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 การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

มีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิเปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน 

บัณฑิตที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยจะแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย 

มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาใหเปนผูมี 

สติปญญา วิสัยทัศน ความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทำงานรวมกับผูอื่นได  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงไดจัดทำคูมืออาจารย 

ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อเปนแนวทางในการใหคำแนะนำ ปรึกษาแกนักศึกษา และ 

ใชยึดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันทุกคณะและทุกชั้นป ใหนักศึกษาไดศึกษา

จนประสบความสำเร็จ การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสมตาม

ความมุงหมาย 

 ฝายวิชาการหวังวาคูมืออาจารยที่ปรึกษาวิชาการเลมนี้จะเปนประโยชน

ตออาจารยทีป่รกึษาตามสมควร หากพบปญหาในการปฏบิตั ิ กรณุาสงความคดิเหน็ 

หรือขอเสนอแนะเพื่อมหาวิทยาลัยจะไดปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป 

 

 

    (ลงชื่อ) 

    (รองศาสตราจารย ดร.มัณฑนีย เศรษฐภักดี) 

               รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

                       มิถุนายน 2552 
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 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีภารกิจในการใหคำปรึกษา แนะนำ และ 

ดแูลนกัศกึษาทีอ่ยูในความรบัผดิชอบ คูมอือาจารยทีป่รกึษาวชิาการฉบบันี ้

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 

 

 1. เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาไดทราบแนวทางในการใหคำปรึกษา 

  และแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียนเรียน  

  การติดตามผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษาตามระเบียบและ 

  แนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

 2. สามารถบันทึกผลการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาตาม 

  แบบฟอรมตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามระบบ 

  ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ หมายถึง ผูไดรับมอบหมาย ทำหนาที่ 

ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนอยางเปนระบบ ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง และ

มีความกาวหนา สงผลตอการประสบความสำเร็จในอนาคต อีกทั้งคอย 

ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ใหคำปรึกษา และใหกำลังใจเพื่อให 

นักศึกษาไดเปนคนเกง คนดี ในชวงของการเรียนอยางมีความสุข 
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1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 

 (1) มีมนุษยสัมพันธ 

 (2) มีความรับผิดชอบ 

 (3) ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

 (4) มีความจริงใจ เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

 (5) มีความเมตตากรุณา 

 (6) ไวตอการรับรูและเขาใจความรูสึกของนักศึกษา 

 (7) มีความประพฤติเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี 

 (8) พรอมอุทิศเวลาใหแกนักศึกษา 

 (9) มีความคิดเชิงบวก 

 

2. คุณลักษณะดานความรูความสามารถ 

 (1) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

 (2) มีความสามารถในการสื่อสาร 

 (3) มีความรูเรื่องกระบวนการใหคำปรึกษา เขาใจแนวคิดและมีทักษะในการใช     

  เทคนิคการใหคำปรึกษา 

 (4) มีความรูและเขาใจธรรมชาติของนักศึกษา 

 (5) มีความสามารถในการดูแลใหความชวยเหลือแกนักศึกษาเมื่อมีปญหา 

 (6) มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันยุคทันสมัย 

 (7) มีความรูและเขาใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง 

 (8) มีความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักสูตรและการลงทะเบียนเรียน 
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 (1) คำนึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิประโยชนของนักศึกษา 

 (2) รักษาความลับของนักศึกษา 

 (3) พยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ หากมีปญหาใดที่เกิน 

  ความสามารถก็ดำเนินการสงนักศึกษาไปรับบริการจากผูเชี่ยวชาญโดยตรง 

 (4) ไมวิพากษวิจารณบุคคลหรือมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาฟง ในทางที่กอใหเกิด 

  ความเสื่อมเสียแกบุคคลหรือมหาวิทยาลัย 

 (5) เปนผูมีความประพฤติเหมาะสมตามจรรยาแหงวิชาชีพและมีศีลธรรม 

  จรรยาที่ดีงาม 

 (6) ปฏิบัติหนาที่ในการใหคำปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาในความดูแลทุกคน 

  ดวยความเสมอภาค 

 (7) ปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น สังคม และประเทศชาต ิ
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1. หนาที่ดานทั่วไป 

  (1) ทำหนาที่เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

  (2) ชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจบทบาท หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาและหนาที่ของ 

  นักศึกษา    

  (3) สรางความสัมพันธอันดีกับนักศึกษาที่รับผิดชอบในฐานะครูกับศิษย 

  (4) พิจารณาคำรองตางๆ ของนักศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่ของอาจารย 

  ที่ปรึกษาใหทันเวลา 

  (5) ประสานงานกับอาจารยผูสอนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด 

  การเรียนการสอนวิชาการ และสำนักพัฒนานักศึกษา สำนักสงเสริมวิชาการ 

  และงานทะเบียน เพื่อชวยเหลือนักศึกษาในกรณีที่มีปญหา 

  (6) ติดตอกับนักศึกษาดวยวิธีการตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  (7) ติดตอกับนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนและมีปญหาอื่นๆ ที่สมควร 

  ไดรับความชวยเหลือ 

  (8) กำหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบเพื่อขอรับคำปรึกษาแนะนำอยางสม่ำเสมอ 

  (9) เก็บขอมูลที่สำคัญของนักศึกษาที่รับผิดชอบไวเปนความลับ 

 (10) จัดทำระเบียนสะสมของนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

 (11) ใหการรับรองนักศึกษาเมื่อนักศึกษาตองการนำเอกสารไปแสดงแกผูอื่น เชน   

         การศึกษาตอ การขอรับทุนการศึกษา เปนตน 

 (12) นำเสนอขอมูลปอนกลับมายังผูบริหารและคณะกรรมการการใหคำปรึกษา 

  วิชาการเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของนักศึกษา 

 (13) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการการใหคำปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

 (14) พิจารณาตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติไมเหมาะสม 

 (15) ประสานงานกับผูปกครองนักศึกษาเมื่อจำเปน 

 (16) ติดตามดูแลนักศึกษาตั้งแตแรกเขาทำการศึกษา จนจบหลักสูตร 
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2.  หนาที่ดานวิชาการ    

  (1) ใหคำแนะนำนักศึกษาในการคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  

  หลักสูตร  และวิธีการศึกษา 

  (2) ใหขอมูลที่ถูกตองแกนักศึกษาที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบและขอบังคับที่สำคัญมาก 

  ซึ่งอาจทำใหนักศึกษาตองถูกลงโทษทางวินัย 

  (3) ใหคำปรึกษาแกนักศึกษาโดยใชขอมูลภูมิหลัง ความสนใจและความสามารถ 

  ของนักศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 

  (4) ใหคำปรึกษาแกนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียนให 

  เหมาะสมกับแผนการศึกษาของนักศึกษาและเปนไปตามหลักสูตร 

  (5) วิเคราะหผลการเรียน และใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียนให 

  เหมาะสมกับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 

  (6) ควบคุมการลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามโครงสรางของ 

  หลักสูตรและระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

  (7) ใหคำปรึกษาแกนักศึกษาในการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน 

  (8) ใหคำปรึกษาแกนักศึกษาในการเลือกวิชาเรียน 

  (9) ใหคำแนะนำแกนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการคนควา 

 (10) ใหคำปรึกษาแนะนำหรือชวยเหลือนักศึกษาเพื่อการแกไขปญหาดาน 

  การเรียน  

 (11) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งใหคำปรึกษา  

  แนะนำ เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ำลง 

 (12) ใหคำแนะนำและดูแลอยางใกลชิดแกนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ต่ำกวา 2.00  

 (13) ใหความรูนักศึกษาเกี่ยวกับการคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 (14)  ตรวจสอบการเรียนรายวิชาของนักศึกษาใหครบตามหลักสูตร  

 (15) ใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี 
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3. หนาที่ดานการพัฒนานักศึกษา   

 (1) ใหคำแนะนำเกี่ยวกับบริการตางๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

 (2) ใหคำปรึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต หากมีปญหาใดที่ 

  เกินความสามารถที่จะชวยเหลือได ก็ควรดำเนินการสงตอนักศึกษาไปรับ 

  บริการจากผูเชี่ยวชาญทางดานนั้นโดยตรง 

 (3) ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอยางปลอดภัย 

 (4) ใหคำปรึกษาแนะนำทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (5) ใหคำแนะนำเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 

 (6) ใหขอมูลทางดานอาชีพที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 

 

 

 
‡∑§π‘§°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 

 

 

1. พฤติกรรมการใหความสนใจ มีดังตอไปนี้   

 (1) การประสานสายตา 

 (2) การแสดงถึงความมีสวนรวมในการใหคำปรึกษาโดยใชลักษณะทาทาง 

  ที่สบาย 

 (3) การตอบสนองตอการพูดของนักศึกษาและความตั้งใจที่จะแกปญหา 

 (4) การสรางจุดมุงหมายและการพัฒนาขอผูกพันของการใหคำปรึกษา 

 (5) การสะทอนความรูสึกและการเขาใจความรูสึก 

 (6) การใชความเงียบ 

 (7) การแสดงออกทางสีหนา ลักษณะทาทางที่แสดงออกทางรางกาย น้ำเสียง  

  จังหวะของการหายใจ 

 

 

‡∑§π‘§°“√„Àâ§”ª√÷°…“
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2.   เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ 

 (1) สรางบรรยากาศที่เปนมิตรอบอุน แจมใส 

 (2) ใหความสนใจแกนักศึกษา 

 (3) ใหความเมตตากรุณาแกนักศึกษา 

 (4) แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอรับคำปรึกษา 

 (5) ยอมรับในคุณคาและความแตกตางระหวางบุคคล 

 (6) พยายามทำความเขาใจทั้งความรูสึก ปญหา และความตองการของนักศึกษา 

 (7) ใหความชวยเหลือนักศึกษาอยางเต็มใจ 

 

3. เทคนิคในการใหคำแนะนำและการใหคำปรึกษา 

 (1) การใหคำแนะนำ (Advising) เปนวิธีที่อาจารยที่ปรึกษาใหการชวยเหลือแก 

  นักศึกษามากที่สุด สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนำนักศึกษามักจะเปนเรื่องที่ 

  เกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยูเปนประจำ เชน การลง 

  ทะเบียนเรียน วิธีการเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน หรือปญหาเล็กนอยที่อาจารย 

  ที่ปรึกษาซึ่งเปนผูที่มีวุฒิภาวะ และประสบการณมากกวาสามารถชวยได 

 (2) การใหคำปรึกษา (Counseling) เปนกระบวนการชวยเหลือใหนักศึกษาเขาใจ 

  ตนเอง สภาพแวดลอมและปญหาที่เผชิญอยูและสามารถใชความเขาใจดังกลาว 

  มาแกปญหา หรอืตดัสนิใจเลอืกเปาหมายในการดำเนนิชวีติทีเ่หมาะสมกบัตวัเอง  

  เทคนิคในการใหคำปรึกษาที่สำคัญที่อาจารยที่ปรึกษาควรทราบ  มีดังนี้  

    (2.1) การฟง (Listening) เปนการแสดงความสนใจตอนักศึกษาโดยใชสายตา 

   สังเกตทาทางและพฤติกรรม เพื่อใหทราบวาอะไรเกิดขึ้นแกนักศึกษา  

   เทคนิคในการฟงประกอบดวยการใสใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบดวย 

   การประสานสายตา การวางทาทางอยางสบาย การใชมือประกอบ 

   การพูดที่แสดงถึงความสนใจตอนักศึกษา ในการฟงนี้บางครั้งอาจารย 

   ที่ปรึกษาอาจสะทอนขอความหรือตีความใหกระจางชัด หรือถาม 

   คำถามเพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของนักศึกษา 
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  (2.2) การนำ (Leading) เปนการกระตุนใหนักศึกษาไดสำรวจ และกลา 

   แสดงออกถึงความรูสึกเจตคติ คานิยม หรือการกระทำของตน 

  (2.3) การเรยีบเรยีงคำพดูใหม (Paraphrasing) เปนการตรวจสอบวาอาจารย 

   ที่ปรึกษาเขาใจนักศึกษาในสิ่งที่เขาตองการ 

  (2.4) การสะทอนกลับ (Reflecting) เปนการชวยทำใหนักศึกษาเขาใจตนเอง 

   เกี่ยวกับความรูสึก ประสบการณ หรือปญหาไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น 

  (2.5) การเผชิญหนา (Confrontation) เปนกลวิธีหนึ่งที่อาจารยที่ปรึกษาจะ 

   บอกถึงความรูสึกและความคิดเห็นของตนเองตอนักศึกษาอยางตรงไป 

   ตรงมาเพื่อชวยใหนักศึกษาเขาใจความรูสึกตลอดจนพฤติกรรมของ 

   ตนเองถูกตองตามความเปนจริงมากขึ้น 

 

 

¢âÕªØ‘∫— µ‘¢ÕßÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“«‘™“°“√ 
  

 (1) ศึกษาขอมูลที่สำคัญ เชน กฎ ระเบียบ วิธีดำเนินการหลักสูตรและบริการ 

  ตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 (2)  สนใจติดตามขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อใชในการใหคำปรึกษา 

