ..............................ถึง............................. 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๔๙ 

แบบ อป.๓ 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
บันทึกกำรปฏิบัติงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ  ประจ ำภำคกำรศึกษำที่........../...................... 

ของอำจำรย์ (ชื่อ-นำมสกุล) ........................................................................... ......................... 
[  ] เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ รหัส/ชั้นปี.......................ภำค [  ] ปกติ  [  ] สมทบ 
[  ] ไม่ได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
เป็นอำจำรย์สังกัดหลักสูตร .................................................................................................... 

ไดใ้ห้ค ำปรึกษำแก่นิสิต/ ในภำคกำรศึกษำที่........./...................ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

วัน/
เวลำ/ 
สถำนที่ 

 
เรื่องท่ีให้ค ำปรึกษำ 

 
นิสิต 

 

จ ำนวน 
นิสิต 

(รูป/คน) 

ผลกำรให้ค ำปรึกษำ 
เช่น เข้ำใจ/ไม่เข้ำใจ 

แก้ปัญหำได้ 
หรือไม่ได้อย่ำงไร 

  
 

 

   

  
 

 

   

  
 

 

   

  
 

 

   

 
 

 

 
 

   

 
 
 

    



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๕๐ 

วัน/
เวลำ/ 
สถำนที่ 

 
เรื่องท่ีให้ค ำปรึกษำ 

 
นิสิต 

 

จ ำนวน 
นิสิต 

(รูป/คน) 

ผลกำรให้ค ำปรึกษำ 
เช่น เข้ำใจ/ไม่เข้ำใจ 

แก้ปัญหำได้ 
หรือไม่ได้อย่ำงไร 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่ออาจารย์ผู้รายงาน 

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

(..............................................) 
วันรายงาน........./.........../........... 

ประธานหลักสูตรรับรอง 

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

(...............................................) 
......../........../............. 

 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๕๑ 

แบบ อป.๔ 
แบบบันทึกการประชุมกลุ่มกิจกรรมเรารัก มจร.(Home room) 

 
บันทึกกำรกำรประชุมกิจกรรม โฮมรูม  ประจ ำภำคกำรศึกษำที่........../........................ 

ของอำจำรย์ (ชื่อ-นำมสกุล) ........................................................................... .......................... 
อำจำรย์ที่ปรึกษำ รหัส............./ชั้นปี...........ภำค [  ] ปกติ  [  ] สมทบ จ ำนวน............รูป/คน 
เป็นอำจำรย์สังกัดหลักสูตร ..................................................................................................... 
ไดป้ระชุมและให้ค ำปรึกษำ แก่นิสิตหมู่เรียน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
 

ครั้งที ่ วันที่ /เวลา/ 
สถานที่ 

รายการกิจกรรมประชุมและให้ค าปรึกษา 
(หัวข้อเรื่องและสาระรายละเอียด) 

จ านวนนิสิต 
ที่เข้าประชุม 

    
 

........รูป/คน 
 

 
 
 

ครั้งที ่ วันที่ /เวลา/ 
สถานที่ 

รายการกิจกรรมประชุมและให้ค าปรึกษา 
(หัวข้อเรื่องและสาระรายละเอียด) 

จ านวนนิสิต 
ที่เข้าประชุม 

    
 

........รูป/คน 
 

 

 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่ออาจารย์ผู้รายงาน 

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

(..............................................) 
วันรายงาน........./.........../........... 

ประธานหลักสูตรรับรอง 

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

(...............................................) 
......../........../............. 

 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๕๒ 

รายช่ือนิสิตเข้าประชุมกิจกรรมเรารัก  มจร.(Home room) 

สำขำวิชำ................................................................. ชั้นปี.............ภำค [  ] ปกติ    [  ] สมทบ 
๑. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๓. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๔. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๕. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๖. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๗. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๘. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๙. รหัส……………….….……ชื่อ……………….…………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๐. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๑. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๒. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๓. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๔. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๕. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๖. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๗. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๑๘. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๕๓ 

๑๙. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๐. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๑. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๒. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๓. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๔. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๕. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๖. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๗. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๘. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๒๙. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๓๐. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๓๑. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๓๒. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๓๓. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๓๔. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 

๓๕. รหัส……………….….……ชื่อ……………….………………………………ลำยเซ็น (…….…….…….…...) 
 
 
 
 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๕๔ 

แบบ อป.๕ 
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเรารัก มจร.(Home room) 

ประจ าปีการศึกษา 

 
สรุปผลกำรปฏิบัติงำนกิจกรรมเรำรัก มจร.(โฮมรูม) ประจ ำภำคเรียน ที่........../...................... 
ของ (ชื่อ-นำมสกุล)................................................................................................................ ... 
[  ] เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ รหัส............................../ชั้นปี..................ภำค [  ] ปกติ [  ] สมทบ 
[  ] ไม่ได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหมู่เรียน  
[  ] เป็นอำจำรย์สังกัดหลักสูตร .............................................................................. 
ได้ให้ค ำปรึกษำแก่นิสิตดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

๑. การให้ค าแก่นิสิตหมู่เรียนในความรับผิดชอบ (กิจกรรมโฮมรูม) 
ภำคเรียนที่......../..................จ ำนวน...............ครั้งที่ให้ค ำปรึกษำ แต่ละครั้งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ครั้งที ่
วัน/

เดือน/ปี 
สถานที ่

จ านวน 
นิสิต (รูป/

คน) 

หัวข้อเรื่อง/กิจกรรม หมายเหตุ 

๑ 
  

  

 

๒ 

 

  
  

๓ 

 

  
  

บันทึกควำมคิดเห็นเพ่ือกำรพัฒนำกิจกรรม ............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๕๕ 

๒. การให้ค าปรึกษาแก่นักนิสิตทั่วไป ตามนัดหมาย 
  ภำคเรียนที่......../.................จ ำนวน............ครั้งที่ให้ค ำปรึกษำ แต่ละครั้งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน 
/ปี/ 

สถานที่ 

จ านวน 
นิสิต 
(รูป 
/คน) 

หัวข้อเรื่องปรึกษา 
ผลการให้ค าปรึกษา 

เช่น เข้าใจ / ไม่เข้าใจ 
แก้ปัญหาได้ 

หรือไม่ได้ อย่างไร 

๑ 
  

  

 

๒ 

 

  
  

๓ 

 

  
  

๔ 

 

  
  

๕ 

 

  
  

บันทึกควำมคิดเห็นเพ่ือกำรพัฒนำกิจกรรม ............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่ออาจารย์ผู้รายงาน 

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

(..............................................) 
วันรำยงำน........./.........../........... 

ลายมือชื่อประธานหลักสูตร 

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

(...............................................) 
......../........../............. 

