“สําหรับผม..อาจารยที่ปรึกษาเปนกันเองดีครับ..ดุเปนดุ

เลนก็คือเลน สนุกสนานดี ไปคุยอะไรกับอาจารย มักจะให
อะไรดีๆ กลับมามากกวาที่เราตองการทุกครั้ง โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การทีอ่ าจารยเลาประสบการณทผี่ า นๆ มาเพือ่ สอน
ให เราตระหนั ก และตั้ ง ใจให ม ากขึ้ น ...และที่ ทํ า ให ผ มรั ก
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาของตั ว เองมากเป น พิ เ ศษคื อ อาจารย
เอาใจใสมากจริงๆ เจอหนากันเมื่อไหร ก็ถามวาเปนไงบาง
ใหคําแนะนํา ทั้งในแงการวางตัว การไปสอบสัมภาษณ
การมองที่เรียนตอ แมจะไมใชสายที่อาจารยถนัด แตก็
พยายามศึกษาขอมูลมาชวยเราจนได อาจารยยังคอยเตือน
เรือ่ งทีผ่ มยังบกพรอง ทําใหปรับปรุงตัวอยูต ลอดเวลาครับ

”
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เจาของคูมือ : …………………………………………………………….…………
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สารบัญ
วัตถุประสงค
อาจารยที่ปรึกษาสําคัญอยางไร
มุมมองจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
- รศ.ปรีชา สุนทรานันท
มุมมองจากรองอธิการบดีฝายการศึกษา
- ผศ.สุนันทา วิบูลยจันทร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ระบบอาจารยที่ปรึกษา
ความหมายของอาจารยที่ปรึกษา
จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา
เสียงจากนักศึกษาถึงอาจารยที่ปรึกษา
แนวทางการจัดโครงสรางระบบอาจารยทป่ี รึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
แนวทางการจัดโครงสรางระบบสารสนเทศอาจารยที่ปรึกษา
แผนการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษา
องคประกอบของระบบอาจารยที่ปรึกษา
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและสวนงาน
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษา
ปญหาที่พบบอยในนักศึกษา
ขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
เอกสารจําเปนสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
ขอมูลทะเบียนและประมวลผล
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ขอกําหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ขอกําหนดการลาพักการศึกษา
การจําแนกสภาพนักศึกษา
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การพนสภาพการเปนนักศึกษา
การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน
ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ
โดยกองบริหารการศึกษาและกองกิจการนักศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนปกติ-ลงทะเบียนเพิ่ม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม เฉพาะนักศึกษาทุน
ขั้นตอนการขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน
ขัน้ ตอนการลาพักและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
ขัน้ ตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษา ชัน้ ปท่ี ๑
ขั้นตอนการกูยืมเงิน กยศ. เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ ๑
- ผูกูรายใหม(ไมเคยยื่นกู)
- ผูก ตู อ เนือ่ ง
ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนการขอยืมเงินฉุกเฉิน
ขั้นตอนการเขารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย
- ดานรางกาย
- ดานจิตใจ
สารพันปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพทและเว็บไซตที่ควรรู
ภาคผนวก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินยั นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและการลงทะเบียนเรียน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
งานที่อางถึง
คณะผูจัดทํา
เรื่องจากปก
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ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

วัตถุประสงค
คูมืออาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่อเปนแนวทางใหแก อาจารยที่ปรึกษาในการใหคําปรึกษาแนะนํา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดานวิชาการ ดานกิจกรรมนักศึกษา ดานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา ตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒. เพื่ อ ช ว ยให อ าจารย ที่ ป รึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

อาจารยทป
่ี รึกษาสําคัญอยางไร
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ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

มุมมองจาก
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
“อาจารยที่ปรึกษาสําคัญอยางไร”
ปการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักศึกษา จํานวน ๒๙,๐๐๐ คน
ทุกคนลวนตั้งเปาหมายเดียวกัน คือใหเรียนจบเปนบัณฑิตมหิดลภายในเวลาที่กําหนด
ซึ่งตรงกับภารกิจหลักของอาจารยมหิดลทั้งหมด ๓,๐๐๐ คน อาจารยทุกทานจึงมี
หนาที่และความรับผิดชอบรวมกับนักศึกษาดําเนินการใหประสบความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตลอดทุกปการศึกษาที่มีขบวนการเรียนรูทางวิชาการ วิชาชีพและการดํารงชีวิต
ในสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ นักศึกษาทุกคนตางตองการคําแนะนํา คําปรึกษา
ตลอดจนที่พึ่งพาทางกาย ทางจิตใจและทางสังคม จากผูมีความรู ประสบการณ
และทักษะที่มากกวา อันเปนความสัมพันธระหวาง “ครูกับลูกศิษย” ซึ่งเปนคําไทยที่
หมอมหลวงปน มาลากุล กลาวาเปนเอกลักษณตางจากภาษาอื่น คือนับศิษยเปนลูก
ดั ง นั้ น เพื่ อ สร า งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให คํ า ปรึ ก ษาของอาจารย ทุ ก ท า น
มหาวิทยาลัยจึงจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาขึ้น โดยเรียบเรียงและกลั่นกรองจากแหลง
ความรู การฝกอบรม กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก ที่สําคัญคือจากประสบการจริงที่ทํางานกับนักศึกษาเปนเวลานานกวาสิบป
จึ ง มั่ น ใจว า สามารถนํ า มาใช เ ป น แนวปฏิ บั ติ ใ ห กั บ อาจารย แ ละบุ ค ลากรทุ ก ท า น
ทั้ ง ที่ ทํ า งานด า นการศึ ก ษาและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา หากท า นประสงค ที่ จ ะได ข อ มู ล
เพิ่มเติม กรุณาติดตอกองกิจการนักศึกษาและกองบริหารการศึกษา ศูนยการเรียนรู
มหาวิทยาลัยมหิดล เราถือเปนเกียรติและขอตอนรับทุกทานดวยความยินดีอยางยิ่ง

รองศาสตราจารยปรีชา สุนทรานันท
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
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คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

มุมมองจาก
รองอธิการบดีฝายการศึกษา

“อาจารยที่ปรึกษาสําคัญอยางไร”
อาจารยที่ปรึกษามีความสําคัญมากตอชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก แห ง สํ า หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลที่ แ ตกต า งจากแห ง อื่ น ที่ แ ต ล ะ
สวนงาน แยกกันอยูตามวิทยาเขตหรือบริเวณตางๆ กัน การจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา
จึ ง ต อ งรองรั บ ในความแตกต า งนี้ ด ว ย สํ า หรั บ หลายหลั ก สู ต รที่ ยั ง ไม ไ ด มี ร ายวิ ช า
ของหลักสูตรเองสอนในชัน้ ปที่ ๑ โอกาสทีอ่ าจารยจะพบนักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ ของหลักสูตร
เองมีนอยมาก ความคุนเคยระหวางอาจารยกับนักศึกษาจึงมีไมมาก มีผลใหนักศึกษา
บางคนไมเขาใจถึงความสําคัญของวิชาชีพดีพอ จึงไปสอบใหมเมื่อเรียนไปแลว ๑ ป
เปนตน การจัดอาจารยที่ปรึกษาจะชวยนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ไดมาก เพราะการกาว
ออกจากโรงเรียนสูมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกันมาก ทั้งการเรียนและวิถีชีวิตความ
เปนอยู นักศึกษาสวนใหญที่ไมไดมีปญหาหรือมีไมมากนักจะสามารถปรับตัวได ทําให
หลายคนไมรสู กึ วาอาจารยทปี่ รึกษามีความสําคัญ แตสาํ หรับนักศึกษาบางคนทีม่ ปี ญ
 หา
เกิดขึ้นและไมไดรับการแกไขตั้งแตตนทําใหแกไขไดยากและเกิดความเสียหายตอทั้ง
นักศึกษาและสวนงาน ปญหาของนักศึกษาที่พบในปจจุบันสะทอนใหเห็นความจําเปน
ที่อาจารยจะตองดูแลนักศึกษาใหมากขึ้น ทั้งในภาพรวมและสวนบุคคล
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมทําตามเพื่อนหรือทําตามคําบอกของรุนพี่โดยไมคิดดวย
ตนเอง มักจะเขาใจผิดและปฏิบตั ไิ มถกู ตอง ไมวา จะเปนการลงวิชาเรียน การลงทะเบียน
เรียนในระยะเวลาทีก่ าํ หนด ผลทีเ่ กิดจากการดําเนินการทีไ่ มตรงกับประกาศ และไมดแู ล
ตนเอง กอใหเกิดความเสียหายแกตัวนักศึกษาเอง ซึ่งคูมืออาจารยที่ปรึกษานี้จะชวยให
อาจารยไดรับทราบกฎเกณฑตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือที่ยังคงใชอยู เพื่อจะ
ไดใหคําแนะนําแกนักศึกษาไดอยางถูกตอง ผลการเรียนของนักศึกษาในความดูแลเปน
สิ่งสําคัญที่อาจารยที่ปรึกษาแตละทานจะตองรับรูและหาทางแกไขรวมกับนักศึกษา
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กอนจะเปนปญหาที่ใหญเกินแก รวมทั้งความรับผิดชอบของอาจารยทุกทานที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอน มาตรฐานขอสอบ การวัดประเมินผล และการสงผลการสอบให
ตรงตามกําหนดของสวนงานและของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนคุณลักษณะของครูที่ดี
สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอจิตใจและความรูสึกของนักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบของเรา
ทั้งสิ้น การดูแลและใหคําปรึกษาอยางดีที่สุดจึงเปนภารกิจหลักของอาจารยทุกทาน
ในการหลอหลอมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนบัณฑิตที่ “เปนคนดี มีปญญา
นําพาสุข” เพื่อสรางความเจริญใหแกประเทศชาติตอไป

รองศาสตราจารยสุนันทา วิบูลยจันทร
รองอธิการบดีฝายการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

คําขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
คําขวัญ
Motto

: อตฺตานํ อุปมํ กเร
พึงปฏิบัติตอผูอื่น เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง
: 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 benefit of mankind.

ปณิธาน
: ปญญาของแผนดิน
Determination Statement : Wisdom of the Land
วิสัยทัศน
Vision

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

พันธกิจ

: สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ ศาสตร ศิลป และ
นวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน
สุขแกมวลมนุษยชาติ
: To excel in health, sciences, arts and innovation with
integrity for the betterment of Thai society and the
benefit of mandkind.

Mission

๑๑

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
มหาวิทยาลัยมหิดล
“บัณฑิตมหิดลมุงประโยชนสุขเพื่อมวลมนุษยชาติ”

Core Values
M
A
H
I
D
O
L

Mastery
Altruism
Harmony
Integrity
Determination
Originality
Leadership

๒๑st Century Skills

TQF

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

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

๑๒

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

“บัณฑิตมหิดลมุงประโยชนสุขเพื่อมวลมนุษยชาติ”

เปนคนดี
คิดดี พูดดี ทําดี

มีจิตสํานึกและรับผิดชอบตอสังคม

๑.
๒.
๓.
๔.

เปนผูม คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ประพฤติดที ง้ั กาย วาจา และใจ
มีความขยัน อดทน และมุง ผลสัมฤทธิใ์ นการทํางาน
รูห นาที่ มีวนิ ยั และจรรยาบรรณ
มีทกั ษะในการดําเนินชีวติ ทีด่ ี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมในฐานะ
พลเมืองและพลโลก
๕. “อตฺตานํ อุปมํ กเร” ปฏิบตั ติ อ ผูอ น่ื เหมือนปฏิบตั ติ อ ตนเอง มีจติ สํานึกตอสังคม
มีจติ อาสา และยึดถือประโยชนสว นรวม

มีปญญา
ใฝเรียนรูตลอดชีวิต
กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

มีภาวะผูนํา ความคิดสรางสรรค
และเกงงาน

๑. ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง
๒. สามารถคิดอยางใครครวญ วิเคราะห วิจารณ และสังเคราะห เพือ่ พัฒนาตนเอง และ
สังคม
๓. มีความรูแ ละทักษะวิชาชีพในสาขาทีศ่ กึ ษาเปนอยางดี รอบรูใ นศาสตรอนื่ ทีเ่ กีย่ วของ
และเทาทันในเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. สามารถบูรณาการ และประยุกตความรู เพื่อกาวไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก
๕. มีภาวะผูนํา เปนที่พึ่งพาของผูอื่นได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เคารพในสิทธิของ
ตนเอง และผูอื่น สามารถบริหารจัดการ และปฏิบัติงานเปนกลุมไดอยางดี
๖. มีความสามารถใชภาษาอังกฤษทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ในระดับดี
๗. มีทกั ษะในการใชภาษาประจําชาติและทองถิน่ การสือ่ ความหมาย และใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดถูกตองและเหมาะสม

๑๓

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

นําพาสุข
สรางความสุขภายในตนเองและ
ขยายความสุขใหผูอื่นได
๑.
๒.
๓.
๔.

เขาใจในความหลากหลายและ
ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของชาติ

สามารถสรางความสุขภายในตนเองได เพื่อการดํารงชีวิตที่มีความสุข
มีการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจของตนเองใหแข็งแรงและสมบูรณ
เปนผูมีใจกวาง เขาใจทั้งในความคิด และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สามารถแกไขปญหาในภาวะวิกฤติ เพื่อสรางความสุขใหกับตนเองและสราง
สันติสุขใหกับสังคม
๕. มีคานิยมที่เหมาะสมโดยยังคงตระหนัก และดํารงไวซึ่งคุณคาของวัฒนธรรม
และเอกลักษณของชาติ

ระบบอาจารยที่ปรึกษา

๑๖
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ความหมายของอาจารยที่ปรึกษา๑
อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนํา
ปรึกษา ดานวิชาการ ดานกิจกรรมนักศึกษา ดานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อยางเปนระบบ ดวยขอมูลที่เปนปจจุบัน รวมถึงการตักเตือนดานความประพฤติ
ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจ ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีความ
กาวหนาในดานการศึกษา มีทักษะทางสังคมและการใชชีวิตอยางเหมาะสมและ
เปนสุข

๑ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลัย ของรองศาสตราจารย ดร.สําเนาว ขจรศิลป อาจารยประจํา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๑๗

จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา๒
อาจารยทปี่ รึกษามีสว นสําคัญตอความสําเร็จของนักศึกษา มีหนาทีอ่ บรม
ดูแลนักศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือนักศึกษาใหสามารถปรับตัวเขากับ
ระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย การปรับตัวกับเพือ่ นใหม การปรับตัวดานการ
เรียนที่จําเปนตองรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งหากนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาเปน
ผูใหคําแนะนํา ชี้แนะใหสามารถปรับตัวและใหการชวยเหลือเมื่อประสบปญหา
จะทําใหนักศึกษาเรียนไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ สามารถศึกษาจนสําเร็จ
การศึกษาเปนทรัพยากรที่ดีของสังคม ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษา จําเปนตองยึดมั่น
ในจรรยาบรรณ ดังนี้
๑. ประพฤติตนเปนตัวอยางแกนักศึกษา ดวยการประพฤติตนเหมาะสมตาม
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม
๒. พยายามชวยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ ภายในขอบเขตรับผิดชอบ
และความสามารถของตน หากเกิดปญหาที่ไมสามารถใหการชวยเหลือไดดวย
ตนเอง ก็ควรแนะนําใหไปพบผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน แพทย จิตแพทย
นักกฎหมาย นักแนะแนว เปนตน
๓. คํ า นึ ง ถึ ง สวั ส ดิ ภ าพของนั ก ศึ ก ษา โดยไม ก ระทํ า การใดๆ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด
ผลเสียหายแกนักศึกษาอยางไมเปนธรรม
๔. เก็บขอมูลสวนตัวของนักศึกษาในความดูแลเปนความลับ ยกเวนไดรับอนุญาต
จากนักศึกษาผูเปนเจาของขอมูลใหเปดเผย
๕. ไมควรวิพากษวิจารณบุคคล หรือสถาบันใด ที่จะทําใหเกิดความเสื่อมเสีย
ใหนักศึกษารับฟง

๒ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลัย ของรองศาสตราจารย ดร.สําเนาว ขจรศิลป อาจารยประจํา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๙
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เสียงจากนักศึกษา ถึงอาจารยทป
ี่ รึกษา
“อยากใหอาจารยหมัน่ มาทักทายเด็กๆ ครับ แมวา จะไมใชนกั ศึกษาในความ
ดูแล เพราะจะทําใหเด็กรูส กึ ถึงความเปนกันเอง และกลาทีจ่ ะไปปรึกษาครับ
ไมอยากใหมาหาเฉพาะตอนที่มีงาน ปนึงคุยกันครั้งสองครั้ง :)”
“บอยครั้งที่นักศึกษาไมกลาเขาหาอาจารยที่ปรึกษาเพราะเหตุผล
หลายอยาง อยากใหอาจารยที่ปรึกษา Friendly กับนักศึกษาครับ
อาจจะคอยติดตามดูนักศึกษาบาง เรื่องเกรด การเรียน การเงิน ฯลฯ
หรืออาจจะใหมีจัดพบปะอาจารยที่ปรึกษาบอยๆ เพราะเทาที่ผานมา
ป ๒ ๓ ๔ อาจารยกับนักศึกษาดูจะหางกันมากครับ”
“อยางนอยอยากใหอาจารยที่ปรึกษาเลน
เฟสบุคครับ (ถาอาจารยทานพอมีเวลา)....”
“อาจารยที่ปรึกษา พาไปเลี้ยงขาว แบบพี่รหัสคะ:)”
“อยากไดอาจารยที่ปรึกษาที่มีเวลาใหครับ หรือไมก็มี
ชองทางในการติดตอ เชน ทางอินทราเน็ต Email
Facebook ตอบ email เร็วๆ ไมทิ้งไวเปนอาทิตย”
“อยากใหลดชองวางระหวางอาจารยกบั นักศึกษาลง
เพราะกลาๆ กลัวๆ ตอนจะเขาไปถามครับ”
“ระบบ อาจารยทปี่ รึกษาในมหาวิทยาลัย ผมวามันไมเอือ้ อํานวยเหมือนกับใน
ระบบมัธยม ทีต่ อ งมีหอ ง Homeroom ไมกช็ วั่ โมงทีบ่ งั คับให อาจารยทปี่ รึกษา
กับเด็กมาเจอกัน อีกอยาง ผมวา อาจารยที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจาก
ทําวิจัยแลว ก็มีหนาที่อื่นนอกเหนือจากงานสอน และงานวิจัย ทําใหบทบาท
ของอาจารยทปี่ รึกษาลดลง แตมนั ก็ขนึ้ กับ อาจารยกบั เด็ก ในความคิดผมอยาก
ไดอาจารยที่ปรึกษาที่ติดตอไดงาย ไมวาจะเปนชองทางใดก็ตามครับ....”

