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บทน า  
คณะเภสัชศำสตร์ได้ก ำหนดขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำคณะเภสัช

ศำสตร์ในกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรแก่บุคลำกรและนักศึกษำอย่ำงชัดเจน ตำมพันธกิจในกำรผลิตบัณฑิตทำง
เภสัฃศำสตร์ที่มีควำมรู้ ทักษะ และมีจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพเภสัชกรรม ตลอดจนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และ
สร้ำงงำนวิจัยให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล ในปีกำรศึกษำ 2558 คณะเภสัชศำสตร์จึงได้ก ำหนดหัวข้อในกำร
จัดกำรควำมรู้ 2 หัวข้อ ส ำหรับพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต คือเรื่อง แนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่
ปรึกษำ และส ำหรับพันธกิจด้ำนกำรวิจัย คือเรื่อง กำรพัฒนำผลงำนวิจัยของอำจำรย์ 
 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 
แม้ว่ำคณะเภสัชศำสตร์จะมีกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนอำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์ แต่ในส่วนของแนว

ทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่ปรึกษำนั้นทำงคณะเภสัชศำสตร์ยังไม่มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเฉพำะเมื่อ
นักศึกษำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันไป ประกอบกับมีอำจำรย์ใหม่หลำยท่ำนที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ในกำร
เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

แนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่ปรึกษำ คณะเภสัชศำสตร์ จะเป็นกำรรวบรวมแนวปฏิบัติและ
ประสบกำรณ์ในกำรให้ค ำปรึกษำของอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ เพ่ือให้อำจำรย์ทุกท่ำนในคณะสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ให้กำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง และเหมำะสม น ำไปสู่กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพอันเป็น
พันธกิจหลักของคณะเภสัชศำสตร์ 
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แผนการจัดการความรู้ 
แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ขอบเขต KM : แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะเภสัชศาสตร์สามารถจัดการความรู้ด้านแนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีการจัดท าแนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีปรึกษาคณะเภสชัศาสตร์ ภายในปีการศึกษา 2558 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู ้ 
     มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร คณะเภสัชศำสตร์ 
และกำรประชุมคณำจำรยเ์พื่อร่วมก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่
สอดคล้องกับกำรผลิตบณัฑิต 

 
30 

มี.ค. 2559 

 
บุคลำกรในคณะเภสัชศำสตร์มสี่วนร่วมในกำรก ำหนด
ประเด็นแนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำท่ีปรึกษำ
คณะเภสัชศำสตร ์

 
อย่ำงน้อย ร้อยละ 
80 ของบุคลำกร 

 
- 

 
คณบด ี
คณะเภสัชศำสตร ์

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
     มีกำรแสวงหำควำมรู้จำกคณำจำรย์ภำยในคณะโดย
กำรร่วมกันอภิปรำย และเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ประเด็นกำรให้ค ำปรึกษำ ปัญหำทีพ่บในกำรให้ค ำปรึกษำ 
และแนวทำงปฏิบัตเิพื่อแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 

 
9 - 10 

มิ.ย. 2559 

 
คณำจำรย์ภำยในคณะที่ร่วมกันอภิปรำย และเสนอ
ควำมคิดเห็น 

 
อย่ำงน้อย ร้อยละ 
80 ของคณำจำรย ์

 
2,000 บำท 

 
คณะกรรมกำร  
กำรจัดกำรควำมรู้ 
คณะเภสัชศำสตร ์

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
     มีกำรจัดท ำแนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่
ปรึกษำ คณะเภสัชศำสตร์ จำกองค์ควำมรู้ที่มำจำกกำร
อภิปรำย และร่วมเสนอควำมคิดเห็นของคณำจำรย ์

 
13 - 17 

มิ.ย. 2559 

 
เล่มองค์ควำมรู ้แนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่
ปรึกษำคณะเภสัชศำสตร ์

 
ครบถ้วนตำม
ประเด็นที่ก ำหนด 

 
- 

 
คณะกรรมกำร  
กำรจัดกำรควำมรู้ 
คณะเภสัชศำสตร ์

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
     คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ คณะเภสัชศำสตร์
เป็นผู้พิจำรณำเนื้อหำ และควำมถกูต้อง เพื่อจัดท ำเป็นแนว
ทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่ปรึกษำคณะเภสัชศำสตร ์

 
13 - 17 

มิ.ย. 2559 

 
เล่มองค์ควำมรู ้แนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่
ปรึกษำคณะเภสัชศำสตร ์

 
1 เล่ม 

 
- 
 

 

 
คณะกรรมกำร  
กำรจัดกำรควำมรู้ 
คณะเภสัชศำสตร ์
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ชื่อหน่วนงาน : คณะเภสัชศาสตร์ 
ขอบเขต KM : แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
เป้าหมาย KM (Desired State) : คณะเภสัชศาสตร์สามารถจัดการความรู้ด้านแนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ 
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีการจัดท าแนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีปรึกษาคณะเภสชัศาสตร์ ภายในปีการศึกษา 2558 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
     น ำเล่มองค์ควำมรู้เข้ำสู่ระบบเทคโนโลยีของคณะฯ โดย
กำรส่งเป็นอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ให้คณำจำรย์ทุกท่ำน และ
น ำไปใส่บนเวปไซด์ของคณะฯ และประชำสัมพันธ์ให้
บุคลำกรภำยในคณะรับทรำบ 

 
20 - 24 

มิ.ย. 2559 

 
มีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้บนฐำนควำมรู้ของ
มหำวิทยำลยัแจ้งในท่ีประชุมคณะฯ เพื่อให้บุคลำกร
รับทรำบ 

 
ภำยใน 1 สัปดำห์ 
หลังจำกได้เลม่
ควำมรู้ฉบับสมบูรณ ์
 

 
- 

 
คณะกรรมกำร  
กำรจัดกำรควำมรู้ 
คณะเภสัชศำสตร ์

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้
     จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ำยในคณะเภสัชศำสตร ์
 

 
1 - 9 

ก.ค. 2559 

 
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ภำยในคณะเภสัชศำสตร ์
 

 
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 

 
- 

 
คณะกรรมกำร  
กำรจัดกำรควำมรู้ 
คณะเภสัชศำสตร ์

7 การเรียนรู้ 
     อำจำรย์น ำองค์ควำมรู้เรื่องแนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำ
นักศึกษำท่ีปรึกษำไปใช้ 

 
ปีกำรศึกษำ 

2559 

 
จ ำนวนอำจำรย์คณะเภสัชศำสตรท์ีน่ ำองค์ควำมรู้เรื่อง
แนวทำงกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่ปรึกษำไปใช้ 

 
อย่ำงน้อย ร้อยละ 
80 ของบุคลำกร 

 
- 

 
คณะกรรมกำร  
กำรจัดกำรควำมรู้ 
คณะเภสัชศำสตร ์
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คณะผู้ร่วมด าเนินการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2558 