 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข. แบบประเมิน และข้ันตอนในการประเมิน 

แบบ อป. ๖  แบบประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
แบบ อป. ๗  แบบประเมินกิจกรรมเรำรัก มจร. (Home room) โดยนิสิต 
แบบ อป. ๘  แบบประเมินระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๕๗ 

แบบ อป.๖ 
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ   ภิกษุ    สำมเณร     ชำย     หญิง  
๒. หลักสูตร  พุทธศำสนำ  ปรัชญำ      กำรสอนภำษำไทย  

 สังคมศึกษำ   ภำษำอังกฤษ    รัฐศำสตร์ 
๓. ชั้นป ี   ชั้นปีที่ ๑   ชั้นปีที่ ๒     ชั้นปีที่ ๓    ชั้นปีที่ ๔ 
๔. ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ              

[ ] เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ ชั้นปี   ภำคกำรศึกษำ   /      
ภำค [ ] ปกติ [ ] สมทบ    จ ำนวนนิสิตในควำมรับผิดชอบ    คน                         

[ ] ไม่ได้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
ระยะเวลำประเมิน ภำคกำรศึกษำที่  /    วันที่ประเมิน   /  /   

ตอนที่ ๒ ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ระดับคะแนน ๕ = มำกที่สุด, ๔ = มำก, ๓ = ปำนกลำง, ๒ = น้อย, ๑ = น้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านวิชาการ 
๑. รู้บทบำทหน้ำท่ีของอำจำรย์ทีป่รึกษำ      
๒. มีเทคนิคให้ค ำปรึกษำ      
๓. มีควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำ      
๔. มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสถำบัน      
๕. มีควำมรู้ควำมสนใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน       
ด้านบุคลิกภาพและทักษะ 
๑. มีควำมประพฤติแบบอย่ำงท่ีด,ี มีควำมกระตือรือร้น, สนใจในหนำ้ที ่      
๒. รับฟังควำมคดิเห็นของนิสิต      
๓. มีบุคลิกภำพท่ีอบอุ่นและสุภำพเรียบร้อย, สุขุมรอบคอบ, คุมอำรมณ์      
๔. เอำใจใส่นสิิตอย่ำงทั่วถึงกันและสม่ ำเสมอ, เท่ำเทียมกัน      
๕. มีควำมพร้อมในกำรช่วยเหลือให้นิสิตเมื่อเผชิญกับปัญหำต่ำงๆ      
๖. มีควำมเต็มใจและยินดีในกำรท ำหน้ำท่ีอำจำรย์ที่ปรึกษำ      
๗. มีควำมมุ่งมั่นต่อคณุภำพงำนกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร       
๘. กำรเป็นคนมองโลกในแง่ด ี      



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๕๘ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๙. กำรให้ควำมส ำคญักับนิสติทุกคนเท่ำเทียมกัน      
๑๐. มคีวำมยตุิธรรมแก่นิสติ      
คุณลักษณะด้านจรรยาบรรณ 
๑. รักษำควำมลับ ข้อมูลส่วนตัวของนิสิต      
๒. ค ำนึงถึงสวัสดภิำพของนิสิต      
๓. กำรให้ก ำลังใจแกน่ิสิตที่เข้ำพบปรึกษำ      
๔. มีควำมเมตตำ และกรณุำกับนสิิต       
คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัตงิาน 
๑. ควำมสำมำรถน ำข้อมูลที่ทันสมยัมำใช้ในกำรให้ค ำปรึกษำ      
๒. ใช้ภำษำเพื่อถ่ำยทอดควำมคิดในกำรให้ค ำปรึกษำไดด้ ี      
๓. มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำเฉพำะหน้ำให้กับนสิิตได ้      
คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ 
๑. ใส่ใจกำรปฏิบัติหนำ้ที่ให้ค ำปรกึษำ       
๒. จดัท ำข้อมลูผลกำรเรียนของนสิิตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ      
๓. ให้โอกำสนสิิตเข้ำพบเพ่ือปรึกษำหำรือ อย่ำงสะดวก      
๔. มีควำมตรงต่อเวลำในกำรให้ค ำปรึกษำ      

 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม                   
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                        
 
 

 

 
 
 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๕๙ 

แบบ อป.๗ 
แบบประเมินกิจกรรม เรารกั มจร.(Home room) 

 
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ประเมิน 
๑. เพศ   ภิกษุ    สำมเณร     ชำย     หญิง  
๒. หลักสูตร  ปริญญำตรี  ปริญญำโท    ปริญญำเอก  
๓. ชั้นป ี   ชั้นปีที่ ๑   ชั้นปีที่ ๒     ชั้นปีที่ ๓    ชั้นปีที่ ๔ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อโครงการ เรารัก มจร. (Home room) 
ระดับคะแนน ๕ = มำกที่สุด, ๔ = มำก, ๓ = ปำนกลำง, ๒ = น้อย, ๑ = น้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรม/การให้บริการ 
๑. มีขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม      
๒. กระบวนกำรจัดกิจกรรมตรงกบวัตถุประสงค์กำรจัดงำน      
๓. มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม      
๔. ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมหรือกำรให้บริกำรมีควำมยืดหยุ่น สำมำรถ

ปรับให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้ 
     

๕. ได้รับควำมรู้หรือประโยชน์จำกกระบวนกำรจัดกิจกรรมทุกข้ันตอน      
ด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 
๑. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย/บุคลิก/ท่ำทำง กำรให้บริกำร      
๒. บริกำรด้วยควำมสุภำพ และด้วยไมตรีจิต      
๓. บริกำรด้วยควำมกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว      
๔. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเช่น กำรตอบค ำถำม กำร

ชี้แจงข้อสงสัย กำรแนะน ำ 
     

๕. บริกำรด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
๑. สถำนท่ีส ำหรับกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม      
๒. ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้ำอี้ ระบบภำพ เสียง และอื่นๆ ที่ใช้ใน

กำรจัดโครงกำรมีควำมเหมำะสมเพียงพอ 
     

๓. สื่อท่ีใช้มนกำรจัดกิจกรรมมีควำมทันสมัย      
๔. มีกำรประชำสัมพันธ์ล่วงหน้ำ และอย่ำงท่ัวถึง      
๕. มีป้ำย/สัญลักษณ์ที่แสดงจุดจัดกิจกรรมให้บริกำรชัดเจน      



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๖๐ 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ประเด็นด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม/การให้บริการ      

๑. ได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือได้รับบริกำรอย่ำงประทับใจ      
๒. ได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือได้รับบริกำรตรงตำมควำมต้องกำร      
๓. ได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือได้รับบริกำรที่เป็นประโยชน์      
๔. น ำควำมรู้จำกกิจกรรมไปใช้ร่วมกับกำรเรียนกำรสอนได้      
๕. น ำควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ ำวัน      

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ................................................................................... ................................. 
.................................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .....................
.......................................................................................... 
 
***หมายเหตุ*** 

 แบบสอบถำมในกำรประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร กิจกรรม/กำรให้บริกำรต้องมี
กำรประเมินครบทั้ง ๔ ประเด็นส ำคัญ ซึ่งประกอบด้วย 
  ๑. ประเด็นด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม/กำรให้บริกำร 
  ๒. ประเด็นเจ้ำหน้ำที่/วิทยำกร 
  ๓. ประเด็นด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  ๔. ประเด็นด้ำนคุณภำพกำรจัดกิจกรรม/กำรให้บริกำร 

 

 

 

 

 
 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๖๑ 

แบบ อป.๘ 
แบบประเมินระบบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

 
อำจำรย์ที่ปรึกษำหลักสูตร……………………..………..……………….ประจ ำปีกำรศึกษำ.................. 
 