 (3) พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการทั้งดาน 

  บุคลิกภาพและความรูความสามารถ 

 (4) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 

 (5) นัดพบนักศึกษาในความดูแลทั้งหมดกอนวันลงทะเบียนเรียนประจำภาคเพื่อ 

  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติ 

 (6) เขียนบันทึกการใหคำปรึกษาแนะนำนักศึกษาโดยใชแบบฟอรมที่ 

  มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น 

 (7) ปฏิบัติใหครบถวนตามหนาที่ที่กำหนด 

 

¢âÕªØ‘∫—µ‘¢ÕßÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“«‘™“°“√ ¢âÕªØ‘∫—µ‘¢ÕßÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“«‘™“°“√ ¢âÕªØ‘∫—
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ศึกษาหลักสูตร/แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
ศักยภาพของนักศึกษาในความปกครอง 

ใหความรู กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย/ 
คณะที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 

แนะนำรายวิชาลงทะเบียนเรียน 
พรอมอนุมัติการลงทะเบียนเรียนประจำภาค 

นัดพบนักศึกษาเปนรายบุคคล/ 
กลุมเพื่อรับฟงปญหาและใหคำปรึกษา 

ติดตามผลการเรียนเพื่อแนะนำกรณีถอนรายวิชา 

- ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคการศึกษา  
- ตรวจสอบความพรอมของรายวิชาที่นักศึกษา 
 ลงทะเบียนเรียนใหครบถวนตามที่หลักสูตรกำหนด 

ลงนามคำรองขอสำเร็จการศึกษา 
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¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“«‘™“°“√§«√∑√“∫ 
 

  1. เอกสารขอบังคับ วาดวยการศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาของมหาวิทยาลัย  

  2. คูมือนักศึกษา 

  3. หลักสูตรของคณะ 

  4. คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

  5. แฟมระเบียนสะสมของนักศึกษา 

  6. แบบฟอรมและแบบคำรองตางๆ 

  7. ขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 

  8. ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 

  9. ขอมูลเกี่ยวกับบริการที่มหาวิทยาลัยจัดใหแกนักศึกษา 

 10. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัย 

  ตั้งอยู 

 11. ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตางๆ 

 12. ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 

 13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการใหคำปรึกษาวิชาการ  

  (โปรแกรมงานทะเบียนออนไลน ของ มทรส.)  เปนดังนี้   

  13.1 มีเว็บไซต ของระบบการใหคำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

   ประกอบดวย เครื่องมือ ขอมูลในการใหคำปรึกษาวิชาการ และ 

   การจัดการความรูเกี่ยวกับการใหคำปรึกษาวิชาการ 

  13.2 มีระบบสารสนเทศของนักศึกษาเปนรายบุคคล 

  13.3 มีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการใหคำปรึกษาวิชาการ 

 

 

 

 

 

¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“«‘™“°“√§«√∑√“∫ 
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¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß 
¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘  

∑’ËÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“«‘™“°“√§«√∑√“∫ 
 

 

ประเภทของหลักสูตร 

 • หลักสูตร ปวส. 

 • หลักสูตรเทียบโอนหนวยกิต 

 • หลักสูตร 4 ป 

 • หลักสูตร 5 ป 

 

การรับนักศึกษา 

 

. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 - รับจากนักศึกษาจบจาก ปวช.  

 - รับจากนักศึกษามัธยมปที่ 6 (ปรับพื้นฐานและเรียนในภาคฤดูรอน) 

 

. หลักสูตรเทียบโอนหนวยกิต 

 - รับจากนักศึกษาจบจาก ปวส. 

 

. หลักสูตร 4 ป 

 - รับจากนักศึกษาจบจาก ปวช.และนักศึกษามัธยมปที่ 6  

 

. หลักสูตร 5 ป 

 - รับจากนักศึกษาจบจาก ปวช.และนักศึกษามัธยมปที่ 6  
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เวลาในการจัดการเรียนการสอน 

 

. ภาคปกติ 

. ภาคสมทบ 

. ภาคฤดูรอน 

 

ระบบการศึกษา 

 

. ระบบทวิภาค  ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15 สัปดาหไมนับรวมเวลาสอบ 

. กำหนดปริมาณการศึกษาใหกำหนดเปนหนวยกิต 

 - ภาคทฤษฎี  ใชเวลาบรรยาย 1 ชม.ตอสัปดาห ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 

  สัปดาห นับเปน 1 หนวยกิต 

 - ภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2-3 ชม. ตอสัปดาห ระยะเวลาศึกษา 

  ไมนอยกวา 15 สัปดาห นับเปน 1 หนวยกิต 

 - การฝกงาน ใชเวลาฝกหรือทดลอง 45 ชม. ตอภาคการศึกษา ใหนับเปน  

  1 หนวยกิต 

 - การทำโครงงาน ใชเวลาทำโครงงานหรือกิจกรรม 45 ชม.ตอภาคการศึกษา 

  ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

 

การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 

. สอบกลางภาค 

 - กำหนดใหมีการสอบวัดผลในสัปดาหที่ 8 ของระยะเวลาเรียน 

. สอบปลายภาค 

 - กำหนดใหมีการสอบวัดผลในสัปดาหที่ 17 ของระยะเวลาเรียน 
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การลงทะเบียนเรียน 

 

. ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

. จำนวนหนวยกิตในการลงทะเบียน 
 

 - ภาคการศึกษาปกติ  สูงสุด 22 หนวยกิต ต่ำสุด 9 หนวยกิต การลงทะเบียน 

  เกิน 22 หนวยกิต (ไมเกิน 25 หนวยกิต) หรือต่ำกวา 9 หนวยกิต ใหขออนุมัติ 

  คณบดี (ทำได 1 ภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร)  

        ยกเวน   ภาคสุดทายมีหนวยกิตเหลือ 25 หนวยกิต ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 

          22 หนวยกิตไดอีก  1 ภาคการศึกษา  
  

 - ภาคฤดูรอน   สูงสุด   9 หนวยกิต  

. การชำระเงิน ตองดำเนินการใหแลวเสร็จตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้น 

 นักศึกษาไมมีสิทธิสอบกลางภาค 

 

การแนะนำการลงทะเบียนรายวิชา 
 

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน 
 

. รายวชิาบงัคบักอน ตองสอบใหผาน หากฝาฝน ถอืวาการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้  

 เปนโมฆะ เวนแต เปนนักศึกษาปสุดทายของหลักสูตรที่จะสำเร็จการศึกษา 

 ในภาคการศึกษานั้น และไดรับอนุมัติจากคณบดีกอนลงทะเบียนเรียน 

. รายวิชาตอเนื่อง นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคย 

 ลงทะเบียนเรียนแลวสอบไมผาน โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้  

