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คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

สําหรับอาจารย  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย.... 

คณะอนุกรรมการงานระบบอาจารยท่ีปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  
 



 คํานํา  

 

อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอกระบวนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา

นักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณของสถาบันอุดมศึกษา เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และ

จริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเล็งเห็นถึงหนาที่และบทบาทที่สําคัญ

ดังกลาวของอาจารยที่ปรึกษา จึงไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการทํางานระบบอาจารยที่ปรึกษาข้ึนมาโดย

อยูภายใตคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของระบบอาจารยที่ปรึกษามากย่ิงข้ึน  

คูมืออาจารยที่ปรึกษาฉบับน้ีเปนฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ เปนคูมือที่พิจารณาปรับปรุงแกไข

จากคูมืออาจารยที่ปรึกษาฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗ ทั้งน้ีเพื่อใหมีความเหมาะสมกับการใชงานจริงและ

เปนแนวทางในการปฏิบัติภาระกิจการเปนอาจารยที่ปรึกษาตลอดจนการดูแลผลการเรียนของ

นักศึกษา รวมถึงการชวยใหนักศึกษาสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตได   ซึ่งอาจารยทุกทานใน

คณะฯ จะไดรับคูมือฉบับน้ีเพื่อใชเปนแนวทางในการใหคําปรึกษา และดําเนินงานใหระบบอาจารยที่

ปรึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 

     

ผูจัดทํา 

  พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

     หนา 

บทท่ี ๑ บทนํา 

          ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรพยาบาลศาสตร            ๑ 

ความสําคัญของระบบอาจารยทีป่รึกษา      ๒ 

วัตถุประสงคของงานระบบอาจารยทีป่รกึษา     ๒ 

นโยบายของงานระบบอาจารยที่ปรึกษา      ๓ 

แผนการดําเนินงานระบบอาจารยทีป่รึกษา      ๓ 

บทท่ี ๒ การบริหารงานระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

ผูบริหาร          ๔ 

คณะอนุกรรมการงานระบบอาจารยที่ปรึกษา     ๔ 

อาจารยทีป่รึกษา         ๕ 

นักศึกษา         ๗ 

การจัดนักศึกษาและการแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา     ๘  

บทท่ี ๓ ระบบกลไกการใหความชวยเหลือนักศึกษา 

โครงสรางการบรหิารงานระบบอาจารยที่ปรึกษา     ๙ 

กระบวนการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษา     ๑๐ 

ข้ันตอนการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษา     ๑๑ 

บทท่ี ๔ แนวทางการใหคําปรึกษา 

วัตถุประสงคของการใหคําปรึกษา         ๑๒ 

ประเภทของการใหคําปรึกษา       ๑๒ 

ทักษะการใหคําปรึกษา        ๑๓ 

 แนวปฏิบัติการรกัษาความลับของนักศึกษา      ๒๐

เอกสารอางอิง          ๒๒ 

ภาคผนวก           

ก. แบบบันทึกการพบและใหคําปรกึษาสําหรับอาจารยที่ปรกึษา   ๒๔ 

ข. แบบรายงานการติดตามปญหาเรงดวน/ซับซอน     ๒๕ 

ค. การลงขอมูลในสมุดบันทึกการทํากจิกรรมและความดี    ๒๗ 

ง. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบอาจารยที่ปรกึษา   ๒๘ 

จ. แบบประเมินความพงึพอใจของอาจารยตอระบบอาจารยที่ปรกึษา   ๓๐ 

ฉ. กําหนดการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับอาจารยทีป่รกึษา  ๓๑ 

ช. รายช่ือคณะผูจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา     ๓๒ 



๑ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

 

     

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
ข้อมูลเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
ปรัชญา 
 เป็นสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการเพ่ือท้องถิ่น  
ปณิธาน 
 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่ได้มาตรฐานชั้นน าเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม
สุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าหน้าที่วิจัย เพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการ
สาธารณสุขในท้องถิ่น  
วิสัยทัศน์ 
 เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาล ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
พันธกิจ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม  
     ๒. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     ๓. ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างบูรณาการ  
     ๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
ค่านิยมองค์กร NURSEUBU 

N = Nurturing: ใส่ใจดูแล 
U = Understanding: เข้าใจ 
R = Responsibility: รับผิดชอบ 
S = Smart Society: สร้างสังคมอุดมปัญญา 
E = Encouragement: สร้างการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน 
U = Unity: สามัคคี 
B = Building Learning Organization: สร้างสรรค์องค์กรการเรียนรู้ 
U = Universal: สู่สากล 

วัฒนธรรมองค์กร   
ดูแลด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ กอปรด้วยปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล 

อัตลักษณ์  สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
 



๒ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

 

     

ความส าคัญของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ซึ่งในการ
ด าเนินงานดังกล่าวให้ได้ผลดีเป็นรูปธรรมนั้น  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย  
และองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีระบบการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษา ได้แก่  การมีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รายบุคคล ที่จะคอยช่วยเหลือให้ค าป รึกษาแก่
นักศึกษา ซ่ึงการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นั้น ท าให้นักศึกษาต้องใช้ความคิด  แสดงออกและดูแล
ตนเองในลักษณะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบตนเองมากกว่าในระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาที่
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  จะเป็นนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิหลังข องครอบครัว 
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ทักษะความสามารถ  และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ประกอบกับการได้รับ
อิสรเสรีภาพมากขึ้น ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่เกิดปัญหาการปรับตัวในการเรียนและการด าเนินชีวิต  
เช่น การไม่ประสบผลส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน  ท าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากข้ึน  มีปัญหาการ
คบเพ่ือน การทะเลาะวิวาท  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เป็นต้น  

คณะพยาบาลศาสตร์  จึงเห็นความส าคัญที่จะพัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาให้เข้มแข็งและเน้นเชิงรุกมากข้ึน  นอกจากนั้น ยังเน้นการให้รุ่นพ่ีหรือเพ่ือนนักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอบรมให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีคุณภาพกับนักศึกษาใหม่  อันส่งผลให้เกิดทักษะและ
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ทั้งนี้อนุกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ การให้การปรึกษาแก่
นักศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความอบอุ่น  มีความรู้สึกเป็นครอบครัว
เดียวกัน มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่สมบูรณ์  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีและมี
ความสุข 
วัตถุประสงค์ของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑. เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้เกิดกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา สร้างความอบอุ่น 

ใจ เป็นที่พ่ึงพร้อมจะช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน 
๓. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือก 

วิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน  วิธีการเรียนและการวัดผล  ทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาจน
ส าเร็จครบตามหลักสูตร  

๔. เพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ  ประกาศและค าสั่งต่าง  ๆ ของมหาวิทยาลัย  อีกท้ังบริการและสวัสดิการต่าง  ๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษา  

  ๕. เพ่ือช่วยส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถพัฒนาการด าเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย และ 



๓ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

 

     

แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจนส าเร็จการศึกษา  
๖. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี  ระหว่างนักศึกษา  อาจารย์  คณะ และ

มหาวิทยาลัย 
 
นโยบายของระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

๑. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา  
มุ่งให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง เพ่ือก้าวไปสู่เป้าหมายทางการศึกษา
ของนักศึกษาได้ 

๒. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษาและวิถี
ชีวิตประจ าวันได้ 

๓. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ 
แผนการด าเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ที่ กิจกรรม เดือน 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑ จัดท าแผนปฏิบติัการงาน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ร่วมกับคกก.พัฒนานักศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์)  

