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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีระบบและกลไกการดูแลนักศึกษา

พยาบาล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตรกำหนด โดยจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้อาจารย์ทุกคนทราบถึงระบบและกลไกในการดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ภายในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาฯ มีการกำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแสดงระบบและกลไกในการดูแลนักศึกษาด้านต่างๆ ทั้งการ
ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษา ประกอบด้วย 

1. ระบบการดูแลนักศึกษาแรกเข้าเพ่ือการปรับตัวต่อการเรียนระดับอุดมศึกษา 
2. ระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว 
4. ระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของนักศึกษา  
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 
1. ระบบการดูแลนักศึกษาแรกเข้าเพื่อการปรับตัวต่อการเรียนระบบอุดมศึกษา  

วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไลในการดูแลนักศึกษาใหม่เพื่อการปรับตัวต่อการเรียน โดยในทุกปีการศึกษา

วิทยาลัยฯ จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในด้านวิชาการ การปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตในการเรียน

ระดับอุดมศึกษา  มีการให้คำแนะนำในด้านการเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การปฏิบัติตนและการปรับตัวการใช้ชีวิตใน

หอพัก เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการเรียนรู้ 

ควบคุมและพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่มีข้ันตอนดำเนินการดังนี ้  
1) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ 
2) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทำโครงการและเสนอโครงการต่อคณบดีเพ่ือขออนุมัติดำเนิน 

โครงการและงบประมาณ 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
4) คณะกรรมการประชุมวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรม  
5) คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ แบ่งงานและผู้รับผิดชอบ ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้อง  
6) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสรุปประเมินผลโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เมื่อ

เสร็จสิ้นโครงการฯ  
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นอกจากนี้ ในทุกปีการศึกษาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  1 ให้มีความพร้อมก่อนการ
เรียนในระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (English placement test) และ
การสอนทบทวนความรู้พืน้ฐานโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ  
 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ มีขั้นตอน
ดำเนินการดังนี้   

1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำกิจกรรม 
2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนรูปแบบการจดักิจกรรมพร้อมทั้งมอบหมาย

งานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน 

3) คณะทำงานดำเนินการตามแผน  
6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการสรุปประเมินผลกิจกรรมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้น

กิจกรรม 
 

2. ระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ความหมายของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อทำหน้าที่

ในการช่วยเหลือ แนะนำนักศึกษา ทั้งด้านการศึกษา ด้านวิชาการ วิชาชีพ ช่วยดูแลนักศึกษาในเรื่องการศึกษาให้

เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการศึกษา การใช้บริการสวัสดิการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 

ตลอดจนการแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข จนสำเร็จการศึกษา และได้รับประโยชน์จาก

มหาวิทยาลัยมากที่สุดตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นผู้ชี้แนะ

และให้คำรับรองการตัดสินใจของนักศึกษาให้อยู่ในขอบเขตแนวทางอันเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมทำให้

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสัมฤทธิผลได้อย่างแท้จริง ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ

ของมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนผลักดันนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ตามที่มหาวิทยาลัย

มุ่งหวังไว้ 

 อาจารย์ที่ปรึกษา มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษา ต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวเอง

เมื่อเข้ามาสู่สถานศึกษาใหม่ เช่น การปรับตัวกับเพ่ือนใหม่ ปรับตัวในการเรียน ยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา

ต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพราะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ย่อมรับผิดชอบตัวเองได้ บา งคนยังคุ้นเคยการเรียน

แบบเดิม ทั้งการเรียนและการคบเพื่อนถ้านักศึกษาได้มีโอกาสปรับตัวให้สามารถดำเนินการด้วยดี เริ่มต้นดี 

นักศึกษาจะประสบความสำเร็จในการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยนักศึกษา ให้ประสบ
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ความสำเร็จในการปรับตัว และช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาประสบปัญหา การช่วยให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข

และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คือ เป้าหมายของการทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ปัญหาอีกด้านหนึ่งที ่มักพบบ่อยๆ คือ บุคลิกภาพของนักศึกษา ซึ ่งหมายถึง ลักษณะโดยรวมของ

นักศึกษาที่แสดงหรือกระทำให้ปรากฏออกมา เช่น การแสดงกริยาท่าทาง การเดิน การพูดจา การแต่งกาย 

กิริยามารยาท การมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้อยคอยแนะนำสั่งสอนเพื่อให้

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและนำมาปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง และการตรงต่อเวลา เป็นต้น ดังนั้นถ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ละเลยตรงจุดสำคัญนี้และสามารถกล่อมเกลาบุคลิกภาพที่กล่าวมาจนเป็นนิสัย จะช่วยให้

นักศึกษามีมาตรฐานด้านบุคลิกภาพที่ดีตั้งแต่เป็นนักศึกษา เมื่อศึกษาจบออกไปแล้วจะเป็นคนที่ดีของสังคมและ

ประเทศชาติ  

สรุปแล้วบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองของนั กศึกษาที่จะต้องคอย

สอดส่องดูแลเอาใจใส่ คอยสังเกตพฤติกรรมและคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆ ด้านอย่างใกล้ชิด ต้อง

รู้จักและเข้าใจนักศึกษาทุกคน รู้จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของแต่ละคนที่ต้องส่งเสริม พร้อมทั้งรู้จุดด้อยที่ต้อง

แก้ไข ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เก็บความลับของนักศึกษาได้ เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจำต้องทำ

หน้าที่ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาอย่างเต็มที่ ในการป้องกันนักศึกษา คือให้ความรู้ ให้

คำแนะนำในส่วนต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาได้รอดพ้นจากอุปสรรคทางการเรียนต่างๆ รวมถึงเรื่องส่วนตัว ส่วนการ

แก้ไข หมายถึง เมื่อนักศึกษาพบปัญหาใดๆ จะต้องร่วมมือกับนักศึกษาแก้ไขอย่างทันที สำหรับการส่งเสริม

พัฒนาการของนักศึกษา คือ การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาตามศักยภาพอย่างสูงสุด และช่วยให้สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสถาบันการศึกษาอย่างมี

ความสุข ให้ได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ สิ่งที่อาจารย์ช่วยเหลือนักศึกษาทั้งหมด ให้นักศึกษา

ประสบความสำเร็จจนจบการศึกษาทุกคนนั้น คือ รางวัลชีวิตของอาจารย์ที่ปรึกษาที่น่าภาคภูมิใจ 

คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยาลัยฯ กำหนดคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดี เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีดีมีดังนี้ คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ

รับผิดชอบ ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความรู้กว้างขวาง และทันเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม

และการเมือง มีความจริงใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีเหตุผล และมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความเมตตา

กรุณา มีความสามารถในการสื่อสาร ไวต่อการรับรู้ และเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีหลักจิตวิทยาในการให้

คำปรึกษา และมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา มีความคิดเชิงบวก พร้อมอุทิศเวลาให้นักศึกษา มีความประพฤติ

เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ และมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และ

หลักสูตร 
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จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีหน้าที่ให้การปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลืออบรมดูแลนักศึกษา จึงมีความ

จำเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้  

1. รักษาความลับของศิษย์อย่างเคร่งครัด 

2. พิทักษ์และปกป้องผลประโยชน์ของศิษย์ 

3. อุทิศเวลาเพ่ืองานอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ความสามารถ 

นอกจากจรรยาบรรณดังกล่าวแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องยึดหลักการของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

ได้แก่ 

1. ต้องช่วยให้งานอุดมศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์คือ การสร้างบัณฑิตที่เป็นคนสมบรูณ์ 

2. ต้องช่วยพัฒนาความพร้อมทางสติปัญญา ให้ใฝ่รู้ และรู้วิธีการแสวงหาความรู้ 

3. ต้องช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ และมีชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในมหาวิทยาลัย 