คณบดีคณะเภสัชศำสตร์      ประธำนกรรมกำร 
 รองคณบดีฝ่ำยบริหำร      กรรมกำร 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและงำนวิจัย    กรรมกำร 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ     กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ  กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำเคมีเภสัชและยำจำกธรรมชำติ   กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำบริบำลเภสัชกรรม     กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำเภสัชกรรมสังคม     กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำเภสัชกรรมปฏิบัติ     กรรมกำร 
 หัวหน้ำกลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชพี     กรรมกำร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

 ประเด็นที่ 1 ประเด็นในการให้ค าปรึกษาและปัญหาที่พบในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่ปรึกษา  

จำกกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงคณำจำรย์ ได้ข้อมูลว่ำประเด็นในกำร

ให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำที่ปรึกษำที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะนักศึกษำที่

เข้ำมำศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 ที่คณะฯ มีกำรประกำศใช้เกณฑ์กำรพ้นสภำพนักศึกษำ ส ำหรับ

หลักสูตรเภสัชศำสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 เนื่องจำกนักศึกษำกังวลว่ำจะมีแนวโน้มผลกำรเรียนอยู่ใน

เกณฑ์พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ และประเด็นในกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียนกำรสอนอีกเรื่องที่พบ

บ่อย คือ นักศึกษำเรียนไม่ตรงตำมแผนกำรเรียนปกติ เนื่องจำกได้รับกำรประเมินผลคะแนนเกรด F 

ท ำให้ไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำที่มีเงื่อนไขในกำรลงทะเบียนว่ำต้องผ่ำนกำรเรียนในวิชำ

บังคับก่อนได้ ส่วนประเด็นในกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่พบบ้ำง คือ นักศึกษำไม่เข้ำ

เรียน และนักศึกษำแต่งกำยไม่เรียบร้อย 

ประเด็นในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำที่ปรึกษำท่ีพบรองลงมำ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ทั้ง

สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ เพรำะส่งผลกระทบถึงกำรเรียนตั้งแต่กำรขำดเรียนไปจนถึงกำรขำดสอบใน

รำยวิชำต่ำงๆ 

นอกจำกนั้นประเด็นในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำที่ปรึกษำท่ีพบ ได้แก่ เรื่องทุนกำรศึกษำ 

กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำ และเรื่องอ่ืนๆ เช่น ทรัพย์สินสูญหำยใน
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เขตมหำวิทยำลัยและในเขตหอพัก นักศึกษำทะเลำะเบำะแว้ง ตบตี มีปำกเสียงกันในชั้นปี หรือในกลุ่ม 

และนักศึกษำลงรูปภำพ หรือข้อควำมไม่เหมำะสมในสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

สรุปประเด็น 

ประเด็นในกำรให้ค ำปรึกษำและปัญหำที่พบในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำที่ปรึกษำ ได้แก่ 

1. ด้านการเรียนการสอน โดยมีปัญหำที่พบได้แก่ 

 1.1 นักศึกษำเรียนไม่ตรงตำมแผนกำรเรียนปกติ 

 1.2 นักศึกษำมีแนวโน้มผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
1.3 นักศึกษำมีปัญหำอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเรียน เช่น อำจำรย์ประจ ำวิชำแจ้ง

ว่ำนักศึกษำไม่มำเข้ำเรียน นักศึกษำมีปัญหำชีวิต หรือปัญหำครอบครัว นักศึกษำติดเกม ติด
ดำรำ หรือเที่ยวกลำงคืน และนักศึกษำไม่พูดคุยปรึกษำปัญหำกับทำงบ้ำน เป็นต้น 

1.4 นักศึกษำแต่งกำยไม่เรียบร้อยไม่เป็นตำมระเบียบมหำวิทยำลัย 
1.5 กำรลำกิจ หรือลำป่วย ของนักศึกษำ 

  2. ด้านสุขภาพ โดยมีปัญหำที่พบได้แก่ 
   2.1 นักศึกษำมีปัญหำสุขภำพ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ 
   2.2 นักศึกษำมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดกำรเรียน 
  3. ด้านทุนการศึกษา โดยมีปัญหำที่พบได้แก่ 
   3.1 นักศึกษำมีปัญหำทำงกำรเงินในกำรช ำระค่ำเล่ำเรียน 
  4. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา โดยมีปัญหำที่พบ 

ได้แก่ 
   4.1 นักศึกษำ ไม่สนิทกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
  5. ด้านอ่ืนๆ โดยมีปัญหำที่พบได้แก่ 

5.1 นักศึกษำทรัพย์สินสูญหำยในเขตมหำวิทยำลัย และในเขตหอพัก เช่น กระเป๋ำ
เงิน ipad มือถือ 

5.2 นักศึกษำทะเลำะเบำะแว้ง ตบตี มีปำกเสียงกันในชั้นปี หรือในกลุ่ม 
5.3 นักศึกษำลงรูปภำพ หรือข้อควำมไม่เหมำะสมในสื่อออนไลน์ 
 

 ประเด็นที่ 2 แนวทางการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษาในด้านการเรียนการสอน 
จำกประเด็นในกำรให้ค ำปรึกษำและปัญหำที่พบในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำที่ปรึกษำที่ได้

มีกำรสรุปไว้จึงน ำมำสู่แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำท่ีปรึกษำในด้ำนกำรเรียนกำร
สอน ซึ่งมีคณำจำรย์ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- นอกจำกคู่มือหลักสูตรที่ทำงมหำวิทยำลัยพำยัพได้จัดท ำให้นักศึกษำแล้ว คณะฯ ควรมี
กำรชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับ รำยวิชำที่มีเงื่อนไขในกำรลงทะเบียนว่ำต้องผ่ำนกำรเรียน
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ในวิชำบังคับก่อนจึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ หลักเกณฑ์กำรฝึกงำน เกณฑ์กำรพ้น
สภำพนักศึกษำ และค ำอธิบำยต่ำงๆ ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำในวัน
ปฐมนิเทศน์นักศึกษำใหม่ของทุกปีกำรศึกษำ 

- กรณีนักศึกษำที่เรียนไม่ตรงตำมแผนกำรเรียนปกตอิำจำรย์ที่ปรึกษำควรติดตำมผลกำร
เรียนของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด และนัดพบนักศึกษำเป็นรำยบุคคลเพ่ือวำงแผนกำรเรียน
ก่อนส่งรำยละเอียดให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรเพ่ือจัดตำรำงสอนให้เหมำะสม ก่อนเปิด
ปีกำรศึกษำ 

- ในกรณีที่พูดคุยกับนักศึกษำแล้วยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ หรือผลกำรเรียนของ
นักศึกษำตกต่ ำลงในระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ ควรนัดหมำยเพ่ือพบปะหรือพูดคุยกับ
ผู้ปกครองของนักศึกษำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ปัญหำระหว่ำงคณะและผู้ปกครอง 

