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วัตถุประสงค์

คูมื่ออาจารยท่ี์ปรกึษา นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหดิล ประจำาปกีารศกึษา 2555  
ฉบับนี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี	
 1. เพื่อเป็นแนวท�งให้แก่อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� ในก�รให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�นักศึกษ�ระดับ

ปริญญ�ตรี ด้�นวิช�ก�ร ด้�นกิจกรรมนักศึกษ� ด้�นบริก�รและสวัสดิก�รนักศึกษ� ต�มระเบียบ

และแนวปฏิบัติที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด 

 2. เพื่อช่วยให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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มุมมองจากรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษาสำาคัญอย่างไร”

  ข้�ฯ เย�ว์...ข้�ฯ เขล�...เฝ้�ฝึกฝน บรรลุผลจนสำ�เร็จดั่งมุ่งหม�ย

 ได้เป็นลูกพระร�ชบิด�ทั้งใจก�ย ร่วมถว�ยชีวิตศิษย์มหิดล

  มห�วิทย�ลัยกว้�งใหญ่นัก ต้องรู้จักกับ “ระบบ” พบผู้คน

 วิช�เรียน...ร่วมกิจกรรมทำ�ม�กล้น ข้�ฯ...สับสนแต่สนุกทุกง�นเชียร์

  เลือกทำ�กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชมรมพูดอีกกีฬ�พ�อ่อนเพลีย

 ร่วมสังสรรร่วมฉลองถองเหล้�เบียร์ ก�รเรียนเสียไม่เป็นไรไว้ค่อยแก้

  เวล�ผ่�นเร็วรี่ปรีด์เปรมชื่น ต้องกรำ้�กลืนสอบใหม่เป็นแน่แท้

 พ้นสภ�พนักศึกษ�ถ้�จวนแจ หลุดออกแน่แค่ได้เกรดหนึ่งจุดห้�

  ลูกเอย........เจ้�ยังเย�ว์ จะไม่เขล�ห�กเจ้�หมั่นปรึกษ�

 เหล่�ครูบ�คณ�จ�รย์ผ่�นก่อนม� เรียนวิช�ชีพจ�กครูผู้เชี่ยวช�ญ

  เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์พูนฉล�ด ผู้เป็นปร�ชญ์สอนวิช�ส่วนพื้นฐ�น

 เกิดคว�มรู้อยู่ยงคงแสนน�น เวล�ผ่�นล่วงไปใช้ประยุกต์

  สิ่งรอบตัวชั่วดีมีให้เห็น ดูให้เป็นแล้วปรึกษ�น่�สนุก

 แม้สิ่งใดผิดไปให้เกิดทุกข์ ครูจะปลุกจะปลอบเจ้�เฝ้�ตักเตือน

  จัดเวล�ให้เป็นเห็นประโยชน์ เล่�เรียนโรจน์กิจกรรมทำ�กับเพื่อน

 พบปรึกษ�ครูบ�อย่�แชเชือน ครูก็เหมือนบุพก�รีที่สองเอย  

 

   รองศ�สตร�จ�รย์เย�วลักษณ์ สุขธนะ

   รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รศึกษ�
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มุมมองจากรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

“อาจารย์ที่ปรึกษาสำาคัญอย่างไร”

มห�วิทย�ลัยมหิดล มีปณิธ�นที่จะเป็นปัญญ�ของแผ่นดิน โดยมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

และกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง โดยมุง่หวงัทีจ่ะพฒัน�นกัศกึษ�ใหม้คีณุลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์คือ เป็นคนดี มีปัญญ� นำ�พ�สุข จนส�ม�รถพัฒน�ตนเองให้เกิดอัตลักษณ์ 

ของบณัฑติมหดิลคือ Altruism  (ก�รมุง่ผลเพือ่ผูอ้ืน่) ต�มวฒันธรรมองคก์รของมห�วทิย�ลยั อ�จ�รย์

ที่ปรึกษ�จึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขบวนก�รพัฒน�ก�รเรียนรู้ 

ท้ังในห้องเรยีนและนอกหอ้งเรียนของนกัศึกษ� เพือ่ใหเ้กดิก�รพฒัน�ตนเองจนเกดิคณุลกัษณะต่�งๆ 

จนจบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ พร้อมสำ�หรับก�รเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้ได้ นักศึกษ�ปีที่หนึ่ง

ของทุกคณะต้องม�เรียนและมีกิจกรรมต่�งๆ ร่วมกันที่ศ�ล�ย� ส่วนใหญ่จะอยู่หอพัก นับเป็นก�ร

เปล่ียนแปลงวิถชีวีติของเด็กมธัยมศึกษ�ม�สูชี่วตินกัศึกษ�ในมห�วทิย�ลยัทีจ่ะตอ้งเปน็ผูใ้หญม่�กขึน้  

ก�รให้คำ�ปรึกษ�ของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� นอกจ�กจะช่วยส่งเสริมให้เกิดก�รพัฒน�ทักษะต่�งๆ  

ไม่ว่�ทักษะชีวิตหรือทัศนคติต่อสิทธิและหน้�ที่ของตนเองต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนก�รเป็น 

ที่พึ่งย�มนักศึกษ�ประสบปัญห�ต่�งๆ ทั้งก�รเรียนหรือก�รใช้ชีวิตระหว่�งเรียนที่มห�วิทย�ลัย 

แห่งนี้ ให้ผ่�นพ้นไปได้ด้วยดีก็เป็นบทบ�ทหนึ่งที่สำ�คัญยิ่งของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

ก�รใช้ชีวิตของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดลตั้งแต่ก้�วแรกที่ศ�ล�ย�จนจบก�รศึกษ�นั้น นักศึกษ�

คงข�ดอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ไม่ได้ ดังนั้น อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�คงต้องเป็นทั้งครูและพ่อแม่คนที่สอง 

ของนักศกึษ� ท่ีจะช่วยหลอ่หลอมใหล้กูศิษยข์องเร� มอีตัลกัษณข์องบณัฑติมหดิล สมดงัคำ�สอนของ

สมเด็จพระบรมร�ชชนก ที่ว่� “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์

เป็นกิจท่ีหน่ึง ล�ภ ทรัพย์และเกียรติยศ จะตกม�แก่ท่�นเอง ถ้�ท่�นทรงธรรมะแห่งวิช�ชีพ 

ไว้ให้บริสุทธิ์”

   

 

   ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์บัณฑิต จิรจริย�เวช

   รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�และกิจกรรมพิเศษ
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ประจำามหาวิทยาลัยมหิดล

“กันภัยมหิดล” เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมห�วิทย�ลัยมหิดล โดยสมเด็จพระพี่น�งเธอ 

เจ้ �ฟ้ �กั ลย�ณิ วัฒน�กรมหลวงนร�ธิ ว �สร�ชนครินทร์ ได้ ประท�นพระกรุณ�ธิคุณ 

ทรงมีพระวินิจฉยัด้วยเหตผุลว�่ เปน็ตน้ไมท้ีพ่บในประเทศไทย ส�ม�รถปลกูไดง้�่ย มนี�มเปน็มงคล 

มีชื่อพ้องกับน�มมห�วิทย�ลัย และมีลักษณะสวยง�ม แม้จะเป็นไม้เถ�แต่ก็ส�ม�รถจัดแต่ง 

เป็นทรงพุ่มได้หล�ยแบบ มีอ�ยุยืนหล�ยปี และเมื่อเถ�แห้งไปก็ส�ม�รถงอกง�มขึ้นได้ใหม่  

ซึง่คว�มเปน็ไมเ้ถ�น้ีสือ่คว�มหม�ยถึงคว�มก้�วหน้� และคว�มส�ม�รถในก�รปรบัตวัใหพั้ฒน�ไปต�ม 

สภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่�งดี

พบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันย�ยน พ.ศ. 2510 โดยน�ยเกษม จันทรประสงค์ ซึ่งขณะนั้นเป็น 

ข้�ร�ชก�รกองพืชพรรณ กรมวิช�ก�รเกษตร ที่สถ�นีรถไฟวังโพ ตรงข้�มกับแม่นำ้�แควน้อย 

พืชชนิดน้ีมีชื่อท�งพฤกษศ�สตร์ว่� Afgekia mahidolae ศ�สตร�จ�รย์เต็ม สมิตินันทน์ 

ผู้ เ ชี่ ย ว ช �ญท�งพฤกษศ�สตร์  กรมป่ � ไ ม้  ไ ด้ เ สนอชื่ อ  กั น ภั ยหรื อกั น ภั ยมหิ ดล  

เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของไทย พบต�มป่�เต็งรัง ภูเข�หินปูนในภ�คตะวันตก ลักษณะเป็นไม้เถ�เล้ือย 

เนื้อแข็งขน�ดกล�ง อ�ยุหล�ยปี ก่ิงอ่อนสีเขียว มีขนนุ่มทั่วไป ใบออกสลับใบประกอบ 

แบบขนนก ปล�ยค่ีใบย่อยรูปรีแกมขอบขน�น แผ่นใบบ�ง ใต้ใบมีขนหน�แน่นกว่�ด้�นบนใบ  

ดอกออกเป็นช่อกระจะต�มซอกใบและปล�ยก่ิง ช่อย�ว 12-25 เซนติเมตร ดอกทยอยบ�น 

จ�กโคนช่อม�ปล�ยช่อ 4-6 ดอก กลีบประดับสีม่ วงอมเขียว รูปเรียว กลีบเลี้ ยง 

สมีว่งออ่น โคนกลบีเช่ือมตดิกัน ปล�ยแยก 5 แฉก ดอกรปูดอกถัว่ ม ี5 กลีบ กลีบกล�งสีมว่ง โคนกลีบ 

มีแถบสีเหลืองรูปส�มเหลี่ยม กลีบคู่ข้�งสีม่วงเข้ม กลีบคู่ล่�งสีเหลืองอ่อน มีขนปกคลุม ออกดอก 

เดือนสิงห�คมถึงพฤศจิก�ยน ผลเป็นฝักรูปแถบ สั้น สีน้ำ�ต�ล มีขนปกคลุม เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก 

เมล็ดรูปกลม 2 เมล็ด สีดำ�เป็นมัน

ต้นไม้สัญลักษณ์
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คำาขวัญ :  อตฺต�นำ อุปมำ กเร 

  พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

Motto :  Do unto others as you would have others do unto you.

ปรัชญา :  คว�มสำ�เร็จที่แท้จริงอยู่ที่ก�รนำ�คว�มรู้ ไปประยุกต์ใช้ เ พ่ือประโยชน์ สุขแก่  

  มวลมนุษยช�ติ

Philosophy : True success is not in the learning, but in its application to the 
   benefit of mankind.

ปณิธาน :  ปัญญ�ของแผ่นดิน

Determination Statement :  Wisdom of the Land

วิสัยทัศน์ :  มห�วิทย�ลัยมหิดลมุ่งเป็นมห�วิทย�ลัยระดับโลก

Vision :   Mahidol University is determined to be a world class university.

พันธกิจ :  สร้�งคว�มเป็นเลิศท�งด้�นสุขภ�พ ศ�สตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐ�น 

  ของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยช�ติ

Mission :  To excel in health, sciences, arts, and innovation with integrity for the  

  betterment of Thai society and the benefit of mankind.

คำาขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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M  Mastery
A  Altruism
H  Harmony
I  Integrity
D  Determination
O  Originality
L  Leadership

1. คุณธรรม/จริยธรรม
2. คว�มรู้ 
3. ทักษะท�งปัญญ�
4. ทักษะคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 
 บุคคลและคว�มรับผิดชอบ
5. ทักษะก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลข  
 ก�รส่ือส�ร และก�รใช้เทคโนโลยี

มจีติ
สำำนกึและ

รับผิดชอบต่อสังคม

เปน็คนดี

นำำพำสุข

มีป
ัญ
ญ
ำ

คดิด ีทำำดี พูดดี

เขำ้ใจในควำมหลำกหลำยและดำำรงไว้ซึ่งวัฒ
นธรรมของชำติ

M  Mastery
A  Altruism
H  Harmony
I  Integrity
D  Determination
O  Originality
L  Leadership

Core Values

1. Critical Thinking & Problem Solving
2. Creativity & Innovation
3. Communication & Collaboration
4. Information, Media & Technology Skills
5. Flexibility & Adaptability
6. Initiative & Self-Direction
7. Social & Cross-Cultural Skills
8. Productivity & Accountability
9.  Leadership & Responsibility

21st Century Skills TQF 

สร้ำงควำมสขุภำยในตนเองและขยำยควำมสุขให้ผูอ่ื้นได้
มีภ
ำว

ะผ
ู้นำำ
 ค
วำ
มค

ิดส
ร้ำ
งส
รร
ค์
แล
ะเ
ก่ง
งำ
น

ใฝ่เ
รียน

รูต้
ลอ
ดช
วีติ
 ก
ำ้ว
ทนั

กำ
รเ
ปล

ี่ยน
แป
ลง
ขอ
งโ
ลก

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
“เป็นคนดี	มีปัญญา	นำาพาสุข”
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“คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์”

 1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดีทั้งก�ย ว�จ� และใจ
 2. มีคว�มม�นะ อุตส�หะ (ขยัน อดทน) มุ่งผลสัมฤทธิ์ในก�รทำ�ง�น 
 3. รู้หน้�ท่ี มีวินัย และจรรย�บรรณ มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐ�นะพลเมืองและพลโลก
 4. มีทักษะในก�รดำ�เนินชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม
 5. มีจิตสำ�นึกต่อสังคม มีจิตอ�ส� ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติ
  ต่อตนเอง ต�มคำ�ขวัญ “อตฺต�นำ อุปมำ กเร”

เป็นคนดี

 คิดดี พูดดี ทำ�ด ี มีจิตสำ�นึกต่อสังคม

 ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีภ�วะผู้นำ� คว�มคิดสร้�งสรรค์และเก่งง�น

 ก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลงของโลก

 1. ส�ม�รถคิดอย่�งใคร่ครวญ วิเคร�ะห์ วิจ�รณ์ สังเคร�ะห์ เพื่อก�รพัฒน�ตนเองและสังคม
 2. มีภ�วะผู้นำ� เป็นท่ีพ่ึงพ�ของผู้อ่ืนได้ มีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ เค�รพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน
   ส�ม�รถบริห�รจัดก�ร และปฏิบัติง�นเป็นกลุ่มได้อย่�งดี
 3. มีคว�มรู้และทักษะในส�ข�ที่ศึกษ�เป็นอย่�งดี รอบรู้ในศ�สตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และเท่�ทัน
  ในเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. ส�ม�รถบูรณ�ก�ร และประยุกต์คว�มรู้ เพื่อก้�วไปพร้อมกับก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 5. ใฝ่เรียนรู้และแสวงห�คว�มรู้ได้ด้วยตนเองอย่�งต่อเนื่อง
 6. มีคว�มส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษทั้งก�รฟัง ก�รพูด ก�รอ่�น และก�รเขียนในระดับดี
 7.  มีทักษะในก�รใช้ภ�ษ� ก�รส่ือคว�มหม�ย และใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศได้ถูกต้องและเหม�ะสม  

มีปัญญา

 สร้�งคว�มสุขภ�ยในตนเอง เข้�ใจในคว�มหล�กหล�ยและ
 และขย�ยคว�มสุขให้ผู้อื่นได้ ดำ�รงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของช�ติ

นำาพาสุข

 1. ส�ม�รถสร้�งคว�มสุขภ�ยในตนเองได้  เพ่ือก�รดำ�รงชีวิตท่ีมีคว�มสุข
 2. มีก�รพัฒน�ท้ังร่�งก�ยและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและสมบูรณ์ 
 3. เป็นผู้มีใจกว้�ง เข้�ใจท้ังในคว�มคิด และวัฒนธรรมท่ีหล�กหล�ย
 4. ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ในภ�วะวิกฤติ เพ่ือสร้�งคว�มสุขให้กับตนเองและสร้�งสันติสุขให้กับสังคม
 5. มีค่�นิยมท่ีเหม�ะสมโดยยังคงตระหนัก และดำ�รงไว้ซ่ึงคุณค่�ของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของช�ติ
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ความเชื่อมโยงของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กับค่านิยมองค์กร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  

และ 21st Century Skills

คุณลักษณะ

บัณฑิตที ่

พึงประสงค์

มหาวิทยาลัย

มหิดล

MU  Core  Values
TQF 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
5 ด้าน

21st  Century  Skill Outcomes

Learning &
Innovation Skills

Life & Career Skills

M A H I D O L

เป็นคนดี

1. คิดดี พูดดี ทำ�ดี • • • • • • • • • • • • • • • •

2. มีจิตสำ�นึกและ 
รับผิดชอบต่อสังคม • • • • • • • • • • • • •

มีปัญญา

3. ใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต  ก้ � วทั นก�ร
เปลีย่นแปลงของโลก

• • • • • • • • • • • • • •

4. มีภ�วะผู้นำ� คว�ม
คิดสร้�งสรรค์ และ
เก่งง�น

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

นำาพาสุข

5. สร้�งคว�มสุข
ภ�ยในตนเองและ
ขย�ยคว�มสุขให้ผู้
อ่ืนได้

• • • • • • • • • • • • • •

6. เข้�ใจในคว�ม
ห ล � ก ห ล � ย แ ล ะ 
ดำ�รงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม 
ของช�ติ

• • • • • • • • • • • • • •

1.
คุณ

ธร
รม

/จ
ริย

ธร
รม

2.
 ค

ว�
มร

ู้

3.
 ท

ักษ
ะท

�ง
ปัญ

ญ
�

4.
 ท

ักษ
ะค

ว�
มส

ัมพ
ันธ

์ระ
หว

่�ง
บุค

คล
แล

ะค
ว�

มร
ับผ

ิดช
อบ

5.
 ท

ักษ
ะก

�ร
วิเ
คร

�ะ
ห์เ

ชิง
ตัว

เล
ข 

ก�
รส

ื่อส
�ร

 แ
ละ

ก�
รใ

ช้เ
ทค

โน
โล

ยีส
�ร

สน
เท

ศ

1.
 C

rit
ic
al
 T
hi
nk
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Pr
ob

le
m

 S
ol
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ng
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 C
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n

3.
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Co

lla
bo

ra
tio

n
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In

fo
rm

at
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n,

 M
ed

ia
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 T
ec

hn
ol
og

y 
Sk

ill
s

5.
 L
ea

de
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hi
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& 
Re

sp
on

sib
ili
ty

6.
 F
le
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lit

y 
& 

Ad
ap

ta
bi
lit

y

7.
 In
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& 
Se

lf-
Di
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n

8.
 S
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ia
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-C
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ra
l S
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lls

9.
 P
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ct
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ity

 &
 A

cc
ou

nt
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ty
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ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา1

 อ�จ�รยท์ีป่รึกษ� หม�ยถึง ผูท้ี่ได้รับมอบหม�ยใหท้ำ�หน�้ที่ใหค้ำ�แนะนำ�ปรกึษ� ด�้นวชิ�ก�ร  

ด้�นกิจกรรมนักศึกษ� ด้�นบริก�รและสวัสดิก�รนักศึกษ� อย่�งเป็นระบบ ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

รวมถงึก�รตกัเตอืนด้�นคว�มประพฤต ิใหค้ำ�ปรึกษ�และใหก้ำ�ลงัใจ ทัง้นี ้เพือ่ใหน้กัศกึษ�มกี�รพฒัน�

ตนเอง มคีว�มก�้วหน�้ในด้�นก�รศึกษ� มทีกัษะท�งสงัคมและก�รใชช้วีติอย�่งเหม�ะสมและเปน็สขุ

จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา2

 อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�มีส่วนสำ�คัญต่อคว�มสำ�เร็จของนักศึกษ� มีหน้�ที่อบรมดูแลนักศึกษ�  