4. ต้องช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง รู้จักตนเอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

5. ต้องช่วยพัฒนา ทัศนคติ จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา 

หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านทั่วไป 

 - ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

- ชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา 

 - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาท่ีรับผิดชอบในฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์ 

 - พิจารณาคำร้องต่างๆ ของนักศึกษา และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 

 - ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือ 

ประโยชน์ของนักศึกษา 

 - ให้การรับรองความประพฤติ และความสามารถของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาต้องการนำเอกสาร 

ไปแสดงแก่ผู้อ่ืน เช่น การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา เป็นต้น 

 - จัดทำระเบียนสะสมของนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

 - พิจารณา ตักเตือนนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือแต่งกายไม่เรียบร้อย 

 - ประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเม่ือนักศึกษามีปัญหา 

 - ติดตามนักศึกษาในความรับผิดชอบที่ขาดเรียนหรือมีปัญหา 
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ด้านวิชาการ 

- ให้การปรึกษา แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียน 

- ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 

- ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษา เพ่ือแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ 

- ให้การปรึกษา แนะนำหรือตักเตือนนักศึกษา เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาต่ำลง 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยต่างๆ ได้แก่ คะแนน 

เฉลี่ยเฉพาะวิชาชีพ และคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 

- ติดตามการลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 

ด้านบริการและพัฒนานักศึกษา 

- ให้การปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและ 

สุขภาพจิต เป็นต้น 

- ให้การปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการ 

คบเพ่ือน เป็นต้น 

- ให้การปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ ได้แก่ การให้ข้อมูลในแง่มุมต่างๆ เช่น  

ลักษณะของงาน สภาพแวดล้อมของงาน ตลาดแรงงาน ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

- ให้การแนะนำและดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ของวิทยาลัย และ 

มหาวิทยาลัย 

ข้อปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

  - ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา 

  - กำหนดเวลา และวิธีการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับคำปรึกษา 

  - เขียนบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาโดยใช้แบบฟอร์มที่วิทยาลัยจัดทำขึ้น 

  - รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา และปัญหาของนักศึกษาต่อคณบดี 

  - ส่งแฟ้มประจำตัวของนักศึกษาคืนที่สำนักงานวิทยาลัยเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 

เทคนิคในการให้คำปรึกษา  

1. วิธีการให้คำปรึกษาและการดำเนินงานในเบื้องต้น 

อาจารย์ที่ปรึกษาควรเตรียมงานเองก่อนให้คำปรึกษา และดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาใน

การร่วมมือแก้ไขปัญหาของนักศึกษา ในที่นี้ควรเตรียมการและดำเนินการ ดังนี้ 

 - การสังเกตพฤติกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาใช้วิจารณญาณของตนเองในการสังเกตการพูดคุยกับ

นักศึกษาและเพ่ือนในกลุ่ม หากสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองให้ดำเนินการทันที หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
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ตนเองจำเป็นต้องส่งต่อให้กับบุคลากรกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้อง

ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาออกเป็นพฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาซึ่งจำเป็นต้องได้รับความ

ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ถ้าหากอาจารย์ที่ปรึกษาพบปัญหาของนักศึกษาที่แสดงพฤติกรรมผิดปกติที่สังเกตได้ 

ดังตัวอย่างพฤติกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ มีการแสดงออกเกินพอดี อาจผุดลุกผุดนั่ง เดินไปเดินมา กำมือ กระพริบตา

ถี่ๆ เหงื่อออกมากเกินปกติ มีการแสดงออกน้อยเกินไป อาจเก็บตัว เฉื่อยชา เงียบขรึม เบื่อหน่ายต่อโลกตอ่ชีวิต 

มีอาการซึมเศร้าเกินไป อาจท้อแท้ เบื่อสิ่งแวดล้อม หมดหวัง หมดอาลัย เห็นว่าตัวเองไม่มีค่า  หรือมีอาการป่วย