- เมื่อนักศึกษำมีปัญหำอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเรียน อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเรียก
นักศึกษำมำพูดคุย หำกไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ควรแจ้งผู้ปกครองของนักศึกษำต่อไป 

- กำรลำป่วย นักศึกษำต้องใช้ใบรับรองแพทย์ส ำหรับกำรลำป่วยมำกกว่ำ 3 วัน ถ้ำลำป่วย
ไม่เกิน 3 วัน สำมำรถใช้หนังสือรับรองของอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ 

- กำรลำกิจ นักศึกษำต้องใช้จดหมำยลำกิจที่มีลำยเซ็นต์ของผู้ปกครอง หรืออำจำรย์ที่
ปรึกษำ 

สรุปประเด็น 
แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำท่ีปรึกษำในด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 
1. นักศึกษาเรียนไม่ตรงตามแผนการเรียนปกติ 
1.1.1 นอกจำกคู่มือหลักสูตรเภสัชศำสตร์บัญฑิต ที่ทำงมหำวิทยำลัยพำยัพได้จัดท ำให้

นักศึกษำแล้ว คณะฯ ควรมีกำรชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับ รำยวิชำที่มีเงื่อนไขในกำรลงทะเบียนว่ำ
ต้องผ่ำนกำรเรียนในวิชำบังคับก่อนจึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ หลักเกณฑ์กำรฝึกงำน เกณฑ์
กำรพ้นสภำพนักศึกษำ และค ำอธิบำยต่ำงๆ ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำในวันปฐมนิเทศน์
นักศึกษำใหม่ของทุกปีกำรศึกษำ 

1.1.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด โดย 
     - ในระบบบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ (e-

registrar) ส่วนของภำระอำจำรย์ที่ปรึกษำ จะมีแถบสีแสดงสถำนะเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษำแต่
ละคน มีกำรแสดงผลกำรลงทะเบียน และเกรดของนักศึกษำที่ปรึกษำ 

     - นอกจำกเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษำที่ปรึกษำแล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเพิ่มช่อง
ทำงกำรติดต่ออ่ืนๆ ด้วย เช่น เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง หรือเพ่ือนสนิทที่สำมำรถติดต่อนักศึกษำที่
ปรึกษำได้ หรืออีเมลล์ของนักศึกษำที่ปรึกษำ  
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     - นัดพบนักศึกษำที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 2 ครั้ง ในช่วง
ต้นภำคกำรศึกษำเพ่ือวำงแผนกำรเรียน และช่วงกลำงภำคกำรศึกษำภำยหลังกำรสอบกลำงภำคเพ่ือดู
ผลกำรศึกษำกลำงเทอมของนักศึกษำท่ีปรึกษำ 

1.1.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรนัดพบนักศึกษำที่ปรึกษำที่เรียนไม่ตรงตำมแผนกำรเรียนปกติ
เป็นรำยบุคคลเพ่ือวำงแผนกำรเรียนในภำคกำรศึกษำต่อไป ก่อนส่งรำยละเอียดแผนกำรเรียนของ
นักศึกษำให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดตำรำงสอนให้เหมำะสม 

     - อำจำรย์ที่ปรึกษำควรร่วมวำงแผนกำรเรียนกับนักศึกษำในลักษณะของกำรแนะน ำ กำร
ให้ข้อมูลกำรเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ และกำรแนะน ำจ ำนวนหน่วยกิจที่เหมำะสมกับกำรลงทะเบียน
เรียน โดยให้นักศึกษำเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ทั้งนี้ควรพิจำรณำระยะเวลำเรียนทั้งหลักสูตรของ
นักศึกษำ กำรก ำหนดแผนกำรเรียนตำมควำมสำมำรถของนักศึกษำ และตำมควำมเป็นไปได้ในกำรจัด
ตำรำงสอนของผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

     - อำจำรย์ที่ปรึกษำควรสอนให้นักศึกษำสำมำรถค ำนวณ GPA ตลอดหลักสูตร และ GPA 
หมวดวิชำเฉพำะ ได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถคำกกำรณ์ผลกำรเรียนในอนำคต และ
วำงแผนกำรเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 

1.1.4 ในกรณีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำพูดคุยกับนักศึกษำแล้วยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำร
เรียนของนักศึกษำที่ปรึกษำได้ หรือผลกำรเรียนของนักศึกษำตกต่ ำลงในระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ 
อำจำรย์ที่ปรึกษำควรนัดหมำยเพื่อพบปะหรือพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษำ เพื่อร่วมกันหำ
แนวทำงแก้ปัญหำระหว่ำงคณะและผู้ปกครอง 

 
2. นักศึกษามีแนวโน้มผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
1.2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด โดย 
     - ในระบบบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ (e-

registrar) ส่วนของภำระอำจำรย์ที่ปรึกษำ จะมีแถบสีแสดงสถำนะเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษำแต่
ละคน มีกำรแสดงผลกำรลงทะเบียน และเกรดของนักศึกษำที่ปรึกษำ 

     - นอกจำกเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษำที่ปรึกษำแล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเพิ่มช่อง
ทำงกำรติดต่ออ่ืนๆ ด้วย เช่น เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง หรือเพ่ือนสนิทที่สำมำรถติดต่อนักศึกษำที่
ปรึกษำได้ หรืออีเมลล์ของนักศึกษำที่ปรึกษำ  

     - นัดพบนักศึกษำที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 2 ครั้ง ในช่วง
ต้นภำคกำรศึกษำเพ่ือวำงแผนกำรเรียน และช่วงกลำงภำคกำรศึกษำภำยหลังกำรสอบกลำงภำคเพ่ือดู
ผลกำรศึกษำกลำงเทอมของนักศึกษำ 

     - อำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำควรตรวจสอบ GPA ตลอดหลักสูตร และ GPA หมวด
วิชำเฉพำะ ในระบบบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ (e-
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registrar) ทุกภำคกำรศึกษำ เพื่อไม่ให้นักศึกษำมีแนวโน้มผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภำพกำรเป็น
นักศึกษำ  

1.2.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรชี้แจงทำงเลือกในกำรเรียนของนักศึกษำให้ผู้ปกครองของ
นักศึกษำท่ีปรึกษำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 ปีกำรศึกษำ ที่นักศึกษำจะอยู่ในเกณฑ์พ้นสภำพ โดย
ทำงโทรศัพท์หรือกำรนัดพบผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ปัญหำระหว่ำงคณะและผู้ปกครอง  

3. นักศึกษามีปัญหาอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียน เช่น อำจำรย์ประจ ำวิชำแจ้งว่ำ
นักศึกษำไม่มำเข้ำเรียน นักศึกษำมีปัญหำชีวิต หรือปัญหำครอบครัว นักศึกษำติดเกม ติดดำรำ หรือ
เที่ยวกลำงคืน และนักศึกษำไม่พูดคุยปรึกษำปัญหำกับทำงบ้ำน เป็นต้น 

