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จะให้อะไรดีๆ กลับมามากกว่าที่เราต้องการทุกครั้ง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การที่ อ าจารย์ เ ล่ า ประสบการณ์
ทีผ่ า่ นๆ มา เพือ่ สอนให้เราตระหนักและตัง้ ใจให้มากขึน้ ...
และที่ทำ�ให้ผมรักอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองมากเป็น
พิเศษคือ อาจารย์เอาใจใส่มากจริงๆ เจอหน้ากันเมื่อ
ไหร่ ก็ถามว่าเป็นไงบ้าง ให้ค�ำ แนะนำ�ทัง้ ในแง่การวางตัว
การไปสอบสัมภาษณ์ การมองที่เรียนต่อ แม้จะไม่ใช่
สายที่อาจารย์ถนัด แต่ก็พยายามศึกษาข้อมูลมาช่วยเรา
จนได้ อาจารย์ยังคอยเตือนเรื่องที่ผมยังบกพร่อง ทำ�ให้
ปรับปรุงตัวอยู่ตลอดเวลาครับ
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วัตถุประสงค์

คูม่ อื อาจารย์ทปี่ รึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำ�ปีการศึกษา 2555
ฉบับนี้ จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ในการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา ตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2. เพื่อช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มุมมองจากรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
“อาจารย์ที่ปรึกษาสำ�คัญอย่างไร”

		 ข้าฯ เยาว์...ข้าฯ เขลา...เฝ้าฝึกฝน
ได้เป็นลูกพระราชบิดาทั้งใจกาย
		 มหาวิทยาลัยกว้างใหญ่นัก
วิชาเรียน...ร่วมกิจกรรมทำ�มากล้น
		 เลือกทำ�กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ร่วมสังสรรร่วมฉลองถองเหล้าเบียร์
		 เวลาผ่านเร็วรี่ปรีด์เปรมชื่น
พ้นสภาพนักศึกษาถ้าจวนแจ

บรรลุผลจนสำ�เร็จดั่งมุ่งหมาย
ร่วมถวายชีวิตศิษย์มหิดล
ต้องรู้จักกับ “ระบบ” พบผู้คน
ข้าฯ...สับสนแต่สนุกทุกงานเชียร์
ชมรมพูดอีกกีฬาพาอ่อนเพลีย
การเรียนเสียไม่เป็นไรไว้ค่อยแก้
ต้องกรํ้ากลืนสอบใหม่เป็นแน่แท้
หลุดออกแน่แค่ได้เกรดหนึ่งจุดห้า

		 ลูกเอย........เจ้ายังเยาว์
เหล่าครูบาคณาจารย์ผ่านก่อนมา	
		 เป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์พูนฉลาด
เกิดความรู้อยู่ยงคงแสนนาน
		 สิ่งรอบตัวชั่วดีมีให้เห็น
แม้สิ่งใดผิดไปให้เกิดทุกข์
		 จัดเวลาให้เป็นเห็นประโยชน์
พบปรึกษาครูบาอย่าแชเชือน

จะไม่เขลาหากเจ้าหมั่นปรึกษา
เรียนวิชาชีพจากครูผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เป็นปราชญ์สอนวิชาส่วนพื้นฐาน
เวลาผ่านล่วงไปใช้ประยุกต์
ดูให้เป็นแล้วปรึกษาน่าสนุก
ครูจะปลุกจะปลอบเจ้าเฝ้าตักเตือน
เล่าเรียนโรจน์กิจกรรมทำ�กับเพื่อน
ครูก็เหมือนบุพการีที่สองเอย		

			
			
			

รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ สุขธนะ
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
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มุมมองจากรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
“อาจารย์ที่ปรึกษาสำ�คัญอย่างไร”

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ป ณิ ธ านที่ จ ะเป็ น ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น โดยมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีม่ เี อกลักษณ์ของตนเอง โดยมุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์คือ เป็นคนดี มีปัญญา นำ�พาสุข จนสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดอัตลักษณ์
ของบัณฑิตมหิดลคือ Altruism (การมุง่ ผลเพือ่ ผูอ้ นื่ ) ตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย อาจารย์
ที่ปรึกษาจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขบวนการพัฒนาการเรียนรู้
ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของนักศึกษา เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาตนเองจนเกิดคุณลักษณะต่างๆ
จนจบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ พร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้ได้ นักศึกษาปีที่หนึ่ง
ของทุกคณะต้องมาเรียนและมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันที่ศาลายา ส่วนใหญ่จะอยู่หอพัก นับเป็นการ
เปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของเด็กมัธยมศึกษามาสูช่ วี ติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทีจ่ ะต้องเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้
การให้คำ�ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะต่างๆ
ไม่ว่าทักษะชีวิตหรือทัศนคติต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเองต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนการเป็น
ที่พึ่งยามนักศึกษาประสบปัญหาต่างๆ ทั้งการเรียนหรือการใช้ชีวิตระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัย
แห่งนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็เป็นบทบาทหนึ่งที่สำ�คัญยิ่งของอาจารย์ที่ปรึกษา
การใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ก้าวแรกที่ศาลายาจนจบการศึกษานั้น นักศึกษา
คงขาดอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาคงต้องเป็น ทั้งครูและพ่อแม่คนที่สอง
ของนักศึกษา ทีจ่ ะช่วยหล่อหลอมให้ลกู ศิษย์ของเรา มีอตั ลักษณ์ของบัณฑิตมหิดล สมดังคำ�สอนของ
สมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพ
ไว้ให้บริสุทธิ์”
			
			
			

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต จิรจริยาเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
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ต้นไม้สัญลักษณ์
ประจำ�มหาวิทยาลัยมหิดล

“กันภัยมหิดล” เป็ น ต้ นไม้ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยสมเด็ จ พระพี่ นางเธอ
เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นากรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ ไ ด้ ป ระทานพระกรุ ณ าธิ คุ ณ
ทรงมีพระวินจิ ฉัยด้วยเหตุผลว่า เป็นต้นไม้ทพี่ บในประเทศไทย สามารถปลูกได้งา่ ย มีนามเป็นมงคล
มีชื่อพ้องกับนามมหาวิทยาลัย และมีลักษณะสวยงาม แม้จะเป็นไม้เถาแต่ก็สามารถจัดแต่ง
เป็น ทรงพุ่มได้หลายแบบ มีอายุยืน หลายปี และเมื่อเถาแห้งไปก็สามารถงอกงามขึ้นได้ใหม่
ซึง่ ความเป็นไม้เถานีส้ อื่ ความหมายถึงความก้าวหน้า และความสามารถในการปรับตัวให้พฒ
ั นาไปตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี
8

พบครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2510 โดยนายเกษม จันทรประสงค์ ซึ่งขณะนั้นเป็น
ข้าราชการกองพืชพรรณ กรมวิชาการเกษตร ที่สถานีรถไฟวังโพ ตรงข้ามกับแม่นํ้าแควน้อย
พื ช ชนิ ด นี้ มี ชื่ อ ทางพฤกษศาสตร์ ว่ า Afgekia mahidolae ศาสตราจารย์ เ ต็ ม สมิ ติ นั น ทน์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางพฤกษ ศาสตร์ กรมป่ า ไม้ ได้ เ สนอชื่ อ กั น ภั ย หรื อ กั น ภั ย มหิ ด ล
เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของไทย พบตามป่าเต็งรัง ภูเขาหินปูนในภาคตะวันตก ลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อย
เนื้ อ แข็ ง ขนาดกลาง อายุ ห ลายปี กิ่ ง อ่ อ นสี เ ขี ย ว มี ข นนุ่ ม ทั่ วไป ใบออกสลั บ ใบประกอบ
แบบขนนก ปลายคี่ ใบย่อยรูปรีแกมขอบขนาน แผ่นใบบาง ใต้ใบมีขนหนาแน่นกว่าด้านบนใบ
ดอกออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อยาว 12-25 เซนติเมตร ดอกทยอยบาน
จากโคนช่ อ มาปลายช่ อ 4-6 ดอก กลี บ ประดั บ สี ม่ ว งอมเขี ย ว รู ป เรี ย ว กลี บ เลี้ ย ง
สีมว่ งอ่อน โคนกลีบเชือ่ มติดกัน ปลายแยก 5 แฉก ดอกรูปดอกถัว่ มี 5 กลีบ กลีบกลางสีมว่ ง โคนกลีบ
มีแถบสีเหลืองรูปสามเหลี่ยม กลีบคู่ข้างสีม่วงเข้ม กลีบคู่ล่างสีเหลืองอ่อน มีขนปกคลุม ออกดอก
เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน ผลเป็นฝักรูปแถบ สั้น สีน้ำ�ตาล มีขนปกคลุม เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก
เมล็ดรูปกลม 2 เมล็ด สีดำ�เป็นมัน

คำ�ขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คำ�ขวัญ :		 อตฺตานํ อุปมํ กเร

		 พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง
Motto :		 Do unto others as you would have others do unto you.
ปรัชญา : ความสำ � เร็ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง อยู่ ที่ ก ารนำ � ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ข แก่

		 มวลมนุษยชาติ
Philosophy : True success is not in the learning, but in its application to the
			 benefit of mankind.
ปณิธาน : ปัญญาของแผ่นดิน
Determination Statement : Wisdom of the Land
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
Vision : 		 Mahidol University is determined to be a world class university.
พันธกิจ : สร้ างความเป็นเลิศ ทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิ ลป์ และนวั ต กรรม บนพื้ น ฐาน

		 ของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
Mission : To excel in health, sciences, arts, and innovation with integrity for the
		 betterment of Thai society and the benefit of mankind.
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
“เป็นคนดี มีปัญญา นำ�พาสุข”

นกึ และรับผิดชอบ
มจี ติ สำำ คดิ ดี ทำำดี พูดดต่อสังคม
ี

Mastery
Altruism
Harmony
Integrity
Determination
Originality
Leadership

ม
ผอู้ นื่ ของชา
ได้ ติ

Core Values
M
A
H
I
D
O
L

Mastery
Altruism
Harmony
Integrity
Determination
Originality
Leadership

ม ีป

M
A
H
I
D
O
L

ัญ ญ า
ะผ ู ้น
ำ
ำ
ตู้ ลอ ควา
น
ดชวี มคิดสร้าง
ติ กา้
สร ์และเก่งงา
วทนั การเปลรี่ยคนแปลงของโลก

ุข

นำำพาส
ขเ า้ ใ
ร
จ
นธร
ใ
น
ึ่งวัฒ ให้
สร้า ความหลาก
ดำำรงไว้ซ มสุข
ง
ค
ว
ามสขุ ภาหลายและ และขยายควา
ยในตนเอง
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เปน็ คนดี

ว
มีภา ่เรียนร
ใฝ

21st Century Skills
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Critical Thinking & Problem Solving
Creativity & Innovation
Communication & Collaboration
Information, Media & Technology Skills
Flexibility & Adaptability
Initiative & Self-Direction
Social & Cross-Cultural Skills
Productivity & Accountability
Leadership & Responsibility

TQF
1.
2.
3.
4.

คุณธรรม/จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี

“คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์”
เป็นคนดี
คิดดี พูดดี ทำ�ดี
1.
2.
3.
4.
5.
		

มีจิตสำ�นึกต่อสังคม

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ
มีความมานะ อุตสาหะ (ขยัน อดทน) มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน
รูห้ น้าที่ มีวนิ ยั และจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในฐานะพลเมืองและพลโลก
มีทักษะในการดำ�เนินชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม
มีจิตสำ�นึกต่อสังคม มีจิตอาสา ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติ
ต่อตนเอง ตามคำ�ขวัญ “อตฺตานํ อุปมํ กเร”

มีปัญญา
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.
2.
		
3.
		
4.
5.
6.
7.

มีภาวะผู้นำ� ความคิดสร้างสรรค์และเก่งงาน

สามารถคิดอย่างใคร่ครวญ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
มีภาวะผูน้ �ำ เป็นทีพ่ ง่ึ พาของผูอ้ น่ื ได้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เคารพในสิทธิของตนเองและผูอ้ น่ื
สามารถบริหารจัดการ และปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้อย่างดี
มีความรู้และทักษะในสาขาที่ศึกษาเป็นอย่างดี รอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และเท่าทัน
ในเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ เพื่อก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี
มีทกั ษะในการใช้ภาษา การสือ่ ความหมาย และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถกู ต้องและเหมาะสม		

นำ�พาสุข
สร้างความสุขภายในตนเอง
และขยายความสุขให้ผู้อื่นได้
1.
2.
3.
4.
5.