ที ่ รายการประเมิน มี ไม่มี หลักฐาน 
๑ มีกลไกด ำเนินงำนเพ่ือบริหำรจัดกำร ติดตำม

ควบคุมและประเมิน 
   

๒ อำจำรย์ที่ปรึกษำปฏิบัติหน้ำที่ของตนเป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติและก ำหนดเวลำอย่ำงเต็ม 
สติก ำลัง และดูแลนิสิตได้อย่ำงทั่วถึง 

   

๓ นิสิตเข้ำรับบริกำรตำมระบบและปฏิบัติตน 
ตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำได้อย่ำง 
ถูกต้อง 

   

๔ มีกำรสนับสนุนทรัพยำกร เช่น ฐำนข้อมูล 
นิสิตที่ครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ อำคำรสถำนที่ 
เครื่องมือ เพ่ือช่วยเอื้อให้ระบบอำจำรย์ที่
ปรึกษำเป็นไปอย่ำงคล่องตัว 

   

๕ มีกำรก ำหนดให้งำนอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็น
ภำระงำนส ำคัญที่อำจำรย์ต้องตระหนักและ
ต้องปฏิบัติ 

   

ผลการด าเนินงาน..................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................. .....................................................................................  
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................ ..................................................
..........................................................................................  



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๖๒ 

๒. ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 
ควำมหมำยระดับคะแนน ๓ = มำกที่สุด ๒ = มำก ๑ = น้อย 

ที ่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ สัดส่วนอำจำรย์ที่ปรึกษำต่อจ ำนวนนิสิตเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
เพ่ือช่วยเหลือดูแลนิสิตได้อย่ำงทั่วถึง ใกล้ชิด 

   

๒ ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ที่ปรึกษำท่ีปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่    
๓ ร้อยละของจ ำนวนปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขได้ส ำเร็จ    
๔ อำจำรย์ที่ปรึกษำได้รับกำรประเมินและได้คะแนนประเมินตำม

เกณฑ์  
   

๕ ร้อยละของจ ำนวนนิสิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเวลำที่ก ำหนดใน
หลักสูตร 

   

ผลการด าเนินงาน / หลักฐาน ................................................................................................ 
..................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 

(ลงช่ือ)……………………..……………… ผู้ประเมิน 
        (………………………………………….) 

ต ำแหน่ง……………………………………………… 
…………./…………../………… 

     ลงช่ือ)……………………………………… ผู้รับรอง 
 (………………………………………….) 

  ต ำแหน่ง……………………………………………… 
 …………./…………../………… 

 
 

ลงชื่อ ............................................... กรรมกำรผู้ประเมิน 
(........................................................) 

ต ำแหน่ง........................................................... 
 
 

ลงชื่อ ............................................... ผู้รับรองผลประเมิน 
(........................................................) 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ค. แบบทะเบียนประวัตินิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๖๔ 

แบบทะเบียนประวัตินิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

(ส ำหรับนิสิตกรอกประวัติของตนเอง) 
 
๑. ชื่อ - ชือ่สกุล 

ชื่อ................................................นำมสกุล...................................ฉำยำ.............................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ] 
รหัสนิสิต (ID) [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ]  NAME....................................... 
SURNAME.....................................................BUDDHIST NAME...................................... 
PASSPORT No. [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ]  
เกิดวัน............................ที่..................เดือน...................................พ.ศ. ................. ............ 
เชื้อชำติ...................................สัญชำติ.............................ศำสนำ........................................ 
อำชีพ(นิสิตคฤหัสถ์)............................................สว่นสูง..................น้ ำหนัก........ ................ 
ควำมถนัด/ควำมสำมำรถพิเศษ........................................................................................... 
สภำพร่ำงกำย    [   ]ปกติหรือ         [   ]พิกำรทำง.......................................................... 
สถำนภำพบิดำ  [   ]ถึงแก่กรรม    [   ]มีชีวิตอยู่ 
ชื่อ /นำมสกุลบิดำ...........................................................อำชีพ........................ ................... 
รำยได้โดยประมำณต่อเดือน ......................................บำท/ต่อปี.................................บำท 
สถำนภำพมำรดำ  [   ]ถึงแก่กรรม        [   ]มีชีวิตอยู่ 
ชื่อ /นำมสกุลมำรดำ.......................................................อำชีพ...........................................     
รำยได้โดยประมำณต่อเดือน ......................................บำท/ต่อปี.................................บำท 
พ่ีน้องร่วมบิดำ /มำรดำเดียวกัน................................คน นิสติเป็นลูกคนที่......................... 
พ่ีน้องที่ก ำลังศึกษำอยู่ (รวมนิสิตด้วย)...........................คน ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษำ...............คน  ระดับมัธยมศึกษำ...............คน 
ระดับอำชีวศึกษำ..................คน      ระดับอุดมศึกษำ.................คน 
อ่ืนๆ(ระบุ).............................คน (ระบุ)...................................................... 

๒. ทุนที่ใช้ในการศึกษา 
๒.๑ ส ำหรับนิสิตที่เป็นพระภิกษุ สำมเณร 
  [  ]ทุนส่วนตัว(จำกกิจนิมนต์)  [  ]ทุนจำกบิดำ มำรดำ   [  ]ทุนจำกผู้อุปถัมภ์ 
      รำยได้เฉลี่ยรวมทุนท่ีได้รับ เดือนละ......................บำท ปีละ......................บำท   
๒.๒ ส ำหรับนิสิตคฤหัสถ์/แม่ชี 
     [  ]ทุนส่วนตัว [  ]ทุนจำกบิดำ มำรดำ [  ]ทุนจำกผู้อุปถัมภ์  [  ]ทุนจำกกองทุนกู้ยืม 
        รำยได้เฉลี่ยรวมทุนท่ีได้รับ เดือนละ.........................บำท ปีละ........................บำท   

 
รูป ๑ นิ้ว 

(ไม่สวมแว่นตำด ำ) 
 



 

คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
T 

๖๕ 

๓. ภูมิล าเนาเดิม 

บ้ำนเลขท่ี................หมู่ที่.............ซอย.................................ถนน................................
ต ำบล/แขวง....................................................อ ำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย์..................................................................  

๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

บ้ำนเลขท่ี................หมู่ที่.............ซอย.................................ถนน........ ........................
ต ำบล/แขวง....................................................อ ำเภอ/เขต........................................................
จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย์................................................................ .. 

๕. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 

วัด/บ้ำนเลขท่ี...............หมู่ที่.............ซอย............................ถนน................................
ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด...........................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...............................มือถือ.............................................  
E-mail...........................................................Website.............................................................  

๖.วุฒิการศึกษา 

  ๖.๑  นักธรรมชั้น..............พ.ศ. .............บำลีเปรียญธรรม............ประโยค พ.ศ. ............. 
    ชื่อส ำนักเรียน......................................................................................... .................. 
    ต ำบล/แขวง.............................................อ ำเภอ/เขต............................................... 
    จังหวัด......................................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 
  ๖.๒ สำยปริยัติสำมัญระดับชั้น.............................................................. พ.ศ. ................. 
     ชื่อสถำนศึกษำ..........................................................................................................  
    ต ำบล/แขวง.............................................อ ำเภอ/เขต............................................... 
    จังหวัด......................................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 
 ๖.๓ สำยสำมัญระดับชั้น.............................................................. พ.ศ. .......................... 
     ชื่อสถำนศึกษำ..........................................................................................................  
    ต ำบล/แขวง.............................................อ ำเภอ/เขต............................................... 
    จังหวัด......................................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 
 

ลงชื่อ ......................................... เจ้ำของประวัติ 
       (.................................................................) 
นิสิตหลักสูตร .............................................. 