๒๐
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“ผมวา Keep in touch สําคัญมากเลยครับสําหรับอาจารยทปี่ รึกษา เพราะ
ทราบดีครับวา อาจารยแตละทานงานยุงกันทั้งนั้น แตผมวาแค message
จาก Facebook หรือ E-mail หรือ mobile messages หรือ Note สั้นๆ
ถามไถสารทุกขสุขดิบสักครั้ง ผมวาตัวผมเองก็รูสึกดีแลวนะครับ เพราะผม
วาบางครัง้ เด็กๆเองก็อยากถามอาจารยเหมือนกันละครับ วาอาจารยทาํ งาน
เหนื่อยไหม แตบางครั้งดวยความไมสนิทก็ไมคอยกลากันครับ ของแบบนี้
บางที Facebook อาจจะชวยได แตผมวาถาผูใหญเปดชองใหสักนิด เด็กๆ
พรอมอยูแลวครับ ^^ หรือถาเปนไปได จะจัด Meeting เล็กๆ สักเทอม
หรือปละครั้ง ใหเด็กกับอาจารยที่ปรึกษามานั่งคุยกัน ทานของวางหรือ
ขาวเย็นสักมือหนึ่ง ก็ดีนะครับ”
“ที่ญี่ปุน หอง Professor จะเปดเสมอ เวลาอาจารยอยู
ผมวาใหความรูสึกแบบ He always opens for us.
ไมแนใจวาจะบรรยายยังไงครับ ลองทําโครงการแบบ
รณรงคเปดหอง-เพื่อเปดกวาง ทํานองนั้นดีไหมครับ
กลับเขาเรือ่ งนะครับ ผมวาการทีอ่ าจารยเขาหานักศึกษา
บาง และนักศึกษาเขาใจอาจารยบา ง ก็ชว ยไดแลว ยังไม
ตองพูดเรื่องรายละเอียดอื่นๆ เลย...”
“อยากใหอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําดาน Academic ครับ เชนสําหรับ
นักศึกษาที่ยังงงๆ วาชอบอะไร ชอบดานไหน ก็ชวยใหเคาคนหาตัวเองได
(เชน มาดูวิชาไหนที่ทําเกรดไดดี หรือใหลองเลาความประทับใจในวิชาหลักๆ
ที่ไดเรียน ฯลฯ) แนะนําสถานที่/อาจารยที่ นักศึกษาจะไปฝกงาน (แคใหเมล
หรือเบอรติดตอมา ผมก็ “วาว” มากแลวครับ รวมถึงเขียนจดหมายแนะนํา
คําแนะนําดานการเรียน ปญหาการเรียน การลงทะเบียนผมอยากใหอาจารย
ทํามากกวาใหลายเซ็นครับ เชน ชวยดูหนวยกิตคราวๆ วา เฉพาะวิชาเลือกเสรี
ยังครบไมครบยังไง (คอยเตือนให นักศึกษาตระหนักก็พอครับ ไมตอ งขัน้ คํานวณ
ใหก็ไดครับ) หรือดูแนวโนมของวิชาเลือก/แนวที่ นักศึกษาสนใจ แนะนําวิชา
เลือกอืน่ ๆ ทีน่ กั ศึกษานาจะสนใจหรือมีประโยชนตอ นักศึกษาเพิม่ เติม นอกนัน้
ก็สรางพื้นที่ใหพวกผมรูสึกวาอาจารยที่ปรึกษาพรอมรับฟง และเปนพื้นที่
ปลอดภัยวา ใหรูสึกวาอยางนอยก็ยังมีอาจารยที่ปรึกษาอยูนะ”
“...แบบทีใ่ จดี เขาหางาย ติดตองาย และผมสัมผัส
ไดถึงความเปน “อาจารยที่ปรึกษา” นะครับ”

๒๑

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

“ผมคงปรึกษาอาจารยทปี่ รึกษา ทุกเรือ่ งมังครับ ขึน้ อยูก บั วาอาจารยทปี่ รึกษา
เปนใคร หรือเปนยังไงดวยครับ ที่เหลือจริงๆ ผมก็อยากคุยเลน หรือไดเปดเผย
ตัวตนของผมใหอาจารยไดรมู ากกวาแคในหองเรียนครับ ผมวานาจะมีชอ งทาง
ติดตออาจารย ใหอาจารยเขาถึงและเขาถึงอาจารยได”
“ที่ภาควิชา เขาถึงอาจารยที่ปรึกษาไดไมยากครับ คงเปนเพราะนักศึกษากับ
อาจารยมีจํานวนพอๆกัน ถึงจะมีอาจารยที่ปรึกษาทานหนึ่งอยูเปนหลัก แตผม
รูส กึ วาอาจารยทกุ ทานเปนทีป่ รึกษาหมดเลย ถาทําการบานไมได หรือมีอะไรสงสัย
ก็ไมคอยลังเลที่จะเขาไปเคาะหองอาจารย แตก็อยากเสนอรูปแบบที่นักศึกษา
หนึ่งคนอาจจะมีอาจารยที่ปรึกษามากกวาหนึ่งทาน ครับ..”
“ ผมวา Meeting เปนอะไรทีผ่ มวาเวิรค สุดแลวหละครับ
อาจารยจะไดรวู า นักศึกษาทํางานอะไรอยู มีปญ
 หาอะไร
ตรงไหนบาง แลวก็จะมาชวยแกไขกันครับ”
“จากประสบการณป ๒-๔ ที่เริ่มเขาพบอาจารยที่ปรึกษา (ตอนป ๑ ไมเคย
ไปเลยสักครั้ง ๕๕๕) รูสึกวานอกจากอาจารยบางทานอาจจะไมคอยเปด
ใหนักศึกษาเทาไหรแลว (เนื่องดวยเหตุผลบางประการ) ก็ตัว...นักศึกษา
เองดวยแหละครับ ที่ไมคอยกลาเขาพบ อาจารยที่ปรึกษา เนื่องดวย
หลาย ๆ สาเหตุ เชนเจอรุนพี่ขูไววาอาจารยดุ อาจารยโหด เจาระเบียบ
เรื่องมาก ฯลฯ หรืออาจจะขี้เกียจไปพบ หรือไมก็ไมรูจะไปพบดวยเรื่อง
อะไรนะครับ”

“อาจารยทปี่ รึกษาของตัวเองเปนอาจารยทเี่ อาใจใสมากจริงๆ ครับ
เจอหนากันเมื่อไหร ก็ถามวาเปนไงบาง ใหคําแนะนําทั้งในแงการ
วางตัว การไปสอบสัมภาษณ การมองที่เรียนตอ แมจะไมใชสายที่
อาจารยถนัดนัก แตก็พยายามศึกษาขอมูลมาชวยเราจนได แลว
อาจารยคอยเตือนในสิ่งที่ยังเปนขอบกพรองทําใหปรับปรุงตัวอยู
ตลอดเวลาดวยครับ”

๒๓

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

แนวทางการจัดโครงสรางระบบอาจารยทป่ ี รึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
/สวนงาน

ผูบริหารระดับรองอธิการบดี/
รองคณบดีฝายการศึกษา
และ/หรือ ฝายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการอาจารยทปี่ รึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย / สวนงาน

แตงตัง้ โดยผูบ ริหารสูงสุดของสวนงานนัน้
ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานการศึกษา
กิ จ การนั ก ศึ ก ษา อาจารย ท่ี ป รึ ก ษา
บุคลากรหนวยงานการศึกษา – กิจการ
นักศึกษา โดยมีรองอธิการบดี /รองคณบดี
ฝายการศึกษา - กิจการนักศึกษา เปน
ประธาน กําหนดใหมีบุคลากรทําหนาที่
เปนเลขานุการ และ ผูช ว ยเลขานุการ

ฝายการศึกษา/
ฝายกิจการนักศึกษา /
ภาควิชา

หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น งาน
ดานการศึกษา-กิจการนักศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัยและสวนงาน

อาจารยทปี่ รึกษาดานวิชาการ /
ดานกิจกรรม-ชมรม / ดานอืน่ ๆ

อาจารย/ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หน า ที่ เ ป น อาจารย ที่ ป รึ ก ษาสํ า หรั บ
นักศึกษา ดานตางๆ เชน ดานวิชาการ
ดานกิจกรรม ดานอื่นๆ

นักศึกษา

๒๔
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แนวทางการจัดโครงสรางระบบสารสนเทศสําหรับอาจารยที่ปรึกษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๒๕

แผนการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษา
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
ชวงเวลา ๑ ปการศึกษา
กิจกรรม
๑. ตั้ ง คณะกรรมการอาจารย
ที่ ป รึ ก ษา ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย –
สวนงาน
๒. จัดประชุมคณะกรรมการอาจารย
ที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อ
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า /ปรั บ ปรุ ง คู มื อ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหิ ด ลและติ ด ตามข อ มู ล ระบบ
อาจารยทป่ี รึกษาจากแตละสวนงาน
๓. จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาระดั บ ส ว นงาน
เพื่ อ วางแผนการดํ า เนิ น งานด า น
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ประจํ า ป ก าร
ศึกษา
๔. แตงตัง้ อาจารยทปี่ รึกษา สําหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกชั้นป
๕. จั ด ประชุ ม อาจารย ที่ ป รึ ก ษา
ประจําสวนงาน เพื่อชี้แจงหนาที่
รับผิดชอบและแจกคูมืออาจารยที่
ปรึกษา
๖. อาจารยที่ปรึกษาพบปะ พูดคุย
ใหการดูแล ติดตามความประพฤติ
และผลการเรียนของนักศึกษา
๗. อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ แยกตามคณะตนสังกัด
ภาคการศึกษาละ ๑ -๒ ครั้ง
๘. ประเมินผลการดําเนินงานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา

๒๖
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องคประกอบของระบบอาจารยที่ปรึกษา
ระบบอาจารย ที่ ป รึ ก ษาประกอบด ว ย ผู บ ริ ห าร คณะกรรมการอาจารย
ที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษา โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
ผูบ ริหารระดับมหาวิทยาลัยและสวนงาน : ตองใหความสําคัญและสนับสนุนระบบ
อาจารยที่ปรึกษาอยางเต็มที่ เพื่อใหการดําเนินงานระบบอาจารยที่ปรึกษามี
ประสิทธิภาพ โดยมีหนาที่
 แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาระดับสวนงาน และ/หรือ
ระดับภาควิชา
 ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา
 ติดตามการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอาจารยทป่ี รึกษา
 รวมกับคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาในการปรับปรุง พัฒนาระบบ
อาจารยที่ปรึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
 ส ง เสริ ม และให ค วามสํ า คั ญ แก ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อ าจารย ท่ี ป รึ ก ษาที่
ปฏิบัติหนาที่เปนอยางดีเต็มความสามารถ ดวยการยกยองและใหบําเหน็จความดี
ความชอบ
คณะกรรมการอาจารยทปี่ รึกษา ระดับมหาวิทยาลัยและสวนงาน : ไดแกบคุ ลากร
ฝายการศึกษาและฝายกิจการนักศึกษา ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบริหารเปนคณะ
กรรมการอาจารยที่ปรึกษา ใหมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
กอนเปดภาคการศึกษา :
๑. รวบรวมจัดเตรียมเครื่องมือใหอาจารยที่ปรึกษา ดวยการติดตอหนวยงาน
อื่นๆ เชน กองกิจการนักศึกษา กองบริหารการศึกษา เพื่อหาขอมูล
ดานตางๆ ใหอาจารยที่ปรึกษาทราบเปนประจํา
๒. รวบรวมปญหาและอุปสรรคของระบบอาจารยที่ปรึกษา
๓. จัดประชุมสัมมนาอาจารยทปี่ รึกษา เพือ่ ชีแ้ จงบทบาทหนาที่ แนวทางปฏิบตั ิ
ปญหาอุปสรรค เพือ่ ใหไดมาซึง่ แนวทางการแกไข และพัฒนาทักษะ การให
คําปรึกษา

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๒๗

๔. กรรมการระดับมหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาจากทุก
สวนงาน จัดทําเปนทําเนียบเครือขายอาจารยที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
เปนประจําทุกปการศึกษา
๕. สงเสริมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา
พบนักศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบ เปนประจําทุกปการศึกษา
ระหวางภาคการศึกษา :
๑. ใหความรวมมือ อาจารยที่ปรึกษา ในการติดตอประสานงานหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ แก ไขป ญ หานั ก ศึ ก ษาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสม
๒. ทําการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษาและการดําเนินงานของอาจารย
ที่ปรึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา
๓. นําผลการประเมินการดําเนินงานอาจารยทปี่ รึกษามาปรับปรุงแกไขระบบ
อาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการอาจารย ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ป
การศึกษา เสนอผูบริหารเพื่อทราบ
อาจารยที่ปรึกษา คือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ ใหคําปรึกษา ดูแล แนะนํา
นักศึกษาที่อยูในความรับผิดชอบ ประกอบดวย
ดานวิชาการ อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่เปนที่ปรึกษา ดูแล ใหคําแนะนํา
นักศึกษา ที่อยูในความรับผิดชอบดานวิชาการ ดังนี้
๑. ใหการปรึกษาแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและเลือกวิชาเรียน
๒. ใหคําแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
๓. ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
๔. ใหคําปรึกษาแกนกั ศึกษาเพื่อเลือกวิชาเอก-โท และการวางแผนการศึกษา
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และจบการศึกษาในเวลาที่กําหนดตาม
หลักสูตร
๕. ใหการแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา
๖. ทักทวงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเห็นวา
การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ไมเหมาะสม
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๗. ใหการปรึกษาแนะนําหรือตักเตือนเมื่อผลการศึกษาของนักศึกษาตํ่าลง
๘. ใหการปรึกษาแนะนําและชวยเหลือนักศึกษาเพือ่ แกไขปญหาในการเรียน
วิชาตางๆ
๙. ใหความรูความเขาใจและตรวจสอบการคิดคาคะแนนระดับเฉลี่ยของ
นักศึกษา
๑๐. กําหนดเวลาใหนกั ศึกษาเขาพบเพือ่ ขอรับคําปรึกษาแนะนําอยางสมํา่ เสมอ
๑๑. ใหการปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับสูง
๑๒. เก็บขอมูลสําคัญของนักศึกษาเปนความลับ
๑๓. ใหการรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาตองการนําเอกสารไปแสดงแกผูอื่น
เชน การศึกษาตอ การขอรับทุนการศึกษา
๑๔. สนั บ สนุ น การเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษให ป ระสบ
ผลสําเร็จสูงสุด
๑๕. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งใหคําแนะนําใน
กรณีมปี ญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
๑๖. รายงานปญหาดานการเรียนใหผูบริหารและคณะกรรมการอาจารยที่
ปรึกษารับทราบ เพือ่ หาแนวทางในการแกไขหรือใหความชวยเหลือตอไป
๑๗. ติดตอประสานงานกับผูปกครองนักศึกษาเมื่อจําเปน
การใหคําปรึกษาทางวิชาการที่มีความสําคัญอยางมาก อีกประการคือ
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไดแก การจดบันทึก
การบรรยาย การศึกษาคนควาดวยตัวเอง การอานตํารา หนังสือและบทความ
การวิจัย การเขียนรายงาน รวมถึงการมีความรับผิดชอบในการเขาชั้นเรียน
ซึ่งภายหลังจากนักศึกษาผานเขามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแลว มักจะไม
สามารถปรับตัวใหเขากับระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการศึกษา
คนควาดวยตนเอง ทําใหเกิดการทอถอยจนกระทั่งไมทุมเทกับการเรียน อีกทั้ง
พบว า นั ก ศึ ก ษาจํ า นวนหนึ่ ง ขาดคุ ณ ลั ก ษณะของการเป น นั ก ศึ ก ษาในระดั บ
มหาวิทยาลัย มีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑกําหนด ทําใหตองพนสภาพการเปน
นักศึกษา ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาจึงจําเปนตองใหคําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถสําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑกําหนดได
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ผังแสดงหนาที่รับผิดชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ

ศึกษาหลักสูตร/แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
และศักยภาพของนักศึกษาในความปกครอง
ใหความรู กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย/สวนงาน/หลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
แนะนํารายวิชาลงทะเบียนเรียนกอนวันลงทะเบียนเรียน
ประจําภาคการศึกษา และซักซอมความเขาใจเรื่อง
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
ติดตามผลการเรียนเพื่อแนะนํานักศึกษา
กรณีเพิ่ม / ลด / ถอนรายวิชา
ตรวจสอบผลการเรียนประจําภาคการศึกษา

๒๙
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ดานกิจกรรม/ชมรม อาจารยทปี่ รึกษาอาจไดรบั มอบหมายใหทาํ หนาทีเ่ ปนที่
ปรึกษาของกลุมกิจกรรมตางๆ ดวย ไดแก สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาด า นกิ จ กรรมมี ห น า ที่ เ สนอแนะและให คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
การดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึง การเขารวมกิจกรรมดานตางๆ ทั้งดาน
วิชาการ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและสากล เพื่อกอใหเกิดทักษะ
การเรียนรูก ารทํางานรวมกับผูอ นื่ การฝกความเปนผูน าํ ผูต าม ผูป ระสานงาน และ
ผูสนับสนุน และการมีจิตอาสา โดยมีหนาที่ดังนี้
๑. รับทราบวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและวิธี
การดําเนิน งานดานกิจกรรม นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. ใหคําแนะนํากรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา ในเรื่อง
วัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและวิธกี ารดําเนินงาน
ดาน กิจกรรมนักศึกษาเชน การเสนอเรื่องขออนุมัติโครงการ การใช
อาคาร-สถานที่ การติดประกาศประชาสัมพันธ
๓. ใหคําปรึกษาและประชุมรวมกับกรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสร
นักศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม เชน การวางแผน การดําเนินงาน
และ การประเมินผล
๔. ใหคําปรึกษาแนะนํา กรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา
เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ของกิจกรรมนักศึกษาที่ผานมา เชน การ
ดําเนินงาน ปญหางบประมาณ
๕. พิจารณาและกลั่นกรองขอจัดกิจกรรมชมรม/สภานักศึกษา/สโมสร
นักศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
๖. รับผิดชอบในการยืมเงินทดรองจาย ควบคุมการใชเงิน ตลอดจนวัสดุ
ครุภัณฑ
๗. ควบคุมดูแลนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของ
ฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาระหวางทํากิจกรรม/ปฏิบตั งิ านอยางใกลชดิ
๙. แกไขปญหาเรื่องขอขัดแยงของนักศึกษา
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๓๑

๑๐. ประสานงานกับฝายตางๆ เชน ฝายกิจการนักศึกษา อาจารยผูสอน และ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ การดําเนินงานกิจกรรม
และการชวยเหลือนักศึกษา
๑๑. เสนอแนะแนวทางการแก ป ญ หาและแนวทางการพั ฒ นากิ จ กรรม
นักศึกษาตอผูบริหารที่เกี่ยวของ
๑๒. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษากําหนด
นอกจากนี้ อาจารยที่ปรึกษากิจกรรม/ชมรม มีหนาที่ปลูกฝงคุณลักษณะ
ที่ดีงามของนักศึกษาในการทํากิจกรรม เชน
๑. การเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายนอกดําเนินการ
๒. ปลูกฝงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
๓. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในการเขารวมกิจกรรม
๔. พั ฒ นาทั ก ษะการทํ า งานของตนเองในการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น อย า ง
เปนระบบ และเรียนรูวิธีการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง
๕. การแบงเวลาในการทํากิจกรรมใหเหมาะสมกับการเรียน
๖. สรางวัฒนธรรมความประพฤติที่ดีใหแกนักศึกษารุนพี่ เพื่อเปนตัวอยาง
ที่ดีใหกับรุนนอง
๗. ปลุกจิตสํานึกของนักศึกษาใหเกิดการตระหนักในดานศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเปนไทย
๘. การรักษาสิ่งแวดลอมและสถานที่ทํากิจกรรมใหสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม
ดานอื่นๆ นอกเหนือจากการทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานวิชาการ และดาน
กิจกรรม อาจารยทปี่ รึกษายังมีหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษา แนะนําและใหการดูแลนักศึกษา
ในดานอื่นๆ เชน ทุนการศึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่สอบถามนักศึกษาที่
อยูในความดูแลในเรื่องปญหาดานการเงินที่จะเปนปญหารบกวนทําใหไมสามารถ
ศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาจารยที่ปรึกษาตองใหคําแนะนําในเรื่อง
แหลงทุนการศึกษา และการนําเงินทุนการศึกษาไปใชอยางเหมาะสม ดังนี้
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- ทุนการศึกษามีไวเพื่อเปนคาใชจายในการดํารงชีวิต สําหรับนักศึกษาที่มี
ความเดือดรอนจริงๆ ซึง่ หากนักศึกษามีความจําเปนก็ไมควรลังเลทีจ่ ะขอรับ
ทุนการศึกษา
- เมื่ อ ได รั บ ทุ น การศึ ก ษาแล ว นั ก ศึ ก ษาต อ งใช จ า ยเงิ น อย า งเหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงคของทุน อยางประหยัดไมฟุมเฟอย
- ทุนการศึกษาไมสามารถนําไปใหบุคคลอื่นตอ แมจะเปนบิดามารดา หรือ
พี่นองที่มีความเดือดรอนก็ตาม
- นักศึกษาที่ไดรับทุนตองปฏิบัติตนใหเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน และเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่นได
- นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอกําหนดการไดรับทุน
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตอขอรับทุนการศึกษาไดที่ หนวยงานกิจการ
นักศึกษา หรือ หนวยงานการศึกษา ณ สวนงานที่นักศึกษาสังกัด และ กองกิจ
การนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ
นอกจากการใหคําปรึกษาดานทุนการศึกษาแลวนั้น อาจารยที่ปรึกษายังมี
หนาที่ใหคําแนะนําดานปญหาสวนตัว สุขภาพกาย-ใจ ปญหาสังคม การปรับตัว
การคบเพื่อน บุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม รวมถึง ปญหาดานอาชีพ
ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาควรใหขอมูลลักษณะงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความ
ถนัดของนักศึกษา สภาพแวดลอมการทํางาน ตลาดแรงงาน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพของสาขาทีน่ กั ศึกษากําลังศึกษาอยู ซึง่ หากปญหาใดเกินความสามารถทีจ่ ะ
ชวยเหลือได ก็มีหนาที่ดําเนินการสงตอนักศึกษาไปรับบริการจากผูเชี่ยวชาญ
ดานนั้นโดยตรง
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๓๓