ทางกายจากปัญหาจิต อาจท้องเดิน ปวดท้อง อาเจียน ผมร่วง เบื่ออาหาร หรือกินอาหารมากเกินไป หรือมี

อารมณ์ผันแปรเกินปกติ อาจร้องไห้โดยไม่สมเหตุสมผล ชกหัว ก่อการทะเลาะวิวาทฯลฯ  ตัวอย่างพฤติกรรม

ดังกล่าวเหล่านี้ อาจต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเกินความสามารถ หรือเมื่อ

พยายามช่วยเหลือแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้น ก็ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรายของนักศึกษาที่มี

ปัญหาปกติธรรมดาที่ไม่ใช่บุคลิกภาพแปรปรวน ดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งอาจเป็นปัญหาการเรียนหรือการปรับตัว

ธรรมดาก็อยู่ในวิสัยที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาได้ ซึ่งการที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบว่านักศึกษาของตน

เป็นอย่างไร หรือพฤติกรรมอยู่ในระดับใดนั้น จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาในกลุ่มของ

ตนเองด้วย 

- การเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเก็บข้อมูลนักศึกษาได้จากการ

สังเกต สัมภาษณ์ สืบประวัติ หรือการใช้แบบกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยให้นักศึกษากรอกนับตั้งแต่แรกเข้ามาเรียน

แล้วเก็บไว้ในแฟ้มของอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดทำสำเนาให้กับหน่วยงานกลางของวิทยาลัย  โดยข้อมูลที่ได้มา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเก็บเป็นความลับตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยฯ มีการเก็บรักษาความลับ

ข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคน โดยมีการจัดเก็บแฟ้มประวัติของนักศึกษาแบ่งเป็นชั้นปีแยกเป็นตู้ๆ เก็บไว้ที่ฝ่าย

กิจการนักศึกษา (ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ) และห้ามมิให้ผู้ใดหยิบแฟ้มไปโดยภาระการ ถ้าอาจารย์

หรือเจ้าหน้าที่คนใดต้องการใช้แฟ้มประวัตินักศึกษา ต้องมีการเซ็นต์ชื่อขอยืมแฟ้มจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา โดยผ่านการได้รับอนุญาตจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพก่อนทุก

ครั้ง   

 - การประสานงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ในการให้การปรึกษาแนะนำนักศึกษานั้น บางครั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษามีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพ่ือ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อส่งนักศึกษาไปขอรับบริการ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นว่านักศึกษาจะได้รับ

ประโยชน์มากขึน้ เมื่อได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

 - การบันทึกการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องอบรม และติดตามความ

เป็นไปของนักศึกษาในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยหวังจะให้นักศึกษาจะปฏิบัติตนได้โดยเหมาะสมทั้งใน
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ด้านการศึกษา การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาด้วยตนเองและอื่นๆ จึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบกับนักศึกษา

เพ่ือให้ข้อคิด ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในกลุ่มตามความเหมาะสม ซึ่งพบว่า

อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าวได้ครบถ้วนหรือเกือบครบถ้วน ทั้งท่ีทำเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

แต่มักเป็นการทำงานในลักษณะผ่านมาแล้วผ่านเลยไป ไม่มีการเก็บข้อมูล ไม่มีรายละเอียดการทำงานเป็นลาย

ลักษณ์อักษร นานเข้าก็หลงลืมหรือไม่มีการสานต่องานในบางเรื่องบางรายที่ควรสานต่อและให้ความช่วยเหลือ

ต่อไป 

วิทยาลัยฯ มีการบันทึกและการรายงานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งแบบจดบันทึกใส่แฟ้ม

ประวัติของนักศึกษาและและลงบันทึกผ่านระบบ NURSE CNH TheDB DASHBOARD ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของวิทยาลัยฯ ดังมีรายละเอียดการลงบันทึกตาม

ภาคผนวก 

การปฏิบัติภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการบันทึกไว้เป็นระบบนับตั้งแต่

