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ระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิต 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
        อ.พญ.จริยา จิรานุกูล 

ความหมาย 

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิต เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีข้ันตอนชัดเจน  ประกอบด้วยบุคลากร
หลายฝุายที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป แต่ต่างก็มีเปูาหมายเดียวกัน คือ มุ่งมั่นช่วยเหลือนิสิตที่ประสบ
ปัญหาในด้านใดๆ ในระหว่างที่ศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้ เพื่ อส่งเสริมผลักดันให้นิสิต ฟันฝุาอุปสรรค
ปัญหาที่เผชิญได้อย่างเหมาะสม สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามท่ีมุ่งหวัง และจบไปเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณธรรม  
จริยธรรม ท างานช่วยเหลือประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  

 ส าหรับระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะ
ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝุายเช่นกัน ได้แก่  อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ประจ าชั้นปี และ หัวหน้าสาขาวิชา  
ร่วมกับ คณะกรรมการฝุาย วิชาการ และ ฝุายกิจการนิสิต  เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานตามระบบ โดย
มุ่งหวั งให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง มีการ เฝูาระวังค้นหา นิสิตกลุ่มเสี่ยง  เพ่ือให้
ค าแนะน าปรึกษาที่เหมาะสมและติดตามปัญหา เป็นการปูองกันการเกิดปัญหาทีรุ่นแรงได้ 

 นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้มีการค้นหานิสิตรายที่มีปัญหา เช่น ปัญหาการเรียนหรือความรับผิดชอบ 
ปัญหาพฤติกรรม ปัญ หาการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่อ
รีบด าเนินการ ให้ความช่วยเหลือตามแน วทาง มีการรายงานถึงผู้เกี่ยวข้องตามระบบ มีการ ประสานงาน กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีปัญหามีความซับซ้อน เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ฯลฯ เพ่ือให้ได้รับการ
วินิจฉัยภาวะหรือโรค และได้รับการดูแลรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพตามความเหมาะสมส าหรับนิสิตแต่ละราย 

 

ความเข้าใจต่อ “วัยนิสิต” 

 การที่จะท าความเข้าใจนิสิตแต่ละคนได้ อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความ
เข้าใจต่อความเป็นตัวตนของนิสิตโดยทั่วไปเสียก่อน นิสิตที่จะอธิบายนี้ หมายถึง นิสิตปริญญาตรีซึ่งส่วนใหญ่
ในขณะศึกษาจะมีอายุอยู่ท่ีประมาณ 17-25 ปี สังเกตว่าเป็นช่วงที่ประกอบไปด้วยสองวัย คือ วัยรุ่นตอนปลาย
และวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จึงเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนและมีความอ่อนไหวเปราะบางมาก 

 วัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง ช่วงอายุระหว่าง 17-19 ปี เป็นช่วงที่บุคคลพยายามไล่ตามความฝัน และสิ่ง
ที่ตนสนใจหรือถนัดอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษา การกีฬา การเล่นดนตรี เพ่ือให้ได้ความเป็นตัวตน  ความ
ภาคภูมิใจในต นเอง และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม หรือสังคมที่ตนต้องการ  จึงมักแสดงออกในลักษณะ



 

แสวงหาการยอมรับในหมู่เพ่ือน  ปัญหาที่อาจพบได้ใน ช่วงวัยนี้ เช่น พฤติกรรมเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ การใช้
สารเสพติด การขับรถประมาท การใช้ความรุนแรง เป็นต้น 

 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น หมายถึง ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี ดังนั้นส าหรับนิสิตปริญญาตรีจึงเป็นช่วงรอยต่อ
ที่เปลี่ยนจากวัยรุ่น ไปสู่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดย ทั่วไป เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น  บุคคลจะ เริ่มมีอารมณ์ท่ี พลุ่ง
พล่านลดลง  ใช้เหตุผลได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนแบบยืดหยุ่น มากขึ้น และจะมีความต้องการพึ่งพิงผู้อื่น
แบบเด็กๆ ลดน้อยลง สามารถเริ่มต้นสร้างเปูาหมายใหม่ๆ ในชีวิตเพ่ือลงมือท าอย่างต่อเนื่องและ แน่วแน่ ได้ 
รวมทั้งเริ่มสนใจมองหาความสัมพันธ์ด้านความรักท่ีจริงจัง  

 หากนิสิตสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้บรรลุเปูาหมายตามที่มุ่งหวัง นิสิตจะ มีความม่ันใจ ภูมิใจ แล้วเติบโต
ไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม แต่หากนิสิตต้องผิดหวังในเรื่องใดก็ตาม และไม่สามารถท าใจยอมรับหรือ
ปรับตัวได้ ก็อาจจะท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได ้ 

 

การค้นหาข้อมูลเพื่อรู้จักนิสิตเป็นรายบุคคล 

 การรู้จักนิสิตเป็นรายบุคคลเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมาก เพราะช่วยให้อาจารย์กับนิสิต
ในที่ปรึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เกิดความเคารพนับถือ ไว้วางใจ การรู้จักนิสิตตั้งแต่แรกๆ ช่วยให้อาจารย์
ทราบลักษณะบุคลิกพ้ืนฐานของนิสิต เมื่อนิสิตประสบปัญหาในชีวิต บางอย่าง  อาจารย์ก็อาจจะสังเกตเห็น
บุคลิกหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ของนิสิต ได้ ซึ่งจะช่วยให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วทันการ ส าหรับวิธีการที่จะท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตมีด้วยกันหลายวิธี เช่น  

 การสัมภาษณ์นิสิตรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

 การสังเกตพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมในห้องเรียน พฤติกรรมนอกห้องเรียน ผลการสอบ 

 แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เพ่ือน ผู้ปกครอง อาจารย์หรือบุคลากรท่านอ่ืนๆ 

 การท าแบบคัดกรอง  เช่น แบบวัดความเครียด  แบบประเมินโรคซึมเศร้า แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 
จะช่วยให้อาจารย์ทราบอาการและความรุนแรง เพ่ือประกอบการให้แนวทางช่วยเหลือ 



 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการดูแลนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา ของคณะแพทยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. แนวปฏิบัติ เรื่อง การช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาใดๆ  
เมื่อนิสิตประสบปัญหาส่วนตัวบางอย่าง เช่น ประสบปัญหาการเรียน มีปัญหาด้านพฤติกรรม ประสบ

เหตุการณ์ความเครียดบางอย่างในชีวิต เป็นต้น ขอให้อาจารย์หรือบุคลากรที่พบเห็นหรือทราบปัญหาของนิสิต 
ด าเนินการดังรายละเอียดหน้าถัดไป 

2. แนวปฏิบัติ เรื่อง การรายงานปัญหาการเรียนของนิสิต  
 เมื่อการสอบกลางภาคและปลายภาคเสร็จสิ้น ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รายงานรายชื่อนิสิต
ที่มีผลคะแนนสอบตก (ต่ ากว่าร้อยละ 50) ให้แก่นักวิชาการประจ าสาขา เพื่อรวบรวมและรายงานให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทราบ จะได้ให้การดูแลช่วยเหลือนิสิตในที่ปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่สอบตกตั้งแต่สองวิชาขึ้น
ไป เพราะการเรียน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักส าหรับนิสิตทุกคน หากผลการเรียนไม่ดี อาจเป็นสัญญาณ
เตือนว่านิสิตก าลังประสบปัญหาบางอย่างอยู่ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการดังรายละเอียดหน้าถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติ เร่ือง การช่วยเหลือนิสิตที่มปีัญหาใดๆ 
 

          อาจารย์/บุคลากรท่ีพบนิสิตมีปัญหาการเรียน/พฤติกรรม/ความเครียดส่วนตัว 

 

 รายงานอ.ที่ปรึกษา เพื่อพูดคุยช่วยเหลือ             รายงานหัวหน้าสาขา 

 

    ประชุมหาวิธีการดูแลช่วยเหลือภายในสาขาและติดตาม 

 

      กรณีปัญหามีลักษณะ 

- รุนแรง/เร่งด่วน/ผิดวินัย (ให้รายงานโดยเร็ว)  

- หรือ ส าคัญ/อาจมีปัญหาตามมาในอนาคต 

      -  หรือ ในสาขาได้ช่วยเหลือและติดตามแล้ว แต่ไม่ดีขึ้น 

                                 เขียนสรุปใน “แบบบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษา” 

        ปิดผนึกแล้วส่งกลับงานกิจการนิสิต 

                                 รายงานผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต   

       รายงานรองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต 

 

         ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ 

    เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนิสิตร่วมกัน 

 (เช่น ผู้บริหาร, อ.ที่ปรึกษา, อ.ประจ าชั้นปี,  

  จิตแพทย์, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายกิจการนิสิต)  