            

๒ จัดท าหรือปรับปรุงคู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

            

๓ จัดอบรมเพิ่มความรู้และ
ทักษะของการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

            

๔ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ส าหรับนักศึกษาใหม ่

            

๕ สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พบนักศึกษา อย่างน้อย ภาค
การศึกษาละ ๒ ครั้ง  

            

๖ ติดตามผลการด าเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

            

๗ รวบรวมข้อมูลสรุปการพบ
และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  
(ทุก ๓ เดือน) 

            

๘ ประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

            

๙ ทบทวน/ปรับปรุงงานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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บทที่ ๒ 
การบริหารจัดการระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
ในการบริหารจัดการงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ จะส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดีนั้นจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากร ของคณะทุกฝ่าย และต้องมีการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้  ผู้บริหาร (คณบดี/รองคณบดี /ผู้ช่วย
คณบดี)   คณะอนุกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา  และนักศึกษา แต่ละส่วนมี
องค์ประกอบและมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

ผู้บริหาร 
ประกอบด้วย คณบดี และรองคณบดี ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
๑.ก าหนดนโยบายให้การด าเนินงานระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ  
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่ดูแลระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะ 
๓.ให้ความส าคัญและสนับสนุนคณะกรรมการระดับคณะ 
๔.สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ สาหรับการด าเนินงานและพัฒนาระบบงานอาจารย์ 

ปรึกษาให้ประสบความส าเร็จ  
 

      คณะอนุกรรมการระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
คณะอนุกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้  

๑.จัดท าแผนการด าเนินงาน ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
๒.จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 
๓.เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดี  
๔.จัดให้กิจกรรมมอบลูกให้ดูแลกัน คือให้ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาภายหลังการจัด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
๕.วางแผน จัดสัมมนาหรือฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะให้มีความรู้ความเข้าใจ

บทบาทหน้าที่และข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนเทคนิคและทักษะในการให้ค าปรึกษา 
๖.รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 
๗.น าผลการประเมินระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา  และปัญหาอุปสรรคของอาจารย์ที่

ปรึกษามาปรับปรุงระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาระดับคณะให้มีประสิทธิภาพ 
๘.เป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ  
๙.ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลรายไตรมาส 
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๑๐.ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
      อาจารย์ท่ีปรึกษา  

เป็นบุคคลที่คณบดีแต่งตั้งข้ึนเพื่อให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้าน
วิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม การวางแผนและ
การเตรียมตัวเพื่ออาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์  อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีคุณลักษณะ  มีจรรยาบรรณ  
และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้  
         ๑. บุคลิกภาพของอาจารย์ท่ีปรึกษา ควรมีดังนี ้ 

๑.๑ มีมนุษยสัมพันธ์  
๑.๒ มีความรับผิดชอบ  
๑.๓ ใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
๑.๔ มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นในผู้อื่น   
๑.๕ มีความเมตตากรุณา ไวต่อการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของนักศึกษา  
๑.๖ มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา  
๑.๗ มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้กับนักศึกษา 

๒. ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ท่ีปรึกษา ควรมีดังนี้  
๒.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  
๒.๒ มีความสามารถในการสื่อสาร 
๒.๓ มีความรู้เรื่องกระบวนการให้ค าปรึกษา  เข้าใจแนวคิดและมีทักษะในการใช้

เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
๒.๔ มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษา  
๒.๕ มีความสามารถในการดูแลให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเมื่อมีปัญหา  
๒.๖ มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันยุคสมัย  
๒.๗ มีความรู้และความเข้าใจสภาพสังคม  เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองการ

ปกครอง 
๓. จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

๓.๑ ต้องรักษาข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลให้เป็น
ความลับ 

๓.๒ ต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาโดยไม่กระท าการใดๆที่จะก่อผลเสียหายแก่
นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม 

๓.๓ ต้องพยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ  (ภายในขอบเขต
ความสามารถของตน ) หากมีปัญหาใดท่ีเกินความสามารถท่ีจะช่วยเหลือได้  ก็ควรแนะน านักศึกษาผู้
นั้นไปรับบริการจากบุคลากรอื่น เช่น นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย ์และนักกฎหมาย เป็นต้น 
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๓.๔ ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์บุคคลหรือสถาบันใดให้นักศึกษาฟังในทางที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือสถาบันนั้น 

๓.๕ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติท่ีเหมาะสมตามจรรยาแห่งวิชาชีพในสาขาที่ตนสอน
และมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

๔. หน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๔.๑ วางแผนการจัดสรรเวลาเพื่อให้ค าปรึกษา ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
๔.๒ ให้การช่วยเหลือ แนะน านักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ตามหลักสูตรและแผนการ

ศึกษา 
๔.๓ ให้ค าแนะน าและส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้านพัฒนานักศึกษา 

ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข  
๔.๔ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้บ ริการสวัสดิการ เช่น ที่อยู่อาศัยหรือหอพัก

นักศึกษา ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษาอ่ืนๆ  
๔.๕ บันทึกการให้ค าปรึกษา ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน   
๔.๕ สรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา เช่น ผลการเรียน

นักศึกษา ปัญหา อุปสรรค กิจกรรมที่ด าเนินการ และข้อเสนอแนะ  
๕. ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา   
           ให้ค าปรึกษา ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านบริการและพัฒนานักศึกษาและ

ด้านอื่นๆ  ดังนี้ 
                 ๕.๑ ด้านวิชาการ 

๕.๑.๑ แนะน านักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
๕.๑.๒ แนะน านักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
๕.๑.๓ ควบคุมการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
๕.๑.๔ ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษาเมื่อพิจารณาเห็นว่าการ

ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ไม่เหมาะสม 
๕.๑.๕ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ในการวางแผนการศึกษา  แนะน านักศึกษาเก่ียวกับ

วิธีการเรียน การค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
๕.๑.๖ แนะน าหรือตักเตือน  เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง   และวางแผนให้

ช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 
๕.๑.๗ ให้ความรู้ความเข้าใจและตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนระดับเฉลี่ยของ

นักศึกษา 
๕.๑.๘ แนะน าเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง 

                 ๕.๒ ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 
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๕.๒.๑ ให้การแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
๕.๒.๓ ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว  เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย  ทั้งสุขภาพ

กาย และสุขภาพจิต เป็นต้น 
๕.๒.๔ ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม  เช่น ปัญหาการปรับตัว  ปัญหาการคบ

เพ่ือน เป็นต้น 
๕.๒.๕ ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤต ิและจริยธรรม 
๕.๒.๖ ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
๕.๒.๗ ให้การแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 
       ๕.๓ ด้านอื่นๆ 

๕.๓.๑ สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ 
๕.๓.๒ ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 
๕.๓.๓ เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อใช้กับระเบียน

สะสมของนักศึกษา 
๕.๓.๔ พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๕.๓.๕ ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น ฝ่าย

กิจการนักศึกษาส านักทะเบียน ฝ่ายการเงิน และฝ่ายวิชาการ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 
๕.๓.๖ ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษา

ต้องการน าไปแสดงแก่ผู้อื่น 
๕.๓.๗ ส่งต่อเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ  ของนักศึกษา ต่อคณะ อนุกรรมการระบบอาจารย์

ที่ปรึกษา และผู้บริหาร  
๕.๓.๘ ให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.๓.๙ ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  และหน้าที่ของนักศึกษา