กระบวนการและเทคนิคการใหคําปรึกษา
กระบวนการใหคําปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาควรมีความรูและทักษะในการทําหนาที่เปนอาจารยที่
ปรึกษาดานตางๆ แกนักศึกษา ดังนี้
 ความรูเกี่ยวกับนักศึกษา ประกอบดวย
- ความรูเรื่องพัฒนาการของวัยรุนตอนปลาย การเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ ความรูสึกและจริยธรรม
- ปญหาทีพ่ บบอยในนักศึกษา ซึง่ รวมถึงปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
วัยรุน
- ความรูการใหคําปรึกษา (Counseling)
- ความรูเรื่องการสงเสริมพัฒนาการและการปองกันพฤติกรรม
 ทักษะเบื้องตนในการใหคําปรึกษา (Counseling) ประกอบดวย
การสรางสัมพันธภาพที่ดี การสื่อสาร การสํารวจปญหา การจูงใจให
ตกลงรับการปรึกษา (Counseling) การฟง การใหกาํ ลังใจ การปฏิบตั ิ
เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม และ การยุติการปรึกษา
 ทักษะการประเมินปญหาทางสุขภาพจิตและการสงตอ
 ทักษะการสงเสริมพัฒนาการและบุคลิกภาพ
ในทีน่ ี้ กระบวนการใหคาํ ปรึกษา หมายถึงการใหความชวยเหลือนักศึกษา
ที่ ม าขอรั บ คํ า ปรึ ก ษา ที่ มั ก จะมี ค วามทุ ก ข ท างด า นอารมณ จิ ต ใจ โดยจะใช
กระบวนการพูดคุยกันอยางมีลําดับขั้นตอน ซึ่งแตละขั้นตอนจะมีความเชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกัน การใหคําปรึกษานี้ มีจุดมุงหมายใหนักศึกษา เกิดการเรียนรู มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่นักศึกษาตองการ โดยแตละขั้นตอนสามารถปฏิบัติ
ซํ้าบอยๆ ยอนกลับไปมาเปนวงจร หากไมเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการ
เรียนรูใหม ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการใหคําปรึกษามีลําดับขั้นดังนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

วางแผนลําดับขั้นตอนในการใหคําปรึกษา
ประยุกตใชทฤษฎีการใหคําปรึกษาใหเหมาะสม
จัดการปญหาเชิงรุกและมีทมี งานทีเ่ ปนเครือขายในการเชือ่ มประสาน
บันทึกรายงานผลการใหคําปรึกษาและสงตอเปนรายกรณี
ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องและใกลชิด

เทคนิคการใหคําปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาตองมีเทคนิคในการใหคําปรึกษา เพื่อ
ใหนักศึกษาเกิดความรูสึกอบอุน ไววางใจ เปนกันเอง สามารถขอรับคําปรึกษาได
ดังนี้
 การใหความสนใจ
- การประสานสายตา
- การใชทีทาที่สบายเพื่อแสดงถึงการมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา
- ให ค วามสนใจต อ คํ า พู ด ของนั ก ศึ ก ษาด ว ยการแสดงออกด ว ย
ความตั้งใจที่จะชวยแกไขปญหา
- สรางจุดมุงหมายของการใหคําปรึกษา
- แสดงออกถึงความเขาใจในเรื่องราวที่ขอรับคําปรึกษาดวยวิธีการ
สะทอนความรูสึก
- ใชความเงียบ
 การสรางสัมพันธภาพ
- สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน ยิ้มแยมแจมใส
- เปดเผย ไมมีลับลมคมใน
- มีความสนใจ มีความเมตตากรุณา
- มีความจริงใจ และปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย
- ยอมรับทั้งคุณคาและความแตกตางของบุคคล
- พยายามทําความเขาใจทั้งความรูสึก ปญหาและความตองการ
ของนักศึกษา
- ใหความชวยเหลือนักศึกษาอยางจริงจัง และจริงใจ
 การใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา
- การใหคําแนะนํา (Advising) เปนวิธีการที่อาจารยที่ปรึกษาให
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การชวยเหลือนักศึกษามากที่สุด สิ่งที่แนะนํา มักเปนเรื่องเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ
หรือวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยูประจํา เชน การลงทะเบียน การเพิ่ม-ลดวิชาเรียน หรือ
ปญหาอื่นๆ ที่อาจารยซึ่งเปนผูมีวุฒิภาวะและประสบการณมากกวานักศึกษา
สามารถใหคําแนะนําในการแกปญหาได หรือการใหคําแนะนําที่เหมาะสมกับ
ปญหาที่เกี่ยวกับอารมณรุนแรง ปญหาบุคลิกภาพ ปญหาที่ตองตัดสินใจเลือก
อยางใดอยางหนึ่ง เชน การเลือกวิชาเอก เลือกอาชีพ เปนตน
 การใหคาํ ปรึกษา (Counseling) คือกระบวนการทีช่ ว ยใหนกั ศึกษา
เขาใจตนเอง สภาพแวดลอมและปญหาที่เผชิญอยู และสามารถใชความเขาใจ
ดังกลาวมาแกปญ
 หาหรือตัดสินใจเลือกเปาหมายในการดําเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสมกับ
ตัวเองเพื่อการปรับตัวที่ดีขึ้น ประกอบดวย
๑) การฟง (Listening) คือ การฟงที่แสดงความสนใจตอนักศึกษา
เป น การตั้ ง ใจฟ ง ด ว ยหู ต อ คํ า พู ด และใช ส ายตาสั ง เกตท า ทางและ
พฤติกรรม เพื่อใหทราบวาอะไรเกิดขึ้นแกนักศึกษา เทคนิคในการ
ฟงนี้ ประกอบดวยการประสานสายตา การวางทาทางอยางสบาย
การใชมือประกอบคําพูดที่แสดงถึงความสนใจตอนักศึกษา ในการ
ฟงนี้ บางครั้งอาจารยที่ปรึกษาอาจสะทอนขอความหรือตีความ
ให ก ระจ า งชั ด หรื อ ถามคํ า ถามเพื่ อ ให ท ราบถึ ง ป ญ หาและความ
ตองการของนักศึกษา
๒) การนํา (Leading) คือ การกระตุนใหนักศึกษาที่ไมกลาพูด ไดพูด
ออกมา การนําจึงเปนการกระตุน ใหนกั ศึกษาสํารวจหรือแสดงออกถึง
ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม หรือพฤติกรรมของตน การสะทอนกลับ
(Reflecting) เปนการชวยใหนกั ศึกษาไดเขาใจตนเอง เขาใจความรูส กึ
ประสบการณหรือปญหาไดถูกตองยิ่งขึ้น
๓) การสรุป (Summarization) คือ การที่อาจารยที่ปรึกษารวบรวม
ความคิดและความรูสึกที่สําคัญๆ ที่นักศึกษาแสดงออก การสรุป
จึงทําใหนักศึกษาไดสํารวจความคิดและความรูสึกของตนไดอยาง
กวางขวาง
๔) การใหขอมูล (Informing) คือ วิธีการหนึ่งที่ชวยใหนักศึกษาได
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เขาใจตนเองและสิ่งแวดลอมไดดียิ่งขึ้น ขอมูลที่จําเปนไดแก ขอมูล
เกี่ยวกับการศึกษา ขอมูลอาชีพ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทาง
สังคม ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจและเห็นลูทางในการ
แกปญหา
๕) การใหกําลังใจ (Encouragement) เมื่อมีปญหานักศึกษามักรูสึก
ทอแท ขาดความมั่นใจ อาจารยที่ปรึกษาจึงควรกระตุนใหกําลังใจให
นักศึกษากลาสูปญหา เกิดความมั่นใจและพรอมที่จะแกไขปญหา
๖) การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณี อาจารยที่ปรึกษาอาจ
เสนอความคิ ด เห็ น ที่ เ หมาะสมเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารแก ไขป ญ หาให แ ก
นักศึกษา การเสนอแนะควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชเหตุผลของ
ตนเองใหมากเพื่อใหสามารถตัดสินใจดวยตนเอง
วิธีการใหคําปรึกษาเปนเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซึ่งตองมีการ
ศึกษาอบรมและมีการฝกปฏิบตั เิ พือ่ ใหเกิดความรู ความชํานาญ จึงจะสามารถแกไข
ปญหาของนักศึกษาไดอยางกวางขวาง อาจารยที่ปรึกษาที่ไมไดอบรมมาทางดาน
นี้โดยเฉพาะ แตตองมีหนาที่ชวยเหลือนักศึกษาจึงตองศึกษาและฝกหัดเทคนิค
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความรู ความชํานาญพอสมควร อยางไรก็ตาม ปญหาของ
นักศึกษาบางอยางเปนปญหาที่แกไขไดยาก หรือตองใชเวลา เชน ปญหาทาง
เศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว การขัดแยงกับบิดา-มารดา อาจารยที่ปรึกษาควรชวย
ใหนักศึกษายอมรับสภาพและหาทางคลี่คลายปญหาตอไป ในขณะที่มีปญหา
นักศึกษาอาจมีอาการเก็บกดอยู อาจารยทปี่ รึกษาจึงควรเปดโอกาสใหนกั ศึกษาได
ระบายอารมณ ความรูสึก โดยเปนผูฟงที่ดี ควรใหกําลังใจ ใหความอบอุน และ
ใชเทคนิคที่ไดกลาวมาแลว ก็จะสามารถชวยเหลือนักศึกษาไดมากพอสมควร
ถานักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับอารมณ หรือปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจที่
สําคัญมาก อาจารยที่ปรึกษาควรแนะนําใหนักศึกษาไปขอรับความชวยเหลือจาก
ผูที่มีความเชี่ยวชาญ เชน งานแนะแนวฯ ที่กองกิจการนักศึกษาก็จะสามารถ
ชวยเหลือใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกนักศึกษาได

ปญหาที่พบบอยในนักศึกษา
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ปญหาที่พบบอยในนักศึกษา
ป ญ หาที่ มั ก จะพบในนั ก ศึ ก ษาวั ย รุ น เนื่ อ งมาจากการต อ งเผชิ ญ กั บ
การปรับตัวหลายๆ ดานพรอมๆ กัน เริ่มตั้งแตการปรับตัวกับระบบการเรียนใน
มหาวิทยาลัย การปรับตัวกับเพื่อนตางเพศ การเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น
การทํากิจกรรมที่แตกตางออกไปจากการเรียนในโรงเรียน จึงทําใหนักศึกษา
อาจจะเกิดปญหาตางๆ ทั้งนี้ อาจารยที่ปรึกษาควรจะไดมีขอมูลเบื้องตนเพื่อ
ใหการชวยเหลือไดทันทวงที ดังนี้
ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช :
(๑) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder)
ลักษณะสําคัญ นักศึกษาจะปรับตัวเขากับคนอืน่ ไดยาก มักจะเอาตัวเอง
เป น ศู น ย ก ลาง เอาแต ใจตั ว มี นิ สั ย ผิ ด ปกติ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต พฤติ ก รรม
ไมเหมาะสม ไมยืดหยุน ฝงแนน และไมรูตัววาบกพรอง มักโทษคนอื่น ไมปรับตัว
เขากับสิ่งแวดลอม มักมีปญหาความสัมพันธกับเพื่อนๆและคนรอบขาง
อาการ บุคลิกภาพไมสมวัย ขาดวุฒภิ าวะ ขาดความรับผิดชอบ หลบเลีย่ ง
ปญหา ทําใหมีปญหาในการเรียน และการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน
(๒) โรคความผิดปกติในการปรับตัว (Adjustment Disorder)
ลักษณะสําคัญ อาการมักจะเกิดขึ้นหลังพบกับการเปลี่ยนแปลง 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 เบื่ออาหาร หลบเลี่ยงไมเรียน
บางรายอาจมีพฤติกรรม กาวราว เกเร ตอตาน อาจจะหันไปหายาเสพติด หรือ
เที่ยวเตรมากขึ้น

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๓๙

(๓) โรคเครียด (Psychosomatic Disorder)
อาการ อาการทางรางกาย มักจะเกิดอาการโรคแผลในกระเพาะอาหาร
ทํ า ให เ กิ ด อาการท อ งเสี ย ท อ งผู ก อาเจี ย น รวมถึ ง กล า มเนื้ อ เกร็ ง แข็ ง ตั ว
เจ็บปวดบริเวณศีรษะ คอ หลัง หรือเอว กลามเนื้อกระตุก มือสั่น ใจคอสั่น
ความดันโลหิตสูง ปสสาวะบอย บางรายอาจเกิดโรคเริม หรือเปนหวัด
(๔) โรคซึมเศรา (Major Depression)
ลักษณะสําคัญ เปนโรคทางอารมณแบบหนึง่ นักศึกษามักไมแจมใสราเริง
เหมือนเดิม ไมมคี วามสุข เบือ่ อาหาร นาํ หนักลด นอนไมหลับ สมาธิความจําเสือ่ มไป
ความคิดและการเคลื่อนไหวชาลง รูสึกตัวเองไรคา มีความผิด เบื่อชีวิต คิดอยาก
ตาย และมีการพยายามฆาตัวตาย ซึ่งหากพบวานักศึกษามีอาการขางตน อาจารย
ที่ปรึกษาอยาไดนิ่งนอนใจ เนื่องจากโรคซึมเศรา สามารถรักษาใหหายขาดได
(๕) โรคประสาท (Anxiety Disorder)
อาการ นักศึกษามีอาการเครียด และวิตกกังวล ซึง่ มักจะเปนอาการเรือ้ รัง
รักษาไดยาก โรคประสาทที่พบบอยไดแก
 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 สมองทํ า งานสั บ สน ทํ า ให ก ารคิ ด และการตั ด สิ น ใจไม ดี นั ก
ความจํ า ไม ดี สติ สั ม ปชั ญ ญะขึ้ น ๆ ลงๆ มี อ าการทางจิ ต ได ทุ ก รู ป แบบ เช น
โรคจิตที่เกิดจากการใชยาบา
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(๘) ภาวะรักรวมเพศ (Homosexualism)
ลักษณะสําคัญ มี ค วามพึ ง พอใจทางเพศกั บ เพศเดี ย วกั น เอง ภาวะ
รักรวมเพศไมใชโรค และไมสามารถรักษาได
(๙) โรคติดสารเสพติด (Substance Use Disorder)
อาการ ใชสารเสพติดซํ้าๆ จนเปนอันตรายตอตนเอง เมื่อขาดสารนี้
จะเกิดอาการลงแดง (อยากยา) สารเสพติดที่นักศึกษาใชมากไดแก เหลา บุหรี่
ยากลอมประสาท ยาบา กัญชา การรักษาทําไดคอนขางยาก แมรักษาหายแลว
โอกาสกลับไปใชสารเสพติดยังมีสูง
แนวทางการชวยเหลือ : ควรแนะนําใหนักศึกษาพบจิตแพทย เพราะอาการ
ดังกลาวรักษายาก และตองการความรวมมือจากหลายฝาย นักศึกษาตองไดรับ
การตรวจเปนพิเศษ และตองใชเวลานานในการติดตามและใหความชวยเหลือ
นอกจากนี้ 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
 อาจารยที่ปรึกษาชี้ใหเห็นขอดี เชน จิตแพทยมีเวลาในการพูดคุย
ทําความเขาใจปญหาไดละเอียด และอาจมีวิธีชวยเหลือที่ดี
 อาจารยที่ปรึกษาควรสรางความสบายใจใหนักศึกษาวา คนที่พบ
จิตแพทยไมจําเปนตองเปนโรคจิต โรคประสาท หรือจิตเวชรายแรง
แตมีปญหาที่จิตแพทย สามารถเขาถึงสาเหตุ และมีวิธีการแกไขที่ดี
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 อาจารยตองแสดงความมั่นใจวาการพบจิตแพทยจะไมมีการเปดเผย
ขอมูลใหผูอื่นรับรูและไมมีผลเสียตอเรื่องการเรียน ขอมูลทุกอยางจะ
ถูกเก็บเปนความลับ
 ถานักศึกษาตองไดรับการรักษาดวยยา อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่
สนับสนุนใหนกั ศึกษากินยาอยางตอเนือ่ ง สมํา่ เสมอ ไมควรหยุดยาเอง
และติ ด ตามสอบถามการพบจิ ต แพทย เ ป น ระยะๆ ถ า หากพบว า
นักศึกษาเกิดผลขางเคียงของยา ใหแนะนํานักศึกษากลับไปพบแพทย
ผูดูแลทันที
 การติ ด ต อ กั บ จิ ต แพทย สามารถประสานงานกั บ หน ว ยสุ ข ภาพ
คณะตนสังกัด หรือ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ปญหาในการปรับตัวกับเพื่อน
นักศึกษาทีม่ ปี ญ
 หาในการปรับตัวกับเพือ่ น มักมีปญ
 หาบุคลิกภาพสวนตัว
อยูแลว ขาดความเขาใจ-เห็นอกเห็นใจคนอื่น เอาตัวเองเปนศูนยกลาง ไมปรับตัว
เองใหเขากับเพื่อน ทําใหเปนที่รังเกียจ ไมมีใครคบดวย นักศึกษาหลายคนที่ขาด
ทักษะการเขาสังคม การคบเพื่อน ทําใหเครียดเมื่อตองปรับตัวเขากับเพื่อนใหม
บางคนขาดความควบคุมตนเอง เมือ่ มีความสนใจในเพือ่ นตางเพศ ไมสนใจการเรียน
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) และหากเปนขอมูลทีบ่ อกเลามา ก็ตอ งมีหลักฐานยืนยัน
ชัดเจน อยาเปดโอกาสใหนกั ศึกษาแกตวั แตไมตอ งบีบคัน้ ใหนกั ศึกษารับผิด 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
 คนหาสาเหตุปญ
 หาการเรียน และหาทางแกไข ซึง่ อาจารยทปี่ รึกษาอาจ
ตองปรึกษาหารือทีมอาจารย รวมถึงอาจจะตองไดรบั การตรวจประเมิน
สติปญญา อารมณ เพื่อเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
 อาจารยทาํ การสํารวจแรงจูงใจในการเรียนตอใหจบ และความคาดหวัง
ของนักศึกษา และพอแม
 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการชวยคิดแกไขปญหา วาเขาจะทําอะไร
ทํ า อย า งไร อยากเรี ย นอะไร ทํ า อาชี พ อะไร ถ า ไม เรี ย นพ อ แม จ ะ
คิดอยางไร เคยคิดบางหรือไม บอยแคไหน
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 อาจารยที่ปรึกษาขอพบพอแม เพื่อทราบขอมูล และอาจจะตองแจง
ใหครอบครัวนักศึกษาทราบในเบือ้ งตน เพือ่ ใหมสี ว นรวมในการวางแผน
ชวยเหลือ
 สอบถามเพือ่ นนักศึกษา เพือ่ ใหขอ มูลสิง่ แวดลอมและอาจจะขอใหเพือ่ น
กระตุน ติดตามและชวยเหลือเทาที่ทําได
 อาจารยท่ปี รึกษาอาจชวยเหลือโดยตรง เชน สอนเสริม
 อาจารยแนะนําใหนักศึกษาเขารวมกิจรรมนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะ
การเปนผูนํา พัฒนาบุคลิกภาพเปนตน