ใหค้ำ�ปรกึษ� แนะนำ�ช่วยเหลอืนกัศึกษ�ใหส้�ม�รถปรับตวัเข�้กบัระบบก�รศกึษ�ระดบัมห�วทิย�ลยั 

ก�รปรับตัวกับเพื่อนใหม่ ก�รปรับตัวด้�นก�รเรียนที่จำ�เป็นต้องรับผิดชอบม�กขึ้น ซึ่งห�กนักศึกษ�

มีอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�เป็นผู้ให้คำ�แนะนำ� ช้ีแนะให้ส�ม�รถปรับตัวและให้ก�รช่วยเหลือเมื่อประสบ

ปัญห� จะทำ�ให้นักศึกษ�เรียนได้อย่�งมีคว�มสุขและมีคุณภ�พ ส�ม�รถศึกษ�จนสำ�เร็จก�รศึกษ�

เป็นทรัพย�กรที่ดีของสังคม ดังนั้นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� จำ�เป็นต้องยึดมั่นในจรรย�บรรณ ดังนี้ 

 1. ประพฤตตินเปน็ตวัอย�่งแก่นกัศึกษ� ด้วยก�รประพฤตตินเหม�ะสมต�มจรรย�บรรณ

แห่งวิช�ชีพและมีศีลธรรมจรรย�ที่ดีง�ม

 2. พย�ย�มช่วยเหลือนักศึกษ�จนสุดคว�มส�ม�รถ ภ�ยในขอบเขตรับผิดชอบและคว�ม

ส�ม�รถของตน ห�กเกิดปัญห�ที่ไม่ส�ม�รถให้ก�รช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง ก็ควรแนะนำ�ให้ไปพบ 

ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักกฎหม�ย นักแนะแนว เป็นต้น 

 3. คำ�นึงถึงสวัสดิภ�พของนักศึกษ� โดยไม่กระทำ�ก�รใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียห�ย 

แก่นักศึกษ�อย่�งไม่เป็นธรรม 

 4. เก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษ�ในคว�มดูแลเป็นคว�มลับ ยกเว้นได้รับอนุญ�ต 

จ�กนักศึกษ�ผู้เป็นเจ้�ของข้อมูลให้เปิดเผย

 5. ไม่ควรวิพ�กษ์วิจ�รณ์บุคคลหรือสถ�บันใด ท่ีจะทำ�ให้เกิดคว�มเส่ือมเสียให้นักศึกษ�รับฟัง

ความหมายและจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา

1 ผลก�รวิจัยเรื่องก�รพัฒน�ระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�วิช�ก�รระดับปริญญ�ตรี ในมห�วิทย�ลัย ของรองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สำ�เน�ว์ ขจรศิลป์  
 อ�จ�รย์ประจำ�คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์2 ผลก�รวิจัยเรื่องก�รพัฒน�ระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�วิช�ก�รระดับปริญญ�ตรีในมห�วิทย�ลัย  
 ของรองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สำ�เน�ว์ ขจรศิลป์ อ�จ�รย์ประจำ�คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
2 ผลก�รวิจัยเรื่องก�รพัฒน�ระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�วิช�ก�รระดับปริญญ�ตรี ในมห�วิทย�ลัย ของรองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สำ�เน�ว์ ขจรศิลป์  
 อ�จ�รย์ประจำ�คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
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เสียงจากนักศึกษา
ถึงอาจารย์ที่ปรึกษา*

“อย�กให้อ�จ�รย์หมั่นม�ทัก 

ท�ยเด็กๆ ครับ แม้ว่�จะไม่ใช่ 

นักศึกษ�ในคว�มดูแล เพร�ะ 

ทำ�ให้เด็กรู้สึกถึงคว�มเป็นกันเอง  

และกล้�ท่ีจะไปปรกึษ�ไมอ่ย�ก 

ให้ม�ห�เฉพ�ะตอนที่มีง�น  

ปีนึงคุยกันครั้งสองครั้ง :)”

“บ่อยครั้งที่นักศึกษ�ไม่กล้�

เข้�ห�อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�เพร�ะ

เหตุผลหล�ยอย่�ง อย�กให้

อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� Friendly 

กับนักศึกษ�ครับ อ�จจะคอย

ติดต�มดูนักศึกษ�บ้�ง เรื่อง

เกรด ก�รเรียน ก�รเงิน ฯลฯ 

หรื อ อ � จ จ ะ ให้ มี จั ด พบปะ

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�บ่อยๆ เพร�ะ

เท่�ที่ผ่�นม� ปี 2 3 4 อ�จ�รย์

กับนักศึกษ�ดูจะห่�งกันม�ก

ครับ”

“อย่�งน้อยอย�กให้อ�จ�รย์

ที่ปรึกษ�เล่นเฟสบุ๊คครับ (ถ้�

อ�จ�รย์ท่�นพอมีเวล�)....”

“อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� พ�ไปเลี้ยง

ข้�ว แบบพี่รหัสค่ะ:)”

“อย�กได้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ที่

มีเวล�ให้ครับ หรือไม่ก็มีช่อง

ท�งในก�รติดต่อ เช่น ท�ง

อินทร�เน็ต Email Facebook 

ตอบ email เร็วๆ ไม่ทิ้งไว้เป็น

อ�ทิตย”์ 

“อย�กให้ลดช่องว่�ง

ระหว่�งอ�จ�รย์กับ

นักศึกษ�ลง เพร�ะ

กล้�ๆ กลัวๆ ตอนจะ

เข้�ไปถ�มครับ”

“ ระบบอ�จ�รย์ที่  

ปรึกษ�ในมห�วิทย�ลัย  

ผ ม ว่ � มั น ไ ม่ เ อื้ อ

อำ�นวยเหมือนกับใน 

ระบบมัธยม ที่ต้องมี 

ห้อง Homeroom ไม่

ก็ ช่ั วโมงที่บั ง คับให้   

อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�กับเด็ก 

ม�เจอกัน อีกอย่�ง ผมว่�  

อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�ในมห�วิทย�ลัย  

นอกจ�กทำ�วิจัยแล้ว ก็มีหน้�

ที่อื่นนอกเหนือจ�กง�นสอน 

และง�นวิจัย ทำ�ให้บทบ�ทของ

อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ลดลง แตม่นัก็

ขึ้นกับ อ�จ�รย์กับเด็ก ในคว�ม

คดิผมอย�กไดอ้�จ�รยท์ีป่รกึษ�

ทีต่ดิตอ่ไดง้�่ย ไมว่�่จะเปน็ชอ่ง

ท�งใดก็ต�มครับ....”

“ผมคงปรกึษ�อ�จ�รยท์ีป่รกึษ� 

ทุกเรื่องมังครับ ขึ้นอยู่กับว่�

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�เป็นใคร หรือ

เป็นยังไงด้วยครับ ที่เหลือจริงๆ 

ผมก็อย�กคุยเล่น หรือได้เปิด

เผยตัวตนของผมให้อ�จ�รย์ได้

รู้ม�กกว่�แค่ในห้องเรียนครับ 

ผมว่�น่�จะมีช่องท�งติดต่อ

อ�จ�รย์ ให้อ�จ�รย์เข้�ถึงและ

เข้�ถึงอ�จ�รย์ได้”



16

“ผมว่� Keep in touch สำ�คัญ

ม�กเลยครับสำ�หรับอ�จ�รย์ที่

ปรึกษ� เพร�ะทร�บดีครับว่� 

อ�จ�รย์แต่ละท่�นง�นยุ่งกัน

ทั้งนั้น แต่ผมว่�แค่ message 

จ�ก Facebook หรือ E-mail 

หรือ mobile messages หรือ 

Note สั้นๆ ถ�มไถ่ส�รทุกข์สุข

ดิบสักครั้ง ผมว่�ตัวผมเองก็

รู้สึกดีแล้วนะครับ เพร�ะผมว่�

บ�งครั้งเด็กๆเองก็อย�กถ�ม

อ�จ�รย์เหมือนกันละครับ ว่�

อ�จ�รย์ทำ�ง�นเหนื่อยไหม แต่

บ�งครั้งด้วยคว�มไม่สนิทก็ไม่

ค่อยกล้�กันครับ ของแบบนี้

บ�งที Facebook อ�จจะช่วย

ได้ แต่ผมว่�ถ้�ผู้ใหญ่เปิดช่อง

ให้สักนิด เด็กๆ พร้อมอยู่แล้ว

ครับ ^^ หรือถ้�เป็นไปได้ จะ

จัด Meeting เล็กๆ สักเทอม

หรอืปลีะคร้ัง ใหเ้ด็กกบัอ�จ�รย์

ที่ปรึกษ�ม�นั่งคุยกัน ท�นของ

ว่�งหรือข้�วเย็นสักมือหนึ่ง ก็ดี

นะครับ”

“ที่ญี่ปุ่น ห้อง Professor  

จะเปิดเสมอ เวล�อ�จ�รย์

อยู่ ผมว่�ให้คว�มรู้สึกแบบ  

He always opens for us. ไม่

แน่ใจว่�จะบรรย�ยยังไงครับ 

ลองทำ�โครงก�รแบบ รณรงค์

เปิดห้อง-เพื่อเปิดกว้�ง ทำ�นอง

นั้นดีไหมครับ กลับเข้�เรื่องนะ

ครับ ผมว่�ก�รที่อ�จ�รย์เข้�ห�

นักศึกษ�บ้�ง และนักศึกษ�

เข�้ใจอ�จ�รยบ์�้ง กช็ว่ยไดแ้ลว้ 

ยังไม่ต้องพูดเรื่องร�ยละเอียด

อื่นๆ เลย...”

“อย�กให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

ให้คำ�แนะนำ�ด้�น Academic 

ครับ เช่นสำ�หรับ นักศึกษ�

ที่ยังงงๆ ว่�ชอบอะไร ชอบ

ด้�นไหน ก็ช่วยให้เค้�ค้นห�

ตัวเองได้ (เช่น ม�ดูวิช�ไหน

ที่ทำ�เกรดได้ดี หรือให้ลองเล่�

คว�มประทับใจในวิช�หลักๆ 

ที่ได้เรียน ฯลฯ) แนะนำ�สถ�น

ที่/อ�จ�รย์ที่ นักศึกษ�จะไป

“ผมว่� Meeting เป็นอะไร

ที่ผมว่�เวิร์คสุดแล้วหล่ะครับ 

อ�จ�รย์จะได้รู้ ว่ � นักศึกษ�

ทำ�ง�นอะไรอยู่ มีปัญห�อะไร

ตรงไหนบ้�ง แล้วก็จะม�ช่วย

แก้ไขกันครับ”
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ฝึกง�น (แค่ให้เมล์หรือเบอร์

ติดต่อม� ผมก็ “ว้�วว” ม�ก

แล้วครับ รวมถึงเขียนจดหม�ย

แนะนำ� คำ�แนะนำ�ด้�นก�รเรยีน 

ปญัห�ก�รเรยีน ก�รลงทะเบยีน

ผมอย�กให้อ�จ�รย์ทำ�ม�กกว่�

ให้ล�ยเซ็นครับ เช่น ช่วยดู

หน่วยกิตคร่�วๆ ว่� เฉพ�ะ

วิช�เลือกเสรียังครบไม่ครบ

ยังไง (คอยเตือนให้ นักศึกษ�

ตระหนักก็พอครับ ไม่ต้องข้ัน

คำ�นวณให้ก็ ได้ครับ) หรือดู

แนวโน้มของวิช�เลือก/แนวที่ 

นกัศกึษ�สนใจ แนะนำ�วชิ�เลอืก

อืน่ๆ ที ่นกัศกึษ�น่�จะสนใจหรอื

มปีระโยชนต์อ่นกัศึกษ�เพิม่เตมิ 

นอกนั้นก็สร้�งพื้นที่ให้พวกผม

รู้สึกว่�อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�พร้อม

รับฟัง และเป็นพื้นที่ปลอดภัย

ว่� ให้รู้สึกว่�อย่�งน้อยก็ยังมี

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�อยู่นะ”

“ ...แบบที่ ใจดี เข้�ห�ง่�ย 

ติดต่อง่�ย และผมสัมผัสได้ถึง

คว�มเป็น “อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�” 

น่ะครับ”

“ที่ภ�ควิช� เข้�ถึงอ�จ�รย์ที่

ปรึกษ�ได้ไม่ย�กครับ คงเป็น

เพร�ะนักศึกษ�กับอ�จ�รย์มีจำ�

นวนพอๆกัน ถึงจะมีอ�จ�รย์ที่

ปรกึษ�ท�่นหนึง่อยูเ่ปน็หลกั แต่

ผมรูส้กึว�่อ�จ�รยท์กุท�่นเปน็ที่

ปรึกษ�หมดเลย ถ้�ทำ�ก�รบ้�น

ไม่ได้ หรือมีอะไรสงสัยก็ไม่

ค่อยลังเลที่จะเข้�ไปเค�ะห้อง

อ�จ�รย์ แต่ก็อย�กเสนอรูป

แบบที่นักศึกษ�หนึ่งคนอ�จจะ

มอี�จ�รยท์ีป่รกึษ�ม�กกว�่หนึง่

ท่�น ครับ..”

“จ�กประสบก�รณ์ปี ๒-๔ ที่

เริ่มเข้�พบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

(ตอนปี ๑ ไม่เคยไปเลยสัก

ครั้ง ๕๕๕) รู้สึกว่�นอกจ�ก

อ�จ�รย์บ�งท่�นอ�จจะไม่ค่อย

เปิดให้นักศึกษ�เท่�ไหร่แล้ว 

(เนื่องด้วยเหตุผลบ�งประก�ร) 

ก็ตัว...นักศึกษ�เองด้วยแหละ

ครับ ที่ ไม่ค่อยกล้� เข้ �พบ 

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� เนื่องด้วย

หล�ย ๆ ส�เหตุ เช่นเจอรุ่นพี่

ขู่ไว้ว่�อ�จ�รย์ดุ อ�จ�รย์โหด 

เจ้�ระเบียบ เรื่องม�ก ฯลฯ 

หรืออ�จจะขี้เกียจไปพบ หรือ

ไม่ก็ไม่รู้จะไปพบด้วยเรื่องอะ

ไรน่ะครับ”

เสียงจากนักศึกษาถึงอาจารย์ที่ปรึกษา*

* ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์นฤมล เอมะรัตต์ ผู้แบ่งปันข้อมูลเสียงจ�กนักศึกษ�ถึงอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�
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แนวทางการจัดโครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
 / ระดับส่วนงาน

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย / ส่วนงาน

ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 / ภาควิชา

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
 / ด้านกิจกรรม-ชมรม / ด้านอื่นๆ

นักศึกษา

ผู้บริห�รระดับรองอธิก�รบด ี

/ รองคณบดีฝ่�ยก�รศึกษ� และ/

หรือ ฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�

แต่งตั้งโดยผู้บริห�รสูงสุดของส่วนง�น

นัน้ ประกอบดว้ย หวัหน�้หนว่ยง�นก�ร

ศึกษ� กิจก�รนักศึกษ� อ�จ�รย์ที่

ปรึกษ� บุคล�กรหน่วยง�นก�รศึกษ� 

– กจิก�รนกัศกึษ� โดยมรีองอธกิ�รบด ี

/รองคณบดี ฝ่�ยก�รศึกษ� - กิจก�ร

นักศึกษ� เป็นประธ�น กำ�หนดให้มี

บุคล�กรทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�ร และ

ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

หน่วยง�นที่รับผิดชอบก�รดำ�เนินง�น

ด้�นก�รศึกษ�-กิจก�รนักศึกษ� ระดับ

มห�วิทย�ลัยและส่วนง�น

อ�จ�รย์/ผู้ที่ได้รับมอบหม�ยให้ปฏิบัติ

หน้�ที่เป็นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�สำ�หรับ

นักศึกษ� ด้�นต่�งๆ เช่น ด้�นวิช�ก�ร 

ด้�นกิจกรรม ด้�นอื่นๆ
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แผนการดำาเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ช่วงเวลา	1	ปีการศึกษา
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรม

1. ตั้งคณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 
ระดับมห�วิทย�ลัย - ส่วนง�น

2. จัดประชุมคณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่
ปรึกษ� ระดบัมห�วทิย�ลยั เพือ่ดำ�เนนิ
ก�รจัดทำ�/ปรับปรุงคู่มืออ�จ�รย์ที่
ปรึกษ� มห�วิทย�ลัยมหิดลและ
ติดต�มข้อมูลระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�
จ�กแต่ละส่วนง�น

3. จัดประชุมคณะกรรมก�รอ�จ�รย์
ที่ปรึกษ�ระดับส่วนง�น เพื่อว�งแผน
ก�รดำ�เนินง�นด้�นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 
ประจำ�ปีก�รศึกษ�

4. แต่งตั้งอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� สำ�หรับ
นักศึกษ� ระดับปริญญ�ตรีทุกชั้นปี

5. จัดประชุมอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ประจำ�
ส่วนง�น เพื่อชี้แจงหน้�ที่รับผิดชอบ
และแจกคู่มืออ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

6. อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�พบปะ พูดคุย 
ใหก้�รดแูล ตดิต�มคว�มประพฤตแิละ
ผลก�รเรียนของนักศึกษ�

7. อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�พบนักศึกษ�ชั้นปี
ที่ 1 แยกต�มคณะต้นสังกัด ภ�คก�ร
ศึกษ�ละ 1 - 2 ครั้ง

8. ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นระบบ
อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�
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องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ประกอบด้วย ผู้บริห�ร คณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� และ

นักศึกษ� โดยมีหน้�ที่รับผิดชอบดังนี้ 

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน : 
ต้องให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุนระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�อย่�งเต็มที่ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นระบบอ�จ�รย์ที่

ปรึกษ�มีประสิทธิภ�พ โดยมีหน้�ที่

 • แต่งตั้งคณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ระดับส่วนง�น และ/หรือ ระดับภ�ควิช�

 • ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

 • ติดต�มก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� 

 • ร่วมกับคณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ในก�รปรับปรุง พัฒน�ระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�  

ให้มีประสิทธิภ�พ

 • ส่งเสริมและให้คว�มสำ�คัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้�ท่ีอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ที่ปฏิบัติหน้�ที่เป็นอย่�งดีเต็ม

คว�มส�ม�รถ ด้วยก�รยกย่องและให้บำ�เหน็จคว�มดีคว�มชอบ

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน :
ได้แก่บุคล�กรฝ่�ยก�รศึกษ�และฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� ที่ได้รับก�รแต่งต้ังจ�กผู้บริห�รเป็นคณะกรรมก�ร

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� ให้มีหน้�ที่รับผิดชอบดังนี้ 

 ก่อนเปิดภาคการศึกษา	: 
 1. รวบรวมจัดเตรียมเครื่องมือให้อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� ด้วยก�รติดต่อหน่วยง�นอื่นๆ เช่น  

กองกิจก�รนักศึกษ� กองบริห�รก�รศึกษ� เพื่อห�ข้อมูลด้�นต่�งๆ ให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ทร�บเป็นประจำ�

 2. รวบรวมปัญห�และอุปสรรคของระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

 3. จัดประชุมสัมมน�อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� เพื่อชี้แจงบทบ�ทหน้�ที่ แนวท�งปฏิบัติ ปัญห�อุปสรรค 

เพื่อให้ได้ม�ซึ่งแนวท�งก�รแก้ไข และพัฒน�ทักษะก�รให้คำ�ปรึกษ� 

 4. กรรมก�รระดับมห�วิทย�ลัยรวบรวมร�ยชื่ออ�จ�รย์ที่ปรึกษ�จ�กทุกส่วนง�น จัดทำ�เป็น

ทำ�เนียบเครือข่�ยอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ของมห�วิทย�ลัย เป็นประจำ�ทุกปีก�รศึกษ� 

