
 
 
 
 
 

 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
 
 

 
 
 

โดย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 



ค าน า 

 

 อาจารย์ที่ปรึกษา มีภารกิจในการให้ค าปรึกษา แนะน า และดูแลนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฉบับนี้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทราบแนวทางในการให้ค าปรึกษา และ
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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 

นิยามของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ที่คณะฯ มอบหมายให้ เป็นผู้แนะน า แนะแนว และให้ค าปรึกษ า 

นักศึกษากลุ่มหนึ่งประมาณ 10 - 14 คน ในแต่ละปีการศึกษา โดยให้ใช้กระบวนการหรือกรรมวิธี           

ของการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ นักศึกษารู้จัก และเข้าใจตัวเองทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียน เรื่องส่วนตัว     

เรื่องสังคม และการปรับตัว เพ่ือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในหอพักซึ่งคาดหวังว่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมาย

จะช่วยให้นักศึกษา รู้จักสังคม สิ่งแวดล้อม และรู้จักโลกได้อย่างกว้างขวาง  จนสามารถท าให้นักศึกษาเข้าใจ

และรู้จักตัวเอง รู้จักคิด รู้วิธีแก้ปัญหา รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดลงตัว และถูกต้อง ในสังคม      

ยุคศตวรรษที่ 21 
 

คุณลักษณะท่ีดีของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. การยอมรับผู้รับการปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการให้การปรึกษา เนื่องจาก

ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาเนื่องจากผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาต่างมีวิถีชีวิต มีค่านิยมและ

ความเชื่อความเคยชินที่เป็นของตนเอง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือขัดเคืองใจ ผู้ให้การปรึกษา  

จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งหรือขัดเคืองใจ 

ผู้ให้การปรึกษาจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก  

นึกคิดที่เป็นทางลบของตนเอง (เช่น ความรังเกียจ ความมีอคติ ความไม่พึงพอใจ  เป็นต้น) จนสามารถยอมรับ

ในความแตกต่างของผู้รับการปรึกษาได้อย่างไม่มีเงื่อนไข ขณะเดียวกันยังคงความเป็นตัวของตัวเองอยู่ คือ 

ยอมรับผู้รับการปรึกษาได้ แม้ว่าตนเองจะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษา 

2. ผู้ให้การปรึกษาไม่ยึดตนเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินผู้อ่ืน เพราะการยึดผู้ให้การปรึกษา  

เป็นศูนย์กลาง เป็นอุปสรรคที่จะท าให้ผู้ให้การปรึกษาขาดความเข้าใจผู้รับการปรึกษาอย่างถ่องแท้ และผู้รับ

การปรึกษาไม่เกิดความไว้วางใจ เกิดแรงต้านหรือปกปูองตนเอง ไม่สามารถที่จะสื่อถึงความต้องการแท้จริง 

ของผู้รับการปรึกษาได้ 

3. มีเจตคติที่ดีในการให้ความช่วยเหลือคือ  ผู้ให้การปรึกษามีความตั้งใจ มีความเมตตา ชอบที่จะ 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจ  เป็นมิตรและจริงใจ มีท่าทีที่อบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ  

4. มีเจตคติที่ดีต่อการให้การปรึกษาโดยเชื่อว่ากระบวนการให้การปรึกษาสามารถช่วยแก้ปัญหา  

ให้ผู้รับการปรึกษาได้จริง ท าให้เกิดก าลังใจและไม่ท้อถอยต่อการให้การปรึกษา 
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5. มีความเห็นอกเห็นใจ (EMPATHY) คือ ผู้ให้การปรึกษามีความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิด และ 

ความคับข้องใจที่อยู่ในจิตใจของผู้รับการปรึกษาอย่างลึกซึ้ง จนท าให้ผู้ให้การปรึกษาเกิดความเห็นใจ ส่งผล 

ให้เกิดการสื่อสารกันด้วยภาษาใจอันเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ 

ผ่อนคลาย และลดปฏิกิริยาทางจิตใจ หรือทลายก าแพงที่มาขวางกั้น เป็นผลให้ผู้รับการปรึกษาให้ความร่วมมือ

ได้อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการการปรึกษา ท าให้การสื่อสารเป็นไปด้วยความกระจ่างชัดมากข้ึน 

ข้อพึงระวัง คือ ความเห็นอกเห็นใจ แตกต่างจากการมีอารมณ์ร่วม (SYMPATHY) ซึ่งเป็นอุปสรรค 

ต่อการให้การปรึกษา เนื่องจากมีอารมณ์ร่วมกับผู้รับการปรึกษา อาจเป็นผลให้การปรึกษาเกิดความมืดมน

หรือมีอคติ เช่น จนมุม หรือรู้สึกสงสาร โกรธแค้น ชิงชัง ท าให้ผู้รับการปรึกษาขาดการตระหนักในบทบาท

ผู้ให้การปรึกษา และท าให้ไม่สามารถให้การปรึกษาท่ีเป็นกลางได้ 

 6. มีความส านึกในคุณค่าของคนคือ เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดความหวังในการให้