1.3.1 ในกรณีที่อำจส่งผลกระทบกับกำรเรียน อำจำรย์ที่ปรึกษำควรนัดพบนักศึกษำเพื่อ
พูดคุยสอบถำม และให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตัวเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับกำรเรียน หำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำนั้นได้ควรนัดหมำยเพ่ือพบปะหรือพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษำ 
เพ่ือร่วมกันหำแนวทำงแก้ปัญหำระหว่ำงคณะและผู้ปกครอง  

4. นักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
4.1 อำจำรย์ที่พบเห็น อำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ ควรตักเตือน

นักศึกษำเป็นรำยคน 
4.2 ในกรณีวิชำบรรยำย วิชำปฏิบัติกำร หรือกำรเข้ำห้องสอบให้นักศึกษำแต่งกำยให้

เรียบร้อยตำมข้อตกลงของแต่ละรำยวิชำ 
5. การลากิจ หรือลาป่วย ของนักศึกษา 
5.1 ส ำหรับกำรลำป่วย ในกรณีท่ีนักศึกษำลำป่วยมำกกว่ำ 3 วัน จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์

เพ่ือแสดงเป็นหลักฐำนให้อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่นักศึกษำขำดเรียนทรำบ ในกรณีท่ีนักศึกษำลำ
ป่วยไม่เกิน 3 วัน สำมำรถใช้หนังสือรับรองกำรลำป่วยที่มีลำยมือชื่อของอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือ
ผู้ปกครองเพ่ือแสดงเป็นหลักฐำนให้อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่นักศึกษำขำดเรียนทรำบได้ 

5.2 ส ำหรับกำรลำกิจ นักศึกษำต้องใช้จดหมำยลำกิจที่มีลำยมือชื่อของผู้ปกครอง หรือ
ลำยมือชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือแสดงเป็นหลักฐำนให้อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่นักศึกษำขำดเรียน
ทรำบ 

5.3 ในกรณีวิชำบรรยำย และวิชำปฏิบัติกำร นักศึกษำสำมำรถส่งใบลำย้อนหลังที่อำจำรย์
ผู้สอนในรำยวิชำที่นักศึกษำขำดเรียน (โดยให้อำจำรย์ผู้สอนลงรำยละเอียดและแจ้งอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ) 

 

 ประเด็นที่ 3 แนวทางการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษาในด้านสุขภาพ 
ทุนการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษา 

ส ำหรับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่ปรึกษำในด้ำนสุขภำพ มี 
คณำจำรย์ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้ 
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- คณะฯ และอำจำรย์ที่ปรึกษำแจ้งสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลของทำงมหำวิทยำลัยให้ 
 นักศึกษำทุกคนทรำบ 
  - หำกนักศึกษำเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ ที่ท ำให้ต้องขำดเรียน หรือขำดสอบ  

ต้องแจ้งให้ทั้งอำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำ อำจำรย์ที่รับผิดชอบวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบ และ 
ปฎิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเรื่องกำรสอบต่อไป 

- นักศึกษำมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดจำกกำรเรียน อำจำรย์ที่ปรึกษำควรให้เวลำพูดคุย
กับนักศึกษำมำกกว่ำปกติ และแจ้งปัญหำของนักศึกษำแก่อำจำรย์ประจ ำวิชำหรืออำจำรย์ผู้สอน เพ่ือ
ร่วมกันเฝ้ำระวัง เมื่อนักศึกษำเริ่มแสดงอำกำรมีปัญหำจะได้ร่วมกันวำงแผนแก้ไข เพ่ือให้นักศึกษำ
สำมำรถผ่ำนพ้นไปได้ โดยไม่เสียกำรเรียนหรือขำดสอบ 

ส ำหรับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่ปรึกษำในด้ำนทุนกำรศึกษำ มี 
คณำจำรย์ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำทั้งภำยใน และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ให้ทั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำทรำบเพ่ือให้นักศึกษำทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงทุนกำรศึกษำได้เนื่องจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำจะทรำบว่ำนักศึกษำท่ีปรึกษำของตนคนใดที่มีควำม
ต้องกำรทุนกำรศึกษำและนักศึกษำที่ปรึกษำคนใดมีคุณสมบัติตำมที่ทุนกำรศึกษำนั้นๆ ระบุไว้ใน
เงื่อนไข 

ส ำหรับแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่ปรึกษำในด้ำนกำรสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำ มีคณำจำรย์ร่วมแสดงควำมคิดเห็น ดังนี้ 

- คณะฯ ควรมีกำรจัดกิจกรรมอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำอย่ำงน้อย เทอมละ 1 ครั้ง 
- อำจำรย์ที่ปรึกษำควรมีกำรนัดพบนักศึกษำที่ปรึกษำเป็นกลุ่มเพ่ือพูดคุยสร้ำงควำมสนิทสนม 
สรุปประเด็น 
แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำท่ีปรึกษำในด้ำนกำรเรียนสุขภำพ ดังนี้ 
1 นักศึกษามีปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ 
1.1 คณะฯ และอำจำรย์ที่ปรึกษำควรแจ้งสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลทีม่หำวิทยำลัยพำยัพ

จัดท ำให้แก่นักศึกษำให้นักศึกษำใหม่ที่เข้ำมำศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆทรำบ และแจ้งให้นักศึกษำเก่ำ
ในคณะทุกคนทรำบ โดยเฉพำะสโมสรนักศึกษำเพ่ือให้มีส่วนช่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษำทุก
คนตำมรำยละเอียดต่ำงๆในข้อ 1.2-1.3 

1.2 กรณีอุบัติเหตุ นักศึกษำสำมำรถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุที่มหำวิทยำลัยจัดท ำให้ หรือ
สำมำรถใช้สิทธิบัตรทอง กรณีฉุกเฉินได้ (ขึ้นกับโรงพยำบำล) 

1.3 กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ส ำหรับสิทธิกำรรักษำกรณีผู้ป่วยนอก นักศึกษำสำมำรถใช้ใช้
สิทธิบัตรทอง ณ โรงพยำบำลที่นักศึกษำขึ้นทะเบียนไว้ ส ำหรับสิทธิกำรรักษำกรณีผู้ป่วยใน นักศึกษำ
สำมำรถใช้สำมำรถใช้ประกันสุขภำพที่มหำวิทยำลัยจัดท ำให้ โดยใช้สิทธิ ณ โรงพยำบำลที่ประกันนั้น
ครอบคลุม 
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1.4 ในกรณีที่นักศึกษำเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ ที่เป็นเหตุให้ต้องขำดเรียนเป็น
ระยะเวลำนำน หรือขำดสอบกลำงภำคและสอบไล่ นักศึกษำต้องแจ้งให้ทั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
กระบวนวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบ และปฎิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเรื่องกำรสอบต่อไป 

2 นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เกิดจากการเรียน 
2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรติดตำมปัญหำสุขภำพจิตของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิดทั้งกำรป้องกัน 