ขอสังเกต:

หากจํ า เป น ต อ งรายงานป ญ หาของนั ก ศึ ก ษาให
บุคคลอืน่ ทราบ ตองไดรบั การยินยอมจากนักศึกษา
ก อ น และขอให เ น น การเก็ บ รั ก ษาป ญ หาของ
นักศึกษาใหเปนความลับ

ปญหาเศรษฐกิจ-ครอบครัว
นักศึกษาบางคนมีปญ
 หาขาดแคลนเงิน เนือ่ งจากครอบครัวยากจน ขัดสน
เงินทอง หรือพอแมประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในขณะเรียน ทําใหขาด
เงินใชจาย ปญหาดังกลาวมักทําใหนักศึกษาเครียด วิตกกังวล ซึมเศรา กอใหเกิด
ปญหาการเรียนตามมา
ปญหาครอบครัวเปนปญหาทีร่ บกวนจิตใจนักศึกษา หากปญหาครอบครัว
เรื้อรังมานาน จะสงผลถึงปญหาบุคลิกภาพของนักศึกษาตอเนื่องมาดวย
ปญหาสุขภาพ
นักศึกษาหลายคนมีโรคประจําตัว หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทําใหเกิดโรค
ไดงาย เชน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคอวน สมรรถภาพทางกายตํ่า รางกาย
ไมแข็งแรง เจ็บปวยบอย กลายเปนสุขภาพจิตตามมา หรือ ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงาย

๔๔

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปญหาดานวินัย
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ป ญ หาทางด า นวิ นั ย อาจารย ที่ ป รึ ก ษาต อ งทํ า การ
วิเคราะหสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น ยอมรับนักศึกษาที่มีปญหาดานวินัย เพื่อ
นําไปสูการใหคําปรึกษาตอการทําผิด สรางเงื่อนไขตอการปรับพฤติกรรมใหไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น และนักศึกษาตองไดรับความรวมมือและมีพันธสัญญาตอกันบันทึก
ติดตามความกาวหนา ผลการปรับพฤติกรรม ประสานผูเกี่ยวของ รวมกันดูแล
ติดตามอยางตอเนื่องเพื่อปองกันไมมีพฤติกรรมเดิมเกิดขึ้นซํ้า

บรกิ ารให
ค าํ ปรกึ ษ
าทางโท
รศพั ท
Hotline
๒๔ ชั่วโม
ง
โทร. ๐
๘๗-๖๗
๑-๖๖๖
และ ๐๘
๘
๗-๖๗๑
-๖๖๖๙

MU Friends
ศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา
นักศึกษา - MU Friends
ชั้น 3 ศูนยการเรียนรูมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

แจงเหตุดวนเหตุราย
ภายในมหาวิทยาลัย
๒๔ ชั่วโมง
โทร. ๐๒-๔๔๑ ๔๔๐๐

ขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษา

๔๖

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

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
ดาวนโหลดไดที่ : http://www.student.mahidol.ac.th (ดูภาคผนวก)
 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
 ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ ง การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวนโหลดไดที่ : http://www.student.mahidol.ac.th (ดูภาคผนวก)

ขอมูลทะเบียนและประมวลผล

๔๘

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียน
ในรายวิชาตางๆของภาคการศึกษาถัดไป
นักศึกษาเตรียมรหัสผานเพื่อ Login สําหรับการลงทะเบียน
นักศึกษาเตรียมเลขที่บัญชีธนาคาร* ตามที่นักศึกษาระบุไวใน
หนังสือยินยอมหักเงินชําระคาธรรมเนียม
เมื่อลงทะเบียนเรียนและชําระเงินออนไลนแลว
นักศึกษาตองตรวจสอบการลงทะเบียนใหถูกตอง
นักศึกษาพิมพเอกสารการลงทะเบียนเรียน จํานวน ๓ ชุด
ใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามรับรอง
นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนใหอาจารยที่ปรึกษา ๑ ชุด
ที่ฝายการศึกษาหรือฝายวิชาการที่คณะตนสังกัด ๑ ชุด
และนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด
หมายเหตุ : ๑. เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เทานั้น
๒. ในบัญชีตองมีเงินฝากไมนอยกวาคาธรรมเนียมการศึกษาใน
แต ล ะภาค และหลั ง หั ก ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาแล ว ต อ งมี เ งิ น
คงเหลือในบัญชีอยางนอย ๒๐๐.- บาท

๔๙

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

ขอกําหนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
๑. นักศึกษามีหนาทีอ่ า นประกาศการลงทะเบียน และอัตราคาธรรมเนียมการ
ศึกษา ประจําปการศึกษานั้นๆ
๒. นักศึกษาตองปรึกษาอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนทุกครั้ง
๓. นักศึกษาทุกประเภท ตองลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ดังนี้
กําหนดเวลาการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนปกติ
การลงทะเบียนลาชา
ระยะที่ ๑
การลงทะเบียนลาชา
ระยะที่ ๒

ระยะเวลาสิ้นสุดการ
ลงทะเบียน

ระยะเวลา ๒ สัปดาห โดยเริ่มตั้งแตกอนเปดภาคการ
ศึกษา ๓ สัปดาห จนถึงกอนเปดภาคการศึกษา ๑
สัปดาห
ระยะเวลา ๑ สัปดาห นับตั้งแต ๑ สัปดาหกอนเปด
ภาคการศึกษาจนถึงวันเปดภาคการศึกษา โดยชําระ
คาปรับการลงทะเบียนลาชา ๕๐๐.- บาท
ระยะเวลา ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา
จนถึง ๒ สัปดาห หลังเปดภาคการศึกษา โดยตองชําระ
คาปรับการลงทะเบียนลาชาครั้งที่ ๑ (๕๐๐.- บาท)
พรอมชําระคาปรับรายวัน วันละ ๑๐๐.- บาท (สูงสุด
๑๔ วัน เปนเงิน ๑,๔๐๐.- บาท รวมคาปรับทั้งสิ้น
๑,๙๐๐.- บาท)
นั บ ตั้ ง แต ๒ สั ป ดาห หลั ง เป ด ภาคการศึ ก ษา
หากยั ง ไม ล งทะเบี ย นเรี ย นจะพ น สภาพการเป น
นักศึกษา

๕๐

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

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

การลงทะเบียน
๑. การลงทะเบียนปกติ
๒. ลงทะเบียนลาชา
ระยะที่ ๑
๓. ลงทะเบียนลาชา
ระยะที่ ๒
๔. สิ้นสุดการลงทะเบียน

กําหนดการ

อัตราคาปรับ

๑๖ – ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๔
๓๐ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๒๕๕๔

๕๐๐.- บาท

๖ – ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๔

วันละ ๑๐๐.- บาท

๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๔

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ http://www.student.mahidol.ac.th หัวขอ: ขอมูล
การศึกษา
นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนหลังจากเปดภาคเรียนปกติ
เปนเวลา ๒ สัปดาห หรือภาคเรียนฤดูรอน ๑ สัปดาห ถือวา
ไมประสงคจะศึกษาตอ และหากนักศึกษาไมขอผอนผันลวงหนา
หรือไมติดตองานการศึกษาประจําคณะ จะพนสภาพการเปน
นักศึกษาและไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดอีกตอไป
๔. นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนรายวิชา ดังตอไปนี้ได
 รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับกอน แตยังสอบไมผานรายวิชาบังคับกอน
 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแลว ไดผลการศึกษา เปน F และ/หรือ
ถอนรายวิชา “W” รวมกันครบ ๓ ครั้ง จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
การลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี
 ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดในแตละชั้นป
 ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่ตองการ โดยรายวิชานั้นตองมี
เวลาเรียนไมทับซอนกับรายวิชาอื่น

๕๑

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๕. กําหนดการลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา
กิจกรรม

ระยะเวลา
ภาคปกติ
ภาคฤดูรอน

หมายเหตุ

๕.๑ การเพิ่ม ภายใน ๒ สั ป ดาห ภายใน ๑ สั ป ดาห นักศึกษาทุนตองชําระเงิน
รายวิชา แรกหลังเปดภาคการ แรกหลังเปดภาคการ คารายวิชาทีล่ งทะเบียนเพิม่
ศึกษา
ศึกษา
เองกอน แลวนําใบเสร็จไป
เบิ ก ภายหลั ง (แต น ศ.ทุ น
กยศ.ไมสามารถเบิกได)
๕.๒ การลด ภายใน ๒ สั ป ดาห ภายใน ๑ สั ป ดาห รายวิชาทีล่ ด จะไมบนั ทึกใน
รายวิชา แรกหลังเปดภาคการ แรกหลังเปดภาคการ ใบแสดงผลการศึกษา และ
ศึกษา
ศึกษา
ไมนบั ครัง้ ในการลงทะเบียน
๕.๓ การถอน หลังเปดภาคไปแลว หลังเปดภาคไปแลว บันทึกผลเปน W ในใบแสดง
รายวิชา ๒ สัปดาหจนถึงกอน ๑ สัปดาหจนถึงกอน ผลการศึ ก ษาและนั บ ครั้ ง
สอบปลายภาค ๑ สอบปลายภาค ๑ ของการลงทะเบียนรายวิชา
สัปดาห
สัปดาห
นั้น

การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา ตองมี
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ยังคงเรียนในภาคการศึกษานั้นไมตํ่ากวา
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

๕๒

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

๗. การตรวจสอบการลงทะเบียน
 สําหรับนักศึกษา เมือ่ ลงทะเบียนเรียนและระบบตอบรับแลว นักศึกษา
ตองตรวจสอบความถูกตองของการลงทะเบียนทันที ผานเว็บไซต http://www.
student.mahidol.ac.th หัวขอ : e-Registration เลือกที่หัวขอ “สอบถามการ
ลงทะเบียน/พิมพรายงาน” หากพบวาขอมูลการลงทะเบียนไมถกู ตอง ใหนกั ศึกษา
ยืน่ คํารองขอแกไขขอมูลภายใน ๒ สัปดาห หลังเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
๑ สัปดาห หลังเปดภาคการศึกษาฤดูรอน หากนักศึกษาไมดําเนินการแกไขตาม
ระยะเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการตามความเหมาะสม
 สําหรับอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาไดที่เว็บไซต http://www.student.mahidol.ac.th
(ดูรูปดานลาง) หัวขอ : e-Classlist หรือตรวจสอบจากใบลงทะเบียนรายวิชา
ที่นักศึกษานํามาให

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๕๓

๘. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจากบัญชีเงินฝาก
 มหาวิทยาลัยมหิดลใชระบบการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
โดยหักเงินจากบัญชีออมทรัพยของนักศึกษาผานธนาคารในทุกภาคการศึกษา
ยกเวนภาคการศึกษาแรกสําหรับนักศึกษาใหม ดังนั้นนักศึกษาจะตองมีบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยของ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนักศึกษาตองทําหนังสือยินยอมใหมหาวิทยาลัยหัก
คาธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก และยื่นในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
ให นั ก ศึ ก ษาใช เ ลขที่ บั ญ ชี ธ นาคารที่ เ คยแจ ง ไว กั บ ทาง
มหาวิทยาลัยจนกวาจะจบการศึกษา โดยไมเปลี่ยน หรือ ปดบัญชีธนาคาร
เพราะจะทําใหไมสามารถชําระเงินทันเวลาที่กําหนดไว
หากมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร หรือ เลขที่บัญชี นักศึกษา
ตองทําหนังสือยินยอมธนาคารฉบับใหม และสงใหกองบริหารการศึกษากอนการ
ลงทะเบียนอยางนอย ๑ เดือน
๙. การขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
 นักศึกษาทีไ่ มสามารถชําระเงินภายในเวลาทีก่ าํ หนด ใหยนื่ คํารอง
ขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา กอนเริม่ ลงทะเบียนไมนอ ยกวา ๓ วัน
ที่งานการศึกษาของคณะที่สังกัด หรือ งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหาร
การศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองดําเนินการดวยตนเองเทานั้น
หากการดําเนินการทีม่ ขี อ ผิดพลาด นักศึกษาจะตองเปนผูร บั ผิดชอบ ยกเวนขอผิด
พลาดที่เกิดจากระบบมหาวิทยาลัย
ขอกําหนดการลาพักการศึกษา
หากนักศึกษา
..... ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
.... ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวม
โครงการอื่นๆ
.... เจ็บปวยตองพักรักษาตัว
.... มีความจําเปนสวนตัวทําใหไมสามารถมาเรียนได

๕๔

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ใหดําเนินการดังนี้
๑. ยืน่ คํารองตอคณบดีหรือผูท คี่ ณบดีมอบหมายโดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ใหคณะ
กรรมการประจําคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดมอบ
หมาย พิจารณาอนุมัติ
๒. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อรักษา
สภาพการเปนนักศึกษา ระหวางที่ลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปน
นักศึกษา
๓. เมือ่ จะกลับเขาศึกษา นักศึกษาจะตองยืน่ คํารองขอกลับเขาศึกษาตอ
คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไม
นอยกวา ๑ สัปดาห
การจําแนกสภาพนักศึกษา
การจํ า แนกสภาพนั ก ศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เข า ศึ ก ษาเป น ป แรก
จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบ
ทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแต
เริ่มเขาศึกษา สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒ เปนตนไป จะจําแนกสภาพ
นักศึกษา เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติของแตละภาค หรือเมือ่ สิน้ ปการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนื่องตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับ
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ฤดูรอนได
ซึ่งการจําแนกสภาพนักศึกษาแบงเปนนักศึกษาสภาพปกติ และสภาพ
วิทยาทัณฑ ดังตอไปนี้
๑. นักศึกษาสภาพปกติ ไดแกนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการ
ศึกษาแรก หรือนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐
๒. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแกนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง ๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ไดแกนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐
แตไมถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ไดแกนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๘๐
แตไมถึง ๒.๐๐

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๕๕

การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้ (กรณีที่พบบอย)
 ลงทะเบียนรายวิชาใดวิชาหนึง่ ครบ ๓ ครัง้ แตยงั สอบไมผา นตามเกณฑ
ที่กําหนด
 นักศึกษาไมลงทะเบียนเรียน หลังจากเปดภาคการศึกษาไปแลว ๒
สัปดาห
 ประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือ สถาบันรวม/สถาบันสมทบ
 ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูที่มีปญหาทางสุขภาพจิตจนเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
 อธิการบดีมีคําสั่งให พนสภาพการเปนนักศึกษา
 ตาย
การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายใหทกุ รายวิชามีการประเมินการจัดการเรียน
การสอน เพือ่ นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
เกิดความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงไดจดั ทําระบบ
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน โดยนักศึกษาสามารถเขาทําแบบประเมินได
ที่เว็บไซต http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation ซึ่งกําหนดให
นักศึกษาทําการประเมินในสวนของรายวิชาและอาจารยผูสอน ที่ไดลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปที่ ๑ สามารถทําการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนในชวงกอนสอบปลายภาคการศึกษา ๒ สัปดาห สําหรับ
นักศึกษาชัน้ ปอนื่ สามารถเขาทําประเมินไดตามระยะเวลาทีอ่ าจารยผสู อนกําหนด
โดยอาจารยผูสอนจะเปนผูแจงใหนักศึกษาทราบตอไป
นักศึกษาแตละคนตองประเมินการจัดการเรียนการสอนใหครบทุกรายวิชา
ในแตละภาคการศึกษา

ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ
โดย
กองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา
ที่อาจารยที่ปรึกษาควรทราบ

๕๘

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนปกติ และลงทะเบียนเพิ่ม
ขั้นตอน
นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ

ระยะเวลาที่ดําเนินการ
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

๕๙

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม เฉพาะนักศึกษาทุน
ขั้นตอน

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ

กอนวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

นักศึกษานําเงินเขาบัญชีเงินฝาก

กอนวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา
จะตองยืนยันการชําระเงิน

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

๖๐

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการขอผอนผันการชําระเงินคาลงทะเบียน
ขั้นตอน

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา

กอนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษายื่นคํารองที่งานการศึกษา
ประจําคณะ ระบุเหตุผลและวันทีส่ ามารถ
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

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๖๑

ขั้นตอนการลาพักและการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาขอรับคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา

นักศึกษายื่นคํารองขอลาพักและรักษาสภาพ
การเปนนักศึกษาที่งานการศึกษาประจําคณะ

นักศึกษาชําระคารักษาสภาพการเปน
นักศึกษา ผานบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

นักศึกษานําใบฝากเงินมาแสดงที่งาน
การศึกษาประจําคณะ หรือ กองบริหาร
การศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

นักศึกษารายงานผลการลาพัก และ
การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
ใหอาจารยที่ปรึกษาทราบ
และอาจารยที่ปรึกษาติดตามนักศึกษา
ในการลงทะเบียนครั้งตอไป

ภายใน ๔ สัปดาห
หลังเปดภาคการศึกษา

๖๒

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขัน
้ ตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาชัน
้ ปท่ี ๑
ขั้นตอน

ระยะเวลาที่ดําเนินการ

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

กอนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา
การลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาเลือกเสรี*

กอนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษานําเงินเขาบัญชีเงินฝาก

กอนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน
และจะตองยืนยันการชําระเงิน

ภายในกําหนด
การลงทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี
ที่ลงทะเบียน

ทันที

นักศึกษาพิมพเอกสารการลงทะเบียนเรียน
จํานวน ๓ ชุด ใหอาจารยที่ปรึกษา
ลงนามรับรอง

ภายในสัปดาหที่ ๓
หลังเปดภาคการศึกษา

นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให
อาจารยที่ปรึกษา ๑ ชุด - ฝายการศึกษา
หรือฝายวิชาการที่คณะตนสังกัด ๑ ชุด
และนักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนไดที่เว็บไซต
http://www.student.mahidol.ac.th/
หัวขอ e-Classlist

*หมายเหตุ
- รายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ ๑ สวนใหญเปนวิชาทางดาน
กี ฬ า ภาษา และสั ง คม นั ก ศึ ก ษา
แตละหลักสูตรอาจลงเรียนในภาค
ต น หรื อ ปลาย หรื อ ไม ต อ งลงเรี ย น
เลยก็ได ขึ้นอยูกับแผนการศึกษาของ
หลักสูตรนั้น ๆ
- นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ตองเลือกเรียน
ในกลุมรายวิชาเลือกเสรีท่ีประกาศ
อยูในเว็บไซตขางตนเทานั้น

๖๓

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

ขัน
้ ตอนการขอกูย ม
ื เงิน กยศ.
เฉพาะนักศึกษาชัน
้ ปท่ี ๑ - ผูก รู ายใหม (ไมเคยยืน
่ กู)
นักศึกษาอานประกาศการกูยืมที่เว็บไซต
http://www.orsa.mahidol.ac.th