เข้าใจในความหลากหลายและ
ดำ�รงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ

สามารถสร้างความสุขภายในตนเองได้ เพือ่ การดำ�รงชีวติ ทีม่ คี วามสุข
มีการพัฒนาทัง้ ร่างกายและจิตใจของตนเองให้แข็งแรงและสมบูรณ์
เป็นผูม้ ีใจกว้าง เข้าใจทัง้ ในความคิด และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
สามารถแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ เพือ่ สร้างความสุขให้กบั ตนเองและสร้างสันติสขุ ให้กบั สังคม
มีคา่ นิยมทีเ่ หมาะสมโดยยังคงตระหนัก และดำ�รงไว้ซง่ึ คุณค่าของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ
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ความเชื่อมโยงของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กับค่านิยมองค์กร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
และ 21st Century Skills
21st Century Skill Outcomes

9. Productivity & Accountability

8. Social & Cross-Cultural Skills

3. ทักษะทางปัญญา

2. ความรู้

1.คุณธรรม/จริยธรรม

7. Initiative & Self-Direction

L

6. Flexibility & Adaptability

O

Life & Career Skills

5. Leadership & Responsibility

D

4.Information, Media & Technology Skills

I

3. Communication & Collaboration

H

2. Creativity & Innovation

A

Learning &
Innovation Skills

1. Critical Thinking & Problem Solving

M
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณลักษณะ
บัณฑิตที่
พึงประสงค์
มหาวิทยาลัย
มหิดล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

TQF
มาตรฐานการเรียนรู้
5 ด้าน

MU Core Values

เป็นคนดี
1. คิดดี พูดดี ทำ�ดี
2. มี จิ ต สำ � นึ ก และ
รับผิดชอบต่อสังคม

• • • • •
• • • •

•
•

• • • • •
• •
•

• • • • •
• • • • •

มีปัญญา
3. ใฝ่ เ รี ย นรู้ ต ลอด
ชี วิ ต ก้ า วทั น การ
เปลีย่ นแปลงของโลก
4. มีภาวะผูน้ �ำ ความ
คิดสร้างสรรค์ และ
เก่งงาน

•

•

•

• • • • • • • • •

• •

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

นำ�พาสุข
5. สร้ า งความสุ ข
ภายในตนเองและ
ขยายความสุ ข ให้ ผู้
อืน่ ได้
6. เข้ า ใจในความ
หลากหลายและ
ดำ�รงไว้ซ่งึ วัฒนธรรม
ของชาติ

• • • •
• • •

• • • • • •
• •

•

• • •

• •
•

•

•

• • •

•

ความหมายและจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา

ความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษา1
อาจารย์ทปี่ รึกษา หมายถึง ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้ท�ำ หน้าที่ให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษา ด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา อย่างเป็นระบบ ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
รวมถึงการตักเตือนด้านความประพฤติ ให้ค�ำ ปรึกษาและให้ก�ำ ลังใจ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีการพัฒนา
ตนเอง มีความก้าวหน้าในด้านการศึกษา มีทกั ษะทางสังคมและการใช้ชวี ติ อย่างเหมาะสมและเป็นสุข
จรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา2
อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของนักศึกษา มีหน้าที่อบรมดูแลนักศึกษา
ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�ช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
การปรับตัวกับเพื่อนใหม่ การปรับตัวด้านการเรียนที่จำ�เป็นต้องรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งหากนักศึกษา
มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำ�แนะนำ� ชี้แนะให้สามารถปรับตัวและให้การช่วยเหลือเมื่อประสบ
ปัญหา จะทำ�ให้นักศึกษาเรียนได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ สามารถศึกษาจนสำ�เร็จการศึกษา
เป็นทรัพยากรที่ดีของสังคม ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษา จำ�เป็นต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ ดังนี้
1. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่นกั ศึกษา ด้วยการประพฤติตนเหมาะสมตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม
2. พยายามช่วยเหลือนักศึกษาจนสุดความสามารถ ภายในขอบเขตรับผิดชอบและความ
สามารถของตน หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง ก็ควรแนะนำ�ให้ไปพบ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ จิตแพทย์ นักกฎหมาย นักแนะแนว เป็นต้น
3. คำ�นึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา โดยไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหาย
แก่นักศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม
4. เก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาในความดูแลเป็นความลับ ยกเว้นได้รับอนุญาต
จากนักศึกษาผู้เป็นเจ้าของข้อมูลให้เปิดเผย
5. ไม่ควรวิพากษ์วจิ ารณ์บคุ คลหรือสถาบันใด ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความเสือ่ มเสียให้นกั ศึกษารับฟัง
1

2

ผลการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ของรองศาสตราจารย์ ดร.สำ � เนาว์ ขจรศิ ล ป์
อาจารย์ประจำ�คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
ของรองศาสตราจารย์ ดร.สำ�เนาว์ ขจรศิลป์ อาจารย์ประจำ�คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ของรองศาสตราจารย์ ดร.สำ � เนาว์ ขจรศิ ล ป์
อาจารย์ประจำ�คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เสียงจากนักศึกษา
ถึงอาจารย์ที่ปรึกษา*
น อี ก อย่ า ง ผมว่ า
“อยากให้อาจารย์หมั่นมาทัก “อาจารย์ที่ปรึกษา พาไปเลี้ยง มาเจอกั
อาจารย์ทป่ี รึกษาในมหาวิทยาลัย
ทายเด็กๆ ครับ แม้ว่าจะไม่ใช่ ข้าว แบบพี่รหัสค่ะ:)”
นอกจากทำ�วิจัยแล้ว ก็มีหน้า
นักศึกษาในความดูแล เพราะ
ทำ�ให้เด็กรูส้ กึ ถึงความเป็นกันเอง “ อยากได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ ที่ อื่ น นอกเหนื อ จากงานสอน
และงานวิจัย ทำ�ให้บทบาทของ

และกล้าทีจ่ ะไปปรึกษาไม่อยาก มีเวลาให้ครับ หรือไม่ก็มีช่อง
ให้ ม าหาเฉพาะตอนที่ มี ง าน ทางในการติ ด ต่ อ เช่ น ทาง อาจารย์ทปี่ รึกษาลดลง แต่มนั ก็
ปีนึงคุยกันครั้งสองครั้ง :)
อินทราเน็ต Email Facebook ขึ้นกับ อาจารย์กับเด็ก ในความ
ตอบ email เร็วๆ ไม่ทิ้งไว้เป็น คิดผมอยากได้อาจารย์ทปี่ รึกษา
ทีต่ ดิ ต่อได้งา่ ย ไม่วา่ จะเป็นช่อง
บ่ อ ยครั้ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ก ล้ า อาทิตย์
ทางใดก็ตามครับ....
เข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะ
เหตุ ผ ลหลายอย่ า ง อยากให้ อยากให้ลดช่องว่าง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา Friendly ระหว่ า งอาจารย์ กั บ “ผมคงปรึกษาอาจารย์ทปี่ รึกษา
กับนักศึกษาครับ อาจจะคอย นั ก ศึ ก ษาลง เพราะ ทุ ก เรื่ อ งมั ง ครั บ ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า
ติดตามดูนักศึกษาบ้าง เรื่อง กล้าๆ กลัวๆ ตอนจะ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นใคร หรือ
เป็นยังไงด้วยครับ ที่เหลือจริงๆ
เกรด การเรียน การเงิน ฯลฯ เข้าไปถามครับ
ผมก็อยากคุยเล่น หรือได้เปิด
หรื อ อาจจะให้ มี จั ด พบปะ
อาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยๆ เพราะ ระบบอาจารย์ ที่ เผยตัวตนของผมให้อาจารย์ได้
เท่าที่ผ่านมา ปี 2 3 4 อาจารย์ ปรึกษาในมหาวิทยาลัย รู้มากกว่าแค่ ในห้องเรียนครับ
กั บ นั ก ศึ ก ษาดู จ ะห่ า งกั น มาก ผ ม ว่ า มั น ไ ม่ เ อื้ อ ผมว่ า น่ า จะมี ช่ อ งทางติ ด ต่ อ
ครับ
อำ � นวยเหมื อ นกั บ ใน อาจารย์ ให้อาจารย์เข้าถึงและ
ระบบมัธยม ที่ต้องมี เข้าถึงอาจารย์ได้”
อย่างน้อยอยากให้อาจารย์ ห้อง Homeroom ไม่
ที่ปรึกษาเล่นเฟสบุ๊คครับ (ถ้า ก็ ชั่ ว โมงที่ บั ง คั บ ให้
อาจารย์ท่านพอมีเวลา)....
อาจารย์ทป่ี รึกษากับเด็ก

”

“

”

”

“

”

“

”

“

”
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“ผมว่า Keep in touch สำ�คัญ “ ที่ญี่ปุ่น ห้อง Professor
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“ผมว่า Meeting เป็นอะไร

ที่ ผ มว่ า เวิ ร์ ค สุ ด แล้ ว หล่ ะ ครั บ
อาจารย์ จ ะได้ รู้ ว่ า นั ก ศึ ก ษา
ทำ�งานอะไรอยู่ มีปัญหาอะไร
ตรงไหนบ้าง แล้วก็จะมาช่วย
แก้ไขกันครับ

”

มากเลยครับสำ�หรับอาจารย์ที่
ปรึกษา เพราะทราบดีครับว่า
อาจารย์ แ ต่ ล ะท่ า นงานยุ่ ง กั น
ทั้งนั้น แต่ผมว่าแค่ message
จาก Facebook หรือ E-mail
หรือ mobile messages หรือ
Note สั้นๆ ถามไถ่สารทุกข์สุข
ดิบสัก ครั้ง ผมว่าตัวผมเองก็
รู้สึกดีแล้วนะครับ เพราะผมว่า
บางครั้งเด็กๆเองก็อยากถาม
อาจารย์เหมือนกันละครับ ว่า
อาจารย์ทำ�งานเหนื่อยไหม แต่
บางครั้งด้วยความไม่สนิทก็ ไม่
ค่ อ ยกล้ า กั น ครั บ ของแบบนี้
บางที Facebook อาจจะช่วย
ได้ แต่ผมว่าถ้าผู้ใหญ่เปิดช่อง
ให้สักนิด เด็กๆ พร้อมอยู่แล้ว
ครับ ^^ หรือถ้าเป็นไปได้ จะ
จัด Meeting เล็กๆ สักเทอม
หรือปีละครัง้ ให้เด็กกับอาจารย์
ที่ปรึกษามานั่งคุยกัน ทานของ
ว่างหรือข้าวเย็นสักมือหนึ่ง ก็ดี
นะครับ

”

จะเปิ ด เสมอ เวลาอาจารย์
อยู่ ผมว่ า ให้ ค วามรู้ สึ ก แบบ
He always opens for us. ไม่
แน่ ใจว่ า จะบรรยายยั งไงครั บ
ลองทำ�โครงการแบบ รณรงค์
เปิดห้อง-เพื่อเปิดกว้าง ทำ�นอง
นั้นดีไหมครับ กลับเข้าเรื่องนะ
ครับ ผมว่าการที่อาจารย์เข้าหา
นั ก ศึ ก ษาบ้ า ง และนั ก ศึ ก ษา
เข้าใจอาจารย์บา้ ง ก็ชว่ ยได้แล้ว
ยังไม่ต้องพูดเรื่องรายละเอียด
อื่นๆ เลย...

”

“ อยากให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ให้คำ�แนะนำ�ด้าน Academic
ครั บ เช่ น สำ � หรั บ นั ก ศึ ก ษา
ที่ ยั ง งงๆ ว่ า ชอบอะไร ชอบ
ด้ า นไหน ก็ ช่ ว ยให้ เ ค้ า ค้ น หา
ตัวเองได้ (เช่น มาดูวิชาไหน
ที่ทำ�เกรดได้ดี หรือให้ลองเล่า
ความประทั บ ใจในวิ ช าหลั ก ๆ
ที่ได้เรียน ฯลฯ) แนะนำ�สถาน
ที่/อาจารย์ที่ นักศึกษาจะไป

เสียงจากนักศึกษาถึงอาจารย์ที่ปรึกษา*

ฝึกงาน (แค่ ให้เมล์หรือเบอร์
ติดต่อมา ผมก็ “ว้าวว” มาก
แล้วครับ รวมถึงเขียนจดหมาย
แนะนำ� คำ�แนะนำ�ด้านการเรียน
ปัญหาการเรียน การลงทะเบียน
ผมอยากให้อาจารย์ทำ�มากกว่า
ให้ ล ายเซ็ น ครั บ เช่ น ช่ ว ยดู
หน่ ว ยกิ ต คร่ า วๆ ว่ า เฉพาะ
วิ ช าเลื อ กเสรี ยั ง ครบไม่ ค รบ
ยังไง (คอยเตือนให้ นักศึกษา
ตระหนักก็พอครับ ไม่ต้องขั้น
คำ � นวณให้ ก็ ไ ด้ ค รั บ ) หรื อ ดู
แนวโน้มของวิชาเลือก/แนวที่
นักศึกษาสนใจ แนะนำ�วิชาเลือก
อืน่ ๆ ที่ นักศึกษาน่าจะสนใจหรือ
มีประโยชน์ตอ่ นักศึกษาเพิม่ เติม
นอกนั้นก็สร้างพื้นที่ ให้พวกผม
รู้สึกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อม
รับฟัง และเป็นพื้นที่ปลอดภัย
ว่า ให้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมี
อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่นะ

ความเป็น “อาจารย์ที่ปรึกษา” ก็ตัว...นักศึกษาเองด้วยแหละ
น่ะครับ
ครั บ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยกล้ า เข้ า พบ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เนื่ อ งด้ ว ย
ที่ภาควิชา เข้าถึงอาจารย์ที่ หลาย ๆ สาเหตุ เช่นเจอรุ่นพี่
ปรึกษาได้ไม่ยากครับ คงเป็น ขู่ไว้ว่าอาจารย์ดุ อาจารย์โหด
เพราะนักศึกษากับอาจารย์มีจำ� เจ้ า ระเบี ย บ เรื่ อ งมาก ฯลฯ
นวนพอๆกัน ถึงจะมีอาจารย์ที่ หรืออาจจะขี้เกียจไปพบ หรือ
ปรึกษาท่านหนึง่ อยูเ่ ป็นหลัก แต่ ไม่ก็ ไ ม่รู้จะไปพบด้วยเรื่องอะ
ผมรูส้ กึ ว่าอาจารย์ทกุ ท่านเป็นที่ ไรน่ะครับ
ปรึกษาหมดเลย ถ้าทำ�การบ้าน
ไม่ ไ ด้ หรื อ มี อ ะไรสงสั ย ก็ ไ ม่
ค่อยลังเลที่จะเข้าไปเคาะห้อง
อาจารย์ แต่ ก็ อ ยากเสนอรู ป
แบบที่นักศึกษาหนึ่งคนอาจจะ
มีอาจารย์ทปี่ รึกษามากกว่าหนึง่
ท่าน ครับ..