นักศึกษาเข้าประจำกลุ่มที่ปรึกษาแล้วบันทึกเรื่องไปตามลำดับ เมื่อมีการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวทุกวัน ทุกสัปดาห์ 

ทุกเดือน ทุกภาคเรียน และทุกปี จนนักศึกษาจบรุ่นนั้นๆ ไป นอกจากช่วยเตือนความจำเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติแล้ว

ยังช่วยให้รู้จักนักศึกษาในกลุ่มเพ่ิมขึ้นและเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาต่อไป ทั้งช่วยให้ได้มี

การติดตามประเมินผลการช่วยเหลือที่ผ่านมา และสะดวกต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานในเวลาต่อไป 

2. เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือให้นักศึกษา

รู้สึกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความอบอุ่น เป็นกันเอง และเป็นที่พ่ึงพาทางใจของเขาได้ดังต่อไปนี้ คือ สร้าง

บรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน มีความสนใจ มีความเมตตากรุณา มีความ

จริงใจ และปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ยอมรับคุณค่า และความแตกต่างของบุคคล พยายามทำความ

เข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหา และความต้องการของนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ 

3. การให้คำแนะนำและการปรึกษา 

 - การให้คำแนะนำ (Advising) เป็นวิธีที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษามากที่สุด 

สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำนักศึกษา มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่เป็น

ประจำ เช่น การลงทะเบียน การเพ่ิม – ลดวิชาเรียน หรือปัญหาเล็กน้อยที่อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ 

และประสบการณ์มากกว่านักศึกษาอาจให้คำแนะนำเพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ การให้คำแนะนำไม่

เหมาะสมกับปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์อย่างรุนแรง ปัญหาบุคลิกภาพ หรือปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือกทำอย่างใด

อย่างหนึ่ง เช่น การเลือกอาชีพ การเลือกวิชาการพยาบาลสาขาที่เลือกสรร เป็นต้น 
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 - การปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการช่วยเหลือให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง 

สภาพแวดล้อม และปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปัญหาหรือตัดสินใจเลือก

เป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง และเพ่ือการปรับตัวที่ดีในอนาคต 

 - การฟัง (Listening) ในที่นี้เป็นการฟังที่แสดงความสนใจต่อนักศึกษา เป็นการตั้งใจฟังด้วยหู

ต่อคำพูด และการใช้สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพื่อให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นแก่นักศึกษา เทคนิคในการ

ฟังนี้ประกอบด้วยการใส่ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยการประสานสายตา การวางท่าทางอย่างสบาย การใช้

มือประกอบการพูดที่แสดงความสนใจต่อนักศึกษา ในการฟังนี้บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความหรือ

ตีความให้กระจ่างชัด หรือถามคำถามเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของนักศึกษา 

 - การตีความ (Interpretation) เป็นกระบวนการที่อาจารย์ที่ปรึกษาอธิบายความหมายของ

เหตุการณ์ให้นักศึกษาได้เข้าใจปัญหาของตนเอง ในด้านอื่นที่ อาจยังไม่ได้มองมาก่อน และช่วยให้นักศึกษาได้

เข้าใจถึงปัญหาของตนเองให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

 - การสรุป (Summarization) คือการที่อาจารย์ที่ปรึกษารวมรวมความคิดและความรู้สึกที่

สำคัญๆ ที่นักศึกษาแสดงออก การสรุปจึงเป็นการให้นักศึกษาได้สำรวจความคิดและความรู้สึกขอ งตนเองให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 - การให้ข้อมูล (Informing) เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ดี

ยิ่งขึ้น ข้อมูลที่จำเป็นในการปรึกษา ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และข้อมูลเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมของสังคม ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจหรือเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา 

 - การให้กำลังใจ (Encouragement) เมื่อมีปัญหานักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

มักมีความรู้สึกท้อแท้ ขาดความมั่นใจ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรกระตุ้นให้กำลังใจให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิด

ความมั่นใจและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา 

 - การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณีอาจารย์ที ่ปรึกษาอาจจะเสนอความคิดเห็นที่