มกราคมของทุกป

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

กุมภาพันธ-มีนาคม

นักศึกษากรอก แบบคําขอกูยืม และ
แบบยืนยันการกูย มื ในระบบ 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

กองกิจการนักศึกษาดําเนินการตามขัน้ ตอน
กูย มื เงิน กยศ. ในสวนของมหาวิทยาลัย
หากมีปญ
 หาใหนกั ศึกษาติดตอ
กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

๖๔

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขัน
้ ตอนการขอกูย ม
ื เงิน กยศ.
เฉพาะนักศึกษาชัน
้ ปท่ี ๑ - ผูก ตู อ
 เนือ
่ ง
นักศึกษาอานประกาศการกูยืมที่เว็บไซต
http://www.orsa.mahidol.ac.th

มกราคมของทุกป

นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผานใน
ระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต
http://www.studentloan.or.th
นักศึกษากรอกแบบคําขอกูยืมและ
แบบยืนยันการกูย มื ในระบบ 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

กองกิจการนักศึกษาดําเนินการตามขัน้ ตอน
กูย มื เงิน กยศ. ในสวนของมหาวิทยาลัย
หากมีปญ
 หาใหนกั ศึกษาติดตอ
กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

๖๕

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล*
นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา
โดยขอรับไดที่ งานกิจการนักศึกษา คณะตนสังกัด
หรือ กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล

เดือนมิถุนายน
เปดภาคการศึกษาที่ ๑

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา และใหอาจารย
กรอกความเห็นในแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา
นักศึกษาสงแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะตนสังกัด
นักศึกษาเขารับการสัมภาษณจากคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาของคณะตนสังกัด
คณะตนสังกัด ประกาศผลการพิจารณา
ผูรับทุนการศึกษา
คณะแจงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนฯ ไปยัง
กองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูมหิดล
คณะมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่ไดรับทุนฯ

* หมายเหตุ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เปนทุนใหเปลา โดยกองกิจการนักศึกษา
จัดสรรเงินทุนกระจายใหแตละสวนงาน ในสัดสวนตางๆ กันตามจํานวน
นักศึกษาที่เดือดรอน (ศึกษาจากสถิติปที่ผานมา)

๖๖

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการขอยืมเงินฉุกเฉิน
นักศึกษากรอกแบบฟอรมขอยืมเงินฉุกเฉิน
โดยขอรับไดที่ งานกิจการนักศึกษาคณะตนสังกัด
หรือกองกิจการนักศึกษา ศูนยการเรียนรูม หิดล

ชวงเดือนมิถุนายน
เปดภาคเรียนที่ ๑

นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา และใหอาจารย
กรอกความเห็นในแบบฟอรมขอยืมเงินฉุกเฉิน
นักศึกษาสงแบบฟอรมขอรับทุนการศึกษา
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะตนสังกัด
คณะตนสังกัดสัมภาษณนักศึกษาเพื่อพิจารณา
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

๖๗

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

ขั้นตอนการเขารับการรักษาพยาบาล
กรณีเจ็บปวยดานรางกาย
นักศึกษาเจ็บปวยดานรางกาย
เจ็บปวยทั่วไป
กรณีพักอยูใน
วิทยาเขตศาลายา
ติดตอหอพักนักศึกษา
(บานมหิดล) ๒๔ ชม.
ติดตอหนวยบริการสุขภาพ
MU Health
โทร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๒๙-๓๐
ในวัน-เวลาราชการ
กรณีพักอยูนอก
วิทยาเขตศาลายา
ติดตอหนวยบริการสุขภาพ
ณ คณะตนสังกัดของนักศึกษา
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 โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ก อ น ได แ ก รพ.ศิ ริ ร าช/
รพ.รามาธิบดี/รพ.เวชศาสตรเขตรอน
และศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยมหิดล

กรณีที่นักศึกษาตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลสังกัดของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ตองเตรียมเอกสารดังตอไปนี้
๑. บัตรประจําตัวประชาชน (สําหรับนักศึกษาไทย)
๒. บัตรประจําตัวนักศึกษา
หากนักศึกษาเจ็บปวยไมรูสึกตัว ใหเพื่อนหรือผูพบเห็นปฏิบัติตามขั้นตอนขางตน
และใหแจงทางโรงพยาบาลวา “ขอรักษากรณีฉุกเฉิน”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
หนวยบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Health) โทร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๒๙-๓๐
ในวันและเวลาราชการ

๖๘

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการเขารับการรักษาพยาบาล
กรณีเจ็บปวยดานจิตใจ
นักศึกษาเจ็บปวยดานจิตใจ

ติดตองานแนะแนว/
หอง MU Friends
กองกิจการนักศึกษา
ชั้น ๓ อาคาร
ศูนยการเรียนรูมหิดล

ติดตอ
Hotline ๒๔ ชม.
หมายเลข
๐๘๗-๖๗๑ ๖๖๖๘ ถึง ๙

สารพันปญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

๗๐

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

เรื่อง...คนขี้ลืม
น.ส. ออยอิ่งเปนคนหลง ๆ ลืม ๆ
วั น หนึ่ ง อ อ ยอิ่ ง นึ ก ได ว า ยั ง ไม ล ง
ทะเบี ย น และได เ ลยกํ า หนดการ
ลงทะเบี ย นไปแล ว อ อ ยอิ่ ง เสี ย ใจ
มากจะชวยออยอิ่งไดอยางไร?
ภายใน ๒ สัปดาหหลังจากวันเปดภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
ลาชาได แตตองชําระคาปรับลาชาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวลาเปนประเด็น
สําคัญที่สุด หากมีขอขัดของตองติดตอภายในกําหนดเวลาลงทะเบียน

สายเกินไปแลว.

เมื่อพนกําหนดการลงทะเบียนเรียนลาชา (หลังจากวันเปด
ภาคการศึกษา ๒ สัปดาห) นักศึกษาที่ยังไมไดลงทะเบียนจะตองลงทะเบียนลาพักเพื่อ
รักษาสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้ เทานัน้ ไมมโี อกาสลงทะเบียนรายวิชา
แลว สงผลใหตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือปการศึกษาหนา ทําใหจบชา
กวาเวลาที่กําหนดในหลักสูตร

เรื่อง...นายพลาดพลั้ง
นายพลาดพลั้ง เปนนักศึกษาคณะ....................
ลงทะเบียนรายวิชาผิด ทําอยางไรดี?
หากอยูในชวงการลงทะเบียนเพิ่ม/ลดรายวิชา (๒ สัปดาหหลังวันเปดภาคการ
ศึกษา) ใหเพิ่มรายวิชาที่ถูกตอง และลดรายวิชาที่ลงทะเบียนผิด (ไมไดคาหนวยกิตวิชา
ที่ลดคืน)
หากพนกําหนดการลงทะเบียนเพิ่ม/ลดรายวิชา ตองลงทะเบียนถอนรายวิชา
แทน (ปรากฏผลการศึกษาเปน “W” ใน Transcript) หากพนกําหนดการขอถอนรายวิชา
แลว จะไมสามารถแกไขรายวิชาได รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดจะไดผลการศึกษาเปน F
นักศึกษาควรตรวจสอบรายวิชาที่ระบบการลงทะเบียนในทันที วาถูกตอง
หรือไม และแกไขภายในกําหนด
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือ ปรึกษากับอาจารยทปี่ รึกษาใหมนั่ ใจกอนวาจะตองลงทะเบียน
รายวิชาใดบาง และเมื่อเขาไปในระบบลงทะเบียนออนไลน ตองตรวจสอบใหแนใจวา
เลือกรายวิชาไดถูกตองและครบถวนกอน ....Click “ยืนยัน” การลงทะเบียน
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เรื่อง...ชอบฝาก

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

สายไปเสียแลว.....ในภาคนัน้ นายฝากฝงตองลงทะเบียนลาพักเพือ่ รักษาสภาพ
การเปนนักศึกษา ไมไดเรียนไป ๑ เทอม เพราะไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาได สงผล
ใหตองลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือปการศึกษาหนา ทําใหจบชากวาเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียนไมควรฝากเพื่อนลงทะเบียนให หากมีความจําเปนจริง ๆ
ตองใหผูอื่นลงทะเบียนให ตองตรวจสอบผลการลงทะเบียนดวยตนเอง และตรวจสอบ
ยอดเงินในบัญชีวาธนาคารไดตัดเงินหรือไม หากมีปญหาใหติดตองานการศึกษาของ
คณะ/งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษาโดยดวน
เรื่อง...นักศึกษาทุน
น.ส. เรียนดี เปนนักศึกษาทุน.... (ทุนกูย มื ฯ/
ทุนคณะ/ทุนอืน่ ๆ) เขาใจวาผิด คิดวาคณะ/
งานกิจการนักศึกษา/กองกิจการนักศึกษา
ดําเนินการจายคาธรรมเนียมรายวิชาที่ลง
ทะเบียนเพิ่ม โดยไมตองทําอะไรเอง
เมื่อลงทะเบียนรายวิชาแลว ถาเปนนักศึกษาทุน และระบบบันทึกขอมูลทุน
แลว จะขึ้นขอความวา “นักศึกษาทุน” ถาระบบไมขึ้นขอความดังกลาวตองติดตอ
งานการศึกษาคณะ/งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา
นักศึกษาทุนทุกประเภท ไมตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเอง ในการ
ลงทะเบียนรายวิชาแบบปกติ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ ในชั้นปที่ ๑ เปนตนไป
นักศึกษาทุนทุกประเภท ถาลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาในภาคการศึกษาใด
ก็ตาม ใหนักศึกษาชําระเงินเองกอน แลวนําใบเสร็จไปเบิกจากเจาของทุนในภายหลัง
ยกเวนนักศึกษาทุนกยศ. ไมสามารถเบิกได
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เรื่อง...พลั้งเผลอ
น.ส. พลั้งเผลอ ลงทะเบียนรายวิชาปกติเรียบรอยแลว
ตอมาตองการลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา จึงไดเขาระบบ
ลงทะเบียนเพิ่ม เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนจะ
แสดงรายวิชาที่ น.ส. พลั้งเผลอ ลงทะเบียนเรียนไว
ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น น.ส. พลั้งเผลอ เขาใจวา
ตนเองเรียนเพิ่มวิชาเดียวจึงคลิกเครื่องหมายถูกใน
กล อ ง  หน า รายวิ ช าทั้ ง หมดออก ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น
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

หมายเลขโทรศัพทและเว็บไซตควรรู
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รายชือ่ หมายเลขโทรศัพท และ Email ผูบ ริหารระดับสวนงาน
รองคณบดี/ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา :
คณะ/วิทยาลัย/รายชือ่
โทรศัพท
E-mail
คณะกายภาพบําบัด
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศศริ นิ วรัตน ๐๒-๔๔๑-๕๔๕๐#๒๐๘๐๓ ptmva@mahidol.ac.th
คณะทันตแพทยศาสตร
ผศ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
๐๒-๖๖๐-๗๙๐๖
dtbjr@mahidol.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย
mtsst@mahidol.ac.th
ผศ.ดร.สุพรรณี ศานติวจิ ยั
๐๒-๔๑๙-๗๑๗๒
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
อ.ดร.รวีศกั ดิ์ ธนวงศสวุ รรณ ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๙
itrtw@mahidol.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร
รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ ๐๒-๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐#๑๓๐๖ nsvtc@mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.สุวฒ
ั น เบญจพลพิทกั ษ ๐๒-๒๐๑-๑๐๕๒
rasbj@mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
simlh@mahidol.ac.th
ผศ.นพ.มงคล เลาหเพ็ญแสง ๐๒-๔๑๙-๖๔๔๕
คณะเภสัชศาสตร
รศ.สุวฒ
ั นา จุฬาวัฒนทล
๐๒-๖๔๔-๘๖๗๗-๙๑#๑๕๐๗-๘ pyscl@mahidol.ac.th
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชัง่ ๐๒-๒๐๑-๕๐๐๕
tettp@mahidol.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร
อ.ดร.รุง กิตติพชิ ยั
๐๒-๘๘๙-๒๑๓๘#๖๐๐๖
egrkt@mahidol.ac.th
คณะเวชศาสตรเขตรอน
๐๒-๓๕๔-๙๑๔๙
tmwwg@mahidol.ac.th
รศ.วรัญญา วองวิทย
คณะศิลปศาสตร
ผศ.ปองรัตน รัตนภิญโญวงศ ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๑-๔ #๒๐๔ pongratmu@windowslive.com
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คณะ/วิทยาลัย/รายชือ่
โทรศัพท
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รศ.พิเชฎฐ กาลามเกษตร ๐๒-๘๐๐-๒๘๔๐#๑๐๑๗
คณะสัตวแพทยศาสตร
อ.สพ.ญ.ดร.วลาสินี มูลอามาตย ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๒#๑๔๐๘
คณะสาธารณสุขศาสตร
ผศ.ปรีชา ลอเสรีวานิช
๐๒-๓๕๔-๘๕๔๓
คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากรศาสตร
ผศ. ดร. เรวดี โรจนกนันท ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐#๒๓๑๐
บัณฑิตวิทยาลัย
รศ. ดร.พญ. พัชรีย เลิศฤทธิ์ ๐๒-๔๔๑-๔๑๒๕#๒๐๐
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ผศ.สิงหนาท นอมเนียน
๐๓๔-๕๘๕ ๐๖๐,
๐๘๖-๓๗๗-๙๙๔๗
วิทยาลัยการจัดการ
อ.บุรมิ โอทภานนท
๐๒-๒๐๖-๒๐๐๐
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป
อ.อริยา เจริญสุข
๐๒-๘๐๐-๒๕๒๕-๓๐#๑๑๘
วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.ยิง่ ยศ เจียรวุฒิ
๐๒-๔๔๑-๐๖๔๘-๕๐#๑๗๑๙
วิทยาลัยราชสุดา
ผศ.ดร.ปยะรัตน นุชผองใส ๐๒-๘๘๙-๕๓๑๕-๙
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
รศ.ศิรริ ตั น หิรญ
ั รัตน
๐๒-๔๔๑-๔๒๙๕-๘ #๒๐๕
วิทยาลัยศาสนศึกษา
อ.สมบูรณ วัฒนะ
๐๒-๘๐๐-๒๖๓๐#๒๑๓

E-mail
shpkl@mahidol.ac.th
vswsc@mahidol.ac.th
phplw@mahidol.ac.th
enrrc@mahidol.ac.th
sipwy@mahidol.ac.th
kasinhanat@mahidol.ac.th
cmburim@mahidol.ac.th
msacr@mahidol.ac.th
icyingyot@mahidol.ac.th
tepns@mahidol.ac.th
U_kai@hotmail.com
crswt@mahidol.ac.th
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รองคณบดี/ผูช ว ยคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย/รายชือ่
โทรศัพท
คณะกายภาพบําบัด
ดร.วรรณเพ็ญ จันทรศริ นิ เุ คราะห ๐๒-๔๔๑-๕๔๕๐#๒๑๗๐๕
คณะทันตแพทยศาสตร
ผศ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
๐๒-๖๖๐-๗๙๐๖
คณะเทคนิคการแพทย
ผศ.ดร.ระพีพร ใหญเจริญ ๐๒-๔๑๙-๗๑๗๓
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
อ.ดร.รวีศกั ดิ์ ธนวงศสวุ รรณ ๐๒-๔๔๑-๐๙๐๙
คณะพยาบาลศาสตร
รศ.ประอรนุช ตุลยาทร
๐๒-๔๑๙-๗๔๖๖#๑๓๑๒
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.โฉมชบา สิรนิ นั ทน
๐๒-๒๐๑-๑๐๕๖
คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
ผศ.พญ.สุนนั ทา ฉันทกาญจน ๐๒-๔๑๙-๗๖๑๖
คณะเภสัชศาสตร
อ.ลิขสิทธิ์ วงศศรศักดิ์
๐๒-๖๔๔-๘๖๗๗#๑๑๒๒
คณะวิทยาศาสตร
อ.ดร.ระพี บุญเปลือ้ ง
๐๒-๒๐๑-๕๐๕๑
คณะวิศวกรรมศาสตร
อ.ดร.รุง กิตติพชิ ยั
๐๒-๘๘๙-๒๑๓๘#๖๐๐๖
คณะเวชศาสตรเขตรอน
ผศ.โชติชว ง พนโสภณกุล ๐๒-๓๕๔-๙๑๐๐-๔
คณะศิลปศาสตร
อ.พิกลุ กานต รุจริ าภา
๐๒-๔๔๑-๔๔๐๑-๔#๑๐๔
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ผศ. ดร. พราม อินพรม
๐๒-๘๐๐-๒๘๔๐-๗๘

E-mail
ptwcs@mahidol.ac.th
dtbjr@mahidol.ac.th
mtryc@mahidol.ac.th
itrtw@mahidol.ac.th
nspty@mahidol.ac.th
racsn@mahidol.ac.th
sisuc@mahidol.ac.th
pylvs@mahidol.ac.th
scrbp@mahidol.ac.th
egrkt@mahidol.ac.th
tmcpm@mahidol.ac.th
scprc@mahidol.ac.th
shpip@mahidol.ac.th
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คณะ/วิทยาลัย/รายชือ่

โทรศัพท

คณะสัตวแพทยศาสตร
อ. น.สพ. รุง โรจน โอสถานนท ๐๒-๔๔๑-๕๒๔๒-๒#๒๒๑๙
คณะสาธารณสุขศาสตร
ผศ.ปรีชา ลอเสรีวานิช
๐๒-๓๕๔-๘๕๔๓
คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากรศาสตร
อ.ดร.นรินทร บุญตานนท ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐#๒๒๑๑
บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต
๐๒-๔๔๑-๔๑๒๕#๒๐๔
วิทยาลัยการจัดการ
ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
๐๒-๒๐๖-๒๐๐๐
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป
อ.กัณณิกา กาญจนะโยธิน ๐๒-๘๐๐-๒๕๒๕
วิทยาลัยนานาชาติ
๐๒-๔๔๑-๐๖๔๘-๕๐#๑๒๑๒
อ.ไมเคิล แนกลิส
วิทยาลัยราชสุดา
อ.อรอนงค สงเจริญ
๐๒-๘๘๙-๕๓๑๕#๒๐๔
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
อ.ภวดล รักทวี
๐๒-๔๔๑-๔๒๙๕-๘#๑๐๒
วิทยาลัยศาสนศึกษา
อ.สมบูรณ วัฒนะ
๐๒-๘๐๐-๒๖๓๐#๒๑๓

E-mail
vsros@mahidol.ac.th
phplw@mahidol.ac.th
ennbt@mahidol.ac.th
ststw@mahidol.ac.th
cmnathasit@mahidol.ac.th
mskkj@mahidol.ac.th
icmichaeln@mahidol.ac.th
rsosc@mahidol.ac.th
Musssa๒๕๕๑@gmail.com
crswt@mahidol.ac.th
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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

ภาคผนวก
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและ
ปริญญาตรีใหเหมาะสม และสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.
๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒. ใหใชขอ บังคับนีส้ าํ หรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
มหิดลที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓. ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะ”
หมายความรวมถึง สวนงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการเรียน
การสอน
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจํา
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะที่มีการเรียนการสอน
“คณบดี”
หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการเรียน
การสอน
“หลักสูตร”
หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรีทสี่ อดคลองและสนับสนุนนโยบาย หรือการ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

“อาจารยประจําหลักสูตร”
“คณะกรรมการหลักสูตร”

๘๑

ดําเนินงานหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบของสภา
วิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ(ถามี)
และไดรับการอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/
การปรับปรุงหลักสูตรแลว
หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญา
และปริญญาตรี
หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจาก
คณบดี เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและ
พิจารณาหลักสูตร

