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ค าน า 

  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 อยู่ในความรับผิดชอบของงานให้การปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้การปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาในด้าน
วิชาการ ด้านบริการและแนะแนวการใช้ชีวิต และด้านอ่ืนๆ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญใน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ใกล้ชิดและสามารถช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนใน
พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และน าไปสู่ความส าเร็จในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึ ง
ประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา จะได้รับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ ส าหรับท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการให้ ค าปรึกษา และ
ด าเนินงานให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ได้ปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบอย่างดียิ่ง และหวังไว้อย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ จะเอ้ือประโยชน์แก่อาจารย์ที่
ปรึกษา และส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนสามารถ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการค าปรึกษา และสามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยดี ส่งผลให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จ
ทางการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดและเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมต่อไป 

 
                                                     ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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๑. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์เอกลักษณ์ และค่านิยมร่วม   ๑ 
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมร่วม 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 
ปรัชญา คณะพยาบาลศาสตร์  ปณิธาน เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

1.1  ปรัชญา 
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรง
ต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน การพยาบาลเป็นบริการที่มีความจ าเป็นต่อสังคม มุ่งให้บริการอย่างเป็นองค์รวมแก่
ผู้รับบริการที่เป็นบุคคล ครอบครัว และชุมชนในทุกมิติ ทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงชีวิต                 โดยมีเป้าหมาย
ให้มนุษย์มีสุขภาพระดับสูงสุดตามศักยภาพของตนเอง พยาบาลวิชาชีพจึงต้องใช้ศาสตร์             และศิลป์ทางการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักฐานเชิงประจักษ์             ในการปฏิบัติการพยาบาล  
โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ความก้าวหน้าของศาสตร์
สาขาวิชา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนองตอบความต้องการผู้รับบริการ  

การจัดการศึกษาทางการพยาบาลเป็นปฏิสัมพันธ์ เชิ งสร้างสรรค์ระหว่างผู้สอนและผู้ เรี ยน                 
ภายใต้ทรัพยากรที่ เ พียงพอและเอ้ืออ านวยการเรียนรู้  เ พ่ือพัฒนาให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง                        
มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ความรู้สู่การฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งในสถานการณ์จ าลองเสมือน
จริงและสถานการณ์จริง เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้รับบริการ  และพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ                
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจาก
หลักสูตรนี้จะสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นผู้น าทางวิชาชีพในอนาคต  

1.2  ความส าคัญ 
  หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศที่ยังคงมีภาวะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ
พยาบาลและมีความต้องการบุคลากรพยาบาลเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เพ่ือให้สามารถส่งเสริมและดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น หลักสูตรนี้ออกแบบให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

1.3  วัตถุประสงค์ 
                 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และสามารถประยุกต์
ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท 

2. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงชีวิตและทุกภาวะสุขภาพ 
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบูรณา
การความรู้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลงานวิจัยและ
หลักฐานเชิงประจักษ์  

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีทักษะการแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์  
4. มีทักษะด้านดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล 
5. มีภาวะผู้น า มีทักษะการบริหารจัดการ และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน 
6. แสดงออกถึงทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
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7. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประชาคมโลก 
 
การบริหารองค์กร 
   มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานขององค์กรเหมาะสม ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   คณะพยาบาลศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงานโดยคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด มีรองคณบดีจ านวน  2 
คน คือรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มีผู้ช่วยคณบดีจ านวน 1 คน คือผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบช่วยงานบริหารของคณบดี มีรักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ท าหน้าที่
รับผิดชอบงานบริหารส านักงานคณบดี มีคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี ว่าด้วย การบริหารและด าเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2556 หน้า 5 ข้อที่ 19 ระบุว่า ในส่วนงาน
ภายในให้มีคณะกรรมการประจ าส่วนงานภายใน ประกอบด้วย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา ผู้แทนอาจารย์จ านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 2 คนเป็นกรรมการ มี
อาจารย์จ านวน 1 คนเป็นเลขานุการและหัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
เพ่ือรับผิดชอบงานตามพันธกิจของคณะ ภายใต้การก ากับของคณบดี  รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี  ดังนี้ 
   1. พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต รับผิดชอบโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดังนี้ 
    -  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    -  ประธานกลุ่มวิชา 5 กลุ่มวิชา 
    -  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    -  อาจารย์ประจ าชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 6๕1 
    -  ผู้รับผิดชอบทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   2.  พันธกิจด้านวิจัย รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา และคณะกรรมการวิจัย 
      3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาและคณะกรรมการ
บริการวิชาการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
   4. พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
   5. พันธกิจด้านบริหารจัดการองค์กร ก ากับดูแลและรับผิดชอบโดย  คณบดี  รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และการ
จัดการความรู้ และคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ความส าคัญของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  คณะพยาบาลศาสตร์มีระบบการให้การช่วยเหลือนักศึกษาโดยมีความร่วมมือหลายฝ่าย เช่น 
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ครูประจ าชั้น งานให้การปรึกษา งานทะเบียนประเมินผล และงานทุนการศึกษา ที่คอย
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา แต่การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาท าให้นักศึกษาต้องใช้ความคิด 
แสดงออกและดูแลตนเองในลักษณะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเป็นนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิหลังของครอบครัว ลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ประกอบกับการได้รับอิสรเสรีภาพมากขึ้นท าให้
นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาการปรับตัวในการเรียนและการด าเนินชีวิต 
  งานให้การปรึกษา จึงเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้
เข้มแข็งและเน้นเชิงรุกมากขึ้น นอกจากนั้น ยังเน้นการให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาที่มีคุณภาพกับ
นักศึกษา อันส่งผลให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักศึกษา ทั้งนี้ทางงานให้การปรึกษามีความมุ่งมั่นที่
จะให้การให้การปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความอบอุ่น มีความรู้สึกเป็น
ครอบครัวเดียวกัน มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่สมบูรณ์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีและมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑. เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือเป็นที่พ่ึงและรับฟังปัญหาของนักศึกษา ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าที่เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัย 

นโยบาย 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  ให้มีความเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษา  

๒. ให้การปรึกษา และค าแนะน าแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ 
๔. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหม่ให้มีทักษะชีวิต และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาและชีวิตประจ าวันได้ 
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โครงสร้างระบบการให้ค าปรึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

คณบดี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

งานให้การปรึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ครูประจ าชั้น 

นักศึกษา 

คณะกรรมการ 
งานให้การปรึกษา 
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การดูแลน ักศกึษาของระบบการให้ค าปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล 