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
นักศึกษา   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาทั้งหมด ๔ ชั้นปี คือ นั กศึกษา 

ชั้นปีที่ ๑ – ๔ โดยนักศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ควรเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาการเรียน หรือปัญหาส่วนตัวอ่ืนๆ 
๒. ควรเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้เว้นแต่

เมื่อมีปัญหาเร่งด่วนก็เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกเวลาท าการ  หรือแล้วแต่ช่องทางการให้ค าปรึกษา
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ 



๘ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

 

     

๓. ควรประสานงานเพื่อนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้า 
๔. รับฟังค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
การจัดนักศึกษาและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะอนุกรรมการ งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา พร้อมทั้งรายชื่อของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน ในแต่ละปี
การศึกษา โดยจะพิจารณาจัดแบ่งนักศึกษา เพ่ือให้อยู่ในความดูแลของ อาจารย์ที่ปรึกษา ในอัตราส่วน 
ไม่เกิน ๑:๑๕ หรือให้เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่  ซ่ึงอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะมีนักศึกษาท่ี
ต้องรับผิดชอบครบทุกชั้นปี   

กรณีท่ี มีความจ าเป็นต้องมี การเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา จะพิจารณาเสนอรายชื่อแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาแทน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยโอนนักศึกษาท่ีดูแลพร้อมส่ง
ต่อข้อมูลแกอ่าจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งแทน ซึ่งแบ่งออกได้ ๓ กรณี ดังนี้ 

๑. กรณีท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาเดิมมีความจ าเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจใดๆ ข้าง นอกมหาวิทยาลัย
ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา  ให้คณะอนุกรรมการ งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  รับเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาแทนในระหว่างที่อาจารย์ที่ปรึกษาเดิมไม่อยู่ และเมื่ออาจารย์กลับมาแล้วให้ส่งมอบ
นักศึกษาเดิมคืนให้อาจารย์ 

๒. กรณีท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาเดิม ลาออกหรือมีความจ าเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจใดๆ ข้างนอก
มหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลามากกว่า ๑ ภาคการศึกษา ให้คณะอนุกรรมการงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เสนอชื่อ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหม ่

ทั้งนี้หากมีกรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดังกล่าวข้างต้นให้เป็นดุลยพินิจของคณบดี พิจารณาใน
การแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

 

     

บทที่ ๓ 
  ระบบกลไกการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 

 
เพ่ือให้การช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีแนวทางการ 

ปฏิบัติส าหรับให้ค าปรึกษาในทิศทางเดียวกัน คณะอนุกรรมการงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา จึงได้สรุป
กลไกการท างานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดังนี้  

๑. ความโครงสร้างการบริหารงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
๒. แผนผังแสดงกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา 
๓. ขั้นตอนการด าเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

รองคณบดี/คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะอนุกรรมการระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

นักศึกษา 

อาจารยผ์ู้สอน 



๑๐ 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

 

     

แผนผังแสดงกระบวนการด าเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ด าเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  จะต้องมีการประเมิน

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ เป็นการทบทวนและปรับปรุงระบบ
กลไกงานอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงก าหนดให้มกีารประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา 

 

 ปัจจัยน าเข้า 
-ผู้บริหาร/คณะกรรมการ 
-ผู้ปกครอง/ผู้เกี่ยวข้อง 
-อาจารย์ที่ปรึกษา 
-เครื่องมือ 
-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/  
  คู่มือนักศึกษา 
-การพัฒนาอาจารย์ที่ 
  ปรึกษา 
-แผนงาน/งบประมาณ 
-เวลา/ สถานที่ 

          ฯลฯ 
 

กระบวนการ 
-ข้อมูลนักศึกษา 
-แนะน าส่งเสริมทุกด้าน 
-การให้ค าปรึกษา/ 
  การส่งต่อ 
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
-การจัดระบบข้อมูล 
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ผลผลิต(คุณภาพ
บัณฑิต) 

-มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
-จ านวนนักศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาลดลง 

การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล/ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 
 



 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) 

 

     

ขั้นตอนการด าเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
                   การด าเนินงาน/กิจกรรม                  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
                                                                         -แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ 
                                                                         อาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ ์
เพื่อเสนอต่อคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ์

กรณีที่ไม่มีปัญหา 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา 

    -ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีที่มีปัญหา 
 

ไม่เร่งด่วน/ไม่ซับซ้อน เร่งด่วน/ซับซ้อน                           

ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและติดตามอย่างใกล้ชิด 

ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธใ์ห้ความช่วยเหลือ
และด าเนินการ 

รองคณบด/ีคกก.งานพัฒนานักศึกษา และวิเทศสัมพันธ ์ให้ค าปรึกษาและด าเนินการ 

-สรุปผลการด าเนินงาน (ทุก ๓ เดือน) 
-ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา (ปีละ ๑ ครั้งหรือสิ้นสุดภาคการศึกษาปลาย) 

ให้ค าแนะน าและปรึกษาทั่วไป 

คณบดี รับทราบและ/ให้ค าปรึกษา 

-แบบบันทึกการพบและ
การให้ค าปรึกษา 
-สมุดบันทึกการท า
กิจกรรมและความด ี

-แบบรายงานการติดตาม
ปัญหาเร่งด่วน/ซับซ้อน 
(กรณีที่มีปัญหา) 

แก้ไขได ้
 

แก้ไขไม่ได ้

 



๑๒ 

 

บทที่ ๔ 
 แนวทางการให้ค าปรึกษา 

 
การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยาท่าทาง 

ที่เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย ๒ คน คือ ผู้ให้และผู้รับค าปรึกษา    ผู้ให้
ค าปรึกษาในที่นี้หมายถึง อาจารย์ที่มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่ อการให้ค าปรึกษา มีความรู้และทักษะในการให้
ค าปรึกษา ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับค าปรึกษาหรือนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ก าลังประสบความยุ่งยาก
ใจ หรือมีความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการ
ตัดสินใจ และหาทางออกเพ่ือลด หรือขจัดความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

วัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา   
๑. เพ่ือให้ช่วยให้นักศึกษาได้ส ารวจตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ 
๒. เพ่ือให้ช่วยให้นักศึกษาได้ลดระดับความเครียด และความไม่สบายใจที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อม 
๓. เพ่ือให้ช่วยให้นักศึกษาได้ พัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการ

จัดการกับปัญหา 
๔. เพ่ือให้ช่วยให้นักศึกษาได้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น มีความ

รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ มากขึ้น มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดีข้ึน 
ประเภทของการให้ค าปรึกษา   แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
๑. การให้ค าปรึกษารายบุคคล  เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือ

ต้องการค าปรึกษาครั้งละ ๑ คน 
๒. การให้ค าปรึกษากลุ่ม เป็นการให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษาจ านวนตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป ที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความต้องการที่จะพัฒนาตนในเรื่องเดียวกัน โดยใช้
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของกลุ่มในการช่วยเหลือสมาชิกในด้านก าลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ได้แนวทางแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาตนจากการพูดคุยและพิจารณาร่วมกันในกลุ่ม จ านวนสมาชิกในกลุ่มควรอยู่ระหว่าง ๘-๑๒ คน ซึ่ง
จะท าให้การให้ค าปรึกษามีประสิทธิภาพ เพราะสมาชิกมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ท่ั วถึง และมีส่วน
ร่วมในการรับและให้ความช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่างเต็มที่ 



๑๓ 

 