 ผลการเรียนและรายวิชาตอเนื่องจะไมเปนโมฆะ ไมวาผลการเรียนของรายวิชา 

 บังคับกอนจะสอบผานหรือไม 
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การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน  

. รายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอน หากงดการเรียนในรายวิชาบังคับ 

 กอน ตองงดเรียนรายวิชาตอเนื่องในคราวเดียวกันดวย  หากไมงดเรียนรายวิชา 

 ตอเนื่องใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องนั้นเปนโมฆะ 

 

การเรียนรายวิชาขามสถานศึกษา  

. พิจารณาจากเกณฑเนื้อหาและหนวยกิต 

. ปฏิบัติตามระเบียบการเทียบโอนผลการเรียน 

. เปนอำนาจของคณบดีที่นักศึกษาสังกัด 

. คณะตองทำเรื่องแจงสถาบันที่สงนักศึกษาไปเรียน และตองไดรับอนุมัติจากสถาบัน  

 ที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนเสียกอน 

. นักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาที่ตนสังกัด สำหรับคาหนวยกิตใหจาย 

 ที่สถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน 

 

การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชา  

. การขอเพิ่มรายวิชา 

 - สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูรอน 

. การขอถอนรายวิชา 

         ไมปรากฏในใบแสดงผลการเรียน 

 - หากถอนรายวิชาสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูรอน 

  คาระดับคะแนนจะเปน  “ ถ ” ในใบแสดงผลการเรียน   

 - ภาคการศึกษาปกติ หากถอนรายวิชาเมื่อพนสัปดาหแรก แตอยูใน 12 สัปดาห       

 - ภาคการศึกษาฤดูรอน หากถอนรายวิชาเมื่อพนสัปดาหแรก แตอยูใน 5 สัปดาห 
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การขอผอนผันการสอบปลายภาค 

 

 ดวยเหตุจำเปนสุดวิสัย - ปวย ใหขอผอนผันการสอบตออาจารยผูสอนภายใน  

วันถัดไปหลังการสอบปลายภาครายวิชานั้น  

 เวนแต มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการประจำคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผัน

ดังกลาวเปนกรณีดังนี้ 

 1. อาจอนุมัติใหไดระดับคะแนนไมสมบูรณ  หรือ ม.ส.  

 2. ใหยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ ไดระดับคะแนนถอน   

  รายวิชา หรือ ถ   

 3. ไมอนุมัติการขอผอนผัน ใหถือวาขาดสอบก็ได 

 

การแกไขระดับคะแนน I 
 

 นักศึกษาติดตอผูสอนและยื่นคำรองขอแก I ตองานทะเบียนภายใน 10 วัน 

นบัจากเปดภาคการศกึษา และดำเนนิการขอแกไขใหเสรจ็สิน้ภายใน 30 วนันบัจาก 

เปดภาค  

 

 

“ผูสอนสงระดับคะแนนใหคณบดีเปนผูอนุมัติการแกไขระดับคะแนน 

คณบดีสงระดับคะแนนถึง สวท.  กอนวันสิ้นภาคการศึกษา” 
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ระเบียบการเทียบโอนในระบบ 

 

 1. รายวิชาที่นำมาเทียบโอนจะตองไดคะแนนไมต่ำกวา C 

 2. รายวิชา หรือกลุมวิชาเทียบโอนหนวยกิต สามารถเทียบโอนไดไมเกิน 3 ใน  

  4 ของหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

 3. ตองศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา 

 4. นักศึกษาจะเทียบโอนไดไมเกินกวาชั้นปที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษา 

  เรียนอยูตามหลักสูตร 

 5. การดำเนินการเทียบโอนตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรก  

  ที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

 

กระบวนการเทียบโอนในระบบ 

 

. เทียบโอนรายวิชา 

. คณะหรือสาขาดำเนินการจัดสอบ 

 

บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษา กรณี ประสงคจะขอเทียบโอน 

 

 1. พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเบื้องตน 

 2. ทำความเขาใจกับนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติ 

 3. รวบรวมเอกสารหลักฐานการเรียนรู 

 4. กำหนดรายวิชาและจำนวนหนวยกิตที่ขอเทียบโอน 

 5. เลือกวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

 6. กรอกแบบฟอรม คำรองขอเทียบโอน 

 

°“√·π–π”°“√¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ ·≈–°“√¢Õ¬°‡«âπ√“¬«‘™“
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  7. สงใบสมัครพรอมหลักฐานการเรียนรูที่มีมากอน ตามชวงเวลาที่กำหนด 

  8. ชำระคาธรรมเนียม 

  9. เตรียมตัว รอรับการประเมิน 

 10. เขารับการประเมิน 

 

 การติดตามผลการศึกษา ศึกษาสำเร็จครบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและ 

ไดรับการอนุมัติปริญญา    

 

แผนการเรียนตามหลักสูตร 

 

. แผนการเรียนกำหนดตามโครงสรางหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ 

. ตรวจสอบ    

 - จำนวนหนวยกิตตามโครงสรางหลักสูตร 

 - รหัสวิชาในหลักสูตร 

 - ลำดับวิชาบังคับกอนหลัง 

 

 การขอสำเร็จการศึกษา ตองเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร และตรวจสอบ  

การเรียน เนนการเรียนซ้ำ การเรียนแทน 
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 ระดับคะแนน คาระดับคะแนน ผลการศึกษา 

 A 4.0 ดีเยี่ยม 

 B+ 3.5 ดีมาก 

 B 3.0 ดี 

 C+                      2.5 ดีพอใช 

 C 2.0 พอใช 

 D+ 1.5 ออน 

 D 1.0 ออนมาก 

 F  0 ตก 

 I   Incomplete 

 S       Satisfactory 

 U  Unsatisfactory 

 AU  Audit 

 

การพนสภาพนักศึกษา 
 

. พนสภาพเนื่องจากถูกถอนชื่อการเปนนักศึกษา 

. ไมผานเกณฑการวัดและประเมินผลตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

. ใชระยะเวลาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตร 

 

เกณฑการพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา 
 

. 30 - 59 หนวยกิต     ต่ำกวา 1.5 

. 60 หนวยกิต - กอนครบหลักสูตร      ต่ำกวา 1.75 

. ครบหลักสูตร      ต่ำกวา 2.00 
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. ยกเวน 1.90 - 1.99 หนวยกิต ใหขอลงทะเบียนเรียนเนนรายวิชาที่ไดเกรดต่ำกวา   
 A เพื่อปรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 ภายในระยะเวลา 3 ภาค 
 การศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูรอน แตตองไมเกินระยะเวลาสองเทาของ 
 แผนการเรียนตามหลักสูตร 
 