ค าปรึกษา 

7. มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขันมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และเห็นว่าปัญหาทั้งหลายสามารถแก้ไขหรือ

คลี่คลายไปในทางทีด่ีได้ เป็นผู้ที่ชอบแก้ไขปัญหา 

8. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คือไม่แสดงความหุนหันพลันแล่นหรือเอาชนะผู้รับการปรึกษา สามารถ

ควบคุม และปรับอารมณ์ได้ มีความพร้อมทางอารมณ์ มีความอดทนและใจเย็น 

9. เป็นผู้ฟังที่ดี รู้จักเก็บรักษาความลับ 

10. เป็นคนช่างสังเกตไวต่อความรู้สึกตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือช่วยให้รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด

ของตนเองและผู้อ่ืน เปรียบเสมือนรับสัญญาณเตือนได้เร็ว จะช่วยส่งผลให้เกิดการปรับท่าที่ให้เหมาะสม  

ได้เร็วขึ้น เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการให้การปรึกษา และเกิดความระมัดระวังให้มากขึ้น 

11 .ยอมรับและพัฒนาตนเองเสมอด้วยการหมั่นตรวจสอบบทบาทและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ในการให้การปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามหลักให้การปรึกษา 

12. มีทักษะการสื่อสารที่ดี  คือ ท าหน้าที่เป็นเครื่องรับและเครื่องส่งที่ดี เพ่ือช่วยให้การรับข้อมูล 

และการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความรู้สึก เพ่ือช่วยให้การรับข้อมูล และการถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความรู้สึก 

นึกคิดและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความชัดเจน และตรงกันระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับ  

การปรึกษาได้ตลอดกระบวนการ 
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บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ (Academic advisor) 

 อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นรายกลุ่มๆละ 10 - 14 คน 
และรายบุคคลตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ให้  และเวลาที่นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาแต่ละคน  โดยดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านวิชาการ ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 

1) หลักสูตร 
2) ระบบการจัดการศึกษา 
3) การลงทะเบียนเรียน และซ่อมเสริม 
4) วิธีการเรียน การสอน การประเมินผล 
5) ฯลฯ 

           ให้ก าลังใจแก่นักศึกษาด้านการเรียน  เมื่อพบว่านักศึกษามีปัญหาเรื่ องการเรียนอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหาวิธีการช่วยเหลือ เช่น การทบทวน  หรือติดต่ออาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
ที่นักศึกษามีปัญหา ให้การช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล  คอยสอบถามหรือติดตามความก้าวหน้า 
ด้านการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตร่วมกับฝุายกิจการ
นักศึกษา 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต 
                     การให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เป็นหน้าที่หลัก 
ของฝุายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา โดยจะดูแลนักศึกษาตั้งแต่เ ริ่มเข้ามาใช้ชีวิต 
อยู่ในรั้วเกื้อการุณย์ โดยดูแลเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1)  ด้านร่างกาย 
  -  สุขภาพของนักศึกษา  เมื่อพบนักศึกษาเจ็บปุวย ในเวลาราชการให้แจ้งต่อหัวหน้าฝุาย

กิจการนักศึกษา นอกเวลาราชการในวัยหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แจ้งอาจารย์เวรฯ หรือ
ในเวลายามวิกาลให้แจ้งผู้ช่วยพยาบาลเวรฯ ดูแลสุขภาพ เพ่ือให้น านักศึกษาไปพบแพทย์  อาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจนักศึกษาจนหายจากอาการเจ็บปุวย 

  -  การแต่งกาย  ดูแลให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มีความสง่างามตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการเป็นนักศึกษาพยาบาล 

  -  ความสะอาดของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 
  2)  ด้านจิตใจ   
  -  ดูแลให้ค าแนะน าที่ถูกต้องกับนักศึกษา เช่น เรื่องการคบเพ่ือนชายที่ไม่ให้เกิดผลกระทบ

ต่อการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาต้องสร้างความเป็นกันเองให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาไว้วางใจ สามารถ
พูดคยุระบายปัญหาต่างๆให้อาจารย์ทราบ และร่วมกันหาทางออกท่ีดีที่สุดเมื่อพบปัญหา 

  -  ดูแลนักศึกษาให้เกิดความอบอุ่นใจ  สามารถปรับตัว และมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ใน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้  
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  3)  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
  -  ดูแลถามทุกข์สุขในเรื่องความเป็นอยู่ในหอพัก การปรับตัวกับรุ่นพ่ี เพ่ือน อาจารย์  

กฎระเบียบ  และสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในคณะฯ  เมื่อพบว่านักศึกษามีปัญหาอึดอัดใจเรื่องต่างๆ  อาจารย์ 
ที่ปรึกษามีหน้าที่พูดคุยซักถามปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษา  และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา   
หรือพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษาในบางกรณีท่ีต้องร่วมกันแก้ปัญหา 