ภาคผนวก 
ง. ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง มหาวิทยาลัย 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒            

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐     

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๑     

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๔๖          

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พุทธศักราช ๒๕๔๖        

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี  
พุทธศักราช ๒๕๕๗                  

- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พุทธศักราช ๒๕๕๗                  

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๖๗ 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๖๘ 

 
 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๖๙ 

 
 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๗๐ 

 
 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๗๑ 

 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๗๒ 

 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๗๓ 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๗๔ 

 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๗๕ 

 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๗๖ 

 
 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๗๗ 

 
 

 

 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๗๘ 

 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๗๙ 

 
 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๘๐ 
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T 

๘๑ 

 
 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๘๒ 

 
 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๘๓ 

 
 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๘๔ 
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๘๕ 

 
 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๘๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
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๘๗ 

 
 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๘๘ 

 
 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๘๙ 

 
 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๙๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๙๑ 

 
 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๙๒ 

 
 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๙๓ 

 
 

 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๙๔ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๙๕ 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

     
เ พ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตซึ่ งเป็น

กระบวนการส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ 
และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตลอดจนมีพฤติกรรมตามแบบอย่างที่ดี  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗ วันที่ ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ จึงออกประกาศเรื่อง การเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี 
๒.๑ กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย

หน่วยงานของมหาวิทยาลัย คือ 
๒.๑.๑ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย เช่น ปฐมนิเทศนิสิต

ใหม่ ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมไหว้ครู เป็นต้น 
๒.๑.๒ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย และองค์กรภายนอก 

เช่น เทศกาลงานไหมผูกเสี่ยวประจ าปี กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมใน
เทศกาลวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

๒.๒ กิจกรรมระดับองค์กรนิสิต หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสภานิสิต องค์กร
นิสิต สโมสรนิสิต ชมรมและกลุ่มนิสิต โดยประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
๒.๒.๒ กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
๒.๒.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒.๒.๔ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม        



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๙๖ 

๒.๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.๓ กิจกรรมระดับสังคม /สาธารณะ หมายถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเลือก

หรือ มอบหมายให้นิสิตท ากิจกรรมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึง  กิจกรรม   ใดๆ ก็ตามที่นิสิตเข้าร่วมกับสาธารณชนอันเป็นคุณประโยชน์ต่อนิสิต 
มหาวิทยาลัยและสังคม 

๓. สถานภาพการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต 
๓.๑ ผู้น าองค์กรนิสิต สโมสรนิสิต  หมายถึ ง นิสิตที่ ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตที่ได้รับแต่งตั้งจากรองอธิการบดี 
๓.๒ ผู้ด าเนินโครงการกิจกรรม หมายถึงนิสิตที่ได้รับการอนุมัติหรือมอบหมาย

จากรองอธิการบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือประธานการด าเนินงานนั้นๆ ให้
นิสิตมีบทบาทหน้าที่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจกรรมนั้นๆ 

๓.๓ ผู้แทนมหาวิทยาลัยหมายถึงนิสิตที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่สร้าง
เกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เช่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และการประชุม อบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอกโดยได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดี 

๓.๔ ผู้สร้างชื่อเสียง หมายถึง นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกแล้วได้รับการประกาศเกียรติคุณสร้างชื่อเสียงให้แก่นิสิต มหาวิทยาลัย และสังคม 

๓.๕ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมายถึง นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
โดยไม่มีบทบาทและสถานภาพตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ , ๓.๓ และ ๓.๔ 

๔. แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
๔.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปีขึ้นไป 

๔.๑.๑ ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/คณะและองค์กรภายนอก ไม่
น้อยกว่า ๔  กิจกรรมต่อภาคการศึกษา 

๔.๑.๒ ให้เข้าร่วมกิจกรรมระดับองค์กรนิสิตไม่น้อยกว่า ๔กิจกรรมต่อภาค
การศึกษา 

๕. นิสิตที่จะได้ใบระเบียนกิจกรรมนิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
ให้ครบตามข้อ ๔.๑  

๖. ให้กลุ่มงานบริการการศึกษาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรมนิสิตตลอดจนแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต 

๗. ให้ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าสาขาวิชาที่ได้รับ
มอบหมายจากรองอธิการบดี มอบหมายให้ควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับรองกิจกรรม
นิสิตทุกครั้งที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๙๗ 

กรณีการรับรองเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งให้ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรมภายใต้กรอบแนวปฏิบัติที่ประกาศใช้ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งการพิจารณาถึง
จ านวนวันเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ การท างานเป็นทีม การตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบ และความเสียสละต่อส่วนร่วม ฯลฯ  

๘. ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตในสมุดบันทึกกิจกรรม
นิสิต กรณีครบตามข้อ ๔.๑  

๙. นิสิตทีประสงค์ขอรับใบระเบียนกิจกรรมนิสิตต้องน าสมุดบันทึกกิจกรรมนิสิตมา
ยื่นต่อกลุ่มงานบริการการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ที่ได้รับ
มอบหมายจากรองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามในใบระเบียนกิจกรรมนิสิต 

๑๐. กรณีอ่ืนใดที่ไม่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ตลอดจนการแก้ไขหรือปรับปรุงหรือ
ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ให้เป็นอ านาจของผู้ช่วยอธิการบดีหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ได้รับ
มอบหมายจากรองอธิการบดี 

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป กรณีนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้สามารถรับสมุด
บันทึกกิจกรรมนิสิตและระเบียนนิสิตได้ โดยให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ที่
ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 
 
                                   

 
(พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๙๘ 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
 

เพ่ืออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๙  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๒  และเพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่น     
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จึงออกประกาศ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บครั้งเดียวตลอดหลักสูตร) 
๑.๑ ค่าข้ึนทะเบียนนิสิตใหม ่           ๑,๐๐๐ บาท 
๑.๒ ค่าท าบัตรนิสิตใหม ่               ๑๕๐ บาท 
๑.๓ ค่าคู่มือนิสิต                  ๒๐๐ บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายปีการศึกษา) 
๒.๑ ค่าประกันอุบัติเหตุ                ๓๐๐ บาท 

๓. ค่าธรรมเนียมรายภาคการศึกษา (เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา) 
๓.๑ ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในขณะศึกษารายวิชา 

ก) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ   ๒,๐๐๐ บาท 
ข) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคสมทบ ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 

๓.๒ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
๓.๒.๑ ภาคการศึกษาปกติ (หน่วยกิตละ) 

๓.๒.๑.๑ นิสิตบรรพชิตและแม่ชี ภาคปกติ     ๒๕ บาท 
๓.๒.๑.๒ นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ          ๕๐ บาท 
๓.๒.๑.๓ นิสิตบรรพชิตและแม่ชี ภาคสมทบ     ๑๕๐ บาท 
๓.๒.๑.๔ นิสิตคฤหัสถ์ ภาคสมทบ        ๒๕๐ บาท 
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T 