คัดกรองนักศึกษา 

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มปกติ 

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มปกติ 

ป้องกัน/แก้ไขปัญหา ส่งเสริมนักศึกษา 

พฤติกรรมไม่ดี พฤติกรรมดีขึ้น 

ประสานสาขาวิชาสุขภาพจิตและ                   
การพยาบาลจิตเวช (กลุ่มเสี่ยงสูง/ปัญหามาก) 

ส่งต่องานให้ค าปรึกษา ประสานครูประจ าชั้น 

ส่งต่อผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

รายงานคณบดี 
เพ่ือทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

๑. อาจารย์ 

๑.๑ คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ดี 
๑.๑.๑ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๑.๑.๒ มีความรับผิดชอบดี 
๑.๑.๓ ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
๑.๑.๔ มีความรู้กว้างขวางและทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
๑.๑.๕ มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
๑.๑.๖ มีเหตุผลและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
๑.๑.๗ มีความเมตตากรุณา 
๑.๑.๘ ไวต่อการรับรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว 
๑.๑.๙ มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา 
๑.๑.๑๐  มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
๑.๑.๑๑  รู้บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดี 
๑.๑.๑๒  รักษาความลับในงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑.๑.๑๓  มีจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑.๒ จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้การปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ อบรมดูแลนักศึกษา จึงมีความ

จ าเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษามีดังต่อไปนี้ 
๑.๒.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องค านึงถึง สวัสดิ์ภาพของนักศึกษา โดยจะไม่กระท าการใดๆท่ีก่อให้เกิด 
ผลเสียหายแก่ นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 
๑.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้ 
เป็นความลับ 
๑.๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ (ในขอบเขต 
ความสามารถของตน) หากมีปัญหาใดที่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้นั้นไปรับ
บริการจากบุคลากรอ่ืน เช่น นักแนะแนว แพทย ์จิตแพทย์ และนักกฎหมาย เป็นต้น 
๑.๒.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ให้นักศึกษาฟังในทางที่ 
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันใด 
๑.๒.๕ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในสาขา 
ที่ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีงาม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
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๒. ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง การจัดองค์ประกอบของอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาและกิจกรรมไว้ 

อย่างมีล าดับขั้นตอนและมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามสถาบันศึกษาได้
ก าหนดไว้ (ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร, เพ็ญศิร ิสิมารักษ์, ๒๕๕๑) 

๒.๑ ผู้บริหาร : หน้าที่และข้อปฏิบัติ 
๒.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการงานให้การปรึกษา 
๒.๑.๒ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขอคณะกรรมการงานให้การปรึกษา 
๒.๑.๓ ติดตามการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการงานให้การปรึกษา 
๒.๑.๔ ร่วมกับคณะกรรมการงานให้การปรึกษาในการปรับปรุง พัฒนา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

๒.๒ คณะกรรมการงานให้การปรึกษา 
๒.๒.๑ หน้าที ่

๑) รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ที่ใช้ในการปรึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
๒) รวบรวมและจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการให้การปรึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
๓) ประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๔) จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕) ปรับปรุงแก้ไขระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๖) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาและการจัดบริการให้นักศึกษาแก่ผู้บริหารภายหลัง 

การประเมินผล 
๒.๒.๒ แนวทางการปฏิบัติ 

๑) รวบรวมและจัดเตรียม เครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
๒) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น งานทะเบียนฯ ฝ่ายวิชาการ ครูประจ าชั้น เพ่ือหาข้อมูลด้าน

ต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 
๓) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
๔) จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ เพ่ือให้ทราบหน้าที่ บทบาท แนวทางปฏิบัติ 

ปัญหา อุปสรรคและเพ่ือเพ่ิมวิธีและทักษะในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
๕) รวบรวมรายชื่อนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ 
๖) กระตุ้น หรือ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๗) ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษาในการ 

แก้ปัญหาของนักศึกษาไปยังบุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘) ท าการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
๙) น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๑๐) สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้บริหาร (คณบดี) 

๒.๓ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
๒.๓.๑ หน้าที ่

๑) ด้านวิชาการ 
- ให้การปรึกษาแนะน านักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
- ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน 
- ดูแลการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและการ 
ก าหนดของหลักสูตร 
- ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ือการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรและเป้าหมายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
- ให้การแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของ 
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
- ให้การปรึกษาแนะน า เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 
- ให้การปรึกษาแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 
- ให้ความรู้ความเข้าใจและตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนระดับเฉลี่ยของนักศึกษา 
- ให้การปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
๒) ด้านการบริการและแนะแนวการใช้ชีวิต 
- ให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่างๆ ของคณะ มหาวิทยาลัย 
และชุมชน 
- ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและ 
สุขภาพจิต เป็นต้น 
- ให้การศึกษาเก่ียวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการ 
คบเพ่ือน เป็นต้น 
- ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
- ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน 
ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นต้น 
- ให้การแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเพ่ือการ 
พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน 
๓) ด้านอ่ืนๆ 
- ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายพัฒนานักศึกษา งาน
ทะเบียนฯ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายวิชาการ เป็นต้น เพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 
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- ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
- เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
- สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ คณะ และมหาวิทยาลัย 
- ให้การรับรองในเรื่องต่างๆ แก่นักศึกษา เพ่ือน าไปด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น 
ประโยชน์แก่นักศึกษา คณะ และมหาวิทยาลัย เช่น การรับรองความประพฤติ การรับรองเพ่ือขอ
ทุนการศึกษา เป็นต้น 
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) มายังผู้บริหารแลคณะกรรมการให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 
ของนักศึกษา 
- ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
- ในกรณีที่นักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบวินัย อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้การปรึกษาและให้ค าชี้แนะเพ่ือ
การพัฒนาตนเองของนักศึกษา 

๒.๓.๒ แนวทางการปฏิบัติ 
๑)  มีนักศึกษาภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาไม่เกิน 10 คน (หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ขออนุมัติ        

เป็นรายกรณีไป) 
๒) ศึกษาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ 

ปรึกษา 
๓) ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการศึกษา ส่วนตัว และสังคม ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
๔) เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาอ่ืนๆหรือผู้บริหาร เพ่ือเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา 

ระบบการให้ค าปรึกษา 
๕) มีตารางเวลาการให้ค าปรึกษาสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง แต่หากนักศึกษามีปัญหาเร่งด่วนก็

