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คาํนําคาํนําคาํนํา
          อาจารยท์ี�ปรึกษามีบทบาทสาํคัญต่อความสาํเร็จของนักศึกษา ต้องชว่ยเหลือ
นักศึกษาในการปรับตัว เองเมื�อเข้ามาสูส่ถานศึกษาใหม่ ปรับตัวในการเรียน การ
ปรับตัวกบัเพื�อนใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาต้องรับผิด
ชอบตัวเองมากขึ�น นักศึกษาบางคนอาจยงัไม่สามารถปรับตัวได้จากวธีิการเรียนรู้
เดิมในระดับเตรียมอดุมศึกษา เมื�อเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาในระยะแรกจะยัง
ไม่สามารถปรับตัวได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในการเข้ามาเป�นนักศึกษาพยาบาลด้วย
แล้ว นอกเหนือจากการบม่เพาะนักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะบัณฑิตที�พึงประสงค์ แล้ว
อาจารยพ์ยาบาลยงัต้องปลูกฝ�ง คุณสมบัติ อัตลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม ของ
วชิาชพีพยาบาลซึ�งเป�นคณุลกัษณะจําเพาะใหแ้ก่นักศึกษา พยาบาล เพื�อใหนั้กศึกษา
ออกไปเป�นพยาบาลที�ดีของสงัคม ทําใหนั้กศึกษาพยาบาลอาจเกิดความเครียดจาก
การเรียนการสอนตามหลักสตูร และการดําเนินกจิกรรมเพื�อพัฒนานักศึกษาใหม้ี
คณุลกัษณะของบณัฑติที�พึงประสงค์ ดังนั�นนักศึกษาจะประสบความสาํเร็จในการ
ศึกษา อาจารยท์ี�ปรึกษาจึงมีบทบาทสาํคัญที�จะชว่ย นักศึกษา ใหป้ระสบความ
สาํเร็จในการปรับตัว และชว่ยเหลือเมื�อนักศึกษาประสบป�ญหา การชว่ยใหนั้กศึกษา
เรียนอยา่งมีความสขุและจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คือ เป�าหมายของการทํา
หน้าที�ของอาจารยท์ี�ปรึกษา เพื�อใหก้ารดําเนินการงานอาจารยท์ี�ปรึกษาดังกล่าว
ของมหาวทิยาลัยเป�นไปโดยมีประสทิธิภาพจึง จัดทําคู่มืออาจารย์ที�ปรึกษาเล่มนี�ขึ�น
เพื�อใหอ้าจารยท์กุทา่นยดึถือเป�นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
              ผูจั้ดทําหวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่ คูม่ืออาจารยท์ี�ปรึกษาเล่มนี� จะมีประโยชน์ใน
การพัฒนางานระบบอาจารย ์ที�ปรึกษาดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เกิดผลดีต่อ
การพัฒนาคณุภาพบัณฑติที�พึงประสงค์ต่อไป 
 

 ผู้จัดทําคู่มือ 
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           การที�นักศึกษาจะเป�นบณัฑิตที�สมบูรณ์ตามคุณลักษณะที�พึงประสงค์ได้นั�น
ต้องมีองคป์ระกอบหลายประการด้วยกนั และองค์ประกอบอยา่งหนึ�งที�สาํคัญคือ
อาจารยท์ี�ปรึกษา ซึ�งถือเป�นกลไกสาํคัญในการชว่ยเสริมสร้างการเรียนรู้ใหก้ับ
นักศึกษา โดยการใหค้าํปรึกษาแนะนําดูแลนักศึกษาในเรื�องต่าง ๆ เชน่ กระบวนการ
การเรียนการสอน กจิกรรมของนักศึกษา อีกทั�งเสริมสร้างความเข้าใจ อันดีระหวา่ง
ผูบ้ริหาร อาจารย ์นักศึกษา และเป�นสื�อกลางในการนําระเบียบ ปฏิบัติต่าง ๆ มาแจ้ง
ใหนั้กศึกษาได้ทราบและปฏิบตัิ นอกจากนี�อาจารยท์ี�ปรึกษายงัเป�นผู้สอดสอ่งดูแล
ด้านสวสัดิการนักศึกษาและเป�นที�พึ�งแก่นักศึกษาเมื�อมีป�ญหา ดังนั�นอาจารย์ที�
ปรึกษาเป�นบคุคลที�นักศึกษาใหค้วามไวว้างใจและเข้ามาปรึกษา อาจารย์ที�ปรึกษา
จะสามารถใหค้าํปรึกษา ใหค้ําแนะนํา จึงจําเป�นต้องมีความเข้าใจในวตัถุประสงค์
บทบาทหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง

วตัถปุระสงคข์องการใหค้าํปรึกษา

         1. เพื�อใหก้ารปรึกษาแนะนําทางด้านวชิาการ การเรียนการสอน
         2. เพื�อใหค้าํแนะนําเกี�ยวกับระเบียบ ข้อบังคับของมหาลัย ตลอดจนบริการ
และสวสัดิการต่างๆ ที�มหาวทิยาลัยจัดใหนั้กศึกษา
         3. เพื�อเป�นที�พึ�งของนักศึกษา รับฟ�งป�ญหา และใหคํ้าปรึกษาแนะนําแก่
นักศึกษา เพื�อใหส้ามารถแกไ้ขป�ญหาต่างๆ ได้
         4. เพื�อชว่ยพัฒนาบคุลกิภาพของนักศึกษาใหเ้ป�นบุคคลที�มีความสมบูรณ์ทั�ง
ด้านสติป�ญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
         5. เพื�อสร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหวา่งนักศึกษา คณาจารย์
คณะ และมหาวทิยาลัย        
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 ขอบเขตงานของอาจารยท์ี�ปรึกษา

           1. ด้านวชิาการ ได้แก ่การลงทะเบียน การดําเนินการแบบคําร้องต่าง ๆติดตาม
ความกา้วหน้าทางด้านการเรียนและทางด้านวชิาการของนักศึกษา และการสนับสนุน
ด้านการศึกษา เชน่ เรื�องทนุการศึกษา เรื�องการศึกษาต่อ เป�นต้น
          2. ด้านกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน เชน่ สนับสนุนใหนั้กศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที�จัดโดย
มหาวทิยาลยั กจิกรรมที�จัดโดยคณะฯ กิจกรรมที�จัดโดยภาควชิา สาขาวชิา กิจกรรมที�จัด
โดยชั�นป�ของนักศึกษาเอง เป�นต้น
           3. ด้านการดําเนินชวีติและอื�น ๆ ได้แก่ การดูแลต้านจิตใจและป�ญหา ที�อยู่ใน
ขอบข่ายของอาจารยท์ี�ปรึกษาพึงชว่ยเหลือได้

ความสาํคญัของอาจารย์ที�ปรึกษา

                อาจารย์ที�ปรึกษามีหน้าที�รับผดิชอบโดยตรงต่อนักศึกษา ทั�งในด้านวชิาการ
และด้านบคุลิกภาพของนักศึกษา โดยอาจารย์ที�ปรึกษาเป�นผู้รับนโยบายจาก
มหาวทิยาลยัไปดําเนินการ พร้อมทั�งทําหน้าที�กํากบัดูแล ใหคํ้าปรึกษา และแนะนํา
นักศึกษาใหป้ฏิบัติตามระเบยีบ ข้อบังคับมหาวทิยาลัย
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การใหค้าํปรึกษานักศกึษา
 

         การใหคํ้าปรึกษานักศึกษา เพื�อตอ้งการใหนั้กศึกษาประสบความสาํเร็จใน
การศึกษา มคีวามรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี และมี
คุณลกัษณะที�พงึประสงค์ทั�งของมหาวทิยาลยัและของสงัคม

ระบบการใหค้าํปรึกษาของคณะ
 

            ระบบการใหคํ้าปรึกษาของคณะ แบ่งได ้2 ระดบั
            1. อาจารย์ที�ปรึกษาประจําชั�น รับผดิชอบดแูลนักศึกษาทั�งชั�นเรียน 
โดยจะมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบจํานวน 2 ทา่นตอ่ 1 ชั�นป�
           2. อาจารยท์ี�ปรึกษา อาจารยห์นึ�งทา่นจะรับผดิชอบดแูลนักศึกษาที�
ประกอบดว้ยนักศึกษาทกุชั�นป�จํานวน 8-10 คน ดแูลนักศึกษาตั�งแตแ่รกเขา้
เรียนจนจบหลกัสตูร