ในการด าเนินงานให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษา จ าเป็นต้อง มี/ทราบข้อมูล
หรือมีความรู้ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วย การด าเนินงาน ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ  ที่อาจารย์ควรทราบมีดังนี้  

๑. หลักสูตรของสาขาวิชาการพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา 
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
๕. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา 
๖. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งอยู่ 
๗. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในสาขาท่ีนักศึกษาเรียน 
๘. แบบฟอร์มและแบบค าร้องต่าง ๆ 
๙. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
๑๐. คู่มือนักศึกษา 
๑๑. แฟ้มประวัตินักศึกษา จะมีข้อมูลต่างๆ ของนักศึกษา เช่น ข้อมูลส่วนตัว  ผลการเรียน  

กิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา เป็นต้น  
 ๑๒. แบบบันทึกข้อมูลส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาในการพบนักศึกษา ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล 

การพบและการให้ค าปรึกษาส าหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา  แบบรายงานการติดตามปัญหาเร่งด่วน /ซับซ้อน  
และสมุดบันทึกการท ากิจกรรมและความดี (บันทึกการพบอาจารย์ที่ปรึกษาจะอยู่ในส่วนที่ ๑) 

 
ทักษะในการให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ในการท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจ าเป็นต้องมีทักษะต่างๆ ด้งนี้ 
๑. ทักษะการให้ค าปรึกษา 

         เป็นทักษะเกี่ยวกับความสามารถหรือความช านาญในการสื่อสาร  ทั้งการใช้ภาษาท่าทาง
และภาษาพูด  ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ให้ค าปรึกษาในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความทุกข์หรือผู้รับ
ค าปรึกษา ทักษะการให้ค าปรึกษาท่ีเป็นทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นในการสื่อสารจะประกอบด้วยทักษะ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ การใส่ใจ (Attending)    
          การใส่ใจเป็นพฤติกรรมของผู้ให้ค าปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทาง  ซ่ึง

บอกถึงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับค า ปรึกษา โดยการแสดงความสนใจ  การเห็นความส าคัญ  



๑๔ 

 

และการให้เกียรติ  เพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่างเหิน  โดยการใส่ใจจะแบ่ง
ออกเป็นได้ ๒ แบบ ดังนี้ 

๑.๑.๑ การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาพูด เป็นการพูดต่อเนื่องใน 
เรื่องเดียวกันกับที่ผู้รับค าปรึกษาได้พูดให้ฟังในขณะนั้น  แสดงการรับรู้และเข้าใจในทัศนะและแนวคิดของ
ผู้รับค าปรึกษา 

๑.๑.๒ การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง เป็นการแสดง 
พฤติกรรมต่างๆที่ไม่ใช่ค าพูด  แต่มีความหมายซึ่งสื่อถึงความเข้าใจและการยอมรับความคิดและความรู้สึก
ของผู้รับค าปรึกษา ภาษาท่าทางมีความหมายและน้ าหนักมากกว่าภาษาพูด  ภาษาท่าทางท่ีผู้ให้ค าปรึกษา
ควรแสดงออกขณะให้ค าปรึกษามีดังนี ้

  ๑.๑.๒.๑ การประสานสายตากับผู้รับค าปรึกษา  เป็นการแสดงความสนใจในสิ่ง
ที่ผู้มาขอรับค าปรึกษาก าลังพูดอยู่  แต่ไม่ควรจ้องมองมากเกินไปเพราะจะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกอึ ดอัด
ได้ 

  ๑.๑.๒.๒ การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวและระยะห่าง  เช่น 
การแสดงออกทางสีหน้าที่อบอุ่น เป็นมิตรและสอดรับกับเรื่องราวของผู้รับค าปรึกษา  การวางตัวที่โน้มตัว
เข้าหาผู้รับค าปรึกษาเป็นการแสดงความตั้งใจและใส่ใจ  การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางควรมีความ
สอดคล้อง   และการระยะห่างระหว่างผู้ให้และผู้รับค าปรึกษาท่ีพอเหมาะ ควรประมาณ ๓–๕ ฟุต 

 ๒. น้ าเสียงการพูด จังหวะการพูด ความดังหรือเบาของเสียง ระดับเสียง ความมีชีวิตชีวา
ของน้ าเสียง การเน้นค าต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาได้พูดออกมาแล้ว 

 
๒. ทักษะการน า  (Leading) 

เป็นการที่ผู้ให้ค าปรึกษาพูดน าผู้รับค าปรึกษาไปในทิศทางท่ีผู้ให้ค าปรึกษาคิดว่าจะท าให้
ผู้รับค าปรึกษาได้ประโยชน์สูงสุดในการมาขอรับค าปรึกษา  ซึ่งจะเป็นการ กระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษากล้าที่
จะพูดคุยมากขึ้น หรือเป็นการช่วยเปิดประเด็นปัญหาของผู้รับค าปรึกษา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๒.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการน าให้ชัดเจน  ว่าต้องการน าโดยให้อิสระแก่ผู้รับ
ค าปรึกษาในการพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เขาต้องการ หรือต้องการน าในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
เฉพาะเจาะจง 

๒.๒ ใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือเป็นการน าให้ผู้รับค าปรึกษาพูด 
๒.๓ ใช้การถามเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นหรือรายละเอียด

เพ่ิมเติม 
 



๑๕ 

 

๓. ทักษะการถาม (Question) 
          เป็นการให้ผู้รับค าปรึกษาได้เล่าเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา  รวมทั้งความรู้สึกนึกคิด

ตลอดจนความเชื่อของผู้รับค าปรึกษา  ซึ่งจะท าให้ได้ ข้อมูล  และแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยมีแนว ทาง
ปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการถามว่าต้องการข้อมูลแบบใดจากผู้รับค าปรึกษา 
แล้วการตั้งค าถาม ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ คือการถามเปิดและการถามปิด 

การถามเปิด  เมื่อต้องการให้ผู้รับค าปรึกษาได้พูดเล่าความรู้สึกหรือเรื่องราวของเ ขา
อย่างอิสระ มักจะลงท้ายประโยคด้วย “อะไร อย่างไร” 

        การถามปิด เมื่อต้องการค าตอบสั้นและเฉพาะเจาะจงมักจะลงท้ายประโยคด้วย เช่น ใช่
ไหม  เหรอ  หรือไม่  หรือยัง  รึเปล่า เป็นต้น  

โดยทั่วไปแล้วผู้ให้ค าปรึกษาควรใช้ค าถามแบบเปิด  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาไ ด้
ตอบตามที่ต้องการอย่างเต็มที่  ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาไม่รู้สึกว่าถูกซักถามมากเกินไป  ส่วนการถาม
แบบปิดจะได้ข้อมูลน้อยท าให้ผู้ให้ค าปรึกษาต้องถามบ่อยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 

๓.๒ สังเกตและฟังอย่างตั้งใจ  หลังจากนั้นสรุป /ทวนซ้ าประเด็นที่ต้องการข้อมูลและ
รายละเอียดก่อนแล้วจึงตั้งค าถาม 

๓.๓ เมื่อถามแล้วให้ฟังค าตอบของผู้รับค าปรึกษาอย่างใส่ใจ  เพ่ือรวบรวมข้อมูลของผู้รับ
ค าปรึกษาไว้ 

๓.๔ ไม่ควรถามบ่อยเกินไป เพราะอาจท าให้ผู้รับค าปรึกษา รู้สึกร าคาญ และต่อต้านการ
ให้ค าปรึกษาได้ 