การทุจริตในการสอบ 
 
 1. ใหไดรับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทำการทุจริต 
 2. ใหไดรับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทำการทุจริตนั้น และสั่งยกเลิก 
  การลงทะเบียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น 
 3. ใหไดรับคะแนน ต หรือ F ในรายวิชาที่ทำการทุจริตนั้น สั่งยกเลิกการ 
  ลงทะเบยีนทกุรายวชิาในภาคการศกึษานัน้ และสัง่ใหพกัการเรยีน 1 ภาค 
  การศึกษา 
 
การขอลาพักการศึกษา 
 
 นักศึกษาขอลาพักการศึกษา จะตองแสดงเหตุผลความจำเปนและยื่นหนังสือตอ
คณบดีไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ ยกเวนภาคการศึกษาแรกไมสามารถขอลา 
พักการศึกษาได   
 
การใหคำแนะนำในโครงการสหกิจศึกษา และการเสริมสรางดานประสบการณ 
 

. แผนการฝกงาน 
       ตามหลักสูตรกำหนดกอนจบการศึกษา 
. แผนสหกิจศึกษา 
 สหกิจศึกษา Cooperative Education คือ การศึกษาที่ทำรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยกับองคกรผูใชบัณฑิต เปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับ 
จากการปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใชบัณฑิต (Work Based Learning) หรือการจัดการ
แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) 
    - ตามหลักสูตรกำหนดกอนจบการศึกษาในป 3 เทอมปลาย หรือป 4 เทอมตน  
  มีจำนวน 6 หนวยกิต  ศึกษา 1 ภาคการศึกษา 
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 - การเตรียมความพรอมกอนเขาโครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เขาโครงการ 
  สหกิจศึกษาตองผานหลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนเขาโครงการสหกิจศึกษา  
  ซึ่งในหลักสูตรจะตองเรียนอยางนอย 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา อยางนอย 
  1 ภาคการศึกษา 
 

“สหกิจศึกษาชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะ 

ที่เปนความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต” 
 

การขอสำเร็จการศึกษา 
 

. ยื่นคำรองขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร     

 ภายใน 30 วันนับจากเปดภาค 

. ตรวจสอบ  2 ขั้นตอน    

 - ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร (ที่ปรึกษา+ นักศึกษา) 

 - ตรวจสอบผลการเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรวาเปนไปตามเกณฑ   

  การวัดผลหรือไม (แผนกทะเบียน + รองคณบดีวิชาการ + คณบดี) ปริญญา 

  เกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

. เรียนครบตามหลักสูตร 

 - หลักสูตรเทียบโอน เปนไปตามแผนการเรียน 

 - หลักสูตร 4 ปหรือไมต่ำกวา 120 หนวยกิต 

 - หลักสูตร 5 ปหรือไมต่ำกวา 150 หนวยกิต 

. ปริญญาเกียรตินิยม 

 - อันดับ 1 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.75 

 - อันดับ 2 มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.50 

. เหรียญเกียรตินิยม 

 - เหรียญทอง ไดคาระดับคะแนนสูงสุดในแตละคณะ 

 - เหรียญเงิน ไดคาระดับคะแนนสูงเปนที่ 2 ในแตละคณะหรือไดคะแนนสูงสุด 

  แตไดปริญญาเกียรตินิยมใหเหรียญเงิน 





·∫∫øÕ√å¡µà“ßÊ 
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 SC 01 ประวัตินักศึกษา ใหนักศึกษากรอกขอมูลในภาค  

   การศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียน 

 SC 02 บันทึกการใหคำปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาควรบันทึก 

   ภายหลังการใหคำปรึกษาแลว   

   และสรุปสงหัวหนาสาขา 

   เปนรายเดือน 

 SC 03 รายงานการปฏิบัติงานใน รายงานใหคณบดีทราบทุกภาค 

  หนาที่อาจารยที่ปรึกษา การศึกษา หากมีกรณีมีปญหาให 

   รายงานทันที 

 SC 04 ขอความชวยเหลือ /  ใหบันทึกสงผูที่เกี่ยวของ  เพื่อรับ 

  แนะนำนักศึกษา การแกไขเมื่อมีปญหาเกินกวาที่ 

   อาจารยที่ปรึกษาแกไขได 

 SC 05 ขอเชิญพบเพื่อปรึกษา คณบดีเชิญผูปกครองมาพบ 

  หารือ  จากคำแนะนำของอาจารย  

   ที่ปรึกษา 

 SC 06 การสำรวจปญหานักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาสรุปปญหาที่พบ 

   ใน 1 ภาคการศึกษา 

 SC 07 บันทึกการพบนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาบันทึกทุกครั้ง 

   ที่พบนักศึกษา 

√À— ·∫∫øÕ√å¡        ™◊ËÕ·∫∫øÕ√å¡          ·π«∑“ßªØ‘∫— µ‘ 



26

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Rajamangala  University of Technology Suvarnabhumi 

2626

University of Technolo

ประวัตินักศึกษา 
 

 

สาขาวิชา........................................... คณะ....................................................... 

คำชี้แจง   ใหนักศึกษาเติมขอความในชองวางตามความเปนจริงดวยตัวบรรจง 

และหรอืเขยีนเครือ่งหมาย  3 ลงใน  (   )  ขอมลูทัง้หมดจะเกบ็เปนความลบัและ 

จะนำมาใชเพื่อประโยชนสำหรับนักศึกษาเทานั้น 

ขอมูลสวนตัว 

1. ชื่อ – สกุล..............................................ชื่อเลน....................รหัสประจำตัว............................... 

 เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.................อายุ........ป  ศาสนา........................... 

2. กำลังศึกษา    ระดับ   (    ) ปวส.    (   ) ปริญญาตรี 4 ป     (    ) ปริญญาตรีเทียบโอน      

3. ปจจุบันนักศึกษาอาศัยอยูกับ  (นาย/นาง/น.ส.).......................................................................... 

 ที่อยูของนักศึกษา ................................................................................................................... 

 โทรศัพท.................................................... E – mail address …………..........……………….. 

 เกี่ยวของกับนักศึกษา............................................................................................................... 

4. เพื่อนสนิท 1. ชื่อ....................................ระดับชั้น..................สาขาวิชา.......................... 

   ที่อยู...............................................โทรศัพท............................................. 

  2. ชื่อ.....................................ระดับชั้น.................สาขาวิชา.......................... 

   ที่อยู.................................................โทรศัพท........................................... 

5. อาจารยที่สนิท 1. ชื่อ............................................   2.  ชื่อ.................................................. 

6. สถานศึกษาเดิม.......................................อำเภอ............................จังหวัด................................ 

7. สุขภาพ 

 1.  หมูเลือด................... 

2. โรคประจำตัว  คือ................................................ 

 - โรค.................................. เคยไดรับการรักษาจาก............................................................... 