ขอ ๔. การรับนักศึกษา
ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเขาศึกษา
ในหลักสูตรตามเงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดย
ความเห็นชอบของอธิการบดี ซึ่งการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ
๔.๑ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา
๔.๒ มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔.๓ คณะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดย
ผานความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๕. การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึง่ ๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาค
การศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ และให
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกติ
๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึง่ ๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย
๑ ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไมนอ ยกวา ๑๒ สัปดาห ซึง่ อาจ
แบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของ
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แตละคณะ และใหกาํ หนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสดั สวน
เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
๕.๓ ระบบอื่น คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น ซึ่งตองแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตรใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและ
จํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบไตรภาค
ขอ ๖. การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือ
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 หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
ที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมง และศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชัว่ โมง 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

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
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ทําโครงงานหรือกิจกรรมการ เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่
ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมง และศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชัว่ โมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชัว่ โมง ตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค
๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได
ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะ
มอบหมายพิ จ ารณากํ า หนดหน ว ยกิ ต ของรายวิ ช าตามความ
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
หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน 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 หรือ ๙๐ หนวยกิตไตรภาค ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ป
การศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
ปริญญาตรี และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ
โดยครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษา
ในหลักสูตรนั้น
ขอ ๘. การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา
๘.๑ สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมี
แตมประจํา ดังนี้
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สัญลักษณ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมประจํา
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
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
แตละรายวิชาถือวามีความรูค วามสามารถตํา่ กวาเกณฑ ถาจะตัดสิน
การประเมินผลเปนอยางอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ
ในกรณี ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตัว เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะให
สัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S
๘.๔ การให F จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานทีป่ ระเมินผลวา ตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ โดยไมไดรบั อนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะ
หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
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(๓) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑
(๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ เชน เขาสอบสายเกินเวลาทีก่ าํ หนด
ทําผิดวินยั วาดวยการแตงกายนักศึกษา หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒
และไดรับการตัดสินใหตก
(๕) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงาน
ภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และ
ไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ไดสัญลักษณ I ยกเวนกรณีที่
นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒
๖) นักศึกษาทีไ่ ดสญ
ั ลักษณ P แลวไมสอบ และ/หรือไมสง ผลการปฏิบตั ิ
งานตามที่กําหนด
(๗) นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน
๘.๓ (๒) หรือสอบแกตัว หรือปฏิบัติงานแกตัวแลว แตยังประเมินผล
วา “ไมได” หรือ “ไมผาน”
๘.๕ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมี
หนวยกิต แตภาควิชาหรือคณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปน
สัญลักษณที่มีแตมประจํา
๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาทีน่ กั ศึกษาแจงความจํานงเขารวม
ศึกษา โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไมนอยกวา
รอยละ ๘๐
๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสง ผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรอง
แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ
มีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
(๒) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดย
มีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง ทั้ ง นี้ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ที่ ค ณะ
กรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยให
อยูใ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการประจําคณะ หรือผูท คี่ ณะกรรมการ
ประจําคณะมอบหมาย
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๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกันมากกวา ๑ ภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชา
นั้นยังไมสิ้นสุด
๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีทโ่ี อนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบัน
อืน่
๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาไดรบั อนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา
๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงาน
ผลการประเมินการศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกําหนด
ขอ ๙. การลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวา
ที่แตละหลักสูตรกําหนดโดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน
๒๒ หนวยกิต และในภาคฤดูรอ นใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาดําเนินการไดครบ
ขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมีการลงทะเบียนเรียน
ที่มีจํานวนหนวยกิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนได ทั้งนี้ ตองไมกระทบ
กระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองเรียนใหครบตาม
รายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร
๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซํ้า จะทําไดตอเมื่อ
(๑) รายวิชานั้นไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการ
ประจําคณะ หรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ
เห็นวานักศึกษาควรเรียนซํ้า ตามขอ ๘.๓ (๒) กรณี ที่เปนรายวิชา
เลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนได หรือ
(๒) นักศึกษาตองการเรียนซํา้ ในรายวิชาทีเ่ รียนแลว เพือ่ แกไขผลการศึกษา
ใหไดแตมเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา และ อาจารยที่ปรึกษา
(๓) การลงทะเบียนเรียนซํ้าในแตละรายวิชา ตามขอ ๙.๒ (๑) และ
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ขอ ๙.๒ (๒) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํา้ ไดตามจํานวนครัง้ ทีค่ ณะ
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 และเมือ่ เรียนครบรายวิชา
ทีแ่ ตละหลักสูตรกําหนดแลว จะไดรบั อนุมตั ปิ ริญญาของหลักสูตรนัน้ ทัง้ นี้
ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา โดยนับตัง้ แต
แรกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขอ ๑๐. การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
นักศึกษาจะขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยประจําหลักสูตรและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ การขอเพิม่ รายวิชา จะตองดําเนินการภายใน ๒ สัปดาหนบั จากวันเปด
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน
สําหรับรายวิชาทีม่ ไิ ดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษาใหขอเพิม่
ภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น
๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษา
และไมนับครั้งในการลงทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาค
การศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด
ภาคการศึกษา ใหขอลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาใน
รายวิชานั้น
๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปด
ภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอ น หรือ
หลังสัปดาหแรกนับจากวันเริม่ การศึกษารายวิชาทีเ่ ปดสอนไมพรอมกับ
การเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบ
สิ้นสุด รายวิชานั้น รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการ
ศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไม
อนุญาต ใหเพิม่ ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูท คี่ ณบดี มอบหมาย
จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย
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ขอ ๑๑. เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใดๆ ทัง้ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ การฝกงาน
และการฝกภาคสนาม ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบใน
รายวิชานั้นๆ
ขอ ๑๒. การนับจํานวนหนวยกิต
๑๒.๑ การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร
ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับ
การประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” เทานั้น ในกรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวน
หนวยกิตครั้งสุดทาย ที่ประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” ไปคิดเปน
หนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๑๒.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ ใชในการคํานวณแตมเฉลีย่ ใหนบั จํานวน
หนวยกิตของทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจํา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง
ใหนบั จํานวนหนวยกิตทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ๆ ครัง้ สุดทายไปใช
ในการคํานวณแตมเฉลี่ย
ขอ ๑๓. การคิดแตมเฉลี่ย
แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม
การคํานวณแตมเฉลี่ยใหทําดังนี้
๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตม
ประจํ า ของผลการศึ ก ษาแต ล ะรายวิ ช าเป น ตั ว ตั้ ง หารด ว ยจํ า นวน
หนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นๆ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
๑๓.๒ แตมเฉลีย่ สะสม ใหคาํ นวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตัง้ แตเริม่ เขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล การศึกษาแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่
ศึกษา และผลการศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒
ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํา ใหนําแตมประจําของ
สัญลักษณที่ไดรับการประเมินครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๘๙

ขอ ๑๔. การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต
นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนยายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิตตามหลักสูตรได โดยไม
ตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทีป่ รากฏในหลักสูตรนัน้ และมีผลการศึกษาทีม่ สี ญ
ั ลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนี้ใหใชเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติ
ใหโอนยาย หรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่
คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต
(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในหรือตางประเทศที่มีมาตรฐานไมตํ่ากวามหาวิทยาลัยมหิดล
และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาและใหประสบการณการ
เรี ย นรู  ครอบคลุ ม หรื อ เที ย บเคี ย งกั น ได ไม น  อ ยกว า สามใน
สี่ข องรายวิ ช าหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนว ยกิต และ
กรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน
๕ ป ถาไมเปนไปตามนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
(๔) เปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาทีม่ ผี ลการเรียนไมตาํ กวา C หรือเทียบเทา
(๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงคณบดี
พรอมหลักฐานที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่ขอโอน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการหลักสูตรประจํา
ภาควิชาทีเ่ กีย่ วของและ/หรือคณะกรรมการประจําคณะเปนผูพ จิ ารณาพรอมเหตุผลใน
การอนุมตั ิ และนําเสนอมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดีเปนผูอ นุมตั ิ หรือใหความเห็น
ชอบการอนุมัติจากระดับคณะ
๑๔.๓ รายวิชาทีเ่ ทียบและโอนยายหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษา
ตามชื่อรายวิชาที่เทียบโอนให โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนํามาคิดแตมเฉลี่ย
๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต
ตามขอ ๑๔.๑(๑) - ๑๔.๑(๓) มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ทั้งนี้ตองเปนไปตาม
ขอ ๒๑ ของขอบังคับฉบับนี้
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๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มิไดอยูในขอบังคับใดให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที่เกี่ยวของ และ/หรือคณะ
กรรมการประจําคณะ โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี
เปนผูอนุมัติหรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดับคณะ
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑
ขอ ๑๕. การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวม
โครงการอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบดวย
(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลา
เรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการสุขภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอื่นที่รับรองโดย
แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการ
ศึกษาไดแตตองไดศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑ ภาค
การศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ การลาพักการ
ศึกษาตามขอ ๑๕.๑ใหนกั ศึกษายืน่ คํารองตอคณบดี หรือผูท คี่ ณบดี
มอบหมายโดยเร็วทีส่ ดุ และใหคณบดีหรือผูท คี่ ณบดีมอบหมายเปน
ผูพิจารณาอนุมัติ
๑๕.๒ เมือ่ นักศึกษามีเหตุสดุ วิสยั จําตองลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลนอกเหนือ
จากที่ ร ะบุ ไว ใ นข อ ๑๕.๑ ให ยื่ น คํ า ร อ งต อ คณบดี ห รื อ ผู ที่ ค ณบดี
มอบหมายโดยเร็วทีส่ ดุ และใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูท คี่ ณะ
กรรมการประจําคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพ จิ ารณาอนุมตั ิ
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 ในกรณีทนี่ กั ศึกษาไดรบั อนุมตั ใิ หลาพักการศึกษาใหนบั เวลาทีล่ าพักอยู
ในระยะเวลาการศึกษา ดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพัก
การศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) และ ขอ ๑๕.๑(๒) หรือในกรณีที่มี
เหตุสุดวิสัย ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณีๆ ไป

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๙๑

๑๕.๕ ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษานักศึกษาจะตองรักษาสภาพ
การเป น นั ก ศึ ก ษา โดยชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
๑๕.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตอง
ยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอน
กํ า หนดวั น ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาไม น อ ยกว า ๑ สั ป ดาห
การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน
คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย
ขอ ๑๖. การจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรกจะ
จําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการ
ศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัดการศึกษา
แบบไตรภาค นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒
เปนตนไป จะจําแนกสภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติของ
แตละภาค หรือเมื่อสิ้นปการศึกษา สําหรับหลักสูตรที่มีการศึกษา
ตอเนื่องตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ฤดูรอนได
๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือ
สภาพวิทยาทัณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปน
ภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่า
กวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ย
สะสมตัง้ แต ๑.๕๐ แตไมถงึ ๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ไดแก นักศึกษาทีส่ อบไดแตมเฉลีย่ สะสม ตัง้ แต ๑.๕๐
แตไมถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ไดแก นักศึกษาทีส่ อบไดแตมเฉลีย่ สะสมตัง้ แต ๑.๘๐
แตไมถึง ๒.๐๐
ขอ ๑๗. ฐานะชั้นปของนักศึกษา
ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวน
ของหนวยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
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ขอ ๑๘. การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือ
ปริญญาตามขอ ๒๐
๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เมือ่ มีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแตมเฉลีย่ สะสมตํา่ กวา ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๑ ทีม่ แี ตมเฉลีย่ สะสมตํา่ กวา
๑.๘๐ อีก ๒ ภาคการศึกษาติดตอกันทีม่ กี ารจําแนกสภาพนักศึกษา
ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓ ภาคการศึกษาติดตอ
กั น ที่ มี ก ารจํ า แนกสภาพนั ก ศึ ก ษาตามการจั ด การศึ ก ษาแบบ
ไตรภาค หรืออีก ๑ ปการศึกษาทีม่ กี ารจําแนกสภาพนักศึกษา โดย
ใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓
(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๒ ทีม่ แี ตมเฉลีย่ สะสมตํา่ กวา
๒.๐๐ อีก ๔ ภาคการศึกษาติดตอกันทีม่ กี ารจําแนกสภาพนักศึกษา
ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖ ภาคการศึกษาติดตอ
กั น ที่ มี ก ารจํ า แนกสภาพนั ก ศึ ก ษาตามการจั ด การศึ ก ษาแบบ
ไตรภาค หรืออีก ๒ ปการศึกษาทีม่ กี ารจําแนกสภาพนักศึกษา โดย
ใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓
(๔) ลงทะเบียนเรียนซํา้ ในรายวิชาบังคับครบจํานวนครัง้ ตามขอ ๙.๒(๓)
แลวผลการศึกษาหรือผลการสอบ ยังคง “ไมได” หรือ “ไมผาน”
(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
(๖) เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไม
ลงทะเบียนเรียน หรือยังไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปน
นักศึกษา โดยขาดการติดตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร
(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันรวม/สถาบันสมทบ
(๘) มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปน
อุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพ ทัง้ นี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ คณะ
กรรมการ เพื่อพิจารณาขอมูล และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติ
(๙) ถูกลงโทษตามขอ ๒๒
(๑๐) ตาย
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๙๓

ขอ ๑๙. การสําเร็จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี(๔ป)สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอ น 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 นักศึกษาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอื่น ๆ ครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา ๒.๐๐
๒๐.๓ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศักดิ์ศรีแหงอนุปริญญาหรือ
ปริญญานั้น
ขอ ๒๑. การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐
หนวยกิต ซึง่ รวมทัง้ รายวิชาทีน่ กั ศึกษายายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือ
ทีโ่ อนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ และเปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาทีม่ ผี ลการเรียนไม
ตํ่ากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทียบรายวิชา หรือโอน
ยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลีย่ สะสม จะไดรบั การพิจารณาใหไดรบั ปริญญาตรีเกียรตินยิ ม
อันดับ ๑ เมื่อสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๒๕ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๑.๑ มี เวลาเรี ย นไม เ กิ น จํ า นวนภาคการศึ ก ษาหรื อ จํ า นวนป ก ารศึ ก ษา
นอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐
๒๑.๓ ไม เ คยลงทะเบี ย นเรี ย นซํ้ า หรื อ ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าอื่ น แทน
หรือสอบแกตัว หรือปฏิบัติงาน แกตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร
รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชา และโอนยายหนวยกิต จํานวน
รายวิชาที่ขอยาย หรือขอโอน จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวน
หนวยกิตทั้งหลักสูตร
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ขอ ๒๒. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ
ให ดํ า เนิ น การตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลว า ด ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา
โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณี ดังตอไปนี้
๒๒.๑ ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต
๒๒.๒ ให ไ ด สั ญ ลั ก ษณ F ในรายวิ ช าที่ ทุ จ ริ ต และให พั ก การศึ ก ษาใน
ภาคการศึกษาถัดไปไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติ
๒๒.๓ ใหไดสัญลักษณ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
๒๒.๔ ใหไดสัญลักษณ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
และให พั ก การศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาถั ด ไปไม น อ ยกว า ๑ ภาค
การศึกษาปกติ
๒๒.๕ พนสภาพการเปนนักศึกษา
อธิการบดีมอี าํ นาจสัง่ ใหนกั ศึกษาทีท่ จุ ริตในการสอบพนสภาพการเปนนักศึกษา
และนักศึกษาที่ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีนี้หมดสิทธิ์ที่จะเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดไป
ขอ ๒๓. การใดที่มิไดบัญญัติไวในขอบังคับนี้ใหนําแนวปฏิบัติ ขอบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวกับการศึกษาของคณะ หรือของมหาวิทยาลัยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๔. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ติ ามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมอี าํ นาจวินจิ ฉัยตีความ และสัง่ การตามทีเ่ ห็นสมควร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
(ลงนาม) วิจารณ พานิช
(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดมีโอกาสใชขอบังคับวินัยนักศึกษาเปน
กรอบและแนวทางในการใชสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน
ซึง่ จะชวยปองกันนักศึกษาใหพน จากสิง่ ทีเ่ ปนอุปสรรคตอการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจ ตามมาตรา ๒๔ (๒) แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๔๔๒ เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๓ จึงออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินยั นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหิดล
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“สวนงาน”
หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิต
วิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“หัวหนาสวนงาน”หมายความวา คณบดี ผู อํ า นวยการสถาบั น
รวมถึ ง รองอธิ ก ารบดี ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ดู แ ล
วิ ท ยาเขตที่ มี ก ารเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย” หมายความวา ขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาระดับตํา่ กวาปริญญาตรี
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
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หมวด ๑
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ ๕ นักศึกษาตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามที่บัญญัติไว
ในขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และสวนงานโดยเครงครัดอยูเสมอ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยใหดําเนินการตามขอบังคับนี้
ขอ ๖ นักศึกษาตองรักษาไวซงึ่ ความสามัคคี ความสงบเรียบรอย ชือ่ เสียง และ
เกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย หามกอเหตุวนุ วาย ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย หรือทําลาย
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
ขอ ๗ นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งที่อาจนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายแกตนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ นักศึกษาตองเชื่อฟงคําสั่ง และปฏิบตั ิตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของ
อาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ นักศึกษาตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย และถูกตองตามขอบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานที่กําหนด
ในกรณีที่เขาชั้นเรียน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตอง แขวน/แสดง/ติดบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อใหอาจารยหรือเจาหนาที่
ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบไดตลอดเวลา
ขอ ๑๐ นักศึกษาตองไมดมื่ สุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย หรือเมื่ออยูในชุดเครื่องแตงกายนักศึกษา
ขอ ๑๑ นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ ถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) เลนการพนัน หรือทําธุรกิจเกีย่ วกับการพนันหรือมีสว นเกีย่ วของ
สนับสนุนการพนัน ทุกชนิด
(๒) เสพ มีไวในครอบครอง มีไวเพื่อขายหรือจําหนาย รวมทั้งเปน
ตัวแทนขาย หรือจําหนายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดใหโทษที่ผิดกฎหมาย
(๓) กระทําการลักทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย ขมขู
บังคับขืนใจ รีดไถบุคคลอื่น หรือทุจริตในเรื่องการเงิน
(๔) ครอบครอง หรื อ นํ า อาวุ ธ ป น หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายเข า มาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอื่น
(๕) ประพฤติผดิ ศีลธรรมอันดี กระทําการลามก อนาจาร หรือกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ อันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
(๖) ทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายผูอื่น เปนเหตุใหมีผูไดรับ
อันตรายสาหัส หรือถึงแกความตาย หรือเปนเหตุใหเสือ่ มเสียตอชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัย
(๗) กระทําผิดอาญา โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(๘) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทําการเชนวานั้น
รวมถึงตองไมกระทําการอื่นๆอันกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
(๙) จัดทํา เผยแพร หรือมีไวในครอบครองซึ่ง สื่อ สิ่งพิมพ สิ่งวาด
หรือสิ่งเขียน หรือกระทําการอื่นใด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
หรือผูอ่นื
(๑๐) กระทําการปลอมลายมือชือ่ ผูอ นื่ ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไข
ขอความในเอกสารที่แทจริง หรือใชเอกสารเชนวานั้นเปนหลักฐานตอมหาวิทยาลัย
หรือผูอื่นที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
(๑๑) จงใจหรือเจตนาทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอื่น
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
(๑๒) กระทําการอื่นใดที่อธิการบดีไดกําหนดวาเปนการกระผิดวินัย
อยางรายแรง
ขอ ๑๒ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยตามที่บัญญัติไวในขอบังคับนี้ จักตองได
รับโทษทางวินัย
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ใหหัวหนาสวนงาน
พิจารณางดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนก็ได
ขอ ๑๓ โทษทางวินัยมี ๖ สถาน
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ทําทัณฑบนเปนหนังสือ
(๓) ตัดสิทธิการเขาสอบ
(๔) งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ เพื่อขออนุมัติ หรือ
รับปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
(๕) ใหพักการศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา
(๖) ใหพนสภาพนักศึกษา
ขอ ๑๔ นักศึกษาผูใ ดกระทําผิดวินยั ทีย่ งั ไมถงึ ขัน้ เปนการกระทําผิดวินยั อยาง
รายแรงจะตองไดรบั โทษทําทัณฑบน ตามความเหมาะสมแกกรณีแหงความผิด แตสาํ หรับ
การลงโทษวากลาวตักเตือนใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควร
ลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทําทัณฑบน
ขอ ๑๕ นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง จะตองไดรับโทษตัดสิทธิ
การเขาสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร หรือใหพกั การศึกษา มีกาํ หนดไมเกินหนึง่ ปการศึกษา หรือใหพน สภาพ
นักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี
ขอ ๑๖ ใหหวั หนาสวนงานมีสทิ ธิออกประกาศเกีย่ วกับวินยั นักศึกษาทีเ่ กีย่ วของ
กับสวนงานของตนไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ

๙๘
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หมวด ๒
การดําเนินการทางวินัย
ขอ ๑๗ การดําเนินการทางวินยั แกนกั ศึกษา ซึง่ มีกรณีอนั มีมลู ทีค่ วรกลาวหา
วากระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา
ขอ ๑๘ นักศึกษาผูใดถูกกลาวหา โดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิด
วินยั หรือความปรากฏตอหัวหนาสวนงานวานักศึกษาผูใ ดกระทําความผิด ใหอธิการบดี
หรือหัวหนาสวนงาน แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เวนแตเปนความผิดที่
ปรากฏชัดแจงในกรณีดังตอไปนี้ จะไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได
(๑) กระทําผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด
จนไดรบั โทษจําคุก หรือโทษทีห่ นักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๒) กระทําผิดวินัย และไดรับสารภาพหรือใหถอยคําเปนหนังสือตอ
หัวหนาสวนงาน หรือใหถอยคํารับสารภาพตอคณะกรรมการสอบสวน และไดมีการ
บันทึกถอยคํารับสารภาพเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๙ คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๘ ประกอบดวย ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ จํานวนไมนอยกวาสามคน ดําเนินการสอบสวนโดยไมชักชา
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
ในกรณีการสอบสวนดําเนินการไมเสร็จภายในกําหนดเวลาใหคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูม อี าํ นาจแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ไดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหา และสรุปพยาน
หลักฐานที่สนับสนุน ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยาน
หรือไมก็ได ทั้งนี้เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจง และมีสิทธินําพยานหลักฐานตาง ๆ ทั้งพยาน
บุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนเพือ่ พิจารณา กอนเสร็จสิน้
การพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๒๑ การกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหหัวหนาสวนงานสั่งลงโทษ โดยให
ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
แลวรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบโดยไมชักชา
ขอ ๒๒ การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนงานรายงานกรณีที่
เปนสาเหตุและรายงานผลการสอบสวน (ถามี) มายังอธิการบดีเพื่อพิจารณาโทษ และ
สั่งลงโทษตัดสิทธิการเขาสอบ หรืองด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติหรือ
รับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร หรือใหพักการศึกษามีกําหนดไมเกินหนึ่งปการ
ศึกษา หรือใหพนสภาพนักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี
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การสั่งลงโทษพักการศึกษา อธิการบดีอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนงาน
สั่งลงโทษแทนไดไมเกินหนึ่งภาคการศึกษา
ขอ ๒๓ การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยใหทําเปนหนังสือ และใหผูสั่ง
ลงโทษแจงสิทธิในการอุทธรณ รวมทั้งระยะเวลาสําหรับการอุทธรณไวดวย
เมื่อไดสั่งลงโทษนักศึกษาผูใดแลว ใหรีบแจงตอบิดา มารดา หรือผูปกครอง
ของนักศึกษาผูนั้น อาจารยที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย แลวแตกรณีเพื่อทราบ
หมวด ๓
การอุทธรณ
ขอ ๒๔ นักศึกษาผูใด ซึ่งถูกสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ และไมเห็นดวยกับ
คําสัง่ ถูกลงโทษ นักศึกษาผูน นั้ มีสทิ ธิอทุ ธรณไดตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดไวใน
ขอบังคับนี้ ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษ
ขอ ๒๕ การอุทธรณคาํ สัง่ ลงโทษใหผอู ทุ ธรณทาํ เปนหนังสือและลงลายมือชือ่
ของตนในหนังสือนัน้ ดวย และใหอทุ ธรณไดสาํ หรับตนเองเทานัน้ จะอุทธรณแทนคนอืน่
หรือมอบหมายใหคนอื่นอุทธรณแทนตนไมได
ขอ ๒๖ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูประสงคจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจ
หรือคัดรายงานการสอบสวนได สวนบันทึกถอยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอื่น ใหเปน
ดุลยพินจิ ของหัวหนาสวนงานหรือคณะกรรมการสอบสวนแลวแตกรณี ทีจ่ ะอนุญาตให
ตรวจหรือคัด โดยใหคํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนเปนกรณี ๆ ไป
ขอ ๒๗ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณคณะหนึ่งจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
ไมเกินเจ็ดคนโดยตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายอยาง
น อ ยหนึ่ ง คนซึ่ ง อธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง และให มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง เท า อธิ ก ารบดี
ที่แตงตั้ง
ขอ ๒๘ คณะกรรมการอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วินิจฉัยสั่งการเรื่องที่อุทธรณ
(๒) ออกคํ า สั่ ง เป น หนั ง สื อ เรี ย กบุ ค คลใดมาให ถ อ ยคํ า หรื อ ให
สงเอกสาร หรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
(๓) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งอยูในอํานาจของคณะกรรมการก็ได
(๔) หนาที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๒๙ การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสิบหา
วันทําการนับจากวันทราบคําสั่งหรือควรทราบคําสั่งลงโทษ

๑๐๐
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ขอ ๓๐ ในการอุทธรณใหยนื่ หนังสืออุทธรณตอ คณะกรรมการโดยตรง และให
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการใหเสร็จภายในสามสิบวัน นับจากวันที่ไดรับ
หนังสืออุทธรณ เวนแตมีเหตุผลความจําเปน ก็อาจขยายเวลาได แตไมเกินหกสิบวัน
นับจากวันครบกําหนด ทั้งนี้จะตองบันทึกเหตุแหงการนั้นไว
ขอ ๓๑ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการเห็นวา การสัง่ ลงโทษสมควรแกความผิด หรือ
เห็นวาการสั่งลงโทษนั้นไมถูกตองหรือไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรม ใหเสนอขอความ
เห็นชอบจากอธิการบดี เพื่อสั่งยกอุทธรณหรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แลว
แตกรณี
คําวินิจฉัยตามวรรคแรกใหถือเปนยุติและใหคณะกรรมการแจงคําวินิจฉัยให
ผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
ขอ ๓๒ การนับเวลาตามขอบังคับนี้ หากเวลาสิน้ สุดตรงกับวันหยุดทําการของ
มหาวิทยาลัย ใหนับวันเริ่มทําการถัดวันหยุดเปนวันสุดทายแหงเวลา
ขอ ๓๓ ให อ ธิ ก ารบดี เ ป น ผู รั ก ษาการตามข อ บั ง คั บ นี้ ในกรณี ที่ มี ป ญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามที่เห็น
สมควร และถือเปนที่สุด
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๔ ในกรณีที่ไดมีการดําเนินการทางวินัย หรือมีการยื่นเรื่องอุทธรณไว
กอนวันทีข่ อ บังคับนีม้ ผี ลใชบงั คับใหดาํ เนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
วินัยนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ
ขอ ๓๕ ในระหวางทีย่ งั ไมมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการตามขอบังคับนี้ ใหคณะ
กรรมการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน
คณะกรรมการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
(ลงนาม) วิจารณ พานิช
(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

๑๐๑

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การขึ้นทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและการลงทะเบียนเรียน
หลักสูตรปกติ (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
และหลักสูตรตอเนื่อง
พ.ศ.๒๕๕๔
เพื่อใหการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาของหลักสูตรปกติ (ไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรตอเนือ่ ง ระดับปริญญาตรี เปนไปดวยความเรียบรอย
และถูกตอง จึงกําหนดใหคณะ/วิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับนี้โดยเครงครัด
ขอ ๑ การเตรียมนักศึกษาใหม
กอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ใหคณะ/วิทยาลัยหรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาใน
สังกัดจัดการประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในเรื่องการขึ้นทะเบียนนักศึกษา
การจัดอาจารยทปี่ รึกษาใหนกั ศึกษาเพือ่ แนะนําการลงทะเบียนเรียนของแตละภาคการ
ศึกษา โดยเฉพาะในภาคการศึกษาแรกของการศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจนขอมูล
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ขอบังคับ ประกาศของคณะและมหาวิทยาลัย การ
จองหอพัก การปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเตรียมเอกสารการขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหมและการลงทะเบียนเรียน รวมทั้งเอกสารจําเปนอื่นๆ ใหแกคณะ
หรือวิทยาลัยเพือ่ มอบใหผผู า นการคัดเลือกเพือ่ เปนนักศึกษาใหมไดศกึ ษาลวงหนา และ
เตรียมพรอมกอนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ขอ ๒ ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี
ผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได ตองมีคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งดังนี้

๑๐๒

คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

๒.๑ ผานการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตามระบบ
คัดเลือกกลางของประเทศที่ดําเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแหง
ประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระบบการคัด
เลือกของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.)
๒.๒ ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีในระบบโควตาของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลหรื อ ระบบรั บ ตรงของคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.๓ เปนนักศึกษาสังกัดสถาบันตางประเทศซึ่งมีความตกลงรวมมือกับสวน
งานของมหาวิทยาลัย หรือกับมหาวิทยาลัยในโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางประเทศ ซึง่ จะมีสถานภาพประเภทนักศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนตามกําหนดระยะเวลาการแลกเปลี่ยนที่ระบุในขอตกลง
หรือที่หลักสูตรกําหนด
๒.๔ ผูที่พนสภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและไดรับการอนุมัติใหเขา
กลับมาศึกษาใหม โดยระยะเวลาที่พนสภาพนักศึกษาไมเกิน ๒ ป ทั้งนี้
จะตองชําระคาธรรมเนียมทั้งหมดที่คางไว ไดแก คาธรรมเนียมรักษา
สภาพนักศึกษาตัง้ แตเวลาทีพ่ น สภาพนักศึกษา จนถึงเวลาทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
ใหกลับเขาศึกษาใหม และคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาที่
กลับเขาศึกษาใหม
๒.๕ ผูที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ตองผานการทดสอบหรือผานเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ประจําสวนงานที่เกี่ยวของ
ขอ ๓ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาใหม
ผูที่จะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีทั้งหลักสูตรปกติ (ไทย) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จะตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมที่มีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒
มี ๒ ขั้นตอน ใหดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 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

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
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(ระบบ Admissions และระบบคณะรับตรง) โดยเขาเว็บไซตที่ www.student.
mahidol.ac.th เลือกเมนูกรอกประวัตินักศึกษาใหม (ทป.๐๐๒) พิมพขอมูล
ของตนเองใหครบถวน และสัง่ พิมพใบระเบียนประวัตนิ กั ศึกษาใหม (ทป.๐๐๒)
ออนไลนเพือ่ ใชเปนหลักฐานในการขึน้ ทะเบียนดวยตนเอง คณะ/มหาวิทยาลัย
จะนําขอมูลทีไ่ ดไปจัดทํารหัสประจําตัวนักศึกษา ผูท ไี่ มไดกรอกระเบียนประวัติ
นักศึกษาออนไลนจะไมมีรหัสประจําตัว ซึ่งทําใหไมมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนที่ ๒ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมดวยตนเอง
ใหนําใบระเบียนประวัตินักศึกษาใหม (ทป.๐๐๒) ที่พิมพจาก
ระบบออนไลนตามขั้นตอนที่ ๑ ไปยื่นในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวยตนเอง
(วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) พรอมถายรูปทําบัตรประจําตัวนักศึกษาและ
ดําเนินการอื่นๆ ตามวันและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูท ไี่ มไดขนึ้ ทะเบียนครบทัง้ ๒ ขัน้ ตอน จะไมมสี ทิ ธิเ์ ขาเรียน กรณี
ที่เปนเหตุสุดวิสัยไมสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาดวยตนเองไดใหทําหนังสือ
ขอผอนผันและแจงสาเหตุ กอนวันขึ้นทะเบียนไมนอยกวา ๓ วันทําการ เพื่อ
ขออนุมตั จิ ากอธิการบดีโดยสงทีง่ านทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการ
ศึกษา ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.
๐๒-๘๔๙๖๑๑๘, ๐๒-๘๔๙๖๑๒๔ ผูท ไี่ มดาํ เนินการขอผอนผันเปนลายลักษณ
อักษรจะไมมสี ทิ ธิข์ นึ้ ทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และไมสามารถ
เรียกรองสิทธิ์การเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได
ขอ ๔ การชําระคาธรรมเนียมการศึกษาจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลใชระบบการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา โดยหักเงิน
จากบัญชีออมทรัพยของนักศึกษาผานธนาคารในทุกภาคการศึกษา (ยกเวนภาคการ
ศึกษาแรกของปการศึกษา ๒๕๕๔ ตองไปชําระที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
ดังนั้นนักศึกษาจะตองมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยของธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) หรื อ ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) และทํ า หนั ง สื อ ยิ น ยอมให
มหาวิทยาลัยหักคาธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากโดยการดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือ
ยินยอมไดที่เว็บไซต www.student.mahidol.ac.th และนําไปใหเจาหนาที่ธนาคารที่
นักศึกษามีบัญชีเงินฝากอยูลงนามรับรอง แลวนําหนังสือยินยอมฉบับจริงยื่นตอมหา
วิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา (วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) ดวยตนเองในจุดที่
กําหนด