๓.๕ หลีกเลี่ยงการถามด้วยค าถาม  “ท าไม” เพราะค าถามท่ีเริ่มด้วย  “ท าไม” มักจะท า
ให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่าตนเองผิด  และคิดหาค าตอบที่เหมือนเป็นการแก้ตัว  และค าถาม “ท าไม” ไม่ได้
ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้เล่าระบายความรู้สึกทุกข์ /ไม่สบายใจ  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการให้ค าปรึกษา
คือ การให้โอกาสในการเล่าระบาย 

 
๔. ทักษะการเงียบ ( Silence)  

เป็นช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึกษาท่ีไม่มีการสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้ให้ค ากับ ผู้รับ
ค าปรึกษา  แต่ยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก  ซึ่งทักษะการเงียบนี้จะท า ให้ผู้รับค าปรึกษาได้
คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง  และท าความเข้าใจในสิ่งที่เ ขาพูดหรือรู้สึก  ให้ผู้รับค าปรึกษาได้หยุด พัก
หลังจากแสดงอารมณ์โกรธ  เสียใจ และเป็นการให้ผู้ให้ค าปรึกษาได้ ร่วมรับรู้และเข้าใจในอารมณ์และ
ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 



๑๖ 

 

๔.๑ เมื่อผู้รับค าปรึกษานิ่งเงียบ ผู้ให้ค าปรึกษาควรประเมินว่าที่ผู้รับค าปรึกษาเงียบนั้น  เงียบ
เพราะสาเหตุใด  เช่น รู้สึกเศร้า  สะเทือนใจ  จนพูดต่อไปไม่ได้  เหนื่อยล้าจากการร้องไห้  หรือเล่าระบาย
ความรู้สึกท่ีรุนแรง คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง  จบประเด็นหรือเรื่องราวนั้น  ๆแล้วหรือก าลังคิดถึงเรื่องท่ี
จะพูดต่อไป   ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวเป็นการเงียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้ค าปรึกษา  ดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาไม่
ควรรบกวนความเงียบนั้น ควรรอจนกระท่ังผู้รับค าปรึกษาพร้อมที่จะพูดต่อไป ซึ่งอาจใช้เวลาในการรอคอย  ๕-
๑๐ วินาที หากผู้รับค าปรึกษาเงียบนานพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อ  ผู้ให้ค าปรึกษาอาจด าเนินการดังนี้ 

-พูดให้ก าลังใจ หรือแสดงความเข้าใจ เห็นใจ  
-สะท้อนเนื้อหาและความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังพูดถึงก่อนที่จะมีการเงียบ

เกิดข้ึน  
-ถามถึงความหมายของการเงียบโดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับค าปรึกษาจะเงียบไป  
-ถามถึงความรู้ สึกของผู้รับค าปรึกษาในขณะที่เงียบ  โดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับ

ค าปรึกษาจะเงียบไป  
-กรณีที่ผู้รับค าปรึกษาเงียบไปนานนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก  ๑) ต่อต้านการมาพบผู้ให้

ค าปรึกษา เพราะถูกบังคับให้มา ผู้ให้ค าปรึกษาควรแสดงความเข้าใจ เห็นใจ  และพูดถึงความตั้งใจ  ความใส่ใจ
และเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษา  รวมทั้งหลักการ  วิธีการและประโยชน์ของการให้ค าปรึกษา  เพ่ือช่วย
ให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อการถูกเชิญพบ  และประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการรับ  ๒) ประหม่าหรือ
หวาดกลัวต่อการถูกเรียกพบ  ผู้ให้ค าปรึกษาควรชวนพูดคุยเ รื่องทั่วไป และแสดงท่าทางท่ีอบอุ่นเป็นมิตรเพ่ือ
สร้างความเป็นกันเองให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย 

๔.๒ ไม่ควรพูดเพ่ือลดความรู้สึกอึดอัดของผู้ให้ค าปรึกษาที่ทนให้มีการเงียบเกิดขึ้นใน
ระหว่างการสนทนาไม่ได้  ให้อดทนต่อความเงียบและใช้การเงียบให้เป็นประโยชน์ในการใ ห้ค าปรึกษา เพราะ
การฟังผู้รับค าปรึกษาอย่างสงบ  หรือนั่งอยู่กับเขาเงียบ  ๆ เมื่อผู้รับค าปรึกษามีสภาพอารมณ์ท่ีรุนแรง  เช่น 
โกรธมาก เสียใจมาก ร้องไห้ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวนและยัง
เป็นการแสดงว่าผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของเขา จะเป็นผลดีกับการให้ค าปรึกษามากกว่าการปลอบโยน  
หรือซักถามความรู้สึกในขณะนั้น 

 
๕. ทักษะการสะท้อนกลับ (Reflection)  

เป็นการบอกความเข้าใจของผู้ให้ค าปรึกษาที่มีต่อสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษารู้สึก  รับรู้หรือสนใจ
ที่เป็นปัจจุบันขณะให้ค าปรึกษา  การสะท้อนกลับจะรวมคว ามรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาและเนื้อหาที่ผู้รับ
ค าปรึกษาพูดถึง หรือสิ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาสังเกตเห็นจากกริยาท่าทางของผู้รับค าปรึกษา  และเนื้อหาที่ผู้รับ
ค าปรึกษาให้ความส าคัญ  โดยใช้ค าพูดของผู้ให้ค าปรึกษาและท่ีชัดเจนเข้าใจได้ง่ายขึ้น  ซึ่งทักษะนี้จะเป็น
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การกระตุ้นให้ผู้ รับค าปรึกษาแสดงความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวของตนเองให้มากขึ้น ชัดเจนขึ้น   ท าให้
ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจปัญหา รวมทั้งสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเกิดความเข้าใจ ความรู้สึกของ
ตัวเองมากขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๕.๑ พยายามสังเกตพฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษ าขณะให้ค าปรึกษา  เช่น ค าพูด น้ าเสียง สี
หน้า 

๕.๒ หาค าที่ตรงกับความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษามากที่สุด โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย 
๕.๓ จับประเด็นส าคัญของสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูด 
๕.๔ รวมความรู้สึกและเนื้อหาที่ผู้รับค าปรึกษาแสดงหรือพูดถึงเข้าด้วยกัน  แล้วใช้ค าพูดที่

ชัดเจน  เข้าใจได้ง่าย  โดยพูดออกไปทันทีเพ่ือสะท้อนสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาก าลังรู้สึกหรือรับรู้  โดยอาจพูด
ความรู้สึกก่อนแล้วตามด้วยเนื้อหาหรือเริ่มด้วยเนื้อหาก่อนแล้วตามด้วยความรู้สึก ในการสะท้อนความรู้สึก
ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ค าว่า“รู้สึก”บ่อย  

 
๖. ทักษะการซ้ าความ/การทวนความ (Restating)  

