




เจาของคูมือ : …………………………………………………………….…………

หลักสูตร: …………………………………………………………….………………

คณะ/วิทยาลัย :………………………………………………………..………….

“สําหรับผม..อาจารยที่ปรึกษาเปนกันเองดีครับ..ดุเปนดุ                  
เลนก็คือเลน สนุกสนานดี ไปคุยอะไรกับอาจารย มักจะให
อะไรดีๆ กลับมามากกวาที่เราตองการทุกครั้ง โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การทีอ่าจารยเลาประสบการณทีผ่านๆ มาเพือ่สอน
ใหเราตระหนักและต้ังใจใหมากข้ึน...และท่ีทําใหผมรัก
อาจารยที่ปรึกษาของตัวเองมากเปนพิเศษคือ อาจารย                
เอาใจใสมากจริงๆ เจอหนากันเม่ือไหร ก็ถามวาเปนไงบาง 
ใหคําแนะนํา ทั้งในแงการวางตัว การไปสอบสัมภาษณ                
การมองท่ีเรียนตอ แมจะไมใชสายท่ีอาจารยถนัด แตก็
พยายามศึกษาขอมูลมาชวยเราจนได อาจารยยังคอยเตือน
เรือ่งท่ีผมยงับกพรอง ทาํใหปรบัปรุงตวัอยูตลอดเวลาครับ”

เสียงจากนักศึกษา ม.มหิดล



เรียกผูมาศึกษาวาลูกศิษย
เออผูใดไดคิดบางหรือไม

วาเปนศัพทพิเศษของเทศไทย
ยกศิษยใหเปนลูกถูกทํานอง
เพราะมนุษยนอยใหญในโลกนี้
ยอมรักลูกไมมีเสมอสอง
เห็นวาลูกมีคากวาเงินทอง

ลูกศิษยของครูก็เปนเชนนั้นเอย

หมอมหลวงปน มาลากุลห



สารบัญ 

 วัตถุประสงค ๑
อาจารยที่ปรึกษาสําคัญอยางไร
 มุมมองจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
  - รศ.ปรีชา สุนทรานันท ๕
 มุมมองจากรองอธิการบดีฝายการศึกษา
  - ผศ.สุนันทา วิบูลยจันทร ๖
มหาวิทยาลัยมหิดล
 คําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ๑๐
 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ๑๑
ระบบอาจารยที่ปรึกษา
 ความหมายของอาจารยที่ปรกึษา  ๑๖ 
 จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา  ๑๗ 
 เสียงจากนักศึกษาถึงอาจารยที่ปรึกษา  ๑๙
 แนวทางการจัดโครงสรางระบบอาจารยท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ๒๓
 แนวทางการจัดโครงสรางระบบสารสนเทศอาจารยที่ปรึกษา ๒๔
 แผนการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษา ๒๕
 องคประกอบของระบบอาจารยที่ปรึกษา ๒๖ 
  ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและสวนงาน  ๒๖ 
  คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา  ๒๖ 
  อาจารยที่ปรึกษา ๒๗ 
 กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษา  ๓๓ 
 ปญหาที่พบบอยในนักศึกษา ๓๗ 
ขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
 เอกสารจําเปนสําหรับอาจารยที่ปรึกษา ๔๖ 
ขอมูลทะเบียนและประมวลผล 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ๔๘
 ขอกําหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ๔๙
 ขอกําหนดการลาพักการศึกษา ๕๓
 การจําแนกสภาพนักศึกษา ๕๔



 การพนสภาพการเปนนักศึกษา ๕๕
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน ๕๕
ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ
 โดยกองบริหารการศึกษาและกองกิจการนักศึกษา  
  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนปกต ิ-ลงทะเบียนเพิ่ม  ๕๘ 
  ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ิม เฉพาะนักศึกษาทุน  ๕๙ 
  ขั้นตอนการขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน ๖๐
  ข้ันตอนการลาพักและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ๖๑ 
  ข้ันตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษา ช้ันปท่ี ๑  ๖๒ 
  ขั้นตอนการกูยืมเงิน กยศ. เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ ๑
   - ผูกูรายใหม(ไมเคยยื่นกู) ๖๓
   - ผูกูตอเน่ือง ๖๔
  ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ๖๕ 
  ขั้นตอนการขอยืมเงินฉุกเฉิน  ๖๖ 
  ขั้นตอนการเขารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย  
   - ดานรางกาย ๖๗
   - ดานจิตใจ ๖๘

สารพันปญหาเก่ียวกับการลงทะเบียนที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ๖๙
หมายเลขโทรศัพทและเว็บไซตที่ควรรู ๗๓ 
ภาคผนวก   ๗๙ 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ 
  อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  ๘๐ 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ๙๕ 
 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
  ระดับปริญญาตรีและการลงทะเบียนเรียน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๐๑
 ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  ๑๑๑

งานที่อางถึง  ๑๑๕ 
คณะผูจัดทํา  ๑๑๖
เรื่องจากปก  ๑๑๗



วัตถุประสงค

 คูมืออาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 ๑. เพื่อเปนแนวทางใหแก อาจารยที่ปรึกษาในการใหคําปรึกษาแนะนํา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดานวิชาการ ดานกิจกรรมนักศึกษา ดานบริการและ 
สวัสดิการนักศึกษา ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 ๒. เพื่อชวยใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑



อาจารยท่ีปรึกษาสําคัญอยางไร



รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  
“อาจารยที่ปรึกษาสําคัญอยางไร”

 ปการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักศึกษา จํานวน ๒๙,๐๐๐ คน               
ทุกคนลวนตั้งเปาหมายเดียวกัน คือใหเรียนจบเปนบัณฑิตมหิดลภายในเวลาที่กําหนด        
ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของอาจารยมหิดลทั้งหมด ๓,๐๐๐ คน อาจารยทุกทานจึงมี             
หนาที่และความรับผิดชอบรวมกับนักศึกษาดําเนินการใหประสบความสําเร็จอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

 ตลอดทุกปการศึกษาที่มีขบวนการเรียนรูทางวิชาการ วิชาชีพและการดํารงชีวิต
ในสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลน้ี นักศึกษาทุกคนตางตองการคําแนะนํา คําปรึกษา                
ตลอดจนท่ีพึ่งพาทางกาย ทางจิตใจและทางสังคม จากผูมีความรู ประสบการณ                   
และทักษะท่ีมากกวา อันเปนความสัมพันธระหวาง “ครูกับลูกศิษย” ซึ่งเปนคําไทยท่ี 
หมอมหลวงปน มาลากุล กลาวาเปนเอกลักษณตางจากภาษาอื่น คือนับศิษยเปนลูก 

 ดังนั้น เพื่อสรางเสริมประสิทธิภาพการใหคําปรึกษาของอาจารยทุกทาน                    
มหาวิทยาลัยจึงจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาขึ้น โดยเรียบเรียงและกลั่นกรองจากแหลง
ความรู การฝกอบรม กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและ 
ภายนอก ที่สําคัญคือจากประสบการจริงที่ทํางานกับนักศึกษาเปนเวลานานกวาสิบป               
จึงมั่นใจวาสามารถนํามาใชเปนแนวปฏิบัติใหกับอาจารยและบุคลากรทุกทาน                      
ทั้งที่ทํางานดานการศึกษาและกิจการนักศึกษา หากทานประสงคที่จะไดขอมูล               
เพ่ิมเติม กรุณาติดตอกองกิจการนักศึกษาและกองบริหารการศึกษา ศูนยการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยมหิดล เราถือเปนเกียรติและขอตอนรับทุกทานดวยความยินดีอยางยิ่ง

มุมมองจาก

รองศาสตราจารยปรีชา สุนทรานันท
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๕



รองอธิการบดีฝายการศึกษา  
“อาจารยที่ปรึกษาสําคัญอยางไร”

 อาจารยที่ปรึกษามีความสําคัญมากตอชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยทุกแหง สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดลที่แตกตางจากแหงอื่น ที่แตละ                
สวนงาน  แยกกันอยูตามวิทยาเขตหรือบริเวณตางๆ กัน การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา
จึงตองรองรับในความแตกตางนี้ดวย สําหรับหลายหลักสูตรท่ียังไมไดมีรายวิชา                     
ของหลกัสตูรเองสอนในชัน้ปที ่๑ โอกาสท่ีอาจารยจะพบนกัศกึษาชัน้ปที ่๑ ของหลกัสตูร
เองมีนอยมาก ความคุนเคยระหวางอาจารยกับนักศึกษาจึงมีไมมาก มีผลใหนักศึกษา
บางคนไมเขาใจถึงความสําคัญของวิชาชีพดีพอ จึงไปสอบใหมเมื่อเรียนไปแลว ๑ ป 
เปนตน การจัดอาจารยที่ปรึกษาจะชวยนักศึกษาช้ันปที่ ๑ ไดมาก เพราะการกาว                
ออกจากโรงเรียนสูมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันมาก ทั้งการเรียนและวิถีชีวิตความ
เปนอยู นักศึกษาสวนใหญที่ไมไดมีปญหาหรือมีไมมากนักจะสามารถปรับตัวได ทําให
หลายคนไมรูสกึวาอาจารยทีป่รึกษามคีวามสาํคญั แตสาํหรบันกัศกึษาบางคนทีม่ปีญหา
เกิดข้ึนและไมไดรับการแกไขตั้งแตตนทําใหแกไขไดยากและเกิดความเสียหายตอทั้ง 
นักศึกษาและสวนงาน ปญหาของนักศึกษาที่พบในปจจุบันสะทอนใหเห็นความจําเปน
ที่อาจารยจะตองดูแลนักศึกษาใหมากขึ้น ทั้งในภาพรวมและสวนบุคคล
 นักศึกษาที่มีพฤติกรรมทําตามเพื่อนหรือทําตามคําบอกของรุนพ่ีโดยไมคิดดวย
ตนเอง มกัจะเขาใจผดิและปฏบิตัไิมถกูตอง ไมวาจะเปนการลงวชิาเรยีน การลงทะเบียน
เรยีนในระยะเวลาท่ีกาํหนด ผลท่ีเกดิจากการดาํเนนิการทีไ่มตรงกบัประกาศ และไมดแูล
ตนเอง กอใหเกิดความเสียหายแกตัวนักศึกษาเอง ซึ่งคูมืออาจารยที่ปรึกษานี้จะชวยให
อาจารยไดรับทราบกฎเกณฑตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือที่ยังคงใชอยู เพื่อจะ
ไดใหคําแนะนําแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง ผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแลเปน
สิ่งสําคัญท่ีอาจารยที่ปรึกษาแตละทานจะตองรับรูและหาทางแกไขรวมกับนักศึกษา            

มุมมองจาก

๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



กอนจะเปนปญหาที่ใหญเกินแก รวมทั้งความรับผิดชอบของอาจารยทุกทานที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอน มาตรฐานขอสอบ การวัดประเมินผล และการสงผลการสอบให
ตรงตามกําหนดของสวนงานและของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนคุณลักษณะของครูที่ดี                       
สิ่งเหลาน้ีลวนมีผลตอจิตใจและความรูสึกของนักศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบของเรา
ทั้งส้ิน การดูแลและใหคําปรึกษาอยางดีที่สุดจึงเปนภารกิจหลักของอาจารยทุกทาน              
ในการหลอหลอมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนบัณฑิตที่ “เปนคนดี มีปญญา    
นําพาสุข” เพื่อสรางความเจริญใหแกประเทศชาติตอไป

รองศาสตราจารยสุนันทา วิบูลยจันทร
รองอธิการบดีฝายการศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๗



มหาวิทยาลัยมหิดล



คําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ

คําขวัญ : อตฺตานํ อุปมํ กเร
  พึงปฏิบัติตอผูอื่น เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง
Motto  : Do unto others as you would have others do
  unto you

ปรัชญา : ความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การนําความรูไปประยุกตใช
  เพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ
Philosophy : True success is not in the learning, but in its
  application to the benefi t of mankind.

ปณิธาน : ปญญาของแผนดิน
Determination Statement :  Wisdom of the Land

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

พันธกิจ : สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และ 
  นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพ่ือสังคมไทยและประโยชน
  สุขแกมวลมนุษยชาติ
Mission : To excel in health, sciences, arts and innovation with 
  integrity for the betterment of Thai society and the 
  benefi t of mandkind.

๑๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
มหาวิทยาลัยมหิดล

“บัณฑิตมหิดลมุงประโยชนสุขเพื่อมวลมนุษยชาติ”

Core Values

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

๒๑st Century Skills 

 ๑. Critical Thinking &
  Problem Solving
 ๒. Creativity & Innovation
 ๓. Communication &
  Collaboration
 ๔. Information, Media &
  Technology Skills
 ๕. Leadership & Responsibility
 ๖. Flexibility & Adaptability
 ๗. Initiative & Self-Direction
 ๘. Social & Cross-Cultural Skills

TQF

 ๑. คุณธรรม/จริยธรรม
 ๒. ความรู 
 ๓. ทักษะทางปญญา
 ๔. ทักษะความสัมพันธระหวาง
  บุคคลและความรับผิดชอบ
 ๕. ทักษะการวิเคราะหเชิง 
  ตัวเลข การสื่อสาร และ 
  การใชเทคโนโลยี

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๑



“บัณฑิตมหิดลมุงประโยชนสุขเพื่อมวลมนุษยชาติ”

เปนคนดี
คิดดี พูดดี ทําดี มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม

๑.  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดีท้ังกาย วาจา และใจ
๒.  มีความขยัน อดทน และมุงผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน
๓.  รูหนาท่ี มีวินัย และจรรยาบรรณ 
๔.  มีทักษะในการดําเนินชีวิตท่ีดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในฐานะ  
 พลเมืองและพลโลก
๕.  “อตฺตานํ อุปมํ กเร” ปฏิบัติตอผูอ่ืนเหมือนปฏิบัติตอตนเอง มีจิตสํานึกตอสังคม 
 มีจิตอาสา และยึดถือประโยชนสวนรวม

มีปญญา
ใฝเรียนรูตลอดชีวิต

กาวทันการเปล่ียนแปลงของโลก
มีภาวะผูนํา ความคิดสรางสรรค

และเกงงาน
๑. ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
๒. สามารถคดิอยางใครครวญ วเิคราะห วจิารณ และสงัเคราะห เพือ่พฒันาตนเอง และ
 สังคม
๓. มคีวามรูและทักษะวิชาชีพในสาขาท่ีศกึษาเปนอยางดี   รอบรูในศาสตรอืน่ท่ีเก่ียวของ 
 และเทาทันในเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. สามารถบูรณาการ และประยุกตความรู เพื่อกาวไปพรอมกับการเปล่ียนแปลงของ
 สังคมโลก
๕. มีภาวะผูนํา เปนที่พึ่งพาของผูอื่นได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เคารพในสิทธิของ
 ตนเอง และผูอื่น สามารถบริหารจัดการ และปฏิบัติงานเปนกลุมไดอยางดี
๖. มีความสามารถใชภาษาอังกฤษทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
 ในระดับดี
๗. มทีกัษะในการใชภาษาประจําชาติและทองถ่ิน การส่ือความหมาย และใชเทคโนโลยี 
 สารสนเทศไดถูกตองและเหมาะสม

๑๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



๑. สามารถสรางความสุขภายในตนเองได  เพื่อการดํารงชีวิตที่มีความสุข
๒. มีการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจของตนเองใหแข็งแรงและสมบูรณ 
๓. เปนผูมีใจกวาง เขาใจท้ังในความคิด และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
๔. สามารถแกไขปญหาในภาวะวิกฤติ เพื่อสรางความสุขใหกับตนเองและสราง 
 สันติสุขใหกับสังคม
๕. มีคานิยมที่เหมาะสมโดยยังคงตระหนัก และดํารงไวซึ่งคุณคาของวัฒนธรรม 
 และเอกลักษณของชาติ

นําพาสุข
สรางความสุขภายในตนเองและ

ขยายความสุขใหผูอื่นได
เขาใจในความหลากหลายและ
ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๓



ระบบอาจารยที่ปรึกษา                             



ความหมายของอาจารยที่ปรึกษา๑

 อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ดานวิชาการ ดานกิจกรรมนักศึกษา ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
อยางเปนระบบ ดวยขอมูลท่ีเปนปจจุบัน รวมถึงการตักเตือนดานความประพฤติ 
ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจ ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีความ
กาวหนาในดานการศึกษา มีทักษะทางสังคมและการใชชีวิตอยางเหมาะสมและ
เปนสุข

๑ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี                    
ในมหาวิทยาลัย ของรองศาสตราจารย ดร.สําเนาว ขจรศิลป อาจารยประจํา                        
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา๒ 

 อาจารยทีป่รกึษามสีวนสาํคญัตอความสาํเรจ็ของนกัศกึษา มหีนาทีอ่บรม 
ดูแลนักศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือนักศึกษาใหสามารถปรับตัวเขากับ 
ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การปรับตวักบัเพ่ือนใหม  การปรับตวัดานการ 
เรียนที่จําเปนตองรับผิดชอบมากข้ึน  ซึ่งหากนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาเปน         
ผูใหคําแนะนํา ชี้แนะใหสามารถปรับตัวและใหการชวยเหลือเม่ือประสบปญหา                 
จะทําใหนักศึกษาเรียนไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ สามารถศึกษาจนสําเร็จ  
การศึกษาเปนทรัพยากรที่ดีของสังคม ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษา จําเปนตองยึดมั่น
ในจรรยาบรรณ ดังนี้ 
๑. ประพฤติตนเปนตัวอยางแกนักศึกษา ดวยการประพฤติตนเหมาะสมตาม                 
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม
๒. พยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ ภายในขอบเขตรับผิดชอบ 
และความสามารถของตน หากเกิดปญหาที่ไมสามารถใหการชวยเหลือไดดวย 
ตนเอง ก็ควรแนะนําใหไปพบผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน แพทย จิตแพทย                        
นักกฎหมาย นักแนะแนว เปนตน 
๓. คํานึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยไมกระทําการใดๆ ที่จะกอใหเกิด                        
ผลเสียหายแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม 
๔. เก็บขอมูลสวนตัวของนักศึกษาในความดูแลเปนความลับ ยกเวนไดรับอนุญาต
จากนักศึกษาผูเปนเจาของขอมูลใหเปดเผย
๕. ไมควรวิพากษวิจารณบุคคล หรือสถาบันใด ที่จะทําใหเกิดความเส่ือมเสีย                    
ใหนักศึกษารับฟง

๒ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี           
ในมหาวิทยาลัย ของรองศาสตราจารย ดร.สําเนาว ขจรศิลป อาจารยประจํา                    
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๗





“บอยครั้งที่นักศึกษาไมกลาเขาหาอาจารยที่ปรึกษาเพราะเหตุผล  
หลายอยาง อยากใหอาจารยที่ปรึกษา Friendly กับนักศึกษาครับ             
อาจจะคอยติดตามดูนักศึกษาบาง เรื่องเกรด การเรียน การเงิน ฯลฯ 
หรืออาจจะใหมีจัดพบปะอาจารยที่ปรึกษาบอยๆ เพราะเทาท่ีผานมา 
ป ๒ ๓ ๔ อาจารยกับนักศึกษาดูจะหางกันมากครับ”

เสยีงจากนกัศกึษา ถงึอาจารยทีป่รกึษา

“อยางนอยอยากใหอาจารยที่ปรึกษาเลน
เฟสบุคครับ (ถาอาจารยทานพอมีเวลา)....”

“อาจารยที่ปรึกษา พาไปเลี้ยงขาว แบบพี่รหัสคะ:)”

“อยากไดอาจารยที่ปรึกษาที่มีเวลาใหครับ หรือไมก็มี                      
ชองทางในการติดตอ เชน ทางอินทราเน็ต Email 
Facebook  ตอบ email เร็วๆ ไมทิ้งไวเปนอาทิตย”

“อยากใหลดชองวางระหวางอาจารยกบันกัศกึษาลง 
เพราะกลาๆ กลัวๆ ตอนจะเขาไปถามครับ”

“ระบบ อาจารยทีป่รกึษาในมหาวทิยาลยั ผมวามนัไมเอือ้อาํนวยเหมอืนกบัใน
ระบบมธัยม ทีต่องมหีอง Homeroom ไมกช็ัว่โมงทีบ่งัคบัให อาจารยทีป่รกึษา
กับเด็กมาเจอกัน อีกอยาง ผมวา อาจารยที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจาก
ทําวิจัยแลว ก็มีหนาที่อื่นนอกเหนือจากงานสอน และงานวิจัย ทําใหบทบาท
ของอาจารยทีป่รกึษาลดลง แตมนักข็ึน้กบั อาจารยกบัเดก็ ในความคดิผมอยาก
ไดอาจารยที่ปรึกษาที่ติดตอไดงาย ไมวาจะเปนชองทางใดก็ตามครับ....”

“อยากใหอาจารยหม่ันมาทักทายเด็กๆ ครับ แมวาจะไมใชนกัศึกษาในความ
ดแูล เพราะจะทําใหเด็กรูสกึถงึความเปนกนัเอง และกลาทีจ่ะไปปรึกษาครับ 
ไมอยากใหมาหาเฉพาะตอนท่ีมีงาน ปนึงคุยกันครั้งสองครั้ง :)”

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๙



“อยากใหอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําดาน Academic ครับ เชนสําหรับ 
นักศึกษาที่ยังงงๆ วาชอบอะไร ชอบดานไหน ก็ชวยใหเคาคนหาตัวเองได                
(เชน มาดูวิชาไหนที่ทําเกรดไดดี หรือใหลองเลาความประทับใจในวิชาหลักๆ 
ที่ไดเรียน ฯลฯ) แนะนําสถานท่ี/อาจารยที่ นักศึกษาจะไปฝกงาน (แคใหเมล
หรือเบอรติดตอมา ผมก็ “วาว” มากแลวครับ รวมถึงเขียนจดหมายแนะนํา                      
คําแนะนําดานการเรียน ปญหาการเรียน การลงทะเบียนผมอยากใหอาจารย
ทํามากกวาใหลายเซ็นครับ เชน ชวยดูหนวยกิตคราวๆ วา เฉพาะวิชาเลือกเสรี
ยงัครบไมครบยงัไง (คอยเตอืนให นกัศกึษาตระหนกักพ็อครบั ไมตองข้ันคาํนวณ
ใหก็ไดครับ) หรือดูแนวโนมของวิชาเลือก/แนวที่ นักศึกษาสนใจ แนะนําวิชา
เลอืกอืน่ๆ ทีน่กัศกึษานาจะสนใจหรือมปีระโยชนตอนกัศกึษาเพิม่เตมิ นอกนัน้
ก็สรางพื้นที่ใหพวกผมรูสึกวาอาจารยที่ปรึกษาพรอมรับฟง และเปนพื้นที่
ปลอดภัยวา ใหรูสึกวาอยางนอยก็ยังมีอาจารยที่ปรึกษาอยูนะ”

“ผมวา Keep in touch สาํคัญมากเลยครับสาํหรบัอาจารยทีป่รึกษา เพราะ
ทราบดีครับวา อาจารยแตละทานงานยุงกันทั้งนั้น แตผมวาแค message 
จาก Facebook หรือ E-mail หรือ mobile messages หรือ Note สั้นๆ 
ถามไถสารทุกขสุขดิบสักครั้ง ผมวาตัวผมเองก็รูสึกดีแลวนะครับ เพราะผม
วาบางครัง้เดก็ๆเองกอ็ยากถามอาจารยเหมอืนกนัละครบั วาอาจารยทาํงาน
เหนื่อยไหม แตบางคร้ังดวยความไมสนิทก็ไมคอยกลากันครับ ของแบบนี้
บางที Facebook อาจจะชวยได แตผมวาถาผูใหญเปดชองใหสักนิด เด็กๆ 
พรอมอยูแลวครับ ^^ หรือถาเปนไปได จะจัด  Meeting เล็กๆ สักเทอม
หรือปละคร้ัง ใหเด็กกับอาจารยที่ปรึกษามาน่ังคุยกัน ทานของวางหรือ                  
ขาวเย็นสักมือหนึ่ง ก็ดีนะครับ”

“ที่ญี่ปุน หอง Professor จะเปดเสมอ เวลาอาจารยอยู 
ผมวาใหความรูสึกแบบ He always opens for us.                 
ไมแนใจวาจะบรรยายยังไงครับ ลองทําโครงการแบบ 
รณรงคเปดหอง-เพื่อเปดกวาง ทํานองนั้นดีไหมครับ    
กลบัเขาเรือ่งนะครบั ผมวาการทีอ่าจารยเขาหานกัศกึษา
บาง และนกัศึกษาเขาใจอาจารยบาง กช็วยไดแลว ยงัไม
ตองพูดเร่ืองรายละเอียดอื่นๆ เลย...”