และกำรดูแลนักศึกษำภำยหลังจำกนักศึกษำมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดจำกกำรเรียน 
2.2 กรณีนักศึกษำที่ปรึกษำมีแนวโน้มมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิตทีเ่กิดจำกกำรเรียน อำจำรย์

ที่ปรึกษำควรให้เวลำพูดคุยกับนักศึกษำมำกกว่ำปกติ  
2.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรแจ้งแก่อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำเมื่อนักศึกษำมีแนวโน้มมีปัญหำ

เกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดจำกกำรเรียน เพ่ือร่วมกันดูแลนักศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำเริ่มแสดงอำกำรมี
ปัญหำ จะได้ร่วมกันวำงแผนแก้ไขให้นักศึกษำสำมำรถผ่ำนพ้นปัญหำไปได้ โดยไม่กระทบกับกำรเรียน
หรือกำรสอบ 

2.4 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรติดตำมควำมเป็นอยู่ของนักศึกษำที่มีแนวโน้มมีปัญหำเกี่ยวกับ
สุขภำพจิตที่เกิดจำกกำรเรียนจำกผู้ดูแลหอพัก (กรณีนักศึกษำอยู่หอพักในก ำกับ มหำวิทยำลัยพำยัพ) 

2.5 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรประสำนงำนกับฝ่ำยศำสนกิจเพ่ือร่วมกันดูแลนักศึกษำที่มีแนวโน้ม
มีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดจำกกำรเรียน (กรณีศึกษำนับถือศำสนำคริสต์) 

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำท่ีปรึกษำในด้ำนทุนกำรศึกษำ ดังนี้ 
1 นักศึกษามีปัญหาทางการเงินในการช าระค่าเล่าเรียน 
1.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำท่ีทรำบข้อมูลทุนกำรศึกษำทั้งภำยใน และภำยนอก

มหำวิทยำลัยพำยัพ ควรแจ้งรำยละเอียด และเงื่อนไขของทุนกำรศึกษำผ่ำนทำงอำจำรย์ที่ปรึกษำทุก
ท่ำนในคณะฯ และแจ้งให้นักศึกษำทุกคนในคณะฯ ทรำบ 

1.2 ในกรณีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบว่ำนักศึกษำที่ปรึกษำของตนมีควำมต้องกำร
ทุนกำรศึกษำ และมีคุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขของทุนกำรศึกษำนั้นๆ ควรแจ้งในนักศึกษำทรำบเพ่ือให้
พิจำรณำสมัครขอรับทุนกำรศึกษำต่อไป 

1.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถช่วยหำงำนนอกเวลำให้นักศึกษำ โดยงำนต่ำงๆ นั้นต้องไม่
กระทบกำรเรียน ทั้งนี้เพ่ือช่วยผ่อนภำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวได้บ้ำง เช่น เป็นผู้ช่วยหยิบยำในร้ำนขำยยำ 
เป็นต้น 

แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำท่ีปรึกษำในด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
ระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำ ดังนี้ 

1 นักศึกษา ไม่สนิทกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.1 คณะฯ ควรมีกำรจัดกิจกรรมอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำ อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 

1 ครั้ง 
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1.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรมีกำรจัดสรรเวลำพูดคุยนักศึกษำตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรนัด
พบนักศึกษำเป็นกลุ่มเพ่ือพูดคุยสร้ำงควำมสนิทสนม  

1.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเปิดโอกำสให้นักศึกษำที่ปรึกษำสำมำรถใช้ช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรอ่ืนๆ ในกำรติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำตำมควำมเหมำะสม เช่น โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 

1.4 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรทรำบประวัติ หรือข้อมูลของนักศึกษำที่ปรึกษำตำมควำมเหมำะสม 
จำกกำรสอบถำมพูดคุย หรือกำรจัดท ำประวัติของนักศึกษำที่ปรึกษำ 

 ประเด็นที่ 4 แนวทางการปฏิบัติในการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษาในด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจำกแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำที่ปรึกษำในด้ำนกำรเรียนกำร

สอน ด้ำนสุขภำพ ด้ำนทุนกำรศึกษำ และด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำและ
นักศึกษำแล้ว อำจำรย์ในคณะฯ ยังพบว่ำมีกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำในด้ำนอื่นๆ ยกตัวอย่ำง เช่น  

- นักศึกษำทรัพย์สินสูญหำยในเขตมหำวิทยำลัย และในเขตหอพัก เช่น กระเป๋ำเงิน 
โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์อ่ืนๆ ซึ่งอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ให้ค ำแนะน ำให้นักสึกษำดูแลรักษำ
ทรัพย์สินส่วนตัวให้ดี และแนะน ำให้นักศึกษำแจ้งเรื่องแก่หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยพำยัพที่
เกี่ยวข้อง 

- นักศึกษำทะเลำะเบำะแว้ง หรือมีปำกเสียงกันในกลุ่ม หรือในชั้นปี หำกเกิดจำกรำยวิชำ 
อำจำรย์ผู้สอนแก้ไขควรเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเบื้องต้น จำกนั้นจึงแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบ แต่ถ้ำเป็น
กำรทะเลำะเบำะแว้งที่รุนแรงควรแจ้งให้กรรมกำรพัฒนำนักศึกษำทรำบต่อไป 

- นักศึกษำลงรูปภำพ หรือข้อควำมท่ีไม่เหมำะสมในสื่อออนไลน์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ และ
อำจำรย์ทุกท่ำนควรร่วมกันคอยสอดส่อง หำกพบควรรีบตักเตือน 

สรุปประเด็น 
แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำนักศึกษำท่ีปรึกษำในด้ำนอ่ืนๆ ดังนี้ 
1. นักศึกษาทรัพย์สินสูญหายในเขตมหาวิทยาลัย และในเขตหอพัก เช่น กระเป๋าเงิน 

โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์อ่ืนๆ 
  1.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรแจ้งให้นักศึกษำดูแลรักษำทรัพย์สินส่วนตัวให้ดี 

1.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรแนะน ำให้นักศึกษำแจ้งเรื่องแก่หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยพำยัพท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.3 ในกรณีที่ทรัพย์สินสูญหำยภำยในคณะนักศึกษำ และ/หรือ อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถ
แจ้งได้ที่เลขำนุกำรประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ 

2. นักศึกษาทะเลาะเบาะแว้ง หรือมีปากเสียงกันในกลุ่ม หรือในชั้นปี 
2.1 ในกรณีที่ทะเลำะเบำะแว้ง หรือมีปำกเสียงนั้นเกิดจำกกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ

