
 

ประกาศหน
วยวิทยบริการวิทยาลยัสงฆ�พุทธชินราช วัดท
านา จังหวัดตาก 
เรื่อง  หน!าท่ีและภาระงานอาจารย�ประจํา 

****************** 
เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอนของหน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช วัดท�านา       

จังหวัดตาก ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
 อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๑๐ แห�งข�องบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย             
ว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการเป3ดหน�วยวิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศหน�าท่ีและภาระงานอาจารย�
ประจํา ดังนี้ 
 
หน!าท่ีและความรับผิดชอบในสายงาน มีดังน้ี  

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การอบรม  
2. วิจัยค�นคว�าในสาขาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  
3. ศึกษาและพัฒนาความรู�ทางวิชาการอย�างต�อเนื่อง  
4. ให�คําแนะนําปรึกษาแก�นักศึกษา  
5. ให�บริการทางวิชาการแก�สังคม  
6. ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม และ  
7. ปฏิบัติหน�าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข�องหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย  

 
ภาระงานของอาจารย�ประจํา ประกอบด!วยงานหลักดังต
อไปน้ี  

1. งานสอน  
2. งานวิจัย และ / หรือ ผลงานวิชาการ ( รวมท้ังเผยแพร� / นําเสนอผลงาน )  
3. งานท่ีคณะมอบหมาย และ / หรือ เห็นชอบ  
4. งานท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย และ / หรือ เห็นชอบ  
5. งานบริการวิชาการแก�สังคม  

 
รายละเอียดของงาน  

1. งานสอน คือ งานหลักท่ีสําคัญ โดยมีลักษณะและแนวปฏิบัติการกําหนดภาระงานสอนดังนี้  
ลักษณะงานสอน  
• บรรยาย  
• สอนในห�องปฏิบัติการตามตารางสอน  
• สอนแบบอภิปรายกลุ�ม  
• ควบคุมการฝMกงานหรือโครงงานของนักศึกษาตามหลักสูตร  
• สอนทบทวน  
 



วิชาบรรยาย  
ถ�าเปNนวิชาบรรยายในสัปดาห�หนึ่งอาจารย�ต�องสอนไม�ต่ํากว�า 6 คาบ และสูงสุดไม�เกิน

สัปดาห�ละ 12 คาบ แต�ท้ังนี้จะได�รับการยกเว�นเปNนบางส�วนหรือท้ังหมด  
อนึ่ง การรับผิดชอบการสอนรายวิชา หมายรวมถึงการทําแผนการสอน การเตรียมการสอน 

การออกข�อสอบ การวัดและประเมินผล และการปรับปรุงการสอนวิชานั้น ๆ  
งานประเมินการสอน  

จากนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมุ�งเน�นการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ซึ่งถือเปNนหน�าท่ีหลักอย�างหนึ่งของผู�สอนท่ีจะต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�ผู�เรียนได�
เรียนรู�ตามเปQาหมายอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การวัดและประเมินผลจึงเปNน
กลไกสําคัญท่ีจะช�วยให�ผู�สอนสามารถติดตามกํากับ และตรวจสอบการเรียนรู�ของผู�เรียน และ
ผู�บริหารสามารถประเมินคุณภาพการสอนของผู�สอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพท้ังการเรียนการสอน โดย
ใช�ผลการประเมินเปNนข�อมูลย�อนกลับสําหรับผู�สอนอย�างเป3ดเผย เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา และมีการ
ใช�ผลการประเมินเพ่ือเปNนข�อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาความดีความ ชอบประจําปRของ
อาจารย�ผู�สอน และการต�อสัญญาจ�างอาจารย�ผู�สอน  

ท้ังนี้ จึงต�องดําเนินการให�มีการประเมินการสอน อาจารย�ผู�สอนทุกคน ทุกวิชา และทุกภาค
การศึกษา และมีการรวบรวมข�อมูลดังกล�าวไว�อย�างเปNนระบบ ผู�บริหาร สามารถสืบค�นและ
ตรวจสอบได�ทุกเวลา  

และกระบวนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปNนสําคัญ ท้ังด�านความสนใจ ความถนัด การฝMก
ปฏิบัติ การเรียนรู�จากประสบการณ�จริง เปNนต�น เพ่ือส�งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพได�  