คณุลกัษณะของอาจารย์ที�ปรึกษาที�ดี
 

            มหาวทิยาลยัราชภัฎเพชรบรีุ ไดกํ้าหนดคณุลกัษณะของอาจารยท์ี�ปรึกษาที�ดี
เพื�อใหอ้าจารย์ที�ปรึกษาทราบและใชเ้ป�นแนวทางในการพฒันาตนเอง ซึ�งคณุลกัษณะ
ของอาจารย์ที�ปรึกษาที�ด ี(กองพัฒนานักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ, 2557)
มีดังนี�
           1. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี
          2. มีความรับผดิชอบดี
          3. ใจกวา้งและรับฟ�งความคดิเหน็ของนักศึกษา
          4. มีความรู้ทันเหตกุารณ์ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง
          5. มีความจริงใจและเหน็อกเหน็ใจ
          6. มเีหตผุลและมีความสามารถในการแกป้�ญหา
          7. มีความเมตตากรุณา
          8. ไวตอ่การรับรู้ และเข้าใจสิ�งตา่ง ๆ ไดร้วดเร็ว
          9. มหีลักจิตวทิยาในการใหค้าํปรึกษาและมจีรรยาบรรณของอาจารยท์ี�ปรึกษา
          10. มีความประพฤตเิหมาะสมที�จะเป�นแบบอย่างที�ดไีด้
           11.รู้และปฏบิตัติามบทบาทและหน้าที�ของอาจารยท์ี�ปรึกษาเป�นอยา่งดี
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 อาจารยท์ี�ปรึกษารับเรื�องปรึกษา

จรรยาบรรณของอาจารย์ที�ปรึกษา
 

 อาจารยที์�ปรึกษาตอ้งยึดมั�นในจรรยาบรรณดังต่อไปนี�
             1. อาจารยท์ี�ปรึกษาตอ้งคาํนึงถึงสวสัดิภาพของนักศึกษาโดยจะไม่กระทําการใดๆ
ที�จะก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่นักศึกษาอย่างไม่เป�นธรรม
            2. อาจารยท์ี�ปรึกษาต้องรักษาข้อมูลต่างๆ เกี�ยวกับเรื�องสว่นตัวของนักศึกษาใน
ความดแูลไวเ้ป�นความลับ
           3. อาจารยท์ี�ปรึกษาต้องพยายามชว่ยเหลือนักศึกษาจนสดุความสามารถ (ภายใน
ขอบเขตความสามารถของตน) หากมีป�ญหาใดที�เกินความสามารถที�จะชว่ยเหลือได้ ก็ควร
แนะนํานักศึกษาผูนั้�นไปรับบริการจากบุคลากรอื�น เชน่ นักแนะแนว แพทย์ จิตแพทย์ หรือ
นักกฎหมาย เป�นต้น
           4. อาจารยท์ี�ปรึกษาไม่ควรวพิากษ์วจิารณ์บุคคลหรือสถาบันใดใหนั้กศึกษาฟ�งใน
ทางที�ก่อใหเ้กดิความเสื�อมเสยีแก่บุคคลหรือสถาบันนั�น ๆ
           5. อาจารย์ที�ปรึกษาต้องเป�นผู้ที�มีความประพฤติที�เหมาะสมตามจรรยาบรรณแหง่
วชิาชพีในสาขาที�ตนสอนและมีศีลธรรมที�ดีงามเพื�อเป�นตัวอย่างที�ดีแก่นักศึกษา

หลักการและแนวปฏิบตัใินการใหค้ําปรึกษา
 

หลกัการในการใหค้ําปรึกษา

1.
   2. สร้างสมัพนัธภาพและใหค้ําปรึกษา
   3. บันทึกการใหค้าํปรึกษา และสรุปผลสง่ไปยังฝ�ายพฒันานักศึกษา
   4. ประเมนิกระบวนการใหค้ําปรึกษา

 