เป็นการที่ผู้ให้ค าปรึกษาพูดซ้ าในเรื่องที่ผู้รับค าปรึกษาบอกอีกครั้งหนึ่ง  โดยคง
สาระส าคัญของเนื้อหา  หรือความรู้สึกไว้ตามเดิม  แต่ใช้ค าพูดน้อยลง  การทวนความ เป็นการที่ผู้ให้
ค าปรึกษาทวนซ้ าในสาระส าคัญท่ีผู้รับค าปรึกษาได้พูดไปแล้ว  แต่ไม่ ได้หมายถึงการทวนซ้ าตลอดเวลา   
จุดมุ่งหมายของการทวนความ  คือ สื่อให้ผู้รับค าปรึกษารู้ว่าผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เขาพูดได้
ถูกต้อง  การเน้นข้อความที่ควรเน้นเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเปิดเผยตัวเองมากขึ้น  เน้นย้ าให้ผู้รับค าปรึกษา
เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดได้ชั ดเจนยิ่งขึ้นจากก ารฟังสิ่งที่ตัวเองพูดอีกครั้ง  และช่วย ตรวจสอบความเข้าให้
ตรงกันของผู้ให้และผู้รับค าปรึกษาในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาก าลังพูด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๖.๑ ตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูด  แล้วพิจารณาว่าค าพูดใดของผู้รับค าปรึกษาที่
น่าจะเป็นประเด็นส าคัญ ที่ควรเน้น/ย้ าเป็นพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาได้เล่าอย่างต่อเนื่องหรือให้
รายละเอียดเพิ่มเติม ให้พูดข้อความ/ประโยค/ค าพูดนั้นซ้ า โดยอาจจะพูดซ้ าความ/ทวนความ ดังเช่น 

-ซ้ า/ทวนความนั้นทั้งหมดโดยเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม 
-ซ้ า/ทวนความเฉพาะประเด็นส าคัญ 
-หลีกเลี่ยงการซ้ าความ /ทวนความบ่อยๆ  เพราะจะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกอึดอัด  หรือเหมือนถูก

ล้อเลียนและไม่แน่ใจในความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา 
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-ซ้ าความ/ทวนความโดยไม่เพ่ิมเตมิความคิดเห็นของผู้ให้ค าปรึกษาลงไป 
-เมื่อซ้ าความ /ทวนความแล้ว  ให้สังเกตการตอบสนองของผู้รับค าปรึกษา  ถ้าผู้ให้ค าปรึกษาซ้ า

ความ/ทวนความได้ถูกต้อง  ผู้รับค าปรึกษาจะพยักหน้า  ตอบรับและพูดหรือขยายความต่อ  ในกรณีที่ผู้รับ
ค าปรึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้ให้ค าปรึกษาอาจใช้ทักษะการถามเปิดร่วมด้วย 

 
๗. ทักษะการให้ก าลังใจ   

การให้ก าลังใจเป็นการแสดงความสนใจ  เข้าใจในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูดและสนับสนุนให้เขา
พูดต่อไป โดยใช้ค าพูดหรือท่าทาง  เป็นการกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษากระตือรือร้นและม่ันใจในตนเอง  รวมทั้ง
ตระหนักในความสามารถและคุณ ค่าในตัวเอง  และกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษากล้าที่จะคิดและท าในสิ่งที่ไม่เคย
คิด หรือท ามาก่อน  เมื่อผู้รับค าปรึกษาเสนอความคิด  หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม  หรือผู้รับ
ค าปรึกษามีความพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองแต่ยังลังเลใจ   ผู้ให้ค าปรึกษาก็อาจใช้การให้ก าลั งใจ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๗.๑ มองหน้า สบตา ยิ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น 
๗.๒ ทวนซ้ าค าส าคัญๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาพูดถึงรวมทั้งยิ้ม มองหน้า สบตาผู้รับค าปรึกษา 
๗.๓ ใช้ค าพูดกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความม่ันใจ  มีความหวังและก าลังใจที่จะคิดหรือ

ท าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้ 
๗.๔ หลีกเลี่ยงการสร้างความหวังและการปลอบใจที่ไม่อาจเป็นจริงได้   หรือใช้การให้

ก าลังใจเพ่ือกลบเกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับค าปรึกษา 
 

๘. ทักษะการสรุปความ (Summarizing)  
เป็นการรวบรวมใจความส าคัญท้ังหมดของความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกของผู้ รับค าปรึกษา

ที่เกิดขึ้นในระหว่างให้ค าปรึกษาหรือในแต่ละครั้ง  โดยใช้ค าพูดสั้น  ๆ ให้ได้ใจความส าคัญทั้งหมด  ซึ่งเป็นการ
ย้ าประเด็นส าคัญให้มีความชัดเจนในกรณีท่ีมีการพูดคุยกันหลายประเด็น   ท าให้ ผู้รับค าปรึกษา ได้เข้าใจ
เรื่องราวและความรู้สึกของตัวเอง  ช่วยให้ผู้รับค าปรึ กษาและผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่ก าลังสนทนาได้
อย่างถูกต้องตรงกันและได้ใจความที่ชัดเจน  อันจะท าให้การให้ค าปรึกษาแต่ละครั้งมีความต่อเนื่องกัน  โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้    

๘.๑ กรณีท่ีผู้รับค าปรึกษาพูดถึงประเด็นปัญหาต่าง  ๆ หลายประเด็น   ผู้ให้ค าปรึกษาอาจ
สรุปแต่ละประเด็นก่อนที่ผู้รับค าปรึกษาจะเริ่มประเด็นต่อไป 

๘.๒ ก่อนจบและเริ่มการให้ค าปรึกษาในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีการปรึกษาหลายครั้ง ควรสรุป
แต่ละประเด็นของการปรึกษาแต่ละครั้งด้วย 
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๘.๓ ครั้งสุดท้ายก่อนยุติการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาควรต้องมีการสรุปความเสมอ 
๘.๔ ผู้ให้ค าปรึกษาอาจขอให้ผู้รับค าปรึกษาเป็นผู้สรุป เอง โดยมีผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเสริมใน

ส่วนส าคัญท่ีผู้รับค าปรึกษามิได้กล่าวถึง หรือขาดหายไป 
 

๙. ทักษะการให้ข้อมูลและค าแนะน า (Giving Information and Advising)  
เป็นการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆที่จ าเป็นแก่ผู้รับค าปรึกษา  

เป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับค าปรึกษา  เป็นการท าให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจ
ปัญหาของตนเอง และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้    
   ๙.๑ การให้ข้อมูล  ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ ภาษาง่ายๆ   
ผู้ให้ค าปรึกษาควรตรวจสอบความรู้และความต้องการเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะให้ข้อมูลจากผู้รับค าปรึกษาก่อน
ให้ข้อมูล  เพ่ือประหยัดเวลาและเป็นการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   หลังจากให้ข้อมูลแล้วผู้ให้
ค าปรึกษาควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้นั้น  ผู้รับค าปรึกษา เข้าใจถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีให้ผู้รับค าปรึกษา
ทวนซ้ า 

๙.๒ การให้ค าแนะน า  ให้ค าแนะน าเม่ือพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้รับค าปรึกษา  ควรจะให้โอกาสผู้รับค าปรึกษาพิจารณาว่าวิธีปฏิบัตินั้นเป็นที่
พอใจ  เหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้หรือไม ่ หลังจากให้ค าแนะน าแล้วผู้ให้ค าปรึกษาควรจะให้
โอกาสผู้รับค าปรึกษา พิจารณาว่าค าแนะน าเป็นที่พอใจ เหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่  
หรืออาจถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อค าแนะน านั้นว่า  มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกอย่างไร 

แต่อย่างไรก็ตามในการให้ค าแนะน ามีข้อเสียอยู่หลายประการ  เช่น หากผู้รับค าปรึกษา
ไม่ชอบก็จะปฏิเสธและมีทัศนคติทางลบต่อการให้ค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษา   หรือถ้าผู้รับค าปรึกษา
ได้รับค าแนะน าแล้วน าไปปฏิบัติและไม่ได้รับผลก็จะโทษผู้ให้ค าปรึกษา  หากได้รับผลดีผู้รับค าปรึกษาก็จะ
มาใหม่อีก  เป็นการสร้างความรู้สึกผูกพันและพ่ึงพิง   นอกจากนี้การให้ค าแนะน า อาจมีโอกาสท าให้เกิด
ความเข้าใจไม่ตรงกันได้  