”

“

”

”

“จากประสบการณ์ปี ๒-๔ ที่

เริ่ ม เข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
(ตอนปี ๑ ไม่ เ คยไปเลยสั ก
ครั้ง ๕๕๕) รู้สึกว่านอกจาก
อาจารย์บางท่านอาจจะไม่ค่อย
...แบบที่ ใ จดี เข้ า หาง่ า ย เปิ ด ให้ นั ก ศึ ก ษาเท่ า ไหร่ แ ล้ ว
ติดต่อง่าย และผมสัมผัสได้ถึง (เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ)

”

“

* ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เอมะรัตต์ ผู้แบ่งปันข้อมูลเสียงจากนักศึกษาถึงอาจารย์ที่ปรึกษา
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แนวทางการจัดโครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
/ ระดับส่วนงาน

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย / ส่วนงาน

ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
/ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ/
หรือ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
แต่งตั้งโดยผู้บริหารสูงสุดของส่วนงาน
นัน้ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานการ
ศึ ก ษา กิ จ การนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ที่
ปรึกษา บุคลากรหน่วยงานการศึกษา
– กิจการนักศึกษา โดยมีรองอธิการบดี
/รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา - กิจการ
นักศึกษา เป็นประธาน กำ�หนดให้มี
บุคลากรทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายกิจการนักศึกษา
/ ภาควิชา

หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำ�เนินงาน
ด้านการศึกษา-กิจการนักศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
/ ด้านกิจกรรม-ชมรม / ด้านอื่นๆ

อาจารย์/ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสำ � หรั บ
นักศึกษา ด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรม ด้านอื่นๆ

นักศึกษา

19

แผนการดำ�เนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ช่วงเวลา 1 ปีการศึกษา
กิจกรรม
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1. ตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย - ส่วนงาน
2. จัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เพือ่ ดำ�เนิน
การจั ด ทำ � /ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ อาจารย์ ที่
ปรึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลและ
ติดตามข้อมูลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
จากแต่ละส่วนงาน
3. จัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษาระดับส่วนงาน เพื่อวางแผน
การดำ�เนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำ�ปีการศึกษา
4. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สำ�หรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
5. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ�
ส่วนงาน เพื่อชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบ
และแจกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
6. อาจารย์ ที่ ป รึก ษาพบปะ พูดคุย
ให้การดูแล ติดตามความประพฤติและ
ผลการเรียนของนักศึกษา
7. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 แยกตามคณะต้นสังกัด ภาคการ
ศึกษาละ 1 - 2 ครั้ง
8. ประเมินผลการดำ�เนินงานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา

พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

องค์ประกอบของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
นักศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน :
ต้องให้ความสำ�คัญและสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำ�เนินงานระบบอาจารย์ที่
ปรึกษามีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่
• แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาระดับส่วนงาน และ/หรือ ระดับภาควิชา
• ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
• ติดตามการประเมินผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
• ร่วมกับคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาในการปรับปรุง พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีเต็ม
ความสามารถ ด้วยการยกย่องและให้บำ�เหน็จความดีความชอบ

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน :
ได้แก่บุคลากรฝ่ายการศึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารเป็นคณะกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
ก่อนเปิดภาคการศึกษา :
1. รวบรวมจัดเตรียมเครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการติดต่อหน่วยงานอื่นๆ เช่น
กองกิจการนักศึกษา กองบริหารการศึกษา เพื่อหาข้อมูลด้านต่างๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเป็นประจำ�
2. รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
3. จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค
เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไข และพัฒนาทักษะการให้คำ�ปรึกษา
4. กรรมการระดับมหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจากทุกส่วนงาน จัดทำ�เป็น
ทำ�เนียบเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นประจำ�ทุกปีการศึกษา
5. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาที่ดูแล
รับผิดชอบ เป็นประจำ�ทุกปีการศึกษา
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ระหว่างภาคการศึกษา :
1. ให้ความร่วมมือ อาจารย์ทปี่ รึกษา ในการติดต่อประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ แก้ไข
ปัญหาให้นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
2. ทำ�การประเมินผลระบบอาจารย์ทปี่ รึกษาและการดำ�เนินงานของอาจารย์ทปี่ รึกษาเป็นประจำ�
ทุกปีการศึกษา
3. นำ�ผลการประเมินการดำ�เนินงานอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สรุปผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา เสนอผู้บริหาร
เพื่อทราบ
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อาจารย์ที่ปรึกษา
คือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าที่ ให้ค�ำ ปรึกษา ดูแล แนะนำ�นักศึกษาทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
ด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแล ให้คำ�แนะนำ�นักศึกษาที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบด้านวิชาการ ดังนี้
1. ให้การปรึกษาแนะนำ�นักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและเลือกวิชาเรียน
2. ให้คำ�แนะนำ�นักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน
3. ควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
4. ให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อเลือกวิชาเอก-โท และการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และจบการศึกษาในเวลาที่กำ�หนดตามหลักสูตร
5. ให้การแนะนำ�นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า
6. ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางวิชาของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียน
วิชานั้นๆ ไม่เหมาะสม
7. ให้การปรึกษาแนะนำ�หรือตักเตือนเมื่อผลการศึกษาของนักศึกษาตํ่าลง
8. ให้การปรึกษาแนะนำ�และช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ
9. ให้ความรู้ความเข้าใจและตรวจสอบการคิดค่าคะแนนระดับเฉลี่ยของนักศึกษา
10. กำ�หนดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอรับคำ�ปรึกษาแนะนำ�อย่างสมํ่าเสมอ
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11. ให้การปรึกษาแนะนำ�เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง
12. เก็บข้อมูลสำ�คัญของนักศึกษาเป็นความลับ
13. ให้การรับรองนักศึกษา เมื่อนักศึกษาต้องการนำ�เอกสารไปแสดงแก่ผู้อื่น เช่น การศึกษา
ต่อ การขอรับทุนการศึกษา
14. สนับสนุนการเรียนของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลสำ�เร็จสูงสุด
15. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�ในกรณีมีปัญหาการ
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง
16. รายงานปัญหาด้านการเรียนให้ผู้บริหารและคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือต่อไป
17. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักศึกษาเมื่อจำ�เป็น
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ผังแสดงหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ศึกษาหลักสูตร / แผนการเรียนตลอดหลักสูตร
และศักยภาพของนักศึกษาในความปกครอง

ให้ความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย /
ส่วนงาน / หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
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แนะนำ�รายวิชาลงทะเบียนเรียนก่อนวันลงทะเบียนเรียน
ประจำ�ภาคการศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

ติดตามผลการเรียนเพื่อแนะนำ�นักศึกษา
กรณีเพิ่ม / ลด / ถอนรายวิชา

ตรวจสอบผลการเรียนประจำ�ภาคการศึกษา
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การให้ค�ำ ปรึกษาทางวิชาการทีม่ คี วามสำ�คัญอย่างมาก อีกประการคือการให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจดบันทึกการบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การอ่านตำ�รา หนังสือ
และบทความการวิจัย การเขียนรายงาน รวมถึงการมีความรับผิดชอบในการเข้าชั้นเรียน ซึ่งภายหลังจาก
นักศึกษาผ่านเข้ามาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว มักจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ทำ�ให้เกิดการท้อถอยจนกระทั่งไม่ทุ่มเทกับการ
เรียน อีกทั้ง พบว่านักศึกษาจำ�นวนหนึ่งขาดคุณลักษณะของการเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีผล
การเรียนต่ำ�กว่าเกณฑ์กำ�หนดทำ�ให้ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงจำ�เป็นต้อง
ให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ พัฒนาให้นกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสม สามารถ
สำ�เร็จการศึกษาตามเกณฑ์กำ�หนดได้

ด้านกิจกรรม / ชมรม
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่เป็น ที่ปรึกษาของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ด้วย ได้แก่
สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม อาจารย์ทปี่ รึกษาด้านกิจกรรมมีหน้าทีเ่ สนอแนะและให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ ว
กับการดำ�เนินกิจกรรมของนักศึกษา รวมถึง การเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ สังคม ศิลป
วัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและสากล เพื่อก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น การฝึกความ
เป็นผู้นำ� ผู้ตาม ผู้ประสานงานและผู้สนับสนุน และการมีจิตอาสา โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. รับทราบวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและวิธกี ารดำ�เนินงานด้านกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ให้ค�ำ แนะนำ�กรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา ในเรือ่ งวัตถุประสงค์ นโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและวิธีการดำ�เนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเช่น การเสนอเรื่องขออนุมัติ
โครงการ การใช้อาคาร-สถานที่ การติดประกาศประชาสัมพันธ์
3. ให้ค�ำ ปรึกษาและประชุมร่วมกับกรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษาเกีย่ วกับการ
ดำ�เนินกิจกรรม เช่น การวางแผน การดำ�เนินงานและการประเมินผล
4. ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� กรรมการชมรม/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรค ของกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมา เช่น การดำ�เนินงาน ปัญหางบประมาณ
5. พิจารณาและกลั่นกรองขอจัดกิจกรรมชมรม/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา เพื่อให้เกิด
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ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. รับผิดชอบในการยืมเงินทดรองจ่าย ควบคุมการใช้เงิน ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์
7. ควบคุมดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
8. ดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาระหว่างทำ�กิจกรรม/ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
9. แก้ไขปัญหาเรื่องข้อขัดแย้งของนักศึกษา
10. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการดำ�เนินงานกิจกรรมและการช่วยเหลือนักศึกษา
11. เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาต่อผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง
12. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษากำ�หนด
นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม/ชมรม มีหน้าที่ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงามของนักศึกษาในการทำ�
กิจกรรม เช่น
1. การเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกดำ�เนินการ
2. ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม
4. พัฒนาทักษะการทำ�งานของตนเองในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้วิธี
การปรับปรุงการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
5. การแบ่งเวลาในการทำ�กิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียน
6. สร้างวัฒนธรรมความประพฤติที่ดีให้แก่นักศึกษารุ่นพี่ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง
7. ปลูกจิตสำ�นึกของนักศึกษาให้เกิดการตระหนักในด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและความเป็นไทย
8. การรักษาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำ�กิจกรรมให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
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ด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากการทำ�หน้าที่ให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ให้คำ�
ปรึกษา แนะนำ�และให้การดูแลนักศึกษาในด้านอืน่ ๆ เช่น ทุนการศึกษา ซึง่ อาจารย์ทปี่ รึกษามีหน้าทีส่ อบถาม
นักศึกษาที่อยู่ในความดูแลในเรื่องปัญหาด้านการเงินที่จะเป็นปัญหารบกวนทำ�ให้ไม่สามารถศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องแหล่งทุนการศึกษา และการนำ�เงินทุน
การศึกษาไปใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้
• ทุนการศึกษามีไว้เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการดำ�รงชีวติ สำ�หรับนักศึกษาทีม่ คี วามเดือดร้อนจริงๆ
ซึ่งหากนักศึกษามีความจำ�เป็นก็ไม่ควรลังเลที่จะขอรับทุนการศึกษา
• เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์
ของทุน อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย
• ทุนการศึกษาไม่สามารถนำ�ไปให้บคุ คลอืน่ ต่อ แม้จะเป็นบิดามารดา หรือพีน่ อ้ งทีม่ คี วามเดือด
ร้อนก็ตาม
• นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม มีความรับผิดชอบ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นได้
• นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดการได้รับทุน
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ หน่วยงานกิจการนักศึกษา หรือ หน่วยงานการศึกษา
ณ ส่วนงานที่นักศึกษาสังกัด และ กองกิจการนักศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี ในวันและเวลาราชการ
นอกจากการให้คำ�ปรึกษาด้านทุนการศึกษาแล้วนั้น อาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ ให้คำ�แนะนำ�ด้านปัญหา
ส่วนตัว สุขภาพกาย-ใจ ปัญหาสังคม การปรับตัว การคบเพื่อน บุคลิกภาพ ความประพฤติและจริยธรรม
รวมถึง ปัญหาด้านอาชีพ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ข้อมูลลักษณะงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความ
ถนัดของนักศึกษา สภาพแวดล้อมการทำ�งาน ตลาดแรงงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพของสาขาที่นักศึกษา
กำ�ลังศึกษาอยู่ ซึ่งหากปัญหาใดเกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ ก็มีหน้าที่ดำ�เนินการส่งต่อนักศึกษาไป
รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยตรง
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กระบวนการให้คำ�ปรึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษาควรมีความรูแ้ ละทักษะในการทำ�หน้าทีเ่ ป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาด้านต่างๆ แก่นกั ศึกษา
ดังนี้
• ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษา ประกอบด้วย
		
- ความรู้เรื่องพัฒนาการของวัยรุ่นตอนปลาย การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกและจริยธรรม
		
- ปัญหาที่พบบ่อยในนักศึกษา ซึ่งรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่น
		
- ความรู้การให้คำ�ปรึกษา (Counseling)
		
- ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและการป้องกันพฤติกรรม
• ทักษะเบื้องต้นในการให้คำ�ปรึกษา (Counseling) ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี การสื่อสาร การสำ�รวจปัญหา การจูงใจให้ตกลงรับการปรึกษา (Counseling) การฟัง การให้
กำ�ลังใจ การปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม และ การยุติการปรึกษา
• ทักษะการประเมินปัญหาทางสุขภาพจิตและการส่งต่อ
• ทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและบุคลิกภาพ
ในที่ นี้ กระบวนการให้ คำ � ปรึ ก ษา หมายถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าขอรั บ
คำ�ปรึกษา ที่มักจะมีความทุกข์ทางด้านอารมณ์จิตใจ โดยจะใช้กระบวนการพูดคุยกันอย่างมีลำ�ดับ
ขัน้ ตอน ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนจะมีความเชือ่ มโยงเกีย่ วเนือ่ งกัน การให้ค�ำ ปรึกษานี้ มีจดุ มุง่ หมายให้นกั ศึกษา
เกิดการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่นักศึกษาต้องการ โดยแต่ละขั้นตอนสามารถปฏิบัติ
ซ้ำ�บ่อยๆ ย้อนกลับไปมาเป็นวงจร หากไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งโดยทั่วไป
กระบวนการให้คำ�ปรึกษามีลำ�ดับขั้นดังนี้
1. วางแผนลำ�ดับขั้นตอนในการให้คำ�ปรึกษา
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการให้คำ�ปรึกษาให้เหมาะสม
3. จัดการปัญหาเชิงรุกและมีทีมงานที่เป็นเครือข่ายในการเชื่อมประสาน
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4. บันทึกรายงานผลการให้คำ�ปรึกษาและส่งต่อเป็นรายกรณี
5. ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
เทคนิคการให้คำ�ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีเทคนิคในการให้คำ�ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกอบอุ่น ไว้วางใจ
เป็นกันเอง สามารถขอรับคำ�ปรึกษาได้ดังนี้
• การให้ความสนใจ

- การประสานสายตา
- การใช้ทีท่าที่สบายเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการให้คำ�ปรึกษา
- ให้ความสนใจต่อคำ�พูดของนักศึกษาด้วยการแสดงออกด้วยความตั้งใจที่จะช่วย
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แก้ไขปัญหา
- สร้างจุดมุ่งหมายของการให้คำ�ปรึกษา
- แสดงออกถึงความเข้าใจในเรือ่ งราวทีข่ อรับคำ�ปรึกษาด้วยวิธกี ารสะท้อนความรูส้ กึ
- ใช้ความเงียบ
• การสร้างสัมพันธภาพ

- สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น ยิ้มแย้มแจ่มใส
- เปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน
- มีความสนใจ มีความเมตตากรุณา
- มีความจริงใจ และปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
- ยอมรับทั้งคุณค่าและความแตกต่างของบุคคล
- พยายามทำ�ความเข้าใจทั้งความรู้สึก ปัญหาและความต้องการของนักศึกษา
- ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างจริงจัง และจริงใจ
• การให้คำ�แนะนำ�และการให้คำ�ปรึกษา