คู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนวปฏิบตัขิองอาจารย์ที�ปรึกษา
 

      1. มนัีกศึกษาภายใตก้ารดแูลและใหค้ําปรึกษาไม่เกิน ............. คน
     2. ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกับข้อบังคบั ประกาศ กฎระเบียบ และข้อมูลต่างๆ ในการศึกษา
ของนักศึกษา ดงัที�ระบุไวใ้นคูมื่อ
     3. ใหค้าํปรึกษา แนะนําดา้นการศึกษา สว่นตัว และสงัคม ตลอดจนสร้างความเข้าใจ
เกี�ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคบัต่างๆ ที�เป�นประโยชน์แก่นักศึกษา 
     4. มตีารางเวลาการใหค้าํปรึกษาสปัดาหล์ะไม่น้อยกวา่ 1 ชั�วโมง แต่หากนักศึกษามี
ป�ญหาเร่งดว่นสามารถนัดหมายเพื�อขอรับคําปรึกษาจากอาจารย์ที�ปรึกษาได้นอกตาราง
     5. นัดหมายนักศึกษา โดยจัดทาํเป�นตารางที�จะใหนั้กศึกษาพบเป�นรายกลุ่มหรือบุคคล
รวมทั�งสถานที�ที�จะใหพ้บ (ควรจัดตารางพบอาจารย์ที�ปรึกษาลงในตารางกิจกรรมของ
คณะและหลกีเลี�ยงสปัดาหท์ี�จัดกจิกรรมอื�น โดยนักศึกษาควรพบอาจารย์ที�ปรึกษาอย่าง
น้อย 2 สปัดาห/์ 1 ครั�ง)
    6. มชีอ่งทางในการติดต่อสื�อสารกับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงและติดต่อ
อาจารยที์�ปรึกษาไดง้่าย เชน่ สร้างไลน์กรุ๊ป เป�นต้น
    7. แสวงหาความรู้และพฒันาตนเองในเรื�องการใหคํ้าที�ปรึกษาแก่นักศึกษา
    8. ปฏบิตัติามจรรยาบรรณของอาจารย์ที�ปรึกษาอย่างเคร่งครัด
    9. การใหค้าํปรึกษาควรมีการบันทึกข้อมูลทุกครั�ง
  10. อื�นๆ ที�เหน็วา่จะชว่ยใหนั้กศึกษาประสบความสาํเร็จและสถาบันมีชื�อเสยีง

 



แนวทางการเกบ็รักษาความลับของนักศกึษาใหอ้าจารย์ที�ปรึกษา

หลกัการในการตดัสนิใจเพื�อเป�ดเผยหรือปกป�ดข้อมูลหรือความลับของนักศึกษามีดังนี�
         1. ใหค้วามสาํคัญ เคารพเอกสทิธิ�หรือความเป�นอิสระในความเป�นสว่นตัวของ
นักศึกษา 
        2. ความซื�อสตัยย์ึดมั�นในพนัธะสญัญา การขอใหนั้กศึกษาเป�ดเผยข้อมูลสว่นตัวแก่ทีม
ใหค้าํปรึกษาเป�นการบ่งชี�วา่ทีมใหค้าปรึกษามีพันธะสญัญาที�จะต้องปกป�ดความลับหรือใช้
ขอ้มลูที�ไดม้านั�นอย่างเหมาะสม 
       3. ขอ้ยกเวน้สาํหรับการปกป�ดความลับการเป�ดเผยความลับสามารถกระทําได้โดยไม่
ขดัตอ่กฎหมาย ในกรณีที�นักศึกษายินยอมและกรณีอื�น ๆ ดังต่อไปนี�

 

คู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน
นักศึกษาอยู่ในสภาวะไร้ความสามารถ
เพื�อปกป�องผูอ้ื�นจากอันตราย หรือเพื�อประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม 
เพื�อประโยชน์ของนักศึกษา เชน่ การเป�ดเผยใหบุ้คลากรอื�นในทีม
ใหค้ําปรึกษา ที�มีสว่นเกี�ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา 