“...แบบทีใ่จด ีเขาหางาย ตดิตองาย และผมสัมผสั
ไดถึงความเปน “อาจารยที่ปรึกษา” นะครับ”

๒๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



“อาจารยทีป่รึกษาของตัวเองเปนอาจารยทีเ่อาใจใสมากจริงๆ ครบั 
เจอหนากันเมื่อไหร ก็ถามวาเปนไงบาง ใหคําแนะนําทั้งในแงการ
วางตัว การไปสอบสัมภาษณ การมองที่เรียนตอ แมจะไมใชสายที่
อาจารยถนัดนัก แตก็พยายามศึกษาขอมูลมาชวยเราจนได แลว
อาจารยคอยเตือนในส่ิงท่ียังเปนขอบกพรองทําใหปรับปรุงตัวอยู
ตลอดเวลาดวยครับ”

“ผมคงปรกึษาอาจารยทีป่รกึษา ทกุเรือ่งมังครบั ขึน้อยูกบัวาอาจารยทีป่รกึษา
เปนใคร หรือเปนยังไงดวยครับ ที่เหลือจริงๆ ผมก็อยากคุยเลน หรือไดเปดเผย
ตวัตนของผมใหอาจารยไดรูมากกวาแคในหองเรียนครับ ผมวานาจะมีชองทาง
ติดตออาจารย ใหอาจารยเขาถึงและเขาถึงอาจารยได”

“ที่ภาควิชา เขาถึงอาจารยที่ปรึกษาไดไมยากครับ คงเปนเพราะนักศึกษากับ
อาจารยมีจํานวนพอๆกัน ถึงจะมีอาจารยที่ปรึกษาทานหนึ่งอยูเปนหลัก แตผม
รูสกึวาอาจารยทกุทานเปนทีป่รกึษาหมดเลย ถาทาํการบานไมได หรอืมอีะไรสงสยั
ก็ไมคอยลังเลที่จะเขาไปเคาะหองอาจารย แตก็อยากเสนอรูปแบบที่นักศึกษา             
หนึ่งคนอาจจะมีอาจารยที่ปรึกษามากกวาหนึ่งทาน ครับ..”

“ ผมวา Meeting เปนอะไรทีผ่มวาเวริคสดุแลวหละครบั 
อาจารยจะไดรูวานกัศึกษาทํางานอะไรอยู มปีญหาอะไร
ตรงไหนบาง แลวก็จะมาชวยแกไขกันครับ”

“จากประสบการณป ๒-๔ ที่เริ่มเขาพบอาจารยที่ปรึกษา (ตอนป ๑ ไมเคย
ไปเลยสักครั้ง ๕๕๕) รูสึกวานอกจากอาจารยบางทานอาจจะไมคอยเปด   
ใหนักศึกษาเทาไหรแลว (เนื่องดวยเหตุผลบางประการ) ก็ตัว...นักศึกษา               
เองดวยแหละครับ ที่ไมคอยกลาเขาพบ อาจารยที่ปรึกษา เนื่องดวย                 
หลาย ๆ สาเหตุ เชนเจอรุนพ่ีขูไววาอาจารยดุ อาจารยโหด เจาระเบียบ        
เร่ืองมาก ฯลฯ หรืออาจจะข้ีเกียจไปพบ หรือไมก็ไมรูจะไปพบดวยเร่ือง   
อะไรนะครับ”

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๒๑





แนวทางการจัดโครงสรางระบบอาจารยท่ีปรึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
/สวนงาน

ผูบริหารระดับรองอธิการบดี/
รองคณบดีฝายการศึกษา 

และ/หรือ ฝายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการอาจารยทีป่รกึษา
ระดับมหาวิทยาลัย / สวนงาน

ฝายการศึกษา/
ฝายกิจการนักศกึษา / 

ภาควิชา

หนวยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงาน
ดานการศึกษา-กิจการนักศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัยและสวนงาน

อาจารยทีป่รกึษาดานวชิาการ / 
ดานกิจกรรม-ชมรม / ดานอ่ืนๆ

อาจารย/ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ เปนอาจารยที่ปรึกษาสําหรับ
นักศึกษา ดานตางๆ เชน ดานวิชาการ 
ดานกิจกรรม ดานอื่นๆ

นักศึกษา

แตงต้ังโดยผูบริหารสูงสุดของสวนงานน้ัน 
ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานการศึกษา 
กิจการนักศึกษา  อาจารย ท่ีปรึกษา 
บุคลากรหนวยงานการศึกษา – กิจการ
นักศึกษา โดยมีรองอธิการบดี /รองคณบดี 
ฝายการศึกษา - กิจการนักศึกษา เปน
ประธาน กําหนดใหมีบุคลากรทําหนาท่ี
เปนเลขานุการ และ ผูชวยเลขานุการ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๒๓



แนวทางการจัดโครงสรางระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยที่ปรึกษา

๒๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



แผนการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษา
ชวงเวลา ๑ ปการศึกษา

กิจกรรม
๑. ตั้ ง คณะกรรมการอาจารย                 
ที่ปรึกษา ระดับมหาวิทยาลัย –  
สวนงาน

๒. จัดประชุมคณะกรรมการอาจารย
ที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงคูมือ
อาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดลและติดตามขอมูลระบบ
อาจารยทีป่รกึษาจากแตละสวนงาน

๓. จั ดป ระ ชุ มคณะกร รมกา ร
อาจารยที่ปรึกษาระดับสวนงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงานดาน
อาจารยที่ปรึกษา ประจําปการ
ศึกษา 

๔. แตงตัง้อาจารยทีป่รกึษา สาํหรบั
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกชั้นป

๕. จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษา
ประจําสวนงาน เพื่อชี้แจงหนาท่ี
รับผิดชอบและแจกคูมืออาจารยที่
ปรึกษา

๖. อาจารยที่ปรึกษาพบปะ พูดคุย 
ใหการดูแล ติดตามความประพฤติ
และผลการเรียนของนักศึกษา

๗. อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ แยกตามคณะตนสังกัด 
ภาคการศึกษาละ ๑ -๒ ครั้ง

๘. ประเมนิผลการดาํเนนิงานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา

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

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๒๕



องคประกอบของระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 ระบบอาจารยที่ปรึกษาประกอบดวย ผูบริหาร คณะกรรมการอาจารย                  
ที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 

ผูบรหิารระดับมหาวทิยาลยัและสวนงาน : ตองใหความสาํคญัและสนบัสนนุระบบ 
อาจารยที่ปรึกษาอยางเต็มท่ี เพื่อใหการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษามี 
ประสิทธิภาพ โดยมีหนาที่
  แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาระดับสวนงาน และ/หรือ 
ระดับภาควิชา
  ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 
  ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษา 
  รวมกับคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาในการปรับปรุง พัฒนาระบบ 
อาจารยที่ปรึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
  สงเสริมและใหความสําคัญแก ผูปฏิบัติหนา ท่ีอาจารย ท่ีปรึกษาท่ี                             
ปฏิบัติหนาท่ีเปนอยางดีเต็มความสามารถ ดวยการยกยองและใหบําเหน็จความดี 
ความชอบ

คณะกรรมการอาจารยทีป่รึกษา ระดบัมหาวทิยาลยัและสวนงาน : ไดแกบคุลากร 
ฝายการศึกษาและฝายกิจการนักศึกษา ที่ไดรับการแตงต้ังจากผูบริหารเปนคณะ 
กรรมการอาจารยที่ปรึกษา ใหมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้ 
 กอนเปดภาคการศึกษา : 
 ๑. รวบรวมจัดเตรียมเคร่ืองมือใหอาจารยที่ปรึกษา ดวยการติดตอหนวยงาน 

อื่นๆ เชน กองกิจการนักศึกษา กองบริหารการศึกษา เพื่อหาขอมูล                          
ดานตางๆ ใหอาจารยที่ปรึกษาทราบเปนประจํา

 ๒. รวบรวมปญหาและอุปสรรคของระบบอาจารยที่ปรึกษา
 ๓. จดัประชมุสมัมนาอาจารยทีป่รกึษา เพือ่ชีแ้จงบทบาทหนาที ่แนวทางปฏบิตั ิ

ปญหาอปุสรรค เพือ่ใหไดมาซึง่แนวทางการแกไข และพฒันาทกัษะ การให
คําปรึกษา

๒๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 ๔. กรรมการระดับมหาวิทยาลัยรวบรวมรายช่ืออาจารยที่ปรึกษาจากทุก                 
สวนงาน จัดทําเปนทําเนียบเครือขายอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
เปนประจําทุกปการศึกษา

 ๕. สงเสริมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษา 
พบนักศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ เปนประจําทกุปการศึกษา

 ระหวางภาคการศึกษา : 
 ๑. ใหความรวมมือ อาจารยที่ปรึกษา ในการติดตอประสานงานหนวยงาน                 

ที่ เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหานักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและ                 
เหมาะสม

 ๒. ทําการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษาและการดําเนินงานของอาจารย
ที่ปรึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา

 ๓. นาํผลการประเมนิการดาํเนนิงานอาจารยทีป่รึกษามาปรบัปรงุแกไขระบบ
อาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๔. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาทุกป                            
การศึกษา เสนอผูบริหารเพื่อทราบ

อาจารยที่ปรึกษา คือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ ใหคําปรึกษา ดูแล แนะนํา 
นักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ ประกอบดวย 
 ดานวิชาการ อาจารยที่ปรึกษามีหนาท่ีเปนที่ปรึกษา ดูแล ใหคําแนะนํา
นักศึกษา ที่อยูในความรับผิดชอบดานวิชาการ ดังนี้   
 ๑. ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรและเลือกวิชาเรียน
 ๒. ใหคําแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
 ๓. ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 ๔. ใหคําปรึกษาแกนกัศึกษาเพ่ือเลือกวิชาเอก-โท และการวางแผนการศึกษา

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และจบการศึกษาในเวลาท่ีกําหนดตาม
หลักสูตร

 ๕. ใหการแนะนํานักศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียน การคนควา
 ๖. ทักทวงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเห็นวา                 

การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ไมเหมาะสม 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๒๗



 ๗. ใหการปรึกษาแนะนําหรือตักเตือนเมื่อผลการศึกษาของนักศึกษาตํ่าลง
 ๘. ใหการปรกึษาแนะนําและชวยเหลอืนักศกึษาเพือ่แกไขปญหาในการเรยีน

วิชาตางๆ 
 ๙. ใหความรูความเขาใจและตรวจสอบการคิดคาคะแนนระดับเฉลี่ยของ 

นักศึกษา
 ๑๐. กาํหนดเวลาใหนกัศกึษาเขาพบเพือ่ขอรบัคาํปรกึษาแนะนาํอยางสมํา่เสมอ
 ๑๑. ใหการปรกึษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับสูง
 ๑๒.  เก็บขอมูลสําคัญของนักศึกษาเปนความลับ
 ๑๓. ใหการรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาตองการนําเอกสารไปแสดงแกผูอื่น 

เชน การศึกษาตอ การขอรับทุนการศึกษา 
 ๑๔. สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษใหประสบ                    

ผลสําเร็จสูงสุด  
 ๑๕. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งใหคําแนะนําใน 

กรณีมปีญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง  
 ๑๖. รายงานปญหาดานการเรียนใหผูบริหารและคณะกรรมการอาจารยที่

ปรกึษารับทราบ เพ่ือหาแนวทางในการแกไขหรือใหความชวยเหลือตอไป 
 ๑๗. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักศึกษาเมื่อจําเปน

  การใหคําปรึกษาทางวิชาการท่ีมีความสําคัญอยางมาก อีกประการคือ                 
การใหคําปรึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไดแก การจดบันทึก 
การบรรยาย การศึกษาคนควาดวยตัวเอง การอานตํารา หนังสือและบทความ               
การวิจัย การเขียนรายงาน  รวมถึงการมีความรับผิดชอบในการเขาชั้นเรียน             
ซึ่งภายหลังจากนักศึกษาผานเขามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแลว มักจะไม
สามารถปรับตัวใหเขากับระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนการศึกษา 
คนควาดวยตนเอง ทําใหเกิดการทอถอยจนกระท่ังไมทุมเทกับการเรียน อีกทั้ง               
พบวานักศึกษาจํานวนหนึ่ง ขาดคุณลักษณะของการเปนนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑกําหนด ทําใหตองพนสภาพการเปน
นักศึกษา ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาจึงจําเปนตองใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม สามารถสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑกําหนดได

๒๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ผังแสดงหนาที่รับผิดชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ

ศึกษาหลักสูตร/แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

และศักยภาพของนักศึกษาในความปกครอง

ใหความรู กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน/หลักสูตร

ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา

แนะนํารายวิชาลงทะเบียนเรียนกอนวันลงทะเบียนเรียน

ประจําภาคการศึกษา และซักซอมความเขาใจเรื่อง

ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

ติดตามผลการเรียนเพ่ือแนะนํานักศึกษา

กรณีเพ่ิม / ลด / ถอนรายวิชา

ตรวจสอบผลการเรียนประจําภาคการศึกษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๒๙



 ดานกจิกรรม/ชมรม อาจารยทีป่รกึษาอาจไดรบัมอบหมายใหทาํหนาทีเ่ปนที่
ปรึกษาของกลุมกิจกรรมตางๆ ดวย ไดแก สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม 
อาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมมีหนาที่เสนอแนะและใหคําปรึกษาเก่ียวกับ           
การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึง การเขารวมกิจกรรมดานตางๆ ทั้งดาน
วิชาการ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและสากล เพ่ือกอใหเกิดทักษะ       
การเรยีนรูการทาํงานรวมกบัผูอืน่ การฝกความเปนผูนาํ ผูตาม ผูประสานงาน และ
ผูสนับสนุน และการมีจิตอาสา โดยมีหนาที่ดังนี้ 
 ๑. รับทราบวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและวิธี                

การดําเนิน งานดานกิจกรรม นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 ๒. ใหคําแนะนํากรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา ในเร่ือง 

วตัถปุระสงค นโยบาย ระเบยีบ ขอบังคบั ประกาศและวิธกีารดําเนนิงาน
ดาน กิจกรรมนักศึกษาเชน การเสนอเร่ืองขออนุมัติโครงการ การใช
อาคาร-สถานที่ การติดประกาศประชาสัมพันธ

 ๓. ใหคําปรึกษาและประชุมรวมกับกรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสร
นักศึกษาเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม เชน การวางแผน การดําเนินงาน
และ การประเมินผล

 ๔. ใหคําปรึกษาแนะนํา กรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา  
เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ของกิจกรรมนักศึกษาท่ีผานมา เชน การ                  
ดําเนินงาน ปญหางบประมาณ 

 ๕. พิจารณาและกลั่นกรองขอจัดกิจกรรมชมรม/สภานักศึกษา/สโมสร 
นักศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย

 ๖. รับผิดชอบในการยืมเงินทดรองจาย ควบคุมการใชเงิน ตลอดจนวัสดุ 
ครุภัณฑ

 ๗. ควบคุมดูแลนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของ                  
ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 ๘. ดแูลสวสัดภิาพของนกัศกึษาระหวางทาํกจิกรรม/ปฏบิตังิานอยางใกลชดิ
 ๙. แกไขปญหาเรื่องขอขัดแยงของนักศึกษา

๓๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 ๑๐. ประสานงานกับฝายตางๆ เชน  ฝายกิจการนักศึกษา อาจารยผูสอน และ 
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  เพือ่การดาํเนนิงานกจิกรรม
และการชวยเหลือนักศึกษา

 ๑๑. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาและแนวทางการพัฒนากิจกรรม                  
นักศึกษาตอผูบริหารที่เกี่ยวของ

 ๑๒. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษากําหนด

 นอกจากน้ี อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/ชมรม มีหนาที่ปลูกฝงคุณลักษณะ                      
ที่ดีงามของนักศึกษาในการทํากิจกรรม  เชน  
 ๑. การเขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกดําเนินการ
 ๒. ปลูกฝงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
 ๓. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในการเขารวมกิจกรรม
 ๔. พัฒนาทักษะการทํางานของตนเองในการทํางานรวมกับผูอื่นอยาง                   

เปนระบบ และเรียนรูวิธีการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง
 ๕. การแบงเวลาในการทํากจิกรรมใหเหมาะสมกับการเรียน
 ๖. สรางวัฒนธรรมความประพฤติที่ดีใหแกนักศึกษารุนพี่ เพื่อเปนตัวอยาง     

ที่ดีใหกับรุนนอง
 ๗. ปลุกจิตสํานึกของนักศึกษาใหเกิดการตระหนักในดานศิลปวัฒนธรรม                 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนไทย
 ๘. การรักษาสิ่งแวดลอมและสถานที่ทํากิจกรรมใหสะอาดเปนระเบียบ 

เรียบรอย สวยงาม

 ดานอื่นๆ นอกเหนือจากการทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ และดาน 
กจิกรรม อาจารยทีป่รกึษายงัมหีนาทีใ่หคาํปรกึษา แนะนาํและใหการดแูลนกัศกึษา 
ในดานอื่นๆ เชน ทุนการศึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่สอบถามนักศึกษาที่            
อยูในความดูแลในเร่ืองปญหาดานการเงินท่ีจะเปนปญหารบกวนทําใหไมสามารถ
ศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจารยที่ปรึกษาตองใหคําแนะนําในเรื่อง 
แหลงทุนการศึกษา และการนําเงินทุนการศึกษาไปใชอยางเหมาะสม ดังนี้ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๓๑



 - ทุนการศึกษามีไวเพ่ือเปนคาใชจายในการดํารงชีวิต สําหรับนักศึกษาท่ีมี 
ความเดือดรอนจริงๆ ซึง่หากนักศกึษามีความจําเปนกไ็มควรลังเลท่ีจะขอรับ
ทุนการศึกษา

 - เมื่อไดรับทุนการศึกษาแลว นักศึกษาตองใชจายเงินอยางเหมาะสม                  
ตรงตามวัตถุประสงคของทุน อยางประหยัดไมฟุมเฟอย

 - ทุนการศึกษาไมสามารถนําไปใหบุคคลอื่นตอ แมจะเปนบิดามารดา หรือ 
พี่นองที่มีความเดือดรอนก็ตาม

 - นักศึกษาที่ไดรับทุนตองปฏิบัติตนใหเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ 
ศึกษาเลาเรียน และเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่นได

 - นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอกําหนดการไดรับทุน

 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตอขอรับทุนการศึกษาไดที่ หนวยงานกิจการ
นักศึกษา หรือ หนวยงานการศึกษา ณ สวนงานท่ีนักศึกษาสังกัด และ กองกิจ              
การนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ  

 นอกจากการใหคําปรึกษาดานทุนการศึกษาแลวนั้น อาจารยที่ปรึกษายังมี               
หนาที่ใหคําแนะนําดานปญหาสวนตัว สุขภาพกาย-ใจ ปญหาสังคม การปรับตัว 
การคบเพื่อน บุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม รวมถึง ปญหาดานอาชีพ 
ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาควรใหขอมูลลักษณะงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความ
ถนัดของนักศึกษา สภาพแวดลอมการทํางาน ตลาดแรงงาน และจรรยาบรรณ
วชิาชพีของสาขาทีน่กัศกึษากาํลงัศกึษาอยู ซึง่หากปญหาใดเกนิความสามารถทีจ่ะ
ชวยเหลือได ก็มีหนาที่ดําเนินการสงตอนักศึกษาไปรับบริการจากผูเชี่ยวชาญ                 
ดานน้ันโดยตรง

๓๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษา

กระบวนการใหคําปรึกษา
 อาจารยที่ปรึกษาควรมีความรูและทักษะในการทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาดานตางๆ แกนักศึกษา ดังนี้ 
  ความรูเกี่ยวกับนักศึกษา ประกอบดวย 
  - ความรูเรื่องพัฒนาการของวัยรุนตอนปลาย การเปล่ียนแปลง               

ดานตางๆ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ ความรูสึกและจริยธรรม
  - ปญหาทีพ่บบอยในนกัศกึษา ซึง่รวมถงึปญหาสขุภาพจติและจติเวช

วัยรุน
  - ความรูการใหคําปรึกษา (Counseling)
  - ความรูเรื่องการสงเสริมพัฒนาการและการปองกันพฤติกรรม 
  ทักษะเบื้องตนในการใหคําปรึกษา (Counseling) ประกอบดวย                  

การสรางสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสาร การสํารวจปญหา การจูงใจให
ตกลงรบัการปรกึษา (Counseling) การฟง การใหกาํลงัใจ การปฏบิตัิ
เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม และ การยุติการปรึกษา

  ทักษะการประเมินปญหาทางสุขภาพจิตและการสงตอ
  ทักษะการสงเสริมพัฒนาการและบุคลิกภาพ

 ในทีน่ี ้กระบวนการใหคาํปรกึษา หมายถึงการใหความชวยเหลือนกัศกึษา
ที่มาขอรับคําปรึกษา ที่มักจะมีความทุกขทางดานอารมณจิตใจ โดยจะใช
กระบวนการพูดคุยกันอยางมีลําดับข้ันตอน ซึ่งแตละขั้นตอนจะมีความเชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกัน การใหคําปรึกษานี้ มีจุดมุงหมายใหนักศึกษา เกิดการเรียนรู มีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีนักศึกษาตองการ โดยแตละข้ันตอนสามารถปฏิบัติ                     
ซํ้าบอยๆ ยอนกลับไปมาเปนวงจร หากไมเกิดการเปล่ียนแปลงหรือเกิดการ                  
เรียนรูใหม ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการใหคําปรึกษามีลําดับขั้นดงันี้

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๓๓



 ๑. วางแผนลําดับข้ันตอนในการใหคําปรึกษา
 ๒. ประยุกตใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาใหเหมาะสม
 ๓. จดัการปญหาเชงิรกุและมทีมีงานทีเ่ปนเครอืขายในการเชือ่มประสาน
 ๔. บันทึกรายงานผลการใหคําปรึกษาและสงตอเปนรายกรณี
 ๕. ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องและใกลชิด

เทคนิคการใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาตองมีเทคนิคในการใหคําปรึกษา เพื่อ
ใหนักศึกษาเกิดความรูสึกอบอุน ไววางใจ เปนกันเอง สามารถขอรับคําปรึกษาได 
ดังนี้
  การใหความสนใจ
  - การประสานสายตา
  - การใชทีทาที่สบายเพื่อแสดงถึงการมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา
  - ใหความสนใจตอคําพูดของนักศึกษาดวยการแสดงออกดวย                

ความตั้งใจที่จะชวยแกไขปญหา
  - สรางจุดมุงหมายของการใหคําปรึกษา
  - แสดงออกถึงความเขาใจในเร่ืองราวท่ีขอรับคําปรึกษาดวยวิธีการ

สะทอนความรูสึก
  - ใชความเงียบ
  การสรางสัมพันธภาพ
  - สรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร อบอุน ยิ้มแยมแจมใส
  - เปดเผย ไมมีลับลมคมใน
  - มีความสนใจ มีความเมตตากรุณา
  - มีความจริงใจ และปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย
  - ยอมรับท้ังคุณคาและความแตกตางของบุคคล
  - พยายามทําความเขาใจท้ังความรูสึก ปญหาและความตองการ               

ของนักศึกษา
  - ใหความชวยเหลือนักศึกษาอยางจริงจัง และจริงใจ
  การใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 
  - การใหคําแนะนํา (Advising) เปนวิธีการท่ีอาจารยที่ปรึกษาให           

๓๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



การชวยเหลือนักศึกษามากท่ีสุด สิ่งที่แนะนํา มักเปนเรื่องเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ 
หรือวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยูประจํา เชน การลงทะเบียน การเพ่ิม-ลดวิชาเรียน หรือ 
ปญหาอื่นๆ ที่อาจารยซึ่งเปนผูมีวุฒิภาวะและประสบการณมากกวานักศึกษา 
สามารถใหคําแนะนําในการแกปญหาได หรือการใหคําแนะนําท่ีเหมาะสมกับ  
ปญหาท่ีเก่ียวกับอารมณรุนแรง ปญหาบุคลิกภาพ ปญหาท่ีตองตัดสินใจเลือก               
อยางใดอยางหน่ึง เชน การเลือกวิชาเอก เลือกอาชีพ เปนตน 
   การใหคาํปรกึษา (Counseling) คอืกระบวนการทีช่วยใหนกัศกึษา
เขาใจตนเอง สภาพแวดลอมและปญหาท่ีเผชิญอยู และสามารถใชความเขาใจ                 
ดงักลาวมาแกปญหาหรอืตดัสนิใจเลอืกเปาหมายในการดาํเนนิชวีติท่ีเหมาะสมกบั
ตัวเองเพื่อการปรับตัวที่ดีขึ้น ประกอบดวย 
  ๑) การฟง (Listening) คือ การฟงที่แสดงความสนใจตอนักศึกษา 

เปนการตั้งใจฟงดวยหูตอคําพูดและใชสายตาสังเกตทาทางและ
พฤติกรรม เพ่ือใหทราบวาอะไรเกิดข้ึนแกนักศึกษา เทคนิคในการ            
ฟงนี้ ประกอบดวยการประสานสายตา การวางทาทางอยางสบาย      
การใชมือประกอบคําพูดที่แสดงถึงความสนใจตอนักศึกษา ในการ           
ฟงนี้ บางคร้ังอาจารยที่ปรึกษาอาจสะทอนขอความหรือตีความ                 
ใหกระจางชัด หรือถามคําถามเพ่ือใหทราบถึงปญหาและความ
ตองการของนักศึกษา

  ๒) การนํา (Leading) คือ การกระตุนใหนักศึกษาที่ไมกลาพูด ไดพูด
ออกมา การนําจงึเปนการกระตุนใหนกัศกึษาสํารวจหรือแสดงออกถึง
ความรูสึก ทัศนคติ คานยิม หรือพฤติกรรมของตน การสะทอนกลับ 
(Refl ecting) เปนการชวยใหนกัศกึษาไดเขาใจตนเอง เขาใจความรูสกึ 
ประสบการณหรือปญหาไดถูกตองยิ่งขึ้น

  ๓) การสรุป (Summarization) คือ การท่ีอาจารยที่ปรึกษารวบรวม
ความคิดและความรูสึกที่สําคัญๆ ที่นักศึกษาแสดงออก การสรุป                  
จึงทําใหนักศึกษาไดสํารวจความคิดและความรูสึกของตนไดอยาง          
กวางขวาง

  ๔) การใหขอมูล (Informing) คือ วิธีการหนึ่งที่ชวยใหนักศึกษาได

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๓๕



เขาใจตนเองและสิ่งแวดลอมไดดียิ่งข้ึน ขอมูลที่จําเปนไดแก ขอมูล
เกี่ยวกับการศึกษา ขอมูลอาชีพ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง
สังคม ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจและเห็นลูทางในการ                
แกปญหา

  ๕) การใหกําลังใจ (Encouragement) เมื่อมีปญหานักศึกษามักรูสึก
ทอแท ขาดความมั่นใจ อาจารยที่ปรึกษาจึงควรกระตุนใหกําลังใจให
นักศึกษากลาสูปญหา เกิดความมั่นใจและพรอมที่จะแกไขปญหา

  ๖) การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณี อาจารยที่ปรึกษาอาจ
เสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาใหแก
นักศึกษา การเสนอแนะควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชเหตุผลของ
ตนเองใหมากเพื่อใหสามารถตัดสินใจดวยตนเอง 

 วิธีการใหคําปรึกษาเปนเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งตองมีการ
ศกึษาอบรมและมีการฝกปฏิบตัเิพ่ือใหเกิดความรู ความชํานาญ จงึจะสามารถแกไข
ปญหาของนักศึกษาไดอยางกวางขวาง อาจารยที่ปรึกษาที่ไมไดอบรมมาทางดาน
นี้โดยเฉพาะ แตตองมีหนาท่ีชวยเหลือนักศึกษาจึงตองศึกษาและฝกหัดเทคนิค           
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความรู ความชํานาญพอสมควร อยางไรก็ตาม ปญหาของ
นักศึกษาบางอยางเปนปญหาท่ีแกไขไดยาก หรือตองใชเวลา เชน ปญหาทาง
เศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว การขัดแยงกับบิดา-มารดา อาจารยที่ปรึกษาควรชวย
ใหนักศึกษายอมรับสภาพและหาทางคลี่คลายปญหาตอไป ในขณะที่มีปญหา 
นกัศกึษาอาจมีอาการเก็บกดอยู อาจารยทีป่รึกษาจึงควรเปดโอกาสใหนกัศึกษาได
ระบายอารมณ ความรูสึก โดยเปนผูฟงที่ดี  ควรใหกําลังใจ ใหความอบอุน และ            
ใชเทคนิคที่ไดกลาวมาแลว ก็จะสามารถชวยเหลือนักศึกษาไดมากพอสมควร
 
 ถานักศึกษามีปญหาเก่ียวกับอารมณ หรือปญหาเก่ียวกับการตัดสินใจท่ี
สําคัญมาก อาจารยที่ปรึกษาควรแนะนําใหนักศึกษาไปขอรับความชวยเหลือจาก
ผูที่มีความเช่ียวชาญ เชน งานแนะแนวฯ ที่กองกิจการนักศึกษาก็จะสามารถ                  
ชวยเหลือใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกนักศึกษาได 

๓๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ปญหาที่พบบอยในนักศึกษา                             



ปญหาที่พบบอยในนักศึกษา 

 ปญหาที่มักจะพบในนักศึกษาวัยรุน เนื่องมาจากการตองเผชิญกับ                   
การปรับตัวหลายๆ ดานพรอมๆ กัน เริ่มตั้งแตการปรับตัวกับระบบการเรียนใน
มหาวิทยาลัย การปรับตัวกับเพื่อนตางเพศ การเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น                 
การทํากิจกรรมที่แตกตางออกไปจากการเรียนในโรงเรียน จึงทําใหนักศึกษา                  
อาจจะเกิดปญหาตางๆ ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาควรจะไดมีขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือ                    
ใหการชวยเหลือไดทันทวงที ดังนี้ 

 ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช :
 (๑) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) 
 ลักษณะสําคัญ นกัศกึษาจะปรบัตวัเขากบัคนอืน่ไดยาก มกัจะเอาตัวเอง
เปนศูนยกลาง เอาแตใจตัว มีนิสัยผิดปกติในการดําเนินชีวิต พฤติกรรม                              
ไมเหมาะสม ไมยืดหยุน ฝงแนน และไมรูตัววาบกพรอง มักโทษคนอื่น ไมปรับตัว
เขากับสิ่งแวดลอม มักมีปญหาความสัมพันธกับเพื่อนๆและคนรอบขาง  
 อาการ บุคลิกภาพไมสมวัย ขาดวุฒภิาวะ ขาดความรับผดิชอบ หลบเลีย่ง
ปญหา ทําใหมีปญหาในการเรียน และการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน

 (๒) โรคความผิดปกติในการปรับตัว (Adjustment Disorder) 
 ลักษณะสําคัญ อาการมักจะเกิดข้ึนหลังพบกับการเปล่ียนแปลง หรือ
ความเครียดในชีวิตประจําวัน (Psychosocial Stressors) เชน การยายสถาน               
ที่เรียน การมีเพื่อนกลุมใหม การอยูหอพัก ฯลฯ ซึ่งอาการเหลานี้มักจะเกิดภายใน 
๓-๖ เดือน และมักจะหายเอง หากนักศึกษาปรับตัวได   
 อาการ เครียด วิตกกังวล นอนไมหลับ ปวดหัว ปวดทอง ซึมเศรา                   
เบื่อหนาย เซ็ง ไมมีความสุข สมาธิสั้น ความจําแย เบ่ืออาหาร หลบเลี่ยงไมเรียน 
บางรายอาจมีพฤติกรรม กาวราว เกเร ตอตาน อาจจะหันไปหายาเสพติด หรือ
เท่ียวเตรมากขึ้น 

๓๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 (๓) โรคเครียด (Psychosomatic Disorder) 
 อาการ อาการทางรางกาย มักจะเกิดอาการโรคแผลในกระเพาะอาหาร 
ทําใหเกิดอาการทองเสีย ทองผูก อาเจียน รวมถึง กลามเน้ือเกร็งแข็งตัว                             
เจ็บปวดบริเวณศีรษะ คอ หลัง หรือเอว กลามเนื้อกระตุก มือสั่น ใจคอสั่น                      
ความดันโลหิตสูง ปสสาวะบอย บางรายอาจเกิดโรคเริม หรือเปนหวัด 

 (๔) โรคซึมเศรา (Major Depression) 
 ลักษณะสําคัญ เปนโรคทางอารมณแบบหนึง่ นกัศกึษามกัไมแจมใสราเริง
เหมือนเดิม ไมมีความสุข เบ่ืออาหาร นาํหนักลด นอนไมหลับ สมาธิความจําเส่ือมไป 
ความคิดและการเคลื่อนไหวชาลง รูสึกตัวเองไรคา มีความผิด เบื่อชีวิต คิดอยาก
ตาย และมีการพยายามฆาตัวตาย ซึ่งหากพบวานักศึกษามีอาการขางตน อาจารย
ที่ปรึกษาอยาไดนิ่งนอนใจ เนื่องจากโรคซึมเศรา สามารถรักษาใหหายขาดได

 (๕) โรคประสาท (Anxiety Disorder) 
 อาการ นกัศกึษามอีาการเครยีด และวิตกกงัวล ซึง่มกัจะเปนอาการเรือ้รงั 
รักษาไดยาก โรคประสาทท่ีพบบอยไดแก 
  โรคประสาทวิตกกังวล หรือ โรคกังวล (Generalized Anxiety 
  Disorder) มักจะมีการกังวลทั่วๆ ไปทุกเรื่อง เปนเรื้อรัง มีอาการของ
  ระบบกลามเนื้อ
  โรคประสาทซึมเศรา (Dysthymia) มักมีอาการซึมเศราเรื้อรัง
  โรคประสาทยํ้าคิดยํ้าทํา (Obsessive-Compulsive Disorder)
  โรคกลัว (Phobic Disorder) มีอาการกลัวอยางไมสมเหตุสมผล

 (๖) โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
 อาการ นักศึกษามีอาการหลงผิด หูแวว ไมอยูในโลกความเปนจริง 
อารมณและพฤติกรรมผิดปกติ มีการกระทําแปลกๆ โดยไมคํานึงถึงกาลเทศะ                    
มีการหวาดระแวง เชื่อแปลกๆ และรูสึกวาตนเองผิดปกติ 

 (๗) โรคจิตเวช (Organic Mental Disorder) 
 อาการ สมองทํางานสับสน ทําใหการคิดและการตัดสินใจไมดีนัก                       
ความจําไมดี สติสัมปชัญญะข้ึนๆ ลงๆ มีอาการทางจิตไดทุกรูปแบบ เชน                     
โรคจิตที่เกิดจากการใชยาบา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๓๙



 (๘) ภาวะรักรวมเพศ (Homosexualism) 
 ลักษณะสําคัญ มีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกันเอง ภาวะ                 
รักรวมเพศไมใชโรค และไมสามารถรักษาได 

 (๙) โรคติดสารเสพติด (Substance Use Disorder) 
 อาการ ใชสารเสพติดซํ้าๆ จนเปนอันตรายตอตนเอง เมื่อขาดสารน้ี                  
จะเกิดอาการลงแดง (อยากยา) สารเสพติดท่ีนักศึกษาใชมากไดแก เหลา บุหรี่                 
ยากลอมประสาท ยาบา กัญชา การรักษาทําไดคอนขางยาก แมรักษาหายแลว 
โอกาสกลับไปใชสารเสพติดยังมีสูง  

แนวทางการชวยเหลือ : ควรแนะนําใหนักศึกษาพบจิตแพทย เพราะอาการ                
ดังกลาวรักษายาก และตองการความรวมมือจากหลายฝาย นักศึกษาตองไดรับ 
การตรวจเปนพิเศษ และตองใชเวลานานในการติดตามและใหความชวยเหลือ 
นอกจากน้ี การมีสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา อาจารยก็สามารถใชเทคนิคการให
คําปรึกษาชวยเหลือเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพบางอยางของนักศึกษาได 
 ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษา สามารถติดตอประสานงาน งานกิจการนักศึกษา 
คณะตนสังกัด หรือ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหประสานสงตอ
นักศึกษาพบแพทยเฉพาะทาง เพื่อรับการรักษาตอไป  

คําแนะนําการสงตอนักศึกษารับการชวยเหลือทางจิตเวช
 การสงตอนักศึกษาเขารับการชวยเหลือทางจิตเวช ควรทําดวยความ                
นุมนวล ใหนักศึกษาเกิดความเขาใจและรวมมือ ดังนี้ 
  อาจารยที่ปรึกษาอธิบายความจําเปน ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับ

จากการพบจิตแพทย หรือนักจิตวิทยา และไมควรปดบังวา อาจารยที่
จะพบคือจิตแพทย

  อาจารยท่ีปรึกษาช้ีใหเห็นขอดี เชน จิตแพทยมีเวลาในการพูดคุย
ทําความเขาใจปญหาไดละเอียด และอาจมีวิธีชวยเหลือที่ดี

  อาจารยที่ปรึกษาควรสรางความสบายใจใหนักศึกษาวา คนที่พบ
จิตแพทยไมจําเปนตองเปนโรคจิต โรคประสาท หรือจิตเวชรายแรง             
แตมีปญหาท่ีจิตแพทย สามารถเขาถึงสาเหตุ และมีวิธีการแกไขที่ดี 

๔๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



  อาจารยตองแสดงความมั่นใจวาการพบจิตแพทยจะไมมีการเปดเผย
ขอมูลใหผูอื่นรับรูและไมมีผลเสียตอเร่ืองการเรียน ขอมูลทุกอยางจะ
ถูกเก็บเปนความลับ

  ถานักศึกษาตองไดรับการรักษาดวยยา อาจารยที่ปรึกษามีหนาท่ี
สนับสนนุใหนกัศกึษากนิยาอยางตอเนือ่ง สมํา่เสมอ ไมควรหยดุยาเอง 
และติดตามสอบถามการพบจิตแพทยเปนระยะๆ ถาหากพบวา
นักศึกษาเกิดผลขางเคียงของยา ใหแนะนํานักศึกษากลับไปพบแพทย
ผูดูแลทันที

  การติดตอกับจิตแพทย สามารถประสานงานกับ หนวยสุขภาพ                   
คณะตนสังกัด หรือ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

 ปญหาในการปรับตัวกับเพื่อน 
 นกัศกึษาท่ีมปีญหาในการปรับตัวกับเพ่ือน มกัมปีญหาบุคลิกภาพสวนตัว
อยูแลว ขาดความเขาใจ-เห็นอกเห็นใจคนอื่น เอาตัวเองเปนศูนยกลาง ไมปรับตัว
เองใหเขากับเพื่อน ทําใหเปนที่รังเกียจ ไมมีใครคบดวย นักศึกษาหลายคนที่ขาด
ทักษะการเขาสังคม การคบเพื่อน ทําใหเครียดเมื่อตองปรับตัวเขากับเพื่อนใหม 
บางคนขาดความควบคุมตนเอง เมือ่มีความสนใจในเพ่ือนตางเพศ ไมสนใจการเรยีน 
นําไปสูการมีเพศสัมพันธ การตั้งครรภ และการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธได 
 แนวทางการชวยเหลือ : อาจารยที่ปรึกษาควรสํารวจพฤติกรรม ดวยการ
พูดคุยในประเด็นดังนี้ 
  นักศึกษาคิดอยางไรกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เห็นวาเปนปญหาหรือไม 
  พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอยางไร
  คิดวาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เหมาะสมหรือไม ไมเหมาะสมอยางไร
  เมื่อมีพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้น ผลที่ตามมาคืออะไร 
  รูสึกอยางไรกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
  ถายอนกลับไปแกไขไดจะทําอยางไร 
  จะปองกันไมใหเกิดขึ้นไดอยางไร 
และระหวางการพูดคุย อาจารยที่ปรึกษาควรชมนักศึกษาในสวนที่ดี เชน การรูจัก
รับผิดชอบ รูสํานึกผิด มีจิตสํานึกที่ดี แมจะทําผิดไปแลวก็ตาม แตหากนักศึกษายัง
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ไมรูวาตนเองผิดอยางไร ตอนไหน อาจารยที่ปรึกษาตองทําการสรุปเหตุการณที่
เปนปญหา ซึ่งจําเปนตองมีขอมูลชัดเจน และควรเปนขอมูลที่อาจารยพบเห็นเอง 
(First-hand information) และหากเปนขอมลูท่ีบอกเลามา กต็องมหีลกัฐานยนืยนั
ชดัเจน อยาเปดโอกาสใหนกัศกึษาแกตวั แตไมตองบบีคัน้ใหนกัศกึษารบัผิด แตให
ฟงเหตุจูงใจที่ทําใหนักศึกษาทําพฤติกรรมนั้น 
 นอกจากนี้ อาจารยที่ปรึกษาควรขอคําแนะนําจากผูบริหารฝายกิจการ
นักศึกษา เพื่อขอคําแนะนําและวางแผนชวยเหลือตอไป 

 ปญหาในการเรียน 
 นักศึกษาที่มีปญหาเรื่องบุคลิกภาพอยูกอน มักมีปญหาในการเรียนหลาย
รูปแบบ เชน 
 ๑. หนีเรียน
 ๒. เรียนไมรูเรื่อง ผลการเรียนตํ่า
 ๓. เครียดเรื่องการเรียน 
 ๔. ไมสนใจเรียน ไมรับผิดชอบตอหนาที่
 ๕. เรียนไมเปน 
 ๖. เบื่อเรียน อยากลาออกไปเรียนอยางอื่น 
 แนวทางการชวยเหลือ: เมื่ออาจารยที่ปรึกษา พบวานักศึกษามีปญหา              
การเรียน ควรปฏิบัติดังนี้ 
  กระตุนใหนักศึกษาเลาปญหา โดยอาจารยที่ปรึกษาตั้งใจรับฟงปญหา

ที่เกิดขึ้น
  คนหาสาเหตุปญหาการเรียน และหาทางแกไข ซึง่อาจารยทีป่รกึษาอาจ

ตองปรกึษาหารอืทมีอาจารย รวมถงึอาจจะตองไดรบัการตรวจประเมนิ
สติปญญา อารมณ เพื่อเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น

  อาจารยทาํการสาํรวจแรงจงูใจในการเรยีนตอใหจบ และความคาดหวงั
ของนักศึกษา และพอแม

  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการชวยคิดแกไขปญหา วาเขาจะทําอะไร              
ทําอยางไร อยากเรียนอะไร ทําอาชีพอะไร ถาไมเรียนพอแมจะ                       
คิดอยางไร เคยคิดบางหรือไม บอยแคไหน

๔๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



  อาจารยที่ปรึกษาขอพบพอแม เพื่อทราบขอมูล และอาจจะตองแจง            
ใหครอบครวันกัศกึษาทราบในเบ้ืองตน เพือ่ใหมสีวนรวมในการวางแผน
ชวยเหลือ

  สอบถามเพ่ือนนกัศกึษา เพือ่ใหขอมลูสิง่แวดลอมและอาจจะขอใหเพือ่น
กระตุน ติดตามและชวยเหลือเทาที่ทําได 

  อาจารยที่ปรึกษาอาจชวยเหลือโดยตรง เชน สอนเสริม
  อาจารยแนะนําใหนักศึกษาเขารวมกิจรรมนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะ

การเปนผูนํา พัฒนาบุคลิกภาพเปนตน 

 ปญหาเศรษฐกิจ-ครอบครัว 
 นกัศึกษาบางคนมีปญหาขาดแคลนเงิน เนือ่งจากครอบครัวยากจน ขดัสน
เงินทอง หรือพอแมประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในขณะเรียน ทาํใหขาด
เงินใชจาย ปญหาดังกลาวมักทําใหนักศึกษาเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา กอใหเกิด
ปญหาการเรียนตามมา
 ปญหาครอบครัวเปนปญหาท่ีรบกวนจิตใจนักศึกษา หากปญหาครอบครัว
เรื้อรังมานาน จะสงผลถึงปญหาบุคลิกภาพของนักศึกษาตอเนื่องมาดวย 

 ปญหาสุขภาพ 
 นักศึกษาหลายคนมีโรคประจําตัว หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทําใหเกิดโรค               
ไดงาย เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคอวน สมรรถภาพทางกายต่ํา รางกาย               
ไมแข็งแรง เจ็บปวยบอย กลายเปนสุขภาพจิตตามมา หรือ ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงาย

ขอสังเกต:
หากจําเปนตองรายงานปญหาของนักศึกษาให
บคุคลอ่ืนทราบ ตองไดรบัการยินยอมจากนักศึกษา
กอน และขอใหเนนการเก็บรักษาปญหาของ
นักศึกษาใหเปนความลับ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๔๓



บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทHotline ๒๔ ชั่วโมงโทร. ๐๘๗-๖๗๑-๖๖๖๘และ ๐๘๗-๖๗๑-๖๖๖๙

ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา
นักศึกษา - MU Friends
ชั้น 3 ศูนยการเรียนรูมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