 5. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ เพื่อให้อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�พบนักศึกษ�ที่ดูแล

รับผิดชอบ เป็นประจำ�ทุกปีก�รศึกษ� 
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 ระหว่างภาคการศึกษา	:	
 1. ใหค้ว�มรว่มมอื อ�จ�รยท์ีป่รกึษ� ในก�รตดิตอ่ประส�นง�นหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่แกไ้ข

ปัญห�ให้นักศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและเหม�ะสม

 2. ทำ�ก�รประเมนิผลระบบอ�จ�รยท์ีป่รกึษ�และก�รดำ�เนนิง�นของอ�จ�รยท์ีป่รกึษ�เปน็ประจำ�

ทุกปีก�รศึกษ�

 3. นำ�ผลก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นอ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�ม�ปรับปรุงแก้ไขระบบอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

 4. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ทุกปีก�รศึกษ� เสนอผู้บริห�ร

เพื่อทร�บ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
คอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหม�ยให้มหีน�้ที ่ให้คำ�ปรกึษ� ดแูล แนะนำ�นกัศกึษ�ทีอ่ยู่ในคว�มรบัผดิชอบ ประกอบดว้ย 

 ด้�นวิช�ก�ร อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�มีหน้�ที่เป็นที่ปรึกษ� ดูแล ให้คำ�แนะนำ�นักศึกษ�ที่อยู่ในคว�มรับ

ผิดชอบด้�นวิช�ก�ร ดังนี้ 

 1. ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ�นักศึกษ�เกี่ยวกับหลักสูตรและเลือกวิช�เรียน

 2. ให้คำ�แนะนำ�นักศึกษ�เกี่ยวกับก�รลงทะเบียนวิช�เรียน

 3. ควบคุมก�รลงทะเบียนเรียนของนักศึกษ�ให้เป็นไปต�มระเบียบมห�วิทย�ลัย

 4. ให้คำ�ปรึกษ�แก่นักศึกษ�เพื่อเลือกวิช�เอก-โท และก�รว�งแผนก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และจบก�รศึกษ�ในเวล�ที่กำ�หนดต�มหลักสูตร 

 5. ให้ก�รแนะนำ�นักศึกษ�เกี่ยวกับวิธีก�รเรียน ก�รค้นคว้�

 6. ทักท้วงก�รลงทะเบียนเรียนบ�งวิช�ของนักศึกษ� เมื่อพิจ�รณ�เห็นว่�ก�รลงทะเบียนเรียน

วิช�นั้นๆ ไม่เหม�ะสม 

 7. ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ�หรือตักเตือนเมื่อผลก�รศึกษ�ของนักศึกษ�ตำ่�ลง

 8. ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ�และช่วยเหลือนักศึกษ�เพื่อแก้ไขปัญห�ในก�รเรียนวิช�ต่�งๆ 

 9. ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจและตรวจสอบก�รคิดค่�คะแนนระดับเฉลี่ยของนักศึกษ�

  10. กำ�หนดเวล�ให้นักศึกษ�เข้�พบเพื่อขอรับคำ�ปรึกษ�แนะนำ�อย่�งสมำ่�เสมอ 
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 11. ให้ก�รปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รศึกษ�ต่อในระดับสูง

  12. เก็บข้อมูลสำ�คัญของนักศึกษ�เป็นคว�มลับ

  13. ให้ก�รรับรองนักศึกษ� เมื่อนักศึกษ�ต้องก�รนำ�เอกส�รไปแสดงแก่ผู้อื่น เช่น ก�รศึกษ� 

ต่อ ก�รขอรับทุนก�รศึกษ� 

  14. สนับสนุนก�รเรียนของนักศึกษ�ที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษให้ประสบผลสำ�เร็จสูงสุด 

  15. ติดต�มผลก�รเรียนของนักศึกษ�อย่�งสม่ำ�เสมอ รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�ในกรณีมีปัญห�ก�ร

เรียนวิช�ใดวิช�หนึ่ง 

  16. ร�ยง�นปัญห�ด้�นก�รเรียนให้ผู้บริห�รและคณะกรรมก�รอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�รับทร�บ  

เพื่อห�แนวท�งในก�รแก้ไขหรือให้คว�มช่วยเหลือต่อไป 

  17. ติดต่อประส�นง�นกับผู้ปกครองนักศึกษ�เมื่อจำ�เป็น

องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ผังแสดงหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ศึกษาหลักสูตร / แผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
และศักยภาพของนักศึกษาในความปกครอง

ให้ความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย /  
ส่วนงาน / หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

แนะนำารายวิชาลงทะเบียนเรียนก่อนวันลงทะเบียนเรียน
ประจำาภาคการศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง  
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

ติดตามผลการเรียนเพื่อแนะนำานักศึกษา
กรณีเพิ่ม / ลด / ถอนรายวิชา

ตรวจสอบผลการเรียนประจำาภาคการศึกษา
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องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ก�รใหค้ำ�ปรกึษ�ท�งวชิ�ก�รทีม่คีว�มสำ�คญัอย�่งม�ก อกีประก�รคอืก�รใหค้ำ�ปรกึษ�เกีย่วกบัวธิกี�รศกึษ�

ในระดบัมห�วทิย�ลยั ไดแ้ก ่ก�รจดบนัทกึก�รบรรย�ย ก�รศกึษ�คน้คว�้ดว้ยตวัเอง ก�รอ�่นตำ�ร� หนงัสอื

และบทคว�มก�รวิจัย ก�รเขียนร�ยง�น รวมถึงก�รมีคว�มรับผิดชอบในก�รเข้�ชั้นเรียน ซึ่งภ�ยหลังจ�ก

นักศึกษ�ผ่�นเข้�ม�ศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัยแล้ว มักจะไม่ส�ม�รถปรับตัวให้เข้�กับระบบก�รศึกษ�

ระดับมห�วิทย�ลัยที่มุ่งเน้นก�รศึกษ� ค้นคว้�ด้วยตนเอง ทำ�ให้เกิดก�รท้อถอยจนกระทั่งไม่ทุ่มเทกับก�ร

เรียน อีกทั้ง พบว่�นักศึกษ�จำ�นวนหนึ่งข�ดคุณลักษณะของก�รเป็นนักศึกษ�ในระดับมห�วิทย�ลัย มีผล

ก�รเรียนต่ำ�กว่�เกณฑ์กำ�หนดทำ�ให้ต้องพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ� ดังนั้น อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�จึงจำ�เป็นต้อง

ใหค้ำ�ปรกึษ�เกีย่วกบัวธิกี�รเรยีนทีม่ปีระสทิธภิ�พเพือ่พฒัน�ให้นกัศกึษ�มีคณุลกัษณะทีเ่หม�ะสม ส�ม�รถ

สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มเกณฑ์กำ�หนดได้

ด้านกิจกรรม / ชมรม	
อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�อ�จได้รับมอบหม�ยให้ทำ�หน้�ที่เป็นที่ปรึกษ�ของกลุ่มกิจกรรมต่�งๆ ด้วย ได้แก่  

สภ�นกัศกึษ� สโมสรนกัศกึษ� ชมรม อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ด�้นกจิกรรมมหีน�้ทีเ่สนอแนะและใหค้ำ�ปรกึษ�เกีย่ว

กับก�รดำ�เนินกิจกรรมของนักศึกษ� รวมถึง ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมด้�นต่�งๆ ทั้งด้�นวิช�ก�ร สังคม ศิลป

วัฒนธรรม ทั้งในระดับช�ติและส�กล เพื่อก่อให้เกิดทักษะก�รเรียนรู้ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ก�รฝึกคว�ม

เป็นผู้นำ� ผู้ต�ม ผู้ประส�นง�นและผู้สนับสนุน และก�รมีจิตอ�ส� โดยมีหน้�ที่ดังนี้ 

 1. รบัทร�บวตัถปุระสงค ์นโยบ�ย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประก�ศและวธิกี�รดำ�เนนิง�นด�้นกจิกรรม 

นักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย

 2. ใหค้ำ�แนะนำ�กรรมก�รชมรม/สภ�นกัศกึษ�/สโมสรนกัศกึษ� ในเรือ่งวตัถปุระสงค ์นโยบ�ย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศและวิธีก�รดำ�เนินง�นด้�นกิจกรรมนักศึกษ�เช่น ก�รเสนอเรื่องขออนุมัติ

โครงก�ร ก�รใช้อ�ค�ร-สถ�นที่ ก�รติดประก�ศประช�สัมพันธ์ 

 3. ใหค้ำ�ปรกึษ�และประชมุรว่มกบักรรมก�รชมรม/สภ�นกัศกึษ�/สโมสรนกัศกึษ�เกีย่วกบัก�ร

ดำ�เนินกิจกรรม เช่น ก�รว�งแผน ก�รดำ�เนินง�นและก�รประเมินผล 

 4. ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ� กรรมก�รชมรม/สภ�นักศึกษ�/สโมสรนักศึกษ� เกี่ยวกับปัญห� 

อุปสรรค ของกิจกรรมนักศึกษ�ที่ผ่�นม� เช่น ก�รดำ�เนินง�น ปัญห�งบประม�ณ 

 5. พิจ�รณ�และกล่ันกรองขอจัดกิจกรรมชมรม/สภ�นักศึกษ�/สโมสรนักศึกษ� เพ่ือให้เกิด



26

ประโยชน์ต�มวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัย

 6. รับผิดชอบในก�รยืมเงินทดรองจ่�ย ควบคุมก�รใช้เงิน ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์

 7. ควบคุมดูแลนักศึกษ�ให้ปฏิบัติต�มระเบียบ ประก�ศ ข้อบังคับ ของฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� 

มห�วิทย�ลัยมหิดล

 8. ดูแลสวัสดิภ�พของนักศึกษ�ระหว่�งทำ�กิจกรรม/ปฏิบัติง�นอย่�งใกล้ชิด

 9. แก้ไขปัญห�เรื่องข้อขัดแย้งของนักศึกษ�

 10. ประส�นง�นกับฝ่�ยต่�ง ๆ เช่น ฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� อ�จ�รย์ผู้สอน และหน่วยง�นภ�ยใน

และภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย เพื่อก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมและก�รช่วยเหลือนักศึกษ�

 11. เสนอแนะแนวท�งก�รแก้ปัญห�และแนวท�งก�รพัฒน�กิจกรรมนักศึกษ�ต่อผู้บริห�รที่

เกี่ยวข้อง

  12. ปฏิบัติง�นต�มที่คณะกรรมก�รบริห�รฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�กำ�หนด

นอกจ�กนี้ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�กิจกรรม/ชมรม มีหน้�ที่ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีง�มของนักศึกษ�ในก�รทำ�

กิจกรรม เช่น 

 1. ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมที่มห�วิทย�ลัยหรือหน่วยง�นภ�ยนอกดำ�เนินก�ร 

 2. ปลูกฝังคว�มรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 3. ดูแลรักษ�สุขภ�พของตนเองในก�รเข้�ร่วมกิจกรรม 

 4. พัฒน�ทักษะก�รทำ�ง�นของตนเองในก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นอย่�งเป็นระบบ และเรียนรู้วิธี

ก�รปรับปรุงก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง 

 5. ก�รแบ่งเวล�ในก�รทำ�กิจกรรมให้เหม�ะสมกับก�รเรียน 

 6. สร้�งวัฒนธรรมคว�มประพฤติที่ดีให้แก่นักศึกษ�รุ่นพี่ เพื่อเป็นตัวอย่�งที่ดีให้กับรุ่นน้อง 

 7. ปลูกจิตสำ�นึกของนักศึกษ�ให้เกิดก�รตระหนักในด้�นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและคว�มเป็นไทย 

 8. ก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและสถ�นที่ทำ�กิจกรรมให้สะอ�ดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยง�ม
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ด้านอื่นๆ 

นอกเหนือจ�กก�รทำ�หน้�ที่ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นวิช�ก�ร และด้�นกิจกรรม อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ยังมีหน้�ที่ให้คำ�

ปรกึษ� แนะนำ�และใหก้�รดแูลนกัศกึษ�ในด�้นอืน่ๆ เชน่ ทนุก�รศกึษ� ซึง่อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�มหีน�้ทีส่อบถ�ม

นักศึกษ�ที่อยู่ในคว�มดูแลในเรื่องปัญห�ด้�นก�รเงินที่จะเป็นปัญห�รบกวนทำ�ให้ไม่ส�ม�รถศึกษ�ต่อได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ต้องให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องแหล่งทุนก�รศึกษ� และก�รนำ�เงินทุน

ก�รศึกษ�ไปใช้อย่�งเหม�ะสม ดังนี้ 

 • ทนุก�รศกึษ�มีไวเ้พือ่เปน็ค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�รงชวีติ สำ�หรบันกัศกึษ�ทีม่คีว�มเดอืดรอ้นจรงิๆ 

ซึ่งห�กนักศึกษ�มีคว�มจำ�เป็นก็ไม่ควรลังเลที่จะขอรับทุนก�รศึกษ� 

 • เมื่อได้รับทุนก�รศึกษ�แล้ว นักศึกษ�ต้องใช้จ่�ยเงินอย่�งเหม�ะสม ตรงต�มวัตถุประสงค์

ของทุน อย่�งประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย 

 • ทนุก�รศกึษ�ไมส่�ม�รถนำ�ไปใหบ้คุคลอืน่ตอ่ แม้จะเปน็บดิ�ม�รด� หรือพ่ีนอ้งทีมี่คว�มเดือด

ร้อนก็ต�ม

 • นักศึกษ�ที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติตนให้เหม�ะสม มีคว�มรับผิดชอบ ตั้งใจศึกษ�เล่�เรียน และ

เป็นตัวอย่�งที่ดีแก่ผู้อื่นได้ 

 • นักศึกษ�ต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดก�รได้รับทุน

ทั้งนี้ นักศึกษ�ส�ม�รถติดต่อขอรับทุนก�รศึกษ�ได้ที่ หน่วยง�นกิจก�รนักศึกษ� หรือ หน่วยง�นก�รศึกษ� 

ณ ส่วนง�นที่นักศึกษ�สังกัด และ กองกิจก�รนักศึกษ� สำ�นักง�นอธิก�รบดี ในวันและเวล�ร�ชก�ร 

นอกจ�กก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นทุนก�รศึกษ�แล้วน้ัน อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ยังมีหน้�ที่ให้คำ�แนะนำ�ด้�นปัญห�

ส่วนตัว สุขภ�พก�ย-ใจ ปัญห�สังคม ก�รปรับตัว ก�รคบเพื่อน บุคลิกภ�พ คว�มประพฤติและจริยธรรม 

รวมถึง ปัญห�ด้�นอ�ชีพ ซึ่งอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ควรให้ข้อมูลลักษณะง�นที่เหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถ คว�ม

ถนัดของนักศึกษ� สภ�พแวดล้อมก�รทำ�ง�น ตล�ดแรงง�น และจรรย�บรรณวิช�ชีพของส�ข�ที่นักศึกษ�

กำ�ลังศึกษ�อยู่ ซึ่งห�กปัญห�ใดเกินคว�มส�ม�รถที่จะช่วยเหลือได้ ก็มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รส่งต่อนักศึกษ�ไป

รับบริก�รจ�กผู้เชี่ยวช�ญด้�นนั้นโดยตรง

องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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กระบวนการและเทคนิคการให้คำาปรึกษา

กระบวนการให้คำาปรึกษา
อ�จ�รย์ท่ีปรกึษ�ควรมคีว�มรูแ้ละทกัษะในก�รทำ�หน�้ทีเ่ปน็อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ด�้นต�่งๆ แกน่กัศกึษ� 

ดังนี้ 

 • คว�มรู้เกี่ยวกับนักศึกษ� ประกอบด้วย 

  - คว�มรู้เรื่องพัฒน�ก�รของวัยรุ่นตอนปล�ย ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นต่�งๆ ทั้ง

ร่�งก�ย จิตใจ อ�รมณ์ คว�มรู้สึกและจริยธรรม

  - ปัญห�ที่พบบ่อยในนักศึกษ� ซึ่งรวมถึงปัญห�สุขภ�พจิตและจิตเวชวัยรุ่น 

  - คว�มรู้ก�รให้คำ�ปรึกษ� (Counseling) 

  - คว�มรู้เรื่องก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รและก�รป้องกันพฤติกรรม 

 • ทักษะเบื้องต้นในก�รให้คำ�ปรึกษ� (Counseling) ประกอบด้วย ก�รสร้�งสัมพันธภ�พ

ที่ดี ก�รสื่อส�ร ก�รสำ�รวจปัญห� ก�รจูงใจให้ตกลงรับก�รปรึกษ� (Counseling) ก�รฟัง ก�รให้

กำ�ลังใจ ก�รปฏิบัติเพื่อก�รเปลี่ยนพฤติกรรม และ ก�รยุติก�รปรึกษ�

 • ทักษะก�รประเมินปัญห�ท�งสุขภ�พจิตและก�รส่งต่อ

 • ทักษะก�รส่งเสริมพัฒน�ก�รและบุคลิกภ�พ

ในที่นี้  กระบวนก�รให้คำ�ปรึกษ� หม�ยถึงก�รให้คว�มช่วยเหลือนักศึกษ�ที่ม�ขอรับ 

คำ�ปรึกษ� ที่มักจะมีคว�มทุกข์ท�งด้�นอ�รมณ์จิตใจ โดยจะใช้กระบวนก�รพูดคุยกันอย่�งมีลำ�ดับ 

ขัน้ตอน ซึง่แตล่ะขัน้ตอนจะมคีว�มเช่ือมโยงเก่ียวเน่ืองกัน ก�รใหค้ำ�ปรกึษ�นี ้มจีดุมุง่หม�ยใหน้กัศกึษ� 

เกิดก�รเรียนรู้ มีก�รเปลี่ยนแปลงไปในท�งที่นักศึกษ�ต้องก�ร โดยแต่ละขั้นตอนส�ม�รถปฏิบัติ 

ซ้ำ�บ่อยๆ ย้อนกลับไปม�เป็นวงจร ห�กไม่เกิดก�รเปลี่ยนแปลงหรือเกิดก�รเรียนรู้ใหม่ ซึ่งโดยทั่วไป

กระบวนก�รให้คำ�ปรึกษ�มีลำ�ดับขั้นดังนี้ 

 1. ว�งแผนลำ�ดับขั้นตอนในก�รให้คำ�ปรึกษ�

 2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีก�รให้คำ�ปรึกษ�ให้เหม�ะสม

 3. จัดก�รปัญห�เชิงรุกและมีทีมง�นที่เป็นเครือข่�ยในก�รเชื่อมประส�น
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 4. บันทึกร�ยง�นผลก�รให้คำ�ปรึกษ�และส่งต่อเป็นร�ยกรณี

 5. ติดต�มและประเมินผลอย่�งต่อเนื่องและใกล้ชิด

เทคนิคการให้คำาปรึกษา
อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ต้องมีเทคนิคในก�รให้คำ�ปรึกษ� เพื่อให้นักศึกษ�เกิดคว�มรู้สึกอบอุ่น ไว้ว�งใจ 

เป็นกันเอง ส�ม�รถขอรับคำ�ปรึกษ�ได้ดังนี้

 •	การให้ความสนใจ	
- ก�รประส�นส�ยต�

- ก�รใช้ทีท่�ที่สบ�ยเพื่อแสดงถึงก�รมีส่วนร่วมในก�รให้คำ�ปรึกษ�

- ให้คว�มสนใจต่อคำ�พูดของนักศึกษ�ด้วยก�รแสดงออกด้วยคว�มตั้งใจที่จะช่วย

แก้ไขปัญห�

- สร้�งจุดมุ่งหม�ยของก�รให้คำ�ปรึกษ� 

- แสดงออกถึงคว�มเข�้ใจในเรือ่งร�วทีข่อรบัคำ�ปรกึษ�ดว้ยวธิกี�รสะทอ้นคว�มรูส้กึ

- ใช้คว�มเงียบ

	 •	การสร้างสัมพันธภาพ	
- สร้�งบรรย�ก�ศที่เป็นมิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส

- เปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน

- มีคว�มสนใจ มีคว�มเมตต�กรุณ�

- มีคว�มจริงใจ และปฏิบัติตนอย่�งเสมอต้นเสมอปล�ย

- ยอมรับทั้งคุณค่�และคว�มแตกต่�งของบุคคล

- พย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจทั้งคว�มรู้สึก ปัญห�และคว�มต้องก�รของนักศึกษ�

- ให้คว�มช่วยเหลือนักศึกษ�อย่�งจริงจัง และจริงใจ

 •	การให้คำาแนะนำาและการให้คำาปรึกษา	
- ก�รให้คำ�แนะนำ� (Advising) เป็นวิธีก�รที่อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ให้ก�รช่วยเหลือ

นักศึกษ�ม�กที่สุด สิ่งที่แนะนำ� มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่ประจำ� 
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เช่น ก�รลงทะเบียน ก�รเพิ่ม-ลดวิช�เรียน หรือ ปัญห�อื่นๆ ที่อ�จ�รย์ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภ�วะและ

ประสบก�รณ์ม�กกว่�นักศึกษ� ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ�ในก�รแก้ปัญห�ได้ หรือก�รให้คำ�แนะนำ� 

ที่เหม�ะสมกับปัญห�ที่เกี่ยวกับอ�รมณ์รุนแรง ปัญห�บุคลิกภ�พ ปัญห�ที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่�ง

ใดอย่�งหนึ่ง เช่น ก�รเลือกวิช�เอก เลือกอ�ชีพ เป็นต้น 

- ก�รให้คำ�ปรึกษ� (Counseling) คือกระบวนก�รที่ช่วยให้นักศึกษ�เข้�ใจตนเอง 

สภ�พแวดล้อมและปัญห�ที่เผชิญอยู่ และส�ม�รถใช้คว�มเข้�ใจดังกล่�วม�แก้ปัญห�หรือตัดสินใจ

เลือกเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินชีวิตที่เหม�ะสมกับตัวเองเพื่อก�รปรับตัวที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 

  1) ก�รฟงั (Listening) คือ ก�รฟงัทีแ่สดงคว�มสนใจตอ่นกัศกึษ� เปน็ก�รตัง้ใจ

ฟงัดว้ยหูตอ่คำ�พดูและใช้ส�ยต�สงัเกตท�่ท�งและพฤตกิรรม เพ่ือใหท้ร�บว�่อะไรเกดิขึน้แกน่กัศกึษ� 

เทคนิคในก�รฟังนี้ ประกอบด้วยก�รประส�นส�ยต� ก�รว�งท่�ท�งอย่�งสบ�ย ก�รใช้มือประกอบ

คำ�พูดที่แสดงถึงคว�มสนใจต่อนักศึกษ� ในก�รฟังนี้ บ�งครั้งอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�อ�จสะท้อนข้อคว�ม

หรือตีคว�มให้กระจ่�งชัด หรือถ�มคำ�ถ�มเพื่อให้ทร�บถึงปัญห�และคว�มต้องก�รของนักศึกษ� 

  2) ก�รนำ� (Leading) คือ ก�รกระตุ้นให้นักศึกษ�ที่ไม่กล้�พูด ได้พูดออก

ม� ก�รนำ�จึงเป็นก�รกระตุ้นให้นักศึกษ�สำ�รวจหรือแสดงออกถึงคว�มรู้สึก ทัศนคติ ค่�นิยม หรือ

พฤติกรรมของตน ก�รสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นก�รช่วยให้นักศึกษ�ได้เข้�ใจตนเอง เข้�ใจ

คว�มรู้สึก ประสบก�รณ์หรือปัญห�ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

  3) ก�รสรุป (Summarization) คือ ก�รที่อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�รวบรวมคว�มคิด

และคว�มรูสึ้กท่ีสำ�คัญๆ ทีน่กัศึกษ�แสดงออก ก�รสรปุจงึทำ�ใหน้กัศกึษ�ไดส้ำ�รวจคว�มคดิและคว�ม

รู้สึกของตนได้อย่�งกว้�งขว�ง

  4) ก�รให้ข้อมูล (Informing) คือ วิธีก�รหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษ�ได้เข้�ใจตนเอง

และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่จำ�เป็นได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับก�รศึกษ� ข้อมูลอ�ชีพ ข้อมูลเกี่ยว

กับสภ�พแวดล้อมท�งสังคม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษ�ส�ม�รถตัดสินใจและเห็นลู่ท�งในก�รแก้ปัญห�

  5) ก�รใหก้ำ�ลงัใจ (Encouragement) เมือ่มปีญัห�นกัศกึษ�มกัรูส้กึทอ้แท ้ข�ด

คว�มมั่นใจ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�จึงควรกระตุ้นให้กำ�ลังใจให้นักศึกษ�กล้�สู้ปัญห� เกิดคว�มมั่นใจและ

พร้อมที่จะแก้ไขปัญห�

กระบวนการและเทคนิคการให้คำาปรึกษา
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  6) ก�รเสนอแนะ (Suggestion) ในบ�งกรณ ีอ�จ�รยท์ีป่รกึษ�อ�จเสนอคว�มคดิ

เหน็ทีเ่หม�ะสมเพือ่นำ�ไปสูก่�รแกไ้ขปญัห�ใหแ้ก่นกัศกึษ� ก�รเสนอแนะควรเปดิโอก�สใหน้กัศกึษ�

ได้ใช้เหตุผลของตนเองให้ม�กเพื่อให้ส�ม�รถตัดสินใจด้วยตนเอง 

วิธีก�รให้คำ�ปรึกษ�เป็นเทคนิคในก�รปรึกษ�เชิงจิตวิทย� ซึ่งต้องมีก�รศึกษ�อบรมและ 

มีก�รฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ จึงจะส�ม�รถแก้ไขปัญห�ของนักศึกษ�ได้อย่�ง 

กว้�งขว�ง อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ที่ไมไ่ด้อบรมม�ท�งด้�นนีโ้ดยเฉพ�ะ แตต่อ้งมหีน�้ทีช่ว่ยเหลอืนกัศกึษ� 

จึงต้องศึกษ� และฝึกหัดเทคนิคดังกล่�วเพื่อให้เกิดคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญพอสมควร อย่�งไรก็ต�ม 

ปัญห�ของนักศึกษ�บ�งอย่�งเป็นปัญห�ที่แก้ไขได้ย�ก หรือต้องใช้เวล� เช่น ปัญห�ท�งเศรษฐกิจ 

ปัญห�ครอบครวั ก�รขดัแยง้กับบดิ�-ม�รด� อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ควรชว่ยใหน้กัศกึษ�ยอมรบัสภ�พและ

ห�ท�งคลี่คล�ยปัญห�ต่อไป ในขณะที่มีปัญห� นักศึกษ�อ�จมีอ�ก�รเก็บกดอยู่ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

จึงควรเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้ระบ�ยอ�รมณ์ คว�มรู้สึก โดยเป็นผู้ฟังที่ดี ควรให้กำ�ลังใจ ให้คว�ม

อบอุ่น และใช้เทคนิคที่ได้กล่�วม�แล้ว ก็จะส�ม�รถช่วยเหลือนักศึกษ�ได้ม�กพอสมควร 

ถ�้นักศกึษ�มีปัญห�เก่ียวกับอ�รมณ ์หรอืปญัห�เก่ียวกบัก�รตดัสนิใจทีส่ำ�คญัม�ก อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�

ควรแนะนำ�ให้นักศึกษ�ไปขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ เช่น ง�นแนะแนวฯ ที่กอง

กิจก�รนักศึกษ�ก็จะส�ม�รถช่วยเหลือให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษ�ได้ 

กระบวนการและเทคนิคการให้คำาปรึกษา



33



34

ปัญหาที่พบบ่อยในนักศึกษา
ปัญห�ที่มักจะพบในนักศึกษ�วัยรุ่น เนื่องม�จ�กก�รต้องเผชิญกับก�รปรับตัวหล�ยๆด้�นพร้อมๆ 

กัน เริ่มตั้งแต่ก�รปรับตัวกับระบบก�รเรียนในมห�วิทย�ลัย ก�รปรับตัวกับเพื่อนต่�งเพศ ก�ร

เรียนรู้ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ก�รทำ�กิจกรรมที่แตกต่�งออกไปจ�กก�รเรียนในโรงเรียน จึงทำ�ให้

นักศึกษ�อ�จจะเกิดปัญห�ต่�งๆ ทั้งนี้ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ควรจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้ก�รช่วย

เหลือ ได้ทันท่วงที ดังนี้ 

ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
 (1) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) 
	 ลักษณะสำ�คัญ นักศึกษ�จะปรับตัวเข้�กับคนอื่นได้ย�ก มักจะเอ�ตัวเองเป็นศูนย์กล�ง 

เอ�แต่ใจ มีนิสัยผดิปกตใินก�รดำ�เนนิชีวติ พฤตกิรรมไมเ่หม�ะสม ไมย่ดืหยุน่ ฝงัแนน่ และไมรู่ต้วัว่� 

บกพร่อง มักโทษคนอ่ืน ไม่ปรับตัวเข้�กับส่ิงแวดล้อม มักมีปัญห�คว�มสัมพันธ์กับเพ่ือนๆและคนรอบข้�ง 

	 อ�ก�ร บุคลิกภ�พไม่สมวัย ข�ดวุฒิภ�วะ ข�ดคว�มรับผิดชอบ หลบเลี่ยงปัญห� ทำ�ให้มี

ปัญห�ในก�รเรียน และก�รทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อน

 (2) โรคความผิดปกติในการปรับตัว (Adjustment Disorder) 
 ลักษณะสำ�คัญ อ�ก�รมักจะเกิดขึ้นหลังพบกับก�รเปลี่ยนแปลง หรือคว�มเครียดในชีวิต

ประจำ�วัน (Psychosocial Stressors) เช่น ก�รย้�ยสถ�นที่เรียน ก�รมีเพื่อนกลุ่มใหม่ ก�รอยู่หอพัก 

ฯลฯ ซึ่งอ�ก�รเหล่�นี้มักจะเกิดภ�ยใน 3-6 เดือน และมักจะห�ยเอง ห�กนักศึกษ�ปรับตัวได้ 

 อ�ก�ร เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดท้อง ซึมเศร้� เบื่อหน่�ย เซ็ง ไม่มี

คว�มสุข สม�ธิสั้น คว�มจำ�แย่ เบื่ออ�ห�ร หลบเลี่ยงไม่เรียน บ�งร�ยอ�จมีพฤติกรรม ก้�วร้�ว 

เกเร ต่อต้�น อ�จจะหันไปห�ย�เสพติด หรือเที่ยวเตร่ม�กขึ้น 

 (3) โรคเครียด (Psychosomatic Disorder) 
 อ�ก�ร อ�ก�รท�งร�่งก�ย มกัจะเกดิอ�ก�รโรคแผลในกระเพ�ะอ�ห�ร ทำ�ใหเ้กิดอ�ก�รทอ้ง

เสยี ทอ้งผกู อ�เจยีน รวมถึง กล�้มเนือ้เกร็งแขง็ตวั เจ็บปวดบรเิวณศรีษะ คอ หลัง หรอืเอว กล้�มเนือ้ 

กระตุก มือสั่น ใจคอสั่น คว�มดันโลหิตสูง ปัสส�วะบ่อย บ�งร�ยอ�จเกิดโรคเริม หรือเป็นหวัด 
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ปัญหาที่พบบ่อยในนักศึกษา

 (4) โรคซึมเศร้า (Major Depression) 
 ลักษณะสำ�คญั เปน็โรคท�งอ�รมณแ์บบหนึง่ นกัศกึษ�มกัไมแ่จม่ใสร�่เรงิเหมอืนเดมิ ไมม่ี

คว�มสุข เบื่ออ�ห�ร น้ำ�หนักลด นอนไม่หลับ สม�ธิคว�มจำ�เสื่อมไป คว�มคิดและก�รเคลื่อนไหว

ช้�ลง รู้สึกตัวเองไร้ค่� มีคว�มผิด เบื่อชีวิต คิดอย�กต�ย และมีก�รพย�ย�มฆ่�ตัวต�ย ซึ่งห�กพบ

ว่�นักศึกษ�มีอ�ก�รข้�งต้น อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�อย่�ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจ�กโรคซึมเศร้� ส�ม�รถรักษ�

ให้ห�ยข�ดได้

 (5) โรคประสาท (Anxiety Disorder) 
 อ�ก�ร นักศึกษ�มีอ�ก�รเครียด และวิตกกังวล ซึ่งมักจะเป็นอ�ก�รเรื้อรัง รักษ�ได้ย�ก 

โรคประส�ทที่พบบ่อยได้แก่

 - โรคประส�ทวิตกกังวล หรือ โรคกังวล (Generalized Anxiety Disorder) มักจะมีก�ร

กังวลทั่วๆ ไปทุกเรื่อง เป็นเรื้อรัง มีอ�ก�รของระบบกล้�มเนื้อ

 - โรคประส�ทซึมเศร้� (Dysthymia) มักมีอ�ก�รซึมเศร้�เรื้อรัง

 - โรคประส�ทย้ำ�คิดย้ำ�ทำ� (Obsessive-Compulsive Disorder)

 - โรคกลัว (Phobic Disorder) มีอ�ก�รกลัวอย่�งไม่สมเหตุสมผล

 (6) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
 อ�ก�ร นกัศึกษ�มอี�ก�รหลงผดิ หแูวว่ ไมอ่ยู่ในโลกคว�มเปน็จรงิ อ�รมณแ์ละพฤตกิรรม

ผิดปกติ มีก�รกระทำ�แปลกๆ โดยไม่คำ�นึงถึงก�ลเทศะ มีก�รหว�ดระแวง เชื่อแปลกๆ และรู้สึกว่�

ตนเองผิดปกติ 

 (7) โรคจิตเวช (Organic Mental Disorder) 
 อ�ก�ร สมองทำ�ง�นสับสน ทำ�ให้ก�รคิดและก�รตัดสินใจไม่ดีนัก คว�มจำ�ไม่ดี สติ

สัมปชัญญะขึ้นๆ ลงๆ มีอ�ก�รท�งจิตได้ทุกรูปแบบ เช่น โรคจิตที่เกิดจ�กก�รใช้ย�บ้� 

 (8) ภาวะรักร่วมเพศ (Homosexualism) 
 ลักษณะสำ�คัญ มคีว�มพงึพอใจท�งเพศกบัเพศเดยีวกนัเอง ภ�วะรกัรว่มเพศไม่ใชโ่รค 

และไม่ส�ม�รถรักษ�ได้ 
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 (9) โรคติดสารเสพติด (Substance Use Disorder) 
 อ�ก�ร ใช้ส�รเสพติดซ้ำ�ๆ จนเป็นอันตร�ยต่อตนเอง เมื่อข�ดส�รนี้จะเกิดอ�ก�รลงแดง 

(อย�กย�) ส�รเสพติดที่นักศึกษ�ใช้ม�กได้แก่ เหล้� บุหรี่ ย�กล่อมประส�ท ย�บ้� กัญช� ก�ร

รักษ�ทำ�ได้ค่อนข้�งย�ก แม้รักษ�ห�ยแล้ว โอก�สกลับไปใช้ส�รเสพติดยังมีสูง 

 แนวท�งก�รช่วยเหลือ : ควรแนะนำ�ให้นักศึกษ�พบจิตแพทย์ เพร�ะอ�ก�รดังกล่�วรักษ�

ย�ก และตอ้งก�รคว�มรว่มมอืจ�กหล�ยฝ�่ย นกัศึกษ�ตอ้งไดร้บัก�รตรวจเปน็พเิศษ และตอ้งใชเ้วล�

น�นในก�รติดต�มและให้คว�มช่วยเหลือ นอกจ�กนี้ ก�รมีสัมพันธภ�พที่ดีกับนักศึกษ� อ�จ�รย์ก็

ส�ม�รถใช้เทคนิคก�รให้คำ�ปรึกษ�ช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงบุคลิกภ�พบ�งอย่�งของนักศึกษ�ได้

 ทั้งนี้ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� ส�ม�รถติดต่อประส�นง�น ง�นกิจก�รนักศึกษ� คณะต้นสังกัด 

หรือ กองกิจก�รนักศึกษ� สำ�นักง�นอธิก�รบดี ให้ประส�นส่งต่อนักศึกษ�พบแพทย์เฉพ�ะท�ง เพื่อ

รับก�รรักษ�ต่อไป  

คำาแนะนำาการส่งต่อนักศึกษารับการช่วยเหลือทางจิตเวช
ก�รส่งต่อนักศึกษ�เข้�รับก�รช่วยเหลือท�งจิตเวช ควรทำ�ด้วยคว�มนุ่มนวล ให้นักศึกษ�เกิดคว�ม

เข้�ใจและร่วมมือ ดังนี้ 

 • อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�อธิบ�ยคว�มจำ�เปน็ ประโยชนท์ีน่กัศกึษ�จะไดร้บัจ�กก�รพบจติแพทย ์

หรือนักจิตวิทย� และไม่ควรปิดบังว่� อ�จ�รย์ที่จะพบคือจิตแพทย์

 • อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ชี้ให้เห็นข้อดี เช่น จิตแพทย์มีเวล�ในก�รพูดคุยทำ�คว�มเข้�ใจปัญห�

ได้ละเอียด และอ�จมีวิธีช่วยเหลือที่ดี

 • อ�จ�รยท์ีป่รึกษ�ควรสร�้งคว�มสบ�ยใจใหน้กัศกึษ�ว�่ คนทีพ่บจติแพทยไ์มจ่ำ�เปน็ตอ้ง

เป็นโรคจิต โรคประส�ท หรือจิตเวชร้�ยแรง แต่มีปัญห�ที่จิตแพทย์ ส�ม�รถเข้�ถึงส�เหตุ และมี

วิธีก�รแก้ไขที่ดี 

 • อ�จ�รย์ต้องแสดงคว�มมั่นใจว่�ก�รพบจิตแพทย์จะไม่มีก�รเปิดเผยข้อมูลให้ผู้อื่นรับรู้

และไม่มีผลเสียต่อเรื่องก�รเรียน ข้อมูลทุกอย่�งจะถูกเก็บเป็นคว�มลับ
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 • ถ้�นักศึกษ�ต้องได้รับก�รรักษ�ด้วยย� อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�มีหน้�ที่สนับสนุนให้นักศึกษ�

กินย�อย่�งต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ ไม่ควรหยุดย�เอง และติดต�มสอบถ�มก�รพบจิตแพทย์เป็นระยะๆ 

ถ้�ห�กพบว่�นักศึกษ�เกิดผลข้�งเคียงของย� ให้แนะนำ�นักศึกษ�กลับไปพบแพทย์ผู้ดูแลทันที

 • ก�รตดิตอ่กับจติแพทย ์ส�ม�รถประส�นง�นกบั หนว่ยสขุภ�พ คณะตน้สงักดั หรอื กอง

กิจก�รนักศึกษ� สำ�นักง�นอธิก�รบดี

ปัญหาในการปรับตัวกับเพื่อน 
นกัศกึษ�ทีม่ปีญัห�ในก�รปรบัตวักับเพือ่น มกัมปีญัห�บคุลิกภ�พส่วนตวัอยูแ่ล้ว ข�ดคว�มเข�้ใจ-เหน็