สามารถนัดหมายเพ่ือขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้นอกตาราง 
๖) นัดหมายนักศึกษา โดยจัดท าเป็นตารางที่จะให้นักศึกษาพบเป็นรายกลุ่มหรือบุคคล 

รวมทั้งสถานที่ที่จะให้พบ 
๗) ในการให้ค าปรึกษาให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
๘) แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องการให้ค าที่ปรึกษาแก่นักศึกษา 
๙) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด 
๑๐) อ่ืนๆ ที่เห็นว่าจะช่วยให้นักศึกษาประสบความส าเร็จและสถาบันมีชื่อเสียง 

๒.๔ นักศึกษา : หน้าที ่
๒.๔.๑ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอตลอดเวลาที่ศึกษา 
๒.๔.๒ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามก าหนดเวลา เว้นแต่เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนสามารถเข้าพบอาจารย์ 
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ที่ปรึกษาได้ทุกเวลาท าการ 
๒.๔.๓ รับฟังค าแนะน าและค าว่ากล่าวตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษา และน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผล 
ดีแก่ตนเอง 
๒.๔.๔ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาทันทีเมื่อมีปัญหาเรื่องการเรียน และเรื่องส่วนตัวอ่ืนๆ เพ่ือการแก้ไข 
ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
๒.๔.๕ ติดตามอ่านประกาศของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๕ การจัดนักศึกษาและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการงานให้การปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้พิจารณา จัดแบ่ง

นักศึกษา และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีอัตราส่วนให้เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ในคณะ  ๑/๖ คน โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา ที่ปฏิบัติการระหว่างปีการศึกษาที่แต่งตั้ง 

๒.๖ การประเมินระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการงานให้การปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าการประเมินระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา 

๓. เคร่ืองมือส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓.๑ เคร่ืองมือ 
๓.๑.๑ คู่มือนักศึกษา 
๓.๑.๒ ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการวัดผล 
๓.๑.๓ หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๑.๔ คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
๓.๑.๕ ระเบียนสะสมของนักศึกษาในการบันทึกข้อมูลและกิจกรรม 
๓.๑.๖ สมุดบันทึกของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๓.๑.๗ แบบฟอร์มหรือค าร้องที่จ าเป็น 

๓.๒ ข้อมูล 
๓.๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของคณะ และมหาวิทยาลัย เช่น ทุน การใช้ห้องสมุด บริการท่ีคณะ และ

มหาวิทยาลัยจัดให้ เป็นต้น 
๓.๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
๓.๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา 
๓.๒.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของคณะ และมหาวิทยาลัย 
๓.๒.๕ ข้อมูลท่ัวๆ ไปของคณะ และมหาวิทยาลัย 
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๔. วิธีการให้การปรึกษา 

๔.๑ ความหมายของการให้ค าปรึกษา 
การให้ค าปรึกษา หมายถึง “กระบวนการของการท าความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับปัญหาของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

เพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านัน้ มีความสามารถท่ีจะรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และในท่ีสุดการให้
ค าปรึกษาก็จะช่วยผู้มีปัญหาได้รับการแก้ไขบางอย่าง เพื่อน าไปจัดการกับความยุ่งยากในชีวิต” 

ดังนั้น การให้ค าปรึกษาจึงเป็นกระบวนการของการพัฒนาระยะยาว แทนท่ีจะเป็นการให้ความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ไม่ละเอียดถี่ถ้วน ไม่พัฒนาบุคคล แต่กลับหยิบยื่นค าแนะน าอย่างสั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไป (คมเพชร 
ฉัตรศุภกุล, ๒๕๕๑) 

๔.๒ สาระส าคัญ ๓ ประการ ของการให้ค าปรึกษา 
๔.๒.๑ เป็นกระบวนการ ไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิค หรือการให้ค าตอบอย่างรวดเร็ว แต่ต้องใช้เวลาและ 
๔.๒.๒ ความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา 
๔.๒.๓ เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือบุคคลท่ีประสบปัญหาได้ท าความเข้าใจปัญหาของตนเอง ให้เข้าใจ 
๔.๒.๔ อย่างถูกต้องว่าปัญหาของตนเองนั้นท่ีแท้คือปัญหาอะไร 
๔.๒.๕ เป็นการสร้างการยอมรับในการรับผิดชอบต่อตนเองอย่างเหมาะสม การให้ค าปรึกษาจะต้อง 
๔.๒.๖ ท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดการมองเห็น (recognize) และยอมรับในปัญหาของตนเอง (accept) 
๔.๒.๗ และการให้ค้นหารากเหง้า (root) ของปัญหาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 

๔.๓ ลักษณะส าคัญของการให้ค าปรึกษา : การให้ค าปรึกษาประกอบด้วย 
๔.๓.๑ ผู้มารับค าปรึกษา (counselee) 
๔.๓.๒ ผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา (counselor) 
๔.๓.๓ สถานการณ์ของปัญหา (Situation) 

