




 จากผลการวิเคราะหอัตราการลาออกและการพนสภาพนิสิตดวยผลการเรียนของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา ที่
ไดรายงานตอที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมจึงไดมีมติใหมีการ
ปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา และคูมืออาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งประกาศแนวปฏิบัติในการกํากับ 
ควบคุม ติดตาม นิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาและระยะเวลาของ
หลักสูตร  และการติดตามดูแลนิสิตที่มีสภาพรอพินิจอยางใกลชิด เพื่อลดอัตราการลาออกและการพน
สภาพนิสิตดวยผลการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการชุดดังกลาวพิจารณาดําเนินการปรับปรุงระบบอาจารย
ที่ปรึกษาและแนวปฏิบัติดานระบบอาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และบัดนี้ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาฯ เมื่อคราวประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ไดมีมติ
เห็นชอบระบบอาจารยที่ปรึกษา และ  (ราง) ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติดานระบบอาจารยที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร



• เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการบริหารจัดการและดูแลใหคําปรึกษาในการ
พัฒนานิสิตใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และทัศนคติตามที่ระบุไวใน Program Learning Outcomes เมื่อสําเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 

• เพื่อติดตามดูแลนิสิตอยางเปนระบบซึ่งจะทําใหนิสิตสามารถสําเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  ดูแลนิสิตที่มีสภาพรอพินิจอยางใกลชิด และ
ชวยลดอัตราการลาออกและพนสภาพนิสิตดวยผลการเรียน

• เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาไดศึกษาขอมูลภาพรวมของหลักสูตรและแผนการศึกษาของทุกช้ันปในหลักสูตรนั้น ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูปญหาของนิสิตใน
แตละชั้นปสามารถใหคําปรึกษานิสติไดจากประสบการณที่เกิดขึ้นกับนิสิตทุกช้ันป นอกจากนี้นิสิตรุนพี่และรุนนองภายใตอาจารยทีป่รกึษาเดียวกัน ไดเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการใหคําแนะนําซึ่งกันและกัน

• เพื่อใหคณะ หลักสูตรสาขา และภาควิชามีสวนในการควบคุมดูแลนิสิตและจัดโครงการ/กิจกรรมที่จะกอใหเกิดผลสมัฤทธิ์ของการใหคําปรึกษา

• เพื่อเปนการกํากับติดตามความกาวหนาในการดําเนินการระบบอาจารยท่ีปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชา และคณะ

• เพื่อรายงานใหมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการดําเนินการเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษาของทุกคณะ



ระบบเดิม

นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษากอน
ลงทะเบียน

นิสิตลงทะเบียนผานระบบ reg

ระบบใหม

ล็อคการลงทะเบียนของนิสิต

นิสิตพบอาจารยที่ปรึกษากอน
ลงทะเบียน

อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติการ
ลงทะเบียนนิสิต (ปลดล็อค)

นิสิตลงทะเบียนผานระบบ reg

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบการ
ลงทะเบียนของนิสิต

ป 1-2 เนนใหคําปรึกษาดาน

การวางแผนการลงทะเบียนเรียน 

ก า ร ป รั บ ตั ว แ ล ะ ใ ช ชี วิ ต ใ น

มหาวิทยาลัย การพัฒนาความรู

และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ป  3 - 6  เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร ใ ห

คํ าปรึ กษาด านพัฒนาความรู

วิชาชีพ พื้นฐานการทําวิจัย และ

การเตรียมความพรอมในการ

ปฏิบัติงานกับหนวยปฏิบัติงาน

ประสบการณวิชาชีพ

ดูแลพิ เศษสํ าหรั บนิ สิ ตที่ มี

สถานภาพรอพินิจ (ผลการเรียน 

1.50 – 1.99)



ระบบเดิม
นิสิตเขาเรียนตามแผนการเรียน / 

ทํากิจกรรมตามหลักสูตร

นิสิตขอรับคําปรึกษาจากอาจารย
ที่ปรึกษาเปนรายกรณี / ผานเรื่อง

คํารองตาง ๆ

ระบบใหม
นิสิตเขาเรียนตามแผนการเรียน / ทํากิจกรรมตาม

หลักสูตร

นิสิตขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาเปนรายกรณี

อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาแกนิสิต

สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ นําขอเสนอแนะจากอาจารย
ที่ปรึกษามาวิเคราะหพัฒนาเปนโครงการกิจกรรมให

เกิดผลสัมฤทธิ์ของการ ใหคําปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษา/สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ รายงาน
ผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศอาจารยที่ปรึกษา

      ใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
การใชชีวิตของนิสิตใหนิสิตเกิดการ
เรียนรู ทักษะ และทัศนคติตามที่
ระบุไวใน Expected Learning 
Outcomes ในแตละชั้นป และ
ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว ใ น  Program 
Learning Outcomes เมื่อสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรกําหนด

      ดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 
สําหรับนิสิตที่มีสภานภาพรอพินิจ 
(ผลการเรียน 1.50 – 1.99) เพื่อทํา
ใหเกิดการดูแลอยางทันทวงที ทําให
นิสิตมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

     ใหคําปรึกษาดานพัฒนาความรู
วิชาชีพ พื้นฐานการทําวิจัย และ
การ เตรี ยมความพร อม ในกา ร
ปฏิบัติ งานกับหนวยปฏิบัติ งาน
ประสบการณวิชาชีพ



ระบบเดิม

นิสิตประเมินอาจารยที่ปรึกษา

กบศ.จัดทํารายงานเสนอมหาวิทยาลัย

ระบบใหม

กบศ.จัดทํารายงานผลการศึกษาของนิสิตที่รอพินิจ แจงคณะและมหาวิทยาลัย

นิสิตประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา (อาจารยที่ปรึกษา/สาขา/ภาค/คณะ/มหาวิทยาลัย)

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการใหคําปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษา/สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ รายงานผลการดําเนินงาน

ในระบบสารสนเทศอาจารยที่ปรึกษา

กบศ.จัดทํารายงานผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา (โดยนิสิต)  + รายงานผลการดําเนินงานระบบ
อาจารยที่ปรึกษาของทุกคณะ เสนอมหาวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษา



1. ใหการปรึกษาแนะนํานิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน

2. ใหคําแนะนํานิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน

3. ควบคุมการลงทะเบียนของนิสิตใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ

4. ใหการปรึกษาแกนิสิตเพ่ือวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

5. ใหการปรึกษานิสิตเกี่ยวกับวิธีการเรียนการคนควาและติดตามผลการเรียนของนิสิตอยางสม่ําเสมอ



6. ทักทวงการลงทะเบียนของนสิิตกรณีการลงทะเบียนบางรายวิชาไมเหมาะสม

7. ใหค้าํปรกึษาแนะนําหรอืตกัเตอืนเมื�อผลการเรยีนของนิสติตํ �าลง

8. ใหก้ารปรกึษาและช่วยเหลอืนิสติเพื�อแกไ้ขปญัหาอปุสรรคในการเรยีนวิชาต่าง ๆ 

9. ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัที�เกี�ยวขอ้งกบันิสติ

10. ใหค้าํปรกึษาแนะนําเกี�ยวกบัการคดิค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยของนิสติ

11. ใหค้าํปรกึษาแนะนําเกี�ยวกบัการศึกษาต่อในระดบัสูง



  ปฏิทินการศึกษา  

  คูมือนิสิต / หลักสูตรของคณะที่นิสิตสังกัด

ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 + เพิ่มเติม

  คูมืองานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการฯ

  ระเบียนประวัตินิสิต ผลการเรียน ฯ

  ตัวอยางแบบคํารองตาง ๆ

คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.acad.nu.ac.th



Q&A

นิสติไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในเวลาที�กาํหนด

ลงทะเบยีนไม่ไดเ้พราะตอ้งการลงมากกว่าเกณฑท์ี�ขอ้บงัคบักาํหนด

การลงทะเบียนเรียนซํ�า รายวิชาใดที�นิสติเคยลงทะเบียน

มีการนํารหสัผ่านนิสติ เขา้ระบบลงทะเบียนและถอนรายวิชา

การลงทะเบียนเรียนผิดเงื�อนไข

ยา้ยคณะ ยา้ยเอก เทียบโอนวิชา ตกแผน

นิสติไม่รูว้่าผลการเรียนพน้สภาพเป็นนิสติ ตามขอ้บงัคบั



ไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาไดเ้นื�องจากติด I ,P, U

ยื�นสาํเร็จการศึกษาหลงัระยะเวลากาํหนด

ชื�อ-สกลุ ไม่ถูกตอ้ง

รายวิชาหมวดวิชาเลอืกเสรี

ไม่ลงทะเบยีนเรียนตามที�แผนการเรียนในหลกัสูตรกาํหนด

ไม่ชําระเงนิตามกาํหนดระยะเวลา

เขา้เรียนผิดกลุ่ม

ลงทะเบียนวิชาศึกษาท ั �วไปเพื�อเป็นวิชาเลอืกเสรี 

Q&A



• ควรแนะนําใหนิสิตศึกษาระเบียบขอบังคับ จากคูมือ
นิสิต และคูมืองานทะเบียนเพื่อจะไดปฏิบัติตนให
ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับและเปนประโยชนใน
การวางแผนการเรียนนิสิต ไมกอให เกิดความ
เสียหายแกทั้ งตนเองและมหาวิทยาลัยตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัย



หนาเว็บไซตระบบทะเบียนออนไลน