แจงเหตุดวนเหตุราย 

ภายในมหาวิทยาลัย 

๒๔ ชั่วโมง
โทร. ๐๒-๔๔๑ ๔๔๐๐ 

 ปญหาดานวินัย
 เมื่อนักศึกษาเกิดปญหาทางดานวินัย อาจารยที่ปรึกษาตองทําการ
วิเคราะหสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้น ยอมรับนักศึกษาที่มีปญหาดานวินัย เพื่อ     
นําไปสูการใหคําปรึกษาตอการทําผิด สรางเงื่อนไขตอการปรับพฤติกรรมใหไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น และนักศึกษาตองไดรับความรวมมือและมีพันธสัญญาตอกันบันทึก
ติดตามความกาวหนา ผลการปรับพฤติกรรม ประสานผูเก่ียวของ รวมกันดูแล 
ติดตามอยางตอเน่ืองเพื่อปองกันไมมีพฤติกรรมเดิมเกิดขึ้นซํ้า

MU Friends

๔๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษา



เอกสารจําเปนสําหรับอาจารยที่ปรึกษา  

  ไฟล Power Point แสดงขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษาในการให   
คําแนะนําแกนักศึกษา  
 ดาวนโหลดไดที่ : เว็บไซต กองบริหารการศึกษา  http://intranet.               
mahidol/op/oraa/

  คูมือนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
“2011 @ Salaya” 
 ดาวนโหลดไดที่  http://intranet.mahidol/op/oraa/

  คูมือ เชน คูมืออาจารยที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ป ๒๕๕๔                  
คูมือกิจกรรมนักศึกษา 
 ขอรับไดที่ : กองบริหารการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ศูนนยการเรียนรู
มหิดล และงานการศึกษาประจําสวนงาน ดาวนโหลดไดที่ เว็บไซตกองบริหาร                
การศึกษา http://intranet.mahidol/op/oraa/ หรือ กองกิจการนักศึกษา 
http://www.orsa.mahidol.ac.th

  หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด 
 ขอรับไดที่   :   งานการศึกษาประจําสวนงาน

  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา                 
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ดาวนโหลดไดที ่:  http://www.student.mahidol.ac.th (ดภูาคผนวก)

  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวินัยนักศึกษา ๒๕๕๓  
 ดาวนโหลดไดที่ :  http://www.orsa.mahidol.ac.th (ดูภาคผนวก)

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรตอเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ดาวนโหลดไดที่ :    http://www.student.mahidol.ac.th 

  ประกาศคณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่ง การศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ดาวนโหลดไดที ่:    http://www.student.mahidol.ac.th (ดภูาคผนวก)

๔๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขอมูลทะเบียนและประมวลผล



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

หมายเหตุ : 

นักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียน
ในรายวิชาตางๆของภาคการศึกษาถัดไป

นักศึกษาเตรียมรหัสผานเพื่อ Login สําหรับการลงทะเบียน

นักศึกษาเตรียมเลขที่บัญชีธนาคาร* ตามที่นักศึกษาระบุไวใน
หนังสือยินยอมหักเงินชําระคาธรรมเนียม

เมื่อลงทะเบียนเรียนและชําระเงินออนไลนแลว
นักศึกษาตองตรวจสอบการลงทะเบียนใหถูกตอง

นักศึกษาพิมพเอกสารการลงทะเบียนเรียน จํานวน ๓ ชุด 
ใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับรอง

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนใหอาจารยที่ปรึกษา ๑ ชุด
ที่ฝายการศึกษาหรือฝายวิชาการที่คณะตนสังกัด ๑ ชุด 

และนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด

๑. เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร                
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เทานั้น
๒. ในบัญชีตองมีเงินฝากไมนอยกวาคาธรรมเนียมการศึกษาใน
แตละภาค และหลังหักคาธรรมเนียมการศึกษาแลวตองมีเงิน                     
คงเหลือในบัญชีอยางนอย ๒๐๐.- บาท

๔๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขอกําหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

การลงทะเบียนปกติ ระยะเวลา ๒ สัปดาห โดยเริ่มตั้งแตกอนเปดภาคการ
ศึกษา ๓ สัปดาห จนถึงกอนเปดภาคการศึกษา ๑ 
สัปดาห

การลงทะเบียนลาชา
ระยะท่ี ๑

ระยะเวลา ๑ สัปดาห นับตั้งแต ๑ สัปดาหกอนเปด
ภาคการศึกษาจนถึงวันเปดภาคการศึกษา โดยชําระ
คาปรับการลงทะเบียนลาชา ๕๐๐.- บาท

การลงทะเบียนลาชา
ระยะท่ี ๒

ระยะเวลา ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
จนถึง ๒ สปัดาห หลงัเปดภาคการศึกษา โดยตองชําระ
คาปรับการลงทะเบียนลาชาคร้ังที่ ๑ (๕๐๐.- บาท) 
พรอมชําระคาปรับรายวัน วันละ ๑๐๐.- บาท (สูงสุด 
๑๔ วัน เปนเงิน ๑,๔๐๐.- บาท รวมคาปรับทั้งสิ้น 
๑,๙๐๐.- บาท) 

ระยะเวลาส้ินสุดการ
ลงทะเบียน

นับตั้ งแต ๒ สัปดาห หลังเปดภาคการศึกษา               
หากยังไมลงทะเบียนเรียนจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา

 ๑. นกัศกึษามีหนาทีอ่านประกาศการลงทะเบียน และอัตราคาธรรมเนียมการ

ศึกษา ประจําปการศึกษานั้นๆ

 ๒. นักศึกษาตองปรึกษาอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนทุกครั้ง

 ๓. นักศึกษาทุกประเภท ตองลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว 

ดังนี้

 กําหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๔๙



นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนหลังจากเปดภาคเรียนปกติ                
เปนเวลา ๒ สัปดาห หรือภาคเรียนฤดูรอน ๑ สัปดาห ถือวา               
ไมประสงคจะศกึษาตอ และหากนกัศกึษาไมขอผอนผันลวงหนา 
หรือไมติดตองานการศึกษาประจําคณะ จะพนสภาพการเปน
นักศึกษาและไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดอีกตอไป

 ๔. นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนรายวิชา ดังตอไปนี้ได
   รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับกอน แตยังสอบไมผานรายวิชาบังคับกอน
   รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแลว ไดผลการศึกษา เปน F และ/หรือ 

ถอนรายวิชา “W” รวมกันครบ ๓ ครั้ง จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
 การลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี
   ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดในแตละชั้นป
   ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาท่ีตองการ โดยรายวิชาน้ันตองมี

เวลาเรียนไมทับซอนกับรายวิชาอื่น

ตัวอยาง  :  หลักสูตรพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ ๒ เปดภาคเรียน               
  วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๔  กําหนดการลงทะเบียนดังนี้

การลงทะเบียน กําหนดการ อัตราคาปรับ

๑. การลงทะเบียนปกติ ๑๖ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๔ -

๒. ลงทะเบียนลาชา 
    ระยะที่ ๑

๓๐ พ.ค. – ๕ ม.ิย. ๒๕๕๔ ๕๐๐.- บาท

๓. ลงทะเบียนลาชา 
    ระยะที่ ๒

๖ – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ วันละ ๑๐๐.- บาท

๔. สิ้นสุดการลงทะเบียน  ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๔

ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิไดที ่ http://www.student.mahidol.ac.th  หวัขอ: ขอมูล
การศึกษา

๕๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ
ภาคปกติ ภาคฤดูรอน

๕.๑ การเพ่ิม
      รายวิชา

ภายใน ๒ สัปดาห
แรกหลงัเปดภาคการ
ศึกษา

ภายใน ๑ สัปดาห
แรกหลังเปดภาคการ
ศึกษา

นักศึกษาทุนตองชําระเงิน
คารายวิชาทีล่งทะเบียนเพ่ิม
เองกอน แลวนําใบเสร็จไป
เบิกภายหลัง (แตนศ.ทุน 
กยศ.ไมสามารถเบิกได)

๕.๒ การลด
      รายวิชา

ภายใน ๒ สัปดาห
แรกหลงัเปดภาคการ
ศึกษา

ภายใน ๑ สัปดาห
แรกหลังเปดภาคการ
ศึกษา

รายวิชาทีล่ด จะไมบนัทึกใน
ใบแสดงผลการศึกษา และ
ไมนบัครัง้ในการลงทะเบยีน

๕.๓ การถอน
      รายวิชา

หลังเปดภาคไปแลว 
๒ สัปดาหจนถึงกอน
สอบปลายภาค ๑ 
สัปดาห

หลังเปดภาคไปแลว 
๑ สัปดาหจนถึงกอน
สอบปลายภาค ๑ 
สัปดาห

บนัทกึผลเปน W ในใบแสดง
ผลการศึกษาและนับครั้ง
ของการลงทะเบียนรายวิชา
นั้น

 การเพ่ิม ลด และถอนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา ตองมี
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ียังคงเรียนในภาคการศึกษาน้ันไมตํ่ากวา 
๙ หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ
ไมเกิน ๙ หนวยกิต ในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ยกเวนในภาคการศึกษาสุดทาย
ที่จะจบหลักสูตรซึ่งจะตองขอและไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย 
 ถานักศึกษาถอนรายวิชาไมทันภายในกําหนด และไมเขาสอบ
รายวิชานั้น จะไดผลการศึกษาเปน F ทันที

 ๖. การสอบแกตัว จะบันทึกผลไวในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมระบุวา
เปนการสอบแกตัว แตในระบบของมหาวิทยาลัยจะมีการบันทึกวาเปนผลจาก                  
การสอบแกตัว ซึ่งนักศึกษาที่สอบแกตัว ไมวารายวิชาใด จะไมไดรับเกียรตินิยม

๕. กําหนดการลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๕๑



 

 ๗. การตรวจสอบการลงทะเบียน
   สาํหรับนกัศกึษา  เมือ่ลงทะเบยีนเรยีนและระบบตอบรบัแลว นกัศกึษา
ตองตรวจสอบความถูกตองของการลงทะเบียนทันที ผานเว็บไซต http://www.
student.mahidol.ac.th  หัวขอ : e-Registration เลือกที่หัวขอ “สอบถามการ
ลงทะเบียน/พมิพรายงาน” หากพบวาขอมลูการลงทะเบยีนไมถกูตอง ใหนกัศกึษา
ยืน่คํารองขอแกไขขอมลูภายใน ๒ สปัดาห หลงัเปดภาคการศึกษาปกติ หรอืภายใน 
๑ สัปดาห หลังเปดภาคการศึกษาฤดูรอน หากนักศึกษาไมดําเนินการแกไขตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการตามความเหมาะสม
   สําหรับอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบการ                
ลงทะเบียนของนักศึกษาไดที่เว็บไซต http://www.student.mahidol.ac.th                
(ดูรูปดานลาง) หัวขอ : e-Classlist  หรือตรวจสอบจากใบลงทะเบียนรายวิชา       
ที่นักศึกษานํามาให 

๕๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 ๘. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจากบัญชีเงินฝาก
   มหาวทิยาลยัมหดิลใชระบบการชาํระเงนิคาธรรมเนยีมการศกึษา
โดยหักเงินจากบัญชีออมทรัพยของนักศึกษาผานธนาคารในทุกภาคการศึกษา 
ยกเวนภาคการศึกษาแรกสําหรับนักศึกษาใหม ดังน้ันนักศึกษาจะตองมีบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยของ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) หรือ ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนักศึกษาตองทําหนังสือยินยอมใหมหาวิทยาลัยหัก
คาธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก และยื่นในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม 
   ใหนักศึกษาใช เลขที่บัญชีธนาคารที่ เคยแจงไวกับทาง
มหาวิทยาลัยจนกวาจะจบการศึกษา  โดยไมเปลี่ยน หรือ ปดบัญชีธนาคาร 
เพราะจะทําใหไมสามารถชําระเงินทันเวลาที่กําหนดไว  
   หากมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร หรือ เลขที่บัญชี นักศึกษา
ตองทําหนังสือยินยอมธนาคารฉบับใหม  และสงใหกองบริหารการศึกษากอนการ
ลงทะเบียนอยางนอย ๑ เดือน

 ๙. การขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
   นกัศกึษาทีไ่มสามารถชาํระเงนิภายในเวลาทีก่าํหนด ใหยืน่คาํรอง
ขอผอนผนัการชาํระคาธรรมเนยีมการศกึษา กอนเริม่ลงทะเบยีนไมนอยกวา ๓ วนั 
ที่งานการศึกษาของคณะที่สังกัด หรือ งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหาร
การศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองดําเนินการดวยตนเองเทานั้น 
หากการดําเนินการทีม่ขีอผดิพลาด นกัศกึษาจะตองเปนผูรบัผดิชอบ ยกเวนขอผดิ
พลาดที่เกิดจากระบบมหาวิทยาลัย

ขอกําหนดการลาพักการศึกษา 
 หากนักศึกษา 
 ..... ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
 .... ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวม
  โครงการอ่ืนๆ   
 .... เจ็บปวยตองพักรักษาตัว
 .... มีความจําเปนสวนตัวทําใหไมสามารถมาเรียนได

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๕๓



 ใหดําเนินการดังนี้ 
 ๑. ยืน่คาํรองตอคณบดหีรอืผูทีค่ณบดมีอบหมายโดยเรว็ทีส่ดุ เพือ่ใหคณะ
กรรมการประจําคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดมอบ
หมาย พิจารณาอนุมัติ
 ๒. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อรักษา
สภาพการเปนนักศึกษา ระหวางที่ลาพักการศึกษา  มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา
 ๓. เมือ่จะกลับเขาศกึษา นกัศกึษาจะตองยืน่คาํรองขอกลับเขาศกึษาตอ
คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไม
นอยกวา ๑ สัปดาห 

การจําแนกสภาพนักศึกษา
 การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก                  
จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบ
ทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแต
เริ่มเขาศึกษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒ เปนตนไป จะจําแนกสภาพ
นกัศึกษา เมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกตขิองแตละภาค หรอืเมือ่ส้ินปการศกึษาสาํหรบั
หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนื่องตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับ
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา             
ฤดูรอนได 
 ซึ่งการจําแนกสภาพนักศึกษาแบงเปนนักศึกษาสภาพปกติ และสภาพ
วิทยาทัณฑ ดังตอไปนี้
 ๑. นักศึกษาสภาพปกติ ไดแกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการ
ศึกษาแรก  หรือนักศึกษาท่ีสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐
 ๒. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ  ไดแกนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๑.๕๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  จําแนกออกเปน  ๒ ประเภท คือ
  ประเภทท่ี ๑ ไดแกนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต  ๑.๕๐  
   แตไมถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทท่ี ๒ ไดแกนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต  ๑.๘๐  
   แตไมถึง  ๒.๐๐  

๕๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้ (กรณีที่พบบอย)
  ลงทะเบยีนรายวิชาใดวชิาหนึง่ ครบ ๓ ครัง้ แตยงัสอบไมผานตามเกณฑ

ที่กําหนด
  นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียน หลังจากเปดภาคการศึกษาไปแลว ๒ 

สัปดาห
  ประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

หรือ สถาบันรวม/สถาบันสมทบ
  ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูที่มีปญหาทางสุขภาพจิตจนเปน

อุปสรรคตอการศึกษา
  อธิการบดีมีคําสั่งให พนสภาพการเปนนักศึกษา
  ตาย

การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายใหทกุรายวิชามีการประเมินการจัดการเรียน
การสอน เพือ่นาํผลการประเมนิไปปรบัปรงุและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนให
เกดิความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน มหาวิทยาลัยมหิดลจงึไดจดัทําระบบ
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน โดยนักศึกษาสามารถเขาทําแบบประเมินได               
ที่เว็บไซต  http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation ซึ่งกําหนดให
นักศึกษาทําการประเมินในสวนของรายวิชาและอาจารยผูสอน ที่ไดลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปที่ ๑ สามารถทําการประเมิน                     
การจัดการเรียนการสอนในชวงกอนสอบปลายภาคการศึกษา ๒ สัปดาห สําหรับ
นกัศึกษาช้ันปอืน่สามารถเขาทําประเมินไดตามระยะเวลาท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 
โดยอาจารยผูสอนจะเปนผูแจงใหนักศึกษาทราบตอไป
 นกัศึกษาแตละคนตองประเมนิการจดัการเรยีนการสอนใหครบทกุรายวชิา
ในแตละภาคการศึกษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๕๕



ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ

โดย
กองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา 

ที่อาจารยที่ปรึกษาควรทราบ



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนปกติ และลงทะเบียนเพิ่ม

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ กอนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษานําเงินเขาบัญชีเงินฝาก กอนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน
ภายในระยะเวลาที่

กําหนดใหลงทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา ทันที

นักศึกษาพิมพเอกสารการลงทะเบียนเรียน
จํานวน ๓ ชุด ใหอาจารยที่ปรึกษา

ลงนามรับรอง

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให
อาจารยที่ปรึกษา ๑ ชุด - ฝายการศึกษา
หรือฝายวิชาการที่คณะตนสังกัด ๑ ชุด
และนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนไดที่เว็บไซต 

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

ภายในสัปดาหที่ ๓
หลังเปดภาคการศึกษา

ขั้นตอน ระยะเวลาที่ดําเนินการ

๕๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม เฉพาะนักศึกษาทุน

กอนวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

นักศึกษานําเงินเขาบัญชีเงินฝาก

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
จะตองยืนยันการชําระเงิน

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนไดที่เว็บไซต 

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

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให
อาจารยที่ปรึกษา ๑ ชุด - ฝายการศึกษา
หรือฝายวิชาการท่ีคณะตนสังกัด ๑ ชุด
และนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด

นักศึกษาพิมพเอกสารการลงทะเบียนเรียน
จํานวน ๓ ชุด ใหอาจารยที่ปรึกษา

ลงนามรับรอง

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ

กอนวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

ภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหลงทะเบียน

ทันที

ภายในสัปดาหที่ ๓
หลังเปดภาคการศึกษา

ระยะเวลาที่ดําเนินการขั้นตอน

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๕๙



ขั้นตอนการขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา กอนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาย่ืนคํารองท่ีงานการศึกษา
ประจําคณะ ระบุเหตุผลและวันทีส่ามารถ

ชําระเงินได พรอมแนบหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

กอนกําหนด
การลงทะเบียน ๓ วัน

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดใหลงทะเบียน

นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติ ภายใน ๑๐ วัน
นับจากวันที่ยื่นคํารอง

นักศึกษาชําระคาลงทะเบียน
ผานบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ระบุไวในคํารอง

นักศึกษานําใบฝากเงินมาแสดงที่
งานการศึกษาประจําคณะ หรือ 

กองบริหารการศึกษา 
ศูนยการเรียนรูมหิดล

ทันที

นักศึกษารายงานผลการลงทะเบียน
และผลการขอผอนผัน

ใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ

ขั้นตอน ระยะเวลาที่ดําเนินการ

๖๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขั้นตอนการลาพักและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

นักศึกษาขอรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษาย่ืนคํารองขอลาพักและรักษาสภาพ
การเปนนักศึกษาที่งานการศึกษาประจําคณะ

นักศึกษาชําระคารักษาสภาพการเปน
นักศึกษา ผานบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

นักศึกษานําใบฝากเงินมาแสดงที่งาน
การศึกษาประจําคณะ หรือ กองบริหาร

การศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

นักศึกษารายงานผลการลาพัก และ
การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

ใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ 
และอาจารยที่ปรึกษาติดตามนักศึกษา

ในการลงทะเบียนครั้งตอไป

ภายใน ๔ สัปดาห
หลังเปดภาคการศกึษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๖๑



ข้ันตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี ๑

ขั้นตอน ระยะเวลาท่ีดําเนินการ

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

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา
การลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาเลือกเสร*ี

นักศึกษานําเงินเขาบัญชีเงินฝาก

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน
และจะตองยืนยันการชําระเงิน

ภายในกําหนด
การลงทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี
ที่ลงทะเบียน ทันที

นักศึกษาพิมพเอกสารการลงทะเบียนเรียน
จํานวน ๓ ชุด ใหอาจารยที่ปรึกษา

ลงนามรับรอง

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนไดที่เว็บไซต 

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

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให
อาจารยที่ปรึกษา ๑ ชุด - ฝายการศึกษา
หรือฝายวิชาการที่คณะตนสังกัด ๑ ชุด
และนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด

กอนวันลงทะเบียนเรียน

กอนวันลงทะเบียนเรียน

กอนวันลงทะเบียนเรียน

ภายในสัปดาหที่ ๓ 
หลังเปดภาคการศึกษา

*หมายเหตุ 
- รายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ สวนใหญเปนวิชาทางดาน
กีฬา ภาษา และสังคม นักศึกษา
แตละหลักสูตรอาจลงเรียนในภาค
ตนหรือปลาย หรือไมตองลงเรียน
เลยก็ได ขึ้นอยูกับแผนการศึกษาของ
หลักสูตรนั้น ๆ
- นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ตองเลือกเรียน  
ในกลุมรายวิชาเลือกเสรีที่ประกาศ
อยูในเว็บไซตขางตนเทาน้ัน

๖๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ข้ันตอนการขอกูยืมเงิน กยศ. 
เฉพาะนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ - ผูกูรายใหม (ไมเคยย่ืนกู) 

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

นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผาน
ในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต
http://www.studentloan.or.th

กุมภาพันธ-มีนาคม 

นักศึกษากรอก แบบคําขอกูยืม และ
แบบยนืยนัการกูยมืในระบบ e-Studentloan

ที่เว็บไซตกองกิจการนักศึกษา
กุมภาพันธ

นักศึกษาดาวนโหลดเอกสาร 
แบบคําขอกูยืม และ แบบยืนยันการกูยืม

จัดสงใหกองกิจการนักศึกษา

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
กองกิจการนักศึกษา 

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

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์
กูยืมเงิน กยศ. ที่เว็บไซต 

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

นักศึกษาบันทึกและพิมพสัญญากูยืมเงิน
กยศ. จากระบบ e-Studentloan นําไป

ยื่นที่กองกิจการนักศึกษา เพื่อให
ตรวจสอบความถูกตอง

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
กองกิจการนักศึกษา

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

นักศึกษาติดตอกองกิจการนักศึกษา
เพื่อตรวจสอบยอดเงินกูพรอมลงชื่อ
ในแบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนฯ

กรกฎาคม

กองกิจการนักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอน
กูยืมเงิน กยศ. ในสวนของมหาวิทยาลัย 

หากมีปญหาใหนักศึกษาติดตอ 
กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๖๓



ข้ันตอนการขอกูยืมเงิน กยศ. 
เฉพาะนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ - ผูกูตอเน่ือง 

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

นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผานใน
ระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต 
http://www.studentloan.or.th

นักศึกษากรอกแบบคําขอกูยืมและ
แบบยืนยนัการกูยมืในระบบ e-Studentloan 

ที่เว็บไซตกองกิจการนักศึกษา
กุมภาพันธ

นักศึกษาดาวนโหลดเอกสาร 
แบบคําขอกูยืม และ แบบยืนยันการกูยืม

จัดสงใหกองกิจการนักศึกษา

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
กองกิจการนักศึกษา 

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

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์
กูยืมเงิน กยศ. ที่เว็บไซต 

http://www.orsa.mahidol.ac.th
มีนาคม

นักศึกษาบันทึกและพิมพสัญญากูยืมเงิน
กยศ. จากระบบ e-Studentloan นําไป

ยื่นที่กองกิจการนักศึกษา เพื่อให
ตรวจสอบความถูกตอง

ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
กองกิจการนักศึกษา

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

นักศึกษาติดตอกองกิจการนักศึกษา
เพื่อตรวจสอบยอดเงินกูพรอมลงชื่อ
ในแบบยืนยันจํานวนเงินคาเลาเรียนฯ

มีนาคม

กองกิจการนักศึกษาดําเนินการตามข้ันตอน
กูยืมเงิน กยศ. ในสวนของมหาวิทยาลัย 

หากมีปญหาใหนักศึกษาติดตอ 
กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

๖๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



* หมายเหตุ ทนุการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เปนทนุใหเปลา โดยกองกิจการนักศกึษา 
จัดสรรเงินทุนกระจายใหแตละสวนงาน ในสัดสวนตางๆ กันตามจํานวน
นักศึกษาที่เดือดรอน (ศึกษาจากสถิติปที่ผานมา) 

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล*

นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา
โดยขอรับไดที่ งานกิจการนักศึกษา คณะตนสังกัด
หรือ กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

เดือนมิถุนายน
เปดภาคการศกึษาที ่๑

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา และใหอาจารย
กรอกความเห็นในแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาสงแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา 
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะตนสังกัด

นักศึกษาเขารับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาของคณะตนสังกัด

คณะตนสังกัด ประกาศผลการพิจารณา
ผูรับทุนการศึกษา

คณะแจงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนฯ ไปยัง
กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

คณะมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ไดรับทุนฯ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๖๕



ขั้นตอนการขอยืมเงินฉุกเฉิน

นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอยืมเงินฉุกเฉิน
โดยขอรับไดที ่งานกิจการนักศึกษาคณะตนสงักัด 
หรอืกองกจิการนักศกึษา ศนูยการเรยีนรูมหดิล

ชวงเดือนมิถุนายน
เปดภาคเรียนที่ ๑

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา และใหอาจารย
กรอกความเห็นในแบบฟอรมขอยืมเงินฉุกเฉิน

นักศึกษาสงแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะตนสังกัด

คณะตนสังกัดสัมภาษณนักศึกษาเพ่ือพิจารณา
ความจําเปน และใหการเห็นชอบฯ

คณะตนสังกัด จัดทําบันทึกสรุปความเห็น 
สงไปยัง กองกิจการนักศึกษา    

ศูนยการเรียนรูมหิดล

กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ขออนุมัติเบิกจายเช็ค นับจากวันไดรับ

บันทึกจากคณะ
ภายใน ๓ วันทําการ

นักศึกษาติดตอ ขอรับเช็คเงินยืมไดที่
กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

นักศึกษาชําระเงินคืน ไดที่ 
งานกิจการนักศึกษา คณะตนสังกัด หรือ

กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล
ภายในเวลา ๖ เดือน

นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ

๖๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขั้นตอนการเขารับการรักษาพยาบาล 
กรณีเจ็บปวยดานรางกาย

นักศึกษาเจ็บปวยดานรางกาย

เจ็บปวยทั่วไป

กรณีพักอยูนอก
วิทยาเขตศาลายา

ติดตอหนวยบริการสุขภาพ
ณ คณะตนสังกัดของนักศึกษา 

ในวัน-เวลาราชการ

กรณีพักอยูใน
วิทยาเขตศาลายา

ติดตอหอพักนักศึกษา 
(บานมหิดล) ๒๔ ชม. 

