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มาตรฐานที่ 4   ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพัฒนา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 12   ระบบการดูแลและการให้ค าปรึกษานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
ไม่มีการ 

ด าเนินการ 
มีการ ด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ

5 ข้อ 
มีการ

ด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1. มีการ
จัดบริการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นิสิต/
นักศึกษาในคณะ
โดยมีระบบการ
รับเรื่องอุทธรณ์
ร้องทุกข์ และ
รักษาความลับ
ของนิสิต/
นักศึกษา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบการดูแลและให้
ค าปรึกษานักศึกษาในรูปแบบของอาจารย์ท่ี
ปรึกษามีค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร  (12.1)  
และมีคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ทุกท่านใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเป็นระบบ 
(12.2)  ดังนี้  
     1) จัดสรรอาจารย์ท่ีปรึกษาและมอบหมาย
ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ต้ังแต่เริ่มเข้า
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยจัด
อาจารย์ท่ีปรึกษา 1 คน : นักศึกษา 5-6 คน /ช้ัน
ปี (1)  ต่ออาจารย์หนึ่งท่าน 
     2) อาจารย์ท่ีปรึกษา ศึกษาข้อมูลรายบุคคล
ของนักศึกษาท่ีอยู่ในความดูแล (12.3) และ
ด าเนินการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็น
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยให้การ
แนะแนวและค าปรึกษาตามประเด็นปัญหา และ
ความต้องการของนักศึกษา โดยใช้แบบสรุปผล
คัดกรองและช่วยเหลือนักศึกษาเป็นรายบุคคล
(12.4) และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพบนักศึกษาตาม
ก าหนดการท่ีมหาวิทยาลัย ฯ ก าหนด จ านวน            

12.1 ค าส่ังคณะพยาบาล
ศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์
ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2562  
12.2 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษา 
12.3 ตัวอย่างประวัติส่วนตัว
ของนักศึกษา 
12.4 แบบสรุปการคัดกรอง
และช่วยเหลือนักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
12.5 ตารางการก าหนดเวลา
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพบ
นักศึกษา 
12.6 ตัวอย่างบันทึกการให้     
ค าปรึกษา/แนะน า นักศึกษา
ท่ีมีปัญหา 
12.7 ตารางเวรอาจารย์ดูแล
นักศึกษาและหอพักนอก
เวลาราชการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1 ครั้ง/สัปดาห์ (12.5)และส่งรายงานเดือนละ            
1 ครั้ง  เป็นอย่างน้อย  
        3) กรณีพบว่านักศึกษามีปัญหา อาจารย์ท่ี
ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ท่ีพบปัญหา ด าเนินการ
ดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด (12.6)  หากมี
ปัญหาซับซ้อนเกินความสามารถของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา เช่น ปัญหาบุคลิกภาพและสุขภาพจิต 
จะประสานงานกับอาจารย์งานแนะแนวและการ
ให้ค าปรึกษา เพื่อส่งต่อนักศึกษาพบอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญ หรือแพทย์เพื่อรับการดูแลช่วยเหลือ
ต่อไป  
     4) ในกรณีท่ีพบปัญหาของนักศึกษาท้ัง
ทางด้านวิชาการ ด้านสุขภาพหรือการใช้ชีวิต
ส่วนตัว จะบันทึกลงในแบบบันทึกการให้
ค าปรึกษาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท่ีมา
ปรึกษา การให้ค าแนะน า/การดูแลและมีการสรุป
ข้อมูล ผลการดแูลให้ค าปรึกษา  
    ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือ/
ค าปรึกษาเร่งด่วน รวดเร็ว สามารถขอรับการ
ช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์สายตรงถึงผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ตลอด 24 ช่ัวโมง
(12.7) 
   5) ก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบ
ดูแลและให้ค าปรึกษานักศึกษา คือ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ โดยงานให้การปรึกษา (12.9)  และ
งานสวัสดิการและหอพัก (12.8) 
  6) มีแนวปฏิบัติการรักษาความลับข้อมูลนักศึกษา 
(12.10) ดังนี้  
-ก าหนดผู้หน้าท่ีในการเข้าถึงข้อมูล ต้องไม่
เปิดเผยข้อมูลนักศึกษาให้บุคคลท่ีไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ  
- เก็บเอกสารข้อมูลนักศึกษาท่ีเป็นความลับในท่ี
มิดชิด และท าลายเมื่อไม่จ าเป็นต้องเก็บเอกสาร  