หน้าที�ของนักศกึษาตอ่อาจารย์ที�ปรึกษา

       1. นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที�ปรึกษาเมื�อมีป�ญหาการเรียน หรือป�ญหาสว่นตัวอื�นๆ
      2. นักศึกษาต้องเขา้พบอาจารย์ที�ปรึกษาตามตารางเวลาที�อาจารย์ที�ปรึกษากําหนดไว้
เวน้แต่เมื�อมีป�ญหาเร่งดว่นสามารถเข้าพบอาจารย์ที�ปรึกษาได้ทุกเวลาทําการ
      3. นักศึกษาต้องรับฟ�งคําแนะนาตกัเตือนของอาจารย์ที�ปรึกษา

 

คู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วธีิในการสร้างสมัพนัธภาพ
 

1) สร้างบรรยากาศเป�นมติร อบอุน่ ยิ�มแยม้แจ่มใส
2) เป�ดเผยไมม่ลีบัลมคมใน
3) มคีวามสนใจ มคีวามเมตตากรุณา
4) มคีวามจริงใจและปฏบิตัตินอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย
5) ยอมรับทั�งคณุคา่ และความแตกตา่งของบุคคล
6) พยายามทาํความเขา้ใจทั�งความรู้สกึ ป�ญหา และความตอ้งการของนักศึกษา
7) ใหค้วามชว่ยเหลอืนักศึกษาอยา่งจริงจังและจริงใจ

 วธีิการใหค้าํปรึกษา



การใหค้าํแนะนําและการปรึกษา

คู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคู่มอือาจารยที์�ปรกึษาคณะพยาบาลศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. การใหคํ้าแนะนํา (advising) 
                เป�นวธีิการที�อาจารยท์ี�ปรึกษาใหก้ารชว่ยเหลอืแก่นักศึกษามากที�สดุ 
สิ�งที�อาจารยท์ี�ปรึกษาแนะนํานักศึกษามกัจะเป�นเรื�องเกี�ยวกบักฎ ระเบยีบ หรือวธีิ
ปฏบิตัทิี�ใชก้นัอยูเ่ป�นประจํา หรือป�ญหาเลก็น้อยอื�น ๆ ที�อาจารยท์ี�ปรึกษาซึ�งเป�น
ผูท้ี�มวีฒิุภาวะและประสบการณ์มากกวา่นักศึกษา อาจใหค้าํแนะนําเพื�อให้
นักศึกษาสามารถแกป้�ญหาได้

2. การปรึกษา (counseling) 
              เป�นกระบวนการชว่ยเหลอืใหนั้กศึกษาเขา้ใจตนเอง สภาพแวดลอ้ม
ป�ญหาที�เผชญิอยู ่และสามารถใชค้วามเขา้ใจดงักลา่วมาแกป้�ญหา หรือตดัสนิใจ
เลอืกเป�าหมายในการดาํเนินชวีติที�เหมาะสมกบัตนเอง หรือเพื�อปรับปรุงตวัที�ดใีน
อนาคต



ภาคผนวก
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประวตัินักศึกษา 

 

ช่ือ............................... สกุล……….……….................. ช่ือเลน..................................... 

รหัสนักศึกษา....................................................... โทรศัพท...................................... 

ที่อยูที่สามารถติดตอได............................................................................................. 

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

โรคประจําตัว............................................... ประวัติการแพยา................................. 

วิชาที่ถนัด.................................... ความสามารถพิเศษ............................................. 

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับ............................................................................. 

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

สิ่งที่ตองการพัฒนา................................................................................................... 

ประวัติครอบครัว 

ช่ือ-สกุลบิดา............................................... อาชีพ..................... โทรศัพท........................... 

ที่อยูที่สามารถติดตอได........................................................................................................ 

ช่ือ-สกุลมารดา........................................... อาชีพ..................... โทรศัพท........................... 

ที่อยูที่สามารถติดตอได........................................................................................................ 

ผูปกครอง           บิดา           มารดา          อื่นๆระบุ ............................(ความสัมพันธ) 

ช่ือ-สกุลผูปกครอง............................................... อาชีพ..................... โทรศัพท........................... 