  -  ให้ข้อมูลนักศึกษาเรื่องทุนต่างๆ ของคณะฯ ซ่ึงมีทั้งทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทุน
สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ทุนของคณะฯ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทุนพ่ีช่วยน้องของสมาคมศิษย์เก่า
พยาบาลเกื้อการุณย์ เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเงิน 

  -  สอบถามความต้องการทุนของนักศึกษา 
  -  พิจารณาและจัดสรรทุนทุนให้แก่นักศึกษาท่ีมีปัญหาทางด้านการเงิน 
  -  ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาเรื่องการใช้จ่ายอย่างประหยัด  มีความพอเพียงในการใช้ชีวิต 

ประจ าวันไม่ฟุุมเฟือย 
4)  ด้านจิตวิญญาณ 

  -  ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ   
ทั้งนักศึกษาไทยพุทธ  มุสลิม  และคริสต์ เพ่ือให้นักศึกษาเป็นคนดีและมีความสุข 

  5)  ด้านวินัย 
  -  ให้ข้อมูลเรื่องวินัย  บทลงโทษเมื่อกระท าความผิดให้แก่นักศึกษา และกระตุ้นนักศึกษา  

ให้เกิดความตระหนักในการประพฤติตนที่ถูกต้องตามระเบียบของคณะฯ 
  -  รายงานความประพฤติของนักศึกษาที่มีปัญหาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการรับทราบ  

เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา และติดตาม 
  -  ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีท่ีนักศึกษาประพฤติผิดระเบียบ วินัยของคณะฯ 
  -  ตักเตือนและติดตามความประพฤตินักศึกษาที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง และรายงาน

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
  6)  ด้านอื่นๆ 
  -  ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์

ที่ปรึกษา 
  -  สร้างสัมพันธภาพ  และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา  อาจารย์  และคณะฯ 
  -  บันทึกข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างเป็นระบบ 
  -  ให้ข้อมูลย้อนกลับมายังผู้บริหาร  และอาจารย์ที่เก่ียวข้องเมื่อพบปัญหา 
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

การปฐมนิเทศนักศึกษา 

 

ด้านวิชาการ 

(Learning) 
 

ด้านทักษะชีวิต 

(Living) 
 

- แนะน าประวัติและความเป็นมาของ 
คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร 
- คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
- ภาควิชาฯ และการจัดการเรียนการสอน 
- หน่วยบริการทางการศึกษา 
      ห้อง Lab ต่างๆ 
Clinical lab 
ห้องเรียน 
      ห้องสมุด 
- การเตรียมตัวและการปรับตัวเพ่ือการ 
  เรียนรู้ 
- แนะน าผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ  
  อาจารย์ประจ าชั้น และอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับ  
  ปริญญาตรี 
 

กิจกรรมอบรมธรรม  เพ่ือ 
   - บ่มเพาะความดี และคุณค่าวิชาชีพ 
   - พรหมวิหาร 4 กับการพยาบาล 
   - อิทธิบาท 4 กับความส าเร็จ 
หอพักและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
วินัย และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
สวัสดิการ 
   - ด้านอาหาร 
   - การเดินทางไปแหล่งฝึก 
   - การดูแลสุขภาพ 
   - ทุนการศึกษา 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
การใช้ชีวิต/การปรับตัวในกรุงเทพมหานคร 
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คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา 

ระบบการให้ค าปรึกษา 
กลไกการให้ค าปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัติ 
หลักฐานเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

   
           นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
            อย่างน้อย 3 ครั้ง/ภาคเรียน 

 
 

    แก้ปัญหาได ้
 
 

          นักศึกษาขอรับความช่วยเหลือ 
                 ผ่านช่องทางต่างๆ 

 
แจ้งอาจารย์ประจ าชั้น   
และอาจารย์ผูเ้กี่ยวข้อง          แกป้ัญหาไม่ได ้
 
   แก้ปัญหาได ้

 
              ปรึกษาหัวหน้าภาควิชาฯ 

 
 
 

                          แก้ปัญหาไม่ได ้
 

 

    รายงานรองคณบดฝีุายกิจการนักศึกษา/ 
   รองคณบดีฝุายวิชาการ เพื่อแจง้ผู้ปกครอง 

คณบด ี
 

สิงหาคม คณบดีอนุมตัิค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษา 

อาจารย ์
ที่ปรึกษา 
 
 

- สิงหาคม 
- ตุลาคม 
- ธันวาคม 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าปรึกษานักศึกษาอย่างน้อย 
3 ครั้ง/ภาคเรียน คือ 

1. เปิดภาคการศึกษา 
2. ระหว่างภาคการศึกษา 
3. ปิดภาคการศึกษา 

บันทึกการให้
ค าปรึกษาในระบบ 
TheDB Dashboard 

อาจารย ์
ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นักศึกษาสามารถขอ
ค าปรึกษาจากอาจารย ์
ที่ปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น 

- พบโดยส่วนตัว 
- พบแบบกลุ่ม 
- ผ่านช่องทางไลน์ 
- ผ่านช่องทางโทรศัพท์ 

บันทึกการให้
ค าปรึกษาใน 
ระบบ TheDB 
Dashboard /
ข้อความทางไลน ์

- อาจารย ์
ที่ปรึกษา 
- หัวหนา้
ภาควิชา 

 

