
ปีการศึกษา 2558    โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  

แนวทางการให้คําปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 

ประเด็นการให้คําปรึกษา ปัญหาที่พบ แนวทางการให้คําปรึกษานกัศึกษาที่ปรึกษา และแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา 

1. ด้านการเรียนการ

สอน 

1.1 นักศึกษาเรียนไม่ตรง

ตามแผนการเรยีนปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 นอกจากคู่มือหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัญฑิต ที่ทางมหาวิทยาลัยพายัพได้จัดทําให้นักศึกษาแลว้ คณะฯ 

ควรมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ รายวิชาที่มีเงื่อนไขในการลงทะเบียนว่าต้องผ่านการเรียนในวิชาบังคับ

ก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ หลักเกณฑ์การฝึกงาน เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา และคําอธิบาย

ต่างๆ ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในวันปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหมข่องทุกปีการศึกษา 

1.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดย 

     - ในระบบบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (e-registrar) ส่วน

ของภาระอาจารย์ที่ปรึกษา จะมีแถบสแีสดงสถานะเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน มีการแสดงผล

การลงทะเบียน และเกรดของนักศึกษาที่ปรึกษา 

     - นอกจากเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาควรเพิ่มช่องทางการติดต่ออื่นๆ 

ด้วย เช่น เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง หรอืเพื่อนสนิทที่สามารถติดต่อนักศึกษาที่ปรกึษาได้ หรืออีเมลล์ของ

นักศึกษาที่ปรกึษา  

     - นัดพบนักศึกษาที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นภาคการศึกษา

เพื่อวางแผนการเรียน และช่วงกลางภาคการศึกษาภายหลังการสอบกลางภาคเพื่อดูผลการศึกษากลางเทอม

ของนักศึกษาที่ปรึกษา 

1.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดพบนักศึกษาที่ปรึกษาที่เรียนไม่ตรงตามแผนการเรียนปกติเป็นรายบุคคลเพื่อ

วางแผนการเรียนในภาคการศึกษาต่อไป ก่อนส่งรายละเอียดแผนการเรยีนของนักศึกษาให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการเพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดตารางสอนให้เหมาะสม 

     - อาจารย์ที่ปรึกษาควรรว่มวางแผนการเรียนกับนักศึกษาในลักษณะของการแนะนํา การให้ข้อมลูการ

เรียนในรายวิชาต่างๆ และการแนะนําจํานวนหน่วยกิจที่เหมาะสมกับการลงทะเบียนเรียน โดยให้นักศกึษา
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1.2 นักศึกษามีแนวโน้ม 

ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ 

พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

(สําหรับนักศึกษา 57) 

 

 

 

 

 

 

เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ทั้งนี้ควรพิจารณาระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรของนักศึกษา การกําหนดแผนการ

เรียนตามความสามารถของนักศึกษา และตามความเป็นไปได้ในการจัดตารางสอนของผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

     - อาจารย์ที่ปรึกษาควรสอนให้นักศึกษาสามารถคํานวณ GPA ตลอดหลักสูตร และ GPA หมวดวิชา

เฉพาะ ได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถคากการณ์ผลการเรียนในอนาคต และวางแผนการเรียนได้

อย่างเหมาะสม 

1.1.4 ในกรณทีี่อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษาแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา

ที่ปรึกษาได้ หรือผลการเรียนของนักศึกษาตกต่ําลงในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัด

หมายเพื่อพบปะหรือพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาระหว่างคณะและ

ผู้ปกครอง  

 

1.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดย 

     - ในระบบบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ (e-registrar) ส่วน

ของภาระอาจารย์ที่ปรึกษา จะมีแถบสแีสดงสถานะเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคน มีการแสดงผล

การลงทะเบียน และเกรดของนักศึกษาที่ปรึกษา 

     - นอกจากเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาที่ปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาควรเพิ่มช่องทางการติดต่ออื่นๆ 