๙๙ 

๓.๒.๑.๕ นิสิตต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)  
ก) นิสิตนิสิตบรรพชิตและแม่ชี      ๓๐ บาท 
ข) นิสิตคฤหัสถ์          ๑๕๐ บาท 

๓.๒.๑.๖ นิสิตต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ก) นิสิตนิสิตบรรพชิตและแม่ชี      ๑๕๐ บาท 
ข) นิสิตคฤหัสถ์          ๒๕๐ บาท 

๓.๒.๒ ภาคฤดูร้อน (หน่วยกิตละ) 
ก) นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ           ๑๕๐ บาท 
ข) นิสิตคฤหัสถ์ ภาคปกติ            ๒๕๐ บาท 
ค) นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาคสมทบ      ๓๐๐ บาท 

๓.๒.๓ ค่าลงทะเบียนรายวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ ๕๐๐ บาท 
๓.๓ ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต              ๕๐๐ บาท 
๓.๔ ค่าบ ารุงห้องสมุด                ๓๐๐ บาท 
๓.๕ ค่านิตยสารและสิ่งพิมพ์               ๔๐๐ บาท 
๓.๖ ค่าบ ารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์            ๕๐๐ บาท 

๔. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา (เรียกเก็บเฉพาะรายการ) 
๔.๑ ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอาเซียน (ภาษาละ)         ๓๐๐ บาท 
๔.๒ ค่ารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ         ๓๐๐ บาท 
๔.๓ ค่าบัตรประจ าตัวนิสิต กรณีขอท าใหม่         ๑๕๐ บาท 
๔.๔ ค่าใบแสดงผลการศึกษาชุดละ           ๑๕๐ บาท 
๔.๕ ค่าเอกสารการศึกษาต่อต่างประเทศ ชุดละ        ๒๐๐  บาท  
๔.๖ ค่าโอนย้ายสังกัดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  

ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และสถาบันสมทบ      ๒๕๐ บาท 
๔.๗ ค่าหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ชุดละ         ๓๐ บาท 
๔.๘ ค่าคืนสภาพนิสิต               ๓๐๐  บาท 
๔.๙ ค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ              ๒๐ บาท  

(เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๔๕ วัน นับแต่วันครบก าหนด 
๔.๑๐ ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ า             ๒๕๐ บาท 

๕. ให้เก็บค่าโอนและเทียบโอนผลการศึกษา ตามข้อ ๓.๒ 
๖. ในกรณีนิสิตขอถอนการลงทะเบียนรายวิชา มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

รายวิชาให้ในทุกกรณี 
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๗. กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษที่จะเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตขอนแก่นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี 

๘. ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับนิสิตผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ  มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  หากประกาศใดที่เหมือนหรือขัดกับประกาศนี้ 
ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ประกาศ ณ วันที่  ๓  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
 

 
                                   

 
(พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 
ที่ ๑๖๓/๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

 

เพ่ือให้ระบบและกลไกลอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ดังมี
รายชื่อดังนี้ 

๑. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.      ประธานกรรมการ 
๒. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ดร       รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูปริยัติธรรมวงศ์        รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาดาวสยาม  วชิรปญฺโญ,ดร.   กรรมการ 
๕. รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน       กรรมการ 
๖. นายพลเผ่า  เพ็งวิภาศ       กรรมการ 
๗. พระมหาส าราญ  กมฺมสุทฺโท,ผศ.ดร.   กรรมการ 
๘. พระมหาโยธิน  โยธิโก,ผศ.ดร.     กรรมการ 
๙. พระมหาประกาศ  อาภากโร      กรรมการ 
๑๐. นายนิเทศ  สนั่นนารี       กรรมการ 
๑๑. นายอนุสรณ์  นางทะราช      กรรมการ 
๑๒. พระสมุห์ชัยภัทร   ถิรจิตฺโต      กรรมการและเลขาฯ 
๑๓. นางรพีพร มณีวรรณ        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๑๔. นางสาวอมรรัตน์  เตชะนอก        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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๑๕. นายวสันต์  โยธาศิริ        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๑๖. นายทรงพล  โชติกเวชกุล       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๑๗. นางสาวพิมวดี  ค ามูล        กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ยกร่างคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
๒. ก าหนดระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา 
๓. ก าหนดแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาท่ีดี 

ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 

 
                                   

 
(พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น  ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

  

 



ภาคผนวก 
จ. แบบค าร้องต่างๆ ทางวิชาการ 

 
มจร.ขก.ทบ.๐๕ แบบฟอร์มขอกลับเข้าศึกษา 
มจร.ขก.ทบ.๐๙ แบบฟอร์มขอผลการศึกษา (Transcript) 
แบบฟอร์มค าร้องทั่วไป 
แบบฟอร์มเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
แบบฟอร์มขอท าบัตรนิสิต 
บว.๑๓ แบบฟอร์มขอแก้ I (Incomplete) 
แบบฟอร์มรักษาสภาพนิสิต 
มจร.ขก.ทบ.๐๓ แบบฟอร์มโอนย้ายสังกัดและสถานที่ศึกษา 
มจร.ขก.ทบ.๐๕ แบบฟอร์มลาพักการศึกษา 
บว. ๑๔ แบบฟอร์มค าร้องขอส าเร็จการศึกษาภาคทฤษฎี 
แบบฟอร์มใบลา (ลาศึกษารายวัน) 
มจร.ขก.ทบ.๐๒ แบบฟอร์มค าร้องขอลงศึกษาซ่อมเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcukk.com/files/transcript.pdf
http://www.mcukk.com/files/general.pdf
http://www.mcukk.com/files/add-remove_subject.pdf
http://www.mcukk.com/files/nisit_card.pdf
http://www.mcukk.com/files/incomplete_form.pdf
http://www.mcukk.com/files/keep_status.pdf
http://www.mcukk.com/files/move_study.pdf
http://www.mcukk.com/files/nisit_resign.pdf
http://www.mcukk.com/files/nisit_end.pdf
http://www.mcukk.com/files/stop_learn_a_day.pdf
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ใบยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษาใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
วันที่  …….. เดือน ……………พ.ศ. ……………. 

เรื่อง       ขออนุมัติกลับเข้าศึกษา                  
เรียน      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
ข้าพเจ้า ….…………………………..นามสกุล ……………..….……………ฉายา ………...………….………. 
รหัสประจ าตัว …………………………รุ่นที่……….ชั้นปี……….หลักสูตร/สาขาวิชา………..…………… 
กรณีลาพักการศึกษา    ภาคการศึกษาที่  …..………. ปีการศึกษา……………………….……… 
รวมเป็นเวลา……………….… ภาคการศึกษา 
กรณีสั่งพักการศึกษา    ภาคการศึกษาที่  …..………. ปีการศึกษา………………………..……… 
รวมเป็นเวลา……….… ภาคการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ……….. เดือน ………….……..พ.ศ. ……..…….. 

บัดนี ้ ข้าพเจ้าได้พักการศึกษาครบก าหนดแล้ว จึงขออนุมัติกลับเข้าศึกษาต่อในภาค
การศึกษาท่ี…..… ปีการศึกษา…………… โดยจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัดตลอดไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

(ลงชื่อ)  …………………………………………..ผู้ยื่นค าร้อง 
( ………………………..….………………..) 

