บันทึกการจัดการความรู (KM)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
รายละเอียด (ใคร / ทําอะไร / ที่ไหน /เมื่อไหร / อยางไร)
รองคณบดีฝายวิชาการ และกรรมการฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนาอาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการนิสิตคณะวิทยาศาสตรชั้นปที่ ๑-๔ โดยเชิญอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการทุกทาน ในการ
จัดกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการใหคําปรึกษาทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
จัดเปน ๓ กลุม ตามประเด็นความรู คือ
กลุมที่ ๑ เรื่อง การดูแลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (GPA ≤ ๒.๐๐)
ผูบันทึก: ดร.ทรงกลด สารภูษิต
กลุมที่ ๒ เรื่อง รูปแบบและวิธีติดตอสื่อสารกับนิสิต
ผูบันทึก: ดร.สลิล ชั้นโรจน
กลุมที่ ๓ เรื่อง การปรับแผนกลุมเรียนและลงทะเบียนของนิสิต/การดําเนินการคํารอง
ผูบันทึก: ดร.พอจิต นันทนาวัฒน
ผลเปนประการใด
กลุมที่ ๑ เรื่อง การดูแลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (GPA ≤ ๒.๐๐)
ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย ดร.ทรงกลด สารภูษิต อ.ศิริพรรณ บรรหาร ดร.อุมาพร
ทาไธสง ผศ.ดร.สุปราณี แกวภิรมย ผศ.ดร.จงกลณี จงอรามเรือง ดร.อรอง จันทรประสาทสุข ผศ.ดร.อรสา
สุริยาพันธ ดร.จุฬารัตน หงสวลีรัตน ผศ.นิสา ไกรรักษ ดร.พัชรนันท อมรรัตนพันธ ดร.อารีรักษ ชัยวร
ดร.จุฑารัตน คงสอน ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศพันธุ ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล ดร.วนิดา พงษศักดิ์ชาติ อ.ปรียารัตน
นาคสุวรรณ ดร.อรรณพ แกวขาว ดร.จุฑาพร เนียมวงษ ดร.สมชาติ แมนปน และรศ.ดร.วารี เนื่องจํานงค
มีความเขาใจในประเด็นความรูในเรื่องดังกลาวบันทึกไดดังนี้
แนวทางการปฎิบัติงาน
๑. นัดประชุมนิสิตทั้งหมดและชี้แจงในภาพรวม มีรุนพี่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ
๒. นัดนิสิตที่มีปญหาในดานการเรียนไดเขามาพูดคุยกันเปนรายบุคคล เพื่อใหนิสิตรับทราบและ
ตัดสินใจวางแผนการเรียนใหเหมาะสม ระหวางรายวิชาตามแผนการเรียนและรายวิชาชวย
๓. พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนกับผูปกครองของนิสิตทางโทรศัพท หรือเชิญมาพูดคุย
๔. การสรางแรงจูงใจในการเรียน
๕. ล็อคระบบลงทะเบียน เพื่อใหนิสิตมาติดตอการลงทะเบียน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. นิสิตไมมาพบอาจารยที่ปรึกษา
๒. ไมเชื่อฟงคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแตจะเชื่อฟงเพื่อนหรือนิสิตที่เปนรุนพี่มากกวา
๓. คุณภาพของนิสิตแรกเขา
๔. นิสิตไมถนัดในสาขาที่เลือกเรียน ทําใหไมมีแรงจูงใจในการเรียน
๕. การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาไมได/ มีกิจกรรมมากเกินไป

เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี
๑. นัดประชุมนิสิตทั้งหมดเรื่องแผนการเรียน เกณฑ และหลักสูตร รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาตอง
ตรวจสอบผลการเรียนนิสิตทุกภาคการศึกษา และติดตามผลการเรียนนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ
๒. วางแผนการเรียนใหกับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑอยางตรงไปตรงมา ถานิสิตเรียนไมได
แนๆก็แนะนําใหเรียนในสาขาวิชาอื่นที่ถนัด แตถาสามารถเรียนไดใหปรับแผนการเรียนระหวางรายวิชาตาม
แผนการเรียนกับรายวิชาเลือกเสรี พรอมทั้งชวยใหกําลังใจเพื่อใหนิสิตไดมีความพยายามมากขึ้น
ภาพประกอบ
กลุมที่ ๑ เรื่อง การดูแลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (GPA ≤ ๒.๐๐)