- การให้คำ�แนะนำ� (Advising) เป็นวิธีการที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือ
นักศึกษามากที่สุด สิ่งที่แนะนำ� มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอยู่ประจำ�
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เช่น การลงทะเบียน การเพิ่ม-ลดวิชาเรียน หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์มากกว่านักศึกษา สามารถให้คำ�แนะนำ�ในการแก้ปัญหาได้ หรือการให้คำ�แนะนำ�
ที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์รุนแรง ปัญหาบุคลิกภาพ ปัญหาที่ต้องตัดสินใจเลือกอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น การเลือกวิชาเอก เลือกอาชีพ เป็นต้น
- การให้คำ�ปรึกษา (Counseling) คือกระบวนการที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง
สภาพแวดล้อมและปัญหาที่เผชิญอยู่ และสามารถใช้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ
เลือกเป้าหมายในการดำ�เนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อการปรับตัวที่ดีขึ้น ประกอบด้วย
		
1) การฟัง (Listening) คือ การฟังทีแ่ สดงความสนใจต่อนักศึกษา เป็นการตัง้ ใจ
ฟังด้วยหูตอ่ คำ�พูดและใช้สายตาสังเกตท่าทางและพฤติกรรม เพือ่ ให้ทราบว่าอะไรเกิดขึน้ แก่นกั ศึกษา
เทคนิคในการฟังนี้ ประกอบด้วยการประสานสายตา การวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบ
คำ�พูดที่แสดงถึงความสนใจต่อนักศึกษา ในการฟังนี้ บางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอาจสะท้อนข้อความ
หรือตีความให้กระจ่างชัด หรือถามคำ�ถามเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของนักศึกษา
		
2) การนำ� (Leading) คือ การกระตุ้นให้นักศึกษาที่ ไม่กล้าพูด ได้พูดออก
มา การนำ�จึงเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสำ�รวจหรือแสดงออกถึงความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม หรือ
พฤติกรรมของตน การสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นการช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง เข้าใจ
ความรู้สึก ประสบการณ์หรือปัญหาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
		
3) การสรุป (Summarization) คือ การที่อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมความคิด
และความรูส้ กึ ทีส่ �ำ คัญๆ ทีน่ กั ศึกษาแสดงออก การสรุปจึงทำ�ให้นกั ศึกษาได้ส�ำ รวจความคิดและความ
รู้สึกของตนได้อย่างกว้างขวาง
		
4) การให้ข้อมูล (Informing) คือ วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเอง
และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลที่จำ�เป็นได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลเกี่ยว
กับสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจและเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหา
		
5) การให้ก�ำ ลังใจ (Encouragement) เมือ่ มีปญ
ั หานักศึกษามักรูส้ กึ ท้อแท้ ขาด
ความมั่นใจ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรกระตุ้นให้กำ�ลังใจให้นักศึกษากล้าสู้ปัญหา เกิดความมั่นใจและ
พร้อมที่จะแก้ไขปัญหา
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6) การเสนอแนะ (Suggestion) ในบางกรณี อาจารย์ทปี่ รึกษาอาจเสนอความคิด
เห็นทีเ่ หมาะสมเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาให้แก่นกั ศึกษา การเสนอแนะควรเปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้ใช้เหตุผลของตนเองให้มากเพื่อให้สามารถตัดสินใจด้วยตนเอง
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วิ ธี ก ารให้ คำ � ปรึ ก ษาเป็ น เทคนิ ค ในการปรึ ก ษาเชิ ง จิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาอบรมและ
มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำ�นาญ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้อย่าง
กว้างขวาง อาจารย์ทปี่ รึกษาที่ไม่ได้อบรมมาทางด้านนีโ้ ดยเฉพาะ แต่ตอ้ งมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือนักศึกษา
จึงต้องศึกษา และฝึกหัดเทคนิคดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำ�นาญพอสมควร อย่างไรก็ตาม
ปัญหาของนักศึกษาบางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก หรือต้องใช้เวลา เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาครอบครัว การขัดแย้งกับบิดา-มารดา อาจารย์ทปี่ รึกษาควรช่วยให้นกั ศึกษายอมรับสภาพและ
หาทางคลี่คลายปัญหาต่อไป ในขณะที่มีปัญหา นักศึกษาอาจมีอาการเก็บกดอยู่ อาจารย์ที่ปรึกษา
จึงควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ระบายอารมณ์ ความรู้สึก โดยเป็นผู้ฟังที่ดี ควรให้กำ�ลังใจ ให้ความ
อบอุ่น และใช้เทคนิคที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็จะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้มากพอสมควร
ถ้านักศึกษามีปญ
ั หาเกีย่ วกับอารมณ์ หรือปัญหาเกีย่ วกับการตัดสินใจทีส่ �ำ คัญมาก อาจารย์ทปี่ รึกษา
ควรแนะนำ�ให้นักศึกษาไปขอรับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น งานแนะแนวฯ ที่กอง
กิจการนักศึกษาก็จะสามารถช่วยเหลือให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้
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ปัญหาที่พบบ่อยในนักศึกษา
ปัญหาที่มักจะพบในนักศึกษาวัยรุ่น เนื่องมาจากการต้องเผชิญกับการปรับตัวหลายๆด้านพร้อมๆ
กัน เริ่มตั้งแต่การปรับตัวกับระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย การปรับตัวกับเพื่อนต่างเพศ การ
เรียนรู้การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น การทำ�กิจกรรมที่แตกต่างออกไปจากการเรียนในโรงเรียน จึงทำ�ให้
นักศึกษาอาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาควรจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้การช่วย
เหลือ ได้ทันท่วงที ดังนี้
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
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(1) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder)

ลักษณะสำ�คัญ นักศึกษาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ยาก มักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
เอาแต่ใจ มีนสิ ยั ผิดปกติในการดำ�เนินชีวติ พฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ยดื หยุน่ ฝังแน่น และไม่รตู้ วั ว่า
บกพร่อง มักโทษคนอืน่ ไม่ปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อม มักมีปญ
ั หาความสัมพันธ์กบั เพือ่ นๆและคนรอบข้าง
อาการ บุคลิกภาพไม่สมวัย ขาดวุฒิภาวะ ขาดความรับผิดชอบ หลบเลี่ยงปัญหา ทำ�ให้มี
ปัญหาในการเรียน และการทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อน
(2) โรคความผิดปกติในการปรับตัว (Adjustment Disorder)

ลักษณะสำ�คัญ อาการมักจะเกิดขึ้นหลังพบกับการเปลี่ยนแปลง หรือความเครียดในชีวิต
ประจำ�วัน (Psychosocial Stressors) เช่น การย้ายสถานที่เรียน การมีเพื่อนกลุ่มใหม่ การอยู่หอพัก
ฯลฯ ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะเกิดภายใน 3-6 เดือน และมักจะหายเอง หากนักศึกษาปรับตัวได้
อาการ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดหัว ปวดท้อง ซึมเศร้า เบื่อหน่าย เซ็ง ไม่มี
ความสุข สมาธิสั้น ความจำ�แย่ เบื่ออาหาร หลบเลี่ยงไม่เรียน บางรายอาจมีพฤติกรรม ก้าวร้าว
เกเร ต่อต้าน อาจจะหันไปหายาเสพติด หรือเที่ยวเตร่มากขึ้น
(3) โรคเครียด (Psychosomatic Disorder)

อาการ อาการทางร่างกาย มักจะเกิดอาการโรคแผลในกระเพาะอาหาร ทำ�ให้เกิดอาการท้อง
เสีย ท้องผูก อาเจียน รวมถึง กล้ามเนือ้ เกร็งแข็งตัว เจ็บปวดบริเวณศีรษะ คอ หลัง หรือเอว กล้ามเนือ้
กระตุก มือสั่น ใจคอสั่น ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะบ่อย บางรายอาจเกิดโรคเริม หรือเป็นหวัด
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(4) โรคซึมเศร้า (Major Depression)

ลักษณะสำ�คัญ เป็นโรคทางอารมณ์แบบหนึง่ นักศึกษามักไม่แจ่มใสร่าเริงเหมือนเดิม ไม่มี
ความสุข เบื่ออาหาร น้ำ�หนักลด นอนไม่หลับ สมาธิความจำ�เสื่อมไป ความคิดและการเคลื่อนไหว
ช้าลง รู้สึกตัวเองไร้ค่า มีความผิด เบื่อชีวิต คิดอยากตาย และมีการพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งหากพบ
ว่านักศึกษามีอาการข้างต้น อาจารย์ที่ปรึกษาอย่าได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากโรคซึมเศร้า สามารถรักษา
ให้หายขาดได้
(5) โรคประสาท (Anxiety Disorder)

อาการ นักศึกษามีอาการเครียด และวิตกกังวล ซึ่งมักจะเป็นอาการเรื้อรัง รักษาได้ยาก
โรคประสาทที่พบบ่อยได้แก่
- โรคประสาทวิตกกังวล หรือ โรคกังวล (Generalized Anxiety Disorder) มักจะมีการ
กังวลทั่วๆ ไปทุกเรื่อง เป็นเรื้อรัง มีอาการของระบบกล้ามเนื้อ
- โรคประสาทซึมเศร้า (Dysthymia) มักมีอาการซึมเศร้าเรื้อรัง
- โรคประสาทย้ำ�คิดย้ำ�ทำ� (Obsessive-Compulsive Disorder)
- โรคกลัว (Phobic Disorder) มีอาการกลัวอย่างไม่สมเหตุสมผล
(6) โรคจิตเภท (Schizophrenia)

อาการ นักศึกษามีอาการหลงผิด หูแว่ว ไม่อยู่ในโลกความเป็นจริง อารมณ์และพฤติกรรม
ผิดปกติ มีการกระทำ�แปลกๆ โดยไม่คำ�นึงถึงกาลเทศะ มีการหวาดระแวง เชื่อแปลกๆ และรู้สึกว่า
ตนเองผิดปกติ
(7) โรคจิตเวช (Organic Mental Disorder)

อาการ สมองทำ�งานสับสน ทำ�ให้การคิดและการตัดสินใจไม่ดีนัก ความจำ�ไม่ดี สติ
สัมปชัญญะขึ้นๆ ลงๆ มีอาการทางจิตได้ทุกรูปแบบ เช่น โรคจิตที่เกิดจากการใช้ยาบ้า
(8) ภาวะรักร่วมเพศ (Homosexualism)

ลักษณะสำ�คัญ
และไม่สามารถรักษาได้

มีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกันเอง ภาวะรักร่วมเพศไม่ใช่โรค
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(9) โรคติดสารเสพติด (Substance Use Disorder)
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อาการ ใช้สารเสพติดซ้ำ�ๆ จนเป็นอันตรายต่อตนเอง เมื่อขาดสารนี้จะเกิดอาการลงแดง
(อยากยา) สารเสพติดที่นักศึกษาใช้มากได้แก่ เหล้า บุหรี่ ยากล่อมประสาท ยาบ้า กัญชา การ
รักษาทำ�ได้ค่อนข้างยาก แม้รักษาหายแล้ว โอกาสกลับไปใช้สารเสพติดยังมีสูง
แนวทางการช่วยเหลือ : ควรแนะนำ�ให้นักศึกษาพบจิตแพทย์ เพราะอาการดังกล่าวรักษา
ยาก และต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่าย นักศึกษาต้องได้รบั การตรวจเป็นพิเศษ และต้องใช้เวลา
นานในการติดตามและให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับนักศึกษา อาจารย์ก็
สามารถใช้เทคนิคการให้คำ�ปรึกษาช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพบางอย่างของนักศึกษาได้
ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถติดต่อประสานงาน งานกิจการนักศึกษา คณะต้นสังกัด
หรือ กองกิจการนักศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี ให้ประสานส่งต่อนักศึกษาพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อ
รับการรักษาต่อไป
คำ�แนะนำ�การส่งต่อนักศึกษารับการช่วยเหลือทางจิตเวช

การส่งต่อนักศึกษาเข้ารับการช่วยเหลือทางจิตเวช ควรทำ�ด้วยความนุ่มนวล ให้นักศึกษาเกิดความ
เข้าใจและร่วมมือ ดังนี้
• อาจารย์ทปี่ รึกษาอธิบายความจำ�เป็น ประโยชน์ทนี่ กั ศึกษาจะได้รบั จากการพบจิตแพทย์
หรือนักจิตวิทยา และไม่ควรปิดบังว่า อาจารย์ที่จะพบคือจิตแพทย์
• อาจารย์ที่ปรึกษาชี้ให้เห็นข้อดี เช่น จิตแพทย์มีเวลาในการพูดคุยทำ�ความเข้าใจปัญหา
ได้ละเอียด และอาจมีวิธีช่วยเหลือที่ดี
• อาจารย์ทปี่ รึกษาควรสร้างความสบายใจให้นกั ศึกษาว่า คนทีพ่ บจิตแพทย์ไม่จ�ำ เป็นต้อง
เป็นโรคจิต โรคประสาท หรือจิตเวชร้ายแรง แต่มีปัญหาที่จิตแพทย์ สามารถเข้าถึงสาเหตุ และมี
วิธีการแก้ไขที่ดี
• อาจารย์ต้องแสดงความมั่นใจว่าการพบจิตแพทย์จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้อื่นรับรู้
และไม่มีผลเสียต่อเรื่องการเรียน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ

ปัญหาที่พบบ่อยในนักศึกษา

• ถ้านักศึกษาต้องได้รับการรักษาด้วยยา อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่สนับสนุนให้นักศึกษา
กินยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ ไม่ควรหยุดยาเอง และติดตามสอบถามการพบจิตแพทย์เป็นระยะๆ
ถ้าหากพบว่านักศึกษาเกิดผลข้างเคียงของยา ให้แนะนำ�นักศึกษากลับไปพบแพทย์ผู้ดูแลทันที
• การติดต่อกับจิตแพทย์ สามารถประสานงานกับ หน่วยสุขภาพ คณะต้นสังกัด หรือ กอง
กิจการนักศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
ปัญหาในการปรับตัวกับเพื่อน

นักศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาในการปรับตัวกับเพือ่ น มักมีปญ
ั หาบุคลิกภาพส่วนตัวอยูแ่ ล้ว ขาดความเข้าใจ-เห็น
อกเห็นใจคนอืน่ เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ปรับตัวเองให้เข้ากับเพือ่ น ทำ�ให้เป็นทีร่ งั เกียจ ไม่มีใคร
คบด้วย นักศึกษาหลายคนที่ขาดทักษะการเข้าสังคม การคบเพื่อน ทำ�ให้เครียดเมื่อต้องปรับตัวเข้า
กับเพื่อนใหม่ บางคนขาดความควบคุมตนเอง เมื่อมีความสนใจในเพื่อนต่างเพศ ไม่สนใจการเรียน
นำ�ไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ และการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้
แนวทางการช่วยเหลือ : อาจารย์ทป่ี รึกษาควรสำ�รวจพฤติกรรม ด้วยการพูดคุยในประเด็นดังนี้
• นักศึกษาคิดอย่างไรกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เห็นว่าเป็นปัญหาหรือไม่
• พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างไร
• คิดว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น เหมาะสมหรือไม่ ไม่เหมาะสมอย่างไร
• เมื่อมีพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้น ผลที่ตามมาคืออะไร
• รู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• ถ้าย้อนกลับไปแก้ไขได้จะทำ�อย่างไร
• จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
และระหว่างการพูดคุย อาจารย์ทปี่ รึกษาควรชมนักศึกษาในส่วนทีด่ ี เช่น การรูจ้ กั รับผิดชอบ รูส้ �ำ นึก
ผิด มีจิตสำ�นึกที่ดี แม้จะทำ�ผิดไปแล้วก็ตาม แต่หากนักศึกษายังไม่รู้ว่าตนเองผิดอย่างไร ตอนไหน
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทำ�การสรุปเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา ซึ่งจำ�เป็นต้องมีข้อมูลชัดเจน และควรเป็น
ข้อมูลที่อาจารย์พบเห็นเอง (First-hand information) และหากเป็นข้อมูลที่บอกเล่ามา ก็ต้องมี
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หลักฐานยืนยันชัดเจน อย่าเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาแก้ตวั แต่ไม่ตอ้ งบีบคัน้ ให้นกั ศึกษารับผิด แต่ให้ฟงั
เหตุจูงใจที่ทำ�ให้นักศึกษาทำ�พฤติกรรมนั้น
นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาควรขอคำ�แนะนำ�จากผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อขอคำ�แนะนำ�
และวางแผนช่วยเหลือต่อไป
ปัญหาในการเรียน
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นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพอยู่ก่อน มักมีปัญหาในการเรียนหลายรูปแบบ เช่น
1. หนีเรียน
2. เรียนไม่รู้เรื่อง ผลการเรียนต่ำ�
3. เครียดเรื่องการเรียน
4. ไม่สนใจเรียน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
5. เรียนไม่เป็น
6. เบื่อเรียน อยากลาออกไปเรียนอย่างอื่น
แนวทางการช่วยเหลือ : เมือ่ อาจารย์ทป่ี รึกษา พบว่านักศึกษามีปญ
ั หาการเรียน ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
• กระตุ้นให้นักศึกษาเล่าปัญหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งใจรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น
• ค้นหาสาเหตุปญ
ั หาการเรียน และหาทางแก้ไข ซึง่ อาจารย์ทปี่ รึกษาอาจต้องปรึกษาหารือ
ทีมอาจารย์ รวมถึงอาจจะต้องได้รับการตรวจประเมินสติปัญญา อารมณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น
• อาจารย์ทำ�การสำ�รวจแรงจูงใจในการเรียนต่อให้จบ และความคาดหวังของนักศึกษา
และพ่อแม่
• ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยคิดแก้ไขปัญหา ว่าเขาจะทำ�อะไร ทำ�อย่างไร อยาก
เรียนอะไร ทำ�อาชีพอะไร ถ้าไม่เรียนพ่อแม่จะคิดอย่างไร เคยคิดบ้างหรือไม่ บ่อยแค่ไหน
• อาจารย์ทปี่ รึกษาขอพบพ่อแม่ เพือ่ ทราบข้อมูล และอาจจะต้องแจ้งให้ครอบครัวนักศึกษา
ทราบในเบื้องต้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนช่วยเหลือ
• สอบถามเพือ่ นนักศึกษา เพือ่ ให้ขอ้ มูลสิง่ แวดล้อมและอาจจะขอให้เพือ่ นกระตุน้ ติดตาม
และช่วยเหลือเท่าที่ทำ�ได้

ปัญหาที่พบบ่อยในนักศึกษา

• อาจารย์ที่ปรึกษาอาจช่วยเหลือโดยตรงเช่น สอนเสริม
• อาจารย์แนะนำ�ให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจรรมนักศึกษา เพือ่ เสริมทักษะการเป็นผูน้ �ำ พัฒนา
บุคลิกภาพเป็นต้น
ข้อสังเกต : หากจำ�เป็นต้องรายงานปัญหาของนักศึกษาให้บุคคลอื่นทราบ ต้องได้รับการ
ยินยอมจากนักศึกษาก่อน และขอให้เน้นการเก็บรักษาปัญหาของนักศึกษาให้เป็นความลับ
ปัญหาเศรษฐกิจ - ครอบครัว

นักศึกษาบางคนมีปญ
ั หาขาดแคลนเงิน เนือ่ งจากครอบครัวยากจน ขัดสนเงินทอง หรือ พ่อแม่ประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะเรียน ทำ�ให้ขาดเงินใช้จา่ ย ปัญหาดังกล่าวมักทำ�ให้นกั ศึกษา
เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า ก่อให้เกิดปัญหาการเรียนตามมา
ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่รบกวนจิตใจนักศึกษา หากปัญหาครอบครัวเรื้อรังมานาน จะส่งผลถึง
ปัญหาบุคลิกภาพของนักศึกษาต่อเนื่องมาด้วย
ปัญหาสุขภาพ

นักศึกษาหลายคนมีโรคประจำ�ตัว หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทำ�ให้เกิดโรคได้ง่าย เช่น โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคอ้วน สมรรถภาพทางกายต่ำ� ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย กลายเป็นสุขภาพ
จิตตามมา หรือ ขาดความยับยั้งชั่งใจทำ�ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย
ปัญหาด้านวินัย

เมื่อนักศึกษาเกิดปัญหาทางด้านวินัย อาจารย์ที่ปรึกษาต้องทำ�การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ที่เกิดขึ้น ยอมรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านวินัย เพื่อนำ�ไปสู่การให้คำ�ปรึกษาต่อการทำ�ผิด สร้าง
เงื่อนไขต่อการปรับพฤติกรรมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น และนักศึกษาต้องได้รับความร่วมมือและมี
พันธสัญญาต่อกันบันทึกติดตามความก้าวหน้า ผลการปรับพฤติกรรม ประสานผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่มีพฤติกรรมเดิมเกิดขึ้นซ้ำ�
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เอกสารจำ�เป็นสำ�หรับอาจารย์ที่ปรึกษา

เอกสารจำ�เป็นสำ�หรับอาจารย์ที่ปรึกษา
• คู่มือนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล’55
ดาวน์โหลดได้ที่ : http://intranet.mahidol/op/oraa
• คู่มือ เช่น คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
ขอรับได้ที่ : กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
ดาวน์โหลดได้ที่ : เว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา http://www.orsa.mahidol.ac.th
• หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด
ขอรับได้ที่ : งานการศึกษาประจำ�ส่วนงาน
• ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.student.mahidol.ac.th
• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2553
ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.orsa.mahidol.ac.th
• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปกติ (ไทย)
และหลักสูตรต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.student.mahidol.ac.th
• ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553
ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.student.mahidol.ac.th
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ข้อมูลทะเบียนและประเมินผล

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียน
ในรายวิชาต่างๆของภาคการศึกษาถัดไป
นักศึกษาเตรียมรหัสผ่านเพื่อ Login สำ�หรับการลงทะเบียน
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นักศึกษาเตรียมเลขที่บัญชีธนาคาร* ตามที่นักศึกษาระบุ
ไว้ในหนังสือยินยอมหักเงินชำ�ระค่าธรรมเนียม
เมื่อลงทะเบียนเรียนและชำ�ระเงินออนไลน์แล้ว นักศึกษา
ต้องตรวจสอบการลงทะเบียนให้ถูกต้อง
นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน จำ�นวน 3 ชุด
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่ปรึกษา
1 ชุด ที่ฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการที่คณะต้นสังกัด 1 ชุด
และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด

* หมายเหตุ : 1. เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน) เท่านั้น
2. ในบัญชีตอ้ งมีเงินฝากไม่นอ้ ยกว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาค และหลัง
หักค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 200.- บาท
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ข้อกำ�หนดการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
1. นักศึกษามีหน้าทีอ่ า่ นประกาศการลงทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำ�
ปีการศึกษานั้นๆ
2. นักศึกษาต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง
3. นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
กำ�หนดเวลาการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนปกติ
การลงทะเบียนล่าช้า
ระยะที่ 1
การลงทะเบียนล่าช้า
ระยะที่ 2
ระยะเวลาสิ้นสุด
การลงทะเบียน

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยเริม่ ตัง้ แต่กอ่ นเปิดภาคการศึกษา 3 สัปดาห์ จนถึง
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่ 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา จนถึง
วันเปิดภาคการศึกษา โดยชำ�ระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า 500 บาท
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา จนถึง 2 สัปดาห์
หลังเปิดภาคการศึกษา โดยต้องชำ�ระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าครั้งที่ 1
(500 บาท) พร้อมชำ�ระค่าปรับรายวัน 100 บาท (สูงสุด 14 วัน เป็นเงิน
1,400 บาท รวมค่าปรับทั้งสิ้น 1,900 บาท)
นับตั้งแต่ 2 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษา หากยังไม่ลงทะเบียนเรียนจะ
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตัวอย่าง : หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เปิดภาคเรียน
วันที่ 11 มิ.ย. 2555 กำ�หนดการลงทะเบียนดังนี้

ข้อมูลทะเบียนและประเมินผล

กำ�หนดลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนปกติ

วัน เดือน ปี
21 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2555

อัตราค่าปรับ
ไม่เสียค่าปรับ

2. ลงทะเบียนล่าช้า (ภายใน 1 สัปดาห์
ก่อนเปิดภาค)

4 – 10 มิ.ย. 2555

ปรับ 500.- บาท

3. ลงทะเบียนล่าช้า (ภายใน 2 สัปดาห์
หลังเปิดภาคเรียน)

11 – 24 มิ.ย. 2555

ปรับวันละ 100.- บาท

25 มิ.ย. 2555

ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ต้อง
ลาพักการศึกษาและ
รักษาสภาพ

4. หลังเปิดภาค 2 สัปดาห์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.student.mahidol.ac.th หัวข้อ : ข้อมูลการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหลังจากเปิดภาคเรียนปกติเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือภาคเรียน
ฤดูร้อน 1 สัปดาห์ ถือว่าไม่ประสงค์จะศึกษาต่อและหาก
นักศึกษาไม่ขอผ่อนผันล่วงหน้าหรือไม่ติดต่องานการศึกษาประจำ�คณะ
จะพ้นสภาพนักศึกษาและไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้อีกต่อไป

4. นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชา ดังต่อไปนี้ได้
- รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน แต่ยังสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อน
- รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว ได้ผลการศึกษา เป็น F และ/หรือ ถอนรายวิชา “W”
รวมกันครบ 3 ครั้ง จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
การลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี

- ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่หลักสูตรกำ�หนดในแต่ละชั้นปี
- ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องการ โดยรายวิชานั้นต้องมีเวลาเรียนไม่
ทับซ้อนกับรายวิชาอื่น
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5. กำ�หนดการลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชา
กิจกรรม

ระยะเวลา
ภาคปกติ

หมายเหตุ
ภาคฤดูร้อน

นั ก ศึ ก ษาทุ น ต้ อ งชำ � ระเงิ น ค่ า
ภายใน
2
สั
ป
ดาห์
แ
รก
รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเพิ่ ม เอง
ภายใน
1
สั
ป
ดาห์
แ
รก
5.1 การเพิ่มรายวิชา
หลังเปิดภาค
ก่ อ น แล้ ว นำ � ใบเสร็ จ ไปเบิ ก
หลังเปิดภาค
ภายหลัง (แต่นศ.ทุน กยศ.ไม่
สามารถเบิกได้)
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5.2 การลดรายวิชา ภายใน 2 สัปดาห์แรก ภายใน 1 สัปดาห์แรก รายวิชาที่ลด จะไม่บันทึกในใบ
หลังเปิดภาค
แสดงผลการศึกษา และไม่นับ
หลังเปิดภาค
ครั้งในการลงทะเบียน
5.3 การถอนรายวิชา หลังเปิดภาคไปแล้ว 2 หลังเปิดภาคไปแล้ว 1 บันทึกผลเป็น W ในใบแสดงผล
สัปดาห์จนถึงก่อนสอบ สัปดาห์จนถึงก่อนสอบ การศึกษาและนับครั้งของการ
ปลายภาค 1 สัปดาห์ ปลายภาค 1 สัปดาห์ ลงทะเบียนรายวิชานั้น
การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ต้องมีจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชา
ที่ยังคงเรียนในภาคการศึกษานั้นไม่ต่ำ�กว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำ�หรับภาคการ
ศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบ
หลักสูตรซึ่งจะต้องขออนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ถ้านักศึกษาถอนรายวิชาไม่ทันภายในกำ�หนด และไม่เข้าสอบรายวิชานั้น จะได้ผลการ
ศึกษาเป็น F ทันที

6. ผลการสอบแก้ตัวจะบันทึกไว้ในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่ระบุว่าเป็นการสอบแก้ตัว
แต่จะบันทึกในระบบของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาที่มีการสอบแก้ตัว ไม่ว่ารายวิชาใด จะไม่ได้
รับเกียรตินิยม