 

                              รายงานคณะกรรมการบริหาร   

 

 

 

 

 

   



 

แนวปฏิบัติ เร่ือง การรายงานปัญหาการเรียนของนิสิต 
 

เมื่อพิจารณาคะแนนสอบ Midterm และ Final เสร็จแต่ละครั้ง (ก่อนเรียกสอบซ่อม) 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชา รวบรวมรายชื่อเฉพาะนิสิตท่ีตก (พร้อมคะแนน) 

 

ส่งข้อมูลให้นักวิชาการผู้ดูแลของแต่ละสาขาหลักสูตรเพื่อรวบรวม  

 

 

 นักวิชาการของแต่ละสาขาหลักสูตร สรุปข้อมูลทั้งหมด  

“ชื่อนิสิต-รายวิชาที่สอบตก-คะแนน-ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา” 

(เน้นนิสิตท่ีตกต้ังแต่สองวิชาขึ้นไป) 

 

 

  ส่งให้อาจารย์หัวหน้าสาขา     

        (MD, ATM, EMO)              ส่งต่อผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต  

                    ปรึกษา                                  เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนิสิต 

                     ร่วมกัน 

             แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต         ไม่ดีขึ้น            

(Pre-clinic, MD, ATM, EMO) 

               รายงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต 

 อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยปัญหา      

ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหา     

        รายงานคณะกรรมการบริหาร 

       เขียนสรุปใน “แบบบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษา” 

      ปิดผนึกแล้วส่งกลับงานกิจการนิสิต 

 
 

 



 

หลักการให้ค าปรึกษานิสิต 

 การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือโดยอาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา 
(อาจารย์หรือบุคลากร) และผู้รับค าปรึกษา (ในที่นี้ คือ นิสิต) ผู้ให้ค าปรึกษาจะใช้เทคนิคและข้ันตอนต่างๆ 
ช่วยให้นิสิตได้ส ารวจปัญหาของตน เข้าใจที่มาของปัญหา และมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหา น าไปสู่การ
พัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้น 

 การให้ค าปรึกษา จะต้องยึดผู้รับค าปรึกษา (นิสิต) เป็นหลัก ผู้ให้ค าปรึกษาต้องยอมรับความแตกต่าง 
เคารพในศักดิ์ศรีและความมีคุณค่าของนิสิตแต่ละราย การเข้ารับค าปรึกษาควรเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
อย่างไรก็ตาม หากเป็นปัญหาส าคัญท่ีจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือหรือเป็นปัญหาความผิดทางวินัย อาจารย์
ที่ปรึกษาสามารถขอนัดพบนิสิตเพื่อสอบถามและให้ค าปรึกษาได้ตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

 

เป้าหมายของการให้ค าปรึกษา 

 กระบวนการให้ค าปรึกษาท่ีแท้จริง จะต้องมีทิศทางและมีเปูาหมายของการให้ค าปรึกษา มิเช่นนั้นแล้ว
การให้ค าปรึกษาคงเป็นไปอย่างเลื่อนลอย ไม่มีเปูาหมาย ไม่มีการประเมินผล และไม่มีที่สิ้นสุด  

เปูาหมายของการให้ค าปรึกษาสามารถแบ่งตามระยะเวลาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

 เปูาหมายระยะสั้น หมายถึง ในการให้ค าปรึกษาครั้งแรกๆ ควรจะเป็นไปเพ่ือช่วยให้นิสิตได้ระบาย
ความเครียด ทั้งเรื่องราวปัญหา และอารมณ์ความรู้สึก ท าให้นิสิตรู้สึกอบอุ่นใจ มีความหวังที่มีอาจารย์หรือ
บุคลากรยินดีรับฟังปัญหาและแสดงความเต็มใจช่วยเหลือ  

 เปูาหมายระยะกลาง หมายถึง การให้ค าปรึกษาในช่วงระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือน ควร
ตั้งเปูาหมายไปในทิศทางท่ีจะช่วยให้นิสิตเกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาหรืออาการความเครียดของตน เข้าใจ
ที่มาของปัญหาทั้งท่ีเกิดจากส่วนของตน ของผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อม ยอมรับปัญหาที่เก่ียวข้องกับการกระท าของ
ตน มีความคิดอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไข และลงมือหาวิธีแก้ไขปัญหา 