2. งานวิจัย และ / หรือ ผลงานวิชาการ ( รวมท้ังเผยแพร� / นําเสนอผลงาน ) การวิจัย หมายถึง 
กิจกรรมอันเกี่ยวกับการศึกษาทางเอกสาร ทางการสํารวจ ทางการประดิษฐ� ทางการทดลอง 
ทางการวิเคราะห�ข�อมูล รวมท้ังกิจกรรมอ่ืนใดท่ีก�อให�เกิดความรู�ใหม�และความก�าวหน�าทางวิชาการ 
และทําให�เกิดประโยชน�ในทางปฏิบัติ  
งานวิจัย ได!แก
  
• งานวิจัยตามแผนพัฒนา  
• งานวิจัยส�วนบุคคลเพ่ือเสริมสร�างองค�ความรู�ใหม�ในสาขาวิชา  
• วิจัยเชิงประยุกต�  

         ผลงานวิชาการ ได!แก
  
• เอกสารประกอบการสอน  
• เอกสารคําสอน  
• งานแต�ง เรียบเรียง แปล ตําราหรือหนังสือท่ีใช�ประกอบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  
• บทความวิชาการ  
• ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีสามารถประเมินคุณค�าเทียบได�กับผลงานวิชาการตาม ข�อ 3) 

หรือข�อ 4)  
3. งานท่ีได�รับการมอบหมาย และ / หรือ เห็นชอบ งานท่ีได�รับมอบหมาย และ / หรือ เห็นชอบ ได�แก� 

การให�คําปรึกษาแก�นักศึกษา งานในคณะท่ีได�รับมอบหมายจากผู�บังคับบัญชา 
  



4. งานบริการวิชาการแก�สังคม อาจารย�ประจําในฐานะนักวิชาการย�อมต�องมีกิจกรรมการให�บริการ
วิชาการแก�สังคมและผลงานต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู�
เพ่ิมเติม อาทิ การตีพิมพ�เผยแพร�งานวิจัย และ / หรือ ผลงานวิชาการ การเปNนวิทยากร การเปNนท่ี
ปรึกษาโครงการ หรือการจัดฝMกอบรมให�สถาบัน / หน�วยงานต�าง ๆ ฯลฯ  

 
อาจารย�ท่ีปรึกษา 
     1.  จุดมุ�งหมายของการจัดให�มีอาจารย�ท่ีปรึกษา  

1) เพ่ือให�คําแนะนําทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา วิธีการเลือก รายวิชา 
การลงทะเบียน วิธีการเรียน และการวัดผล ท้ังนี้ เพ่ือให�นักศึกษาสามารถศึกษาได�ตรงกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตน  

2) เพ่ือให�คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องราวของระเบียบ ข�อบังคับ ตลอดจนกฎเกณฑ�ต�าง ๆ 
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย  

3) เพ่ือให�คําแนะนําเกี่ยวกับการบริการ และสวัสดิการต�าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให�แก�
นักศึกษา  

4) เพ่ือให�เปNนท่ีพ่ึงของนักศึกษาสําหรับรับฟVงปVญหาและช�วยเหลือให�นักศึกษา สามารถ
แก�ปVญหา ท้ังท่ีเปNนปVญหาทางการเรียนและปVญหาส�วนตัวได�  

5) เพ่ือสร�างความสัมพันธ�และความเข�าใจดีต�อกันระหว�างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษา
กับอาจารย� และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย  

    2.  จรรยาบรรณของอาจารย�ท่ีปรึกษา อาจารย�ท่ีปรึกษาควรยึดมั่นในจรรยาบรรณ ดังนี้คือ  
1) อาจารย�ท่ีปรึกษาจะต�องคํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยจะไม�กระทําการใด ๆ ท่ี

จะก�อให�เกิดผลเสียหายแก�นักศึกษาอย�างไม�เปNนธรรม  
2) อาจารย�ท่ีปรึกษาจะต�องรักษาข�อมูลต�าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องส�วนตัวของนักศึกษาในความ

ดูแล ไว�เปNนความลับ ในกรณีท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาต�องการปรึกษากับเพ่ือนร�วมงานเพ่ือหาทางช�วย 
นักศึกษาในความดูแล จะต�องปกป3ดหลักฐานแสดงตัวนักศึกษานั้น เช�น ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีอยู� ช่ือบิดา
มารดา  