ภายใน  
1 สัปดาห ์

กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
ไม่สามารถแก้ปญัหาได ้
ให้รายงานข้อมูลเพื่อส่งต่อ
หัวหน้าภาควิชาและร่วมหา
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

บันทึกการให้
ค าปรึกษาใน 
ระบบ TheDB 
Dashboard /
ข้อความทางไลน ์

อาจารย ์
ที่ปรึกษา/
หัวหน้าภาควิชา 

ภายหลัง
จากท่ีได้รบั
การรายงาน 

หากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชา ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้  
ให้รายงานผลการด าเนินงาน
การให้ค าปรึกษาแก่รอง
คณบดฝีุายกิจการนักศึกษา/
รองคณบดฝีุายวิชาการเพื่อ
แจ้งผู้ปกครองต่อไป 
 

บันทึกข้อความ/
รายงานการประชุม/
บันทึกการให้
ค าปรึกษาใน 
ระบบ TheDB 
Dashboard 
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ระบบการให้ค าปรึกษา 
กลไกการให้ค าปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัต ิ
หลักฐานเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

แก้ปัญหาได้     
                         ส่งต่อ   
              ผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์ 
  ประจ าภาควิชาการพยาบาลจิตเวชศาสตร/์   
       อาจารย์ที่เชี่ยวชาญการให้ค าปรึกษา/ 
                        ศูนย์ศุภร  

 

 
                     แก้ปัญหาไม่ได ้

 
 

 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

เพื่อพิจารณา 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์ประจ า
ช้ัน 

ทันทีท่ี 
มีมต ิ

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษา รองคณบดฝีุาย
วิชาการ อาจารย์ประจ าภาค
วิชาการพยาบาลจติเวช
อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้าน 
การให้ค าปรึกษา  
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา 
บุคลากรที่เกีย่วข้อง และ
ผู้ปกครอง ประชุมร่วมกันเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

- บันทึกข้อความ 
- รายงานการประชุม 
- ใบรับรองแพทย ์

 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

 

ทุกวัน
จันทร์ที่ 3 
ของเดือน 

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษา น าผลการประชุม
ร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญ        
นักสหวิชาชีพ อาจารย์ประจ า
ช้ัน อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ปกครองรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 

รายงานการประชุม 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

 

ภายหลัง 
มีมต ิ

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษา และรองคณบด ี
ฝุายวิชาการด าเนินการตามมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

รายงานการประชุม 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์ประจ า
ช้ัน 
- บุคลากรที ่
รับผิดชอบ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศกึษา รองคณบดฝีุาย
วิชาการ อาจารย์ประจ า 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ อาจารย์ทีเ่ชี่ยวชาญ
ด้านการให้ค าปรึกษา  
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
ติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่อง
ของนักศึกษา 
จนส าเร็จการศึกษา 
 

บันทึกการให้
ค าปรึกษาใน 
ระบบ TheDB 
Dashboard /
ข้อความทางไลน ์

ติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่อง 
ของนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

 

 

   ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ 
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คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษากรณีรุนแรงอ่อนไหว (Sensitive Care) 

 

ระบบการให้ค าปรึกษา 
กลไกการให้ค าปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัต ิ
หลักฐานเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

            แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

 
    
         นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
          อย่างน้อย 3 ครั้ง/ภาคเรยีน 

 
      

    แก้ปัญหาได ้

 
 

           นักศึกษาขอรับความช่วยเหลือ 
                 ผ่านช่องทางต่างๆ 

 
แจ้งอาจารย์ประจ าชั้น   
และอาจารย์ผูเ้กี่ยวข้อง            แก้ปัญหาไม่ได ้

 
   แก้ปัญหาได ้
 

              รายงานหัวหน้าภาควชิา 
 

 
                        แก้ปัญหาไม่ได้ 

 
 

     รายงานรองคณบดีฝาุยกิจการนักศึกษา/ 
    รองคณบดีฝุายวิชาการ เพื่อแจง้ผู้ปกครอง 

คณบด ี
 

สิงหาคม คณบดีอนุมตัิค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย ์
ที่ปรึกษา 

อาจารย ์
ที่ปรึกษา 
 
 

- สิงหาคม 
- ตุลาคม 
- ธันวาคม 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา
นักศึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง/
ภาคเรยีน คือ 

1. เปิดภาคการศึกษา 
2. ระหว่างภาคการศึกษา 
3. ปิดภาคการศึกษา 

บันทึกการให้ค าปรึกษา
ในระบบ TheDB 
Dashboard 

อาจารย ์
ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นักศึกษาสามารถขอ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆเช่น 

- พบโดยส่วนตัว 
- ผ่านช่องทางไลน์ 
- ผ่านช่องทางโทรศัพท ์

บันทึกการให้ค าปรึกษา
ในระบบ TheDB 
Dashboard /ข้อความ
ทางไลน ์

- อาจารย ์
ที่ปรึกษา 
- หัวหน้า
ภาควิชา 

 