อำจำรย์ผู้สอน หรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำควรรีบไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นและแจ้งให้อำจำรย์ที่
ปรึกษำของนักศึกษำทรำบ แต่หำกหำกทะเลำะเบำะแว้งนั้นมีควำมรุนแรงอำจำรย์ที่ปรึกษำควรรีบ
แจ้งให้กรรมกำรพัฒนำนักศึกษำคณะฯ ทรำบตำมล ำดับ 
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2.2 ในกรณีที่ทะเลำะเบำะแว้ง หรือมีปำกเสียงนั้นเกิดขึ้นนอกห้องเรียน อำจำรย์ผู้พบเห็น
ควรรีบไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นและแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำทรำบ แต่หำกหำกทะเลำะเบำะ
แว้งนั้นมีควำมรุนแรงอำจำรย์ที่ปรึกษำควรรีบแจ้งให้กรรมกำรพัฒนำนักศึกษำคณะฯ ทรำบตำมล ำดับ 

2.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำ และอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำควรให้แนวคิดโดยใช้ค ำพูดปลูกฝัง
ให้นักศึกษำกำรรักกันฉันท์เพ่ือนร่วมสถำบัน ร่วมชั้นปี ที่ต้องกอดคอฟันฝ่ำอุปสรรคด้ำนกำรใช้ชีวิตใน
สังคมมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรเรียน และด้ำนกำรสอบใบประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมร่วมกัน 

 
3. นักศึกษาลงรูปภาพ หรือข้อความทีไ่ม่เหมาะสมในสื่อออนไลน์ 
3.1 คณะฯ ควรมีกำรให้ควำมรู้เรื่อง พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ ข้อกฎหมำยเก่ียวกับกำรท ำอนำจำร (ภำพ) กำรหมิ่นประมำท (ข้อควำม) และกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์แก่นักศึกษำ 

3.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำ และอำจำรย์ทุกท่ำนควรร่วมกันสอดส่อง หำกพบนักศึกษำที่กระท ำ
เข้ำข่ำยผิดกฎหมำยควรรีบตักเตือนเป็นรำยบุคคล 
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สรุปความรู้ที่ได้ 
แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ประเด็นการให้ค าปรึกษา ปัญหาที่พบ แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา และแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 
1. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 1.1 นักศึกษำเรียนไม่ตรงตำม

แผนกำรเรียนปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 นอกจำกคู่มือหลักสูตรเภสัชศำสตร์บัญฑิต ที่ทำงมหำวิทยำลัยพำยัพได้จัดท ำให้นักศึกษำแล้ว คณะฯ 
ควรมีกำรชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับ รำยวิชำที่มีเงื่อนไขในกำรลงทะเบียนว่ำต้องผ่ำนกำรเรียนในวิชำบังคับ
ก่อนจึงจะสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ หลักเกณฑ์กำรฝึกงำน เกณฑ์กำรพ้นสภำพนักศึกษำ และค ำอธิบำย
ต่ำงๆ ให้กับอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำในวันปฐมนิเทศน์นักศึกษำใหม่ของทุกปีกำรศึกษำ 
1.1.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด โดย 
     - ในระบบบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ (e-registrar) ส่วน
ของภำระอำจำรย์ที่ปรึกษำ จะมีแถบสีแสดงสถำนะเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษำแต่ละคน มีกำรแสดงผลกำร
ลงทะเบียน และเกรดของนักศึกษำที่ปรึกษำ 
     - นอกจำกเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษำที่ปรึกษำแล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่ออ่ืนๆ ด้วย 
เช่น เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง หรือเพ่ือนสนิทที่สำมำรถติดต่อนักศึกษำที่ปรึกษำได้ หรืออีเมลล์ของ
นักศึกษำท่ีปรึกษำ  
     - นัดพบนักศึกษำที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นภำคกำรศึกษำ
เพ่ือวำงแผนกำรเรียน และช่วงกลำงภำคกำรศึกษำภำยหลังกำรสอบกลำงภำคเพ่ือดูผลกำรศึกษำกลำงเทอม
ของนักศึกษำที่ปรึกษำ 
1.1.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรนัดพบนักศึกษำที่ปรึกษำที่เรียนไม่ตรงตำมแผนกำรเรียนปกติเป็นรำยบุคคลเพ่ือ
วำงแผนกำรเรียนในภำคกำรศึกษำต่อไป ก่อนส่งรำยละเอียดแผนกำรเรียนของนักศึกษำให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำย
วิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดตำรำงสอนให้เหมำะสม 
     - อำจำรย์ที่ปรึกษำควรร่วมวำงแผนกำรเรียนกับนักศึกษำในลักษณะของกำรแนะน ำ กำรให้ข้อมูลกำรเรียน
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แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
ประเด็นการให้ค าปรึกษา ปัญหาที่พบ แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา และแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 นักศึกษำมีแนวโน้ม 
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ 
พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
(ส ำหรับนักศึกษำ 57) 
 
 
 
 

ในรำยวิชำต่ำงๆ และกำรแนะน ำจ ำนวนหน่วยกิจที่เหมำะสมกับกำรลงทะเบียนเรียน โดยให้นักศึกษำเป็นผู้
ตัดสินใจด้วยตัวเอง ทั้งนี้ควรพิจำรณำระยะเวลำเรียนทั้งหลักสูตรของนักศึกษำ กำรก ำหนดแผนกำรเรียนตำม
ควำมสำมำรถของนักศึกษำ และตำมควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตำรำงสอนของผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
     - อำจำรย์ที่ปรึกษำควรสอนให้นักศึกษำสำมำรถค ำนวณ GPA ตลอดหลักสูตร และ GPA หมวดวิชำเฉพำะ 
ได้ด้วยตัวเอง เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถคำกกำรณ์ผลกำรเรียนในอนำคต และวำงแผนกำรเรียนได้อย่ำง
เหมำะสม 
1.1.4 ในกรณีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำพูดคุยกับนักศึกษำแล้วยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเรียนของนักศึกษำท่ี
ปรึกษำได้ หรือผลกำรเรียนของนักศึกษำตกต่ ำลงในระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำควรนัด
หมำยเพื่อพบปะหรือพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษำ เพ่ือร่วมกันหำแนวทำงแก้ปัญหำระหว่ำงคณะและ
ผู้ปกครอง  
 
1.2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิด โดย 
     - ในระบบบริกำรกำรศึกษำ ส ำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ (e-registrar) ส่วน
ของภำระอำจำรย์ที่ปรึกษำ จะมีแถบสีแสดงสถำนะเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษำแต่ละคน มีกำรแสดงผลกำร
ลงทะเบียน และเกรดของนักศึกษำที่ปรึกษำ 
     - นอกจำกเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษำที่ปรึกษำแล้ว อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่ออ่ืนๆ ด้วย 
เช่น เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง หรือเพ่ือนสนิทที่สำมำรถติดต่อนักศึกษำที่ปรึกษำได้ หรืออีเมลล์ของ
นักศึกษำท่ีปรึกษำ  
     - นัดพบนักศึกษำที่ปรึกษำทุกภำคกำรศึกษำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นภำคกำรศึกษำ
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1.3 นักศึกษำมีปัญหำอ่ืนๆ  
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรเรียน 
- อำจำรย์ประจ ำวิชำแจ้งว่ำ
นักศึกษำไม่มำเข้ำเรียน 
- นักศึกษำมีปัญหำชีวิต 
ปัญหำครอบครัว     
- นักศึกษำติดเกม ติดดำรำ 
เที่ยวกลำงคืน  
- นักศึกษำไม่พูดคุยปรึกษำ