ด้วย เช่น เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง หรอืเพื่อนสนิทที่สามารถติดต่อนักศึกษาที่ปรกึษาได้ หรืออีเมลล์ของ

นักศึกษาที่ปรกึษา  

     - นัดพบนักศึกษาที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นภาคการศึกษา

เพื่อวางแผนการเรียน และช่วงกลางภาคการศึกษาภายหลังการสอบกลางภาคเพื่อดูผลการศึกษากลางเทอม

ของนักศึกษา 
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1.3 นักศึกษามีปัญหาอื่นๆ  

ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน 

- อาจารย์ประจําวิชาแจ้งว่า

นักศึกษาไม่มาเข้าเรียน 

- นักศึกษามีปัญหาชีวิต 

ปัญหาครอบครัว     

- นักศึกษาติดเกม ติดดารา 

เที่ยวกลางคืน  

- นักศึกษาไมพู่ดคุยปรึกษา

ปัญหากับทางบ้าน 

 

 

     - อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาควรตรวจสอบ GPA ตลอดหลักสูตร และ GPA หมวดวิชาเฉพาะ ใน

ระบบบริการการศึกษา สํานักทะเบียนและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัพายัพ (e-registrar) ทุกภาค

การศึกษา เพื่อไม่ให้นักศึกษามีแนวโน้มผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  

 

1.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาควรชี้แจงทางเลือกในการเรียนของนักศึกษาให้ผู้ปกครองของนักศึกษาที่ปรึกษา

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ที่นักศึกษาจะอยู่ในเกณฑ์พ้นสภาพ โดยทางโทรศัพท์หรือการนัดพบ

ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาระหว่างคณะและผู้ปกครอง  

 

1.3.1 ในกรณทีี่อาจส่งผลกระทบกับการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดพบนักศึกษาเพื่อพูดคุยสอบถาม และ

ให้คําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการเรียน หากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไข

ปัญหานั้นได้ควรนัดหมายเพื่อพบปะหรือพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา

ระหว่างคณะและผู้ปกครอง  
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1.4 นักศึกษาแต่งกายไม่

เรียบร้อย ไม่เป็นตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัย 

 

 

 

1.5 การลากิจ หรือลาป่วย 

ของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

1.4.1 อาจารย์ที่พบเห็น อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ควรตักเตือนนักศึกษาเป็น 

รายคน 

1.4.2 ในกรณวีิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ หรือการเข้าห้องสอบให้นักศึกษาแต่งกายให้เรียบร้อยตาม

ข้อตกลงของแต่ละรายวิชา 

 

 

1.5.1 สําหรับการลาป่วย ในกรณีที่นักศึกษาลาป่วยมากกว่า 3 วัน จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงเป็น

หลักฐานให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่นักศึกษาขาดเรียนทราบ ในกรณทีี่นักศึกษาลาป่วยไม่เกิน 3 วัน 

สามารถใช้หนังสือรับรองการลาป่วยที่มีลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้ปกครองเพื่อแสดงเป็น

หลักฐานให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่นักศึกษาขาดเรียนทราบได้ 

1.5.2 สําหรับการลากิจ นักศึกษาต้องใช้จดหมายลากิจทีม่ีลายมือชื่อของผู้ปกครอง หรือลายมือชื่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเพื่อแสดงเป็นหลักฐานให้อาจารย์ผูส้อนในรายวิชาที่นักศึกษาขาดเรียนทราบ 

1.5.3 ในกรณวีิชาบรรยาย และวิชาปฏิบัติการ นักศึกษาสามารถส่งใบลาย้อนหลังที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

ที่นักศึกษาขาดเรียน (โดยให้อาจารย์ผู้สอนลงรายละเอียดและแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา) 

 

2. ด้านสุขภาพ 2.1 นักศึกษามีปัญหาสุขภาพ 

เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบ

อุบัติเหตุ 

 

 

 

2.1.1 คณะฯ และอาจารย์ทีป่รึกษาควรแจ้งสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยพายัพจัดทําให้แก่