ถึงแม้ว่าบทบาทห น้าที่ของ ผู้ให้ค าปรึกษา จะเป็นผู้ให้ค าแนะน าก็ตาม แต่มีสิ่งที่ผู้ให้
ค าปรึกษาควร ต้องตระหนักไว้เสมอว่า  ในที่สุดแล้วผู้รับค าปรึกษาจะต้องเป็ นผู้ตัดสินใจเลือก แนวทางใน
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 
๑๐. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา (Pointing Outcome)  
เป็นการชี้ให้ผู้รับค าปรึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด  การตัดสินใจ การ 



๒๐ 

 

วางแผนและการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก  ผลที่ตามมานี้อาจเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในใจเขาหรือเหตุการณ์ภายนอก  ซึ่งท าให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาคงอยู่รุนแรงขึ้นหรือลดลง  การชี้
ผลที่ตามมาจะท าให้ผู้รับค าปรึกษาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงการชี้ผลที่ตามมาอาจท าได้   
๒ วิธี  ดังนี้  ๑) การชี้ผลที่ตามมาในทางบวก  เป็นการชี้ให้ผู้รับค าปรึกษา เห็นข้อดีและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ  เป็นการสนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษากล้าตัดสินใจหรือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้  และ ๒) การชี้ผลที่
ตามมาในทางลบ เป็นการบอกถึงผลที่ไม่ดีหรือโทษที่อาจจะตามมาจาการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ   ซึ่งการ
ชี้ผลที่ตามมามีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑๐.๑ ทวนซ้ าหรือสะท้อนความรู้สึกเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้รับค าปรึกษาได้เข้าใจเหตุการณ์ได้
ถูกต้อง 

๑๐ .๒ ให้ผู้รับค าปรึกษานึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติของตนเอง 

๑๐.๓ ผู้ให้ค าปรึกษาชี้ผลที่ตามมาจากการรับรู้ของตนเอง 
๑๐.๔ สรุปผลดีและผลเสียของการตัดสินใจหรือการปฏิบัติ 

 
แนวปฏิบัติการรักษาความลับของนักศึกษา 

ความลับของนักศึกษา หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาทุกอย่าง   เช่นข้อมูลครอบครัว  ที่อยู่  
ภูมิล าเนา ประวัติต่างๆทั้งด้านการเรียน  พฤติกรรม  ประวัติสุขภาพและการรักษาพยาบาล เช่น   โรค
ประจ าตัว การตรวจวินิจฉัยโรค อาการของโรค ยาที่ใช้ รักษา  หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เมื่อถูกเปิดเผยไป
แล้วอาจท าให้เกิดความอับอายหรือถูกคุกคามชีวิต เช่น  กรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม ถูกข่มขืน ถูกท าร้าย
ร่างกาย ถูกยิง หรือป่วยเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ เป็นต้น 

หลักการในการตัดสินใจ เพ่ือเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของนักศึกษา มีดังนี้ 
๑. ให้ความส าคัญ เคารพเอกสิทธิ์หรือความเป็นอิสระในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธินักศึกษา 
๒. ความซื่อสัตย์ยึดมั่นในพันธะสัญญา  การขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  

พันธะสัญญาที่จะต้องปกปิดความลับหรือใช้ข้อมูลที่ได้มานั้นอย่างเหมาะสม 
๓. ข้อยกเว้นส าหรับการปกปิดความลับการเปิดเผยความลับสามารถกระท าได้โดยไม่ขัดต่อ

กฎหมายในกรณีที่นักศึกษา ยินยอมและกรณีอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน  เป็นอันตรายต่อตนเอง 
๓.๒ นักศึกษาอยู่ในสภาวะไร้ความสามารถ 
๓.๓ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา กรณีที่เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือซับซ้อน ต้องมีทีมที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือหรือดูแลนักศึกษา 



๒๑ 

 

๓.๔ เพ่ือปกป้องผู้อื่นจากอันตรายหรือเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
๓.๕ เมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การทารุณ

กรรมเป็นต้น 
การจ ากัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลของนักศึกษา 

๑. ข้อมูลในแฟ้มประวัตินักศึกษา  จ ากัดการเข้าถึงข้อมูล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 
บุคคลที่มีหน้าที่เก็บแฟ้มประวัติและเก็บข้อมูลเป็นความลับ   

๒. ข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
๒.๑ จ ากัดตัวบุคคลหรือบุคลากรที่มีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลของนักศึกษา 
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิชาการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษา มีหน้าที่

รักษาความลับของนักศึกษา โดยมี Username /Password ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละโปรแกรม 
๒.๓ รหัส Username/Password ต้องเก็บรักษาเป็นความลับห้ามมิให้บุคคลอื่น

น าไปใช้ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

คณะพยาบาลศาสตร์. (๒๕๕๖). คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา ๒๕๕๗. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

รสวลีย์  อักษรวงส์. (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการพัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา. 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ. (๒๕๕๔). เทคนิคการให้ค าปรึกษา: การน าไปใช้.ขอนแก่น: คลังนานา 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา. (๒๕๕๖).คู่มือบริหารการศึกษา งานวิชาการ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
 

แบบบันทึกการพบและให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

************************************************** 
 

ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา...................................................................รหัส................................................. 
อาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................................................................. 
 
ครั้งที ่ ว. ด. ป. /  

เวลา 
ประเด็นที่พบ / 
ให้ค าปรึกษา 

กิจกรรมของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



๒๕ 

 

ภาคผนวก ข. 
แบบรายงานการติดตามปัญหาเร่งด่วน/ซับซ้อน 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

************************************************* 
 

ชื่อ – สกุล นักศึกษา.............................................................รหัส....................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา.........................................................วันที่..............เดือน........................พ.ศ............ 
 
๑. ประเด็นปัญหาที่พบ   

๑.๑    ด้านการเรียน (เช่น การเรียนตก ทุจริตในการสอบ ขาดเรียน ฯลฯ) 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
๑.๒    ด้านพฤติกรรม (เช่น การคบเพื่อน ความสัมพันธ์ชู้สาว เกเร ทะเลาะวิวาท ฯลฯ) 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
๑.๓    ด้านสุขภาพ  
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
๑.๔    ด้านเศรษฐกิจ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
๑.๕    ด้านอื่นๆ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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๒.   การด าเนินการตามระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
      ๒.๑ อาจารย์ที่ปรึกษา 

* ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

 * ด าเนินการแจ้ง (     )    รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
                                                                                 ….…./……......……./……… 

 
๒.๒ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ 
* ด าเนินการ 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  

              ….…./…….......……./……… 
 
๒.๓ รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ 
* ด าเนินการ
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

                ….…./…….......……./……… 
 

๒.๔ คณบดี 
* ด าเนินการ
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

                                                                   ….…./…….......……./……… 
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ภาคผนวก ค. 
การลงข้อมูลในสมุดบันทึกการท ากิจกรรมและความดี 

 
วิธีการลงข้อมูลในสมุดบันทึกการท ากิจกรรมและความดี 
๑. การลงบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ครั้งที่/วดป. ประเด็นที่พบและการให้ค าปรึกษา ลายเซ็น 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑/๑ ส.ค. 
๒๕๕๘ 

ประเด็นท่ีพบ.......................................................................................... 
การให้ค าปรึกษา..................................................................................... 

xxxx 

   

 

๒. การลงบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ชั้นปีที ่ หมาย

เหต ุ๑ ๒ ๓ ๔ 
๑ ช่ือกิจกรรม................................................................. 