ติดตอหนวยบริการสุขภาพ
 MU Health 

โทร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๒๙-๓๐ 
ในวัน-เวลาราชการ

อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน

กรณีพักอยูใน   
วิทยาเขตศาลายา

ติดตอหนวยบริการสุขภาพ 
MU Health 

โทร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๒๙-๓๐ 
ในวัน-เวลาราชการ

ติดตอหนวยรักษาความ
ปลอดภัย โทรศัพท 
๐๒-๔๔๑ ๔๔๐๐ 
ตลอด ๒๔ ชม.

กรณีพักอยูนอก
วิทยาเขตศาลายา

เขารักษาในโรงพยาบาล**

**ขอใหนักศึกษาเขารับการรักษา 
ณ โรงพยาบาลในสงักดัมหาวทิยาลัย
มหิดล กอน ไดแก รพ.ศิริราช/
รพ.รามาธิบด/ีรพ.เวชศาสตรเขตรอน 
และศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยมหิดล

 กรณีที่นักศึกษาตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสังกดัของมหาวิทยาลัย นกัศึกษา
ตองเตรียมเอกสารดังตอไปนี้ 
 ๑. บัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับนักศึกษาไทย)
 ๒. บัตรประจําตัวนักศึกษา
 หากนักศึกษาเจ็บปวยไมรูสึกตัว ใหเพื่อนหรือผูพบเห็นปฏิบัติตามข้ันตอนขางตน 
และใหแจงทางโรงพยาบาลวา “ขอรักษากรณีฉุกเฉิน” 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ : 
 หนวยบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Health) โทร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๒๙-๓๐              
 ในวันและเวลาราชการ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๖๗



ขั้นตอนการเขารับการรักษาพยาบาล 
กรณีเจ็บปวยดานจิตใจ

ติดตองานแนะแนว/
หอง MU Friends
กองกิจการนักศึกษา

ชั้น ๓ อาคาร
ศูนยการเรียนรูมหิดล

ติดตอ 
Hotline ๒๔ ชม. 

หมายเลข 
๐๘๗-๖๗๑ ๖๖๖๘ ถึง ๙ 

นักศึกษาเจ็บปวยดานจิตใจ

๖๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



สารพันปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา



เร่ือง...คนขี้ลืม
น.ส. ออยอิ่งเปนคนหลง ๆ ลืม ๆ 
วันหน่ึงออยอ่ิงนึกไดวายังไมลง
ทะเบียน และไดเลยกําหนดการ             
ลงทะเบียนไปแลว ออยอ่ิงเสียใจ 
มากจะชวยออยอิ่งไดอยางไร?

 ภายใน ๒ สปัดาหหลงัจากวันเปดภาคการศึกษา นกัศกึษาสามารถลงทะเบียน
ลาชาได แตตองชําระคาปรับลาชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวลาเปนประเด็น
สําคัญที่สุด  หากมีขอขัดของตองติดตอภายในกําหนดเวลาลงทะเบียน

 สายเกินไปแลว.. เมื่อพนกําหนดการลงทะเบียนเรียนลาชา (หลังจากวันเปด
ภาคการศึกษา ๒ สัปดาห) นักศึกษาที่ยังไมไดลงทะเบียนจะตองลงทะเบียนลาพักเพื่อ
รกัษาสภาพการเปนนกัศกึษาในภาคการศกึษานัน้เทานัน้ ไมมโีอกาสลงทะเบยีนรายวชิา
แลว สงผลใหตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือปการศึกษาหนา ทําใหจบชา
กวาเวลาที่กําหนดในหลักสูตร

เรื่อง...นายพลาดพลั้ง   
นายพลาดพลั้ง เปนนักศึกษาคณะ....................
ลงทะเบียนรายวิชาผิด ทําอยางไรดี?

 หากอยูในชวงการลงทะเบียนเพิ่ม/ลดรายวิชา (๒ สัปดาหหลังวันเปดภาคการ
ศึกษา) ใหเพิ่มรายวิชาที่ถูกตอง และลดรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด (ไมไดคาหนวยกิตวิชา
ที่ลดคืน)
 หากพนกําหนดการลงทะเบียนเพ่ิม/ลดรายวิชา ตองลงทะเบียนถอนรายวิชา
แทน (ปรากฏผลการศึกษาเปน “W” ใน Transcript) หากพนกาํหนดการขอถอนรายวิชา
แลว จะไมสามารถแกไขรายวิชาได รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดจะไดผลการศกึษาเปน F 
 นักศึกษาควรตรวจสอบรายวิชาที่ระบบการลงทะเบียนในทันที วาถูกตอง               
หรือไม และแกไขภายในกําหนด

 วธิทีีด่ทีีส่ดุ คอื ปรกึษากับอาจารยทีป่รกึษาใหมัน่ใจกอนวาจะตองลงทะเบียน
รายวิชาใดบาง และเม่ือเขาไปในระบบลงทะเบียนออนไลน ตองตรวจสอบใหแนใจวา
เลือกรายวิชาไดถูกตองและครบถวนกอน ....Click “ยืนยัน” การลงทะเบียน

๗๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



เรื่อง...ชอบฝาก นายฝากฝง  ทําอะไรชอบฝากเพ่ือนทํา...(สบายดีไมตอง                   
ทําเอง) วันหนึ่งฝากเพื่อนลงทะเบียนให ปรากฏวาเพื่อน                   
ลงทะเบียนใหไมสําเร็จ แลวลืมแจงใหนายฝากฝงทราบ          
นายฝากฝงเขาใจวาตนเองไดลงทะเบียนเรียบรอยแลว                   
จึงไมไดตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตอมานายฝากฝง
ไปถอนเงินที่ธนาคารแลวพบวาเงินคาเทอมยังไมถูกตัด 
สงผลใหนายฝากฝงลงทะเบียนไมทันในภาคการศึกษา
นั้น นายฝากฝงเสียใจมาก จะทําอยางไรดี?

 สายไปเสียแลว.....ในภาคน้ันนายฝากฝงตองลงทะเบยีนลาพกัเพือ่รกัษาสภาพ
การเปนนักศึกษา ไมไดเรียนไป ๑ เทอม เพราะไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาได สงผล
ใหตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือปการศึกษาหนา ทําใหจบชากวาเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร

 การลงทะเบียนเรียนไมควรฝากเพ่ือนลงทะเบียนให หากมีความจําเปนจริง ๆ  
ตองใหผูอื่นลงทะเบียนให ตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนดวยตนเอง และตรวจสอบ
ยอดเงินในบัญชีวาธนาคารไดตัดเงินหรือไม หากมีปญหาใหติดตองานการศึกษาของ
คณะ/งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษาโดยดวน

เรื่อง...นักศึกษาทุน
น.ส. เรียนด ี เปนนกัศกึษาทุน.... (ทนุกูยมืฯ/
ทนุคณะ/ทนุอืน่ ๆ ) เขาใจวาผดิ คดิวาคณะ/
งานกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา  
ดําเนินการจายคาธรรมเนียมรายวิชาที่ลง
ทะเบียนเพิ่ม โดยไมตองทําอะไรเอง

 เมื่อลงทะเบียนรายวิชาแลว  ถาเปนนักศึกษาทุน และระบบบันทึกขอมูลทุน
แลว จะข้ึนขอความวา “นักศึกษาทุน” ถาระบบไมขึ้นขอความดังกลาวตองติดตอ 
งานการศึกษาคณะ/งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา
 นักศึกษาทุนทุกประเภท ไมตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเอง ในการ 
ลงทะเบียนรายวิชาแบบปกติ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ในชั้นปที่ ๑ เปนตนไป
 นักศึกษาทุนทุกประเภท ถาลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาในภาคการศึกษาใด
ก็ตาม ใหนักศึกษาชําระเงินเองกอน แลวนําใบเสร็จไปเบิกจากเจาของทุนในภายหลัง 
ยกเวนนักศึกษาทุนกยศ. ไมสามารถเบิกได

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๗๑



เรื่อง...พลั้งเผลอ
น.ส. พลั้งเผลอ  ลงทะเบียนรายวิชาปกติเรียบรอยแลว  
ตอมาตองการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา จึงไดเขาระบบ
ลงทะเบียนเพิ่ม เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนจะ              
แสดงรายวิชาที่ น.ส. พลั้งเผลอ ลงทะเบียนเรียนไว
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น น.ส. พลั้งเผลอ เขาใจวา
ตนเองเรียนเพ่ิมวิชาเดียวจึงคลิกเคร่ืองหมายถูกใน
กลอง หนารายวิชาทั้งหมดออก ผลท่ีเกิดข้ึน                         
คือเปนการลดรายวิชา D (Drop) ที่ลงทะเบียนไว                 
ครั้งแรกออก

 นักศึกษาตองติดตองานการศึกษาคณะ/งานทะเบียนและประมวลผล 
กองบริหารการศึกษาเพื่อดําเนินการแกไขตอไป

ติดตอขอมูลเพิ่มเติมไดที่:

 กองบริหารการศึกษา โทรศัพท  ๐๒-๘๔๙ ๔๕๖๑ - ๗๔
  โทรสาร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๕๘

 กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท ๐๒-๘๔๙ ๔๕๐๑ - ๒๐ และ  
   ๐๒-๘๔๙ ๔๕๒๔ - ๒๘
  โทรสาร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๐๑

๗๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



หมายเลขโทรศัพทและเว็บไซตควรรู



รายช่ือ หมายเลขโทรศัพท และ Email ผูบริหารระดับสวนงาน

รองคณบดี/ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา  : 

 คณะ/วิทยาลัย/รายช่ือ โทรศัพท E-mail

คณะกายภาพบําบัด
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศศิรินวรัตน ๐๒-๔๔๑-๕๔๕๐#๒๐๘๐๓ ptmva@mahidol.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร
ผศ.บัณฑิต จิรจริยาเวช ๐๒-๖๖๐-๗๙๐๖ dtbjr@mahidol.ac.th

คณะเทคนิคการแพทย
ผศ.ดร.สุพรรณี ศานติวิจัย ๐๒-๔๑๙-๗๑๗๒ mtsst@mahidol.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อ.ดร.รวีศักด์ิ ธนวงศสุวรรณ ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๙ itrtw@mahidol.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร
รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ ๐๒-๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐#๑๓๐๖ nsvtc@mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.สุวัฒน เบญจพลพิทักษ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๒ rasbj@mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ผศ.นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ๐๒-๔๑๙-๖๔๔๕ simlh@mahidol.ac.th

คณะเภสัชศาสตร
รศ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล ๐๒-๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑#๑๕๐๗-๘  pyscl@mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันช่ัง ๐๒-๒๐๑-๕๐๐๕ tettp@mahidol.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร
อ.ดร.รุง กิตติพิชัย ๐๒-๘๘๙-๒๑๓๘#๖๐๐๖ egrkt@mahidol.ac.th
 
คณะเวชศาสตรเขตรอน
รศ.วรัญญา วองวิทย ๐๒-๓๕๔-๙๑๔๙ tmwwg@mahidol.ac.th

คณะศิลปศาสตร
ผศ.ปองรัตน รัตนภิญโญวงศ ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๑-๔ #๒๐๔      pongratmu@windowslive.com
 

๗๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 คณะ/วิทยาลัย/รายช่ือ โทรศัพท E-mail

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รศ.พิเชฎฐ กาลามเกษตร ๐๒-๘๐๐-๒๘๔๐#๑๐๑๗ shpkl@mahidol.ac.th
 
คณะสัตวแพทยศาสตร
อ.สพ.ญ.ดร.วลาสินี มูลอามาตย ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๒#๑๔๐๘ vswsc@mahidol.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร
ผศ.ปรีชา ลอเสรีวานิช ๐๒-๓๕๔-๘๕๔๓ phplw@mahidol.ac.th

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐#๒๓๑๐ enrrc@mahidol.ac.th
 
บัณฑิตวิทยาลัย
รศ. ดร.พญ. พัชรีย เลิศฤทธ์ิ ๐๒-๔๔๑-๔๑๒๕#๒๐๐ sipwy@mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
ผศ.สิงหนาท นอมเนียน ๐๓๔-๕๘๕ ๐๖๐, kasinhanat@mahidol.ac.th
 ๐๘๖-๓๗๗-๙๙๔๗  

วิทยาลัยการจัดการ
อ.บุริม โอทภานนท ๐๒-๒๐๖-๒๐๐๐ cmburim@mahidol.ac.th 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป
อ.อริยา เจริญสุข ๐๒-๘๐๐-๒๕๒๕-๓๐#๑๑๘ msacr@mahidol.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.ย่ิงยศ เจียรวุฒิ ๐๒-๔๔๑-๐๖๔๘-๕๐#๑๗๑๙ icyingyot@mahidol.ac.th

วิทยาลัยราชสุดา
ผศ.ดร.ปยะรัตน นุชผองใส ๐๒-๘๘๙-๕๓๑๕-๙ tepns@mahidol.ac.th

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
รศ.ศิริรัตน หิรัญรัตน  ๐๒-๔๔๑-๔๒๙๕-๘ #๒๐๕ U_kai@hotmail.com 

วิทยาลัยศาสนศึกษา
อ.สมบูรณ วัฒนะ ๐๒-๘๐๐-๒๖๓๐#๒๑๓ crswt@mahidol.ac.th 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๗๕



 คณะ/วิทยาลัย/รายช่ือ โทรศัพท E-mail

คณะกายภาพบําบัด
ดร.วรรณเพ็ญ จันทรศิรินุเคราะห  ๐๒-๔๔๑-๕๔๕๐#๒๑๗๐๕ ptwcs@mahidol.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร
ผศ.บัณฑิต จิรจริยาเวช ๐๒-๖๖๐-๗๙๐๖ dtbjr@mahidol.ac.th

คณะเทคนิคการแพทย
ผศ.ดร.ระพีพร ใหญเจริญ ๐๒-๔๑๙-๗๑๗๓ mtryc@mahidol.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อ.ดร.รวีศักด์ิ ธนวงศสุวรรณ ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๙ itrtw@mahidol.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร
รศ.ประอรนุช ตุลยาทร ๐๒-๔๑๙-๗๔๖๖#๑๓๑๒ nspty@mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.โฉมชบา สิรินันทน ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๖ racsn@mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ผศ.พญ.สุนันทา ฉันทกาญจน ๐๒-๔๑๙-๗๖๑๖ sisuc@mahidol.ac.th

คณะเภสัชศาสตร
อ.ลิขสิทธ์ิ วงศศรศักด์ิ ๐๒-๖๔๔-๘๖๗๗#๑๑๒๒ pylvs@mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร
อ.ดร.ระพี บุญเปล้ือง ๐๒-๒๐๑-๕๐๕๑ scrbp@mahidol.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร
อ.ดร.รุง กิตติพิชัย ๐๒-๘๘๙-๒๑๓๘#๖๐๐๖ egrkt@mahidol.ac.th

คณะเวชศาสตรเขตรอน
ผศ.โชติชวง พนโสภณกุล ๐๒-๓๕๔-๙๑๐๐-๔ tmcpm@mahidol.ac.th

คณะศิลปศาสตร
อ.พิกุลกานต รุจิราภา ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๑-๔#๑๐๔ scprc@mahidol.ac.th

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ผศ. ดร. พราม อินพรม ๐๒-๘๐๐-๒๘๔๐-๗๘ shpip@mahidol.ac.th

รองคณบดี/ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

๗๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 คณะ/วิทยาลัย/รายช่ือ โทรศัพท E-mail

คณะสัตวแพทยศาสตร
อ. น.สพ. รุงโรจน โอสถานนท   ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๒#๒๒๑๙ vsros@mahidol.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร
ผศ.ปรีชา ลอเสรีวานิช ๐๒-๓๕๔-๘๕๔๓ phplw@mahidol.ac.th

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
อ.ดร.นรินทร บุญตานนท ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐#๒๒๑๑ ennbt@mahidol.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต ๐๒-๔๔๑-๔๑๒๕#๒๐๔ ststw@mahidol.ac.th

วิทยาลัยการจัดการ
ดร.ณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี ๐๒-๒๐๖-๒๐๐๐ cmnathasit@mahidol.ac.th

วิทยาลัยดุริยางคศิลป
อ.กัณณิกา กาญจนะโยธิน ๐๒-๘๐๐-๒๕๒๕ mskkj@mahidol.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ
อ.ไมเคิล แนกลิส ๐๒-๔๔๑-๐๖๔๘-๕๐#๑๒๑๒ icmichaeln@mahidol.ac.th

วิทยาลัยราชสุดา
อ.อรอนงค สงเจริญ ๐๒-๘๘๙-๕๓๑๕#๒๐๔ rsosc@mahidol.ac.th

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
อ.ภวดล รักทวี ๐๒-๔๔๑-๔๒๙๕-๘#๑๐๒ Musssa๒๕๕๑@gmail.com

วิทยาลัยศาสนศึกษา
อ.สมบูรณ วัฒนะ ๐๒-๘๐๐-๒๖๓๐#๒๑๓ crswt@mahidol.ac.th

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๗๗



เว็บไซตสําคัญ
เว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล : โทรศัพท ๐๒-๘๔๙ ๖๐๐๐
 http://www.mahidol.ac.th 
เว็บไซตนักศึกษา :
 http://www.student.mahidol.ac.th/  
เว็บไซตระบบการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา : 
 http://www.student.mahidol.ac.th/registration/ 
เว็บไซตการประเมินการเรียนการสอนออนไลน :
 http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation
เว็บไซตตรวจสอบการลงทะเบียน : 
 http://intranet.student.mahidol/EClasslist/ 
เว็บไซตกองบริหารการศึกษา : โทรศัพท ๐๒-๘๔๙ ๔๕๖๑ - ๗๔
 http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/ 
เว็บไซตกองกิจการนักศึกษา : 
 โทรศัพท ๐๒-๘๔๙ ๔๕๐๑ - ๒๐ และ ๐๒-๘๔๙ ๔๕๒๔ - ๒๘
 http://www.orsa.mahidol.ac.th   
 http://www.muhome.mahidol.ac.th
เว็บบอรดกองกิจการนักศึกษา :
 http://www.orsa.mahidol.ac.th/index.php/webboard 
เว็บไซต Activity Transcript (ใบรับรองกิจกรรม) :
 http://activity.mahidol.ac.th/
เว็บไซตสโมสรนักศึกษา :
 http://www.stdassoc.mahidol.ac.th/ 
เว็บไซตสภานักศึกษา :
 http://www.stdcouncil.mahidol.ac.th/ 
เว็บไซตกองคลัง : โทรศัพท ๐๒-๘๔๙ ๖๑๖๐ – ๖๑๙๗
 http://www.op.mahidol.ac.th/orfa
เว็บไซตกองเทคโนโลยีสารสนเทศ : โทรศัพท ๐๒-๘๔๙ ๖๐๒๒-๖๐๘๙
 http://muit.mahidol/
เว็บไซตสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ :
 http://www.mualumni.mahidol.ac.th
เว็บไซตทุนกูยืม กยศ. :
 http://www.studentloan.or.th 

๗๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ภาคผนวก



ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๒

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีใหเหมาะสม  และสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   สภามหาวิทยาลยัมหิดลในการประชุมครั้งท่ี ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้   

ขอ ๑.   ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”

ขอ ๒.  ใหใชขอบงัคบันีส้าํหรบันกัศึกษาระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาตรมีหาวทิยาลยั
มหิดลที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒ เปนตนไป  

ขอ ๓.   ในขอบังคับนี้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล
 “คณะ” หมายความรวมถึง   สวนงานที่เรียกช่ืออยาง
  อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการเรียน
  การสอน
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจํา
  สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
  คณะที่มีการเรียนการสอน
 “คณบดี” หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานที่เรียกช่ือ
  อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการเรียน
  การสอน
 “หลักสูตร” หมายถึงหลักสตูรระดับอนุปรญิญาและปริญญา
  ตรทีีส่อดคลองและสนบัสนนุนโยบาย หรอืการ

๘๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



  ดําเนินงานหรือ ขอบังคบั กฎ ระเบยีบของสภา
  วชิาชพี หรอืกองการประกอบโรคศลิปะ(ถาม)ี 
  และไดรับการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย
  โดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได
  รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/
  การปรับปรุงหลักสูตรแลว
 “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญา
  และปริญญาตรี
 “คณะกรรมการหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจาก
  คณบดี เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและ
  พิจารณาหลักสูตร