ผูเลาเรื่อง: ดร.ทรงกลด สารภูษิต อ.ศิริพรรณ บรรหาร ดร.อุมาพร ทาไธสง ผศ.ดร.สุปราณี แกวภิรมย
ผศ.ดร.จงกลณี จงอรามเรือง ดร.อรอง จันทรประสาทสุข ผศ.ดร.อรสา สุริยาพันธ
ดร.จุฬารัตน หงสวลีรัตน ผศ.นิสา ไกรรักษ ดร.พัชรนันท อมรรัตนพันธ
ดร.อารีรักษ ชัยวร ดร.จุฑารัตน คงสอน ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศพันธุ ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล
ดร.วนิดา พงษศักดิ์ชาติ อ.ปรียารัตน นาคสุวรรณ ดร.อรรณพ แกวขาว
ดร.จุฑาพร เนียมวงษ ดร.สมชาติ แมนปน และรศ.ดร.วารี เนื่องจํานงค
ผูบันทึก: ดร.ทรงกลด สารภูษิต
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

กลุมที่ ๒ เรื่อง รูปแบบและวิธีติดตอสื่อสารกับนิสิต
ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย ดร.สลิล ชั้นโรจน ดร.จันทิมา ปยะพงษ ดร.นรวิชญ
ไกรนรา ดร.อดิศร บูรณวงศ ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน ดร.พัชรี วงษเกษม
ผศ.ดร.คณินทร ธีรภาพโอฬาร ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู ผศ.จตุภัทร เมฆพายัพ ดร.นรินทรรัตน คงจันทรตรี
ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี ดร.ศิริรัตน ชาญไววิทย ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ
ผศ.สุดสายชล หอมทอง ผศ.ดร.กลาวขวัญ ศรีสุข และดร.ธนัสถา รัตนะ มีความเขาใจในประเด็นความรูใน
เรื่องดังกลาวบันทึกได ดังนี้
๑. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร
- สราง Facebook ของภาควิชา ใหนิสิตเขารวมเปนสมาชิกตั้งแตวันที่ปฐมนิเทศเพื่อไดรับขอมูล
ขาวสาร
- การถายรูปนิสิตชั้นปที่ ๑ และอาจารยที่ปรึกษา เพื่อจัดไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส และ hard
copy เพื่อใหนิสิตทราบวาอาจารยทานใดคืออาจารยที่ปรึกษา
๒. เพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารกับนิสิต
- เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรที่รองรับการติดตอสื่อสาร และเพิ่มจุดสัญญาณ wireless ที่สามารถ
ใชไดจริง
- การใช E-mail จัดเปนกลุมนิสิตในที่ปรึกษา
- มีการประชาสัมพันธหลายๆ ชองทาง เชน สื่อสารสนเทศ รุนพี่ การบอกผานประธานรุนเพื่อ
แจงขาวสาร เปนตน
- ตองทําใหนิสิตเชื่ออาจารยที่ปรึกษามากกวารุนพี่ เพราะในแตละรุนนิสิตอาจใชหลักสูตรการ
เรียนที่ไมเหมือนกัน
๓. พัฒนาสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับอาจารยที่ปรึกษา
- นัดพบนิสิตในที่ปรึกษาอยางนอยเทอมละ ๒ ครั้ง
- อาจารยที่ปรึกษาตองแจงเวลาวางสําหรับในนิสิตในที่ปรึกษาเขาพบตลอดภาคเรียน
- แตละชั้นปควรมีอาจารยที่ปรึกษาอยางนอย ๒ คน และมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
- สรางความเขาใจระหวางนิสิตกับอาจารย มีการถามย้ําเพื่อใหนิสิตอธิบายวาเขาใจสิ่งที่อาจารย
สื่อสารตรงกันหรือไม
- นิสิตที่ไมเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเมื่อถึงเวลานัดหมาย ตองเรียกมาพบเปนกรณีพิเศษ
- จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนิสิต
- อาจารยที่ปรึกษาควรใหเบอรโทรศัพทกับนิสิต ซึ่งขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
- มีกลองรับความคิดเห็นกรณีที่นิสิตมาหาแตไมพบอาจารย