 - โรค.................................. เคยไดรับการรักษาจาก............................................................... 

3. เคยแพยา................................................................................................................................. 

4. อื่น ๆ....................................................................................................................................... 

 

 

รูปถาย 

ขนาด  1 

SC 01 

// 
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ขอมูลครอบครัว 

1. บิดาชื่อ – สกุล......................................................อายุ..............ป การศึกษา............................ 

 ที่อยู.....................................................................................โทรศัพท...................................... 

 อาชีพ........................................................................รายไดประมาณเดือนละ....................บาท 

 สถานที่ทำงาน......................................................................โทรศัพท...................................... 

2. มารดาชื่อ – สกุล..................................................อายุ...............ป การศึกษา............................ 

 ที่อยู.....................................................................................โทรศัพท...................................... 

 อาชีพ........................................................................รายไดประมาณเดือนละ....................บาท 

 สถานที่ทำงาน......................................................................โทรศัพท...................................... 

3. สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา (   )  ถึงแกกรรม (   )  อยูดวยกัน 

     (   )  แยกกันอยู (   )  หยาราง 

     (   )  อื่น ๆ (ระบุ).......................................................... 

4. นักศึกษาอยูในความปกครอง 

 (นาย / นาง / น.ส.)...........................................................อาชีพ............................................... 

 รายได/เดือน................................บาท  ที่อยู............................................................................ 

 ........................................................................................รหัสไปรษณีย................................... 

 โทรศัพท.................................................. 

5. ผูสนับสนุนการศึกษา 

 (   )  บิดา มารดา               (   )  ผูปกครอง              (   )  อื่น ๆ ....................................... 

6. ประเภทของทุนที่ทานไดรับ 

 (   )  ทุนใหเปลาประเภทตอเนื่อง จาก ..................................................................................... 

      (   )  ทุน กยศ. 

 

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

                                                                           (                                           )         

              ................./................./.................... 
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บันทึกการใหคำปรึกษา 
 

ครั้งที่................... 

วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............. 

 

ชื่อ – สกุล  (นาย/นาง/นางสาว)....................................................เพศ.....................อายุ................ป 

รหัสประจำตัว..........................................สาขาวิชา.................................ภาควิชา............................ 

อาจารยที่ปรึกษา..................................................................................... 

วิธีการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา     ปญหา 

 (  ) มาพบดวยตนเอง   (  ) ปญหาการเรียน 

 (  ) โทรศัพท (  ) ปญหาสวนตัว 

 (  ) ผานระบบสารสนเทศ  มทรส.  (  ) อื่นๆ ระบุ.......................... 

 (  ) อื่นๆ ระบุ.........................     

 

 

   

   

   

   

   

 

 

เริ่มเวลา...................................น. สิ้นสุดเวลา..............................น. รวม.......................นาที 

 

 

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

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

                                                                                          อาจารยที่ปรึกษา     

 

 

 

SC 02 

              ปญหา          การใหการปรึกษา/การชวยเหลือ               ผลที่ไดรับ 
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สวนราชการ ...................................................................................................................................   

ที่..........................................................................วันที่...............เดือน.......................พ.ศ...............  

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานในหนาที่อาจารยที่ปรึกษา 

 

เรียน คณบดี  ผานหัวหนาสาขาวิชา 

 

 ตามที่คณะมอบหมายใหขาพเจาเปนอาจารยที่ปรึกษา  ระดับชั้นปที่........... หอง/กลุม........... 

หมู................................สาขาวิชา........................................................................จำนวน............คน   

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำภาคเรียนที่..............................ปการศึกษา...........................ดังนี้ 

 1. การเขาพบนักศึกษา  จำนวน......................ครั้ง 

 2. ผลการเรียนของนักศึกษา 

  (  ) สอบผานทุกรายวิชา จำนวน......คน (  ) สอบไมผานบางรายวิชา จำนวน.......คน 

  (  ) พนสภาพ จำนวน......คน (  ) ลาพักการเรียน  จำนวน.......คน 

  (  ) ลาออก จำนวน.....คน (  ) อื่นๆ (ระบุ)................... จำนวน.......คน 

 3. การใหหรือสงนักศึกษาเขารับความชวยเหลือ / แนะนำ  เกี่ยวกับ 

  (  ) ครอบครัว จำนวน......คน (  ) เศรษฐกิจ  จำนวน.......คน 

  (  ) สังคม จำนวน.....คน (  ) การเรียน    จำนวน.......คน 

  (  ) สุขภาพ จำนวน.....คน (  ) อื่นๆ (ระบุ)................... จำนวน.......คน 

 4. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา                                                                 

                          

                                                                                     

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

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

                                                                          อาจารยที่ปรึกษา 

 

∫—π∑÷°¢âÕ§«“¡ 
SC 03 
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สวนราชการ ...................................................................................................................................   

ที่..........................................................................วันที่...............เดือน.......................พ.ศ...............  

เรื่อง ขอความชวยเหลือ/แนะนำ นักศึกษา 

 

เรียน ........................................................................................ 

 

 เนื่องดวย นาย/นาง/นางสาว................................................................................. นักศึกษา 

รหัสประจำตัว..................................................สาขาวิชา.................................................................. 

เปนนักศึกษาที่อยูในความดูแลของขาพเจาควรไดรับความชวยเหลือ  แนะนำเพิ่มเติมจากทาน 

ในเรื่อง.................................................................................ซึ่งมีรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย  ดังนี้ 

       

 1. ...................................................................................................................................... 

 2. ...................................................................................................................................... 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา                                                                 

                          

                                                                                     

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

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

                                                                          อาจารยที่ปรึกษา 

 

 

∫—π∑÷°¢âÕ§«“¡ 
SC 04 
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ที่ ศธ................./......................                                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

      คณะ............................................................ 

 
 

วันที่............ เดือน..............................พ.ศ............... 
 

เรื่อง ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ 
 
เรียน ผูปกครอง  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
 
 คณะมีความประสงคจะขอปรึกษาหารือกับทาน  ในเรื่อง   (  ) ความประพฤติ   (  ) อื่นๆ   
ของนักศึกษาซึ่งอยูในความปกครองของทาน  จึงขอใหทานสละเวลาไปพบอาจารย............................ 
........................................ณ.........................................ในวันที่.........เดือน.....................พ.ศ............ 
เวลา...............................น.  เพื่อสะดวกในการติดตอโปรดนำเอกสารฉบับนี้มาดวย 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    ลงชื่อ .................................................................... 
                         
                                       (.................................................................) 
                             คณบดี 

 

 
สำนักงานคณบดี 
โทร................................... 
โทรสาร............................. 

SC 05 



32

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

Rajamangala  University of Technology Suvarnabhumi 

3232

University of Technolo

 

 

สวนราชการ ...................................................................................................................................   