12.8 โครงสร้างคณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
12.9 เอกสาร/หลักฐาน 
แสดงผู้รับผิดชอบและให้
ค าปรึกษาพร้อมระบุหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
12.10 แนวปฏิบัติการรักษา
ความลับข้อมูลของนักศึกษา 
12.11 ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษา 
12.12 แบบรายงาน
ความก้าวหน้าผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามปัญหาและ
ความต้องการของนักศึกษา 
12.13 ภาพถ่ายตู้รับเอกสาร
เรื่องอุทธรณ์และร้องเรียน 
และภาพถ่ายสายด่วนคณบดี 
12.14 แบบรายงานผลการ
ให้ความช่วยเหลือกรณี
อุทธรณ์และร้องเรียน  
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

-ไม่เปิดเผยข้อมูลนักศึกษาท่ีเป็นความลับแก่
บุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบเว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากนักศึกษาคณบดี และด าเนินการให้ค าปรึกษา
ในสถานท่ี/ห้องแนะแนวและให้ค าปรึกษา ท่ีเป็น
สัดส่วน(12.11) 
7) มีการรายงานความ ก้าวหน้าผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาให้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ 
(12.12)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลให้
ค าปรึกษา และด าเนินการพัฒนานักศึกษาตาม
ประเด็น/ปัญหาความต้องการของนักศึกษา (ถ้า
นักศึกษามีปัญหา) ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
  8) มีระบบรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจาก
นักศึกษา ดังนี้  
     1) นักศึกษาเสนอเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียน
ผ่านทางการท าบันทึกอุทธรณ์ร้องเรียนใส่ในตู้รับ
เอกสาร/ 
     - เขียนแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ส่งให้
งานสวัสดิการนักศึกษา หรือใส่ตู้รับเอกสารเรื่อง
อุทธรณ์และร้องเรียน(12.13) 
     2) มอบหมายงานสวัสดิการนักศึกษา/ 
ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
รายงานผล 
     - กรณีพบว่ามีมูลเหตุ จะด าเนินการให้
ค าปรึกษา ไกล่เกล่ียหรือประสานงาน/ ส่งต่อ/ 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ และรายงานผล
ให้ผู้ช่วยคณบดีทราบ และจัดเก็บรายงาน 
(12.14) 
     - กรณีไม่พบมูลเหตุ จะด าเนินการแจ้งกลับ
ให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ 

2 . มีการให้
ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ี
ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษ

 คณะพยาบาลศาสตร์มีการบริการข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา  ทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา การจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพของนักศึกษา 

12.15 บอร์ดประชาสัมพันธ์  
12.16 web site ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
12.17 facebook คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

นอกหลักสูตร 
แหล่งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

รวมทั้งแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา โดยผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์
(12.15)   website (12.16)   และ facebook 
คณะพยาบาลศาสตร์ (12.17)    

3. จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่
นักศึกษา  (ยังไม่
มีนักศึกษาจบใน
ปีการศึกษา) 

 ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์มี
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ซึ่งเปิดเป็นรุ่นแรกจึงยังไม่ได้มี
การวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   

- 
 

4. ประเมิน
คุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและ
การจัดการ
บริการในข้อ 1–3 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของ
การให้บริการคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 
- การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ (12.18) 
 

12.18 รายงานการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วน
ของ 
- การจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 
 

5. น าผลการ
ประเมินจากข้อ 
4) มาปรับปรุง
พัฒนาการ
ให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพื่อ
ส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมา
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนอง
ความต้องการของนักศึกษา(12.19)  ดังนี ้
- ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ น าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาดังนี ้1) อาจารย์ท่ีปรึกษา
บางท่านให้เวลาแก่นักศึกษาท่ีอยู่ในการดูแลเข้า
พบน้อย ส่งผลให้นักศึกษาได้รับการให้ค าปรึกษา
ค่อนข้างน้อย ปรับปรุงโดยก าหนดให้เป็นหนึ่งใน
เกณฑ์ประเมินภาระงานของอาจารย ์
 

12.19 รายงานผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการในด้าน 
- การจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 
 
 

6. ให้ข้อมูลและ
ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการ

 ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์มี
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ซึ่งเปิดเป็นรุ่นแรกจึงยังมีศิษย์
เก่า  

- 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการ
ด าเนินงาน 

การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 