เหมาะสม เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา การเสนอแนะดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เหตุผล

ของตนเองให้มากเพ่ือสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

 เทคนิคในการปรึกษาดังกล่าวเป็นเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่ งต้องมีการศึกษาอบรม 

และมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่างกว้างขวาง 

อาจารย์ที่ปรึกษาที่มิได้ฝึกอบรมมาด้านนี้โดยเฉพาะ แต่มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือนักศึกษา จึงต้องศึกษาและฝึกหัด

เทคนิคดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความรู้ความชำนาญพอสมควร อย่างไรก็ตามปัญหาของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหา

ที่แก้ไขได้ยาก หรือการแก้ไขต้องใช้เวลา เช่น ปัญหาทีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษาควร

ช่วยให้นักศึกษายอมรับสภาพ และหาทางคลี่คลายปัญหาต่อไป ในขณะที่มีปัญหานักศึกษาอาจมีอาการเก็บกด
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อยู่ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระบายอารมณ์ หรือความรู้สึก โดยเป็นผู้ฟังที่ดี ควรให้

กำลังใจ ให้ความอบอุ่น และใช้เทคนิคทีได้กล่าวมาแล้ว ก็จะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้มากพอสมควร ถ้า

นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ หรือปัญหาการเลือกอาชีพ การเลือกสาขาวิชาชีพ หรือปัญหาที่เกี่ยวกับการ

ตัดสินใจที่สำคัญมาก อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะนำให้นักศึกษาไปขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ก็จะเป็นการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามาก 

เครื่องมือสำหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เครื่องมือและข้อมูลในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา มีดังนี้ 

 - คู่มือนักศึกษา 

 - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

 - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 - คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

 - แฟ้มประวัติของนักศึกษา 

 - แบบฟอร์มและแบบคำร้องต่างๆ 

 - ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนักศึกษา 

 - ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 

 - ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

 - ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา 

 - ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งอยู่ 

ระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 วิทยาลัยฯ จัดบริการให้คำปรึกษา ทั้งในด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ ภายใต้

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา ตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานของระบบและกลไกการดำเนินงานกิจกรรมอาจารย์ที่

ปรึกษาและระบบการดูแลของอาจารย์ประจำชั้นแต่ละชั้นปีให้แก่นักศึกษา โดยจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและ

การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทำหน้าที่รับผิดชอบและ

ดำเนินการให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ ทั้งในด้านวิชาการ การปฏิบัติตน และการใช้ชีวิต รวมถึงการเข้าสู่วิชาชีพแก่

นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในสัดส่วนนักศึกษาพยาบาล 10-15 คนต่ออาจารย์ที่

ปรึกษา 1 คนมีการให้คำปรึกษาและติดตามปัญหาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปี 1 

จนถึงชั้นปีที่ 4 กำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ วิทยาลัยฯ ในเวลาราชการโดยกำหนดให้อาจารย์ที่

ปรึกษาพบนักศึกษาในความดูแล อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษาหรือนอกเวลาราชการตามที่นักศึกษาและอาจารย์

นัดหมาย โดยนักศึกษาสามารถพูดคุยและนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองนอกเวลาราชการได้ผ่านทาง Line 
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Application และมีกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้

ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา หากนักศึกษามีปัญหาซับซ้อนและมีผลการทบทางด้านจิตใจรุนแรง ก็มีกระบวนการในการส่ง

ต่อให้กับอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพ่ือให้คำปรึกษาและพูดคุยเพ่ือการบำบัดรักษาต่อไป  

 นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ จัดให้มีอาจารย์ประจำชั้นดูแลนักศึกษาชั้นปีละ 1 คน และมีชั่วโมงพบอาจารย์ประจำชั้น

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษา โดยวิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำชั้นแต่ละชั้นปี

จากอาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีนั้นๆ อาจารย์ประจำชั้นจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปีในการดูแลและให้

คำปรึกษานักศึกษาต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการใช้ชีวิตทุกภาค