….……./………..…./………… 
๑. ได้รับเอกสารขอกลับเข้าศึกษาและ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

(ลงชื่อ)………………………………………… 
(…………..…………………………………..) 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

๒.   ได้ช าระค่าธรรมเนียมจ านวน ๓๐๐ 
บาท/ต่อภาคการศึกษาแล้ว  

(ลงชื่อ)………………………………… 
(……………………………………..……..) 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 

๓.  ประธานหลักสูตร / อาจารย์ที่ปรึกษา 
(   )  สมควร     (   )  ไม่สมควร 

(ลงชื่อ)………………………………………… 
(…………………………………………………..) 

๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
(   )  อนุมัติ          (   )  ไม่อนุมัติ 

(ลงชื่อ)………………………………………… 
(………………….…………………………..) 

มจร.ขก.ทบ.๐๕ 

 ภาคปกต ิ   ภาคสมทบ 
 ป.สศ.       ปบ.ส. 
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ใบยื่นค าร้องขอผลการศึกษา (Transcript) 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
 

 ข้าพเจ้า จบการศึกษาในปีการศึกษา….……………รุ่นที่………..รหัสประจ าตัว……….……..…… 
คณะ พุทธศาสตร ์ ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  หลักสูตร
................................ สาขาวชิา ………………………………  

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอหนังสือ หลักฐานแสดงผลจบการศึกษา เป็น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  และปริญญาบัตร เปน็ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

 ข้าพเจ้า.................................................. ฉายา.............................. นามสกุล.......................... 
เป็นบุตรของนาย………………… นาง………..…………. นามสกุล…………………….เกิดเมื่อวันที่……………. 
เดือน………………. พ.ศ. ………..…. บ้านเลขที…่………... หมู่……... ต าบล/แขวง……………..…………….. 
อ าเภอ/เขต……………..จังหวัด…………………….รหัสไปรษณีย…์……..……ที่อยู่ปัจจุบนัวัด………….……..
ต าบล/แขวง……………….. อ าเภอ/เขต………………….. จังหวัด…………………. รหัสไปรษณีย…์………… 
โทร.………………….สถานทีป่ฏิบตัิศาสนกิจ วัด ………………………………ต าบล/แขวง…………….….……. 
อ าเภอ/เขต…………………จังหวัด …………….….รหัสไปรษณีย…์……… โทร. ………………………….วุฒิที่
น ามาแสดงต่อมหาวิทยาลัยมาจฬุาฯ เพื่อสอบเข้าเรียนปริญญาตรี คือ ข้าพเจ้า สอบได ้ป.ธ. ….……
หรือ จบ ม.๖ จากโรงเรียน ……………………………..…..….. จังหวัด ……………………… 

ลงชื่อ .............................................. ผู้ยื่นค าร้อง 
(.................................................) 

 
BLOCK LETTERS, PLEASE โปรดกรอกข้อความด้วยอักษรตัวพิมพใ์หญ่ 
NAME…………………….…………… BUDDHIST   NAME………………………………..……………………………………… 
SURNAME………………..…………………….…… FATHER’S NAME MR. …………….………………… MOTHER’S 
NAME  MRS……………………….………………. SURNAME……………………..……..………………………………….…… 
DATE OF BIRTH…………………………… MIRTH-PLACE BANLEKTHI……………………………………..…………… 
MOO ……………..….…… TAMBON/KHWAENG…………………………..…… MPHOE/KHET ……………………… 
CHANGWAT …………………………………………. PRE-REQUISTE QUALIFITION PRIOR TO UNIVERSITY 
EXAMINATION ENTRANCE: PALI GRADE ………………… OR MATHAYOM 6 ROM …………………………. 

หมายเหตุ  ๑. ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ทั้งภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ  พร้อมแนบรูป
ถ่ายขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จ านวน ๔ แผ่น  แล้วส่งกลับฝ่ายทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ ๒.  รูปถ่าย ต้องถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และต้อง รัด
อก ห่มดอง เท่านั้น 

มจร.ขก.ทบ.๐๙ 

 ภาคปกต ิ   ภาคสมทบ 
 ป.สศ.       ปบ.ส. 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๑๐๖ 

 
 

 
ใบค าร้องทั่วไป 

 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
เรื่อง ………………………………………………………………..……. 
เรียน …………………………..…………………………….……….…… 
 

 ข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………………… 
หลักสูตร/สาขาวิชา………………………………………… ชั้นปี …...… รหัสประจ าตัว …………………… 
มีความประสงค์………………………………………………………………………….……………………………….. 
……………………………………………………..………………………………………….…………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….......
..................................................................................................................................................  
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าจะใช้หลักฐานนี้เพ่ือ …………………………………………………..…………………………. 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้ยื่นค าร้อง 
(……………………………………………….…………) 

 ………../……….…..…./……….……. 

มจร.ขก.ทบ.๑๑ 

 ภาคปกต ิ   ภาคสมทบ 
 ป.สศ.       ปบ.ส. 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๑๐๗ 

 
 

 
แบบฟอร์มขอเพิม่-ถอน รายวิชา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
 ข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………………… 

หลักสูตร/สาขาวิชา………………………………………… ชั้นปี …...… รหัสประจ าตัว …………………… 
มีความประสงค์………………………………………………………………………….……………………………….. 
ประจ าภาคการศึกษาที่……../………….มีความประสงค์จะขอ เพ่ิม  ถอน รายวิชา ดงันี้ 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
หมายเหตุ 
เพ่ิม/ถอน 

          
          
          
       รวม   

(ลงชื่อ)…………………….………………………….นิสิต 
(…………………………………………….……) 

…………./…………../………….. 

ความเห็นอาจารย์ประจ ารายวิชา……………………… 
…………………………………………………… 

      (ลงช่ือ)…………………………………… 
              (………………………………….) 
               …………./…………../………… 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา……………………… 
…………………………………………………… 

      (ลงช่ือ)…………………………………… 
              (………………………………….) 
               …………./…………../………… 

ได้รับเรื่องแล้วจะด าเนินการต่อไป 
      
(ลงช่ือ)………………………………………… 
             (……………………………….………….) 
             กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล 
               …………./…………../………… 

ได้รับค่าธรรมเนียม จ านวน............... บาท จ านวน
หน่วยกิจ...............หน่วยเป็นเงิน...................บาท 

     (ลงช่ือ)……………………………………เจ้าหน้าท่ี 
         (……………………………….………….) 
            …………./…………../………… 

หมายเหตุ หลักสูตรภาคปกติ หน่วยกิตละ ๒๕ บาท ภาคสมทบ หน่วยกิตละ ๑๕๐ บาท 

 ภาคปกต ิ   ภาคสมทบ 
 ป.สศ.       ปบ.ส. 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๑๐๘ 

 
 
 

แบบฟอร์มขอท าบัตรนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 

 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
 ข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………………… 

รหัสประจ าตัว ………..………………หลักสูตร/สาขาวิชา…………………………………… ชั้นปี ….....…  
เลขรหัสประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก................................................................................…… 
ปัจจุบันสังกัดวัด ................................... บ้าน ................................ ต าบล ............................... 
อ าเภอ...................................... จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์ ......................... 
โทรศัพท์ ..................................... Email: ............................................................................. 
มีความประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัวนิสิตใหม่เนื่องจาก 

   บัตรหาย 
  บัตรช ารุด 
  บัตรเก่าหมดอายุ 
  เปลี่ยนชื่อ/ฉายา/นามสกุล (แนบหลักฐานมาด้วย) 
อ่ืน ๆ  (ระบุ) .............................................................................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการต่อไป 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้ยื่นค าร้อง 
(……………………………………………….…………) 

 ………../……….…..…./……….……. 
๑. ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบรับรอง 

จ านวน ๑๐๐ บาทถูกต้องแล้ว   

(ลงชื่อ)  ....................................    
(.................................................) 