๔.๔ แนวความคิดที่ส าคัญเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
๔.๔.๑ มนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมามีปัญหาทุกคน ไม่มีใครเลยท่ีไม่มีปัญหา 
๔.๔.๒ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นท้ังสิ้น 
๔.๔.๓ มนุษย์มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล 
๔.๔.๔ การช่วยเหลือผู้มีปัญหาอาจมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีประโยชน์ท้ังสิ้น 
๔.๔.๕ การให้ค าปรึกษามีกระบวนการช่วยเหลือทางจิตวิทยาท่ีสามารถช่วยเหลือผู้มีปัญหาได้ 
๔.๔.๖ การให้ค าปรึกษาได้ จะต้องเรียนรู้และฝึกทักษะเป็นอย่างดี เพราะการให้ค าปรึกษาเป็น 
วิชาชีพชั้นสูง 
๔.๔.๗ บุคคลท่ีไม่ได้เรียนหรือฝึกฝนมาจะสามารถช่วยเหลือผู้ท่ีมีปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ถ้าหากเกิน 
ความสามารถควรจะส่งผู้ท่ีมีปัญหา ไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 
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๔.๕ เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
๔.๕.๑ เทคนิคการเริ่มต้นการให้ค าปรกึษา (Opening the interview) มีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยให้ผู้รับ 
ค าปรึกษารู้สึกสบายใจ อบอุ่น พร้อมท่ีจะร่วมกระบวนการให้ค าปรึกษาอย่างเต็มใจ 
๔.๕.๒ การต้ังค าถาม (Questioning) เทคนิคการรวบรวมข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้รับ 
ค าปรึกษา มีค าถามปลายปิด (close question) และ ค าถามปลายเปิด (open ended question)  
๔.๕.๓ การสอบซัก (Probing) เป็นการสอบถามเพื่อให้ได้รับข้อมูลมากขึ้น 
๔.๕.๔ การเสนอแนะ (Suggestion) เป็นการเสนอแนะวิธีท่ีคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ 
๔.๕.๕ การแปลความหมาย (Interpretation) เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจปัญหามากขึ้นท้ังในตัวผู้เข้า 
รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษา 
๔.๕.๖ การเงียบและการฟัง (Silence and Listening) เพื่อให้ผู้ให้ค าปรึกษากระตุ้นผู้รับค าปรึกษา 
พิจารณาทบทวน ซึ่งน าไปสู่การเข้าใจตนเองและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
๔.๕.๗ การแสดงความเห็นชอบ (Approval) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการยืนยันหรือสนับสนุนความคิด 
ความรู้สึกท่ีเหมาะสมของผู้รับค าปรึกษา 
๔.๕.๘ การสะท้อนความรู้สึก(Reflection) เป็นเทคนิคท่ีผู้ให้ค าปรึกษาใช้ในการสะท้อนอารมณ์ 
ความรู้สึกของผู้รับค าปรกึษา 
๔.๕.๙ การเผชิญหน้า (Confrontation) เป็นเทคนิคท่ีผู้ให้ค าปรึกษาใช้ในกรณีท่ีพบว่าผู้รับค าปรึกษารู้สึก 
ขัดแย้งในความคิด ผู้ให้ค าปรึกษาน าความขัดแย้งมาน าเสนอในประโยคบอกเล่า 
๔.๕.๑๐ การทบทวน (Paraphrasing) เป็นเทคนิคท่ีผู้ให้ค าปรึกษาใช้ทบทวนประเด็นส าคัญ ๆ 
๔.๕.๑๑ การสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคท่ีผู้ให้ค าปรึกษาสรุปเรือ่งราวต่าง ๆ สามารถใช้ในการ 
สรุปในโอกาสที่จะสิ้นสุดการให้ค าปรึกษา 

หมายเหตุ ข้อมูลโดยละเอียดสามารถหาอ่านเพิม่เติมได้จากเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม 

๔.๖ ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือด้านการเงิน 
๔.๖.๑ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรสังเกตและสอบถาม ในเรื่องความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน 
ของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล 
๔.๖.๒ เมื่อทางฝ่ายจัดเรื่องทุนการศึกษาแจ้งเรื่องทุนหรือประกาศเรือ่งทุนการศึกษา ควรรีบแจ้ง 
นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงินให้ทราบ เพื่อจะได้ไปสมัคร และอาจารย์ท่ีปรึกษาชว่ยเขียนเหตุผล
สนับสนุนในกรณีท่ีสามารถท าได้ 
๔.๖.๓ เมื่อฝ่ายจัดทุนการศึกษาเชิญให้เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องทุน อาจารย ์ควรให้ความร่วมมอื 
เพราะจะเป็นโอกาสได้ทราบความทุกข์ร้อนของนักศึกษาอื่นๆ เปรียบเทียบกับนักศึกษาในความดูแล 
 
๔.๖.๔ อาจารย์ท่ีปรึกษาควรแนะน านักศึกษาให้หางานพิเศษท าเพื่อช่วยตัวเอง โดยแนะน าให้ติดต่อ 
หลักสูตรระยะสั้น หรืออาจารย์ช่วยหางานให้เอง 
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๔.๗ ทักษะในระดับอดุมศกึษา 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนแบบผู้ใหญ่ท่ีนักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ

การเรียนการสอน และมีวินัยต่อตนเองอย่างมาก เป็นการเรียนท่ีอยู่นอกสายตาของพ่อแม่ผู้ปกครองต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากครูและเพื่อนเป็นหลัก 

๔.๘ เข้าใจนักศึกษามหาวิทยาลัย 
นักศึกษามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นตอนปลายท่ีก าลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มักจะมีความคิดเป็น

ของตนเอง มีค่านิยมตามเพื่อนฝูงหรือคนในวัยเดียวกัน มักเชื่อเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ มีความเพ้อฝันและหลงใหล
เช่นเดียวกับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบชีวิตตนเอง เพราะต้องออกจาก
บ้านมาใช้ชีวิตโดยล าพังต้องบริหารจัดการชีวิตของตัวเอง ท้ังในแง่การเรียน การดูแลตนเอง การใช้จ่ายเงินทอง การ
เรียน แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ดูแลตนเองไม่ได้ ไม่มีระเบียบในการใช้เงิน น าค่าเทอมไปใช้จ่ายส่วนอื่น หรือบางคนไม่เข้า
เรียน เพราะติดเพื่อนพากันเท่ียวเตร่ ท าให้การเรียนตกต่ า บางคนออกกลางคัน หรือเปลี่ยนสถาบันเรียน ปัญหา
เหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ในการช่วยเหลือแก้ไข มิฉะนั้นคุณภาพของเด็กไทยจะตกต่ าลง 

๔.๙ ส่ือสารกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
อาจารย์ควรเน้นการเรียนการสอนแบบผู้ใหญ่ โดยดึงความรู้หรือประสบการณ์ของนักศึกษาออกมาท า

การต่อยอดให้ออกมาเป็นองค์ความรู้ ด้วยวิธีการสอนโดยอาศัยความร่วมมือของผู้เรียน อย่างไรก็ตามการสอนด้วยวิธี
นี้เหมาะส าหรับนักศึกษาที่มีจ านวนไม่มากนัก จึงเป็นเรื่องยากที่อาจารย์จะหลีกเลี่ยงการ 
สอนด้วยวิธีบรรยาย ซึ่งเหมาะส าหรับการสอนนักศึกษาที่มีจ านวนมากๆ อาจารย์จึงควรท าให้การสื่อสาร 
เป็นแบบสองทาง กระตุ้นให้นักศึกษาติดตามเปิดโอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นหรือถามค าถามบ้าง 
ตามสมควร และไม่ควรใช้เวลาในการบรรยายนานเกินไป 
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บทสรุป 