๑๐๔
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สําหรับผูที่ไมมีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถเปด
บัญชีใหมไดในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม โดยจะมีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ที่มีสาขาในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ
บริเวณใกลเคียงมาใหบริการเปดบัญชีเงินฝาก และทําหนังสือยินยอมใหหกั เงินจากบัญชี
เพื่อยื่นใหมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
ทัง้ นีก้ อ นการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษานักศึกษาจะตองมีเงินฝาก
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
มหาวิทยาลัยไดลงรายวิชาไวใหลว งหนา และนักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาเลือกเสรีไดตามความสนใจโดยใหนักศึกษาปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษากอนเลือกรายวิชาเลือกเสรีจากรายการของรายวิชาเลือกทีป่ รากฏ
ซึง่ วิชาเลือกบางวิชาจํากัดจํานวนผูเ รียน หากมีผเู ลือกเต็มชัน้ เรียนแลวจะ
ไมสามารถเลือกได ใหเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นแทน เมื่อเรียบรอยแลว
ใหสงั่ พิมพใบรับรองการชําระเงินทีร่ ะบุคา ธรรมเนียมการศึกษา และนําไป
ชําระเงินผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : หลังจากภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปที่ ๑ แลว นักศึกษา
ใหมและนักศึกษาเกา จะตองเลือกวิชาลงทะเบียนดวยตนเองโดยดําเนิน
การตามขอ ๖
๕.๒ นักศึกษาที่ไดรับทุนจากหนวยงานของรัฐ
นักศึกษาทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษาจากหนวยงานรัฐ ทีม่ กี ารสัง่ จายเงินทุน
ใหเปนคาธรรมเนียมการศึกษาผานคณะ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เชน
กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษาในโครงการตางๆ ของ
หนวยงานรัฐ ใหสั่งพิมพใบรับรองการชําระเงินที่ระบุคาธรรมเนียมการ
ศึกษา และนําไปชําระเงินผานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
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๕.๓ นักศึกษาที่มีปญหาในการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาที่มีปญหาการเงินและไมสามารถชําระคาธรรมเนียมการ
ศึกษาไดตามกําหนด หรือผูม เี หตุจาํ เปนไมสามารถลงทะเบียนเรียนไดตาม
กําหนด ใหยนื่ คํารองขอผอนผันกอนถึงกําหนดการลงทะเบียนไมนอ ยกวา
๓ วัน ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา ชั้น ๔ อาคาร
ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือที่งานการศึกษา
ของคณะที่ สั ง กั ด ทั้ ง นี้ จ ะต อ งระบุ เ หตุ ผ ลอั น สมควรพร อ มเอกสาร
หลักฐานยืนยัน ผูขอผอนผันการชําระเงินใหระบุเวลาการชําระภายใน
ระยะเวลาของภาคการศึกษานั้น ผูขอผอนผันการลงทะเบียนเรียนที่ขอ
ลาพั ก การศึ ก ษาจะต อ งระบุ ร ะยะเวลาที่ ข อลาพั ก (ไม เ กิ น ๑ ภาค
การศึกษา) ในการนี้จะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี เมื่อไดรับการผอน
ผันจะใหลงทะเบียนเปนนักศึกษาประเภทคางชําระหรือนักศึกษาประเภท
ลาพัก การไมขอผอนผันลวงหนาและมีผลใหลงทะเบียนลาชา นักศึกษา
จะตองชําระคาธรรมเนียมพรอมคาปรับที่ลาชา สวนผูที่ไดรับอนุมัติให
ลาพักการศึกษาใหชําระคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาของภาค
การศึกษาที่ลาพัก ภายในเวลาไมเกิน ๔ สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษา
หากพนกําหนดการผอนผันและไมดาํ เนินการใด ๆ จะถือวาไมประสงคจะ
ศึกษาตอไป ในการนี้มหาวิทยาลัยจะใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๖ การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาอื่นๆ
ใหนักศึกษาทุกชั้นปในทุกหลักสูตรปฏิบัติดังนี้
๖.๑ กอนลงทะเบียนเรียนทุกครั้งใหเขาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรายงาน
ผลการศึกษาของภาคการศึกษาทีผ่ า นมา และปรึกษาการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาตางๆ ของภาคถัดไป โดยเฉพาะวิชาเลือกทั้งในหมวดวิชาชีพ
และวิชาเลือกเสรี
๖.๒ นําเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเขาบัญชีเงินฝากใหครบถวนกอนลงทะเบียน
เรียนออนไลน ในแตละภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนออนไลนดวย
ตนเองภายในเวลาที่กําหนด เมื่อลงทะเบียนถูกตองและบัญชีเงินฝากมี
เงินครบถวน ระบบจะตอบรับการลงทะเบียน และพิมพใบลงทะเบียนเรียน
ไว ๓ ชุด โดยใหอาจารยทปี่ รึกษาลงนามทุกชุด และสงใหอาจารยทปี่ รึกษา
๑ ชุด นําสงที่ฝายการศึกษาหรือฝายวิชาการที่นักศึกษาสังกัด ๑ ชุด และ
นักศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน ๑ ชุด หากลงทะเบียนไมถูกตองและ/หรือ
บัญชีมีเงินฝากไมครบ ระบบจะไมตอบรับการลงทะเบียนและถือวายังไม
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ไดลงทะเบียน นักศึกษาจะตองเริม่ ดําเนินการใหมใหถกู ตองและทําภายใน
กําหนดเวลาเพื่อไมใหลาชา
๖.๓ การลงทะเบียนลาชาจะถูกปรับ หากลาชาโดยอยูในชวง ๑ สัปดาหกอน
เปดภาคการศึกษาจะถูกปรับ ๕๐๐ บาท หากลาชาหลังการเปดภาคการ
ศึกษาไปแลวจะเสียคาปรับเพิ่มเปนรายวัน วันละ ๑๐๐ บาท ซึ่งลาชาได
ไมเกิน ๒ สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษาปกติ หรือไมเกิน ๑ สัปดาหของ
ภาคการศึกษาฤดูรอ น หากเกินจากระยะนีจ้ ะไมมสี ทิ ธิล์ งทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น
๖.๔ เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว หากไมมีการ
ขอผอนผันหรือหลักฐานการติดตอกับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย หรือ
ไม ไ ด ยื่ น คํ า ร อ งเพื่ อ ลาพั ก การศึ ก ษาก อ นพ น กํ า หนดเวลาดั ง กล า ว
มหาวิทยาลัยจะใหพน สภาพการเปนนักศึกษา ระบบจะตัดรายชือ่ ออกจาก
ทะเบียนและไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดอีกตอไป แมนักศึกษาจะไดเขา
เรียนและไดรบั อนุญาตจากคณะหรือวิทยาลัยทีส่ งั กัดใหเขาสอบและสงผล
การสอบใหตามปกติ ระบบจะไมบนั ทึกผลการสอบนั้นใหเนื่องจากระบบ
ไดตัดรายชื่อและพนสภาพนักศึกษาแลว
๖.๕ การลงทะเบียนที่เลือกรายวิชาผิดพลาด ใหแกไขใหถูกตองโดยทําเรื่อง
ลดและ/หรือเพิม่ รายวิชา ตามรายละเอียดในขอ ๘ ซึง่ ตองทําภายในระยะ
เวลาทีก่ าํ หนด โดยไมคดิ คาธรรมเนียมการลดรายวิชา สวนการเพิม่ รายวิชา
ใหชาํ ระเฉพาะคาหนวยกิต สวนการขอแกไขขอมูลอืน่ ๆ จะตองยืน่ คํารอง
และชําระคาธรรมเนียมการแกไขขอมูลในรายการทีร่ ะบุในประกาศอัตรา
คาธรรมเนียม นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเครงครัด โดย
ลงทะเบียนเรียนใหถูกตองและตรงตามกําหนดเวลาการขอผอนผันหรือ
ขอลาพักใหดําเนินการกอนถึงกําหนดการลงทะเบียนอยางนอย ๓ วัน
มหาวิทยาลัยจะไมรบั การขอผอนผันหากเกิดจากความลาชาของนักศึกษา
หรือการไมไปติดตอกอนถึงกําหนดเวลา
ขอ ๗ การตรวจสอบการลงทะเบียน
เมือ่ ลงทะเบียนเรียนออนไลนและระบบตอบรับเรียบรอยแลวขอมูลทัง้ หมดจะ
ถูกบันทึกในฐานขอมูล ซึง่ สามารถตรวจสอบความถูกตองไดทนั ที หากตรวจสอบแลวไม
ถูกตองใหยื่นคํารองขอแกไขขอมูลภายในไมเกิน ๒ สัปดาห หลังเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือ ๑ สัปดาหหลังเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ในการนี้มหาวิทยาลัยจะไมคืนคา
ธรรมเนียมการศึกษาหรือคาหนวยกิตใหหากนักศึกษาลงทะเบียนไมถกู ตองเอง หากไมมี
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การติดตอใดๆ หลังเปดภาคปกติไปแลว ๒ สัปดาห หรือภาคฤดูรอน ๑ สัปดาห
มหาวิทยาลัยจะถือวานักศึกษารับทราบวาการลงทะเบียนนั้นวาถูกตอง และจะไมรับ
แกไขขอมูลการลงทะเบียนหลังจากนั้น
ขอ ๘ การลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา
การเพิ่ม ลด และ/หรือถอนรายวิชาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยประจํารายวิชา อาจารยทปี่ รึกษา และไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดีหรือผูท คี่ ณบดี
มอบหมาย ทัง้ นีใ้ หยนื่ คํารองตองานการศึกษาหรืองานวิชาการของคณะ/วิทยาลัยทีส่ งั กัด
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
๘.๑ การเพิ่มรายวิชา (add) ทําไดภายในไมเกิน ๒ สัปดาหแรกหลังเปดภาค
การศึกษาปกติ หรือไมเกิน ๑ สัปดาหของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับ
รายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายใน
สั ป ดาห แรกนั บ จากวั น เริ่ ม การศึ ก ษาในรายวิ ช านั้ น ซึ่ ง ต อ งชํ า ระค า
หนวยกิตผานธนาคารตามระบบเหมือนการลงทะเบียนเรียนปกติ หากพน
กําหนดนี้แลวจะไมอนุญาตใหเพิ่มรายวิชา
๘.๒ การลดรายวิชา (drop) เปนการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแลว
ทีก่ ระทําภายใน ๒ สัปดาหแรกของการเปดภาคศึกษาปกติ หรือภายใน ๑
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอน
พรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอลดภายในสัปดาหแรกนับจากวัน
เริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น รายวิชาที่ลดจะไมปรากฏในรายงานผลการ
ศึกษา (transcript) และไมนับครั้งวาไดเคยลงทะเบียนในรายวิชานั้น
๘.๓ การถอนรายวิชา (Withdraw) เปนการยกเลิกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน
ไปแลวที่ดําเนินการหลัง สัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคศึกษาปกติ หรือ
หลัง ๑ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรก นับ
จากวันเริม่ การศึกษารายวิชาทีเ่ ปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึง่ สัปดาหกอ นสอบสิน้ สุดรายวิชานัน้ ซึง่ ผลการ
ศึกษาในรายวิชานั้นจะถูกบันทึกสัญลักษณเปน w และนับครั้งของการ
ลงทะเบียนเรียน การถอนรายวิชาภายหลังกําหนดเวลานี้จะกระทํามิได
๘.๔ การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา จะตองมีจํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่ยังคงเรียนในภาคการศึกษานั้นรวมแลวไมตํ่ากวา
๙ หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาปกติ และไม
เกิน ๙ หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตอาจยกเวนในภาค
การศึกษาสุดทายที่จะจบหลักสูตรซึ่งจะตองขออนุมัติจากอธิการบดีหรือ
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ผูท ไี่ ดรบั มอบหมาย ซึง่ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการ
ศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒ และการดําเนินการ
ในการลงทะเบียนเพิ่ม ลด และถอนรายวิชาจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยประจํารายวิชาและอาจารยที่ปรึกษา
ขอ ๙ การลงทะเบียนเพื่อสอบแกตัว สอบซอม
นักศึกษาทีม่ ผี ลการศึกษาไมผา นเกณฑทหี่ ลักสูตรกําหนด ทีไ่ ดผา นความเห็น
ชอบจากคณะที่รับผิดชอบรายวิชาใหสอบแกตัว สอบซอม หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมได
ใหยนื่ คํารองขอสอบแกตวั สอบซอม หรือ ปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม ทีง่ านการศึกษาและ/หรือ
งานทะเบียนของคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด โดยตองชําระคาธรรมเนียมตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๐ การลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสงคลงทะเบียนในรายวิชาที่เปดสอนโดย
สถาบันอืน่ เพือ่ การเทียบโอนหนวยกิต และบันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษา จะตองขอ
อนุมตั จิ ากอธิการบดีพรอมเอกสารรับรองจากคณะ/วิทยาลัยทีส่ งั กัด โดยในขัน้ ตนคณะ
กรรมการประจําหลักสูตรระดับคณะจะตองพิจารณามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันและเนื้อหารายวิชาดังนี้
(๑) เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จํากัดจํานวนรับนักศึกษา และมีมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงไดกับมหาวิทยาลัยมหิดล
(๒) เนื้อหาในรายวิชาที่ลงเรียนจะตองเทียบเคียงไดกับรายวิชาที่เทียบโอน
อยางนอยไมตํ่ากวาสามในสี่ของเนื้อหาทั้งหมด
(๓) คุณวุฒิของอาจารยผูสอนในรายวิชานั้น ตองเทียบเคียงไดกับอาจารย
ประจําหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนในรายวิชานั้น
(๔) ใหลงทะเบียนรายวิชาดังกลาว ในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัยมหิดล และใหระบุประเภทวาเปน
รายวิชาเทียบโอนจากสถาบันใด ทัง้ นี้ จํานวนรายวิชาทีน่ าํ มาเทียบโอนจะ
ตองมีจํานวนหนวยกิตรวมแลวไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร และกรณีที่จะไดรับเกียรตินิยม จํานวนรายวิชาที่นํามา
เทียบโอนจะตองมีจํานวนหนวยกิตรวมแลวไมเกินหนึ่งในสี่ของหนวยกิต
ตลอดหลักสูตร และจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่รับผิดชอบ
ในรายวิชาที่ใหเทียบโอนและอาจารยที่ปรึกษา
(๕) การบันทึกผลคะแนน รายวิชาที่นํามาเทียบโอนจะไมนํามาคิดเปนแตม
เฉลี่ย เมื่อคณะไดรับผลการศึกษาใหแจงมหาวิทยาลัยเพื่อบันทึกผล โดย
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๑๐๙

เกรดที่ไดตั้งแต C ขึ้นไปจะบันทึกเปน T กรณีที่ไดเกรดตํ่ากวา C จะใช
สัญลักษณ U ซึง่ หมายถึงไมผา น นักศึกษาจะตองลงทะเบียนแกไขรายวิชา
นี้ตอไป
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนในกรณีอื่นๆ
ผูที่ไมไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อาจลงทะเบียนเรียนได
ในกรณีตอไปนี้
๑๑.๑ เปนนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันอื่น ที่อยูในโครงการที่มี
ความร ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษากั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรหรือรายวิชานั้นๆ โดยเปนโครงการที่ไดรับการอนุมัติจาก
อธิการบดี ทัง้ นีไ้ มรวมโครงการอบรม หรือหลักสูตรพิเศษทีม่ หาวิทยาลัย
ไมไดอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑๑.๒ เปนนิสติ นักศึกษาสังกัดสถาบันอืน่ ทีม่ คี วามตกลงรวมมือในการจัดการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ การเที ย บโอนหน ว ยกิ ต กั บ คณะ/วิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยความตกลงดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๑๒ การติดตอดานทะเบียนและประมวลผล
การติดตอและสอบถามขอมูลการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 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/วิทยาลัยทีน่ กั ศึกษาสังกัด
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 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท
๐๓๔-๕๘๕๕๐๖๐ โทรสาร ๐๓๔-๕๘๕๐๗๗
๑๒.๕ กองบริหารการศึกษา ชั้น ๔ ศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุ ท ธมณฑล จ.นครปฐม โทรศั พ ท
๐๒-๘๔๙ ๔๕๖๑ - ๗๔ โทรสาร ๐๒-๘๔๙ ๔๕๕๘ Email:
registrar@mahidol.ac.th (ตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔)
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ขอ ๑๓ การติดตอกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะแจงขอมูลขาวสารทางเว็บไซต www.student.mahidol.ac.th
และ/หรือติดตอนักศึกษาผานระบบอิเล็กทรอนิกสเมลของมหาวิทยาลัย ใหนกั ศึกษาเปด
เว็บไซตและอิเล็กทรอนิกสเมลที่มหาวิทยาลัยใหไวอยางสมําเสมอ
ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงนาม) ปยะสกล สกลสัตยาทร
(ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
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๑๑๑

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข อง
คณะวิทยาศาสตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตร โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ในการประชุมครัง้ ที่ ๔ เมือ่ วันที่ 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 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ งแนวทางปฏิบตั ิ
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.ในประกาศนี้
“คณะ”
หมายความวา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
“นักศึกษา” หมายความว า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องคณะ
วิทยาศาสตร และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร
๓. ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ซึ่งเปนภาคการศึกษาปกตินั้น
เป น ภาคการศึ ก ษาบั ง คั บ ที่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นตามรายวิ ช าและ

๑๑๒
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จํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร กํ า หนด จะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นไม น อ ยกว า
๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ
๔. สําหรับรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน นักศึกษาจะตองรับการประเมินผลวา
“ได” ในรายวิชาบังคับกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอไปได ยกเวนกรณี
ที่รายวิชาทั้งสองนั้นอยูในชั้นปเดียวกัน
๕. นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนรายวิชา ๒ รายวิชาที่มีกําหนดการสอน
ตรงกัน
๖. เพื่อใหสามารถประเมินผลการศึกษารายวิชาไดละเอียดยิ่งขึ้น กําหนดใหมี
เครือ่ งหมาย(+) คือใหมี B+, C+, D+ ดวย และกําหนดใหมแี ตมประจําและความหมาย
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. ในกรณีทนี่ กั ศึกษาขาดสอบโดยไมมเี หตุผลอันสมควรจะไดคะแนนเปน ศูนย
ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลจําเปน จะตองยื่นคํารองขอเลื่อนสอบเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษรล ว งหน า หรื อ ไม เ กิ น ๓ วั น หลั ง สอบ มายั ง งานการศึ ก ษา
คณะวิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง คะแนนสอบที่ ไ ด จ ะถู ก ลด ๓๐% การเลื่ อ นสอบโดยไม ล ด
คะแนน จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูบริหารของงาน
การศึกษาและอาจารยของภาควิชาที่เกี่ยวของรวมกันไมนอยกวา ๓ ทาน
๙. ภาคการศึกษาฤดูรอนไมใชภาคการศึกษาบังคับ คณะวิทยาศาสตรจะไม
จัดการศึกษาภาคฤดูรอน ยกเวนในรายวิชาที่มีนักศึกษาไดเกรด F ในภาคตนหรือ
ภาคปลาย หรือรวมกันตั้งแต ๑๕ คนขึ้นไป สําหรับรายวิชาที่มีนักศึกษาไดเกรด F
ทั้งในภาคตนและภาคปลาย รวมกันแลวไมถึง ๑๕ คน ใหภาควิชาที่ดําเนินการเรียน
การสอนวิชานั้น จัดการสอบแกตัว โดยใหดําเนินการสอบแกตัวในชวงเปดภาคฤดูรอน
ของปการศึกษานั้น โดยจะไมมีการเรียนการสอนภาคฤดูรอน
๑๐. สําหรับการเปดภาคการศึกษาภาคฤดูรอ นในกรณีอนื่ ๆ ใหอยูใ นดุลยพินจิ
ของภาควิชาและโดยความเห็นชอบของรองคณบดีฝายการศึกษา
๑๑. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคฤดูรอน ไดแก
๑๑.๑ นักศึกษาที่มีสัญลักษณ F ในรายวิชาที่จะเปดสอนในภาคฤดูรอน
หรือ
๑๑.๒ นักศึกษาที่ไดเกรดเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๒.๐๐
๑๑.๓ นักศึกษาในกรณีอื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของภาควิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชา

๑๑๓
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ทั้งนี้นักศึกษาตองไมถูกตัดสินใหพนสภาพ หรืออยูในขายที่จะพนสภาพ
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปลวงหนา แลวปรากฏภายหลังวาแตมเฉลี่ยสะสม
อยูในขายพนสภาพ ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปน โมฆะ
๑๒. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนสอบแกตัว ไดแก นักศึกษาที่มีสัญลักษณ F
ในรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนสอบแกตัว ในปการศึกษาเดียวกับการสอบแกตัว
ทั้งนี้นักศึกษาตองไมถูกตัดสินใหพนสภาพ หรืออยูในขายที่จะพนสภาพ
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปลวงหนา แลวปรากฏภายหลังวาแตมเฉลี่ยสะสม
อยูในขายพนสภาพ ใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปน โมฆะ
๑๓. การเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอน จัดในเวลา ๖ สัปดาห มีการ
สอบไลในสัปดาหที่ ๗ และการประเมินผลเสร็จสิ้นในสัปดาหที่ ๘ นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต และอาจถอนรายวิชาเรียนได
ทั้งนี้อาจกระทําภายใน ๔ สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
๑๔. การสอบแกตัวสําหรับทั้งรายวิชาในภาคตนและภาคปลายจะจัดขึ้น
ภายหลังการประกาศผลสอบประจําภาคปลายอยางนอย ๔ สัปดาห เพื่อใหนักศึกษา
มีเวลาเตรียมตัวในการสอบ และตองดําเนินการสอบแกตัวใหเสร็จพรอมสงเกรดใหม
ของนักศึกษามายังงานการศึกษาในเวลาไมเกิน ๘ สัปดาหหลังการประกาศผลการสอบ
ภาคปลายหามมิใหจัดการสอบแกตัวนอกชวงเวลานี้
๑๕. ผลการสอบแกตัวจะใหเกรดไดเพียง D หรือ F เทานั้น ยกเวนผลการสอบ
แกตวั ของนักศึกษาชัน้ ปที่ ๒ และ ๓ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ศูนย
แพทยศาสตรศึ ก ษาโรงพยาบาลมหาราช นครราชสี ม า ศู น ย แ พทยศาสตรศึ ก ษา
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค และศูนยแพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช ที่ผลของการสอบแกตัวจะไดเกรด D+, D หรือ F เทานั้น
๑๖. ใหคณบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ และสั่งการตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(ลงนาม)

ศกรณ มงคลสุข
(ศาสตราจารยศกรณ มงคลสุข)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
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คูมืออาจารยที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอขอบพระคุณ
รศ.ปรีชา สุนทรานันท
ผศ.สุนันทา วิบูลยจันทร
ผศ.นฤมล เอมะรัตต
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
ผศ.ชัยวัฒน วงศอาษา
ผศ.ขวัญ อารยะธนิตกุล
นางสาวพิณทิพย วิจิตรจามรี
นางปทมา ปานบุญหอม
นางขวัญฤดี วิเศษกุล
นางจันทิพร ยะบุญวัน
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
(นางอาภรณ ไกรเดช)
ผูอํานวยการกองบริหารการศึกษา
(นายสมชาติ พนาเกษม)
นางกาญจนาพุทธ วงษวันทนีย
นางเจติยา พัฒนะอิ่ม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูจัดทํา
นางกาญจนาพุทธ วงษวันทนีย
ผศ.นฤมล เอมะรัตต
นางเจติยา พัฒนะอิ่ม
ผูรวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลม
นางกาญจนาพุทธ วงษวันทนีย กองกิจการนักศึกษา
ออกแบบปกหนา-ปกหลัง
นายจักรีนนท หรือโอภาส
และทีม Production: Filmmore Kanchanaburi
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Artwork
นางสาวพิณทิพย วิจิตรจามรี กองกิจการนักศึกษา
นายแบบ:
ปกหนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิงหนาท นอมเนียน และคณะนักศึกษา
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปกหลัง อาจารยศิริศักดิ์ สุนทรยาตร นายศิวนัต มุระดา นางสาวนันทิยา
เพรงสุกาญจน
เรื่องจากปก

ภาระหนาทีท่ มี่ ตี อ การรับผิดชอบ ชีวติ ของนักศึกษา สําหรับอาจารย

ที่ปรึกษา ไมใชเพียงแคการเรียนการสอนเทานั้น แตคําวา รับผิดชอบตอชีวิต
ยังหมายความรวมไปถึงการเปนผูแกปญหาใหกับนักศึกษา ปญหาที่วานี้ไมใชแค
ปญหาดานการเรียน หากแตยงั รวมไปถึงการใชชวี ติ ของนักศึกษา ไมวา จะเปนเรือ่ ง
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
มุง มัน่ ทีจ่ ะแกไขปญหา มองปญหาเปนเรือ่ งทีท่ า ทาย ภาพนักศึกษาขางหลัง แสดง
ใหเห็นถึง การเปดใจยอมรับการแกไขปญหา..
การชักคะเยอ = ปญหา
การใชแรงกาย การวางแผน ความมุงมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะ = การแกไขปญหา
ทั้งหมดนั้นอยูบนพื้นฐานของคําวา

Altruism