นักศึกษาให้นักศึกษาใหมท่ี่เขา้มาศึกษาในปีการศึกษานั้นๆทราบ และแจ้งให้นักศึกษาเก่าในคณะทุกคน

ทราบ โดยเฉพาะสโมสรนักศกึษาเพื่อให้มีสว่นช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาทุกคนตามรายละเอียด

ต่างๆในข้อ 2.1.2-2.1.3 

2.1.2 กรณีอุบัติเหตุ นักศึกษาสามารถใช้สทิธิประกันอุบัติเหตุที่มหาวิทยาลัยจัดทําให้ หรือสามารถใช้

สทิธิบัตรทอง กรณีฉุกเฉินได้ (ขึ้นกับโรงพยาบาล) 
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2.2 นักศึกษามีปัญหา

เกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เกิดจาก

การเรียน 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 กรณีเจบ็ป่วยทั่วไป สําหรับสิทธิการรักษากรณีผู้ป่วยนอก นักศึกษาสามารถใช้ใช้สิทธิบัตรทอง ณ 

โรงพยาบาลที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนไว้ สําหรับสิทธิการรักษากรณีผู้ป่วยใน นักศึกษาสามารถใช้สามารถใช้

ประกันสุขภาพที่มหาวิทยาลัยจัดทําให้ โดยใช้สิทธิ ณ โรงพยาบาลที่ประกันนั้นครอบคลุม 

2.1.4 ในกรณทีี่นักศึกษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ ที่เป็นเหตุให้ต้องขาดเรียนเป็นระยะเวลานาน 

หรือขาดสอบกลางภาคและสอบไล่ นักศึกษาต้องแจ้งให้ทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารย์ที่

ปรึกษาทราบ และปฎิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเรื่องการสอบต่อไป 

 

2.2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งการป้องกัน และการดูแล

นักศึกษาภายหลังจากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เกิดจากการเรียน 

2.2.2 กรณีนักศึกษาที่ปรึกษามีแนวโน้มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เกิดจากการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาควร

ให้เวลาพูดคุยกับนักศึกษามากกว่าปกติ  

2.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาควรแจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเมื่อนักศึกษามีแนวโน้มมีปัญหาเกี่ยวกับ

สุขภาพจิตที่เกิดจากการเรียน เพื่อร่วมกันดูแลนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาเริ่มแสดงอาการมีปัญหา จะได้

ร่วมกันวางแผนแก้ไขให้นักศกึษาสามารถผา่นพ้นปัญหาไปได้ โดยไม่กระทบกับการเรียนหรือการสอบ 

2.2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาควรติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่มีแนวโน้มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เกิด

จากการเรียนจากผู้ดูแลหอพัก (กรณีนักศึกษาอยู่หอพักในกํากับ มหาวิทยาลัยพายัพ) 

2.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาควรประสานงานกับฝ่ายศาสนกิจเพื่อร่วมกันดูแลนักศึกษาที่มแีนวโน้มมีปัญหา

เกี่ยวกับสุขภาพจิตที่เกิดจากการเรียน (กรณีศึกษานับถือศาสนาคริสต์) 
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3. ด้านทุนการศึกษา 3.1 นักศกึษามีปัญหาทาง

การเงินในการชําระค่าเล่า

เรียน 

3.1.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่ทราบข้อมูลทุนการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

พายัพ ควรแจ้งรายละเอียด และเงื่อนไขของทุนการศึกษาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในคณะฯ และ

แจ้งให้นักศึกษาทุกคนในคณะฯ ทราบ 

3.1.2 ในกรณทีี่อาจารย์ที่ปรึกษาทราบว่านักศึกษาที่ปรึกษาของตนมีความต้องการทุนการศึกษา และมี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของทุนการศึกษานั้นๆ ควรแจ้งในนักศึกษาทราบเพื่อให้พิจารณาสมัครขอรับ

ทุนการศึกษาต่อไป 

3.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถช่วยหางานนอกเวลาให้นักศึกษา โดยงานต่างๆ นั้นต้องไม่กระทบการเรียน 