 

รูปถายนักศึกษา 

ขนาด 1.5-2 นิ้ว 
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บันทึกผลการเรียน 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 
2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  
2220510 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  
4430120 การคิดและการตัดสินใจ  
7440110 ทักษะการใชคอมพิวเตอรในโลกพลวัต  
8015001 กายวิภาคศาสตรสําหรับพยาบาล   
8015002 พยาธิและสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 1  
8015004 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาสําหรับพยาบาล  

GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา.............................................................................................. 

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

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

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   
2221210 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม   
3003110 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
3310810 จิตวิทยาการส่ือสาร   
8015003 พยาธิและสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2  
8015005 การสรางเสริมสุขภาพและโภชนศาสตรเพื่อสุขภาพ  

GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  
GPAX (ผลการเรียนสะสม)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................. 

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

........................................................................................................................................ 
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 

2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณท่ัวไป   
8016101  แนวคิดพื้นฐานของศาสตรทางการพยาบาล  
8016102  8016102 การพยาบาลพ้ืนฐาน   
8016601  8016601 การประเมินภาวะสุขภาพ   
8016006  8016006 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล   
8016401  8016401 การพยาบาลผูใหญ 1  

GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  
GPAX (ผลการเรียนสะสม)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา.............................................................................................. 

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 

2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   
8016301  การพยาบาลเด็กและวัยรุน 1  
8016402  การพยาบาลผูสูงอายุ   
8016501  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1  
8016602  กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล   
8016603  การพยาบาลอนามัยชุมชน 1  

   

GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  
GPAX (ผลการเรียนสะสม)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................. 

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

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน  
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 

8016701  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  
GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  

GPAX (ผลการเรียนสะสม)  
 

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา.............................................................................................. 

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



4 

คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 
8017302 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2  
8017201 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 1  
8017502 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2  
8017604 การวิจัยทางการพยาบาล  
8017702 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน  
8017703 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1  

   
GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  

GPAX (ผลการเรียนสะสม)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................. 

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

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 
8017402 การพยาบาลผูใหญ 2  
8017403 การจัดการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ   
8017202 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 2  
8017605 การพยาบาลอนามัยชุมชน  2  
8017606 การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน   
8017103 การบริหารและแนวโนมวิชาชีพพยาบาล   
8017705 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  
8018706 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2  

GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  
GPAX (ผลการเรียนสะสม)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................. 
........................................................................................................................................ 

ปที่ 3 ภาคฤดูรอน  
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 
8017704 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 1  

GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  
GPAX (ผลการเรียนสะสม)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................. 
........................................................................................................................................ 
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 
8018707 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 2  
8018708 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  
8018709 ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ  

GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  
GPAX (ผลการเรียนสะสม)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................. 

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

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

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา รายวิชา ผลการเรียน 
8018710 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล   
8018711 ปฏิบัติการประสบการณวิชาชีพ  

GPA (ผลการเรียนเฉลี่ย)  
GPAX (ผลการเรียนสะสม)  

ขอคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา............................................................................................. 

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บันทึกพบอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปท่ี 1 

ครั้งท่ี วันท่ีเขาพบ หัวขอการพูดคุย ลายเซ็นอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บันทึกพบอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปท่ี 2 

ครั้งท่ี วันท่ีเขาพบ หัวขอการพูดคุย ลายเซ็นอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บันทึกพบอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปท่ี 3 

ครั้งท่ี วันท่ีเขาพบ หัวขอการพูดคุย ลายเซ็นอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

บันทึกพบอาจารยที่ปรึกษา ชั้นปท่ี 4 

ครั้งท่ี วันท่ีเขาพบ หัวขอการพูดคุย ลายเซ็นอาจารย 

ท่ีปรึกษา 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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คูมืออาจารยท่ีปรึกษาคณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

แบบรายงานผลการใหคําปรึกษารายภาคการศึกษา 

ช่ืออาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………………………. ปการศึกษา………..….. ภาคการศึกษา……………………………………….. 

ช่ือ-นาสกุล รหัสนศ. ช้ันป เกรดเฉล่ีย/การติด I 
การลงเรียนใหมวิชา 

ปญหาและความตองการท่ีพบ คําแนะนํา/การดูแล หมายเหตุ 
เชน มีประสบการณ
ทํางาน ไดรับทุนการศึกษา 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