อาจารย์ท่ีปรึกษาก็เปรียบเสมือนพ่อ แม่ คนที่สองของนักศึกษา จึงต้องใกล้ชิด รู้จัก และเข้าใจนักศึกษา
ทุกคน รู้จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของแต่ละคน พร้อมท้ังรู้จุดท่ีต้องแก้ไข ซึ่งจะต้องเป็นผู้ท่ีเก็บความลับของนักศึกษาได้ 
ไว้วางใจได ้นักศึกษาเชื่อถือ อาจารย์ท่ีปรึกษาจ าต้องท าหน้าท่ีป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาอย่าง
เต็มท่ี ในการป้องกันนักศึกษา คือ ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าในส่วนต่างๆ ท่ีช่วยให้นักศึกษาได้รอดพ้นจากอุปสรรคทางการ
เรียนต่างๆ รวมถึงเรื่องส่วนตัว ส่วนการแก้ไข หมายง เมื่อนักศึกษาพบปัญหาใดๆ จะต้องร่วมมือกับนักศึกษาแก้ไขอย่าง
ทันที ส าหรับการส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษา คือ การสนบัสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้พัฒนาตนเองให้
เต็มศักยภาพอย่างเต็มท่ี สิ่งท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาทั้งหมดให้นักศึกษาประสบความส าเร็จจบการศึกษาทุก
คนนั้น คือ รางวัลชีวิตของอาจารย์ปรึกษาที่น่าภูมิใจ 
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ระบบและกลไกการร้องเรียนและระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นักศึกษาเขียนบันทึกร้องเรียนหรือ 
อุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รวบรวมข้อเท็จจริง                  
พยาน หลักฐาน 

เสนอต่อคณบดี 

ครูประจ าชั้นและ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

ส่งต่อรองคณบดีที่เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

เสนอผลการพิจารณาต่อคณบดี 

แจ้งผลแก่นักศึกษาผู้ร้องเรียนหรืออุทธรณ์ 
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ระบบ และแนวทางปฏิบตัิในการรักษาความลับข้อมูล 
ของนักศึกษากับอาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบวัตถุประสงค์ 
และด าเนินการด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 

นักศึกษาเขียนประวัติส่วนตัว 
เก็บใส่แฟ้ม และเก็บรักษาเป็นความลับ 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกการเข้าพบ  
และการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  

และเก็บรักษาเป็นความลับ 
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แบบรายงานการเข้าโฮมรูมนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ – สกุล ______________________________หลักสูตร_____________________
คณะ__________________________ 

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสาขาวิชา___________________________________หมู่ที่______ชั้นปีที_่____ 
 ข้าพเจ้า_______________________ได้เข้าพบและให้ค าปรึกษานักศึกษาในวันพุธที่____

เดือน___________พ.ศ.____อาคาร_________________ห้อง_________เวลา_____________ถึง
เวลา___________โดยมีนักศึกษาจ านวน__________คน  ที่ได้เข้าโฮมรูมจากนักศึกษาทั้งหมด__________คน  มี

หัวข้อการให้ค าปรึกษา  ดังนี้ 
  1.____________________________________________________ 
  2.____________________________________________________ 
  3.____________________________________________________ 
  4.____________________________________________________ 

ในการเข้าพบและให้ค าปรึกษาดังกล่าวมีนักศึกษาสอบถามหรือเสนอแนะ  ดังนี้ 
  1._______________________________________  ผู้เสนอ________________________ 
 2._______________________________________  ผู้เสนอ________________________ 
 3._______________________________________  ผู้เสนอ________________________ 
 4._______________________________________  ผู้เสนอ________________________ 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
_____________________________ผู้รายงาน 
           (___________________________) 

ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วขอรับรองว่าได้ปฏิบัติหน้าที่จริง 
 

       _____________________________คณบดี 
                   (___________________________) 

 
หมายเหตุ    แบบรายงานการเข้าโฮมรูมให้น าส่งกองพัฒนานักศึกษา  ภายใน  7  วัน  

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

 
 

  
 

ระเบียนสะสม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
สาขาวิชา.......................................คณะ...............................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................ 

ค าชี้แจง 1.  ให้นักศึกษาเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริงด้วยตัวบรรจง และหรือเขียน 
   เครื่องหมาย ลงในช่อง  

    2.  ข้อมูลท้ังหมดจะเก็บเป็นความลับและจะน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับนักศึกษาเท่านั้น 
ข้อมูลส่วนตัว 

1.  ชื่อ.......................................................นามสกุล................................................ชื่อเล่น................................... 
 เกิดวันที่.............เดือน...................................พ.ศ. ..........................อายุ..............ปี ศาสนา............................ 

2.  ก าลังศึกษา ระดับ  ปริญญา..........ปี  ปริญญาตรี.........ปี เทียบโอน  อ่ืน ๆ................................... 
3.  ปัจจุบันนักศึกษาอาศัยอยู่กับ (นาย/นาง/นางสาว)................................................... อาชีพ........................... 

 มีความสัมพันธ์เป็น.............โทรศัพท์..........................................E-mail address.......................................... 
 ที่อยู่ของนักศึกษา............................................................................................................................................ 
 ......................................................................................โทรศัพท์.................................................................... 

4.  เพื่อนสนิท 1.  ชื่อ-นามสกุล...............................................................สาขาวิชา.............................................. 
 ที่อยู.่....................................................................................................................................... 
 ...............................................................โทรศัพท์................................................................... 

        2.  ชื่อ-นามสกุล...............................................................สาขาวิชา.............................................. 
 ที่อยู.่....................................................................................................................................... 
 ...............................................................โทรศัพท์................................................................... 

5.  อาจารย์ท่ีสนิท 1.  ชื่อ-นามสกุล.............................................................โทรศัพท์.......................................... 
  คณะ.........................................................................โทรศัพท์.......................................... 

 2. ชื่อ-นามสกุล...............................................................โทรศัพท์.......................................... 
  คณะ.........................................................................โทรศัพท์.......................................... 

6.  สถานศึกษาเดิม..........................................................อ าเภอ..................................จังหวัด............................. 
7.  สุขภาพ 

  หมู่เลือด...........  ไม่มีโรคประจ าตัว  มีโรคประจ าตัว คือ..................................................................... 
 1.โรค...............................................................เคยได้รับการรักษาจาก............................................................ 
 2.โรค...............................................................เคยได้รับการรักษาจาก............................................................ 
 เคยแพ้ยา......................................................................................................................................................... 

รูปถ่าย 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 02 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

 อ่ืนๆ................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

แผนผังที่พักอาศัย โดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่พักอาศัยระหว่างศึกษา (กรณีที่ไม่ได้อาศัยกับบิดา-มารดา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลครอบครัว 
1.  มารดา ชื่อ-นามสกุล.....................................................................อายุ...........ปี การศึกษา............................. 