ภายใน  
1 สัปดาห ์

กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ให้
รายงานข้อมูล เพื่อส่งต่อ
หัวหน้าภาควิชาและร่วมหา 
แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

บันทึกการให้ค าปรึกษา
ในระบบ TheDB 
Dashboard /ข้อความ
ทางไลน ์

อาจารย์ที่
ปรึกษา/หัวหน้า
ภาควิชา 

ภายหลัง
จากท่ีได้รบั
การรายงาน 

หากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าภาควิชา ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้
รายงานผลการด าเนินงานการ
ให้ค าปรึกษาแก่รองคณบดี
ฝุายกิจการนักศึกษา/รอง
คณบดฝีุายวิชาการ 
เพื่อแจ้งผู้ปกครองต่อไป 

 

บันทึกข้อความ/
รายงานการประชุม/
บันทึกการให้ค าปรึกษา
ในระบบ TheDB 
Dashboard 
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ระบบการให้ค าปรึกษา 
กลไกการให้ค าปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัติ 
หลักฐานเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

   แก้ปัญหาได ้
                    ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ  
         เช่น อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล 
          จิตเวชศาสตร/์อาจารย์ที่เช่ียวชาญ 

 การให้ค าปรึกษา 
 

    
                                      แก้ปัญหาไม่ได ้
 
   แก้ปัญหาได ้
 
 
 
 

 
 
                                 แก้ปัญหาไม่ได ้
 
 
 

เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพื่อขอความคิดเห็น 

 

 
 

 
  รายงานความก้าวหน้า 

    ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน  
 เพื่อขอความคิดเห็น 

 
                             กรณีทีป่ัญหารุนแรง 

 
 

            รายงานต่ออธิการบดีเพื่อขอความคิดเห็น 
 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์ประจ า
ช้ัน 

ทันทีท่ีมีมต ิ รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษา รองคณบดฝีุาย
วิชาการ อาจารย์ประจ า 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ อาจารย์ทีเ่ชี่ยวชาญ
ด้านการให้ค าปรึกษา  
นักจิตวิทยา บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง 
ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา 

- บันทึกข้อความ 
- รายงานการประชุม 

 
 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์ประจ า
ช้ัน 

ทันทีท่ีทราบ
ผล 

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษา รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ น าส่งรักษา 
กับจิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญที่
ศูนย์ศุภร คณะแพทยศาสตร ์
วชิรพยาบาล 

- บันทึกข้อความ 
- ใบรับรองแพทย ์

 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

 

ทุกวันจันทร์
ที่ 3 ของ
เดือน 

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษา น าผลการประชุม
ร่วมกับจิตแพทย์ นักจติวิทยา 
อาจารย์ประจ าชั้น อาจารย์ที่
ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และผูป้กครอง รายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

รายงานการประชุม 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

ทุกวันจันทร์
ที่ 3 ของ
เดือน 

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษาและรองคณบดฝีุาย
วิชาการด าเนินการตามมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

รายงานการประชุม 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

ภายหลัง 
มีมต ิ

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษาและรองคณบดฝีุาย
วิชาการด าเนินการตามมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและรายงานต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

 

- บันทึกความเห็น
อธิการบด ี
- รายงานการประชุม 

ส่งรักษากับจิตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทีศู่นย์ศภุร 
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ระบบการให้ค าปรึกษา 
กลไกการให้ค าปรึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบัติ 
หลักฐานเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 
ด าเนินการตามความคิดเห็นของอธิการบด ี

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

ภายหลัง 
มีมต ิ

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษาและรองคณบด ี
ฝุายวิชาการด าเนินการ 
ตามความเห็นชอบของ
อธิการบด ี

 

รายงานการประชุม 
 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 

ภายหลัง 
มีมต ิ

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษาและรองคณบด ี
ฝุายวิชาการ ด าเนินการ
รายงานผลให้ผูเ้กี่ยวข้อง
ทราบ 

รายงานการประชุม 
 

- รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา 
- รองคณบดีฝุาย
วิชาการ 
- อาจารย์ที่
ปรึกษา 
- อาจารย์ประจ า
ช้ัน 
- บุคลากรที ่
รับผิดชอบ 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดฝีุายกิจการ
นักศึกษา รองคณบดฝีุาย
วิชาการ อาจารย์ประจ า 
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ อาจารย์ทีเ่ชี่ยวชาญ
ด้านการให้ค าปรึกษา  
และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
ติดตามการดูแลรักษา
ต่อเนื่องของนักศึกษา 
จนส าเร็จการศึกษา 

บันทึกการให้
ค าปรึกษาใน 
ระบบ TheDB 
Dashboard /
ข้อความทางไลน ์

 

รายงานผลให้ผูเ้กี่ยวข้องรับทราบ 

ติดตามการดูแลรักษาต่อเนื่อง 
ของนักศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
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หลักการและแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา 

การปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจใน

หลักการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษารู้และตระหนักในหน้าที่บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนเทคนิค

การให้ค าปรึกษาดังนี ้

1. หลักการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาควรยึดหลักการให้ค าปรึกษา      

แก่นักศึกษาดังนี้ 

1.1 สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาควรสร้างความสัมพันธ์ 

อันดีกับนักศึกษาโดยสร้างความศรัทธาน่าเชื่อถือไว้วางใจให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการพูดอย่าง เป็นมิตรเป็นกันเอง

และพยายามเข้าใจนักศึกษา 

1.2 ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาควรศึกษาข้อมูล

ส่วนตัวของนักศึกษาสังเกตและเข้าใจในบุคลิกภาพลักษณะนิสัยตลอดจนลักษณะปัญหาเพ่ือเลือกใช้วิธีการ

แก้ปัญหาให้สอดคล้องกัน 

1.3 ความแตกต่างของลักษณะปัญหากับผลกระทบต่อชีวิตของนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง

เข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาว่ามีปัญหารอบด้านที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม

ภายนอกอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรให้ค าปรึกษาได้ทุกด้านและถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของอาจารย์  

ที่ปรึกษาซึ่งอยู่ใกล้ชิดเสมือนเป็นบิดามารดาคนที่สองของนักศึกษาที่ต้องดูแลแก้ปัญหาให้ความรักและ 

ความอบอุ่นเช่นเดียวกัน 

1.4 การยอมรับให้เกียรติเคารพตนเองและบุคคลอ่ืนอาจารย์ที่ปรึกษาพึงยอมรับนักศึกษา 

ในฐานะ “ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินักศึกษาทั้งกริยาท่าทางค าพูดไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามพึงให้ค าปรึกษา

ด้วยใจกว้างหนักแน่นรับฟังด้วยความเมตตาเป็นกลางไม่กล่าวละเมิดผู้อ่ืนในทางเสียหายไม่เป็นธรรมและ  

สอนให้นักศึกษาพึงเคารพสิทธิของผู้อ่ืนยอมรับบุคคลอ่ืนเช่นเดียวกับการยอมรับตนเอง 

1.5 หลักการติดตามและประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษาควรบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา

การแสวงหาข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบการท าความเข้าใจในปัญหาเรื่องราวให้กระจ่างและใช้เป็นฐานข้อมูล  

การให้ค าปรึกษาในครั้งต่อๆไปรวมทั้งติดตามผลภายหลังให้ค าปรึกษาและชี้แนะนักศึกษา 

1.6 หลักแห่งจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ครูอาจารย์อย่างเคร่งครัดเช่นการรักษาข้อมูลความลับส่วนตัวของนักศึกษาไม่ก่อความสัมพันธ์ฉันชู้สาว  

ไม่เรียกร้องเงินทองเพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่น านักศึกษาไปในทางเสื่อมและไม่ก่อปัญหาเพ่ิม 

2. เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

2.1 เทคนิคการรับฟัง 

(1) มองนักศึกษาขณะรับฟังปัญหาด้วยความสนใจ 

(2) วางท่าทีที่สบายไม่เคร่งเครียด 
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(3) ตอบสนองการพูดของนักศึกษาด้วยการรับค าแสดงสีหน้าท่าทางตอบรับ 

(4) สะท้อนความรู้สึกและเข้าใจความรู้สึกนักศึกษาด้วยการทวนค าพูดและแสดงความเห็น

ใจต่อปัญหาที่นักศึกษาประสบอยู ่

(5) ใช้ความเงียบในบางครั้งเพ่ือให้นักศึกษาทบทวนสิ่งต่างๆด้วยตนเอง 

(6) กระตุ้นให้นักศึกษาระบายความเครียดความคับข้องออกมาด้วยค าถามและค าปลอบโยน

โดยแสดงว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่พ่ึงที่คิดหาทางช่วยเหลือและแนะน าได้ 

2.2 เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ 

(1) สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรอบอุ่นด้วยการยิ้มแย้มและค าพูดอ่อนโยน 

(2) สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาด้วยค าถามและแสดงท่าทาง 

(3) เมตตากรุณาแก่นักศึกษาด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลายๆทางที่จะช่วยให้นักศึกษาพิจารณา

เป็นทางออก 

(4) แสดงความจริงใจเมื่อนักศึกษามาขอค าปรึกษาด้วยการหยุดท าอย่างอ่ืนและตั้งใจเต็มใจ

กระตือรือร้นที่จะรับฟังนักศึกษา 

(5) เปิดใจให้นักศึกษาทราบถึงความตั้งใจสนใจและห่วงใยที่จะช่วยนักศึกษาเสมือนลูกและ

ศิษย์คอยติดตามไถ่ถามอย่างสม่ าเสมอถึงผลจากการให้ค าปรึกษาไปแล้ว 

2.3 เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

(1) ให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้องถูกวิธีโดยศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวข้องให้มากและถ่องแท้

อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจดจ าข้อมูลเหล่านี้อย่างแม่นย าและเรียนรู้วิธีแก้ปัญหากรณีต่างๆไว้ล่วงหน้า 