สถานท่ีจัดกิจกรรม...................................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหรือกิจกรรม...................... 

วดป.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

    

       

                                         
๓. การลงบันทึกการท าดีและการได้รับรางวัล/ชื่นชม/เกียรติยศ        

วดป.ที่ได้รับ กิจกรรม/รางวัล/ชื่นชม/เกียรติยศ 
(ระบุ.... โครงการ/ผู้จัด) 

ลายเซ็น 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑ ส.ค. ๒๕๕๘ ช่ือกิจกรรม/รางวัล/ช่ืนชม/เกียรติยศ ........................................................ 
โครงการ (ถ้ามี)........................................................................................... 
จัดโดย........................................................................................................ 

xxxx 

   

 

๔. การลงบันทึกการได้รับทุน 
วดป. 

ที่ได้รับทุน 

รายละเอียดทุน 

 

ลายเซ็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

๑ ส.ค. ๒๕๕๘ ช่ือทุน....................................................................................................... 
จ านวนเงิน............................................................................................... 
ระยะเวลา................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง. 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา.......................... 

------------------------------------------------------------------------------  
ผู้ประเมิน - นักศึกษา ชั้นปีที.่.....................  เพศ   ชาย   หญิง 
๑. การประเมินความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยจะน าผล
การประเมนิที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 

๕  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด    
๔ หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 
๓ หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
๒ หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย 
๑ หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด 

  ๐ หมายถึง  ไม่เคยปรึกษา 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 
ตารางเวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
๑. ก าหนดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา       
การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
๒. ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน       
๓. ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน       
๔. ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

      

๕. ทักท้วงเมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียนในบางวิชาของนักศึกษาไม่เหมาะสม       
๖. ให้ค าปรึ กษาแก่นักศึกษาในการเลือกวิชาเรียน และวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาของนักศึกษาและเป็นไปตามหลักสูตร 

      

๗. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา แนะน า เมื่อผล
การเรียนของนักศึกษาต่ าลง 

      

๘. ให้ค าแนะน านักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของรายวิชาท่ีศึกษา 

      



๒๙ 

 

 

๒.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
๒.๑ เรื่องอ่ืนๆ ที่นักศึกษาตอ้งการได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา (เรียงตามล าดับ ๓ อันดับ) 
๑)……………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
๒)……………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
๓)............................................................................................................................................................ 
๒.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๙. ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาเม่ือเกิดปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ       
๑๐. ให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี       
การให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิต 
๑๑. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย       
๑๒. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต        
๑๓. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการ ปรับตัวในสังคม ปัญหาการคบเพื่อน 
เป็นต้น 

      

๑๔. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม       
๑๕. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา       
การให้ค าปรึกษาด้านการวางแผนและเตรียมตัวเพื่ออาชีพ 
๑๖. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมตัวในการประกอบอาชีพ       
๑๗. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงาน 
ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

      

การให้ค าปรึกษาด้านอื่นๆ  
๑๘. พิจารณาค าร้องต่างๆ ของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวทิยาลัย 

      

๑๙. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ส านักทะเบียนฯ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายวิชาการ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ของ
นักศึกษา 

      

๒๐. รับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเม่ือนักศึกษาต้ องการน าไปแสดง
ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นอันจะเกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษา 

      

๒๑. ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา และหน้าท่ีของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

      



๓๐ 

 

ภาคผนวก จ. 
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ปีการศึกษา.......................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้ประเมิน - อาจารย์ที่ปรึกษา  เพศ  ชาย   หญิง 
    - จ านวนนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล................................คน 
๑. การประเมินความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของอาจารยต์่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยจะน าผลการ
ประเมนิที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
กรุณาใส่เครื่องหมาย  √   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 

๕  หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด    
๔ หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 
๓ หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง 
๒ หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย 
๑ หมายถึง  ตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. จ านวนนักศึกษาท่ีต้องให้ค าปรึกษา       
๒. หน้าท่ีและบทบาทของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา      
๓. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา      
๔. การจัดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ       
๕. นักศึกษาสามารถนัดพบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้กรณีท่ีไม่พบอาจารย์      
๖. การจัดคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา      
๗. การอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นระยะ      
๘. การปรึกษาอาจารย์ผู้รู้ท่านอื่น ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้      
๙. การประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยนักศึกษาในความดูแล      
๑๐. การน าผลการประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับปรุงการท างานของอาจารย์ท่ีปรึกษา      
๑๑. อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพียงพอแก่การให้ค าปรึกษา      
๑๒. อาจารย์มีทักษะในการให้ค าปรึกษา      
๑๓. อาจารย์อุทิศตนเองตามสมควรเพื่อการให้ค าปรึกษาในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษา      
๑๔. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา       

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอ่ืนๆ .......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................  



๓๑ 

 

ภาคผนวก ฉ. 
ก าหนดการด าเนินงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๑.รับมอบหมายรายชื่อและขอ้มูลของนักศึกษาท่ีอยู่ใน
ความดูแล 

 

-๑ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น  

๒.พบนักศึกษาตามตารางก าหนดการของคณะ 

(อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง) 
 

-สัปดาห์ที่ ๒ ของการเปิดภาคเรียน และสัปดาห์
สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา 

๓.ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และช่วยเหลือนักศึกษา ตาม
หน้าท่ีและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 

(คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา) 
 

-ตลอดปีการศึกษา และต่อเนื่องจนนักศึกษาแต่ละคน
ส าเร็จการศึกษา 

๔.ส่งผลการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการงานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

    -กรณีเร่งด่วน รายงานผลหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ       
    -กรณีไม่เร่งด่วน รายงานผลทุก ๓ เดือน  
(ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกของคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา) 
 

-ไตรมาส ระยะที่ ๑ สัปดาห์สุดท้ายเดือนมีนาคม 

-ไตรมาส ระยะที่ ๒ สัปดาห์สุดท้ายเดือนมิถุนายน 

-ไตรมาส ระยะที่ ๓ สัปดาห์สุดท้ายเดือนกันยายน 

-ไตรมาส ระยะที่ ๔ สัปดาห์สุดท้ายเดือนธันวาคม 

๕.ส่งผลการด าเนินงานและข้อมูลของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

-สัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดภาคการศึกษาปลาย 

๖.ส่งผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษา
ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คณะอนุกรรมการงานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ปีละ ๑ ครั้ง) 
 

-สปัดาห์สุดท้ายก่อนปิดภาคการศึกษาปลาย 

๗.วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงการด าเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

 

-สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาต้น 

 
 
 



๓๒ 

 

ภาคผนวก ช. 
รายช่ือคณะผู้จัดท าคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
ที่ปรึกษา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์   ธรรมิกบวร   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. อาจารย์จารุวรรณ   ชุปวา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
คณะผู้จัดท า 
 

๑. อาจารย์ ดร.อาภรณ์           ค าก้อน 
๒. อาจารย์เกษร สายธนู  
๓. อาจารย์สุวภัทร   นักรู้ก าพลพัฒน์   
๔. อาจารย์ไพลิน พิณทอง  
๕. อาจารย์กิ่งกาญจน์             ไชยบุตร  
๖. นางสาวสิรินุช   หมื่นเจริญ    

 
   

  