ที่..........................................................................วันที่..........เดือน............................พ.ศ...............  

เรื่อง การสำรวจปญหานักศึกษา 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการการใหคำปรึกษา............................................................................... 

 

 ตามที่คณะ..........................................................มอบหมายใหขาพเจาเปนอาจารยที่ปรึกษา 

ของนักศึกษาระดับชั้นป................สาขาวิชา.....................................หอง............. / กลุม.................. 

หมู.................ขาพเจาไดทำการสำรวจปญหาของนักศึกษาดังกลาวแลว  และไดแกไขปรับปรุงใน 

ดานตางๆ ดังนี้ 

 (  ) การเรียน จำนวน .............................. คน 

 (  ) ความประพฤติ จำนวน .............................. คน 

 (  ) ครอบครัว จำนวน .............................. คน 

 (  ) เศรษฐกิจ จำนวน .............................. คน 

 (  ) สังคม จำนวน .............................. คน 

 (  ) สุขภาพ จำนวน .............................. คน 

 (  ) อื่น ๆ จำนวน .............................. คน 

 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา                                                                 

                          

                                                                                     

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

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

                                                                          อาจารยที่ปรึกษา 

 

 

∫—π∑÷°¢âÕ§«“¡ 
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บันทึกการพบนักศึกษา 

 

ระดับชั้นป......................กลุม......................สาขาวิชา..............................ภาควิชา........................... 

ประจำเดือน....................................................................ปการศึกษา............................................... 

กิจกรรมการพบนักศึกษา 

ครั้งที่  1  เรื่อง..................................................... ครั้งที่  2  เรื่อง.................................................... 

ครั้งที่  3  เรื่อง..................................................... ครั้งที่  4  เรื่อง.................................................... 

                  

SC 07 

          รายการ 

ชื่อ - สกุล 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
หมายเหตุ วันที่ ............... วันที่ ............... วันที่ ............... วันที่ ............... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ต ส ว ต ส ว ต ส ว ต ส ว 
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          รายการ 

ชื่อ - สกุล 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 
หมายเหตุ วันที่ ............... วันที่ ............... วันที่ ............... วันที่ ............... 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ต ส ว ต ส ว ต ส ว ต ส ว 

บันทึกการพบนักศึกษา 

                                                                                     

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

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

                                                                          อาจารยที่ปรึกษา 

หมายเหตุ   
ต (การแตงกายถูกตองตามระเบียบ) 
ส (ความสะอาดดานรางกายและเครื่องแตงกาย) 
ว (การตรงตอเวลาในการเขารวมกิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา) 
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มทร.สุวรรณภูมิ 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)

งานลงทะเบียนเรียน

เขียนโดย ฝายทะเบียนนักศึกษา
ควบคุมโดย สำนักสงเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน
อนุมัติโดย อธิการบดี

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
ดำเนินการ

- นักศึกษาพบอาจารย
 ที่ปรึกษาเพื่อใหทราบ
 รายวิชาที่จะ
 ลงทะเบียนเรียน

นักศึกษา -

กอนวันเปด
ภาค

การศึกษา 
1 สัปดาห

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อลงทะเบียนเรียนขั้นตน

- นักศึกษาลงทะเบียน
 เรียนตามรายวิชาเปด
 ผานโปรแกรมงาน
 ทะเบียน

นักศึกษา
-

ภายใน 
1 สัปดาห
แรกของ
เปดเทอม

นักศึกษาลงทะเบียนในโปรแกรม
งานทะเบียน

- อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติ
 การลงทะเบียนของ
 นักศึกษาแตละคน

อาจารย
ที่ปรึกษา

-
ภายใน 
10 วัน

แรกของ
เปดเทอม

- นักศึกษาพิมพเอกสาร
 การลงทะเบียน
- ชำระเงินที่ธนาคาร
- นศ.เงินกูยื่นใบคำรอง
 ขอผอนผัน 

นักศึกษา

- เอกสารการ
 ลงทะเบียน
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบสรุปการลง
 ทะเบียนนักศึกษา

ภายใน 
2 สัปดาห
แรกของ
เปดเทอม

นักศึกษาชำระคาลงทะเบียน
ที่ธนาคาร

อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียน
ในโปรแกรมงานทะเบียน

- นักศึกษาสงใบลงทะเบียน 
 ที่อาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
 รวบรวมสงแผนกทะเบียน 
 ตอไป

นักศึกษา

- บัตรลงทะเบียน
 เรียน

ภายใน 
5 นาทีสงใบลงทะเบียน

เริ่มตน

รหัสเอกสาร ออกวันที่

จบ
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มทร.สุวรรณภูมิ 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)

การเพิ่ม-เปลี่ยนรายวิชาเรียน
รหัสเอกสาร ออกวันที่

เขียนโดย ฝายทะเบียนนักศึกษา
ควบคุมโดย สำนักสงเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน
อนุมัติโดย อธิการบดี

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
ดำเนินการ

- นักศึกษาทำคำรองขอ
 เพิ่ม-เปลี่ยนวิชาเรียนนักศึกษา

ภายใน
สัปดาหที่ 3 
ของเปดเทอม
นักศึกษา

นักศึกษาทำคำรองขอเพิ่ม-เปลี่ยน
รายวิชาเรียน

- รับคำรองขอเพิ่ม-เปลี่ยน
 รายวิชาเรียนที่แผนก
 ทะเบียน

นักศึกษา

ภายใน
5 นาทียื่นคำรองขอเพิ่ม-เปลี่ยนรายวิชา

- ทำการบันทึกรายวิชาที่
 ขอเพิ่ม-เปลี่ยนรายวิชาลง
 ในโปรแกรมงานทะเบียน
- พิมพใบลงทะเบียนให
 นักศึกษา

เจาหนาที่
ฝายทะเบียน
นักศึกษา

ภายใน
5 นาที

- นักศึกษาชำระ
 คาธรรมเนียม และ
 คาลงทะเบียน
 เพิ่ม-เปลี่ยนรายวิชาเรียน

นักศึกษา

- ระเบียบวาดวย
 การเก็บเงิน
 คาบำรุง
 การศึกษา 

ภายใน
สัปดาหที่ 3 

ของ
เปดเทอม

นักศึกษาชำระเงินที่กองคลัง

บันทึกวิชาลงในโปรแกรม
งานทะเบียน

- นักศึกษาสงใบคำรอง
 ขอเพิ่ม-เปลี่ยน
 รายวิชาเรียนที่
 ชำระเงินแลว   
 คืนที่แผนกทะเบียน