3) ถ�าอาจารย�ท่ีปรึกษาต�องการนําข�อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในความดูแลไปเผยแพร� เช�น 
นําไปยกตัวอย�างประกอบการอบรมอาจารย�ท่ีปรึกษา หรือนําไปประกอบการเขียนบทความ จะต�อง
ตัดหลักฐานแสดงตัวนักศึกษาผู�นั้นออก  

4) ถ�าปVญหานักศึกษาอยู�นอกขอบข�ายความช�วยเหลือของอาจารย�ท่ีปรึกษา อาจารย�ท่ี
ปรึกษาควรจะส�งตัวนักศึกษาผู�นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอ่ืน เช�น อาจารย�แนะแนว แพทย� 
จิตแพทย� นักกฎหมาย เสียก�อน แต�ก�อนจะส�งตัวนักศึกษาไปต�องให�เจ�าตัวยินยอม และช้ีแจงให�
นักศึกษาผู�นั้นทราบข�อเท็จจริงต�าง ๆ ท่ีบุคลากรเหล�านั้นพอจะช�วยเขาได�  

5) ในกระบวนการให�คําปรึกษา อาจารย�ท่ีปรึกษาไม�ควรวิพากษ�วิจารณ�บุคคลหรือสถาบัน
ใด ให�นักศึกษาฟVงในทางก�อให�เกิดความเส่ือมเสีย หรือความแตกร�าวแก�บุคคลหรือสถาบันนั้น ๆ  

6) อาจารย�ท่ีปรึกษาต�องเปNนผู�มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามขอบข�าย ศีลธรรมจรรยาท่ีดี
งาม เพ่ือเปNนตัวอย�างท่ีดีแก�นักศึกษา  

 
 
 



3.  หน�าท่ีของอาจารย�ท่ีปรึกษา  
1) ด�านวิชาการ  

• ให�คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน  
• ให�คําปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน  
• ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให�เปNนไปตามระเบียบข�อบังคับ  
• ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค�นคว�า และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา

อย�างสม่ําเสมอ  
• ยับย้ังการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว�าการลง ทะเบียนเรียนวิชา

นั้น ๆ ไม�เหมาะสมหรือก�อให�เกิดผลเสียแก�นักศึกษา  
• ให�คําปรึกษาแนะนําตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาไม�เปNนท่ีน�าพอใจ  
• ให�คําปรึกษาแนะนําและช�วยเหลือนักศึกษาเพ่ือการแก�ไขอุปสรรคปVญหาในการเรียนวิชาต�าง ๆ  
• ให�ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการคิดค�าคะแนนระดับเฉล่ียของนักศึกษา  
• ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาต�อในระดับสูง  

2) ด�านบริการและพัฒนานักศึกษา  
• ให�คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบข�อบังคับและบริการต�าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน  
• ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับปVญหาส�วนตัว ได�แก� ปVญหาสุขภาพอนามัย ท้ังสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต  
• ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับปVญหาสังคม ได�แก� ปVญหาการปรับตัวในสังคมท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ปVญหาการคบเพ่ือน  
• ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม  
• ให�คําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับปVญหาด�านอาชีพ ได�แก� การให�ข�อมูลในแง�มุมต�าง ๆ เช�น ลักษณะ

ของงาน สภาพแวดล�อมของงาน ความก�าวหน�า แนวโน�มของตลาดแรงงาน ตลอดจน
จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู�  

•  ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเข�าร�วมกิจกรรมนักศึกษา  
3) ด�านอ่ืน ๆ  

• ให�พิจารณาคําร�องต�าง ๆ ของนักศึกษา และดําเนินการให�ถูกต�องตามระเบียบ  
• ประสานงานกับอาจารย�ผู�สอนและหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเกี่ยวข�องเพ่ือการช�วยเหลือและเพ่ือ

ประโยชน�ของนักศึกษา  
• กําหนดเวลาให�นักศึกษาเข�าพบเพ่ือขอคําปรึกษาแนะนําอย�างสม่ําเสมอ  
• เก็บข�อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษาท่ีอยู�ในความรับผิดชอบเพ่ือใช�กับระเบียนสะสมของ