ขอ ๔.   การรับนักศึกษา 
 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนกัศกึษาเขาศกึษา
ในหลักสูตรตามเงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดย
ความเห็นชอบของอธิการบดี ซึ่งการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ 
 ๔.๑  มหาวิทยาลยัมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผาน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดย

ผานความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

ขอ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้
 ๕.๑  ระบบทวิภาค ปการศกึษาหน่ึงๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศกึษาปกต ิคอื 

ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาค
การศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ และให
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกติ

 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหน่ึงๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาท่ี ๓ โดย               
๑ ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา ๑๒ สปัดาห ซึง่อาจ
แบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๘๑



แตละคณะ  และใหกาํหนดระยะเวลาและจาํนวนหนวยกติ โดยมสีดัสวน
เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ

 ๕.๓ ระบบอื่น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน ซึ่งตองแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตรใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค

ขอ ๖. การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา   ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
 ๖.๑ ระบบทวิภาค
  (๑) รายวชิาภาคทฤษฎ ีทีใ่ชเวลาบรรยาย หรอืการอภปิรายปญหา หรอื

การศึกษาที่เทียบเทาที่ใชเวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอย
กวา ๑๕ ชั่วโมง  และศึกษาดวยตนเอง  ๒  ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ
ไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ 
หนวยกิตระบบทวิภาค

  (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่                 
เทียบเทา ที่ใชเวลา ๒ - ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง   
และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมง                 
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

  (๓)  การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการ
ทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย              
ที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมง และศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชัว่โมงตอสปัดาห หรอื ๑๕ ชัว่โมง ตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

 ๖.๒ ระบบไตรภาค
  (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา  

หรือการศึกษาที่เทียบเทา ที่ใชเวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไม
นอยกวา ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห 
หรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 
๑ หนวยกิตระบบไตรภาค

  (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศึกษาที่                
เทียบเทา ที่ใชเวลา ๒-๓ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง   
และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชั่วโมง                    
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค

  (๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการ

๘๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ทําโครงงานหรือกิจกรรมการ เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่
ใชเวลา ๓-๖  ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒  ชั่วโมง และศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชัว่โมงตอสปัดาห หรอื ๑๒ ชัว่โมง ตอภาคการศกึษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค

  ๖.๓  ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได                        
ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะ             
มอบหมายพิจารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความ               
เหมาะสม โดยใหแสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับ
ระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย

ขอ ๗. จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
 ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ 

หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ป
การศึกษา

 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ 
หนวยกติทวภิาค หรอื ๑๘๗.๕ หนวยกติไตรภาค ใชเวลาศกึษาไมเกิน ๑๐ 
ปการศึกษา   

 ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอย
กวา ๑๘๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๒๒๕ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษา
ไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา

 ๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๗๒ 
หนวยกิตทวิภาค  หรอื ๙๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ป
การศึกษา

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ปริญญาตรี และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถวนและใหระบุ คําวา  “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
  ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษา                 
ในหลักสูตรนั้น

ขอ ๘.  การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา
 ๘.๑ สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
  ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ  ซึ่งมี
แตมประจํา ดังนี้  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๘๓



   สัญลักษณ แตมประจํา
   A ๔.๐๐
   B + ๓.๕๐
   B ๓.๐๐
   C + ๒.๕๐
   C ๒.๐๐
   D + ๑.๕๐
   D ๑.๐๐
   F ๐.๐๐ 
 ๘.๒ สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา
         ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมี     
ความหมาย ดังนี้
  สัญลักษณ ความหมาย
   AU การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
   I รอการประเมินผล (Incomplete)
   P การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
   S พอใจ (Satisfactory)
   T การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)
   U ไมพอใจ (Unsatisfactory)
   W ถอนการศึกษา (Withdrawal)
   X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)

 ๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
    (๑) สัญลักษณที่มีแตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S   

เปนการประเมินผลวา ได หรือ ผาน (Pass) ในแตละรายวิชา
  (๒)  สัญลักษณที่มีแตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ใน

แตละรายวชิาถอืวามคีวามรูความสามารถตํา่กวาเกณฑ ถาจะตดัสนิ
การประเมินผลเปนอยางอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ 
ในกรณี ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตัว เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะให
สัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S

 ๘.๔ การให F จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
  (๑) นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานท่ีประเมินผลวา ตก
  (๒)  นกัศกึษาขาดสอบ โดยไมไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการประจําคณะ

หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย

๘๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



  (๓)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑
  (๔)  นกัศึกษาทําผดิระเบียบการสอบ เชน เขาสอบสายเกินเวลาท่ีกาํหนด  

ทาํผดิวนิยัวาดวยการแตงกายนักศกึษา  หรอืมกีารกระทําตามขอ ๒๒  
และไดรับการตัดสินใหตก

  (๕)  นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงาน
ภายใน ๑ ภาคการศกึษาปกตติามการจดัการศกึษาแบบทวิภาค และ
ไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาท่ีไดสัญลักษณ I ยกเวนกรณีที่
นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒                         

  ๖)  นกัศึกษาท่ีไดสญัลกัษณ P แลวไมสอบ และ/หรอืไมสงผลการปฏบิตัิ
งานตามท่ีกําหนด

  (๗)  นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน 
๘.๓ (๒) หรือสอบแกตัว หรือปฏิบัติงานแกตัวแลว แตยังประเมินผล
วา  “ไมได” หรือ “ไมผาน”

 ๘.๕ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมี
หนวยกติ แตภาควชิาหรอืคณะเหน็วาไมควรจาํแนกผลการศกึษาออกเปน
สัญลักษณที่มีแตมประจํา

 ๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาท่ีนกัศึกษาแจงความจํานงเขารวม
ศึกษา โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

 ๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
  (๑)  นกัศกึษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมใีบรบัรอง

แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ                 
มีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย

  (๒)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดย             
มใีบรับรองแพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะ
กรรมการประจําคณะมอบหมาย

  (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยให
อยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการประจาํคณะ หรอืผูทีค่ณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๘๕



 ๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงาน                  
ตอเนื่องกันมากกวา ๑ ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชา
นั้นยังไมสิ้นสุด

 ๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีท่ีโอนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบัน
อ่ืน

 ๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
  (๑) ในรายวิชาท่ีนกัศกึษาไดรบัอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓
  (๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
  (๓)   นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
  ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงาน

ผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกําหนด

ขอ  ๙.   การลงทะเบียน
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวา
ที่แตละหลักสูตรกําหนดโดยเปนไปตามเง่ือนไข ดังนี้
 ๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน 
๒๒ หนวยกติ และในภาคฤดรูอนใหลงทะเบยีนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกติ 
โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือนักศึกษาดําเนินการไดครบ             
ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด

    หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมีการลงทะเบียนเรียน
ที่มีจํานวนหนวยกิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนได ทั้งนี้ ตองไมกระทบ
กระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองเรียนใหครบตาม
รายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร

 ๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซํ้า จะทําไดตอเมื่อ 
  (๑) รายวิชานั้นไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการ

ประจําคณะ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ
เห็นวานักศึกษาควรเรียนซํ้า ตามขอ ๘.๓ (๒) กรณี ที่เปนรายวิชา
เลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได หรือ

  (๒)  นกัศกึษาตองการเรยีนซํา้ในรายวชิาทีเ่รยีนแลว เพือ่แกไขผลการศกึษา
ใหไดแตมเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา และ อาจารยที่ปรึกษา

  (๓)  การลงทะเบียนเรียนซํ้าในแตละรายวิชา ตามขอ ๙.๒ (๑) และ                 

๘๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขอ ๙.๒ (๒) นกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนซํา้ไดตามจาํนวนครัง้ทีค่ณะ
กําหนด แตซํ้าไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ยกเวนกรณี ที่นักศึกษาไดรับ
อนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑ (๑) ขอ ๑๕.๑ (๒) และ 
ขอ ๑๕.๑ (๓)

 ๙.๓ การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร
  นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนใน

รายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด ไดตามขอ ๙.๑ และเมือ่เรยีนครบรายวชิา
ทีแ่ตละหลกัสตูรกาํหนดแลว จะไดรบัอนมุตัปิรญิญาของหลักสตูรนัน้ ทัง้นี้
ระยะเวลาการศกึษาในทกุหลกัสตูรตองไมเกนิ ๘ ปการศกึษา โดยนบัตัง้แต
แรกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

ขอ ๑๐. การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา  
 นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยประจําหลักสูตรและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
 ๑๐.๑  การขอเพ่ิมรายวิชา จะตองดาํเนนิการภายใน ๒ สปัดาหนบัจากวนัเปด

ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       
สาํหรบัรายวชิาทีม่ไิดเปดสอนพรอมกบัการเปดภาคการศกึษาใหขอเพิม่
ภายในสัปดาหแรกนับจากวันเร่ิมการศึกษาในรายวิชานั้น

 ๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา
และไมนับคร้ังในการลงทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห                
นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาค              
การศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด              
ภาคการศึกษา ใหขอลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาใน
รายวิชานั้น

 ๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปด                 
ภาคการศกึษาปกต ิหรอืหลงัสปัดาหแรกของภาคการศกึษาฤดรูอน หรอื
หลงัสปัดาหแรกนับจากวนัเริม่การศึกษารายวชิาทีเ่ปดสอนไมพรอมกบั
การเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหน่ึงสัปดาหกอนสอบ 
สิ้นสุด รายวิชานั้น รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการ
ศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไม
อนญุาต ใหเพิม่ ลด และ ถอนรายวิชา คณบดหีรอืผูทีค่ณบด ีมอบหมาย 
จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๘๗



ขอ ๑๑. เวลาเรียน
 นกัศกึษาตองมเีวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ทัง้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิการฝกงาน  
และการฝกภาคสนาม ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบใน
รายวิชานั้นๆ  

ขอ ๑๒. การนับจํานวนหนวยกิต
 ๑๒.๑ การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  

ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาท่ีไดรับ
การประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” เทานั้น ในกรณีที่นักศึกษา                    
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตครั้งสุดทาย ที่ประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” ไปคิดเปน
หนวยกิตสะสมเพียงคร้ังเดียว

 ๑๒.๒ การรวมจาํนวนหนวยกติเพือ่ใชในการคาํนวณแตมเฉลีย่  ใหนบัจาํนวน
หนวยกิตของทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจํา

   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหน่ึงครั้ง  
ใหนบัจาํนวนหนวยกิตทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันๆ ครัง้สดุทายไปใช
ในการคํานวณแตมเฉลี่ย

ขอ ๑๓.  การคิดแตมเฉลี่ย   
 แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม                  
การคํานวณแตมเฉลี่ยใหทําดังนี้
 ๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน               

ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตม
ประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวต้ังหารดวยจํานวน
หนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําท่ีศึกษาในภาค
การศึกษาน้ันๆ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงท่ี ๓

 ๑๓.๒ แตมเฉลีย่สะสม ใหคาํนวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาตัง้แตเริม่เขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลคร้ังสุดทาย โดยเอา
ผลรวมของผลคณูของหนวยกติกบัแตมประจาํของผล การศกึษาแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่
ศึกษา และผลการศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ 
ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓

   ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํา ใหนําแตมประจําของ
สัญลักษณที่ไดรับการประเมินคร้ังสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย

๘๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขอ ๑๔. การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต
 นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนยายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น                 
อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิตตามหลักสูตรได โดยไม
ตองลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาทีป่รากฏในหลกัสตูรน้ัน และมผีลการศึกษาท่ีมสีญัลกัษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนี้ใหใชเฉพาะนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติ             
ใหโอนยาย หรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น                 
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่            
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร  ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
 ๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต
  (๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษา                

ทั้งในหรือตางประเทศที่มีมาตรฐานไมตํ่ากวามหาวิทยาลัยมหิดล  
และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย

  (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาและใหประสบการณการ
เรียนรู ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามใน                 
สี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต และ
กรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย

  (๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน                 
๕ ป ถาไมเปนไปตามน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ

  (๔) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมตาํกวา C หรือเทียบเทา
  (๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่ง               

ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 ๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงคณบดี   
พรอมหลักฐานที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการหลักสูตรประจํา
ภาควิชาท่ีเกีย่วของและ/หรอืคณะกรรมการประจาํคณะเปนผูพจิารณาพรอมเหตผุลใน
การอนมุตั ิและนําเสนอมหาวทิยาลยั และ/หรอือธกิารบดเีปนผูอนมุตั ิหรอืใหความเหน็
ชอบการอนุมัติจากระดับคณะ
 ๑๔.๓ รายวชิาทีเ่ทยีบและโอนยายหนวยกติ จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา
ตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอนให โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนํามาคิดแตมเฉลี่ย
 ๑๔.๔ นักศึกษาท่ีขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต  
ตามขอ ๑๔.๑(๑) - ๑๔.๑(๓) มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ตองเปนไปตาม                   
ขอ ๒๑ ของขอบังคับฉบับนี้

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๘๙



 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มิไดอยูในขอบังคับใดให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาท่ีเกี่ยวของ และ/หรือคณะ
กรรมการประจําคณะ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี                     
เปนผูอนุมัติหรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ
 ทั้งน้ี ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑

ขอ ๑๕. การลาพักการศึกษา
 ๑๕.๑ นักศึกษาอาจย่ืนคํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังตอไปนี้
  (๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ          
  (๒)  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวม              

โครงการอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบดวย
  (๓)  เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลา

เรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการสุขภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอื่นที่รับรองโดย
แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย                        

  (๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการ
ศึกษาไดแตตองไดศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑ ภาค
การศึกษา และมีแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ การลาพักการ
ศกึษาตามขอ ๑๕.๑ใหนกัศกึษาย่ืนคาํรองตอคณบดี หรอืผูทีค่ณบดี
มอบหมายโดยเรว็ทีส่ดุ และใหคณบดหีรอืผูทีค่ณบดมีอบหมายเปน
ผูพิจารณาอนุมัติ 

 ๑๕.๒ เมือ่นักศึกษามเีหตสุดุวสิยัจําตองลาพกัการศกึษา  ดวยเหตผุลนอกเหนอื
จากที่ระบุไวในขอ ๑๕.๑ ใหยื่นคํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดี                   
มอบหมายโดยเร็วทีส่ดุ และใหคณะกรรมการประจําคณะหรอืผูทีค่ณะ
กรรมการประจาํคณะทีน่กัศกึษาสงักดัมอบหมายเปนผูพจิารณาอนมุตัิ

 ๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ใหอนุมัติไดครั้งละ                  
ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือ          
๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค ถามีความ
จําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษา
ใหมตามวิธีในขอ ๑๕.๑ หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี

 ๑๕.๔ ในกรณทีีน่กัศกึษาไดรบัอนมุตัใิหลาพกัการศกึษาใหนบัเวลาทีล่าพกัอยู
ในระยะเวลาการศึกษา ดวย ยกเวนนักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพัก
การศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) และ ขอ ๑๕.๑(๒) หรือในกรณีที่มี
เหตุสุดวิสัย ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณีๆ ไป

๙๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 ๑๕.๕ ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษานักศึกษาจะตองรักษาสภาพ
การเปนนักศึกษา โดยชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย

 ๑๕.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตอง
ยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอน
กําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา ๑ สัปดาห                    
การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน 
คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย

ขอ ๑๖. การจําแนกสภาพนักศึกษา
 ๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาเปนปแรกจะ

จําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการ
ศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาท่ีสามตามการจัดการศึกษา
แบบไตรภาค นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา  สวนนักศึกษาท่ีศึกษาตั้งแตปที่ ๒ 
เปนตนไป จะจําแนกสภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติของ
แตละภาค หรือเม่ือสิ้นปการศึกษา สําหรับหลักสูตรท่ีมีการศึกษา                 
ตอเนื่องตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา               
ฤดูรอนได

 ๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือ
สภาพวิทยาทัณฑ ดังตอไปนี้

  (๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปน                    
ภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่า
กวา ๒.๐๐

  (๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาท่ีสอบ ไดแตมเฉลี่ย
สะสมต้ังแต ๑.๕๐ แตไมถงึ ๒.๐๐ จาํแนกออกเปน ๒ ประเภท คอื  

   ประเภทที ่๑ ไดแก นกัศกึษาทีส่อบไดแตมเฉลีย่สะสม ตัง้แต ๑.๕๐ 
แตไมถึง ๑.๘๐

   ประเภทที ่๒ ไดแก นกัศกึษาทีส่อบไดแตมเฉลีย่สะสมตัง้แต ๑.๘๐ 
แตไมถึง ๒.๐๐ 

ขอ ๑๗. ฐานะชั้นปของนักศึกษา
 ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวน
ของหนวยกิตรวมของหลักสูตรน้ัน

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๙๑



ขอ ๑๘. การพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
 ๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตามขอ ๒๐
 ๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก
 ๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
  (๑) เมือ่มีการจาํแนกสภาพนักศกึษา และมีแตมเฉล่ียสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ 
  (๒) นกัศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที ่๑ ทีม่แีตมเฉลีย่สะสมตํา่กวา 

๑.๘๐ อกี ๒ ภาคการศึกษาติดตอกันทีม่กีารจําแนกสภาพนักศกึษา
ตามการจดัการศกึษาแบบทวภิาค หรอือกี ๓ ภาคการศกึษาตดิตอ
กันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ
ไตรภาค หรอือกี ๑ ปการศกึษาทีม่กีารจาํแนกสภาพนกัศกึษา  โดย
ใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓

  (๓) นกัศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที ่๒ ทีม่แีตมเฉลีย่สะสมตํา่กวา 
๒.๐๐ อกี  ๔ ภาคการศึกษาติดตอกนัท่ีมกีารจําแนกสภาพนักศกึษา
ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค  หรอือีก ๖ ภาคการศกึษาตดิตอ
กันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบ
ไตรภาค หรอือกี ๒ ปการศกึษาทีม่กีารจาํแนกสภาพนกัศกึษา  โดย
ใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓

  (๔)  ลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชาบงัคับครบจํานวนคร้ังตามขอ ๙.๒(๓) 
แลวผลการศึกษาหรือผลการสอบ  ยังคง  “ไมได” หรือ “ไมผาน”

  (๕)  มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร
  (๖)  เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไม

ลงทะเบียนเรียน หรือยังไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษา โดยขาดการติดตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร

  (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  หรือสถาบันรวม/สถาบันสมทบ

  (๘)  มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปน
อปุสรรคตอการประกอบวชิาชพี  ทัง้นี ้ใหมหาวิทยาลยัแตงตัง้คณะ
กรรมการ เพื่อพิจารณาขอมูล และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติ

  (๙)  ถูกลงโทษตามขอ ๒๒
  (๑๐) ตาย

๙๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขอ ๑๙. การสําเร็จการศึกษา
 ๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี(๔ป)สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา

ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   
 ๑๙.๒  หลกัสตูรปริญญาตรี (๕ ป) สาํเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษา

ปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา   
 ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ 

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาค               

การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

ขอ ๒๐. การใหอนุปริญญาหรือปริญญา  
 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี
   ๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอื่น ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
 ๒๐.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๒.๐๐
 ๒๐.๓  เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศักดิ์ศรีแหงอนุปริญญาหรือ
  ปริญญาน้ัน

ขอ ๒๑. การใหปริญญาเกียรตินิยม
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐ 
หนวยกติ ซึง่รวมทัง้รายวชิาทีน่กัศกึษายายประเภทวชิา  หรอืคณะในมหาวทิยาลยั หรอื
ทีโ่อนมาจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน่  และเปนรายวชิาหรอืกลุมรายวชิาทีม่ผีลการเรยีนไม
ตํ่ากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทียบรายวิชา หรือโอน
ยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉล่ียสะสม จะไดรบัการพิจารณาใหไดรบัปริญญาตรีเกียรตินยิม
อันดับ ๑ เมื่อสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๒๕ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
 ๒๑.๑ มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปการศึกษา                   

นอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร
 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐
 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบียนเรียนซํ้า หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน                    

หรือสอบแกตัว หรือปฏิบัติงาน แกตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร  
รวมท้ังรายวิชาที่เทียบโอน

 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต จํานวน
รายวิชาที่ขอยาย หรือขอโอน จะตองไมเกินหน่ึงในสี่ของจํานวน
หนวยกิตทั้งหลักสูตร

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๙๓



ขอ ๒๒. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ    
 ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวินัยนักศึกษา                          
โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี  ดังตอไปนี้
 ๒๒.๑ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต
 ๒๒.๒ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาใน                       

ภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ  
 ๒๒.๓ ใหไดสัญลักษณ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น   
 ๒๒.๔  ใหไดสัญลักษณ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

และใหพัก การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา ๑ ภาค                 
การศึกษาปกติ

 ๒๒.๕ พนสภาพการเปนนักศึกษา  
 อธกิารบดีมอีาํนาจส่ังใหนกัศึกษาท่ีทจุรติในการสอบพนสภาพการเปนนกัศกึษา   
และนักศึกษาที่ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีนี้หมดสิทธิ์ที่จะเขาศึกษา               
ในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป

ขอ ๒๓. การใดท่ีมิไดบัญญัติไวในขอบังคับน้ีใหนําแนวปฏิบัติ ขอบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวกับการศึกษาของคณะ หรือของมหาวิทยาลัยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้มาใช
บังคับโดยอนุโลม

ขอ ๒๔. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการ
ปฏบิตัติามขอบงัคบันี ้ใหอธกิารบดีมอีาํนาจวินจิฉยัตคีวาม  และสัง่การตามท่ีเหน็สมควร

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

 (ลงนาม)  วิจารณ  พานิช
 (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ   พานิช)
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

๙๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

 เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดมีโอกาสใชขอบังคับวินัยนักศึกษาเปน 
กรอบและแนวทางในการใชสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน
ซึง่จะชวยปองกนันักศกึษาใหพนจากสิง่ทีเ่ปนอปุสรรคตอการเรยีนในสงัคมมหาวทิยาลยั
 อาศัยอํานาจ ตามมาตรา  ๒๔ (๒) แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๐   สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมคร้ังที ่๔๔๒ เมือ่วนัท่ี ๑๕ กนัยายน 
๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา                     
พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
 ขอ ๓  ใหยกเลกิขอบงัคบัมหาวทิยาลยัมหิดล วาดวยวนิยันักศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗
 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
   “อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
   “สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิต

วิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตท่ีมีการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด

   “หัวหนาสวนงาน”หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน              
รวมถึงรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหดูแล
วิทยาเขตท่ีมีการเรียนการสอนตามหลักสูตร               
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

   “เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย” หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล               
ที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย

   “นักศึกษา” หมายความวา นกัศึกษาระดบัตํา่กวาปรญิญาตรี
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๙๕



หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย

 ขอ ๕ นักศึกษาตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณ   และปฏิบัติตามที่บัญญัติไว
ในขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และสวนงานโดยเครงครัดอยูเสมอ
 การประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยใหดําเนินการตามขอบังคับนี้
 ขอ ๖  นกัศึกษาตองรักษาไวซึง่ความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ชือ่เสียง และ
เกยีรติคณุของมหาวทิยาลยั หามกอเหตวุุนวาย ทะเลาะววิาท ทาํรายรางกาย หรอืทําลาย
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
 ขอ ๗  นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งท่ีอาจนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายแกตนเอง  บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
 ขอ ๘  นักศึกษาตองเชื่อฟงคําสั่ง และปฏิบตัิตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของ
อาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
 ขอ ๙ นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย และถูกตองตามขอบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานที่กําหนด  
 ในกรณีที่เขาชั้นเรียน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตอง แขวน/แสดง/ติดบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อใหอาจารยหรือเจาหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบไดตลอดเวลา
 ขอ ๑๐ นกัศกึษาตองไมดืม่สรุา ของมนึเมา ในมหาวทิยาลยัและทกุวทิยาเขต
ของมหาวิทยาลัย หรือเมื่ออยูในชุดเคร่ืองแตงกายนักศึกษา
 ขอ ๑๑ นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ ถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
  (๑) เลนการพนนั หรอืทาํธรุกจิเกีย่วกบัการพนนัหรอืมสีวนเกีย่วของ
สนับสนุนการพนัน ทุกชนิด
  (๒) เสพ มีไวในครอบครอง มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย รวมทั้งเปน
ตัวแทนขาย หรือจําหนายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดใหโทษท่ีผิดกฎหมาย
  (๓) กระทําการลักทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย  ขมขู 
บังคับขืนใจ รีดไถบุคคลอื่น หรือทุจริตในเรื่องการเงิน
  (๔) ครอบครอง หรือนําอาวุธปน หรือวัตถุอันตรายเขามาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอื่น
  (๕) ประพฤตผิดิศีลธรรมอนัดี กระทาํการลามก อนาจาร หรอืกระทาํ
ความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
  (๖) ทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายผูอื่น เปนเหตุใหมีผูไดรับ
อนัตรายสาหสั หรอืถงึแกความตาย หรอืเปนเหตใุหเสือ่มเสยีตอช่ือเสยีงของมหาวทิยาลยั
  (๗) กระทําผิดอาญา โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๙๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



  (๘) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทําการเชนวานั้น            
รวมถึงตองไมกระทําการอื่นๆอันกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
  (๙) จัดทํา เผยแพร หรือมีไวในครอบครองซ่ึง สื่อ สิ่งพิมพ สิ่งวาด 
หรือสิ่งเขียน หรือกระทําการอื่นใด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย              
หรือผูอื่น
  (๑๐) กระทําการปลอมลายมือชือ่ผูอืน่ ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไข
ขอความในเอกสารท่ีแทจริง หรือใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย              
หรือผูอื่นที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
  (๑๑) จงใจหรือเจตนาทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น             
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
  (๑๒) กระทําการอื่นใดท่ีอธิการบดีไดกําหนดวาเปนการกระผิดวินัย
อยางรายแรง
 ขอ ๑๒ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยตามท่ีบัญญัติไวในขอบังคับนี้ จักตองได
รับโทษทางวินัย
 ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ใหหัวหนาสวนงาน
พิจารณางดโทษโดยใหวากลาวตกัเตือนก็ได
 ขอ ๑๓  โทษทางวินัยมี ๖ สถาน
  (๑) วากลาวตักเตือน
  (๒) ทําทัณฑบนเปนหนังสือ
  (๓) ตัดสิทธิการเขาสอบ
  (๔) งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอช่ือ เพื่อขออนุมัติ หรือ
   รับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
  (๕) ใหพักการศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา
  (๖) ใหพนสภาพนักศึกษา
 ขอ ๑๔ นกัศกึษาผูใดกระทาํผดิวนิยัท่ียงัไมถงึขัน้เปนการกระทาํผดิวนิยัอยาง
รายแรงจะตองไดรบัโทษทําทณัฑบน ตามความเหมาะสมแกกรณแีหงความผดิ แตสาํหรบั
การลงโทษวากลาวตักเตือนใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควร
ลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทําทัณฑบน
 ขอ ๑๕ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง จะตองไดรับโทษตัดสิทธิ
การเขาสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนยีบตัร  หรอืใหพกัการศกึษา มกีาํหนดไมเกนิหนึง่ปการศกึษา หรอืใหพนสภาพ
นักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี
 ขอ ๑๖ ใหหวัหนาสวนงานมีสทิธอิอกประกาศเก่ียวกบัวนิยันกัศกึษาท่ีเก่ียวของ
กับสวนงานของตนไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ แลวแจงใหมหาวทิยาลัยทราบ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๙๗



หมวด ๒
การดําเนินการทางวินัย

 ขอ ๑๗ การดําเนินการทางวินยัแกนกัศกึษา ซึง่มกีรณีอนัมมีลูท่ีควรกลาวหา
วากระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา
 ขอ ๑๘ นักศึกษาผูใดถูกกลาวหา โดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิด
วนิยั หรอืความปรากฏตอหวัหนาสวนงานวานกัศึกษาผูใดกระทําความผิด ใหอธกิารบดี
หรือหัวหนาสวนงาน แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เวนแตเปนความผิดท่ี
ปรากฏชัดแจงในกรณีดังตอไปนี้  จะไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได
  (๑) กระทําผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาผูนั้นกระทําผิด   
จนไดรบัโทษจาํคกุ หรือโทษทีห่นกักวาจาํคกุ เวนแตเปนโทษสาํหรบัความผดิท่ีไดกระทาํ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  (๒) กระทําผิดวินัย และไดรับสารภาพหรือใหถอยคําเปนหนังสือตอ
หัวหนาสวนงาน หรือใหถอยคํารับสารภาพตอคณะกรรมการสอบสวน และไดมีการ
บันทึกถอยคํารับสารภาพเปนลายลักษณอักษร
 ขอ ๑๙ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๘  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ จํานวนไมนอยกวาสามคน ดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา 
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง  
 ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลาใหคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมอีาํนาจแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
 ขอ ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยาน             
หลักฐานที่สนับสนุน  ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยาน           
หรือไมก็ได ทั้งนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจง และมีสิทธินําพยานหลักฐานตาง ๆ  ทั้งพยาน
บคุคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพจิารณา กอนเสร็จสิน้
การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
 ขอ ๒๑ การกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหหัวหนาสวนงานส่ังลงโทษ โดยให          
ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด 
แลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบโดยไมชักชา
 ขอ ๒๒ การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนงานรายงานกรณีที่
เปนสาเหตุและรายงานผลการสอบสวน (ถามี) มายังอธิการบดีเพื่อพิจารณาโทษ และ
สั่งลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติหรือ
รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หรือใหพักการศึกษามีกําหนดไมเกินหนึ่งปการ
ศึกษา หรือใหพนสภาพนักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี

๙๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 การสั่งลงโทษพักการศึกษา อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงาน            
สั่งลงโทษแทนไดไมเกินหนึ่งภาคการศึกษา 
 ขอ ๒๓ การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยใหทําเปนหนังสือ และใหผูสั่ง
ลงโทษแจงสิทธิในการอุทธรณ รวมทั้งระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวดวย
 เมื่อไดสั่งลงโทษนักศึกษาผูใดแลว ใหรีบแจงตอบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง
ของนักศึกษาผูนั้น  อาจารยที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย แลวแตกรณีเพื่อทราบ        

หมวด ๓
การอุทธรณ

 ขอ ๒๔ นักศึกษาผูใด ซึ่งถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ และไมเห็นดวยกับ              
คาํสัง่ถกูลงโทษ นกัศกึษาผูนัน้มสีทิธอิทุธรณไดตามหลักเกณฑและวธิกีารทีก่าํหนดไวใน
ขอบังคับนี้ ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษ
 ขอ ๒๕ การอทุธรณคาํสัง่ลงโทษใหผูอทุธรณทาํเปนหนงัสอืและลงลายมือช่ือ
ของตนในหนงัสอืน้ันดวย และใหอทุธรณไดสาํหรบัตนเองเทานัน้ จะอทุธรณแทนคนอืน่
หรือมอบหมายใหคนอื่นอุทธรณแทนตนไมได
 ขอ ๒๖ เพ่ือประโยชนในการอุทธรณ ผูประสงคจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจ 
หรือคัดรายงานการสอบสวนได สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ใหเปน
ดลุยพินจิของหัวหนาสวนงานหรือคณะกรรมการสอบสวนแลวแตกรณี  ทีจ่ะอนุญาตให
ตรวจหรือคัด โดยใหคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนเปนกรณี ๆ ไป
 ขอ ๒๗  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
ไมเกินเจ็ดคนโดยตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายอยาง
นอยหน่ึงคนซ่ึงอธิการบดีแตงต้ัง และใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทาอธิการบดี                        
ที่แตงตั้ง 
 ขอ ๒๘ คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
  (๑) วินิจฉัยสั่งการเร่ืองที่อุทธรณ
  (๒)  ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือให                    
สงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
  (๓)   แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ                 
อยางใดอยางหนึ่งซ่ึงอยูในอํานาจของคณะกรรมการก็ได
  (๔) หนาที่อื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย
 ขอ ๒๙ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหา
วันทําการนับจากวันทราบคําสั่งหรือควรทราบคําสั่งลงโทษ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๙๙



 ขอ ๓๐ ในการอทุธรณใหยืน่หนงัสอือทุธรณตอคณะกรรมการโดยตรง และให
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสืออุทธรณ  เวนแตมีเหตุผลความจําเปน ก็อาจขยายเวลาได แตไมเกินหกสิบวัน             
นับจากวันครบกําหนด ทั้งนี้จะตองบันทึกเหตุแหงการนั้นไว
 ขอ ๓๑ ในกรณีทีค่ณะกรรมการเหน็วา การสัง่ลงโทษสมควรแกความผดิ หรอื
เห็นวาการสั่งลงโทษนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรม ใหเสนอขอความ
เห็นชอบจากอธิการบดี เพื่อสั่งยกอุทธรณหรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แลว
แตกรณี
 คําวินิจฉัยตามวรรคแรกใหถือเปนยุติและใหคณะกรรมการแจงคําวินิจฉัยให  
ผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
 ขอ ๓๒ การนับเวลาตามขอบงัคับน้ี หากเวลาส้ินสดุตรงกับวันหยุดทําการของ
มหาวิทยาลัย  ใหนับวันเริ่มทําการถัดวันหยุดเปนวันสุดทายแหงเวลา
 ขอ ๓๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหา               
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังการใหปฏิบัติตามท่ีเห็น
สมควร และถือเปนที่สุด

หมวด ๔
บทเฉพาะกาล

 ขอ ๓๔ ในกรณีที่ไดมีการดําเนินการทางวินัย หรือมีการยื่นเรื่องอุทธรณไว
กอนวันทีข่อบงัคบันีม้ผีลใชบงัคบัใหดาํเนินการตามขอบงัคบัมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
วินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗  ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
 ขอ ๓๕ ในระหวางทีย่งัไมมกีารแตงตัง้คณะกรรมการตามขอบังคบัน้ี  ใหคณะ
กรรมการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน             
คณะกรรมการตามขอบังคับนี้

        ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 (ลงนาม)  วิจารณ  พานิช
 (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ   พานิช)
 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและการลงทะเบียนเรียน

หลักสูตรปกติ (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
และหลักสูตรตอเนื่อง

พ.ศ.๒๕๕๔

 เพื่อใหการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาของหลักสูตรปกติ (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ และหลกัสตูรตอเนือ่ง ระดับปรญิญาตร ีเปนไปดวยความเรยีบรอย
และถูกตอง จึงกําหนดใหคณะ/วิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้โดยเครงครัด

ขอ ๑ การเตรียมนักศึกษาใหม
 กอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา  ใหคณะ/วิทยาลัยหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาใน
สังกัดจัดการประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในเรื่องการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
การจดัอาจารยทีป่รกึษาใหนกัศกึษาเพือ่แนะนาํการลงทะเบยีนเรยีนของแตละภาคการ
ศึกษา โดยเฉพาะในภาคการศึกษาแรกของการศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจนขอมูล
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ขอบังคับ ประกาศของคณะและมหาวิทยาลัย การ
จองหอพัก การปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเตรียมเอกสารการข้ึน
ทะเบียนนักศึกษาใหมและการลงทะเบียนเรียน รวมทั้งเอกสารจําเปนอื่นๆ ใหแกคณะ
หรอืวทิยาลยัเพือ่มอบใหผูผานการคัดเลอืกเพ่ือเปนนกัศกึษาใหมไดศกึษาลวงหนา และ
เตรียมพรอมกอนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ขอ ๒ ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี
 ผูที่จะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได ตองมีคุณสมบัติขอใด 
ขอหนึ่งดังน้ี

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๐๑



 ๒.๑ ผานการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตามระบบ
คัดเลือกกลางของประเทศที่ดําเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแหง
ประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบการคัด
เลือกของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.)

 ๒.๒ ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในระบบโควตาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลหรือระบบรับตรงของคณะหรือวิทยาลัยตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

 ๒.๓ เปนนักศึกษาสังกัดสถาบันตางประเทศซ่ึงมีความตกลงรวมมือกับสวน
งานของมหาวิทยาลัย หรือกับมหาวิทยาลัยในโครงการแลกเปล่ียน
นกัศกึษาระหวางประเทศ ซึง่จะมสีถานภาพประเภทนกัศกึษาโครงการ
แลกเปล่ียนตามกําหนดระยะเวลาการแลกเปล่ียนท่ีระบุในขอตกลง 
หรือที่หลักสูตรกําหนด

 ๒.๔ ผูที่พนสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและไดรับการอนุมัติใหเขา
กลับมาศึกษาใหม โดยระยะเวลาที่พนสภาพนักศึกษาไมเกิน ๒ ป ทั้งนี้
จะตองชําระคาธรรมเนียมทั้งหมดที่คางไว ไดแก คาธรรมเนียมรักษา
สภาพนกัศกึษาตัง้แตเวลาทีพ่นสภาพนกัศกึษา จนถึงเวลาทีไ่ดรบัอนมุตัิ
ใหกลบัเขาศกึษาใหม และคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาท่ี
กลับเขาศึกษาใหม

 ๒.๕ ผูที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ 
ทั้งน้ีตองผานการทดสอบหรือผานเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ประจําสวนงานที่เกี่ยวของ

ขอ ๓ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาใหม
 ผูที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรปกติ (ไทย)  หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จะตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 สําหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒                    
มี ๒ ขั้นตอน ใหดําเนินการดังนี้
 ขั้นตอนท่ี ๑ การกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาออนไลน 
   ใหกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาออนไลนวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๓ -              

๖ ม.ค. ๕๔ (ระบบโควตา) วันที่ ๒๘ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๕๔ (ระบบคัดเลือก                
ของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย) วันที่ ๑๙ - ๒๓ พ.ค. ๕๔ 

๑๐๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



(ระบบ Admissions และระบบคณะรับตรง) โดยเขาเวบ็ไซตที ่www.student.
mahidol.ac.th เลือกเมนูกรอกประวัตินักศึกษาใหม (ทป.๐๐๒) พิมพขอมูล
ของตนเองใหครบถวน และส่ังพมิพใบระเบยีนประวตันิกัศกึษาใหม (ทป.๐๐๒) 
ออนไลนเพือ่ใชเปนหลักฐานในการข้ึนทะเบียนดวยตนเอง  คณะ/มหาวิทยาลัย
จะนําขอมลูทีไ่ดไปจัดทํารหัสประจําตวันกัศึกษา  ผูทีไ่มไดกรอกระเบียนประวัติ
นักศึกษาออนไลนจะไมมีรหัสประจําตัว ซึ่งทําใหไมมีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 ขั้นตอนท่ี ๒ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมดวยตนเอง
   ใหนําใบระเบียนประวัตินักศึกษาใหม (ทป.๐๐๒) ที่พิมพจาก

ระบบออนไลนตามขั้นตอนที่ ๑ ไปยื่นในวันข้ึนทะเบียนนักศึกษาดวยตนเอง 
(วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) พรอมถายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษาและ
ดําเนินการอื่นๆ ตามวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

   ผูทีไ่มไดขึน้ทะเบยีนครบทัง้ ๒ ขัน้ตอน จะไมมสีทิธิเ์ขาเรยีน กรณี
ที่เปนเหตุสุดวิสัยไมสามารถข้ึนทะเบียนนักศึกษาดวยตนเองไดใหทําหนังสือ
ขอผอนผันและแจงสาเหตุ กอนวันขึ้นทะเบียนไมนอยกวา ๓ วันทําการ เพื่อ
ขออนุมตัจิากอธิการบดีโดยสงทีง่านทะเบียนและประมวลผล  กองบริหารการ
ศึกษา  ชั้น ๔  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา   โทร. 
๐๒-๘๔๙๖๑๑๘, ๐๒-๘๔๙๖๑๒๔  ผูทีไ่มดาํเนนิการขอผอนผนัเปนลายลกัษณ
อกัษรจะไมมสีทิธ์ิขึน้ทะเบียนเปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และไมสามารถ
เรียกรองสิทธิ์การเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได

ขอ ๔ การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจากบัญชเีงนิฝากออมทรัพยของนกัศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหิดลใชระบบการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา โดยหักเงิน
จากบัญชีออมทรัพยของนักศึกษาผานธนาคารในทุกภาคการศึกษา (ยกเวนภาคการ
ศึกษาแรกของปการศึกษา ๒๕๕๔ ตองไปชําระที่ธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 
ดังนั้นนักศึกษาจะตองมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และทําหนังสือยินยอมให
มหาวิทยาลัยหักคาธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากโดยการดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือ
ยินยอมไดที่เว็บไซต www.student.mahidol.ac.th และนําไปใหเจาหนาที่ธนาคารที่
นักศึกษามีบัญชีเงินฝากอยูลงนามรับรอง แลวนําหนังสือยินยอมฉบับจริงยื่นตอมหา
วิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา (วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) ดวยตนเองในจุดที่
กําหนด

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๐๓



 สําหรับผูที่ไมมีบัญชีเงินฝากธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สามารถเปด
บัญชีใหมไดในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม โดยจะมีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีสาขาในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ
บรเิวณใกลเคยีงมาใหบรกิารเปดบญัชีเงนิฝาก และทาํหนงัสอืยนิยอมใหหกัเงนิจากบญัชี
เพื่อยื่นใหมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 ทัง้นีก้อนการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษานักศึกษาจะตองมีเงินฝาก
ไมนอยกวาคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาค 

ขอ ๕  การลงทะเบียนเรียนออนไลน
 ๕.๑ นักศึกษาปกติ
   สําหรับนักศึกษาใหมเมื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาออนไลนตามขั้นตอน

ที่ ๑ ของขอ ๓ เรียบรอยแลว ใหลงทะเบียนเรียน ในระบบออนไลนโดย
เขาเว็บไซต www.student.mahidol.ac.th เลือกเมนูการลงทะเบียน
เรียน จะปรากฏรายวิชาบังคับของภาคการศึกษาแรกของชั้นปที่ ๑ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดลงรายวิชาไวใหลวงหนา และนักศกึษาสามารถเลือกเรยีน
รายวิชาเลือกเสรีไดตามความสนใจโดยใหนักศึกษาปรึกษากับอาจารยที่
ปรกึษากอนเลือกรายวิชาเลือกเสรีจากรายการของรายวิชาเลือกท่ีปรากฏ  
ซึง่วชิาเลือกบางวิชาจํากดัจํานวนผูเรยีน หากมีผูเลอืกเต็มช้ันเรียนแลวจะ
ไมสามารถเลือกได ใหเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นแทน เมื่อเรียบรอยแลว
ใหสัง่พมิพใบรบัรองการชาํระเงนิท่ีระบคุาธรรมเนยีมการศึกษา และนําไป
ชําระเงินผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

  หมายเหตุ :  หลังจากภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปที่ ๑ แลว นักศึกษา
ใหมและนักศกึษาเกา จะตองเลือกวิชาลงทะเบียนดวยตนเองโดยดําเนิน
การตามขอ ๖

 ๕.๒ นักศึกษาที่ไดรับทุนจากหนวยงานของรัฐ
   นกัศกึษาทีไ่ดรบัทนุการศกึษาจากหนวยงานรฐั ทีม่กีารสัง่จายเงนิทุน

ใหเปนคาธรรมเนียมการศึกษาผานคณะ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เชน 
กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาในโครงการตางๆ ของ
หนวยงานรัฐ ใหสั่งพิมพใบรับรองการชําระเงินท่ีระบุคาธรรมเนียมการ
ศึกษา และนําไปชําระเงินผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

๑๐๔ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 ๕.๓ นักศึกษาที่มีปญหาในการลงทะเบียนเรียน
   นักศึกษาที่มีปญหาการเงินและไมสามารถชําระคาธรรมเนียมการ

ศกึษาไดตามกาํหนด หรอืผูมเีหตจุาํเปนไมสามารถลงทะเบยีนเรยีนไดตาม
กาํหนด ใหยืน่คํารองขอผอนผนักอนถงึกาํหนดการลงทะเบยีนไมนอยกวา 
๓ วัน ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา ชั้น ๔ อาคาร
ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือที่งานการศึกษา                   
ของคณะที่สังกัด ทั้งนี้จะตองระบุเหตุผลอันสมควรพรอมเอกสาร                     
หลักฐานยืนยัน ผูขอผอนผันการชําระเงินใหระบุเวลาการชําระภายใน
ระยะเวลาของภาคการศึกษานั้น ผูขอผอนผันการลงทะเบียนเรียนท่ีขอ     
ลาพักการศึกษาจะตองระบุระยะเวลาที่ขอลาพัก (ไมเกิน ๑ ภาค                        
การศึกษา) ในการน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อไดรับการผอน
ผนัจะใหลงทะเบียนเปนนกัศกึษาประเภทคางชําระหรือนกัศกึษาประเภท
ลาพัก การไมขอผอนผันลวงหนาและมีผลใหลงทะเบียนลาชา นักศึกษา
จะตองชําระคาธรรมเนียมพรอมคาปรับท่ีลาชา  สวนผูที่ไดรับอนุมัติให    
ลาพักการศึกษาใหชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาของภาค                
การศึกษาที่ลาพัก ภายในเวลาไมเกิน ๔ สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษา 
หากพนกาํหนดการผอนผนัและไมดาํเนนิการใด ๆ  จะถอืวาไมประสงคจะ
ศึกษาตอไป ในการน้ีมหาวิทยาลัยจะใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

ขอ ๖ การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาอื่นๆ
 ใหนักศึกษาทุกชั้นปในทุกหลักสูตรปฏิบัติดังนี้
 ๖.๑ กอนลงทะเบียนเรียนทุกครั้งใหเขาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรายงาน                  

ผลการศกึษาของภาคการศึกษาทีผ่านมา และปรกึษาการลงทะเบียนเรยีน
ในรายวิชาตางๆ ของภาคถัดไป โดยเฉพาะวิชาเลือกทั้งในหมวดวิชาชีพ 
และวิชาเลือกเสรี

 ๖.๒ นาํเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเขาบญัชเีงนิฝากใหครบถวนกอนลงทะเบียน
เรียนออนไลน ในแตละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนออนไลนดวย
ตนเองภายในเวลาที่กําหนด  เมื่อลงทะเบียนถูกตองและบัญชีเงินฝากมี
เงนิครบถวน ระบบจะตอบรับการลงทะเบียน และพิมพใบลงทะเบียนเรียน
ไว ๓ ชดุ โดยใหอาจารยทีป่รกึษาลงนามทุกชุด และสงใหอาจารยทีป่รกึษา 
๑ ชุด นําสงที่ฝายการศึกษาหรือฝายวิชาการท่ีนักศึกษาสังกัด ๑ ชุด และ
นักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด หากลงทะเบียนไมถูกตองและ/หรือ
บัญชีมีเงินฝากไมครบ ระบบจะไมตอบรับการลงทะเบียนและถือวายังไม