 ที่อยู่.......................................................................................................โทรศัพท์............................................ 
 อาชีพ....................................................................รายไดป้ระมาณเดือนละ.............................................บาท 
 สถานที่ท างาน.......................................................................................โทรศัพท.์........................................... 

2.  มารดา ชื่อ-นามสกุล.....................................................................อายุ...........ปี การศึกษา............................. 
 ที่อยู่.......................................................................................................โทรศัพท์............................................ 
 อาชีพ....................................................................รายไดป้ระมาณเดือนละ.............................................บาท 
 สถานที่ท างาน.......................................................................................โทรศัพท.์........................................... 

3.  สถานภาพครอบครัว บิดา/มารดา   บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงกรรม 

  อยู่ด้วยกัน    แยกกันอยู่     หย่าร้าง     อ่ืน ๆ.................. 
4.  มีพี่น้อง...................................คน 

 4.1  ชื่อ............................................................................................................. ก าลังศึกษา    ท างาน 
 4.2  ชื่อ............................................................................................................. ก าลังศึกษา    ท างาน 
 4.3  ชื่อ............................................................................................................. ก าลังศึกษา    ท างาน 
 4.4  ชื่อ............................................................................................................. ก าลังศึกษา    ท างาน 

5.  ผู้สนับสนุนการศึกษา...................................................................................................................................... 
 ที่อยู.่...........................................................................................................โทรศัพท์....................................... 
 อาชีพ....................................................................รายไดป้ระมาณเดือนละ.............................................บาท 
 สถานที่ท างาน.......................................................................................โทรศัพท.์........................................... 

6.  ประเภทของทุนที่ท่านได้รับ 
  ไม่ได้รับทุน   ได้รับทุนจาก.......................................................................................... 
     ทุนกยศ.   อ่ืนๆ ............................................................ 

กิจกรรมดีเด่น 
 ปีท่ี 1  .................................................................................................................................................... 
 ปีท่ี 2  .................................................................................................................................................... 
 ปีท่ี 3  .................................................................................................................................................... 
 ปีท่ี 4  .................................................................................................................................................... 
 ปีท่ี 5  .................................................................................................................................................... 

 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

                                        ลงช่ือ..............................................................นักศกึษา 
                                                        (..................................................................) 
                                                         วัน/เดือน/ปี.............../................./................ 

 
 
 
 

 
 

รายงานการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

วันท่ี______เดือน_____________________พ.ศ._________เวลา_____________ถึง
เวลา_____________ 
คณะ_________________________หลักสูตร___________________
สาขา________________________ 
ชั้นปีท่ี _________หมู่ท่ี_____  ชื่อ –  สกุล   อาจารย์ท่ี
ปรึกษา___________________________________ 
รายชื่อนักศึกษาที่เข้าพบ 

ที่ ชื่อ – สกุล ลายเซ็น
นักศึกษา 

หมายเหต ุ

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

15    

16    
17    
18    
19    
20    
21    

    
    
    

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้าพบ 
ที่ ชื่อ – สกุล ที่  
1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 
 
      ลงชื่อ______________________________หัวหน้าหมู่เรียน/
ตัวแทน 
                   (_____________________________) 
      ลงชื่อ______________________________อาจารย์ท่ีปรึกษา 
                   (_____________________________) 
 
 
 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ทะเบียนประวัตินักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
*************************** 

1. ขอม ูลสวนต ัว 

ชื่อ – สกุล............................................................ชื่อเล่น.................... .....รุ่น................ 
วันเกิด..................................................เชื้อชาติ.................สญัชาติ................ศาสนา.................................................... 
ท ี่อย ูปจจบุ ัน (ภูมิล าเนา) ................................................................................................................................................ 
............................................................................โทรศัพท์บ้าน.....................................มือถ ือ......................................... 
คาใชจายที่ได้รับ เปนเง ิน………..………บาท/ (  ) วัน (  ) สปัดาห์ (  ) เด ือน 
นักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ทีส่น ิทมากทีส่ ุด 

1. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………ช ื่อเลน.....................ช ั้นปที…่….โทรศัพท์มือถ ือ……………..………..… 

2. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………ช ื่อเลน.....................ช ั้นปที…่….โทรศัพท์มือถ ือ……………..………… 
3. ชื่อ-นามสกุล………………………………………………ช ื่อเลน.....................ช ั้นปที…่….โทรศัพท์มือถ ือ……………………….… 

นักศึกษาในมหาว ิทยาลัยท ี่อย ูใกลเคยีงหร ือร ูจกับานของน ักศึกษา  
1. ชื่อ-นามสกล………………………………………………ช ื่อเลน.....................ช ั้นปที…่….คณะ...........................................

โทรศัพท์มือถ ือ……………………………..…… 
2. ชื่อ-นามสกล………………………………………………ช ื่อเลน.....................ช ั้นปที…่….คณะ...........................................

โทรศัพท์มือถ ือ………………………….……… 
3. ชื่อ-นามสกล………………………………………………ช ื่อเลน.....................ช ั้นปที…่….คณะ...........................................

โทรศัพท์มือถ ือ……………………………….… 
ความรู้สึกตอการเร ียนว ิชาช ีพพยาบาล...........................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... .......................
...............................................................................................................................................................................  
เปาหมายช ีว ิตของน ักศึกษา ............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



สิ่งที่นักศึกษาภาคภูมิใจ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
สิ่งที่นักศึกษาต้องการแก้ไข...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
สิ่งที่นักศึกษาต้องการให้อาจารย์ที่ปรึกษาชว่ยเหลือ................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

2. ข้อมูลครอบครัว 
 
ชื่อ – สกุลบิดา...........................................อายุ...........ปี  (  ) มีชีวิตอยู่  (  ) ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ...................... 
เชื้อชาติ.............สัญชาติ............ศาสนา....................อาชีพ............................ รายได.้.........................บาท/เดือน
สถานที่ท างาน..............................................ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................... 
……………………………………………………โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ.................................................. 
ชื่อ – สกุลมารดา..........................................อายุ...........ปี  (  ) มีชีวิตอยู่  (  ) ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ................... 
ชื่อ – สกุลบิดา...........................................อายุ...........ปี  (  ) มีชีวิตอยู่  (  ) ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ...................... 
เชื้อชาติ.............สัญชาติ............ศาสนา....................อาชีพ............................ รายได.้.........................บาท/เดือน
สถานที่ท างาน..............................................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................... ...... 
……………………………………………………โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ.................................................. 
สถานภาพของบิดา-มารดา (  ) อยู่ด้วยกัน  (  ) แยกกันอยู่  (  ) หย่าร้าง   
ผ ูท าหนาท ี่เปนผ ูปกครอง  (  ) บิดา  (  ) มารดา  (  ) ผู้อื่น ระบุ ชื่อ – สกุล.............................................................
อายุ..........ปี เกี่ยวข้องเป็น........................อาชีพ......................................... รายได.้.........................บาท/เดอืน                 
สถานที่ท างาน.................................................ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ..................................................................... . 
.........................................................................โทรศัพท.์.................................มือถือ.................................... 
มีจ านวนพี่น้อง.......................คน เป็นบุตรคนที่................... 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

รายชื่อพ่ีน้องในครอบครัว 
ช ื่อ – สกุล อายุ 

(ปี) 

การศึกษา อาชีพ 

 

สถานศึกษา 
หร ือท ี่ท  างาน 

สถานภาพ 

 1.      