              เจ้าหน้าฝ่ายการเงิน 
        ........../............./............ 

๒. ความเห็นฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
        ควร            ไม่ควร 

 (ลงชื่อ) ........................................ 
      (................................................) 

    งานทะเบียนและวัดผล 
         ......../............./............ 

(ส่งบัตรประจ าตัวนิสิตฉบับเก่าคืน เมื่อรับบัตรใหม่ เว้นกรณีบัตรหาย) 

 ภาคปกต ิ   ภาคสมทบ 
 ป.สศ.       ปบ.ส. 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๑๐๙ 

ส าหรับอาจารย์ประจ า
วิชา 

 

 
 

 
แบบค าร้อง การขอแก้ I  (Incomplete) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
เรียน/เจริญพร  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

ข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………………… 
รหัสประจ าตัว ………..………………หลักสูตร/สาขาวิชา…………………………………… ชั้นปี ….....…  
มีความประสงค์ขอแก้ I (Incomplete) รายวิชา ………………………………….…………………………  
ชื่ออาจารย์ประจ ารายวิชา…………………………………… ประจ าภาคการศึกษาท่ี ….…/…………… 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ ส าหรับนิสิต 

ความเห็น …………………………………………
………………………………………………………… 

    ลงชื่อ ………………………….………… 
(...................................................) 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

 
 
 

ลงชื่อ ………………………………………นิสิต 
(...................................................) 

 

 
เรียน/เจริญพร  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
 บัดนี้ได้ด าเนินการตามระเบียบแล้วให้พระนิสิตรูปดังกล่าวปฏิบัติตามจุดประสงค์ในการ
ขอแก้ผลการเรียน ตามผลการแก้ไข I (Incomplete) ที่แนบมาพร้อมนี้ 

เดิม แก้เป็น 
กิจกรรม ทดสอบ สอบจริง รวม ระดับ กิจกรรม ทดสอบ สอบจริง รวม ระดับ 
          

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

(ลงชื่อ)  ……………….…………………… อาจารย์บรรยายประจ ารายวิชา 
(…………………………………..………………) 

………/…………….…/…… 

บว. ๑๓ 

 ภาคปกต ิ   ภาคสมทบ 
 ป.สศ.       ปบ.ส. 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๑๑๐ 

 
 

 
ใบรักษาสถานภาพนิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

 ข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………………… 
รหัสประจ าตัว ………..………………หลักสูตร/สาขาวิชา…………………………………… ชั้นปี ….....…  
เลขรหัสประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก................................................................................…… 

ปัจจุบันสังกัดวัด……………….….…….เลขที ่............. บ้าน............................. หมู่ที…่……. 
ต าบล................................ อ าเภอ..................................... จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท ์.......................................... Email: ................................. 

ข้าพเจ้าขอรักษาสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาที่…….. ปีการศึกษา ……….……….… 
และได้ช าระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ………..…………บาท   (………………...……………….…..………..)    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุผลที่รักษาสถานภาพ …………………..………………..…………………………. 

(ลงชื่อ) ………………….………………………ผู้ยื่นค าร้อง        
(..................................................)  

........./……........./ ......... 
๑. ได้รับเอกสารขอรักษาสถานภาพนิสิตและ

ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

    (ลงชื่อ)……………………………………… 
(…………………………………………..)                                                 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวดัผล 

........./……........./ ......... 

๒. ได้ช าระคา่ธรรมเนียมจ านวน ๓๐๐ บาท/ต่อ
ภาคการศึกษาแล้ว                                                                                              

(ลงชื่อ)…………………………………………. 
(………………………………………………) 

          เจ้าหน้าที่การเงินและบญัช ี
........./……........./ ......... 

๓.  ประธานหลักสตูร / อาจารย์ที่ปรึกษา                                            
       [  ] สมควร     [  ] ไม่สมควร            

      (ลงชื่อ)…………………….…………… 
 (…………………………….……………..) 

........./……........./ ......... 

๔. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
     [  ] อนุมัติ          [  ] ไม่อนุมัต ิ

(ลงชื่อ)……………………………………. 
(……………………………………..…………) 

........./……........./ ......... 
หมายเหตุ  นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อย การรักษาสถานภาพนิสิตจึงจะถือว่าสมบูรณ์ 

 ภาคปกต ิ   ภาคสมทบ 
 ป.สศ.       ปบ.ส. 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๑๑๑ 

 
 

 
แบบค าร้อง ขอย้ายโอนสังกัด หรือ สถานที่ศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
เรียน/เจริญพร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

ข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………………… 
รหัสประจ าตัว ………..……………………หลักสูตร…………………………………………..…………………… 
ชั้นปี ….....… วิชาเอก…………………………………...… เกรดเฉลี่ย……………………….  มีคุณสมบัติ  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖๒.๑   จึงขอย้ายโอนสังกัดเข้าศึกษาในคณะ……………………………………... 
หลักสูตร ……………………………………..…………………. วิชาเอก………………….………………………
ชั้นปี ………….  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ……………..… ของปีการศึกษา………………นี้ เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………ผู้ยื่นค าร้อง 
(………………………………………)  
     ………/…………/………     

 
๑. ความเห็นของประธานหลักสูตรที่สังกัด 

ณ ปัจจุบัน                                            
[  ] สมควร               [  ] ไม่สมควร            

   (ลงชื่อ)………………………...…………… 
(…………………………….……………..) 

ประธานหลักสตูร...................................... 
........./……........./......... 

๒. ความเห็นของประธานหลักสูตรที่จะย้าย
เข้าไปสังกัดในอนาคต                                           
[  ] สมควร               [  ] ไม่สมควร            

   (ลงชื่อ)…………………….……..………… 
(…………………………….……………..) 

ประธานหลักสตูร...................................... 
........./……........./......... 

 

มจร.ขก.ทบ.๐๓ 
 

 ภาคปกต ิ   
 ภาคสมทบ 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๑๑๒ 

๓. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………… 

(……………………………………………) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

…………/…………../…………. 
 

๔. ได้รับค่าธรรมเนียมการย้ายโอน จ านวน  
๒๕๐ บาทถ้วน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
  (ลงชื่อ)………………………………… 

(………………………………………) 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
…………/…………../…………. 

๕. ไดด้ าเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ภายในกรอบเวลาที่ก าหนดแล้ว 
 
  (ลงชื่อ)………………………………… 

(………………………………………) 
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
…………/…………../…………. 
 