ข้อมูลทะเบียนและประเมินผล

7. การตรวจสอบการลงทะเบียน
- สำ�หรับนักศึกษา เมื่อลงทะเบียนเรียนและระบบตอบรับแล้ว นักศึกษาต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของการลงทะเบียนทันที ผ่านเว็บไซต http://www.student.mahidol.ac.th หัวข้อ :
e-Registration เลือกทีห่ วั ข้อ “สอบถามการลงทะเบียน/พิมพ์รายงาน” หากพบว่าข้อมูลการลงทะเบียน
ไม่ถูกต้อง ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอแก้ไขข้อมูลภายใน 2 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
1 สัปดาห์ หลังเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน หากนักศึกษาไม่ดำ�เนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำ�หนด
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ดำ�เนินการตามความเหมาะสม
- สำ�หรับอาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ทปี่ รึกษาสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษา
ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th หัวข้อ : e-Classlist หรือตรวจสอบจากใบลงทะเบียน
รายวิชาที่นักศึกษานำ�มาให้
8. การชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษาจากบัญชีเงินฝาก
- มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ระบบการชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยหักเงินจากบัญชี
ออมทรัพย์ของนักศึกษาผ่านธนาคารในทุกภาคการศึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาแรกสำ�หรับนักศึกษา
ใหม่ ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ของ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) โดย
นักศึกษาต้องทำ�หนังสือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหัก
ค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝาก และยื่นในวันขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาใหม่
ให้นกั ศึกษาใช้เลขทีบ่ ญั ชีธนาคารทีเ่ คยแจ้ง
ไว้กับทางมหาวิทยาลัยจนกว่าจะจบการศึกษา โดย
ไม่เปลี่ยน หรือ ปิดบัญชีธนาคาร เพราะจะทำ�ให้ไม่
สามารถชำ�ระเงินทันเวลาที่กำ�หนดไว้
หากมีการเปลีย่ นแปลงบัญชีธนาคาร หรือ เลขทีบ่ ญั ชี นักศึกษาต้องทำ�หนังสือยินยอมธนาคาร
ฉบับใหม่ และส่งให้กองบริหารการศึกษาก่อนการลงทะเบียนอย่างน้อย 1 เดือน
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9. การขอผ่อนผันการชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- นักศึกษาที่ ไม่สามารถชำ�ระเงินภายในเวลาที่กำ�หนด ให้ยื่นคำ�ร้องขอผ่อนผันการชำ�ระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนเริ่มลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 วัน ที่งานการศึกษาของคณะที่สังกัด หรือ
งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องดำ�เนินการด้วยตัวเองเท่านั้น หากการดำ�เนินการ
มีข้อผิดพลาด นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ยกเว้นข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบของมหาวิทยาลัย
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ข้อกำ�หนดการลาพักการศึกษา
หากนักศึกษา .....ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
		
....ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือได้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ
		
....เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว
		
....มีความจำ�เป็นส่วนตัวทำ�ให้ไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ดำ�เนินการดังนี้
1. ยื่นคำ�ร้องต่อคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คณะกรรมการประจำ�
คณะ หรือผู้ที่คณะกรรมการประจำ�คณะที่นักศึกษาสังกัดมอบหมาย พิจารณาอนุมัติ
2. ชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพือ่ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ระหว่างที่ลาพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
3. เมือ่ จะกลับเข้าศึกษา นักศึกษาจะต้องยืน่ คำ�ร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีหรือผูท้ คี่ ณบดี
มอบหมายก่อนกำ�หนดวันชำ�ระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
การจำ�แนกสภาพนักศึกษา

การจำ�แนกสภาพนักศึกษา สำ�หรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรกจะจำ�แนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่สอง ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัดการ
ศึกษาแบบไตรภาคนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป จะจำ�แนก
สภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติของแต่ละภาค หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษาสำ�หรับหลักสูตรที่
มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดปี สำ�หรับนักศึกษาที่จะยื่นความจำ�นงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจ
ให้จำ�แนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนได้
ซึ่งการจำ�แนกสภาพนักศึกษาแบ่งเป็นนักศึกษาสภาพปกติ และสภาพวิทยาทัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่นกั ศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือนักศึกษา

ข้อมูลทะเบียนและประเมินผล

ที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ�กว่า 2.00
2. นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง
2.00 จำ�แนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
		
ประเภทที่ 1 ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 1.80
		
ประเภทที่ 2 ได้แก่นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีดังต่อไปนี้ (กรณีที่พบบ่อย)
- ลงทะเบียนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ครบ 3 ครั้ง แต่ยังสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
- นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน หลังจากเปิดภาคการศึกษาไปแล้ว 2 สัปดาห์
- ประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันร่วม/
สถาบันสมทบ
- ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
- อธิการบดีมีคำ�สั่งให้ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
- ตาย
การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี น โยบายให้ ทุ ก รายวิ ช ามี ก ารประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ นำ �
ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดทำ�ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถ
เข้าทำ�แบบประเมินได้ที่เว็บไซต์ http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation ซึ่งกำ�หนดให้
นักศึกษาเข้าทำ�ประเมินในส่วนของรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถเข้าทำ�ประเมินการจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนสอบปลาย
ภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ ส่วนนักศึกษาชั้นปีอื่นสามารถเข้าทำ�ประเมินได้ตามระยะเวลาที่อาจารย์ผู้
สอนกำ�หนด โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป
นักศึกษาต้องประเมินการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หากไม่ทำ�การประเมินการเรียนการสอนภายในระยะเวลาที่กำ�หนด นักศึกษา
จะดูผลการศึกษาได้ช้ากว่ากำ�หนด
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนปกติ และลงทะเบียนเพิ่ม
โดยกองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

ขั้นตอน

ระยะเวลาดำ�เนินการ

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษานำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์

ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ให้ลงทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา

ทันที

นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน
จำ�นวน 3 ชุด ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามรับรอง
นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ชุด - ฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการ
ที่คณะต้นสังกัด 1 ชุด และนักศึกษาเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 1 ชุด

ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลัง
เปิดภาคเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
http://www.student.mahidol.ac.th
หัวข้อ e-Classlist
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม เฉพาะนักศึกษาทุน
โดยกองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ
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ขั้นตอน

ระยะเวลาดำ�เนินการ

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษานำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์

ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ให้ลงทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา

ทันที

นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน จำ�นวน
3 ชุด ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามรับรอง
นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ชุด - ฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการ
ที่คณะต้นสังกัด 1 ชุด และนักศึกษาเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 1 ชุด

ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลัง
เปิดภาคเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
http://www.student.mahidol.ac.th
หัวข้อ e-Classlist
*หมายเหตุ : นักศึกษาทุนทุกประเภท ถ้าลงทะเบียนเรียนเพิม่ รายวิชาในภาคการศึกษาใดก็ตามให้นกั ศึกษาชำ�ระเงินเองก่อน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทก่ี องบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67

ขัน้ ตอนการขอผ่อนผันการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน
โดยกองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

ขั้นตอน

ระยะเวลาดำ�เนินการ

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษายื่นคำ�ร้องที่งานการศึกษา
ประจำ�คณะ ระบุเหตุผลและวันที่
สามารถชำ�ระเงินได้ พร้อมแนบหลัก
ฐานประกอบการพิจารณา

ก่อนกำ�หนดการลง
ทะเบียน 3 วัน

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์

ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
ให้ลงทะเบียน

นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติ

ภายใน 10 วันนับจากวันที่
ยื่นคำ�ร้อง

นักศึกษาชำ�ระค่าลงทะเบียนเรียน
ผ่านบัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

ภายในวันที่ระบุไว้ในคำ�ร้อง

นักศึกษานำ�ใบฝากเงินมาแสดงที่ งานการศึกษา
ประจำ�คณะ หรือ กองบริหารการศึกษา
ศุนย์การเรียนรู้มหิดล

ทันที

นักศึกษารายงานผลการลงทะเบียน
และผลการขอผ่อนผันให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67

53

ขั้นตอนการลาพักและการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
โดยกองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอลาพัก
และรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ที่งานการศึกษาประจำ�คณะ

54

นักศึกษาชำ�ระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ผ่าน
บัญชีเงินฝากมหาวิทยาลัย

ภายใน 4 สัปดาห์
หลังเปิดภาคการศึกษา

นักศึกษานำ�ใบฝากเงินมาแสดงที่ งานการศึกษา
ประจำ�คณะ หรือ กองบริหารการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
นักศึกษารายงานผลการขอลาพัก และรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
และอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษา
ในการลงทะเบียนครั้งต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67

ขั้นตอนการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดยกองบริหารการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ

ขั้นตอน

ระยะเวลาดำ�เนินการ

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

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการ
ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาเลือกเสรี*

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษานำ�เงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ก่อนวันลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์
และยืนยันการชำ�ระเงินด้วย

ภายในกำ�หนดการลง
ทะเบียน

นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาเลือกเสรี
ที่ลงทะเบียน

ทันที

นักศึกษาพิมพ์เอกสารการลงทะเบียนเรียน จำ�นวน
3 ชุด ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ลงนามรับรอง
นักศึกษามอบเอกสารการลงทะเบียนให้อาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ชุด - ฝ่ายการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการที่
คณะต้นสังกัด 1 ชุด และนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลัก
ฐาน 1 ชุด

ภายในสัปดาห์ที่ 3 หลัง
เปิดภาคเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
http://www.student.mahidol.ac.th
หัวข้อ e-Classlist
*หมายเหตุ รายวิชาเลือกเสรี สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นวิชาทางด้านกีฬา ภาษา และสังคม นักศึกษาแต่ละ
หลักสูตรอาจลงเรียนในภาคต้นหรือปลาย หรือไม่ตอ้ งลงเรียนเลยก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั แผนการศึกษาของหลักสูตรนัน้ ๆ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเลือกเรียนในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรีที่ประกาศอยู่ในเว็บไซต์ข้างต้นเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4563 ถึง 67

55

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ผู้กู้รายใหม่ (ไม่เคยยื่นกู้)

56

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

มกราคมของทุกปี

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

กุมภาพันธ์-มีนาคม

นักศึกษากรอก แบบคำ�ขอกู้ยืม และแบบยืนยัน
การกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์
กองกิจการนักศึกษา

กุมภาพันธ์

นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร แบบคำ�ขอกู้ยืม
และ แบบยืนยันการกู้ยืม
จัดส่งให้กองกิจการนักศึกษา
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
ที่เว็บไซต์ http://www.orsa.mahidol.ac.th
นักศึกษาบันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน กยศ. จากระบบ
e-Studentloan นำ�ไปยื่นที่กองกิจการนักศึกษา
เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
กองกิจการนักศึกษา
http://www.orsa.mahidol.ac.th
กลางมิถุนายน
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
กองกิจการนักศึกษา
http://www.orsa.mahidol.ac.th

นักศึกษาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนจริงกับมหาวิทยาลัย
ที่ระบบ e-Studentloan
นักศึกษาติดต่อกองกิจการนักศึกษาเพื่อตรวจยอดเงินกู้
พร้อมลงชื่อในแบบยืนยันจำ�นวนเงินค่าเล่าเรียนฯ

กรกฎาคม

กองกิจการนักศึกษาดำ�เนินการตามขั้นตอนกู้ยืมเงิน กยศ.
ในส่วนของมหาวิทยาลัย หากมีปัญหาให้นักศึกษาติดต่อ
กองกิจการนักศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4501 ถึง 7

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ผู้กู้ต่อเนื่อง
นักศึกษาอ่านประกาศการกู้ยืม ที่เว็บไซต์
http://www.orsa.mahidol.ac.th

มกราคมของทุกปี

นักศึกษากรอก แบบคำ�ขอกู้ยืม และแบบยืนยัน
การกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์
กองกิจการนักศึกษา

กุมภาพันธ์

นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำ�ขอกู้ยืม และ แบบยืนยันการกู้ยืม
จัดส่งให้กองกิจการนักศึกษา
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
ที่เว็บไซต์ http://www.orsa.mahidol.ac.th

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
กองกิจการนักศึกษา
http://www.orsa.mahidol.ac.th
มีนาคม
57

นักศึกษาบันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน กยศ.
จากระบบ e-Studentloan นำ�ไปยื่นที่กองกิจการ
นักศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง

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

นักศึกษาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนจริงกับมหาวิทยาลัย
ที่ระบบ e-Studentloan

นักศึกษาติดต่อกองกิจการนักศึกษาเพื่อตรวจยอด
เงินกู้พร้อมลงชื่อในแบบยืนยันจำ�นวนเงินค่าเล่าเรียนฯ

มีนาคม

กองกิจการนักศึกษาดำ�เนินการตามขั้นตอนกู้ยืมเงิน กยศ.
ในส่วนของมหาวิทยาลัย หากมีปัญหาให้นักศึกษาติดต่อ
กองกิจการนักศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4501 ถึง 7

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล*

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
โดยขอรับได้ที่งานกิจการนักศึกษา
คณะต้นสังกัด หรือ กองกิจการนักศึกษา
สำ�นักงานอธิการบดี

เดือนมิถุนายน
เปิดภาคเรียนที่ 1

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
และให้อาจารย์กรอกความเห็น
ในแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
58

นักศึกษาส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะต้นสังกัด
นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษาของคณะต้นสังกัด
คณะต้นสังกัด ประกาศผลการ
พิจารณาผู้รับทุนการศึกษา
คณะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ
ไปยังกองกิจการนักศึกษา สำ�นักงานอธิการบดี
คณะมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ

*หมายเหตุ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นทุนให้เปล่า โดยกองกิจการนักศึกษา จัดสรรเงินทุนกระจายให้แต่ละ
ส่วนงาน ในสัดส่วนต่างๆกันตามจำ�นวนนักศึกษาที่เดือดร้อน (ศึกษาจากสถิติปีที่ผ่านมา)
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทก่ี องกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4501 ถึง 7 และงานกิจการนักศึกษาส่วนงาน

ขัน้ ตอนการขอยืมเงินฉุกเฉิน

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอยืมเงินฉุกเฉิน
โดยขอรับได้ที่ งานกิจการนักศึกษาคณะต้นสังกัด
หรือ กองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ช่วงเดือนมิถุนายน เปิด
ภาคเรียนที่ 1

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์
กรอกความเห็นในแบบฟอร์มขอยืมเงินฉุกเฉิน
นักศึกษาส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
ที่งานกิจการนักศึกษา คณะต้นสังกัด
59

คณะต้นสังกัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อพิจารณา
ความจำ�เป็น และให้การเห็นชอบฯ
คณะต้นสังกัดจัดทำ�บันทึกสรุปความเห็น
ส่งไปยังกองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
กองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
ขออนุมัติเบิกจ่ายเช็ค นับจากวันได้รับบันทึกจากคณะ
นักศึกษาติดต่อ ขอรับเช็คเงินยืมได้ที่
กองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
นักศึกษาชำ�ระเงินคืนได้ที่ งานกิจการ
นักศึกษาคณะต้นสังกัด หรือ กองกิจการ
นักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2849 4501 ถึง 7 และงานกิจการนักศึกษาส่วนงาน
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สารพันปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

1. เรื่อง...คนขี้ลืม
น.ส. อ้อยอิ่งเป็นคนหลงๆลืมๆ วันหนึ่งอ้อยอิ่งนึกได้ว่ายังไม่ลง
ทะเบียน และได้เลยกำ�หนดการลงทะเบียนไปแล้ว อ้อยอิ่งเสียใจ
มากจะช่วยอ้อยอิ่งได้อย่างไร?

ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันเปิดภาคการศึกษา นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนล่าช้าได้ แต่ต้องชำ�ระค่าปรับล่าช้าตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกำ�หนด เวลาเป็นประเด็นสำ�คัญที่สุด มีข้อขัดข้องต้อง
ติดต่อภายในกำ�หนดเวลาลงทะเบียน
สายเกินไปแล้ว.. เมื่อพ้นกำ�หนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า (หลังจากวันเปิดภาค 2 สัปดาห์)
นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนลาพักเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษา
นั้นเท่านั้น ไม่มีโอกาสลงทะเบียนรายวิชาแล้ว ส่งผลให้ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือปีการ
ศึกษาหน้า ทำ�ให้จบช้ากว่าเวลาที่กำ�หนดในหลักสูตร

2. เรื่อง...นายพลาดพลั้ง
นายพลาดพลั้ง เป็นนักศึกษาคณะ.......
ลงทะเบียนรายวิชาผิด ทำ�อย่างไรดี?

หากอยู่ในช่วงการลงทะเบียนเพิ่ม / ลดรายวิชา(2 สัปดาห์
หลังวันเปิดภาค) ให้เพิม่ รายวิชาทีถ่ กู ต้อง และลดรายวิชาทีล่ งทะเบียน
ผิด (ไม่ได้ค่าหน่วยกิตวิชาที่ลดคืน)
หากพ้นกำ�หนดการลงทะเบียนเพิ่ม / ลดรายวิชา ต้องลง
ทะเบียนถอนรายวิชาแทน (ปรากฏผลการศึกษาเป็น “W” ใน Transcript) หากพ้นกำ�หนดการขอถอนรายวิชาแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข
รายวิชาได้ รายวิชาที่ลงผิดจะได้ผลการศึกษาเป็น F
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หากพ้นกำ�หนดการลงทะเบียนเพิ่ม / ลด / ถอนรายวิชาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายวิชาได้
รายวิชาที่ลงผิดจะได้ผลการศึกษาเป็น F
นักศึกษาควรตรวจสอบรายวิชาทีร่ ะบบการลงทะเบียนในทันทีวา่ ถูกต้องหรือไม่ และแก้ไขภายในกำ�หนด
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ คือ ปรึกษากับอาจารย์ทปี่ รึกษาให้มนั่ ใจก่อนว่าจะต้องลงทะเบียนรายวิชาใดบ้าง และ
เมือ่ เข้าไปในระบบลงทะเบียนออนไลน์ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกรายวิชาได้ถกู ต้องและครบถ้วนก่อน
....Click “ยืนยัน” การลงทะเบียน

3. เรื่อง...ชอบฝาก
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นายฝากฝั ง ทำ � อะไรชอบฝากเพื่ อ นทำ � ...(สบายดี ไ ม่ ต้ อ งทำ � เอง) วั น หนึ่ ง ฝากเพื่ อ น
ลงทะเบี ย นให้ ปรากฏว่ า เพื่ อ นลงทะเบี ย นให้ ไ ม่ สำ � เร็ จ แล้ ว ลื ม แจ้ ง ให้ น ายฝากฝั ง ทราบ
นายฝากฝังเข้าใจว่าตนเองได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
ต่อมานายฝากฝังไปถอนเงินทีธ่ นาคารแล้วพบว่าเงินค่าเทอมยังไม่ถกู ตัด ส่งผลให้นายฝากฝัง
ลงทะเบียนไม่ทันในภาคนั้น นายฝากฝังเสียใจมาก จะทำ�อย่างไรดี?

สายไปเสียแล้ว.....ในภาคนั้น นายฝากฝังต้องลงทะเบียนลาพัก
เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ไม่ได้เรียนไป 1 เทอม เพราะไม่สามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาได ส่งผลให้ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปหรือ
ปีการศึกษาหน้า ทำ�ให้จบช้ากว่าเวลาที่กำ�หนดในหลักสูตร
การลงทะเบียนเรียนไม่ควรฝากเพื่อนลงทะเบียนให้ หากมีความ
จำ�เป็นจริงๆ ต้องให้ผู้อื่นลงทะเบียนให้ ต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนด้วย
ตนเอง และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีว่าธนาคารได้ตัดเงินหรือไม่ หากมีปัญหาให้ติดต่องานการศึกษา
ของคณะ/งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษาโดยด่วน

4. เรื่อง...นักศึกษาทุน

เมื่ อ ลงทะเบี ย นรายวิ ช าแล้ ว ถ้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาทุ น และระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทุ น แล้ ว จะขึ้ น
ข้ อ ความว่ า “นั ก ศึ ก ษาทุ น ” ถ้ า ระบบไม่ ขึ้ น ข้ อ ความดั ง กล่ า วต้ อ งติ ด ต่ อ งานการศึ ก ษาคณะหรื อ
งานทะเบียนและประมวลผล กองบริหารการศึกษา ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

สารพันปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา

น.ส. เรียนดี เป็นนักศึกษาทุน.... ( ทุนกู้ยืมฯ /ทุนคณะ / ทุนอื่นๆ )
เข้าใจผิด คิดว่าคณะ / งานกิจการนักศึกษา / กองกิจการนักศึกษา
ดำ�เนินการจ่ายค่าธรรมเนียมรายวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่ม โดยไม่ต้อง
ทำ�อะไรเอง

นักศึกษาทุนทุกประเภท ไม่ตอ้ งชำ�ระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง ในการลงทะเบียนรายวิชา
แบบปกติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป
ในกรณีทตี่ อ้ งลงทะเบียนเรียนเพิม่ รายวิชาในภาคการศึกษาใดก็ตาม ให้นกั ศึกษาชำ�ระเงินเองก่อน
แล้วนำ�ใบเสร็จไปเบิกจากเจ้าของทุนในภายหลัง โดยมาติดต่อที่...(ยกเว้นนักศึกษาทุน กยศ. ไม่สามารถ
เบิกได้)

5. เรื่อง...พลั้งเผลอ
น.ส. พลั้ ง เผลอ ลงทะเบี ย นรายวิ ช าปกติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ต่ อ มาต้ อ งการลงทะเบี ย นเพิ่ ม
รายวิชา จึงได้เข้าระบบลงทะเบียนเพิ่ม เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนจะแสดงรายวิชาที่ น.ส.
พลั้งเผลอ ลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมดในภาคนั้น น.ส. พลั้งเผลอ เข้าใจว่าตนเองเรียนเพิ่มวิชา
เดียวจึงคลิกเครื่องหมายถูกในกล่อง
    หน้ารายวิชาทัง้ หมดออก ผลทีเ่ กิดขึน้ คือเป็นการลด
รายวิชา D (Drop) ที่ลงทะเบียนไว้ครั้งแรกออก

นักศึกษาต้องติดต่องานการศึกษาคณะ / งานทะเบียน
และประมวลผล กองบริหารการศึกษาเพื่อดำ�เนินการแก้ไขต่อไป
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สารพันปัญหาด้านวินัยนักศึกษา

1. ทุจริตสอบ..ไม่ ได้ตั้งใจ
น.ส.วิชดา เป็นแด็กเรียนดี ชอบจดข้อความสำ�คัญใส่กระดาษโน้ต
เล็กๆไว้ ในกล่องดินสอติดตัวไว้ทบทวนเมือ่ มีเวลาว่าง เมือ่ ถึงวันสอบ
น.ส.วิชดา ก็น�ำ กล่องดินสอเข้าห้องสอบด้วย โดยลืมนำ�กระดาษโน้ต
ออก อาจารย์ตรวจเจอในขณะสอบ น.ส.วิชดาอ้างว่าไม่ได้จดโน้ต
เพื่อเข้าห้องสอบแต่จดไว้อ่านเวลาว่าง ซึ่งอาจารย์ ไม่สามารถเชื่อคำ�
กล่าวอ้างของน.ส.วิชดาได้ แต่อาจารย์เชื่อตามหลักฐานที่พบ น.ส.วิชดาจึงโดนลงโทษพัก
การศึกษาโดยไม่ได้ตั้งใจ
64

2. มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่

รู้หรือไม่ว่า มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ดังนั้น
เพื่อไม่ให้ไปกระทบสิทธิของผู้อื่น จะสูบบุหรี่ได้ในเขตสูบบุหรี่เท่านั้น

3. ชุดแต่งกายนักศึกษา เกียรติภูมิชาวมหิดล
ชุดแต่งกายของนักศึกษาชาวมหิดลมีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
นักศึกษาชายแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไท นักศึกษาหญิง
ผู ก โบว์ ไ ทด์ แ ละติ ด เข็ ม ตรามหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ตราสั ญ ลั ก ษณ์
ประจำ�พระองค์ สมเด็จพระราชบิดา ดังนั้นนักศึกษาจึงควรให้ความ
เคารพต่ อ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ป รากฏบนเครื่ อ งแต่ ง กายของตนเอง
ด้วยการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ถูกกาลเทศะ และกิจกรรมที่เข้าร่วม
ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย

สารพันปัญหาด้านบริการสุขภาพ

1. เรื่อง....เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่อากาศแปรปรวน เดี๋ยวร้อน...
เดี๋ยวหนาว....เดี๋ยวฝน นายอ่อนแอ เป็นคนที่มีสุภาพไม่ค่อย
แข็งแรง อากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงบ่อย ทำ�ให้เค้าเกิดอาการเหมือน
เป็นไข้หวัด นายอ่อนแอควรทำ�อย่างไร

นายอ่อนแอได้เข้าไปรักษาอาการป่วย
ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา โดยแพทย์ให้ยามารับประทาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
อีก 7 วันต่อมาอาการป่วยไม่ดขี นึ้ กลับแย่ลงกว่าเดิม นายอ่อนแอเข้าพบแพทย์ทหี่ น่วยบริการสุขภาพอีกครัง้
แพทย์ได้ตรวจนายอ่อนแอ และลงความเห็นว่ามาสมควรส่งต่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
มหิดล นายอ่อนแอได้เดินทางเข้ารักษาโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โดยยืน่ บัตรประจำ�ตัวนักศึกษาพร้อม
ทั้งบัตรประจำ�ตัวประชาชนในทุกจุดที่ต้องทำ�การติดต่อโรงพยาบาล เนื่องจากตนเองมีสิทธิรักษาพยาบาล
ของนักศึกษา เพื่อให้โรงพยาบาลทราบว่าเค้าต้องการใช้สิทธินักศึกษา และนายอ่อนแอได้เข้ารักษาต่อ
กับแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลจนหายป่วยในที่สุด

		

2. เรื่อง...หนูสงสัย

วั น หนึ่ ง ในกองกิ จ การนั ก ศึ ก ษามี เ สี ย งโทรศั พ ท์
ดั ง ขึ้ น พี่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก องกิ จ การนั ก ศึ ก ษารั บ โทรศั พ ท์
จาก น.ส.ปริศนา เธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เธอไม่เคยใช้
บริ ก ารทางสุ ข ภาพเลย เธอมี ข้ อ สงสั ย ในใช้ บ ริ ก าร
เธอจึ ง สอบถามว่ า ตอนนี้ เ ธอมี อ าการปวดฟั น เป็ น
อย่างมาก เธอควรทำ�อย่างไร

พี่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก องกิ จ การนั ก ศึ ก ษาแนะนำ �
เธอว่ า เธอต้ อ งนำ � บั ต รตรวจฟั น แรก
เข้ า (กน 002) ที่ ห น่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพ
นักศึกษา ติดตัวทุกครั้งที่มีการรับบริการ
และสามารถเข้ า รั บ บริ ก ารได้ จ ากหน่ ว ย
ทันตกรรมที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดเท่านั้น

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กองกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 66 (0) 2849-4501-28 โทรสาร 66 (0) 2849-4501
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หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ควรรู้
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail
ผู้บริหารฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล
ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
รศ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รศ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล

รศ.ดร.วรานันท์ บัวจีบ
ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
ผศ.ดร.รัชฎา เกียรติเฟืองฟู

รศ.พญ.จรวยพร สุภาพ

รศ.ดร.วิไลวรรณ ทองเจริญ
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์
อ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย
ผศ.ลือพล ปุณณกันต์
อ.สพ.ญ.ดร.วลาสินี มูลอามาตย์
รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์

 ตำ�แหน่ง

 ส่วนงาน

รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
ก่อนปริญญา
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
สำ�นักงาน
วิชาการและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝายการศึกษา
งานการศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพและ
บัณฑิตศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
งานบริหาร
การศึกษาและ
กิจการนักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชฯ

เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์
E-Mail
สำ�นักงาน
เคลื่อนที่
02-419-7196 089-790-9935 sirpd@mahidol.
ac.th

คณะแพทยศาสตร์ 02-201-1052 081-253-5146
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะเภสัชศาสตร์
02-6448678-89 089-512-5169
ต่อ 1123

คณะทันตแพทยศาสตร์ 02-660-7557

rasbj@mahidol.
ac.th
pyscl@mahidol.
ac.th

081-808-6424 dtwbj@mahidol.
ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

02-201-5005 086-812-6667 tettp@mahidol.

คณะเทคนิค
การแพทย์

02-441-4371
ต่อ 2801

ac.th

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 02-644-6842-5 087-054-4939 phjsp@mahidol.
ac.th
ต่อ 7602, 1307

คณะพยาบาลศาสตร์ 02-419-7466-80 081-840-2322 nsvtc@mahidol.
ac.th
ต่อ 2008
คณะกายภาพบำ�บัด 02-441-5450 081-552-0696 ptmvs@mahidol.
ac.th
ต่อ 20803
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-889-2138
ต่อ 6007
คณะสิง่ แวดล้อมและ 02-441-5000
ทรัพยากรศาสตร์
ต่อ 2210
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 02-441-5242-4
ต่อ 1408
คณะสังคมศาสตร์ 02-800-2840และมนุษยศาสตร์ 78 ต่อ 1108

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

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

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

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

ชื่อ-สกุล
ผศ.ปองรัตน์ รัตนภิญโญวงศ์
ดร.รวีศักดิ์ ธนวงศ์สุวรรณ
รศ.วรัญญา ว่องวิทย์
ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
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ผศ.ประฌมพร จ๋วงพานิช
ผศ.ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ
อ.อริยา เจริญสุข

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส
น.ส.อุษณีย์ พันธ์จนั ทรอุไร

อ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์
ผศ.อาณดี นิติธรรมยง

ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร

 ตำ�แหน่ง

 ส่วนงาน

รักษาการแทน
รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
งานการศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์
E-Mail
สำ�นักงาน
เคลื่อนที่
02-441-4401-4 081-171-1022 pongratmu@
windowslive.
ต่อ 206
com

คณะเทคโนโลยี
02-8468180
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
สำ�นักงานบริหาร
02-306-9130
การศึกษา คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน
วิทยาลัยศาสนศึกษา 02-8002630
ต่อ 304

รักษาการแทน
รองคณบดี
(ประธานหลักสูตร
ปริญญาตรีฯ)
รองคณบดี
วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา
รองคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
วิทยาลัย
ฝ่ายบริการ
ดุริยางคศิลป์
การศึกษาและ
บริการวิชาชีพ
รองคณบดี
วิทยาลัยราชสุดา
ด้านการศึกษา
และวิจัย
หัวหน้างาน
รักษาการแทนผู้ช่วย
สนับสนุนการ
คณบดีงานสนับสนุน
ศึกษาและ
การศึกษาและ
วิชาการ
วิชาการ
วิทยาลัยการจัดการ
รองผู้อำ�นวย
สถาบันนวัตกรรม
การการฝ่าย
การเรียนรู้
วิชาการและวิจยั
รองผู้อำ�นวย
บัณฑิตวิทยาลัย
การการฝ่าย
การศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวย สถาบันพัฒนา
การการ
สุขภาพอาเซียน

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

081-424-9112 tmwwg@

mahidol.ac.th

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

02-441-4296-8 081-906-4091 sipje@mahidol.
ac.th
ต่อ 314
02-441-0234 081-913-9030 icyingyot@
mahidol.ac.th
ต่อ 1719
msacadmc@
02-800-2525
mahidol.ac.th,
ต่อ 128

ari-ya@hotmail.
com
02-889-5315-9 081-849-2375 tepns@mahidol.
ac.th
ต่อ 100

02-206-2000 081-274-4660 cmusanee@
mahidol.ac.th
ต่อ 2031

02-441-9020-4 089-986-0901 ilwkp@mahidol.
ac.th
ต่อ 1301
02-800-2380
ต่อ 416

084-016-3053 nasky@mahidol.