 2.      

 3.      

 4.      

 5.      

 6.      

 7.      

 8.      

 9.      

 10.      
 

 

บคุคลในครอบครวัที่น ักศึกษาไววางใจมากทีส่ ุด  
ช ื่อ-นามสกุล………………………………………..……อายุ…….…ป เกีย่วของเปน……………… โทรศัพท์……………………… 
ความสัมพันธ์ในครอบคร ัว  (  ) ร ักใครกันดี  (  ) ขัดแย้งทะเลาะกันบางคร ั้ง  (  ) ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง 
(  ) อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................. .......................... 
บุคคลในครอบครัวใช้สารเสพติด  (  ) มี ระบุชนิด...........................................................  (  ) ไม่มี  

3 .ข้อมูลด้านการศึกษา  

   ผลการเรยีน ระด ับมัธยมศึกษา (GPA) 
 

ระดับ          โรงเร ียน       จงัหว ัด ผลการเร ียนเฉลี่ย 
 

ม.1-3 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ม.4-6 

   

  

 

 



๓๓ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

 รางวัล/ท ุนการศึกษา/เก ียรต ิบ ัตรท ี่เคยไดร ับในระดับมัธยม 
 

ปการศึกษา                        รายการ                        
รายการ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ความสามารถพิเศษ 

1……………………………………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………………………………... 
เคยก ูย ืมเง ินทุนเพ ื่อการศึกษา ในขณะท ี่ศึกษาอย ูในระด ับมัธยมศึกษาหร ือไม่ 

(  ) เคย เร ิ่มก ูย ืมปการศึกษา..................................   (  ) ไมเคย 

 
 

ผ ูบ ันท ึก  :  น ักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๔ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
บันทึกการพบนักศกึษา 

       *************************** 
ระดับชั้น  (   )  ปี ๑   (   )  ปี  ๒   (   )  ป ี๓   (    )  ปี  ๔ 

ประจ าเดือน................................ภาคเรียนที่ .........ปีการศึกษา............................. 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................... 

 

ครั้งที ่
ว/ด/ป 
เวลา 

เรื่อง 
จ านวน นศ. 

ที่มาพบ  (คน) 

๑ 

 

วันที่…………. 
เวลา................. 

 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

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

๒ 

 

วันที่…………. 
เวลา................. 

 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

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

๓ 

 

วันที่…………. 
เวลา................. 

 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

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

๔ 

 

วันที่…………. 
เวลา................. 

 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

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

๕ 

 

วันที่…………. 
เวลา................. 

 

……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

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

 
 

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

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

    อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษานักศึกษารายบุคคล ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ชื่อนักศึกษาที่รับค าปรึกษา  ..........................................................................................ชัน้ปี................... 
วัน เดือน ปี ...................................................................... 
ภาคเรียนที่    ภาคเรียนที่    ๑  ๒     ๓  ครั้งที่ให้ค าปรึกษา.................. 
ช่องทางในการให้ค าปรึกษา  ที่ห้องท างาน  ทางโทรศัพท์   ทาง Social network  

     ช่องทางอ่ืน..................................................................................................  
หัวข้อการให้ค าปรึกษา (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  ด้านการเรียน    ด้านสุขภาพ   

 ด้านพฤติกรรม    ด้านอื่นๆ ระบ.ุ........................................................ 
วัตถุประสงค์การให้ค าปรึกษา  เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถ..................... (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน   ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิต  
  ปลูกฝังพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมการปรับตัว 
  อ่ืนๆ............................................................................................................................. ..................... 
ประเด็นส าคัญการให้ค าปรึกษา (ปัญหาและสาเหตุ แนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา) 
............................................................................................................................. ..................................................
......................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
สรุปผลการให้ค าปรึกษา คือ 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ............................................................................ 
  ติดตามเป็นระยะ   หัวข้อการพบครั้งต่อไป.......................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  
  ส่งต่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ค าปรึกษา  ประเด็นการส่งต่อ................................................. ...... 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  

ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา........................................................... 
                                                           วัน เดือน ปี............................................................................ 
(บันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมด้านหลัง) 
........................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................... ....................................................................................................................



๓๖ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 
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............................................................................................................................................................. .................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
แบบส่งต่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 

 
 

ว ันท ี่………เดือน…………………..พ.ศ……......... 
 
 

เรื่อง  ขอส่งต่อเพ่ือให้การชวยเหลือนักศึกษา 
เรียน หัวหนา้งานให้ค าปรึกษา 

ดวยนักศ ึกษา ช ื่อ……………………………………..……..ช ั้นป…ี….รหสัประจ าตัว………………………… 
ม ีพฤต ิกรรมหรือปัญหาสรปุได้ด ังนี้………………………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...………………….……………….…………. 
.………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดด  าเน ินการชวยเหล ือแลวดังนี้……………………………………………………………..…………………………….………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พฤต ิกรรมหลังจากให้การช่วยเหลือ………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จ ึงเรียนมาเพ่ือขอความรวมม ือในการชวยเหล ือแกไขป ัญหาของน ักศึกษาด ังกลาว  และ
ขอขอบค ุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ขอแสดงความน ับถือ 
 

……………………………………………..….. 
(………..………………………………………) 
          อาจารย์ที่ปรึกษา 

 



๓๘ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
แบบสร ุปการคัดกรองน ักศึกษาเป ็นรายบ ุคคล  

ภาคการศึกษา.............. ปีการศึกษา .................. 
  

ที ่ ชื่อ – สกุลนักศึกษา  ชั้นปี 

ด ้านการ
เรียน 
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  ลงชื่อ...........................................................                     
        (...........................................................)