อกเหน็ใจคนอืน่ เอ�ตวัเองเปน็ศนูยก์ล�ง ไมป่รับตวัเองใหเ้ข�้กบัเพือ่น ทำ�ใหเ้ปน็ทีร่งัเกยีจ ไมม่ีใคร

คบด้วย นักศึกษ�หล�ยคนที่ข�ดทักษะก�รเข้�สังคม ก�รคบเพื่อน ทำ�ให้เครียดเมื่อต้องปรับตัวเข้�

กับเพื่อนใหม่ บ�งคนข�ดคว�มควบคุมตนเอง เมื่อมีคว�มสนใจในเพื่อนต่�งเพศ ไม่สนใจก�รเรียน 

นำ�ไปสู่ก�รมีเพศสัมพันธ์ ก�รตั้งครรภ์ และก�รติดเชื้อโรคท�งเพศสัมพันธ์ได้ 

 แนวท�งก�รช่วยเหลือ	: อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�ควรสำ�รวจพฤติกรรม ด้วยก�รพูดคุยในประเด็นดังน้ี 

 • นักศึกษ�คิดอย่�งไรกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เห็นว่�เป็นปัญห�หรือไม่ 

 • พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอย่�งไร

 • คิดว่�พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เหม�ะสมหรือไม่ ไม่เหม�ะสมอย่�งไร

 • เมื่อมีพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้น ผลที่ต�มม�คืออะไร 

 • รู้สึกอย่�งไรกับเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น 

 • ถ้�ย้อนกลับไปแก้ไขได้จะทำ�อย่�งไร 

 • จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่�งไร 

และระหว่�งก�รพูดคยุ อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ควรชมนกัศกึษ�ในสว่นทีด่ ีเชน่ ก�รรูจ้กัรบัผดิชอบ รูส้ำ�นกึ

ผิด มีจิตสำ�นึกที่ดี แม้จะทำ�ผิดไปแล้วก็ต�ม แต่ห�กนักศึกษ�ยังไม่รู้ว่�ตนเองผิดอย่�งไร ตอนไหน 

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ต้องทำ�ก�รสรุปเหตุก�รณ์ที่เป็นปัญห� ซึ่งจำ�เป็นต้องมีข้อมูลชัดเจน และควรเป็น

ข้อมูลที่อ�จ�รย์พบเห็นเอง (First-hand information) และห�กเป็นข้อมูลที่บอกเล่�ม� ก็ต้องมี

ปัญหาที่พบบ่อยในนักศึกษา
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หลักฐ�นยืนยันชดัเจน อย�่เปดิโอก�สใหน้กัศึกษ�แก้ตวั แตไ่มต่อ้งบบีคัน้ใหน้กัศกึษ�รบัผดิ แต่ใหฟั้ง 

เหตุจูงใจที่ทำ�ให้นักศึกษ�ทำ�พฤติกรรมนั้น 

นอกจ�กนี้ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ควรขอคำ�แนะนำ�จ�กผู้บริห�รฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ� เพ่ือขอคำ�แนะนำ�

และว�งแผนช่วยเหลือต่อไป 

ปัญหาในการเรียน 
นักศึกษ�ที่มีปัญห�เรื่องบุคลิกภ�พอยู่ก่อน มักมีปัญห�ในก�รเรียนหล�ยรูปแบบ เช่น 

 1. หนีเรียน

 2. เรียนไม่รู้เรื่อง ผลก�รเรียนต่ำ�

 3. เครียดเรื่องก�รเรียน 

 4. ไม่สนใจเรียน ไม่รับผิดชอบต่อหน้�ที่

 5. เรียนไม่เป็น 

 6. เบื่อเรียน อย�กล�ออกไปเรียนอย่�งอื่น 

 แนวท�งก�รช่วยเหลือ : เม่ืออ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� พบว่�นักศึกษ�มีปัญห�ก�รเรียน ควรปฏิบัติดังน้ี 

 • กระตุ้นให้นักศึกษ�เล่�ปัญห� โดยอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ตั้งใจรับฟังปัญห�ที่เกิดขึ้น

 • คน้ห�ส�เหตปุญัห�ก�รเรยีน และห�ท�งแกไ้ข ซึง่อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�อ�จตอ้งปรกึษ�ห�รอื 

ทีมอ�จ�รย์ รวมถึงอ�จจะต้องได้รับก�รตรวจประเมินสติปัญญ� อ�รมณ์ เพื่อเข้�ใจปัญห�ที่เกิดขึ้น

 • อ�จ�รย์ทำ�ก�รสำ�รวจแรงจูงใจในก�รเรียนต่อให้จบ และคว�มค�ดหวังของนักศึกษ� 

และพ่อแม่

 • ให้นักศึกษ�มีส่วนร่วมในก�รช่วยคิดแก้ไขปัญห� ว่�เข�จะทำ�อะไร ทำ�อย่�งไร อย�ก

เรียนอะไร ทำ�อ�ชีพอะไร ถ้�ไม่เรียนพ่อแม่จะคิดอย่�งไร เคยคิดบ้�งหรือไม่ บ่อยแค่ไหน

 • อ�จ�รย์ทีป่รึกษ�ขอพบพอ่แม ่เพือ่ทร�บข้อมลู และอ�จจะตอ้งแจง้ใหค้รอบครวันกัศกึษ�

ทร�บในเบื้องต้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในก�รว�งแผนช่วยเหลือ

 • สอบถ�มเพือ่นนกัศกึษ� เพือ่ใหข้อ้มลูสิง่แวดลอ้มและอ�จจะขอใหเ้พ่ือนกระตุน้ ตดิต�ม

และช่วยเหลือเท่�ที่ทำ�ได้ 
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 • อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�อ�จช่วยเหลือโดยตรงเช่น สอนเสริม

 • อ�จ�รยแ์นะนำ�ใหน้กัศึกษ�เข�้รว่มกิจรรมนกัศกึษ� เพ่ือเสรมิทกัษะก�รเปน็ผูน้ำ� พัฒน�

บุคลิกภ�พเป็นต้น 

 ข้อสังเกต : ห�กจำ�เป็นต้องร�ยง�นปัญห�ของนักศึกษ�ให้บุคคลอื่นทร�บ ต้องได้รับก�ร

ยินยอมจ�กนักศึกษ�ก่อน และขอให้เน้นก�รเก็บรักษ�ปัญห�ของนักศึกษ�ให้เป็นคว�มลับ

ปัญหาเศรษฐกิจ - ครอบครัว 
นักศกึษ�บ�งคนมีปญัห�ข�ดแคลนเงิน เนือ่งจ�กครอบครวัย�กจน ขดัสนเงนิทอง หรอื พ่อแมป่ระสบ

ปัญห�ท�งเศรษฐกิจอย�่งรุนแรงในขณะเรียน ทำ�ใหข้�ดเงนิใชจ้�่ย ปญัห�ดงักล�่วมกัทำ�ใหน้กัศกึษ�

เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้� ก่อให้เกิดปัญห�ก�รเรียนต�มม�

ปัญห�ครอบครัวเป็นปัญห�ที่รบกวนจิตใจนักศึกษ� ห�กปัญห�ครอบครัวเรื้อรังม�น�น จะส่งผลถึง

ปัญห�บุคลิกภ�พของนักศึกษ�ต่อเนื่องม�ด้วย 

ปัญหาสุขภาพ 
นักศึกษ�หล�ยคนมีโรคประจำ�ตัว หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทำ�ให้เกิดโรคได้ง่�ย เช่น โรคติดต่อท�ง

เพศสัมพันธ์ โรคอ้วน สมรรถภ�พท�งก�ยต่ำ� ร่�งก�ยไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย กล�ยเป็นสุขภ�พ

จิตต�มม� หรือ ข�ดคว�มยับยั้งชั่งใจทำ�ให้เกิดโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ได้ง่�ย

ปัญหาด้านวินัย
เมื่อนักศึกษ�เกิดปัญห�ท�งด้�นวินัย อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ต้องทำ�ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ปัญห�

ที่เกิดขึ้น ยอมรับนักศึกษ�ที่มีปัญห�ด้�นวินัย เพื่อนำ�ไปสู่ก�รให้คำ�ปรึกษ�ต่อก�รทำ�ผิด สร้�ง

เงื่อนไขต่อก�รปรับพฤติกรรมให้ไปในทิศท�งที่ดีขึ้น และนักศึกษ�ต้องได้รับคว�มร่วมมือและมี 

พันธสัญญ�ต่อกันบันทึกติดต�มคว�มก้�วหน้� ผลก�รปรับพฤติกรรม ประส�นผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกัน

ดูแล ติดต�มอย่�งต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่มีพฤติกรรมเดิมเกิดขึ้นซ้ำ�

ปัญหาที่พบบ่อยในนักศึกษา
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เอกสารจำาเป็นสำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

เอกสารจำาเป็นสำาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 • คู่มือนักศึกษ�ใหม่ มห�วิทย�ลัยมหิดล’55 

	 ด�วน์โหลดได้ท ี่ : http://intranet.mahidol/op/oraa

 • คู่มือ เช่น คู่มืออ�จ�รย์ที่ปรึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล ปี 2555 คู่มือกิจกรรมนักศึกษ� 

	 ขอรับได้ที่ : กองกิจก�รนักศึกษ� ชั้น 3 ศูนย์ก�รเรียนรู้มหิดล 

 ด�วน์โหลดได้ท่ี : เว็บไซต์ กองกิจก�รนักศึกษ� http://www.orsa.mahidol.ac.th

 • หลักสูตรของคณะ/วิทย�ลัยที่นักศึกษ�สังกัด 

 ขอรับได้ท่ี : ง�นก�รศึกษ�ประจำ�ส่วนง�น

 • ข้อบังคับว่�ด้วยก�รศึกษ�ระดับอนุปริญญ�และปริญญ�ตรีมห�วิทย�ลัยมหิดล 

พ.ศ. 2552 

 ด�วน์โหลดได้ที ่: http://www.student.mahidol.ac.th 

 • ข้อบังคับมห�วิทย�ลัยมหิดลว่�ด้วยวินัยนักศึกษ� 2553 

 ด�วน์โหลดได้ท่ี : http://www.orsa.mahidol.ac.th 

 • ประก�ศมห�วิทย�ลัยมหิดล เรื่องอัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�หลักสูตรปกติ (ไทย) 

และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญ�ตรี พ.ศ. 2555 

 ด�วน์โหลดได้ท่ี : http://www.student.mahidol.ac.th 

 • ประก�ศคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล เรื่อง ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี 

พ.ศ. 2553 

 ด�วน์โหลดได้ท่ี : http://www.student.mahidol.ac.th 
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ข้อมูลทะเบียนและประเมินผล

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียน 

ในรายวิชาต่างๆของภาคการศึกษาถัดไป

นักศึกษาเตรียมเลขที่บัญชีธนาคาร* ตามที่นักศึกษาระบุ

ไว้ในหนังสือยินยอมหักเงินชำาระค่าธรรมเนียม

เมื่อลงทะเบียนเรียนและชำาระเงินออนไลน์แล้ว นักศึกษา

ต้องตรวจสอบการลงทะเบียนให้ถูกต้อง

นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน จำานวน 3 ชุด 

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 ชุด ที่ฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการที่คณะต้นสังกัด 1 ชุด 

และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด

นักศึกษาเตรียมรหัสผ่านเพื่อ Login สำาหรับการลงทะเบียน
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*	หม�ยเหต ุ: 1. เฉพ�ะบัญชีธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  

 (มห�ชน) เท่�นั้น

 2. ในบญัชีตอ้งมเีงินฝ�กไมน่อ้ยกว�่ค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ�ในแตล่ะภ�ค และหลงั 

 หักค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�แล้วต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่�งน้อย 200.- บ�ท

ข้อกำาหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 1. นกัศกึษ�มหีน�้ทีอ่�่นประก�ศก�รลงทะเบยีน และอตัร�ค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ� ประจำ�

ปีก�รศึกษ�นั้นๆ

 2. นักศึกษ�ต้องปรึกษ�อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ก่อนก�รลงทะเบียนทุกครั้ง

 3. นักศึกษ�ทุกประเภท ต้องลงทะเบียนเรียนภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดไว้ ดังนี้ 

 กำาหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน
      

ก�รลงทะเบียนปกติ
ระยะเวล� 2 สปัด�ห ์โดยเริม่ตัง้แตก่อ่นเปดิภ�คก�รศกึษ� 3 สปัด�ห ์จนถงึ
ก่อนเปิดภ�คก�รศึกษ� 1 สัปด�ห์

ก�รลงทะเบียนล่�ช้�
ระยะที่ 1

ระยะเวล� 1 สัปด�ห์ นับตั้งแต่ 1 สัปด�ห์ก่อนเปิดภ�คก�รศึกษ� จนถึง 
วันเปิดภ�คก�รศึกษ� โดยชำ�ระค่�ปรับก�รลงทะเบียนล่�ช้� 500 บ�ท

ก�รลงทะเบียนล่�ช้�
ระยะที่ 2

ระยะเวล� 1 สัปด�ห์ นับตั้งแต่วันเปิดภ�คก�รศึกษ� จนถึง 2 สัปด�ห์  
หลังเปิดภ�คก�รศึกษ� โดยต้องชำ�ระค่�ปรับก�รลงทะเบียนล่�ช้�ครั้งที่ 1  
(500 บ�ท) พร้อมชำ�ระค่�ปรับร�ยวัน 100 บ�ท (สูงสุด 14 วัน เป็นเงิน 
1,400 บ�ท รวมค่�ปรับทั้งสิ้น 1,900 บ�ท)

ระยะเวล�สิ้นสุด
ก�รลงทะเบียน

นับตั้งแต่ 2 สัปด�ห์ หลังเปิดภ�คก�รศึกษ� ห�กยังไม่ลงทะเบียนเรียนจะ
พ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

 ตัวอย่�ง : หลักสูตรพย�บ�ลศ�สตร์ คณะพย�บ�ลศ�สตร์ ชั้นปีที่ 2 เปิดภ�คเรียน 

วันที่ 11 มิ.ย. 2555 กำ�หนดก�รลงทะเบียนดังนี้
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ข้อมูลทะเบียนและประเมินผล

 4. นักศึกษ�ไม่ส�ม�รถลงทะเบียนร�ยวิช� ดังต่อไปนี้ได้

 - ร�ยวิช�ที่มีร�ยวิช�บังคับก่อน แต่ยังสอบไม่ผ่�นร�ยวิช�บังคับก่อน

 - ร�ยวิช�ที่นักศึกษ�ลงทะเบียนแล้ว ได้ผลก�รศึกษ� เป็น F และ/หรือ ถอนร�ยวิช� “W” 

รวมกันครบ 3 ครั้ง จะพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี
 - ให้นักศึกษ�เลือกจ�กร�ยวิช�ที่หลักสูตรกำ�หนดในแต่ละชั้นปี

 - ให้นักศึกษ�เลือกลงทะเบียนร�ยวิช�ที่ต้องก�ร โดยร�ยวิช�นั้นต้องมีเวล�เรียนไม่ 

ทับซ้อนกับร�ยวิช�อื่น

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหลังจากเปิดภาคเรียนปกติเป็นเวลา	2	สัปดาห์	หรือภาคเรียน

ฤดูร้อน	1	สัปดาห์	ถือว่าไม่ประสงค์จะศึกษาต่อและหาก	

นักศึกษาไม่ขอผ่อนผันล่วงหน้าหรือไม่ติดต่องานการศึกษาประจำาคณะ		

จะพ้นสภาพนักศึกษาและไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้อีกต่อไป

กำ�หนดลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนปกติ

2. ลงทะเบยีนล�่ช้� (ภ�ยใน 1 สปัด�ห์
ก่อนเปิดภ�ค)

3. ลงทะเบยีนล�่ช้� (ภ�ยใน 2 สปัด�ห ์
หลังเปิดภ�คเรียน)

4. หลังเปิดภ�ค 2 สัปด�ห์

21 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2555

4 – 10 มิ.ย. 2555

11 – 24 มิ.ย. 2555

25 มิ.ย. 2555

ไม่เสียค่�ปรับ

ปรับ 500.- บ�ท

ปรับวันละ 100.- บ�ท

ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ต้อง
ล�พักก�รศึกษ�และ

รักษ�สภ�พ

อัตร�ค่�ปรับวัน	เดือน	ปี

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.student.mahidol.ac.th หัวข้อ : ข้อมูลก�รศึกษ�
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5.1 ก�รเพิ่มร�ยวิช�

5.2 ก�รลดร�ยวิช�

5.3 ก�รถอนร�ยวิช�

ภ�คปกติ

ภ�ยใน 2 สัปด�ห์แรก
หลังเปิดภ�ค

ภ�ยใน 2 สัปด�ห์แรก
หลังเปิดภ�ค

หลังเปิดภ�คไปแล้ว 2 
สปัด�หจ์นถงึกอ่นสอบ
ปล�ยภ�ค 1 สัปด�ห์

ภ�คฤดูร้อน

ภ�ยใน 1 สัปด�ห์แรก
หลังเปิดภ�ค

ภ�ยใน 1 สัปด�ห์แรก
หลังเปิดภ�ค

หลังเปิดภ�คไปแล้ว 1 
สัปด�ห์จนถึงก่อนสอบ
ปล�ยภ�ค 1 สัปด�ห์

นักศึกษ�ทุนต้องชำ�ระเงินค่�
ร�ยวิช�ที่ลงทะเบียนเพิ่มเอง
ก่อน แล้วนำ�ใบเสร็จไปเบิก
ภ�ยหลัง (แต่นศ.ทุน กยศ.ไม่
ส�ม�รถเบิกได้)

ร�ยวิช�ที่ลด จะไม่บันทึกในใบ
แสดงผลก�รศึกษ� และไม่นับ
ครั้งในก�รลงทะเบียน

บนัทกึผลเปน็	W	ในใบแสดงผล
ก�รศึกษ�และนับครั้งของก�ร
ลงทะเบียนร�ยวิช�นั้น

กิจกรรม		 	 	ระยะเวล�	 	 	 หม�ยเหตุ

 5. กำ�หนดก�รลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/ถอนร�ยวิช�

	 การเพิ่ม	ลด	และถอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา	ต้องมีจำานวนหน่วยกิตของรายวิชา

ที่ยังคงเรียนในภาคการศึกษานั้นไม่ต่ำากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำาหรับภาคการ

ศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต	ในภาคฤดูร้อน	ทั้งนี้ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบ

หลักสูตรซึ่งจะต้องขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	

	 ถ้านักศึกษาถอนรายวิชาไม่ทันภายในกำาหนด	และไม่เข้าสอบรายวิชานั้น	จะได้ผลการ

ศึกษาเป็น	F	ทันที

 6. ผลก�รสอบแก้ตัวจะบันทึกไว้ในใบแสดงผลก�รศึกษ� โดยไม่ระบุว่�เป็นก�รสอบแก้ตัว 

แต่จะบันทึกในระบบของมห�วิทย�ลัย ทั้งนี้นักศึกษ�ที่มีก�รสอบแก้ตัว ไม่ว่�ร�ยวิช�ใด จะไม่ได้ 

รับเกียรตินิยม
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 7. ก�รตรวจสอบก�รลงทะเบียน

 - สำ�หรับนักศึกษ� เมื่อลงทะเบียนเรียนและระบบตอบรับแล้ว นักศึกษ�ต้องตรวจสอบ

คว�มถูกต้องของก�รลงทะเบียนทันที ผ่�นเว็บไซต http://www.student.mahidol.ac.th หัวข้อ :  

e-Registration เลอืกทีห่วัขอ้ “สอบถ�มก�รลงทะเบยีน/พมิพร์�ยง�น” ห�กพบว�่ขอ้มลูก�รลงทะเบยีน

ไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษ�ยื่นคำ�ร้องขอแก้ไขข้อมูลภายใน 2 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ 