หมายเหตุ  นิสิตที่จะขอย้ายโอนสังกัดคณะ ต้องยื่นเรื่องอย่างช้า  ๑๕  วันก่อนเปิดภาค
การศึกษาปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๑๑๓ 

 
 

 
ใบค าร้องขอลาพักการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
เรื่อง   ขอลาพักการศึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

ด้วยข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………… 
รหัสประจ าตัว ………..…………… รุ่นที่ ........ ชั้นป ี…..… หลกัสูตร…………………………………….. 
วิชาเอก…………………………………….…………...… เกรดเฉลี่ย……………………….  ได้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เมื่อปีการศึกษา ………….… 
รวมเวลาที่ศึกษามาแล้วเป็นจ านวน …..…… ภาคการศึกษา มีความประสงค์ขอลาพัก
การศึกษา ในปีการศึกษา ……………………… นี้คือ  
            ภาคการศึกษาที่  ๑/…………         ภาคการศึกษาท่ี  ๒/………… 
            ทั้งสองภาคการศึกษา       ลาออกจากการเป็นนิสิต 
เนื่องจาก ............................................................................................................................. ..... 
...................................................................................  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป    
 
 (ลงชื่อ) ………………….………………………ผู้ยื่นค าร้อง        

(..................................................)  
........./……........./ ......... 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา…………………..…………… 
…………………………………………………… 

      (ลงช่ือ)…………………………………… 
              (………………………………….) 
               …………./…………../………… 

ได้รับเอกสารขอลาพักการศึกษาและด าเนินการให้
เรียนร้อยแล้ว 

     (ลงช่ือ)………………………………………… 
             (……………………………….………….) 
              หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล 
               …………./…………../………… 

 ภาคปกต ิ   ภาคสมทบ 
 ป.สศ.       ปบ.ส. 
 

มจร.ขก.ทบ.๐๕ 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๑๑๔ 

 
 

 
แบบค าร้อง ขอส าเร็จการศึกษาภาคทฤษฎี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
เรียน/เจริญพร  รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 

ข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………………… 
รหัสประจ าตัว ………..…………………………….……… หลักสูตร/สาขาวิชา………………………………  
เลขรหัสประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก................................................................................…… 

เกิดวัน/เดือน/ปี....................................ที่อยู่ปัจจุบันวัด/บ้าน……………..………….….…….
เลขที…่……….............. หมู่ที…่………..…. ซอย/ถนน...................................................................  
ต าบล............................................ อ าเภอ..................................... จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย์.................. โทรศัพท ์.......................................... Email: ................................. 

ไดศ้ึกษา ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ภาคทฤษฎี
เป็นเวลา ๔ ปีเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังต้องปฏิบัติศาสนกิจอีก ๑ ปีการศึกษา ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจของผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๒๒ จึงขออนุมัติส าเร็จการศึกษาภาคทฤษฎี 

 
(ลงชื่อ) ………………….………………………ผู้ยื่นค าร้อง        

(..................................................)  
........./……........./......... 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ...................................................................................  
.......................................................................................................................... ........................
..................................................................................................................  

(ลงชื่อ) ………………….………………………       
(..................................................)  

อาจารย์ที่ปรึกษา 
........./……........./ ......... 

 ภาคปกต ิ   
 ภาคสมทบ 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
T 

๑๑๕ 

 
 

 
ใบลานิสิต (ลาศึกษารายวัน) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
เรื่อง   ขอลาหยุดเรียน 
เรียน/นมัสการ   พระอาจารย์/อาจารย์บรรยายประจ ารายวิชา 

ด้วย [  ]อาตมา  [  ]กระผม  [  ]ดิฉัน (ชื่อ-ฉายา/นามสกุล).......................................... 
รหัสประจ าตัว ……………..นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ชั้นปีที่............วชิาเอก................................................... 
หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบัณฑิต ภาค ปกติ  สมทบ ชั้นปีที่......... วิชาเอก............. 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาค ปกติ  สมทบ ชั้นปีที่......... วิชาเอก..................... 
หลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมฯ (ป.ศส.) รุ่นที่.........ห้องเรียน……….……………  
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่.........ห้องเรียน…………  

มีความประสงค์ขอลา  กิจ  ป่วย เหตุผลในการขอลา.........................................        
โดยขอลาหยุดเรียน ตั้งแต่วัน....................ที่............เดือน...............................พ.ศ................... 
ถึงวัน....................ที่….........เดอืน.............................พ.ศ..................... รวม........................วัน    
ในวันขอลาหยุดเรียนมีรายวิชาที่ต้องขออนุมัติ ดังนี้ 
๑.  .............................................................. อาจารย์ผู้บรรยาย................................................ 
๒.  .............................................................. อาจารย์ผู้บรรยาย................................................ 
๓.  .............................................................. อาจารย์ผู้บรรยาย................................................ 

 ขอรับรองว่า เหตุผลที่ขอลาหยุดเรียนที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
และเม่ือครบก าหนดแล้วจะมาเรียนตามปกติ 

เรียน / นมสัการมาด้วยความเคารพ 
  

      (ลงช่ือ)…………………………………… 
              (………………………………….) 

นิสิตผูย้ื่นใบ ขอลาหยดุเรยีน 
          …………./…………../………… 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา………………………….… 
…………………………………………………… 

      (ลงช่ือ)…………………………………… 
              (………………………………….) 

     อาจารย์ที่ปรึกษา 
          …………./…………../……… 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ 
 

๑๑๖ 

 
 

 
แบบฟอร์ม ค าร้อง ขอลงศึกษาซ่อมเสริม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

วันที่ …..…. เดือน…………….…… พ.ศ. …………. 
 ข้าพเจ้าชื่อ ……………………………………..….. ฉายา/สกุล………………………..………………… 

หลักสูตร/วิชาเอก..………………………………………… ชั้นปี …...… รหัสประจ าตัว …………………… 
มีความประสงค์………………………………………………………………………….……………………………….. 
ในภาคการศึกษาที่……../…….……….  มีความประสงค์จะลงศึกษาซ่อมเสริม ในรายวิชา ดังนี้ 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
          
          
          
          
       รวม   

(ลงชื่อ)…………………….……………….นิสิต 
(…………………………………….……) 
…………./…………../………….. 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา……………………… 
…………………………………………………… 

      (ลงช่ือ)…………………………………… 
              (………………………………….) 
               …………./…………../………… 

ความเห็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร/ที่ปรึกษา 
…………………………………………………… 

      (ลงช่ือ)…………………………………… 
              (………………………………….) 
               …………./…………../………… 

ได้รับเรื่องแล้วจะด าเนินการต่อไป 
      
(ลงช่ือ)………………………………………… 
             (……………………………….………….) 
             กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล 
               …………./…………../………… 

ได้รับค่าธรรมเนียมการ........................................ 
จ านวน............รายวิชา จ านวนหนว่ยกิจ...............
หน่วย เป็นจ านวนเงิน...................บาท 

     (ลงช่ือ)……………………………………เจ้าหน้าท่ีฯ 
         (……………………………….………….) 
            …………./…………../………… 

 

 ภาคปกต ิ   
 ภาคสมทบ 
 

มจร.ขก.ทบ.๐๒ 
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