02-441-9044

086-644-9247

ac.th

-

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
อ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
อ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
รศ.ดร.ทพญ.อารยา พงษ์หารยุทธ
อ.จุฑามาศ สุคนธปฎิภาค

ผศ.นคร เหมะ

ดร.สุทิน กันยะมี

เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์
E-Mail
สำ�นักงาน
เคลื่อนที่
รองผู้อำ�นวย
สถาบันชีววิทยา
02-441-9003-7 089-774-9335 stvtl@mahidol.
ac.th
การฝ่ายวิชาการ ศาสตร์โมเลกุล
ต่อ 1466
รองผู้อำ�นวย
สถาบันวิจัย
02-441-0201 089-669-4450 prkac@mahidol.
ac.th
การการฝ่าย
ประชากรและสังคม ต่อ 601
วิชาการ
รองผู้อำ�นวย
สถาบันแห่งชาติเพื่อ 02-441-0602-8 089-132-2197 wimontip79@
yahoo.com
การการฝ่าย
การพัฒนาเด็กและ ต่อ 1505
วิชาการ
ครอบครัว
รองผู้อำ�นวย
สถาบันวิจัยภาษา
02-8002308- 087-6778900 kwan7chit@
yahoo.com
การฝ่ายวิจัย
และวัฒนธรรม
14 ต่อ 3330
และวิชาการ
เอเชีย

รองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
02-441-4125 081-699-5259 dtaph@mahidol.
ac.th
ฝ่ายวิชาการ
ต่อ 201
ผู้ช่วยรอง
วิทยาเขตกาญจนบุรี 034-585060 087-4950560 tae_chu@
yahoo.com
อธิการบดี ด้าน
ต่อ 2519
การศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา
scnhm@
รองอธิการบดี สานักงานอธิการบดี 02-849-6319
mahidol.ac.th
ฝ่ายวิทยาเขต
กาญจนบุรีและ
โครงการจัดตั้ง
วิทยาเขต
อำ�นาจเจริญ
อาจารย์
วิทยาเขตนครสวรรค์ 056-274362-5 084-1088206 nasky@mahidol.

 ตำ�แหน่ง

 ส่วนงาน

ac.th

นางระพี อินปั๋นแก้ว

รองผู้อำ�นวย
ศ ูนย์สัตว์ทดลอง
การฝ่ายวิชาการ แห่งชาติ

0-2441-9342
ต่อ 104

081-736-1662 acrip@

น.ส.จริยา บุญโต

น ักวิชาการ
ศึกษา

ศ ูนย์สิทธิมนุษย
ชนศึกษาและการ
พัฒนาสังคม

02-441-4125
ต่อ 400, 401

085-177-9719

ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา

ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวิธี
ศูนย์จิตตปัญญา
ศึกษา

02-849-6077

081-984-6285

อ.ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม

รองผู้อำ�นวย
การการ
อาจารย์ /
ประธานหลัก
สูตรฯ

ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม

หัวหน้างานการ
ศึกษา วิจัยฯ

ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก

02-849-6600
/ Intraphone
i+48 7018

02-441-5000 086-359-3446
ต่อ 4302-4305
081-922-4521

mahidol.ac.th

chariya_bunto@
yahoo.com,
humanrights@
mahidol.ac.th
pasu73170@
yahoo.com
himapanr@
gmail.com,
ophrt@mahidol.
ac.th
gjmjw@mahidol.
ac.th
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หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ควรรู้
รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail
คณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล

70

 ตำ�แหน่ง

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

โทรสาร

E-Mail

081-4876842

02-849-6101

bundhit.jir@mahidol.
ac.th

คณะแพทยศาสตร์ 0-2201-1206
รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ 0-2419-7616
ศิรริ าช
คณะเภสัชศาสตร์ 0-2644-8677-89
ต่อ 1122
คณะ
0-2660-7500
ทันตแพทยศาสตร์

081-811-8465 0-2201-1158

racsn@mahidol.ac.th

088-227-6133 0-2412-7156

sislk@mahidol.ac.th

081-836-0293 0-2354-4326

pylvs@mahidol.ac.th

081-646-5851 0-2643-5549

dtpsw@mahidol.
ac.th

คณะ
วิทยาศาสตร์
คณะ
เทคนิคการแพทย์

081-936-1645 0-2354-7143
086-688-1713
086-620-3192 0-2441-4380

scrbp@mahidol.ac.th

ส่วนงาน

เบอร์โทรศัพท์
สำ�นักงาน

ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และกิจกรรมพิเศษ
รศ.โฉมชบา สิรินันท์
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รศ.พญ.สุภาวดี ลิขติ มาศกุล รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
อ.ลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รศ.พรรัชนี แสวงกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และ
กิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
กิจกรรมนักศึกษา
รศ.สุนารี องค์เจริญใจ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

สำ�นักงาน
อธิการบดี

ผศ.ขวัญใจ อำ�นาจสัตย์ซอ่ื

คณะ
0-2354-8542
สาธารณสุขศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ 0-2419-7466-80
ต่อ 1315
คณะกายภาพบำ�บัด 0-2441-5450
ต่อ 20905

086-836-8687 0-2640-9840

โรงเรียนพยาบาล
โรงพยาบาล
รามาธิบดี
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากร
ศาสตร์
คณะ
สัตวแพทยศาสตร์

0-2201-1691

083-914-5897 02-201-1698

rapje@mahidol.ac.th

0-2889-2138
ต่อ 6028
0-2441-5000
ต่อ 1315

085-515-0950 02-441-9731

egrkt@mahidol.ac.th

081-554-3830 0-2441-9509-10

encar@mahidol.ac.th

0-2441-5242
ต่อ 1411,2219

081-925-8891 0-2441-0937

vsros@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รศ.ประอรนุช ตุลยาทร
รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ
ผศ.พูลสุข เจนพานิชย์
ผู้ช่วยผอ.
โรงพยาบาล
รามาธิบดี
อ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
รศ.ดร.จำ�ลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่าย
บริหารและกิจกรรม
พิเศษ
อ.น.สพ.รุง่ โรจน์ โอสถานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

0-2849-6305

0-2201-5051
0-2441-4371
ต่อ 2802

mtsoc@mahidol.
ac.th

phkan@mahidol.
ac.th
089-116-0674 0-2412-8415 nspty@mahidol.ac.th
085-224-0707

-

ptwcs@mahidol.ac.th

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.พราม อินพรม

อ.ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล

อ.ศรีสุภา ปาลกะวงค์
ณ อยุธยา
อ.ไมเคิล แนกกลิส
อ.เรือตรีภวดล รักทวี

อ.บุญมี พวงเพชร
อ.กัณณิกา กาญจนะโยธิน
อ.อรอนงค์ สงเจริญ
นายประสิทธิ์ ชื่นศิริกุลชัย
อ.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค

อ.วิทยา แก้วศรี
ผศ.อาณดี นิติธรรมยง

 ตำ�แหน่ง
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ ย
การศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

อาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รองหัวหน้าหน่วย
สนับสนุนหลักสูตร
ผู้ช่วยรองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขต
กาญจนบุรี
ด้านการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา
อาจารย์
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
วิเทศสัมพันธ์

ส่วนงาน

เบอร์โทรศัพท์
สำ�นักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

โทรสาร

E-Mail

คณะสังคมศาสตร์ 02-8002841-60
และมนุษยศาสตร์ ต่อ 1106

089-447-0288 02-441-9738

shpip@mahidol.ac.th

คณะศิลปศาสตร์

0-2441-4401-4
ต่อ 313

081-712-0533 02-4414410

aphilak@yahoo.com

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
วิทยาลัย
นานาชาติ
วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การกีฬา
วิทยาลัยศาสน
ศึกษา
วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยราชสุดา

0-2441-0909

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

0-2441-5090
ต่อ 1212
0-2441-4295
ต่อ 201

081-655-8666 02-441-0966 icmichaeln@mahidol.ac.th
081-480-5271 0-2889-3693 spphavadol@gmail.
com

0-2800-2630-9
ต่อ 303
0-2800-2525-34
ต่อ 104
0-2889-5315-9
ต่อ 204
02-206-2000
ต่อ 2301
034-585-069

089-802-3907 02-800-2659 crboonmee@
mahidol.ac.th
089-104-1905 0-2800-2530 kpomjap@hotmail.
com
089-680-1861 0-2889-5308 rsosc@mahidol.ac.th

02-849-6253

084-154-4043

วิทยาลัย
การจัดการ
วิทยาเขต
กาญจนบุรี

วิทยาเขต
อำ�นาจเจริญ
บัณฑิตวิทยาลัย

0-2441-4125
ต่อ 204

081-684-8568 02-206-2090 cmprasite@mahidol.
ac.th
087-495-0560 034-585-067 kachutamas@
mahidol.ac.th

-

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

ชื่อ-สกุล
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 ตำ�แหน่ง

ผศ.จักรพงศ์ นะมาตร์

สมาชิกสภา
คณจารย์

นางกาญจนาพุทธ
วงษ์วันทนีย์

ผู้อำ�นวยการ

น.ส.รำ�ไพ เมฆาวิบูลย์

ส่วนงาน
ภาควิชาจักษุ
วิทยา
แพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
กองกิจการ
นักศึกษา

เบอร์โทรศัพท์
สำ�นักงาน

โทรศัพท์
เคลื่อนที่

โทรสาร

E-Mail

02-419-7000
ต่อ 8033

081-489-9734 0-2411-1906

namatra@yahoo.
com

0-2849-4520

081-483-3920 0-2849-4502

กองกิจการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา 0-2849-4516

น.ส.พิณทิย์ วิจิตรจามรี

กองกิจการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา 0-2849-4538-39

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

กองกิจการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา 02-849-4518

นางปัทมา ปานบุญห้อม

กองกิจการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา 02-849-4506

086-780-9494 02-849-4502
,10
089-107-7753 02-849-4502
,10
089-509-0595 02-849-4502
,10
081-342-3992 02-849-4502
,10

dircopsa@ mahidol.
ac.th , kanjanaput.
won@mahidol.ac.th
oprmb@mahidol.
ac.th
oppwm@mahidol.
ac.th
opckc@mahidol.
ac.th
opppb@mahidol.
ac.th

หมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ควรรู้
เว็บไซต์สำ�คัญ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล:

http://www.mahidol.ac.th

เว็บไซต์นักศึกษา:

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

เว็บไซต์ตรวจสอบการลงทะเบียน :

http://intranet.student.mahidol/EClasslist/

เว็บไซต์ระบบการลงทะเบียนเรียน
การเพิ่ม ลด และถอนรายวิชา:

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

เว็บไซต์การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์:

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

เว็บไซต์กองบริหารการศึกษา:

http://www.op.mahidol.ac.th/oraa/

เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา:

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

เว็บไซต์กองคลัง:

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

เว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ:

http://muit.mahidol/

เว็บไซต์สโมสรนักศึกษา:

http://www.stdassoc.mahidol.ac.th/
http://www.facebook.com/ilikemusa

เว็บไซต์สภานักศึกษา:

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

เว็บไซต์ Activity Transcript
(ใบรับรองกิจกรรม):

http://activity.mahidol.ac.th/

เว็บไซต์ทุนกู้ยืม กยศ.:

http://www.studentloan.or.th

เว็บบอร์ดกองกิจการนักศึกษา:

http://www.orsa.mahidol.ac.th/webboard
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ขอขอบพระคุณ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต จิรจริยาเวช
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ)
รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ สุขธนะ
(รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกมล ธนศักดิ์
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เอมะรัตต์
นางกาญจนาพุทธ วงษ์วันทนีย์
(ผู้อำ�นวยการกองกิจการนักศึกษา)
นายสมชาติ พนาเกษม
(ผู้อำ�นวยการกองบริหารการศึกษา)
นางขวัญฤดี วิเศษกุล
นางสาวพัชรา เดชโฮม
นายยุทธพงศ์ ญาณโยธิน
นายปเนต กุลฉันท์วิทย์
นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิทิต
นางปัทมา ปานบุญห้อม
นางสาวตรีทิพย์นิภา สำ�ราญบวรรัตน์
นางสาวมณินทร พจนธารี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดทำ�
ผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ�รูปเล่ม

กองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา

ออกแบบปกหน้า-ปกหลัง
Artwork

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายยุทธพงศ์ ญาณโยธิน
กองกิจการนักศึกษา

ภาพปกหน้า			
ภาพปกหลัง
1. อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลือ้ ง		
1. อาจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
2. นายธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ (น้องพี)		
2. นส.ศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล (น้องหวัน)
3. นส.นิษฐา สมบูรณ์ผล (น้องจุ๊บแจง) 		
3. นส.อริยดา พริ้งสกุล (น้องพิม)
ภาพจาก ฝ่ายโสตทัศนศึกษา กองกิจการนักศึกษา
นายกรชัย เหล็กเพชร วิทยาลัยนานาชาติ

งานที่อ้างถึง
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