นักศึกษา  
• สร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจอันดีระหว�างนักศึกษา อาจารย� คณะ และมหาวิทยาลัย  
• ให�คํารับรองนักศึกษาภายหลังเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล�ว  
• ปQอนข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) มายังผู�บริหารเพ่ือทราบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและปVญหา

ต�าง ๆ ของนักศึกษา  
• ในกรณีท่ีนักศึกษาแต�งกายไม�เรียบร�อยหรือมีความประพฤติท่ีไม�เหมาะสม อาจารย�ท่ีปรึกษา

จะต�องว�ากล�าวตักเตือนนักศึกษา  
• ช้ีแจงให�นักศึกษาเข�าใจหน�าท่ีของนักศึกษาต�ออาจารย�ท่ีปรึกษา  

 



4.  ข�อปฏิบัติของอาจารย�ท่ีปรึกษา  
1) ศึกษารายละเอียดในแฟQมอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือให�ทราบกฎระเบียบ บริการต�าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย วิธีดําเนินการข�อมูลในแง�มุมต�าง ๆ เพ่ือให�มีความพร�อมในการให�คําปรึกษาแนะนํา
นักศึกษา  

2) นัดพบนักศึกษาในความดูแล นัดพบครั้งแรกก�อนลงทะเบียนเรียน ซึ่งอาจเปNนวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม�ก็ได� ควรเรียกพบนักศึกษาท้ังหมด เพ่ือแนะนําช้ีแจงเกี่ยวกับหน�าท่ีของ
อาจารย�ท่ีปรึกษาและหน�าท่ีของนักศึกษา ระเบียบข�อบังคับ บริการ ลักษณะของหลักสูตร การ
เลือกวิชาเรียน วิธีการลงทะเบียน แจ�งให�นักศึกษาทราบเกี่ยวกับตารางเวลาท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาจัด
ไว�ให�นัก ศึกษาเข�าพบประจําสัปดาห� แจ�งให�นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการนัดพบนักศึกษาในความ
ดูแลรับผิดชอบท้ังหมด ต�องติดตารางเวลานัดพบไว�ท่ีทํางานเพ่ือให�นักศึกษาเข�าพบอย�างน�อย
สัปดาห�ละ 2 ช่ัวโมง ต�องประจําท่ีทํางานในเวลานัดพบนักศึกษา ให�ความสนใจเปNนพิเศษแก�
นักศึกษา อาจารย�ท่ีปรึกษาต�องสนใจติดตามข�าวสังคมและการเมืองเพ่ือให�เปNนผู�ท่ีทันต�อเหตุการณ� 
ทันสมัยอยู�เสมอ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย�ท่ีปรึกษา และสนใจท่ีจะพัฒนาตนเองท้ัง
ในด�านเทคนิค การให�คําปรึกษาและคุณสมบัติด�านอ่ืน  

 
ลักษณะของอาจารย�ท่ีปรึกษาท่ีดีท้ัง 12 ประการ คือ  

• มีมนุษย�สัมพันธ�ดี  
• มีความรับผิดชอบดี  
• ใจกว�างและรับฟVงความคิดเห็นของนักศึกษา  
• มีความรู�กว�างขวางและทันเหตุการณ�ด�านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง  
• มีความจริงใจและเห็นใจผู�อื่น  
• มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก�ปVญหา  
• มีความเมตตากรุณา  
• ไวต�อการรับรู�และสามารถเข�าใจส่ิงต�าง ๆ ได�รวดเร็ว  
• มีหลักจิตวิทยาในการให�คําปรึกษา  
• มีความประพฤติเหมาะสมท่ีจะเปNนแบบอย�างท่ีดีได�  
• รู�บทบาทและหน�าท่ีของอาจารย�ท่ีปรึกษาเปNนอย�างดี  
• สร�างเสริมประสบการณ�ในหน�าท่ีงานอาจารย�ท่ีปรึกษา 
• ข�อปฏิบัติในกรณีเฉพาะ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี        พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 

 
 

(พระครูโกวิทบุญเขต) 
รองประธานบรหิารหน�วยวทิยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวดัตาก 
ปฏิบัตหิน�าท่ีแทนประธานบริหารหน�วยฯ 