เพ่ือวำงแผนกำรเรียน และช่วงกลำงภำคกำรศึกษำภำยหลังกำรสอบกลำงภำคเพ่ือดูผลกำรศึกษำกลำงเทอม
ของนักศึกษำ 
     - อำจำรย์ที่ปรึกษำและนักศึกษำควรตรวจสอบ GPA ตลอดหลักสูตร และ GPA หมวดวิชำเฉพำะ ในระบบ
บริกำรกำรศึกษำ ส ำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ (e-registrar) ทุกภำคกำรศึกษำ เพื่อ
ไม่ให้นักศึกษำมีแนวโน้มผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ  
 
1.2.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรชี้แจงทำงเลือกในกำรเรียนของนักศึกษำให้ผู้ปกครองของนักศึกษำที่ปรึกษำทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 ปีกำรศึกษำ ที่นักศึกษำจะอยู่ในเกณฑ์พ้นสภำพ โดยทำงโทรศัพท์หรือกำรนัดพบ
ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันหำแนวทำงแก้ปัญหำระหว่ำงคณะและผู้ปกครอง  
 
1.3.1 ในกรณีที่อำจส่งผลกระทบกับกำรเรียน อำจำรย์ที่ปรึกษำควรนัดพบนักศึกษำเพื่อพูดคุยสอบถำม และให้
ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตัวเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับกำรเรียน หำกอำจำรย์ที่ปรึกษำไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำนั้น
ได้ควรนัดหมำยเพ่ือพบปะหรือพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ปัญหำระหว่ำงคณะ
และผู้ปกครอง  
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ปัญหำกับทำงบ้ำน 
 
1.4 นักศึกษำแต่งกำยไม่
เรียบร้อย ไม่เป็นตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
1.5 กำรลำกิจ หรือลำป่วย 
ของนักศึกษำ 
 
 
 
 
 

 
 
1.4.1 อำจำรย์ที่พบเห็น อำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำ ควรตักเตือนนักศึกษำเป็น 
รำยคน 
1.4.2 ในกรณีวิชำบรรยำย วิชำปฏิบัติกำร หรือกำรเข้ำห้องสอบให้นักศึกษำแต่งกำยให้เรียบร้อยตำมข้อตกลง
ของแต่ละรำยวิชำ 
 
 
 
1.5.1 ส ำหรับกำรลำป่วย ในกรณีที่นักศึกษำลำป่วยมำกกว่ำ 3 วัน จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพ่ือแสดงเป็น
หลักฐำนให้อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่นักศึกษำขำดเรียนทรำบ ในกรณีที่นักศึกษำลำป่วยไม่เกิน 3 วัน 
สำมำรถใช้หนังสือรับรองกำรลำป่วยที่มีลำยมือชื่อของอำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือผู้ปกครองเพ่ือแสดงเป็นหลักฐำน
ให้อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่นักศึกษำขำดเรียนทรำบได้ 
1.5.2 ส ำหรับกำรลำกิจ นักศึกษำต้องใช้จดหมำยลำกิจที่มีลำยมือชื่อของผู้ปกครอง หรือลำยมือชื่ออำจำรย์ที่
ปรึกษำเพ่ือแสดงเป็นหลักฐำนให้อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่นักศึกษำขำดเรียนทรำบ 
1.5.3 ในกรณีวิชำบรรยำย และวิชำปฏิบัติกำร นักศึกษำสำมำรถส่งใบลำย้อนหลังที่อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำที่
นักศึกษำขำดเรียน (โดยให้อำจำรย์ผู้สอนลงรำยละเอียดและแจ้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ) 
 

2. ด้ำนสุขภำพ 2.1 นักศึกษำมีปัญหำสุขภำพ 2.1.1 คณะฯ และอำจำรย์ที่ปรึกษำควรแจ้งสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำลทีม่หำวิทยำลัยพำยัพจัดท ำให้แก่
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เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบ
อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 นักศึกษำมีปัญหำ
เกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดจำก
กำรเรียน 
 
 
 
 

นักศึกษำให้นักศึกษำใหม่ที่เข้ำมำศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆทรำบ และแจ้งให้นักศึกษำเก่ำในคณะทุกคนทรำบ 
โดยเฉพำะสโมสรนักศึกษำเพ่ือให้มีส่วนช่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษำทุกคนตำมรำยละเอียดต่ำงๆในข้อ 
2.1.2-2.1.3 
2.1.2 กรณีอุบัติเหตุ นักศึกษำสำมำรถใช้สิทธิประกันอุบัติเหตุที่มหำวิทยำลัยจัดท ำให้ หรือสำมำรถใช้สิทธิบัตร
ทอง กรณีฉุกเฉินได้ (ขึ้นกับโรงพยำบำล) 
2.1.3 กรณีเจ็บป่วยทั่วไป ส ำหรับสิทธิกำรรักษำกรณีผู้ป่วยนอก นักศึกษำสำมำรถใช้ใช้สิทธิบัตรทอง ณ 
โรงพยำบำลที่นักศึกษำขึ้นทะเบียนไว้ ส ำหรับสิทธิกำรรักษำกรณีผู้ป่วยใน นักศึกษำสำมำรถใช้สำมำรถใช้
ประกันสุขภำพที่มหำวิทยำลัยจัดท ำให้ โดยใช้สิทธิ ณ โรงพยำบำลที่ประกันนั้นครอบคลุม 
2.1.4 ในกรณีที่นักศึกษำเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ ที่เป็นเหตุให้ต้องขำดเรียนเป็นระยะเวลำนำน 
หรือขำดสอบกลำงภำคและสอบไล่ นักศึกษำต้องแจ้งให้ทั้งอำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำ และอำจำรย์ที่
ปรึกษำทรำบ และปฎิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเรื่องกำรสอบต่อไป 
 