(2) รับฟังปัญหาข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนทุกด้านโดยกระตุ้นให้นักศึกษาบอกเล่าเรื่องราว

เหตุผลและความรู้สึกระหว่างฟังไม่ควรขัดจังหวะหรือใช้ค าพูดตอบโต้ว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้นเช่นนี้จนนักศึกษา

ไม่กล้าบอกข้อมูลต่อไป 

 (3) การตีความเรื่องราวข้อมูลที่ไม่ชัดเจนควรถามความเห็นความรู้สึกจากนักศึกษาด้วยว่า

อาจเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ได้การตีความใดๆหากตีความผิดพลาดไม่ใช้หลักการดังกล่าวอาจท าให้การแก้ปัญหา

ผิดพลาดได ้

(4) การสะท้อนตัวตนของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนโดยใช้ค าพูด

กระตุ้นน านักศึกษาได้ส ารวจตนเองและกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาหรืออาจารย์บอกความรู้สึกนึกคิด

ของตนวิจารณ์นักศึกษาออกมาตรงๆและจริงใจเพ่ือให้เป็นกระจกสะท้อนที่นักศึกษาจะได้มองเห็นเข้าใจตน

และคนอื่นชัดเจนขึ้นแต่ต้องอยู่บนหลักแห่งความสุภาพและบรรยากาศไม่เคร่งเครียดจริงจังเกินไป 

(5) การตั้งค าถามอาจารย์ที่ปรึกษาควรใช้ค าถามที่ชัดเจนสุภาพและมีจุดหมายที่ต้องการให้

นักศึกษาสะท้อนข้อมูลเหมาะสมและใช้ค าถามเพ่ือให้ได้ค าตอบที่แน่ชัดโดยมีจุดมุ่งหมายจะสร้างความเข้าใจ

ในแง่มุมต่างๆของนักศึกษา 
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(6) การชี้ทางออกเพ่ือแก้ปัญหาแก่นักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้เทคนิคการให้ก าลังใจโดยใช้

ค าพูดกระตุ้นให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหาเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและเสนอแนะให้นักศึกษา  

ใช้เหตุผลในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
 

 3. การบันทึกและการรายงานการปฏิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษานั้นจะต้องบันทึกการท างานไว้อย่างเป็นระบบ

เป็นรายกรณีนับตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา โดยลงข้อมูลในระบบ TheDB Dashboard 

(อาจารย์ที่ปรึกษา) ดังนี้ 

(1) เข้าสู่ระบบ TheDB Dashboard (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2) เลือกหัวข้อการให้ค าปรึกษา “อาจารย์ที่ปรึกษา” 
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 (3) ข้อมูลรายการการให้ค าปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4) การจัดการข้อมูลการให้ค าปรึกษา 
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(5) การเพ่ิมข้อมูลการให้ค าปรึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(6) การบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษา 
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สรุปหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ 

1.1 ให้การปรึกษาแนะแนวนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1.2 ให้ค าแนะแนวนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 

1.3 ควบคมุการลงทะเบียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1.4 ให้การแนะแนวนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการค้นคว้าและติดตามผลการเรียนของ

นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 

1.5 ให้การปรึกษาแนะแนวหรือตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง 

1.6 ให้การปรึกษาแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 

1.7 ให้ความรู้ความเข้าใจและตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าคะแนนเฉลี่ย

สะสมของนักศึกษา 
 

2. ด้านบริการและพัฒนานักศึกษาได้แก่ 

2.1 ให้การแนะแนวเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่างๆของคณะและทุนการศึกษา 

2.2 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวเช่นปัญหาสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต 

2.3 ให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมเช่นปัญหาการปรับตัวในสังคมและปัญหาการคบเพ่ือน 

2.4 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพความประพฤติและจริยธรรม 

2.5 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพเช่นลักษณะงานสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

ต่างๆ ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

2.6 ให้การแนะแนวเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามท่ีคณะก าหนด 
 

3. ด้านอ่ืนๆได้แก่ 

3.1 พิจารณาค าร้องต่างๆของนักศึกษาและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 

3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น ฝุายวิชาการ  

ฝุายกิจการนักศึกษา เพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา 

3.3 ก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 

3.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบเพ่ือใช้กับแฟูมระเบียน

สะสมของนักศึกษา 
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3.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาอาจารย์และคณะ 

3.6 ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการน าไป

แสดงแก่ผู้อ่ืน 

3.7 ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์

ที่ปรึกษา 

3.8 ให้ค าตักเตือนกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อยหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 

 

ตารางการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีก าหนดการพบนักศึกษา ดังนี้ 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1    วันจันทร์แรกของเดือน 

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2    วันจันทร์แรกของเดือน 

3. นักศึกษาชั้นปีที่ 3    วันอังคารแรกของเดือน 

4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4    วันอังคารแรกของเดือน 

หมายเหตุ   เวลาและสถานที่การพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาให้ตรวจสอบจากตารางเรียน 
 

 
 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 

คร้ังท่ี รายการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 

วันปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ 

 

1. พบนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

2. แนะน าตัวห้องพักอาจารย์หมายเลขโทรศัพท์ 

3. อธิบายหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. ข้อปฏิบัติของนักศึกษา 