1 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ห�กนักศึกษ�ไม่ดำ�เนินก�รแก้ไขต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด 

มห�วิทย�ลัยขอสงวนสิทธิ์ดำ�เนินก�รต�มคว�มเหม�ะสม

 - สำ�หรบัอ�จ�รยท์ีป่รกึษ� อ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ส�ม�รถตรวจสอบก�รลงทะเบยีนของนกัศึกษ�

ไดท้ีเ่ว็บไซต ์http://www.student.mahidol.ac.th หวัขอ้ : e-Classlist หรอืตรวจสอบจ�กใบลงทะเบยีน

ร�ยวิช�ที่นักศึกษ�นำ�ม�ให้

 8. ก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�จ�กบัญชีเงินฝ�ก

 - มห�วิทย�ลัยมหิดลใช้ระบบก�รชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�โดยหักเงินจ�กบัญชี

ออมทรัพย์ของนักศึกษ�ผ่�นธน�ค�รในทุกภ�คก�รศึกษ� ยกเว้นภ�คก�รศึกษ�แรกสำ�หรับนักศึกษ�

ใหม่ ดังนั้นนักศึกษ�จะต้องมีบัญชีเงินฝ�กประเภท

ออมทรัพย์ของ ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) 

หรือ ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) โดย

นักศึกษ�ต้องทำ�หนังสือยินยอมให้มห�วิทย�ลัยหัก 

ค่�ธรรมเนียมจ�กบัญชีเงินฝ�ก และยื่นในวันขึ้น

ทะเบียนนักศึกษ�ใหม่ 

 ใหน้กัศกึษ�ใชเ้ลขทีบ่ญัชธีน�ค�รทีเ่คยแจง้

ไว้กับท�งมห�วิทย�ลัยจนกว่�จะจบก�รศึกษ� โดย

ไม่เปลี่ยน หรือ ปิดบัญชีธน�ค�ร เพร�ะจะทำ�ให้ไม่

ส�ม�รถชำ�ระเงินทันเวล�ที่กำ�หนดไว้

  ห�กมกี�รเปลีย่นแปลงบญัชธีน�ค�ร หรอื เลขทีบ่ญัช ีนกัศกึษ�ตอ้งทำ�หนงัสอืยนิยอมธน�ค�ร

ฉบับใหม่ และส่งให้กองบริห�รก�รศึกษ�ก่อนก�รลงทะเบียนอย่�งน้อย 1 เดือน 

ข้อมูลทะเบียนและประเมินผล
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 9. ก�รขอผ่อนผันก�รชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�

 - นักศึกษ�ที่ไม่ส�ม�รถชำ�ระเงินภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด ให้ยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันก�รชำ�ระ 

ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ� ก่อนเริ่มลงทะเบียนไม่น้อยกว่� 3 วัน ที่ง�นก�รศึกษ�ของคณะที่สังกัด หรือ 

ง�นทะเบียนและประมวลผล กองบริห�รก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยมหิดล 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องดำาเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น หากการดำาเนินการ 

มีข้อผิดพลาด นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ยกเว้นข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบของมหาวิทยาลัย

ข้อกำาหนดการลาพักการศึกษา 
 ห�กนักศึกษ� .....ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้�รับร�ชก�รทห�รกองประจำ�ก�ร 

  ....ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษ�ระหว่�งประเทศหรือได้เข้�ร่วมโครงก�รอื่นๆ 

  ....เจ็บป่วยต้องพักรักษ�ตัว

  ....มีคว�มจำ�เป็นส่วนตัวทำ�ให้ไม่ส�ม�รถม�เรียนได้ ให้ดำ�เนินก�รดังนี้ 

 1. ยื่นคำ�ร้องต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหม�ยโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือให้คณะกรรมก�รประจำ�

คณะ หรือผู้ที่คณะกรรมก�รประจำ�คณะที่นักศึกษ�สังกัดมอบหม�ย พิจ�รณ�อนุมัติ

 2. ชำ�ระค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ�ต�มระเบยีบมห�วทิย�ลยั เพ่ือรกัษ�สภ�พก�รเปน็นกัศึกษ� 

ระหว่�งที่ล�พักก�รศึกษ� มิฉะนั้นจะพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

 3. เมือ่จะกลบัเข้�ศกึษ� นักศกึษ�จะต้องยืน่คำ�รอ้งขอกลบัเข�้ศกึษ�ตอ่คณบดหีรอืผู้ทีค่ณบดี

มอบหม�ยก่อนกำ�หนดวันชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ไม่น้อยกว่� 1 สัปด�ห์ 

การจำาแนกสภาพนักศึกษา
ก�รจำ�แนกสภ�พนักศึกษ� สำ�หรับนักศึกษ�ที่เข้�ศึกษ�เป็นปีแรกจะจำ�แนกสภ�พนักศึกษ�เมื่อสิ้น

ภ�คก�รศึกษ�ที่สอง ต�มก�รจัดก�รศึกษ�แบบทวิภ�ค หรือสิ้นภ�คก�รศึกษ�ท่ีส�มต�มก�รจัดก�ร

ศึกษ�แบบไตรภ�คนับตั้งแต่เริ่มเข้�ศึกษ� ส่วนนักศึกษ�ที่ศึกษ�ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป จะจำ�แนก

สภ�พนักศึกษ� เมื่อสิ้นภ�คก�รศึกษ�ปกติของแต่ละภ�ค หรือเมื่อสิ้นปีก�รศึกษ�สำ�หรับหลักสูตรท่ี 

มีก�รศึกษ�ต่อเนื่องตลอดปี สำ�หรับนักศึกษ�ที่จะยื่นคว�มจำ�นงขอรับอนุปริญญ�หรือปริญญ�ตรี อ�จ

ให้จำ�แนกสภ�พนักศึกษ�เมื่อสิ้นภ�คก�รศึกษ�ฤดูร้อนได้ 

 ซึ่งก�รจำ�แนกสภ�พนักศึกษ�แบ่งเป็นนักศึกษ�สภ�พปกติ และสภ�พวิทย�ทัณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1.	นกัศกึษ�สภ�พปกต ิไดแ้ก่นักศกึษ�ทีล่งทะเบยีนเรยีนเปน็ภ�คก�รศกึษ�แรก หรอืนกัศกึษ�
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ที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่� 2.00

 2.	นักศึกษ�สภ�พวิทย�ทัณฑ์ ได้แก่นักศึกษ�ที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 

2.00 จำ�แนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

  ประเภทที่	1 ได้แก่นักศึกษ�ที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 1.80 

  ประเภทที่	2 ได้แก่นักศึกษ�ที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษ�จะพ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ� ในกรณีดังต่อไปนี้ (กรณีที่พบบ่อย)

 - ลงทะเบียนร�ยวิช�ใดวิช�หนึ่ง ครบ 3 ครั้ง แต่ยังสอบไม่ผ่�นต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

 - นักศึกษ�ไม่ลงทะเบียนเรียน หลังจ�กเปิดภ�คก�รศึกษ�ไปแล้ว 2 สัปด�ห์

 - ประพฤติผิดวินัยต�มข้อบังคับว่�ด้วยวินัยนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย หรือ สถ�บันร่วม/

สถ�บันสมทบ

 - ได้รับก�รวินิจฉัยจ�กแพทย์ว่�เป็นผู้ที่มีปัญห�ท�งสุขภ�พจิตจนเป็นอุปสรรคต่อก�รศึกษ�

 - อธิก�รบดีมีคำ�สั่งให้ พ้นสภ�พก�รเป็นนักศึกษ�

 - ต�ย

การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มห�วิทย�ลัยมหิดลมีนโยบ�ยให้ทุกร�ยวิช�มีก�รประเมินก�รจัดก�รเรียนก�รสอน เพื่อนำ� 

ผลก�รประเมนิไปปรบัปรงุและพัฒน�ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนใหเ้กดิคว�มสมบรูณ ์และมปีระสทิธภิ�พ

ม�กขึ้น มห�วิทย�ลัยมหิดลจึงได้จัดทำ�ระบบประเมินก�รเรียนก�รสอนออนไลน์ โดยนักศึกษ�ส�ม�รถ

เข้�ทำ�แบบประเมินได้ที่เว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation ซ่ึงกำ�หนดให้

นักศึกษ�เข้�ทำ�ประเมินในส่วนของร�ยวิช�และอ�จ�รย์ผู้สอน ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภ�คก�รศึกษ�

นั้น ทั้งนี้ นักศึกษ�ชั้นปีที่	1	 ส�ม�รถเข้�ทำ�ประเมินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในช่วงก่อนสอบปล�ย

ภ�คก�รศึกษ�	2	 สัปด�ห์ ส่วนนักศึกษ�ชั้นปีอ่ืนส�ม�รถเข้�ทำ�ประเมินได้ต�มระยะเวล�ที่อ�จ�รย์ผู้

สอนกำ�หนด โดยอ�จ�รย์ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษ�ทร�บต่อไป

 นักศึกษ�ต้องประเมินก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้ครบทุกร�ยวิช�ในแต่ละภ�คก�รศึกษ� 

สำ�หรับนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 ห�กไม่ทำ�ก�รประเมินก�รเรียนก�รสอนภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด นักศึกษ�

จะดูผลก�รศึกษ�ได้ช้�กว่�กำ�หนด

ข้อมูลทะเบียนและประเมินผล
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โดยกองบริหารการศึกษา	และกองกิจการนักศึกษา	
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

ทันที

ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลัง
เปิดภาคเรียน

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด
ให้ลงทะเบียน

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา

นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน  

จำานวน 3 ชุด ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

ลงนามรับรอง

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่

ปรึกษา 1 ชุด - ฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการ 

ที่คณะต้นสังกัด 1 ชุด และนักศึกษาเก็บไว ้

เป็นหลักฐาน 1 ชุด

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชา 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.student.mahidol.ac.th 

หัวข้อ e-Classlist

นักศึกษานำาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริห�รก�รศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67

ระยะเวลาดำาเนินการขั้นตอน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนปกติ และลงทะเบียนเพิ่ม
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โดยกองบริหารการศึกษา	และกองกิจการนักศึกษา	
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

*หม�ยเหตุ : นักศึกษ�ทุนทุกประเภท ถ้�ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมร�ยวิช�ในภ�คก�รศึกษ�ใดก็ต�มให้นักศึกษ�ชำ�ระเงินเองก่อน
 สอบถ�มข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีกองบริห�รก�รศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

ทันที

ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลัง
เปิดภาคเรียน

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด
ให้ลงทะเบียน

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา

นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน จำานวน 

3 ชุด ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

ลงนามรับรอง

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่

ปรึกษา 1 ชุด - ฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการ 

ที่คณะต้นสังกัด 1 ชุด และนักศึกษาเก็บไว ้

เป็นหลักฐาน 1 ชุด

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชา 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.student.mahidol.ac.th 

หัวข้อ e-Classlist

นักศึกษานำาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ระยะเวลาดำาเนินการขั้นตอน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม เฉพาะนักศึกษาทุน
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โดยกองบริหารการศึกษา	และกองกิจการนักศึกษา	
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

ระยะเวลาดำาเนินการขั้นตอน

ขัน้ตอนการขอผอ่นผนัการชำาระเงนิค่าลงทะเบยีน

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

ก่อนกำาหนดการลง
ทะเบียน 3 วัน

ภายใน 10 วันนับจากวันที่
ยื่นคำาร้อง

ภายในวันที่ระบุไว้ในคำาร้อง

ทันที

ภายในระยะเวลาที่กำาหนด
ให้ลงทะเบียน

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์

นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติ

นักศึกษาชำาระค่าลงทะเบียนเรียน  

ผ่านบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

นักศึกษานำาใบฝากเงินมาแสดงที่ งานการศึกษา

ประจำาคณะ หรือ กองบริหารการศึกษา  

ศุนย์การเรียนรู้มหิดล

นักศึกษารายงานผลการลงทะเบียน 
และผลการขอผ่อนผันให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

นักศึกษายื่นคำาร้องที่งานการศึกษา

ประจำาคณะ ระบุเหตุผลและวันที่

สามารถชำาระเงินได้ พร้อมแนบหลัก

ฐานประกอบการพิจารณา

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริห�รก�รศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67
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ขั้นตอนการลาพักและการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาชำาระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ผ่าน

บัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

นักศึกษานำาใบฝากเงินมาแสดงที่ งานการศึกษา

ประจำาคณะ หรือ กองบริหารการศึกษา  

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

นักศึกษารายงานผลการขอลาพัก และรักษาสภาพ

การเป็นนักศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ

และอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษา

ในการลงทะเบียนครั้งต่อไป

นักศึกษายื่นคำาร้องขอลาพัก 

และรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  

ที่งานการศึกษาประจำาคณะ

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริห�รก�รศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67

โดยกองบริหารการศึกษา	และกองกิจการนักศึกษา	
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

ภายใน 4 สัปดาห์  
หลังเปิดภาคการศึกษา
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ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

ทันที

ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลัง
เปิดภาคเรียน

ภายในกำาหนดการลง
ทะเบียน

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการ
ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาเลือกเสรี*

ตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรีที่
http://www.student.mahidol.ac.th

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ 
และยืนยันการชำาระเงินด้วย

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี 
ที่ลงทะเบียน

นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน จำานวน 
3 ชุด ให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

ลงนามรับรอง

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ชุด - ฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการที่
คณะต้นสังกัด 1 ชุด และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลัก

ฐาน 1 ชุด

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษา 
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.student.mahidol.ac.th 
หัวข้อ e-Classlist

นักศึกษานำาเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

*หม�ยเหตุ  ร�ยวิช�เลือกเสรี สำ�หรับนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นวิช�ท�งด้�นกีฬ� ภ�ษ� และสังคม นักศึกษ�แต่ละ 
 หลักสูตรอ�จลงเรียนในภ�คต้นหรือปล�ย หรือไม่ต้องลงเรียนเลยก็ได้ ข้ึนอยู่กับแผนก�รศึกษ�ของหลักสูตรน้ัน ๆ
 นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 ต้องเลือกเรียนในกลุ่มร�ยวิช�เลือกเสรีที่ประก�ศอยู่ในเว็บไซต์ข้�งต้นเท่�นั้น
 สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริห�รก�รศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67

โดยกองบริหารการศึกษา	และกองกิจการนักศึกษา	
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

ระยะเวลาดำาเนินการขั้นตอน
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ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

มกราคมของทุกปี

กุมภาพันธ์-มีนาคม 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต ์
กองกิจการนักศึกษา

http://www.orsa.mahidol.ac.th

กลางมิถุนายน

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต ์
กองกิจการนักศึกษา

http://www.orsa.mahidol.ac.th

กรกฎาคม

กุมภาพันธ์

นักศึกษาอ่านประกาศการกู้ยืม ที่เว็บไซต์  
http://www.orsa.mahidol.ac.th

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. 
ที่เว็บไซต์ http://www.orsa.mahidol.ac.th

นักศึกษาบันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. จากระบบ 
e-Studentloan นำาไปยื่นที่กองกิจการนักศึกษา 

เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง

นักศึกษาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนจริงกับมหาวิทยาลัย
ที่ระบบ e-Studentloan

นักศึกษาติดต่อกองกิจการนักศึกษาเพื่อตรวจยอดเงินกู้
พร้อมลงชื่อในแบบยืนยันจำานวนเงินค่าเล่าเรียนฯ

กองกิจการนักศึกษาดำาเนินการตามขั้นตอนกู้ยืมเงิน กยศ. 
ในส่วนของมหาวิทยาลัย หากมีปัญหาให้นักศึกษาติดต่อ 

กองกิจการนักศึกษา สำานักงานอธิการบดี

นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่าน 
ในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์ 
http://www.studentloan.or.th

นักศึกษากรอก แบบคำาขอกู้ยืม และแบบยืนยัน
การกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์

กองกิจการนักศึกษา

นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำาขอกู้ยืม 
และ แบบยืนยันการกู้ยืม 

จัดส่งให้กองกิจการนักศึกษา

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจก�รนักศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4501 ถึง 7

ผู้กู้รายใหม่	(ไม่เคยยื่นกู้)
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ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

มกราคมของทุกปี

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต ์
กองกิจการนักศึกษา

http://www.orsa.mahidol.ac.th

มีนาคม

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต ์
กองกิจการนักศึกษา

http://www.orsa.mahidol.ac.th

มีนาคม

กุมภาพันธ์

นักศึกษาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนจริงกับมหาวิทยาลัย
ที่ระบบ e-Studentloan

นักศึกษาอ่านประกาศการกู้ยืม ที่เว็บไซต์ 
http://www.orsa.mahidol.ac.th

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.  
ที่เว็บไซต์ http://www.orsa.mahidol.ac.th

นักศึกษาบันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. 
จากระบบ e-Studentloan นำาไปยื่นที่กองกิจการ

นักศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง

นักศึกษาติดต่อกองกิจการนักศึกษาเพื่อตรวจยอด 
เงินกู้พร้อมลงชื่อในแบบยืนยันจำานวนเงินค่าเล่าเรียนฯ

กองกิจการนักศึกษาดำาเนินการตามขั้นตอนกู้ยืมเงิน กยศ.  
ในส่วนของมหาวิทยาลัย หากมีปัญหาให้นักศึกษาติดต่อ  

กองกิจการนักศึกษา สำานักงานอธิการบดี

นักศึกษากรอก แบบคำาขอกู้ยืม และแบบยืนยัน
การกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์

กองกิจการนักศึกษา

นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร  
แบบคำาขอกู้ยืม และ แบบยืนยันการกู้ยืม  

จัดส่งให้กองกิจการนักศึกษา

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจก�รนักศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4501 ถึง 7

ผู้กู้ต่อเนื่อง
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ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล*

เดือนมิถุนายน 

เปิดภาคเรียนที่ 1 

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา 
โดยขอรับได้ที่งานกิจการนักศึกษา  

คณะต้นสังกัด หรือ กองกิจการนักศึกษา 
สำานักงานอธิการบดี

คณะต้นสังกัด ประกาศผลการ
พิจารณาผู้รับทุนการศึกษา 

คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ  
ไปยังกองกิจการนักศึกษา สำานักงานอธิการบดี

คณะมอบทุนการศึกษา 
ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ 

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
และให้อาจารย์กรอกความเห็น 
ในแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา  
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะต้นสังกัด

นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาของคณะต้นสังกัด

*หม�ยเหต ุ ทุนก�รศึกษ�มห�วิทย�ลัยมหิดล เป็นทุนให้เปล่� โดยกองกิจก�รนักศึกษ� จัดสรรเงินทุนกระจ�ยให้แต่ละ 
 ส่วนง�น ในสัดส่วนต่�งๆกันต�มจำ�นวนนักศึกษ�ที่เดือดร้อน (ศึกษ�จ�กสถิติปีที่ผ่�นม�) 
 สอบถ�มข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีกองกิจก�รนักศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4501 ถึง 7 และง�นกิจก�รนักศึกษ�ส่วนง�น
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ขัน้ตอนการขอยืมเงินฉุกเฉิน 

ช่วงเดือนมิถุนายน เปิด

ภาคเรียนที่ 1

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอยืมเงินฉุกเฉิน 
โดยขอรับได้ที่ งานกิจการนักศึกษาคณะต้นสังกัด  
หรือ กองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

คณะต้นสังกัดจัดทำาบันทึกสรุปความเห็น  
ส่งไปยังกองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

กองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
ขออนุมัติเบิกจ่ายเช็ค นับจากวันได้รับบันทึกจากคณะ

นักศึกษาติดต่อ ขอรับเช็คเงินยืมได้ที่  
กองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

นักศึกษาชำาระเงินคืนได้ที่ งานกิจการ
นักศึกษาคณะต้นสังกัด หรือ กองกิจการ

นักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย ์
กรอกความเห็นในแบบฟอร์มขอยืมเงินฉุกเฉิน

นักศึกษาส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา  
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะต้นสังกัด

คณะต้นสังกัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อพิจารณา
ความจำาเป็น และให้การเห็นชอบฯ

สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกิจก�รนักศึกษ� โทรศัพท์ 0-2849 4501 ถึง 7 และง�นกิจก�รนักศึกษ�ส่วนง�น
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สารพันปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

น.ส.	อ้อยอิ่งเป็นคนหลงๆลืมๆ	 วันหนึ่งอ้อยอิ่งนึกได้ว่ายังไม่ลง

ทะเบียน	 และได้เลยกำาหนดการลงทะเบียนไปแล้ว	 อ้อยอิ่งเสียใจ

มากจะช่วยอ้อยอิ่งได้อย่างไร?