2.2.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรติดตำมปัญหำสุขภำพจิตของนักศึกษำอย่ำงใกล้ชิดทั้งกำรป้องกัน และกำรดูแล
นักศึกษำภำยหลังจำกนักศึกษำมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดจำกกำรเรียน 
2.2.2 กรณีนักศึกษำที่ปรึกษำมีแนวโน้มมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดจำกกำรเรียน อำจำรย์ที่ปรึกษำควรให้
เวลำพูดคุยกับนักศึกษำมำกกว่ำปกติ  
2.2.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรแจ้งแกอ่ำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำเมื่อนักศึกษำมีแนวโน้มมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิต
ทีเ่กิดจำกกำรเรียน เพ่ือร่วมกันดูแลนักศึกษำ ในกรณีท่ีนักศึกษำเริ่มแสดงอำกำรมีปัญหำ จะได้ร่วมกันวำงแผน
แก้ไขให้นักศึกษำสำมำรถผ่ำนพ้นปัญหำไปได้ โดยไม่กระทบกับกำรเรียนหรือกำรสอบ 
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2.2.4 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรติดตำมควำมเป็นอยู่ของนักศึกษำที่มีแนวโน้มมีปัญหำเกี่ยวกับสุขภำพจิตที่เกิดจำก
กำรเรียนจำกผู้ดูแลหอพัก (กรณีนักศึกษำอยู่หอพักในก ำกับ มหำวิทยำลัยพำยัพ) 
2.2.5 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรประสำนงำนกับฝ่ำยศำสนกิจเพ่ือร่วมกันดูแลนักศึกษำที่มีแนวโน้มมีปัญหำเกี่ยวกับ
สุขภำพจิตที่เกิดจำกกำรเรียน (กรณีศึกษำนับถือศำสนำคริสต์) 
 

3. ด้ำนทุนกำรศึกษำ 3.1 นักศึกษำมีปัญหำทำง
กำรเงินในกำรช ำระค่ำเล่ำ
เรียน 

3.1.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำท่ีทรำบข้อมูลทุนกำรศึกษำทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยพำยัพ 
ควรแจ้งรำยละเอียด และเงื่อนไขของทุนกำรศึกษำผ่ำนทำงอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกท่ำนในคณะฯ และแจ้งให้
นักศึกษำทุกคนในคณะฯ ทรำบ 
3.1.2 ในกรณีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบว่ำนักศึกษำที่ปรึกษำของตนมีควำมต้องกำรทุนกำรศึกษำ และมี
คุณสมบัติตรงตำมเงื่อนไขของทุนกำรศึกษำนั้นๆ ควรแจ้งในนักศึกษำทรำบเพ่ือให้พิจำรณำสมัครขอรับ
ทุนกำรศึกษำต่อไป 
3.1.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถช่วยหำงำนนอกเวลำให้นักศึกษำ โดยงำนต่ำงๆ นั้นต้องไม่กระทบกำรเรียน 
ทั้งนี้เพ่ือช่วยผ่อนภำระค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวได้บ้ำง เช่น เป็นผู้ชว่ยหยิบยำในร้ำนขำยยำ เป็นต้น 
 
 

4. ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
อำจำรย์ที่ปรึกษำและ
นักศึกษำ 

4.1 นักศึกษำ ไม่สนิทกับ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

4.1.1 คณะฯ ควรมีกำรจัดกิจกรรมอำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง 
4.1.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรมีกำรจัดสรรเวลำพูดคุยนักศึกษำตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรนัดพบนักศึกษำเป็น
กลุ่มเพ่ือพูดคุยสร้ำงควำมสนิทสนม  
4.1.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรเปิดโอกำสให้นักศึกษำที่ปรึกษำสำมำรถใช้ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรอื่นๆ ในกำร
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แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
ประเด็นการให้ค าปรึกษา ปัญหาที่พบ แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา และแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 

ติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำตำมควำมเหมำะสม เช่น โทรศัพท์มือถือ อีเมล เป็นต้น 
4.1.4 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรทรำบประวัติ หรือข้อมูลของนักศึกษำที่ปรึกษำตำมควำมเหมำะสม จำกกำร
สอบถำมพูดคุย หรือกำรจัดท ำประวัติของนักศึกษำที่ปรึกษำ 
 

5. อ่ินๆ 5.1 นักศึกษำทรัพย์สินสูญ
หำยในเขตมหำวิทยำลัย และ
ในเขตหอพัก เช่น กระเป๋ำ
เงิน โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์อ่ืนๆ 
 
5.2 นักศึกษำทะเลำะเบำะ
แว้ง หรือมีปำกเสียงกันใน
กลุม่ หรือในชั้นปี  
 
 
 
 
 
 

5.1.1 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรแจ้งให้นักศึกษำดูแลรักษำทรัพย์สินส่วนตัวให้ดี 
5.1.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำควรแนะน ำให้นักศึกษำแจ้งเรื่องแก่หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยพำยัพท่ีเกี่ยวข้อง 
5.1.3 ในกรณีท่ีทรัพย์สินสูญหำยภำยในคณะนักศึกษำ และ/หรือ อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถแจ้งได้ที่เลขำนุกำร
ประจ ำคณะเภสัชศำสตร์ 
 
 
5.2.1 ในกรณีที่ทะเลำะเบำะแว้ง หรือมีปำกเสียงนั้นเกิดจำกกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำอำจำรย์ผู้สอน หรือ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำควรรีบไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นและแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำทรำบ 
แต่หำกหำกทะเลำะเบำะแว้งนั้นมีควำมรุนแรงอำจำรย์ที่ปรึกษำควรรีบแจ้งให้กรรมกำรพัฒนำนักศึกษำคณะฯ 
ทรำบตำมล ำดับ 
5.2.2 ในกรณีที่ทะเลำะเบำะแว้ง หรือมีปำกเสียงนั้นเกิดขึ้นนอกห้องเรียน อำจำรย์ผู้พบเห็นควรรีบไกล่เกลี่ยใน
เบื้องต้นและแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำทรำบ แต่หำกหำกทะเลำะเบำะแว้งนั้นมีควำมรุนแรง
อำจำรย์ที่ปรึกษำควรรีบแจ้งให้กรรมกำรพัฒนำนักศึกษำคณะฯ ทรำบตำมล ำดับ 
 
5.2.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำ และอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำควรให้แนวคิดโดยใช้ค ำพูดปลูกฝังให้นักศึกษำกำร
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แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
ประเด็นการให้ค าปรึกษา ปัญหาที่พบ แนวทางการให้ค าปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา และแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 

 
 
 
5.3 นักศึกษำลงรูปภำพ หรือ
ข้อควำมทีไ่ม่เหมำะสมในสื่อ
ออนไลน์ 
 
 

รักกันฉันท์เพ่ือนร่วมสถำบัน ร่วมชั้นปี ที่ต้องกอดคอฟันฝ่ำอุปสรรคด้ำนกำรใช้ชีวิตในสังคมมหำวิทยำลัย ด้ำน
กำรเรียน และด้ำนกำรสอบใบประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม  
 
5.3.1 คณะฯ ควรมีกำรให้ควำมรู้เรื่อง พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อ
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรท ำอนำจำร (ภำพ) กำรหมิ่นประมำท (ข้อควำม) และกำรละเมิดลิขสิทธิ์แก่นักศึกษำ 
5.3.2 อำจำรย์ที่ปรึกษำ และอำจำรย์ทุกท่ำนควรร่วมกันสอดส่อง หำกพบนักศึกษำที่กระท ำเข้ำข่ำยผิด
กฎหมำยควรรีบตักเตือนเป็นรำยบุคคล 
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ภาคผนวก 

 รูปภำพประกอบ 
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