การศึกษาหากพบนักศึกษามีปัญหา เช่น นักศึกษาในความดูแลมีผลการเรียนต่ำ อาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกนักศึกษาพบ

เพื่อพูดคุย ซักถามถึงปัญหาหรือสาเหตุและให้คำแนะนำพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มผีล

การเรียนดีขึ ้น ถ้าเป็นด้านการเรียนการสอนจะมีกระบวนการส่งต่อประสานไปให้กับอาจารย์ ผู้รับผิดชอบวิชาที่

เกี่ยวข้อง โดยมีการสอนเสริมเกี่ยวกับเรื่องที่นักศึกษาไม่เข้าใจ ส่วนถ้าเป็นปัญหาด้านของการใช้ชีวิต จะมีการส่งต่อ

ประสานงานกับอาจารย์ประจำชั้นเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการพบนักศึกษาแต่ละครั้งอาจารย์ที่

ปรึกษาจะบันทึกปัญหา การให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่นักศึกษาลงในแฟ้มประวัตินักศึกษาทุกครั้ง 
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โดยมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 ระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อทำหนา้ที่ให้คำปรึกษา 

กำหนดบทบาทหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาจดัทำแฟ้มประวตัิของนักศึกษาในความดูแลของตน 

อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอยา่งน้อย 2 ครั้งต่อภาค
การศึกษา และนักศึกษาสามารถขอพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้กรณีมีปญัหาระหว่างการเรียนตลอดหลักสูตร 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินปัญหาและรว่มกนัวางแผนแกปั้ญหากบันกัศกึษา 

 

นกัศกึษามีผลการเรียนต ่า นกัศกึษามีปัญหาสขุภาพกาย นกัศกึษามีปัญหาสขุภาพจติ 

ส่งต่อประสานให้กับอาจารย์

ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์

ผู้รับผดิชอบวิชาที่เกีย่วข้องโดยจดั

ให้มีการสอนเสรมิ 

 

ส่งต่อให้กบัอาจารยก์ลุม่

วิชาการพยาบาลสขุภาพจติ

และจติเวช เพือ่ให้คำปรึกษา 

พูดคุยและประเมินอาการ 

1. ถ้ามีอาการเล็กน้อยใหค้ำแนะนำ

ในการดูแลตนเองและสังเกตอาการ 

ถ้าไม่ดีขึ้นใหไ้ปตรวจที่โรงพยาบาล 

2. ถ้ามีอาการเจ็บป่วยมากหรือ

ประสบอุบตัิเหตุให้รีบไป

โรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ 

กรณไีม่สามารถแก้ปญัหาได้ในระดับต้น อาจารย์ที่ปรึกษานำ

เรื่องแจ้งอาจารย์ประจำช้ันปีเพื่อรายงานต่อรองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาปญัหาเพื่อนำเข้าที่ประชุม

กรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นวาระพิเศษต่อไป 

 

อาจารยท์ี่ปรกึษาประเมินผลการแกปั้ญหา 
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3. ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัว 
วิทยาลัยฯ มีระบบการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัวโดยจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา

คอยกำกับติดตามและดูแลนักศึกษาในการดูแลของตนอย่างต่อเนื่อง หากพบว่านักศึกษามีปัญหาสุขภาพจิต จะมี
การส่งต่อให้กับอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อให้คำปรึกษา พูดคุยและประเมินอาการ
นักศึกษาเบื้องต้น ถ้ามีอาการรุนแรงพิจารณาส่งต่อให้พบแพทย์  แต่ถ้ามีปัญหาสุขภาพจิตไม่มากและนักศึกษาสามารถ
ดูแลตัวเองได้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดและแจ้งอาจารย์ประจำชั้นให้ทราบเป็นระยะๆ จากนั้น
อาจารย์ประจำชั้นรายงานต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อรายงานเรื่องต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
วิทยาลัยต่อไป  

นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะแนว (Counseling and 
Guidance Center) นักศึกษาสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม การใช้ชีวิต การเรียน การศึกษาต่อ การทำงาน สุขภาพ เป็นต้น โดยทางศูนย์มีขั้นตอนการขอรับคำปรึกษา 
ดังภาพด้านล่าง 

                   
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตหรือการปรับตัวของนักศึกษา 
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4. ระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของนักศึกษา 

วิทยาลัยฯ มีระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ของนักศึกษาโดยใช้ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า

ด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 หมวด 8 การอุทธรณ์ ในกรณีที่นักศึกษาประพฤติตนผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาผู้นั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 แต่ในกรณีที่นักศึกษาต้องการมีข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ หรือคำติ

ชมใดๆ นักศึกษาสามารถแจ้งได้ตลอดเวลา ทั้งด้วยตนเองโดยตรง ได้แก่ การขอเข้าพบผู้บริหารหรือคุยกับอาจารย์ที่

ปรึกษา และโดยอ้อมแบบไม่เป็นทาง ได้แก่ การใช้โทรศัพท์ เขียนจดหมายใส่กล่องรับความคิดเห็น หรือเขียนข้อความ

เข้าไปที่เว็บไซต์ Line E-mail และ Fanpage Facebook ของวิทยาลัยฯ โดยคำร้องเรียนของนักศึกษาตามที่ร้องเรียน

ช่องทางต่าง ๆ จะถูกรักษาเป็นความลับระหว่างนักศึกษาและคณะกรรมการการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์จาก

นักศกึษา มีการจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของนักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

โดยระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของนักศึกษา มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ระบบการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ของนักศึกษา 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นสิ่งที่ช่วยให้การบริหารหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เช่น นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม จิตสาธารณะ 
สามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นได้ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ รู้จักใช้ทักษะในการดำเนินชีวิต และเห็นคุณค่าในตัวเอง 
วิทยาลัยฯ จึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่จัดโดยนักศึกษาเองและที่จัดโดยคณาจารย์  
ตลอดจนการร่วมดำเนินงานกับนักศึกษาในสถาบันอ่ืนหรือในสาขาวิชาชีพอ่ืนอีกด้วย 

นอกจากนี ้วิทยาลัยฯ ยังมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล ให้คำปรึกษาและอำนวย

ความสะดวกในการจัดทบทวนความรู้สำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และได้มีการ

ข้อร้องเรียนของนักศกึษา 
เมื่อผู้ร้องทุกข์หรือนักศึกษาเห็นว่าตนเอง 

ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้อง
ใจ 
 ร้องเรียนทางตรง ร้องเรียนทางอ้อม 

การใช้โทรศัพท์ เขียนจดหมายใส่กลอ่งรับความคดิเห็น 
หรือเขียนข้อความเขา้ไปที่เวบ็ไซต ์

อาจารยท์ี่ปรกึษาแจง้อาจารยป์ระจ า
ชัน้น าขอ้รอ้งเรียนของรายงานต่อรอง

คณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
 

ผูร้บัเรื่องแจง้เรื่องต่อรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

แจง้ขอ้รอ้งเรียนกบั
อาจารยท์ี่ปรกึษา 

แจง้ขอ้รอ้งเรียน
กบัผูบ้รหิาร 

ผูบ้รหิาร/ รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศกึษาน าเรื่องเขา้ที่ประชมุ
เสนอกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 

 

ผูบ้รหิารด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนของนกัศกึษา 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาตดิตามผลการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียน
ของนกัศกึษาเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัฯ  

 
แจง้ผลการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนใหแ้ก่นกัศกึษาทราบ 
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ให้ข้อมูลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพ ทั้งด้านของสถานที่ทำงานเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา 

การศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจของนักศึกษา เพ่ือเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับนักศึกษาได้พิจารณา 
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เอกสารคู่มือระบบกิจการนักศึกษาหัวข้อการจัดการด้านการให้คำปรึกษา  

(ลงข้อมูลในระบบ NURSE CNH TheDB) 
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