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๐๕



ไดลงทะเบยีน นกัศกึษาจะตองเริม่ดําเนนิการใหมใหถกูตองและทาํภายใน
กําหนดเวลาเพื่อไมใหลาชา

 ๖.๓ การลงทะเบียนลาชาจะถูกปรับ หากลาชาโดยอยูในชวง ๑ สัปดาหกอน
เปดภาคการศึกษาจะถูกปรับ ๕๐๐ บาท หากลาชาหลังการเปดภาคการ
ศึกษาไปแลวจะเสียคาปรับเพิ่มเปนรายวัน วันละ ๑๐๐ บาท ซึ่งลาชาได
ไมเกิน ๒ สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษาปกติ หรือไมเกิน ๑ สัปดาหของ
ภาคการศึกษาฤดรูอน หากเกินจากระยะน้ีจะไมมสีทิธิล์งทะเบียนเรยีนใน
ภาคการศึกษานั้น

 ๖.๔ เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว หากไมมีการ
ขอผอนผันหรือหลักฐานการติดตอกับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หรือ
ไมไดยื่นคํารองเพื่อลาพักการศึกษากอนพนกําหนดเวลาดังกลาว 
มหาวิทยาลยัจะใหพนสภาพการเปนนักศกึษา ระบบจะตัดรายช่ือออกจาก
ทะเบียนและไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดอีกตอไป แมนักศึกษาจะไดเขา
เรียนและไดรบัอนญุาตจากคณะหรือวทิยาลยัท่ีสงักัดใหเขาสอบและสงผล
การสอบใหตามปกติ ระบบจะไมบนัทึกผลการสอบนั้นใหเนื่องจากระบบ
ไดตัดรายชื่อและพนสภาพนักศึกษาแลว

 ๖.๕ การลงทะเบียนที่เลือกรายวิชาผิดพลาด ใหแกไขใหถูกตองโดยทําเรื่อง                
ลดและ/หรอืเพิม่รายวชิา ตามรายละเอยีดในขอ ๘ ซึง่ตองทาํภายในระยะ
เวลาทีก่าํหนด โดยไมคดิคาธรรมเนียมการลดรายวิชา สวนการเพ่ิมรายวิชา
ใหชาํระเฉพาะคาหนวยกิต  สวนการขอแกไขขอมลูอืน่ๆ   จะตองย่ืนคาํรอง 
และชําระคาธรรมเนยีมการแกไขขอมูลในรายการท่ีระบใุนประกาศอตัรา
คาธรรมเนียม นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเครงครัด โดย                
ลงทะเบียนเรียนใหถูกตองและตรงตามกําหนดเวลาการขอผอนผันหรือ                     
ขอลาพักใหดําเนินการกอนถึงกําหนดการลงทะเบียนอยางนอย ๓ วัน 
มหาวทิยาลยัจะไมรบัการขอผอนผนัหากเกิดจากความลาชาของนกัศกึษา
หรือการไมไปติดตอกอนถึงกําหนดเวลา

ขอ ๗ การตรวจสอบการลงทะเบียน
 เมือ่ลงทะเบยีนเรยีนออนไลนและระบบตอบรบัเรยีบรอยแลวขอมลูทัง้หมดจะ
ถกูบนัทกึในฐานขอมูล ซึง่สามารถตรวจสอบความถูกตองไดทนัท ีหากตรวจสอบแลวไม
ถูกตองใหยื่นคํารองขอแกไขขอมูลภายในไมเกิน ๒ สัปดาห หลังเปดภาคการศึกษาปกติ 
หรือ ๑ สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ในการนี้มหาวิทยาลัยจะไมคืนคา
ธรรมเนียมการศึกษาหรือคาหนวยกิตใหหากนักศึกษาลงทะเบียนไมถกูตองเอง หากไมมี

๑๐๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



การติดตอใดๆ หลังเปดภาคปกติไปแลว ๒ สัปดาห หรือภาคฤดูรอน ๑ สัปดาห 
มหาวิทยาลัยจะถือวานักศึกษารับทราบวาการลงทะเบียนนั้นวาถูกตอง และจะไมรับ
แกไขขอมูลการลงทะเบียนหลังจากน้ัน

ขอ ๘ การลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา
 การเพิ่ม ลด และ/หรือถอนรายวิชาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยประจาํรายวชิา อาจารยทีป่รกึษา และไดรบัอนมุตัจิากคณบดหีรอืผูทีค่ณบดี
มอบหมาย ทัง้นีใ้หยืน่คาํรองตองานการศึกษาหรืองานวิชาการของคณะ/วทิยาลยัท่ีสงักดั 
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
 ๘.๑ การเพิ่มรายวิชา (add) ทําไดภายในไมเกิน ๒ สัปดาหแรกหลังเปดภาค

การศึกษาปกติ หรือไมเกิน ๑ สัปดาหของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับ
รายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายใน
สัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น ซึ่งตองชําระคา
หนวยกติผานธนาคารตามระบบเหมอืนการลงทะเบยีนเรียนปกต ิหากพน
กําหนดน้ีแลวจะไมอนุญาตใหเพิ่มรายวิชา

 ๘.๒ การลดรายวิชา (drop) เปนการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแลว
ทีก่ระทําภายใน ๒ สปัดาหแรกของการเปดภาคศึกษาปกติ หรอืภายใน ๑ 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอน
พรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอลดภายในสัปดาหแรกนับจากวัน
เร่ิมการศึกษาในรายวิชาน้ัน รายวิชาท่ีลดจะไมปรากฏในรายงานผลการ
ศึกษา (transcript) และไมนับครั้งวาไดเคยลงทะเบียนในรายวิชานั้น

 ๘.๓ การถอนรายวิชา (Withdraw)   เปนการยกเลิกรายวิชาทีล่งทะเบียนเรยีน
ไปแลวที่ดําเนินการหลัง สัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคศึกษาปกติ หรือ
หลัง ๑ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรก นับ
จากวันเริม่การศึกษารายวิชาทีเ่ปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษา
ของมหาวิทยาลยั  จนถึงหน่ึงสปัดาหกอนสอบส้ินสดุรายวิชานัน้ซึง่ผลการ
ศึกษาในรายวิชาน้ันจะถูกบันทึกสัญลักษณเปน w และนับคร้ังของการ 
ลงทะเบียนเรียน การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลานี้จะกระทํามิได

 ๘.๔ การเพ่ิม ลด และถอนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา จะตองมีจํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่ยังคงเรียนในภาคการศึกษานั้นรวมแลวไมตํ่ากวา 
๙ หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาปกติ และไม
เกิน ๙ หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตอาจยกเวนในภาค
การศึกษาสุดทายที่จะจบหลักสูตรซึ่งจะตองขออนุมัติจากอธิการบดีหรือ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๐๗



ผูทีไ่ดรบัมอบหมาย ซึง่เปนไปตามขอบงัคับมหาวทิยาลยัมหดิลวาดวยการ
ศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ และการดําเนินการ
ในการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยประจํารายวิชาและอาจารยที่ปรึกษา

ขอ ๙    การลงทะเบียนเพื่อสอบแกตัว สอบซอม 
 นกัศกึษาทีม่ผีลการศกึษาไมผานเกณฑทีห่ลกัสตูรกาํหนด   ทีไ่ดผานความเห็น
ชอบจากคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาใหสอบแกตัว สอบซอม  หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมได 
ใหยืน่คาํรองขอสอบแกตวั  สอบซอม หรอื ปฏบิตังิานเพ่ิมเติม ทีง่านการศึกษาและ/หรอื
งานทะเบียนของคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด โดยตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๑๐ การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสงคลงทะเบียนในรายวิชาท่ีเปดสอนโดย
สถาบันอืน่เพือ่การเทยีบโอนหนวยกติ และบันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษา จะตองขอ
อนมุตัจิากอธิการบดพีรอมเอกสารรับรองจากคณะ/วิทยาลยัท่ีสงักัด โดยในข้ันตนคณะ
กรรมการประจําหลกัสตูรระดับคณะจะตองพจิารณามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันและเน้ือหารายวิชาดังนี้
 (๑) เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จํากัดจํานวนรับนักศึกษา และมีมาตรฐานการ

จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงไดกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 (๒) เนื้อหาในรายวิชาที่ลงเรียนจะตองเทียบเคียงไดกับรายวิชาที่เทียบโอน 

อยางนอยไมตํ่ากวาสามในส่ีของเนื้อหาทั้งหมด
 (๓) คุณวุฒิของอาจารยผูสอนในรายวิชาน้ัน ตองเทียบเคียงไดกับอาจารย

ประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในรายวิชานั้น
 (๔) ใหลงทะเบยีนรายวิชาดังกลาว ในระบบลงทะเบียนของมหาวทิยาลยัมหดิล

ตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัยมหิดล และใหระบุประเภทวาเปน
รายวิชาเทียบโอนจากสถาบันใด ทัง้นี ้จาํนวนรายวิชาท่ีนาํมาเทียบโอนจะ
ตองมีจํานวนหนวยกิตรวมแลวไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร และกรณีที่จะไดรับเกียรตินิยม จํานวนรายวิชาท่ีนํามา
เทียบโอนจะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมแลวไมเกินหน่ึงในส่ีของหนวยกิต
ตลอดหลักสูตร และจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่รับผิดชอบ
ในรายวิชาที่ใหเทียบโอนและอาจารยที่ปรึกษา

 (๕) การบันทึกผลคะแนน รายวิชาที่นํามาเทียบโอนจะไมนํามาคิดเปนแตม
เฉลี่ย เมื่อคณะไดรับผลการศึกษาใหแจงมหาวิทยาลัยเพื่อบันทึกผล โดย

๑๐๘ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



เกรดที่ไดตั้งแต C ขึ้นไปจะบันทึกเปน T กรณีที่ไดเกรดต่ํากวา C จะใช
สญัลกัษณ U ซึง่หมายถงึไมผาน นกัศกึษาจะตองลงทะเบยีนแกไขรายวชิา
นี้ตอไป

ขอ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนในกรณีอื่นๆ
 ผูที่ไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อาจลงทะเบียนเรียนได
ในกรณีตอไปน้ี
 ๑๑.๑ เปนนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันอื่น ที่อยูในโครงการท่ีมี

ความรวมมือในการจัดการศึกษากับคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือรายวิชานั้นๆ โดยเปนโครงการที่ไดรับการอนุมัติจาก
อธกิารบดี ทัง้นีไ้มรวมโครงการอบรม หรอืหลกัสตูรพเิศษท่ีมหาวิทยาลยั
ไมไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 ๑๑.๒ เปนนสิตินักศึกษาสงักัดสถาบันอืน่ ทีม่คีวามตกลงรวมมือในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการเทียบโอนหนวยกิตกับคณะ/วิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยความตกลงดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย

ขอ ๑๒ การติดตอดานทะเบียนและประมวลผล
 การติดตอและสอบถามขอมูลการข้ึนทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
ผลการศึกษา หรือขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา ใหติดตอไดที่
 ๑๒.๑ เว็บไซต   www.student.mahidol.ac.th
 ๑๒.๒ เว็บไซตของกองบริหารการศึกษา www.op.mahidol.ac.th/oraa
 ๑๒.๓ งานการศึกษาและ/หรืองานทะเบียนของคณะ/วทิยาลยัทีน่กัศกึษาสงักดั
 ๑๒.๔ (๑)  One  Stop Service  ชั้น ๑ ศูนยการเรียนรูมหิดล  มหาวิทยาลัย

มหิดล ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทรศัพท               
๐๒-๘๔๙๖๐๓๓ โทรสาร ๐๒-๘๔๙ ๖๑๑๙

  (๒)  One Stop Service ชัน้ ๑ อาคารอาํนวยการ มหาวทิยาลยัมหดิล    
วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท                  
๐๓๔-๕๘๕๕๐๖๐ โทรสาร ๐๓๔-๕๘๕๐๗๗

 ๑๒.๕ กองบริหารการศึกษา ชั้น ๔ ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล                   
ศาลายา  ต .ศาลายา  อ .พุทธมณฑล  จ .นครปฐม  โทรศัพท                                           
๐๒-๘๔๙ ๔๕๖๑ - ๗๔ โทรสาร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๕๘ Email:                               
registrar@mahidol.ac.th (ตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔)

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๐๙



ขอ ๑๓ การติดตอกับนักศึกษา
 มหาวทิยาลยัจะแจงขอมลูขาวสารทางเวบ็ไซต www.student.mahidol.ac.th 
และ/หรอืตดิตอนักศกึษาผานระบบอเิลก็ทรอนกิสเมลของมหาวทิยาลยั ใหนกัศกึษาเปด
เว็บไซตและอิเล็กทรอนิกสเมลที่มหาวิทยาลัยใหไวอยางสมําเสมอ

   ทั้งน้ีตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 (ลงนาม) ปยะสกล สกลสัตยาทร
 (ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑๐ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับปริญญาตรีของ                 
คณะวิทยาศาสตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
 อาศยัอาํนาจตามความในขอบงัคับมหาวทิยาลยัมหดิล วาดวยการศกึษาระดบั
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครัง้ท่ี ๔  เมือ่วนัที ่ ๗ เมษายน 
๒๕๕๓ จึงไดกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับปริญญาตรีไวดังนี้
 ๑. ใหยกเลิก
  ๑.๑ ระเบียบ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย การประเมิน
ผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
  ๑.๒ ระเบียบ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประเมิน
ผลการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕
  ๑.๓ ประกาศ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่งแนวทางปฏบิตัิ
ในการดําเนินการสอบแกตัวรายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประกาศใช                      
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
  ๑.๔ ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวทาง                 
ปฏิบัติในการดําเนินการ สอบแกตัวรายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗(เพิ่มเติม) ที่
ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ 
 ๒.ในประกาศน้ี
  “คณะ”  หมายความวา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
  “คณบดี”  หมายความวา คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
  “นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ
วิทยาศาสตร และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร
 ๓. ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ซึ่งเปนภาคการศึกษาปกตินั้น 
เปนภาคการศึกษาบังคับที่นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและ                

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๑๑



จํานวนหนวยกิตที่คณะวิทยาศาสตรกําหนด จะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา                     
๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ
 ๔. สําหรับรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน นักศึกษาจะตองรับการประเมินผลวา 
“ได” ในรายวชิาบงัคบักอน จงึจะสามารถลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาตอไปได ยกเวนกรณี
ที่รายวิชาทั้งสองนั้นอยูในชั้นปเดียวกัน
 ๕. นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนรายวิชา ๒ รายวิชาที่มีกําหนดการสอน                 
ตรงกัน
 ๖. เพื่อใหสามารถประเมินผลการศึกษารายวิชาไดละเอียดยิ่งข้ึน กําหนดใหมี
เครือ่งหมาย(+) คอืใหม ีB+, C+, D+ ดวย และกาํหนดใหมแีตมประจําและความหมาย
ของสัญลักษณตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว
 ๗. สัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, S, T และ AU เปนการประเมิน
ผลวา ได สวน F และ U เปนการประเมินผลวา ไมได
 ๘. ในกรณีทีน่กัศึกษาขาดสอบโดยไมมเีหตผุลอนัสมควรจะไดคะแนนเปน ศนูย 
ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลจําเปน จะตองย่ืนคํารองขอเลื่อนสอบเปน                 
ลายลักษณอักษรลวงหนา หรือไม เกิน ๓ วันหลังสอบ มายังงานการศึกษา                                          
คณะวิทยาศาสตร ซึ่งคะแนนสอบที่ไดจะถูกลด ๓๐% การเลื่อนสอบโดยไมลด                    
คะแนน จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูบริหารของงาน        
การศึกษาและอาจารยของภาควิชาที่เกี่ยวของรวมกันไมนอยกวา ๓ ทาน
 ๙. ภาคการศึกษาฤดูรอนไมใชภาคการศึกษาบังคับ คณะวิทยาศาสตรจะไม
จัดการศึกษาภาคฤดูรอน ยกเวนในรายวิชาที่มีนักศึกษาไดเกรด F ในภาคตนหรือ                 
ภาคปลาย หรือรวมกันต้ังแต ๑๕ คนข้ึนไป สําหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาไดเกรด F                     
ทั้งในภาคตนและภาคปลาย รวมกันแลวไมถึง ๑๕ คน ใหภาควิชาที่ดําเนินการเรียน               
การสอนวิชานั้น จัดการสอบแกตัว โดยใหดําเนินการสอบแกตัวในชวงเปดภาคฤดูรอน
ของปการศึกษานั้น โดยจะไมมีการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
 ๑๐. สาํหรบัการเปดภาคการศกึษาภาคฤดรูอนในกรณอีืน่ๆ ใหอยูในดลุยพนิจิ
ของภาควิชาและโดยความเห็นชอบของรองคณบดีฝายการศึกษา
 ๑๑. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคฤดูรอน ไดแก
  ๑๑.๑ นักศึกษาที่มีสัญลักษณ F ในรายวิชาที่จะเปดสอนในภาคฤดูรอน 
หรือ
  ๑๑.๒ นักศึกษาที่ไดเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา ๒.๐๐ 
  ๑๑.๓ นักศึกษาในกรณีอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชา

๑๑๒ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



 ทั้งนี้นักศึกษาตองไมถูกตัดสินใหพนสภาพ หรืออยูในขายท่ีจะพนสภาพ                       
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปลวงหนา แลวปรากฏภายหลังวาแตมเฉลี่ยสะสม
อยูในขายพนสภาพ ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปน โมฆะ
 ๑๒. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนสอบแกตัว ไดแก นักศึกษาท่ีมีสัญลักษณ F 
ในรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนสอบแกตัว ในปการศึกษาเดียวกับการสอบแกตัว
 ทั้งนี้นักศึกษาตองไมถูกตัดสินใหพนสภาพ หรืออยูในขายท่ีจะพนสภาพ                      
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปลวงหนา แลวปรากฏภายหลังวาแตมเฉลี่ยสะสม
อยูในขายพนสภาพ ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปน โมฆะ
 ๑๓. การเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน จัดในเวลา ๖ สัปดาห มีการ
สอบไลในสัปดาหที่ ๗ และการประเมินผลเสร็จสิ้นในสัปดาหที่ ๘ นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต และอาจถอนรายวิชาเรียนได                    
ทั้งนี้อาจกระทําภายใน ๔ สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
 ๑๔. การสอบแกตัวสําหรับทั้งรายวิชาในภาคตนและภาคปลายจะจัดข้ึน                
ภายหลังการประกาศผลสอบประจําภาคปลายอยางนอย ๔ สัปดาห เพื่อใหนักศึกษา               
มีเวลาเตรียมตัวในการสอบ และตองดําเนินการสอบแกตัวใหเสร็จพรอมสงเกรดใหม                     
ของนักศึกษามายังงานการศึกษาในเวลาไมเกิน ๘ สัปดาหหลังการประกาศผลการสอบ              
ภาคปลายหามมิใหจัดการสอบแกตัวนอกชวงเวลานี้
 ๑๕. ผลการสอบแกตัวจะใหเกรดไดเพียง D หรือ F เทานั้น ยกเวนผลการสอบ
แกตวัของนกัศกึษาชัน้ปที ่๒ และ ๓ ของหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ศูนย
แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ศูนยแพทยศาสตรศึกษา                        
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค และศูนยแพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช ที่ผลของการสอบแกตัวจะไดเกรด D+, D หรือ F เทานั้น
 ๑๖. ใหคณบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ และสั่งการตามที่เห็นสมควร
  
 ทั้งน้ีตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนตนไป

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

     (ลงนาม)          ศกรณ  มงคลสุข
      (ศาสตราจารยศกรณ มงคลสขุ)
           คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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ขอขอบพระคุณ
 รศ.ปรีชา สุนทรานันท  ที่ปรึกษา
 ผศ.สุนันทา วิบูลยจันทร  ที่ปรึกษา
 ผศ.นฤมล  เอมะรัตต  ประธานกรรมการ
 ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ  กรรมการ
 ผศ.ชัยวัฒน วงศอาษา  กรรมการ
 ผศ.ขวัญ  อารยะธนิตกุล  กรรมการ
 นางสาวพิณทิพย วิจิตรจามรี  กรรมการ
 นางปทมา  ปานบุญหอม  กรรมการ
 นางขวัญฤดี  วิเศษกุล  กรรมการ
 นางจันทิพร  ยะบุญวัน  กรรมการ
 ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ
 (นางอาภรณ  ไกรเดช)
 ผูอํานวยการกองบริหารการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสมชาติ  พนาเกษม)
 นางกาญจนาพุทธ วงษวันทนีย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
 นางเจติยา  พัฒนะอิ่ม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูจัดทํา   
 นางกาญจนาพุทธ วงษวันทนีย
 ผศ.นฤมล  เอมะรัตต
 นางเจติยา  พัฒนะอิ่ม

ผูรวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลม
 นางกาญจนาพุทธ วงษวันทนีย กองกิจการนักศึกษา

ออกแบบปกหนา-ปกหลัง 
 นายจักรีนนท หรือโอภาส 
 และทีม Production: Filmmore Kanchanaburi

๑๑๖ คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี



Artwork  
 นางสาวพิณทิพย วิจิตรจามรี กองกิจการนักศึกษา
 
นายแบบ: 
 ปกหนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหนาท นอมเนียน และคณะนักศึกษา 
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ปกหลัง อาจารยศิริศักดิ์ สุนทรยาตร นายศิวนัต มุระดา นางสาวนันทิยา 
เพรงสุกาญจน

เรื่องจากปก  

 ภาระหนาทีท่ีม่ตีอการรบัผดิชอบ ชวีติ ของนักศกึษา สาํหรับอาจารย
ที่ปรึกษา ไมใชเพียงแคการเรียนการสอนเทาน้ัน แตคําวา รับผิดชอบตอชีวิต                    
ยังหมายความรวมไปถึงการเปนผูแกปญหาใหกับนักศึกษา ปญหาท่ีวานี้ไมใชแค
ปญหาดานการเรยีน หากแตยงัรวมไปถงึการใชชวีติของนกัศกึษา ไมวาจะเปนเรือ่ง
ชีวิตความเปนอยู ความรัก เพื่อน .....  เพราะฉะนั้นผมจึงคิดวา การเปนอาจารย    
ที่ปรึกษาก็เหมือนกับการชักคะเยอ ที่ตองใชปญญาในการวางแผน ตองใชความ
เปน Team work ตองออกแรง ตองใชความคิดในการวางแผน และการชักคะเยอ
นั้นจะไมสามารถเอาชนะคูตอสูได ถานักศึกษา ไมเปดใจยอมรับ และผนึกกําลัง
ชวยเหลือ.....

....ภาพที่สื่ออกมา แสดงใหเห็นถึง สีหนาของอาจารยที่ปรึกษา ที่มองวาอุปสรรค
ปญหาเหลานั้นคือบททดสอบถึงความสามารถ และยังแสดงออกใหเห็นถึงความ 
มุงม่ัน ทีจ่ะแกไขปญหา มองปญหาเปนเร่ืองท่ีทาทาย ภาพนักศึกษาขางหลัง แสดง
ใหเห็นถึง การเปดใจยอมรับการแกไขปญหา..

การชักคะเยอ = ปญหา
การใชแรงกาย การวางแผน ความมุงมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะ = การแกไขปญหา

 ทั้งหมดนั้นอยูบนพื้นฐานของคําวา Altruism 
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