นายพลาดพลั้ง	เป็นนักศึกษาคณะ.......

ลงทะเบียนรายวิชาผิด	ทำาอย่างไรดี?

1. เรื่อง...คนขี้ลืม

 ภ�ยใน 2 สัปด�ห์หลังจ�กวันเปิดภ�คก�รศึกษ� นักศึกษ�

ส�ม�รถลงทะเบียนล่�ช้�ได้	 แต่ต้องชำ�ระค่�ปรับล่�ช้�ต�มอัตร�ท่ี

มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	 เวล�เป็นประเด็นสำ�คัญที่สุด	มีข้อขัดข้องต้อง

ติดต่อภ�ยในกำ�หนดเวล�ลงทะเบียน

 ส�ยเกินไปแล้ว.. เมื่อพ้นกำ�หนดก�รลงทะเบียนเรียนล่�ช้� (หลังจ�กวันเปิดภ�ค 2 สัปด�ห์) 

นักศึกษ�ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนล�พักเพื่อรักษ�สภ�พก�รเป็นนักศึกษ�ในภ�คก�รศึกษ�

นั้นเท่�นั้น ไม่มีโอก�สลงทะเบียนร�ยวิช�แล้ว ส่งผลให้ต้องลงทะเบียนในภ�คก�รศึกษ�ถัดไปหรือปีก�ร

ศึกษ�หน้� ทำ�ให้จบช้�กว่�เวล�ที่กำ�หนดในหลักสูตร

2. เรื่อง...นายพลาดพลั้ง

 ห�กอยู่ในช่วงก�รลงทะเบียนเพิ่ม / ลดร�ยวิช�(2 สัปด�ห์

หลงัวนัเปดิภ�ค) ใหเ้พิม่ร�ยวชิ�ทีถ่กูตอ้ง และลดร�ยวชิ�ทีล่งทะเบยีน

ผิด (ไม่ได้ค่�หน่วยกิตวิช�ที่ลดคืน)

 ห�กพ้นกำ�หนดก�รลงทะเบียนเพิ่ม / ลดร�ยวิช� ต้องลง

ทะเบียนถอนร�ยวิช�แทน (ปร�กฏผลก�รศึกษ�เป็น “W” ใน Tran-

script) ห�กพ้นกำ�หนดก�รขอถอนร�ยวิช�แล้ว จะไม่ส�ม�รถแก้ไข

ร�ยวิช�ได้ ร�ยวิช�ที่ลงผิดจะได้ผลก�รศึกษ�เป็น F 
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 ห�กพ้นกำ�หนดก�รลงทะเบียนเพิ่ม / ลด / ถอนร�ยวิช�แล้วจะไม่ส�ม�รถแก้ไขร�ยวิช�ได้ 

ร�ยวิช�ที่ลงผิดจะได้ผลก�รศึกษ�เป็น F 

 นักศึกษ�ควรตรวจสอบร�ยวิช�ท่ีระบบก�รลงทะเบียนในทันทีว่�ถูกต้องหรือไม่ และแก้ไขภ�ยในกำ�หนด

 วธิทีีด่ทีีส่ดุ คอื ปรกึษ�กบัอ�จ�รยท์ีป่รกึษ�ใหม้ัน่ใจกอ่นว�่จะตอ้งลงทะเบยีนร�ยวชิ�ใดบ�้ง และ

เมือ่เข้�ไปในระบบลงทะเบยีนออนไลน ์ตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่�เลอืกร�ยวชิ�ไดถ้กูต้องและครบถว้นกอ่น 

....Click “ยืนยัน” ก�รลงทะเบียน

3. เรื่อง...ชอบฝาก

 ส�ยไปเสียแล้ว.....ในภ�คนั้นน�ยฝ�กฝังต้องลงทะเบียนล�พัก 

เพื่อรักษ�สภ�พก�รเป็นนักศึกษ� ไม่ได้เรียนไป 1 เทอม เพร�ะไม่ส�ม�รถ 

ลงทะเบียนร�ยวิช�ได ส่งผลให้ต้องลงทะเบียนในภ�คก�รศึกษ�ถัดไปหรือ 

ปีก�รศึกษ�หน้� ทำ�ให้จบช้�กว่�เวล�ที่กำ�หนดในหลักสูตร

 ก�รลงทะเบียนเรียนไม่ควรฝ�กเพื่อนลงทะเบียนให้ ห�กมีคว�ม

จำ�เป็นจริงๆ ต้องให้ผู้อื่นลงทะเบียนให้ ต้องตรวจสอบผลก�รลงทะเบียนด้วย

ตนเอง และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีว่�ธน�ค�รได้ตัดเงินหรือไม่ ห�กมีปัญห�ให้ติดต่อง�นก�รศึกษ� 

ของคณะ/ง�นทะเบียนและประมวลผล กองบริห�รก�รศึกษ�โดยด่วน

4. เรื่อง...นักศึกษาทุน
 เมื่อลงทะเบียนร�ยวิช�แล้ว ถ้�เป็นนักศึกษ�ทุนและระบบบันทึกข้อมูลทุนแล้ว จะขึ้น 

ข้อคว�มว่� “นักศึกษ�ทุน” ถ้�ระบบไม่ข้ึนข้อคว�มดังกล่�วต้องติดต่อ ง�นก�รศึกษ�คณะหรือ 

ง�นทะเบียนและประมวลผล กองบริห�รก�รศึกษ� ชั้น 4 อ�ค�รศูนย์ก�รเรียนรู้มหิดล

นายฝากฝัง	 ทำาอะไรชอบฝากเพ่ือนทำา...(สบายดีไม่ต้องทำาเอง)	 วันหนึ่งฝากเพื่อน
ลงทะเบียนให้	 ปรากฏว่าเพ่ือนลงทะเบียนให้ ไม่สำาเร็จ	 แล้วลืมแจ้งให้นายฝากฝังทราบ		
นายฝากฝังเข้าใจว่าตนเองได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว	 จึงไม่ได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน		
ตอ่มานายฝากฝงัไปถอนเงนิทีธ่นาคารแลว้พบวา่เงนิคา่เทอมยงัไมถ่กูตดั	สง่ผลใหน้ายฝากฝงั
ลงทะเบียนไม่ทันในภาคนั้น	นายฝากฝังเสียใจมาก	จะทำาอย่างไรดี?
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น.ส.	เรียนดี	เป็นนักศึกษาทุน....	(	ทุนกู้ยืมฯ	/ทุนคณะ	/	ทุนอื่นๆ	)	
เข้าใจผิด	คิดว่าคณะ	/	งานกิจการนักศึกษา	/	กองกิจการนักศึกษา	
ดำาเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมรายวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่ม	โดยไม่ต้อง
ทำาอะไรเอง

 นกัศกึษ�ทนุทกุประเภท ไมต่อ้งชำ�ระเงนิค�่ธรรมเนยีมก�รศกึษ�เอง ในก�รลงทะเบยีนร�ยวชิ�

แบบปกติ ตั้งแต่ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 เป็นต้นไป

 ในกรณทีีต่อ้งลงทะเบยีนเรยีนเพิม่ร�ยวชิ�ในภ�คก�รศกึษ�ใดกต็�ม ใหน้กัศกึษ�ชำ�ระเงนิเองกอ่น  

แล้วนำ�ใบเสร็จไปเบิกจ�กเจ้�ของทุนในภ�ยหลัง โดยม�ติดต่อที่...(ยกเว้นนักศึกษ�ทุน กยศ. ไม่ส�ม�รถ

เบิกได้)

5. เรื่อง...พลั้งเผลอ

น.ส.	 พลั้งเผลอ	 ลงทะเบียนรายวิชาปกติเรียบร้อยแล้ว	 ต่อมาต้องการลงทะเบียนเพิ่ม
รายวิชา	 จึงได้เข้าระบบลงทะเบียนเพ่ิม	 เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนจะแสดงรายวิชาที่	 น.ส.		
พลั้งเผลอ	ลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมดในภาคนั้น	น.ส.	พลั้งเผลอ	 เข้าใจว่าตนเองเรียนเพิ่มวิชา
เดียวจึงคลิกเครื่องหมายถูกในกล่อง	 				หนา้รายวชิาทัง้หมดออก	ผลทีเ่กดิขึน้คอืเปน็การลด	
รายวิชา	D	(Drop)	ที่ลงทะเบียนไว้ครั้งแรกออก

สารพันปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

 นักศึกษ�ต้องติดต่อง�นก�รศึกษ�คณะ / ง�นทะเบียน

และประมวลผล กองบริห�รก�รศึกษ�เพื่อดำ�เนินก�รแก้ไขต่อไป
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สารพันปัญหาด้านวินัยนักศึกษา

1. ทุจริตสอบ..ไม่ได้ตั้งใจ

น.ส.วิชดา	 เป็นแด็กเรียนดี	 ชอบจดข้อความสำาคัญใส่กระดาษโน้ต
เลก็ๆไว้ในกลอ่งดนิสอตดิตวัไวท้บทวนเมือ่มเีวลาวา่ง	เมือ่ถงึวนัสอบ	
น.ส.วชิดา	กน็ำากลอ่งดนิสอเขา้หอ้งสอบดว้ย	โดยลมืนำากระดาษโนต้
ออก	อาจารย์ตรวจเจอในขณะสอบ	น.ส.วิชดาอ้างว่าไม่ได้จดโน้ต
เพื่อเข้าห้องสอบแต่จดไว้อ่านเวลาว่าง	ซึ่งอาจารย์ไม่สามารถเชื่อคำา

กล่าวอ้างของน.ส.วิชดาได้	 แต่อาจารย์เชื่อตามหลักฐานที่พบ	น.ส.วิชดาจึงโดนลงโทษพัก
การศึกษาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ชุดแต่งกายของนักศึกษาชาวมหิดลมีความเป็นเอกลักษณ์	 เฉพาะตัว		
นักศึกษาชายแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาว	ผูกเนคไท	นักศึกษาหญิง
ผูกโบว์ ไทด์และติดเข็มตรามหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์	
ประจำาพระองค์	 สมเด็จพระราชบิดา	ดังนั้นนักศึกษาจึงควรให้ความ	
เคารพต่อตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเครื่องแต่งกายของตนเอง		
ด้วยการแต่งกายให้ถูกระเบียบ	 ถูกกาลเทศะ	 และกิจกรรมที่เข้าร่วม	
ด้วยความสุภาพ	เรียบร้อย

2. มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่
 รู้หรือไม่ว่� มห�วิทย�ลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ต�มกฎหม�ย ดังนั้น

เพื่อไม่ให้ไปกระทบสิทธิของผู้อื่น จะสูบบุหรี่ได้ในเขตสูบบุหรี่เท่�นั้น

3. ชุดแต่งกายนักศึกษา เกียรติภูมิชาวมหิดล
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สารพันปัญหาด้านบริการสุขภาพ

1. เรื่อง....เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

น�ยออ่นแอไดเ้ข�้ไปรกัษ�อ�ก�รปว่ย

ที่หน่วยบริก�รสุขภ�พนักศึกษ� โดยแพทย์ให้ย�ม�รับประท�น โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ

อกี 7 วนัตอ่ม�อ�ก�รปว่ยไมด่ขีึน้ กลบัแยล่งกว�่เดมิ น�ยออ่นแอเข�้พบแพทยท์ีห่นว่ยบรกิ�รสขุภ�พอกีครัง้ 

แพทย์ได้ตรวจน�ยอ่อนแอ และลงคว�มเห็นว่�ม�สมควรส่งต่อเข้�รักษ�ที่โรงพย�บ�ลสังกัดมห�วิทย�ลัย

มหดิล น�ยออ่นแอไดเ้ดนิท�งเข�้รกัษ�โรงพย�บ�ลสงักดัมห�วทิย�ลยั โดยยืน่บตัรประจำ�ตวันกัศกึษ�พรอ้ม

ทั้งบัตรประจำ�ตัวประช�ชนในทุกจุดที่ต้องทำ�ก�รติดต่อโรงพย�บ�ล เนื่องจ�กตนเองมีสิทธิรักษ�พย�บ�ล

ของนักศึกษ� เพื่อให้โรงพย�บ�ลทร�บว่�เค้�ต้องก�รใช้สิทธินักศึกษ� และน�ยอ่อนแอได้เข้�รักษ�ต่อ 

กับแพทย์เฉพ�ะท�งในโรงพย�บ�ลจนห�ยป่วยในที่สุด

  2. เรื่อง...หนูสงสัย
 

พ่ีเจ้�หน้�ที่กองกิจก�รนักศึกษ�แนะนำ�

เธอว่ �  เธอต้องนำ �บัตรตรวจฟันแรก

เข้� (กน 002) ที่หน่วยบริก�รสุขภ�พ

นักศึกษ� ติดตัวทุกครั้งที่มีก�รรับบริก�ร 

และส�ม�รถเข้�รับบริก�รได้จ�กหน่วย 

ทันตกรรมที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนดเท่�นั้น

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กองกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 66 (0) 2849-4501-28 โทรสาร 66 (0) 2849-4501

ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ในวันที่อากาศแปรปรวน	เดี๋ยวร้อน...

เดี๋ยวหนาว....เดี๋ยวฝน	นายอ่อนแอ	เป็นคนที่มีสุภาพไม่ค่อย

แขง็แรง	อากาศทีเ่ปลีย่นแปลงบอ่ย	ทำาใหเ้คา้เกดิอาการเหมอืน

เป็นไข้หวัด	นายอ่อนแอควรทำาอย่างไร

วันหนึ่ ง ในกองกิจการนักศึกษามี เสียง โทรศัพท์ 	

ดังขึ้น	 พี่เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษารับโทรศัพท์	

จาก	น.ส.ปริศนา	เธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	1	เธอไม่เคยใช	้

บริการทางสุขภาพเลย	 เธอมีข้อสงสัยในใช้บริการ		

เธอจึงสอบถามว่า	 ตอนน้ีเธอมีอาการปวดฟันเป็น	

อย่างมาก	เธอควรทำาอย่างไร
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หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ควรรู้
รายชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์	และ	E-mail		

ผู้บริหารฝ่ายการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล  ตำ�แหน่ง  ส่วนง�น
 เบอร์โทรศัพท ์

สำ�นักง�น

โทรศัพท์

เคลื่อนที่
 E-Mail

ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบด ี
ฝ่�ยก�รศึกษ�
ก่อนปริญญ�

คณะแพทยศ�สตร์
ศิริร�ชฯ

02-419-7196 089-790-9935 sirpd@mahidol.
ac.th

รศ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รองคณบด ี
ฝ่�ยก�รศึกษ�

คณะแพทยศ�สตร์
โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี

02-201-1052 081-253-5146 rasbj@mahidol.
ac.th

รศ.สุวัฒน� จุฬ�วัฒนทล รองคณบดี
ฝ่�ยวิช�ก�ร 
สำ�นักง�น
วิช�ก�รและ
กิจก�รนักศึกษ�

คณะเภสัชศ�สตร์ 02-6448678-89 
ต่อ 1123

089-512-5169 pyscl@mahidol.
ac.th

รศ.ดร.วร�นันท์ บัวจีบ รองคณบด ี
ฝ่�ยวิช�ก�ร

คณะทันตแพทยศ�สตร์ 02-660-7557 081-808-6424 dtwbj@mahidol.
ac.th

ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดี
ฝ�ยก�รศึกษ� 
ง�นก�รศึกษ�

คณะวิทย�ศ�สตร์ 02-201-5005 086-812-6667 tettp@mahidol.
ac.th

ผศ.ดร.รัชฎ� เกียรติเฟืองฟู รองคณบด ี
ฝ่�ยพัฒน�
คุณภ�พและ
บัณฑิตศึกษ�

คณะเทคนิค
ก�รแพทย์

02-441-4371 
ต่อ 2801

081-684-1446 mtrkf@mahidol.
ac.th

รศ.พญ.จรวยพร สุภ�พ รองคณบด ี
ฝ่�ยบัณฑิตศึกษ� 
ง�นบริห�ร
ก�รศึกษ�และ
กิจก�รนักศึกษ�

คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ 02-644-6842-5 
ต่อ 7602, 1307

087-054-4939 phjsp@mahidol.
ac.th

รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ รองคณบด ี
ฝ่�ยก�รศึกษ�

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 02-419-7466-80  
ต่อ 2008

081-840-2322 nsvtc@mahidol.
ac.th

ผศ.ดร.มัณฑน� วงศ์ศิรินวรัตน์ รองคณบด ี
ฝ่�ยก�รศึกษ�  
และวิเทศสัมพันธ์

คณะก�ยภ�พบำ�บัด 02-441-5450 
ต่อ 20803

081-552-0696 ptmvs@mahidol.
ac.th

อ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย รองคณบด ี
ฝ่�ยก�รศึกษ�

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 02-889-2138 
ต่อ 6007

085-515-0950 egrkt@mahidol.
ac.t

ผศ.ลือพล ปุณณกันต์ รองคณบด ี
ฝ่�ยวิช�ก�ร

คณะส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพย�กรศ�สตร์

02-441-5000 
ต่อ 2210

081-554-3830 enlpn@mahidol.
ac.th

อ.สพ.ญ.ดร.วล�สินี มูลอ�ม�ตย์ รองคณบด ี
ฝ่�ยก�รศึกษ�

คณะสัตวแพทยศ�สตร์ 02-441-5242-4  
ต่อ 1408

086-066-0222 vswsc@mahidol.
ac.th

รศ.พิเชฏฐ์ ก�ล�มเกษตร์ รองคณบด ี
ฝ่�ยก�รศึกษ�  
คณะสังคมศ�สตร์
และมนุษยศ�สตร์

คณะสังคมศ�สตร์
และมนุษยศ�สตร์

02-800-2840-
78 ต่อ 1108

081-559-1235 shpkl@mahidol.
ac.th
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หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ควรรู้
รายชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์	และ	E-mail		
ผู้บริหารฝ่ายการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล  ตำ�แหน่ง  ส่วนง�น
 เบอร์โทรศัพท ์

สำ�นักง�น

โทรศัพท์

เคลื่อนที่
 E-Mail

ผศ.ปองรัตน์ รัตนภิญโญวงศ์ รักษ�ก�รแทน
รองคณบดีฝ่�ย
ก�รศึกษ�

คณะศิลปศ�สตร์ 02-441-4401-4 
ต่อ 206

081-171-1022 pongratmu@
windowslive.
com

ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ รองคณบดี
ฝ่�ยก�รศึกษ� 
ง�นก�รศึกษ�

คณะเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�ร 
สื่อส�ร

02-8468180 081-668-7569 itrtw@mahidol.
ac.th

รศ.วรัญญ� ว่องวิทย์ รองคณบด ี
ฝ่�ยก�รศึกษ�

สำ�นักง�นบริห�ร
ก�รศึกษ� คณะ
เวชศ�สตร์เขตร้อน

02-306-9130 081-424-9112 tmwwg@
mahidol.ac.th

ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ รักษ�ก�รแทน
รองคณบดี 
(ประธ�นหลักสูตร
ปริญญ�ตรีฯ)