นักศึกษา

- ใบคำรองขอ
 เพิ่ม - เปลี่ยน
 รายวิชาเรียน

ภายใน
5 นาทีนักศึกษาสงใบคำรองขอเพิ่ม-เปลี่ยน

รายวิชาเรียน

เริ่มตน

จบ

- ระเบียบและ
 ขอบังคับวาดวย
 การศึกษา

- ใบคำรองขอ
 เพิ่ม-เปลี่ยน
 รายวิชาเรียน

- ใบคำรองขอ
 เพิ่ม-เปลี่ยน
 รายวิชาเรียน 
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มทร.สุวรรณภูมิ 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)

การถอนรายวิชาเรียน

เขียนโดย ฝายทะเบียนนักศึกษา
ควบคุมโดย สำนักสงเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน
อนุมัติโดย อธิการบดี

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
ดำเนินการ

- นักศึกษาทำคำรอง
 ขอถอนวิชาเรียนนักศึกษา

- ระเบียบและ
 ขอบังคับวาดวย
 การศึกษา

ภายใน
สัปดาหที่ 
12 หลัง

เปดเทอม

นักศึกษาทำคำรอง
ขอถอนรายวิชาเรียน

- รับคำรองขอถอน
 รายวิชาเรียนที่
 แผนกทะเบียน

นักศึกษา

ภายใน
5 นาทียื่นคำรองขอถอนรายวิชาเรียน

- ทำการถอนวิชาใน
 โปรแกรมงานทะเบียน
- พิมพใบลงทะเบียนให
 นักศึกษา

เจาหนาที่
ฝายทะเบียน
นักศึกษา

ภายใน
5 นาที

- นักศึกษาชำระ
 คาธรรมเนียม
 การถอนรายวิชา นักศึกษา

- ระเบียบวาดวย
 การเก็บเงินคา
 บำรุงการศึกษา

ภายใน
สัปดาหที่ 
12 หลัง

เปดเทอม

นักศึกษาชำระเงินที่กองคลัง

ถอนวิชาในโปรแกรมงานทะเบียน

- นักศึกษาสงใบถอน
 รายวิชาที่ชำระเงินแลว  
 คืนที่แผนกทะเบียน นักศึกษา

- ใบคำรอง
 ขอถอน  
 รายวิชาเรียน

ภายใน
5 นาทีนักศึกษาสงใบถอนรายวิชา

เริ่มตน

รหัสเอกสาร ออกวันที่

จบ

- ใบคำรองขอถอน
 รายวิชาเรียน 

- ใบคำรอง
 ขอถอน  
 รายวิชาเรียน
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มทร.สุวรรณภูมิ 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)
การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

เขียนโดย ฝายทะเบียนนักศึกษา
ควบคุมโดย สำนักสงเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน
อนุมัติโดย อธิการบดี

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
ดำเนินการ

- นักศึกษาทำคำรอง
 ขอรักษาสภาพ
 การเปนนักศึกษา 

นักศึกษา

- ระเบียบและ
 ขอบังคับ
 วาดวยการศึกษา 

ภายใน 
30 วันหลัง 
เปดเทอม

นักศึกษาทำคำรอง
ขอถอนรายวิชาเรียน

- นักศึกษาชำระคา
 รักษาสภาพการเปน
 นักศึกษา

นักศึกษา

ภายใน 
30 วันหลัง 
เปดเทอม

นักศึกษาชำระเงินที่กองคลัง

- นักศึกษายื่นคำรอง
 ขอรักษาสภาพการเปน
 นักศึกษาที่แผนกทะเบียน

นักศึกษา
ภายใน
5 นาทียื่นคำรองขอรักษาสภาพการเปน

นักศึกษา

เริ่มตน

รหัสเอกสาร ออกวันที่

จบ

- ระเบียบวาดวย
 การเก็บเงิน
 คาบำรุง
 การศึกษา 

- ใบคำรองขอ
 รักษาสภาพ
 การเปนนักศึกษา
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มทร.สุวรรณภูมิ 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)

การเทียบโอนหนวยกิต / 
ผลการเรียน

รหัสเอกสาร ออกวันที่

เขียนโดย ฝายทะเบียนนักศึกษา
ควบคุมโดย สำนักสงเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน
อนุมัติโดย อธิการบดี

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
ดำเนินการ

- นักศึกษายื่นเอกสาร
 ขอเทียบโอนตอคณะ  
 และใหคณะพิจารณา
 ผลการเทียบโอน

นักศึกษา

ภายใน
ภาค

การศึกษา
แรก

ยื่นเอกสารขอเทียบโอนตอคณะ

- นักศึกษายื่นเอกสาร
 ที่ผานการอนุมัติ
 การเทียบโอนแลว  
 ที่แผนกทะเบียน
- แผนกทะเบียนระบุ
 จำนวนเงิน
 คาธรรมเนียม

นักศึกษา

ภายใน
5 นาที

ยื่นเอกสารขอยกเวนรายวิชา
ที่แผนกทะเบียน 

เพื่อกำหนดคาธรรมเนียม

- นักศึกษาชำระเงิน
 คาธรรมเนียม
 ที่กองคลัง

นักศึกษา ภายใน
5 นาที

ชำระเงินคาเทียบโอน

- นักศึกษาสงเอกสาร
 การเทียบโอนที่
 ชำระเงินแลว  
 คืนที่คณะ

นักศึกษา ภายใน
5 นาที

สงเอกสารคืนที่คณะ

เริ่มตน

จบ

- เอกสารเทียบโอน

- เอกสารเทียบโอน

- เอกสารเทียบโอน

- เอกสารเทียบโอน



มทร.สุวรรณภูมิ 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Standard Operation Procedure)

การขอสำเร็จการศึกษา
รหัสเอกสาร ออกวันที่

เขียนโดย ฝายทะเบียนนักศึกษา
ควบคุมโดย สำนักสงเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน
อนุมัติโดย อธิการบดี

ผูรับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวของ ระยะเวลา
ดำเนินการ

- นักศึกษายื่นคำรอง
 ขอสำเร็จ
 การศึกษาที่
 แผนกทะเบียน

นักศึกษา

ภายใน 
30 วัน

หลังจาก
เปดเรียน
ภาคที่

ขอสำเร็จ

ยื่นคำรองขอสำเร็จการศึกษา

- นักศึกษาชำระเงิน
 ที่กองคลัง 

นักศึกษา
ภายใน
5 นาที

ชำระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
และคาใบแสดงผลการศึกษา

- นักศึกษาสงคำรองขอ
 สำเร็จการศึกษาคืนที่
 สำนักสงเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน

นักศึกษา

ภายใน
5 นาทีสงคำรองขอสำเร็จการศึกษา

เริ่มตน

จบ

- เอกสารขอ
 สำเร็จการศึกษา
 

- เอกสารขอ
 สำเร็จการศึกษา

- เอกสารขอ
 สำเร็จการศึกษา