ทั้งนี้เพื่อช่วยผ่อนภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้บ้าง เช่น เป็นผู้ช่วยหยิบยาในร้านขายยา เป็นต้น 

 

4. ด้านการสรา้ง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาและ

นักศึกษา 

4.1 นักศึกษา ไม่สนิทกับ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.1.1 คณะฯ ควรมีการจัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

4.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาควรมกีารจัดสรรเวลาพูดคุยนักศึกษาตามความเหมาะสม เช่น การนัดพบนักศึกษา

เป็นกลุ่มเพื่อพูดคุยสร้างความสนิทสนม  

4.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ปรึกษาสามารถใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ในการ

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามความเหมาะสม เช่น โทรศัพทม์ือถือ อีเมล เป็นต้น 

4.1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบประวัติ หรือข้อมูลของนักศึกษาที่ปรึกษาตามความเหมาะสม จากการ

สอบถามพูดคุย หรือการจดัทําประวัติของนักศึกษาที่ปรกึษา 
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5. อิ่นๆ 5.1 นักศกึษาทรัพย์สินสญู

หายในเขตมหาวิทยาลัย และ

ในเขตหอพัก เช่น กระเป๋า

เงิน โทรศัพท์มอืถือ อุปกรณ์

อิเลคทรอนิคสอ์ื่นๆ 

 

5.2 นักศกึษาทะเลาะเบาะ

แว้ง หรือมีปากเสียงกันใน

กลุ่ม หรือในชั้นปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 นักศกึษาลงรูปภาพ หรือ

ข้อความที่ไม่เหมาะสมในสื่อ

ออนไลน์ 

5.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาควรแจ้งให้นักศึกษาดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนตัวใหด้ี 

5.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาควรแนะนําให้นักศึกษาแจ้งเรื่องแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยพายัพที่เกี่ยวข้อง 

5.1.3 ในกรณทีี่ทรัพย์สินสญูหายภายในคณะนักศึกษา และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแจ้งได้ที่

เลขานุการประจําคณะเภสัชศาสตร์ 

 

 

5.2.1 ในกรณทีี่ทะเลาะเบาะแว้ง หรือมีปากเสียงนั้นเกิดจากการเรียนการสอนในรายวิชาอาจารย์ผู้สอน หรือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาควรรีบไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นและแจ้งใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทราบ 

แต่หากหากทะเลาะเบาะแว้งนั้นมีความรุนแรงอาจารย์ที่ปรกึษาควรรีบแจ้งให้กรรมการพัฒนานักศึกษา

คณะฯ ทราบตามลําดับ 

5.2.2 ในกรณทีี่ทะเลาะเบาะแว้ง หรือมีปากเสียงนั้นเกิดขึ้นนอกห้องเรียน อาจารย์ผู้พบเห็นควรรีบไกล่เกลี่ย

ในเบื้องต้นและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทราบ แต่หากหากทะเลาะเบาะแว้งนั้นมีความรุนแรง

อาจารย์ที่ปรึกษาควรรีบแจ้งให้กรรมการพัฒนานักศึกษาคณะฯ ทราบตามลําดับ 

 

5.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควรให้แนวคิดโดยใช้คําพูดปลูกฝังให้นักศึกษา

การรักกันฉันทเ์พื่อนร่วมสถาบัน ร่วมชั้นปี ที่ต้องกอดคอฟันฝ่าอุปสรรคด้านการใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัย 

ด้านการเรียน และด้านการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  

 

5.3.1 คณะฯ ควรมีการให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อ

กฎหมายเกี่ยวกับการทําอนาจาร (ภาพ) การหมิ่นประมาท (ข้อความ) และการละเมิดลิขสิทธิ์แก่นักศกึษา 
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5.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ทุกท่านควรร่วมกันสอดส่อง หากพบนักศึกษาที่กระทําเข้าข่ายผิด

กฎหมายควรรีบตักเตือนเป็นรายบุคคล 

 