วิทย�ลัยศ�สนศึกษ� 02-8002630 
ต่อ 304

089-926-2574 crswt@mahidol.
ac.th

ผศ.ประฌมพร จ๋วงพ�นิช รองคณบดี วิทย�ลัย
วิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีก�รกีฬ�

02-441-4296-8 
ต่อ 314

081-906-4091 sipje@mahidol.
ac.th

ผศ.ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ รองคณบด ี
ฝ่�ยวิช�ก�ร

วิทย�ลัยน�น�ช�ติ 02-441-0234 
ต่อ 1719

081-913-9030 icyingyot@
mahidol.ac.th

อ.อริย� เจริญสุข รองคณบดี
ฝ่�ยบริก�ร
ก�รศึกษ�และ
บริก�รวิช�ชีพ

 วิทย�ลัย
ดุริย�งคศิลป์

02-800-2525 
ต่อ 128

- msacadmc@
mahidol.ac.th, 
ari-ya@hotmail.
com

  ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส รองคณบดี
ด้�นก�รศึกษ�
และวิจัย

 วิทย�ลัยร�ชสุด� 02-889-5315-9 
ต่อ 100

081-849-2375  tepns@mahidol.
ac.th

น.ส.อุษณีย์ พันธ์จันทรอุไร หัวหน้�ง�น
สนับสนุนก�ร
ศึกษ�และ
วิช�ก�ร

รักษ�ก�รแทนผู้ช่วย
คณบดีง�นสนับสนุน
ก�รศึกษ�และ
วิช�ก�ร 
วิทย�ลัยก�รจัดก�ร

02-206-2000 
ต่อ 2031

081-274-4660 cmusanee@
mahidol.ac.th

อ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำ�นวย
ก�รก�รฝ่�ย
วิช�ก�รและวิจัย

สถ�บันนวัตกรรม
ก�รเรียนรู้

02-441-9020-4  
ต่อ 1301

089-986-0901 ilwkp@mahidol.
ac.th

ผศ.อ�ณดี นิติธรรมยง รองผู้อำ�นวย
ก�รก�รฝ่�ย
ก�รศึกษ�และ
กิจกรรมพิเศษ

บัณฑิตวิทย�ลัย 02-800-2380 
ต่อ 416

084-016-3053 nasky@mahidol.
ac.th

ดร.จุฑ�ธิป ศีลบุตร ผู้ช่วยผู้อำ�นวย
ก�รก�ร

สถ�บันพัฒน�
สุขภ�พอ�เซียน

02-441-9044 086-644-9247 -
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ชื่อ-สกุล  ตำ�แหน่ง  ส่วนง�น
 เบอร์โทรศัพท ์

สำ�นักง�น

โทรศัพท์

เคลื่อนที่
 E-Mail

รศ.ดร.วร�ภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองผู้อำ�นวย
ก�รฝ่�ยวิช�ก�ร

สถ�บันชีววิทย�
ศ�สตร์โมเลกุล

02-441-9003-7 
ต่อ 1466

089-774-9335 stvtl@mahidol.
ac.th

รศ.ดร.กฤตย� อ�ชวนิจกุล รองผู้อำ�นวย
ก�รก�รฝ่�ย
วิช�ก�ร

สถ�บันวิจัย
ประช�กรและสังคม

02-441-0201 
ต่อ 601

089-669-4450 prkac@mahidol.
ac.th

อ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ รองผู้อำ�นวย
ก�รก�รฝ่�ย
วิช�ก�ร

สถ�บันแห่งช�ติเพื่อ
ก�รพัฒน�เด็กและ
ครอบครัว

02-441-0602-8 
ต่อ 1505

089-132-2197 wimontip79@
yahoo.com

อ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศ�โรจน์ รองผู้อำ�นวย
ก�รฝ่�ยวิจัย
และวิช�ก�ร

สถ�บันวิจัยภ�ษ�
และวัฒนธรรม
เอเชีย

02-8002308-
14 ต่อ 3330
  

087-6778900  kwan7chit@
yahoo.com

รศ.ดร.ทพญ.อ�รย� พงษ์ห�รยุทธ รองคณบด ี
ฝ่�ยวิช�ก�ร

บัณฑิตวิทย�ลัย 02-441-4125 
ต่อ 201

081-699-5259 dtaph@mahidol.
ac.th

อ.จุฑ�ม�ศ สุคนธปฎิภ�ค  ผู้ช่วยรอง
อธิก�รบดี ด้�น
ก�รศึกษ�และ
พัฒน�นักศึกษ�

 วิทย�เขตก�ญจนบุรี  034-585060 
ต่อ 2519

 087-4950560  tae_chu@
yahoo.com

ผศ.นคร เหมะ รองอธิก�รบดี
ฝ่�ยวิทย�เขต
ก�ญจนบุรีและ
โครงก�รจัดตั้ง 
วิทย�เขต
อำ�น�จเจริญ

ส�นักง�นอธิก�รบดี 02-849-6319 - scnhm@
mahidol.ac.th

ดร.สุทิน กันยะมี อ�จ�รย์ วทิย�เขตนครสวรรค์ 056-274362-5 084-1088206 nasky@mahidol.
ac.th

  น�งระพี อินปั๋นแก้ว รองผู้อำ�นวย
ก�รฝ่�ยวิช�ก�ร

 ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งช�ติ

0-2441-9342 
ต่อ 104 

 081-736-1662  acrip@
mahidol.ac.th
 

น.ส.จริย� บุญโต  นักวิช�ก�ร
ศึกษ�

 ศูนย์สิทธิมนุษย
ชนศึกษ�และก�ร
พัฒน�สังคม

02-441-4125 
ต่อ 400, 401

 085-177-9719 chariya_bunto@
yahoo.com, 
humanrights@
mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ป�ริช�ด สุวรรณบุบผ� รองผู้อำ�นวย
ก�รก�ร 

ศูนย์ศึกษ�และ
พัฒน�สันติวิธี

02-849-6077 081-984-6285 pasu73170@
yahoo.com

อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่ง�ม อ�จ�รย์ / 
ประธ�นหลัก
สูตรฯ

ศูนย์จิตตปัญญ�
ศึกษ�

02-441-5000 
ต่อ 4302-4305

086-359-3446 himapanr@
gmail.com, 
ophrt@mahidol.
ac.th

ดร.ม�ศโมฬี จิตวิริยธรรม หัวหน้�ง�นก�ร
ศึกษ� วิจัยฯ

ศูนย์ก�รแพทย์
ก�ญจน�ภิเษก

02-849-6600 
/ Intraphone 
i+48 7018

081-922-4521 gjmjw@mahidol.
ac.th
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หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ควรรู้
รายชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์	และ	E-mail		
คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล  ตำ�แหน่ง ส่วนง�น
เบอร์โทรศัพท ์

สำ�นักง�น

โทรศัพท์

เคลื่อนที่
โทรส�ร  E-Mail

ผศ.ทพ.บณัฑติ จริจรยิ�เวช รองอธิก�รบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

และกิจกรรมพิเศษ

สำ�นักง�น

อธิก�รบดี

0-2849-6305 081-4876842 02-849-6101 bundhit.jir@mahidol.

ac.th

รศ.โฉมชบ� สิรินันท์ รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

คณะแพทยศ�สตร์

ร�ม�ธิบดี

0-2201-1206 081-811-8465 0-2201-1158 racsn@mahidol.ac.th

รศ.พญ.สุภ�วดี ลิขิตม�ศกุล รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

คณะแพทยศ�สตร์

ศิริร�ช

0-2419-7616 088-227-6133 0-2412-7156 sislk@mahidol.ac.th

อ.ลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์ รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

คณะเภสัชศ�สตร์ 0-2644-8677-89

ต่อ 1122

081-836-0293 0-2354-4326 pylvs@mahidol.ac.th

รศ.พรรัชนี แสวงกิจ รองคณบดีฝ่�ยวิเทศ 

สัมพันธ์และ  

กิจก�รนักศึกษ�

คณะ

ทันตแพทยศ�สตร์

0-2660-7500 081-646-5851 0-2643-5549 dtpsw@mahidol.

ac.th

อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ย

กิจกรรมนักศึกษ�

คณะ

วิทย�ศ�สตร์

0-2201-5051 081-936-1645

086-688-1713

0-2354-7143 scrbp@mahidol.ac.th

รศ.สุน�รี องค์เจริญใจ 

 

รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

คณะ

เทคนิคก�รแพทย์

0-2441-4371

ต่อ 2802

086-620-3192 0-2441-4380 mtsoc@mahidol.

ac.th

ผศ.ขวัญใจ อำ�น�จสัตย์ซ่ือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

คณะ

ส�ธ�รณสุขศ�สตร์

0-2354-8542 086-836-8687 0-2640-9840 phkan@mahidol.

ac.th

รศ.ประอรนุช ตุลย�ทร รองคณบดี

ฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 0-2419-7466-80 

ต่อ 1315

089-116-0674 0-2412-8415 nspty@mahidol.ac.th

อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง 

 

รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�และ

กิจกรรมพิเศษ

คณะก�ยภ�พบำ�บัด 0-2441-5450

ต่อ 20905 

085-224-0707 - ptwcs@mahidol.ac.th

ผศ.พูลสุข เจนพ�นิชย์ ผู้ช่วยผอ. 

โรงพย�บ�ล

ร�ม�ธิบดี

โรงเรียนพย�บ�ล 

โรงพย�บ�ล

ร�ม�ธิบดี

0-2201-1691 083-914-5897 02-201-1698 rapje@mahidol.ac.th

อ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย รองคณบด ี

ฝ่�ยก�รศึกษ�

คณะ

วิศวกรรมศ�สตร์

0-2889-2138

ต่อ 6028

085-515-0950 02-441-9731 egrkt@mahidol.ac.th

รศ.ดร.จำ�ลอง อรุณเลิศอ�รีย์ 

 

รองคณบดีฝ่�ย

บริห�รและกิจกรรม

พิเศษ

คณะส่ิงแวดล้อม

และทรัพย�กร

ศ�สตร์

0-2441-5000 

ต่อ 1315 

081-554-3830 0-2441-9509-10 encar@mahidol.ac.th

อ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถ�นนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

คณะ

สัตวแพทยศ�สตร์

0-2441-5242

ต่อ 1411,2219

081-925-8891 0-2441-0937 vsros@mahidol.ac.th
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ชื่อ-สกุล  ตำ�แหน่ง ส่วนง�น
เบอร์โทรศัพท ์

สำ�นักง�น

โทรศัพท์

เคลื่อนที่
โทรส�ร  E-Mail

ผศ.ดร.พร�ม อินพรม รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�และ 

กิจกรรมพิเศษ

คณะสังคมศ�สตร์ 

และมนุษยศ�สตร์

02-8002841-60 

ต่อ 1106

089-447-0288 02-441-9738 shpip@mahidol.ac.th

อ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�และ 

กิจกรรมพิเศษ

คณะศิลปศ�สตร์ 0-2441-4401-4

ต่อ 313

081-712-0533 02-4414410 aphilak@yahoo.com

อ.ศรีสุภ� ป�ลกะวงค์  

ณ อยุธย�

ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ย

ก�รศึกษ�

คณะเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�ร

0-2441-0909 085-022-9502 0-2849-6099 itspl@mahidol.ac.th

อ.ไมเคิล แนกกลิส ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

วิทย�ลัย

น�น�ช�ติ

0-2441-5090 

ต่อ 1212

081-655-8666 02-441-0966 icmichaeln@ma-

hidol.ac.th

อ.เรือตรีภวดล รักทวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

วิทย�ลัย

วิทย�ศ�สตร ์

และเทคโนโลยี

ก�รกีฬ�

0-2441-4295

ต่อ 201

081-480-5271 0-2889-3693 spphavadol@gmail.

com

อ.บุญมี พวงเพชร อ�จ�รย์ฝ่�ยกิจก�ร

นักศึกษ�

วิทย�ลัยศ�สน

ศึกษ�

0-2800-2630-9

ต่อ 303

089-802-3907 02-800-2659 crboonmee@

mahidol.ac.th

อ.กัณณิก� ก�ญจนะโยธิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

วิทย�ลัย

ดุริย�งคศิลป์

0-2800-2525-34

ต่อ 104

089-104-1905 0-2800-2530 kpomjap@hotmail.

com

อ.อรอนงค์ สงเจริญ รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�

วิทย�ลัยร�ชสุด� 0-2889-5315-9

ต่อ 204

089-680-1861 0-2889-5308 rsosc@mahidol.ac.th

น�ยประสิทธิ์ ชื่นศิริกุลชัย รองหัวหน้�หน่วย

สนับสนุนหลักสูตร

วิทย�ลัย

ก�รจัดก�ร

02-206-2000 

ต่อ 2301

081-684-8568 02-206-2090 cmprasite@mahidol.

ac.th

อ.จุฑ�ม�ศ สุคนธปฏิภ�ค 

 

 

 

ผู้ช่วยรองอธิก�รบดี

ฝ่�ยวิทย�เขต

ก�ญจนบุรี

ด้�นก�รศึกษ�และ

พัฒน�นักศึกษ�

วิทย�เขต

ก�ญจนบุรี

034-585-069 087-495-0560 034-585-067 kachutamas@

mahidol.ac.th

อ.วิทย� แก้วศรี อ�จ�รย์ วิทย�เขต

อำ�น�จเจริญ

02-849-6253 084-154-4043 - kawks@mahidol.

ac.th

ผศ.อ�ณดี นิติธรรมยง 

 

รองคณบดีฝ่�ย

กิจก�รนักศึกษ�และ

วิเทศสัมพันธ์

บัณฑิตวิทย�ลัย 0-2441-4125  

ต่อ 204

084-016-3053 0-2441-9737 ptskt@mahidol.ac.th
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หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ควรรู้
รายชื่อ	หมายเลขโทรศัพท์	และ	E-mail		
คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล  ตำ�แหน่ง ส่วนง�น
เบอร์โทรศัพท ์

สำ�นักง�น

โทรศัพท์

เคลื่อนที่
โทรส�ร  E-Mail

ผศ.จักรพงศ์ นะม�ตร์ 

 

 

สม�ชิกสภ� 

คณจ�รย์ 

ภ�ควิช�จักษุ

วิทย�

แพทยศ�สตร์

ศิริร�ชพย�บ�ล

02-419-7000

ต่อ 8033

081-489-9734 0-2411-1906 namatra@yahoo.

com

น�งก�ญจน�พุทธ 

วงษ์วันทนีย์

ผู้อำ�นวยก�ร กองกิจก�ร

นักศึกษ�

0-2849-4520 081-483-3920 0-2849-4502 dircopsa@ mahidol.

ac.th , kanjanaput.

won@mahidol.ac.th

น.ส.รำ�ไพ เมฆ�วิบูลย ์ กองกิจก�รนักศึกษ� นักวิช�ก�รศึกษ� 0-2849-4516 086-780-9494 02-849-4502 

,10

oprmb@mahidol.

ac.th

น.ส.พิณทิย์ วิจิตรจ�มรี กองกิจก�รนักศึกษ� นักวิช�ก�รศึกษ� 0-2849-4538-39 089-107-7753 02-849-4502 

,10

oppwm@mahidol.

ac.th

น�งจุฬ�รักษ์ เครือจันทร์ กองกิจก�รนักศึกษ� นักวิช�ก�รศึกษ� 02-849-4518 089-509-0595 02-849-4502 

,10

opckc@mahidol.

ac.th

น�งปัทม� ป�นบุญห้อม กองกิจก�รนักศึกษ� นักวิช�ก�รศึกษ� 02-849-4506 081-342-3992 02-849-4502 

,10

opppb@mahidol.

ac.th
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เว็บไซต์มห�วิทย�ลัยมหิดล: http://www.mahidol.ac.th

เว็บไซต์นักศึกษ�: http://www.student.mahidol.ac.th/ 

เว็บไซต์ตรวจสอบก�รลงทะเบียน :  http://intranet.student.mahidol/EClasslist/ 

เว็บไซต์ระบบก�รลงทะเบียนเรียน 

ก�รเพิ่ม ลด และถอนร�ยวิช�:  http://www.student.mahidol.ac.th/registration/
 

เว็บไซต์ก�รประเมินก�รเรียนก�รสอนออนไลน์:  http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation

เว็บไซต์กองบริห�รก�รศึกษ�: http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/ 

เว็บไซต์กองกิจก�รนักศึกษ�: http://www.orsa.mahidol.ac.th 

เว็บไซต์กองคลัง: http://www.op.mahidol.ac.th/orfa

เว็บไซต์กองเทคโนโลยีส�รสนเทศ: http://muit.mahidol/

เว็บไซต์สโมสรนักศึกษ�: http://www.stdassoc.mahidol.ac.th/ 

 http://www.facebook.com/ilikemusa 

เว็บไซต์สภ�นักศึกษ�: http://www.stdcouncil.mahidol.ac.th/ 

เว็บไซต์ Activity Transcript 

(ใบรับรองกิจกรรม): http://activity.mahidol.ac.th/  

เว็บไซต์ทุนกู้ยืม กยศ.: http://www.studentloan.or.th 

เว็บบอร์ดกองกิจก�รนักศึกษ�: http://www.orsa.mahidol.ac.th/webboard 

หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ควรรู้
เว็บไซต์สำาคัญ
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์บัณฑิต จิรจริย�เวช ประธ�นกรรมก�ร
(รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�และกิจกรรมพิเศษ)
รองศ�สตร�จ�รย์เย�วลักษณ์ สุขธนะ กรรมก�ร
(รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รศึกษ�)
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์จิตรกมล ธนศักดิ์ กรรมก�ร
(ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รศึกษ�)
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์นฤมล เอมะรัตต์ กรรมก�ร
น�งก�ญจน�พุทธ วงษ์วันทนีย์ กรรมก�ร
(ผู้อำ�นวยก�รกองกิจก�รนักศึกษ�)
น�ยสมช�ติ พน�เกษม กรรมก�ร
(ผู้อำ�นวยก�รกองบริห�รก�รศึกษ�)
น�งขวัญฤดี วิเศษกุล กรรมก�ร
น�งส�วพัชร� เดชโฮม กรรมก�ร
น�ยยุทธพงศ์ ญ�ณโยธิน กรรมก�ร
น�ยปเนต กุลฉันท์วิทย์ กรรมก�ร
น�งส�วธ�รีย์ณิช� ลีพีรวิทิต กรรมก�ร
น�งปัทม� ป�นบุญห้อม กรรมก�รและเลข�นุก�ร
น�งส�วตรีทิพย์นิภ� สำ�ร�ญบวรรัตน ์ กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
น�งส�วมณินทร พจนธ�รี กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร

ผู้จัดทำ�  กองกิจก�รนักศึกษ�
ผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ�รูปเล่ม กองกิจก�รนักศึกษ�

ออกแบบปกหน้�-ปกหลัง 
Artwork  น�ยยุทธพงศ์ ญ�ณโยธิน
 กองกิจก�รนักศึกษ�

ภ�พปกหน้�   ภ�พปกหลัง   
 1. อ�จ�รย์ ดร.ระพี บุญเปล้ือง  1. อ�จ�รย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์  ธีระฐิติ
           2. น�ยธนชัย เรืองชัยสิทธิ์  (น้องพี)  2. นส.ศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล  (น้องหวัน)
 3. นส.นิษฐ� สมบูรณ์ผล (น้องจุ๊บแจง)   3. นส.อริยด� พริ้งสกุล (น้องพิม)  
 
ภ�พจ�ก   ฝ่�ยโสตทัศนศึกษ� กองกิจก�รนักศึกษ�
            น�ยกรชัย เหล็กเพชร วิทย�ลัยน�น�ช�ติ

ขอขอบพระคุณ
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