              อาจารย์ที่ปรึกษา 



เดือน 

การพบนักศึกษา ปัญหาของนักศึกษาที่พบ 
ชือ่น.ศ./ชั้นปี 

ที่ส่งต่องานให้ค าปรึกษา 
ประเด็นในการส่งต่อ 

ลายเซ็น 
งานให้ค าปรึกษา 

พบ 
ตาม 

กำหนด 

พบ 
นอก 
เวลา 

ไมได้ 
พบ 

หมายเหต กรณีทีไ่มได้พบ 
นักศ ึกษา 

การ 
เรยน 

สุขภาพ 
พฤติ 
กรรม 

อ ื่นๆ 
โปรดระบ ุ

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

แบบบ ันท ึกการปฏิบ ัต ิงานของอาจารยที่ปรกึษา ประจ  าปการศึกษา ........................ 

ชือ่อาจารยที่ปร ึกษา............................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

         อาจารย์ที่ปรึกษา



๔๐ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
แบบประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ค าชี้แจง : (^๐^) = มากที่สุด, (^-^) = มาก, (^,,^) = ปานกลาง , (>_<) = น้อย , (T_T) = น้อยที่สุด 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

(^๐^) (^-^) (^,,^) (>_<) (T_T) 
1. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม      
2. มีความประพฤติเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี      
3. มีความเป็นกันเองแก่นักศึกษา      
4. ตรงต่อเวลา      
5. มีความม่ันคงทางอารมณ ์      
6. มีความเสียสละ      
7. จริงใจในการช่วยเหลือนักศึกษา      
8. สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของนักศึกษาได้      
9. มีความเป็นประชาธิปไตย      
10. มีเหตุผลและมีความสามารถช่วยเหลือนักศึกษา แก้ไข

ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
     

11. สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ      
12. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ      
13. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว      
14. ให้ค าปรึกษานักศึกษาในการคบเพ่ือน      
15. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางตัว      
16. ให้ค าปรึกษาด้านความประพฤติ      
17. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ      
18. ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรม      
19. ให้ค าแนะน าด้านการเงิน ทุนการศึกษา หรือกองทุน      
20. ให้ค าแนะน าด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
     

รวม      
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๕๑  ดังนี ้
ล าดับ อาจารย์ท่ีปรึกษา รายช่ือนักศึกษา 
๑ อาจารย์วาสนา งามการ นางสาวกฤติยา    ธรรมชาติ  

นางสาวเกวลิน     แตงสอน  
นางสาวจิราวรรณ  ด่านมณี  
นางสาวบุณณิศา    มั่นหมาย  
นางสาวณฐพรริกา  วงษ์บัณฑิตย์  

๒ อาจารย์วริศนันท์  ลี้ศิริวัฒนกุล นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ เฉลิมพงษ์  
นางสาวณัฏฐาภรณ์ แสนทวี  
นางสาวณัฐกมล     โสภาวัน  
นางสาวศศิประภา   บุญปลูก  

๓ อาจารย์วชิรพร โชติพานัส 
 

นางสาวทิพย์มลฑา  ก้อนเพ็ชร  
นางสาวธิดารัตน์  วงจิ้น   
นางสาวนิศารัตน์ ผมท า  
นางสาวปาริชาติ  ฉิมแช่ม  
นายพรศักดิ์ ไชยศิริโชติ  
นางสาวพลอยชมพู่ พุดมี  
นางสาวเพชรลดา บุญมามอญ  
นางสาวเมขลา ศรีอุดร  
นางสาววรนุช ประเทสังข์  
นางสาวศิริพร กุมขุนทด  

 
/.....4. อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

๒ 
ล าดับ อาจารย์ท่ีปรึกษา รายช่ือนักศึกษา 
๔ อาจารย์พัชรินทร์   บุญถนอม นางสาวศิริประภา ดอกแก้ว  

นางสาวสาวินี บุญไทย  
นางสาวสุภาวิณี โพธิ์ษาราช  
นางสาวอรัญญา นามบุตร  
นางสาวอริสา ยิ้มคง  

5 

อาจารย์สุวรรณี มณีศรี 

นายกฤษฎา พงษ์วัน  
นางสาววาสนา มูลวัน  
นางสาวนิติยา    จอกทอง 
นางสาวจุฬาลักษณ์  พิมพ์นนท์  
นางสาวณิชารีย์ คงศิริ  

๖ อาจารย์วาสนา สุขไพศาล นางสาวทิตยา   ศรีบุญเรือง  
นางสาวนฤมล   นารถมณี  
นางสาวณิชกานต์ รักเเสง  
นางสาวปติภรณ์ ขุริดี  
นางสาวปภัสสรา  โสบุญ  
นางสาวพิไลวรรณ เพ็งพารา  
นางสาวฟัตมีย ์   ตาแก๊ะ  
นางสาวภัทรลดา  กัณหา  
นางสาวรัชฎาพร  ทองประภา  
นางสาววรัญญา  โกศรี  

6 อาจารย์ภัควรินทร์  ภัทรศิริสมบูรณ์ นางสาววิภาพร จันทร์นวล  
นางสาวสุดา เเท่นทอง  
นางสาวสุพัตรา อาจมูลลา  
นางสาวสุภาวดี สอนธรรม  
นางสาวอติกานต์ กาญจนเกตุ  
นางสาวชยาภรณ์ ละมุล  
นางสาวภาสินี ขจรบุญ  
นางสาววรินธร  รักษาภักดี  
นางสาวอรนุช แช่มช้อย  

 
 
 



๔๓ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๕ 

หน้าที ่
๑. จัดท าฐานข้อมูล (Data base) ของนักศึกษาในความก ากับดูแลของท่าน 
๒. ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาด้านการเรียน และการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/ชมรม 
๓. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพทั้งกายและจิตใจ ด้านการพักอาศัยในหอพัก                 และ
เรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการเรียน ทั้งนี้เพ่ือช่วยเหลือ หรือประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้กับ
นักศึกษา 
๔. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันเวลา 
๕. ให้ค าแนะน าเรื่องการแต่งกาย และการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  การสวมใส่
หมวกกันน้อค 
๖. ให้ค าแนะนะการเพ่ิม – ถอน การลงทะเบียนรายวิชาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๗. ให้ค าแนะน าการเตรียมตัวก่อนสอบ การเข้าห้องสอบ การออกฝึกปฏิบัติ และการสอนเสริมเพ่ิมเติม ทั้งนี้
เพ่ือผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
๘. ให้ค าแนะน าเรื่องการกู้ยืม กศย  หรือทุนการศึกษาอ่ืน ๆ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี 