ภาพประกอบ
กลุมที่ ๒ เรื่อง รูปแบบและวิธีติดตอสื่อสารกับนิสิต

ผูเลาเรื่อง: ดร.สลิล ชั้นโรจน ดร.จันทิมา ปยะพงษ ดร.นรวิชญ ไกรนรา ดร.อดิศร บูรณวงศ
ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุงเรืองรัตน ดร.พัชรี วงษเกษม
ผศ.ดร.คณินทร ธีรภาพโอฬาร ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู ผศ.จตุภัทร เมฆพายัพ
ดร.นรินทรรัตน คงจันทรตรี ผศ.เผชิญโชค จินตเศรณี ดร.ศิริรัตน ชาญไววิทย
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศิริไชย ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ ผศ.สุดสายชล หอมทอง
ผศ.ดร.กลาวขวัญ ศรีสุข และดร.ธนัสถา รัตนะ
ผูบันทึก: ดร.สลิล ชั้นโรจน
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

กลุมที่ ๓. เรื่อง การปรับแผนกลุมเรียนและลงทะเบียนของนิสิต/การดําเนินการคํารอง
ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย ดร.พอจิต นันทนาวัฒน ดร.อโนชา สุขสมบูรณ
ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ ผศ.ดร.พิทักษ สูตรอนันต ดร.สาธินี เลิศประไพ ดร.เพียงพักตร สุขรักษ ผศ.ดร.รุงนภา
แซเอ็ง ดร.อุทัยวรรณ ศิริออน และดร.ดวงกมล ผลเต็ม มีความเขาใจในประเด็นความรูในเรื่องดังกลาว
บันทึกไดดังนี้
๑. นิสิตชั้นปที่ ๑ ในเทอมแรกทางคณะจะจัดใหลงทะเบียนพรอมกันเพื่อใหนิสิตไดลงทะเบียนดวย
ตนเอง และตั้งแตเทอม ๒ นิสิตจะตองลงทะเบียนเอง ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษาตองนัดพบนิสิตเพื่อชี้แจงวิชาที่
จะลงทะเบียน
๒. นิสิตมีคุณภาพต่ํา ทําใหแผนการเรียนปรับเปลี่ยนมาก ซึ่งจะเปนปญหากับวิชาที่เรียนในเทอม
ถัดไป ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษาตองตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตวาวิชาใดยังไมผาน และตองลงทะเบียน
เรียน เพื่อแจงอาจารยที่จัดตารางสอนในภาควิชาใหจัดเวลาไมตรงกับวิชาที่ยังไมผาน
๓. การเปดกลุมภาคพิเศษ ใหนิสิตภาคพิเศษแจงความจํานงขอเปดกลุมเรียนภาคพิเศษสําหรับวิชา
เลือกเสรี โดยรับคํารองไดที่ฝายวิชาการ
๔. นิสิตตองลงทะเบียนตามที่คณะกําหนดอยางเครงครัด เพราะถาไมลงทะเบียนตามกลุมที่คณะจัด
เวลาอาจซอนทับกับวิชาอื่นๆได
เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี
๑. มีการประชุมกับนิสิตกอนลงทะเบียน
๒. อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบผลการเรียนนิสิตวาวิชาใดยังไมผาน และแจงอาจารยที่จัดตารางสอน
ในภาควิชาใหจัดเวลาไมตรงกับวิชาที่ยังไมผาน
๓. สรางความตระหนักเรื่องแผนการเรียนใหนิสิตทราบ เชน ถาไมผานรายวิชานี้จะไมสามารถเรียน
รายวิชาอื่นในเทอมถัดไปได (รายวิชาที่เปนบุรพวิชา) ซึ่งมีผลทําใหนิสิตไมสําเร็จการศึกษาภายใน ๔ ป
การนําไปปรับใช หรือประยุกตใช ไดอยางไร
ผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีความเขาใจการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ และจะ
นําประเด็นความรูในแตละดานไปปรับใชกับนิสิตในที่ปรึกษาของตนเอง สรางความมั่นใจใหอาจารยที่ปรึกษา
ในการแนะนําใหคําปรึกษากับนิสิต เพื่อใหนิสิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด

ภาพประกอบ
กลุมที่ ๓ เรื่อง การปรับแผนกลุมเรียนและลงทะเบียนของนิสิต/การดําเนินการคํารอง

ผูเลาเรื่อง: ดร.พอจิต นันทนาวัฒน ดร.อโนชา สุขสมบูรณ ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ
ผศ.ดร.พิทักษ สูตรอนันต ดร.สาธินี เลิศประไพ ดร.เพียงพักตร สุขรักษ
ผศ.ดร.รุงนภา แซเอ็ง ดร.อุทัยวรรณ ศิริออน และดร.ดวงกมล ผลเต็ม
ผูบันทึก: ดร.พอจิต นันทนาวัฒน
วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