5. การติดต่อ/ช่วงเวลาที่นักศึกษาเข้าพบ 

6. โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชาที่ต้องเรียน 

    6.1 แผนการเรียน 

    6.2 ตารางเรียนตารางสอบ 

7. การลงทะเบียนเรียน 

8. ทุนการศึกษา 

9. แนะแนววิธีเรียนและวิธีค้นคว้า 

10. แนะน าการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและสถาบัน 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. คู่มือนักศึกษา 

3. เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

(www.http://kcn.ac.th) 

 

2 

 

1. สอบถามผลการเรียนปัญหาการเรียน 

2. การจัดการศึกษาของคณะ 

 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

ว่าด้วยการจัดการศึกษา 
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คร้ังท่ี รายการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3. การติดต่อและขอใช้บริการกับคณะ 

     3.1 การขอเพ่ิม-ถอนหรือยกเลิกรายวิชาเรียน 

     3.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

     3.3 การวัดผลประเมินผลการแก้ I 

     3.4 การพ้นสภาพนักศึกษา 

4. การคิดค่าระดับเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา 

5. การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม 

6. การส าเร็จการศึกษา 

7. ส่งใบรายงานตัวนักศึกษาท่ีคณะ 

8. ชีวิตความเป็นอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย 

9. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

3. ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

ว่าด้วยเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

4. คู่มือนักศึกษา 

3 

 

1. ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สอบถามผลการเรียนปัญหาการเรียน 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

4. การปรับตัวและการคบเพื่อน 

5. การประพฤติตนคุณธรรมและจริยธรรม 

6. การแต่งกาย 

7. เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีส าคัญ 

8. แนะน ากิจกรรมจิตสาธารณะ 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

(www.http://kcn.ac.th) 

4 1. สอบถามผลการเรียนปัญหาการเรียน 

2. อธิบายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

3. แจ้งก าหนดการและรายวิชาที่จะเรียนของภาคการศึกษา

ถัดไป 

4. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

5. เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีส าคัญ 

1. เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

(www.http://kcn.ac.th) 

5 

 

1. การเตรียมตัวสอบและการแต่งกาย 

2. ตรวจสอบวัน/เวลา/ห้องสอบของรายวิชาทีเ่รียน 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ตารางสอบ 

3. เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์      

เกื้อการุณย์(www.http://kcn.ac.th) 

4. ข้ันตอนการลงทะเบียน 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 - 4 

คร้ังท่ี รายการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 

 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียน 

กับโครงสร้างและแผนการเรียนจาก 

   - ใบลงทะเบียนหรือ 

   - ใบเสร็จรับเงิน 

2. การติดต่อและขอใช้บริการกับคณะ 

     2.1 การขอเพ่ิม-ถอนหรือยกเลิกรายวิชาเรียน 

     2.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา 

     2.3 การวัดผลประเมินผลการแก้ I 

     2.4 การพ้นสภาพนักศึกษา 

3. การคิดค่าคะแนนสะสมแต่ละภาคการศึกษา 

4. การคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสม 

5. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละคน 

6. ทุนการศึกษา 

7. ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 

8. แนะน าการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและสถาบัน 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ข้อบังคับมหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช 

3. ระเบียบคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

4. โครงสร้างหลักสูตร 

5. ใบลงทะเบียนของนักศึกษาหรือใบเสร็จ 

รับเงินของนักศึกษา 

 

2 1. ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สอบถามผลการเรียนปัญหาการเรียน 

3. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

4. การปรับตัวและการคบเพื่อน 

5. การประพฤติตนคุณธรรมและจริยธรรม 

6. การแต่งกาย 

7. เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีส าคัญ 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2.เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

http://kcn.ac.th 

 

3 1. สอบถามผลการเรียนปัญหาการเรียน 

2. อธิบายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

3. แจ้งก าหนดการและวิธีการจองรายวิชาเรียน 

ของภาคการศึกษาถัดไป(ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย) 

4. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

5. เหตุการณ์ปัจจุบันท่ีส าคัญเช่นประชาคมอาเซียน 

6. ชีวิตความเป็นอยู่ภายใน/ภายนอก 

มหาวิทยาลัย 

8. แนะน ากิจกรรมจิตสาธารณะ 

 

1. เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

http://kcn.ac.th 
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คร้ังท่ี รายการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4 1. การยกเลิกรายวิชาเรียน 

2. การเตรียมตัวสอบและการแต่งกาย 

3. ตรวจสอบวัน/เวลา/ห้องสอบของรายวิชาที่เรียน 

4. การส าเร็จและการขอจบการศึกษา 

   - ตรวจใบรายงานผลการศึกษา 

    (ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร) 

  - ลงนามในใบรายงานผลการศึกษา 

    (ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร) 

5. การเลือกโรงพยาบาล 

6. การพัฒนาบุคลิกภาพ 

1. คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ตารางสอบ 

3. ค าร้องขอจบการศึกษา 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
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