 เปูาหมายระยะยาว หมายถึง ภายหลังจากท่ีนิสิตสามารถลงมือเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาได้แล้ว ผู้ให้
ค าปรึกษาควรมีการติดตามเพ่ือคอยส่งเสริมผลักดันให้นิสิตได้ฝึกฝนการใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ได้เรียนรู้
ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ 

  

 

 



 

สถานที่ให้ค าปรึกษา 

 ควรเป็นสถานที่ท่ีมีความเป็นสัดส่วน ส่วนตัว เงียบสงบ มีอากาศถ่ายเท สะอาด แสงสว่างพอเหมาะ 
บรรยากาศในห้องสบาย ผ่อนคลาย นอกจากนี้ ควรเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นไว้ในห้องให้พร้อมใช้ เช่น กระดาษ
ทิชชู กระดาษ ปากกา แบบคัดกรอง เอกสาร หนังสือ เป็นต้น 

 

คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 

 คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาที่ดี เป็นสิ่งที่อาจารย์และบุคลากรควรทราบ เพราะการวางตนให้มี
ลักษณะบุคลิกภาพของผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีตลอดการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต จะสามารถช่วยเพิ่มความไว้วางใจและ
ความเคารพนับถือจากนิสิต อันจะท าให้กระบวนการช่วยเหลือนิสิตเป็นไปได้ง่ายขึ้น   

 คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีมีหลายประการ ได้แก่   

 -  เข้าใจตนเองและยอมรับความคิด ความรู้สึกของตนเอง 

 - มีคุณธรรมและความเสียสละ 

 - มีบุคลิกเปิดเผย น่าไว้วางใจ อบอุ่นเป็นมิตร เป็นผู้รับฟังที่ดี 

 - สุขภาพจิตดี อารมณ์ม่ันคง อดทน ใจเย็น 

 - มีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ 

 -  ให้เกียรติและยอมรับผู้ที่มาขอรับค าปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข  

 - ไม่ตัดสิน ประเมิน วิพากษ์วิจารณ์ หรือต าหนิ 

 - ยอมรับความแตกต่างและเข้าใจบริบทของแต่ละบุคคล  

 - สามารถจับประเด็นได้ไวและถูกต้อง (แต่ไม่ใช่รีบเร่ง) 

 - ช่างสังเกต ไวต่อความรู้สึก แสดงความเห็นอกเห็นใจได้ 

 

 

 

 



 

จรรยาบรรณของการให้ค าปรึกษา 

 เมื่อนิสิตมีความไว้วางใจต่ออาจารย์หรือบุคลากรผู้ให้ค าปรึกษา นิสิตอาจจะเปิดใจยอมเปิดเผยเล่า
เรื่องราวบางอย่างที่เป็นความลับส่วนตัวให้ฟัง จึงจ าเป็นที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีจรรยาบรรณมาคอยก ากับ 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์และความเป็นส่วนตัวให้แก่นิสิตที่มาขอรับค าปรึกษาเสมอ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้ง
ปัจจุบันและตลอดไป  

 จรรยาบรรณท่ีผู้ให้ค าปรึกษาพึงยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ 

 - มีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ 
 - ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม  
 - รักษาผลประโยชน์ของผู้รับค าปรึกษา (นิสิต) เสมอ  
 - ไม่กระท าการท่ีอาจมีผลเสียหรืออันตราย 
 - ให้เกียรติและเคารพสิทธิของผู้รับค าปรึกษา (นิสิต) 
 - รักษาความลับทุกเรื่อง ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้รับค าปรึกษา (นิสิต) ยกเว้น กรณีท่ีเป็น
อันตรายต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น อาจจ าเป็นต้องรายงานผู้ที่เก่ียวข้อง  
 - ให้เกียรติผู้ให้ค าปรึกษาท่านอื่น ไม่ต าหนิ วิพากษ์วิจารณ์ 
 

ขั้นตอนและวิธีการให้ค าปรึกษา 
ขั้นที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ 
 -  ผู้ให้ค าปรึกษายิ้มแย้มแจ่มใส เชื้อเชิญให้นั่ง แนะน าตัวเอง (กรณีไม่รู้จักกัน)  
 -  อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา แจ้งเรื่องการรักษาความลับให้ทราบ  
 -  พูดคุยเรื่องทั่วไปสั้นๆ ก่อน เพ่ือลดความประหม่า กังวล และสร้างความไว้ใจ 
ขั้นที่ 2 ส ารวจปัญหาและความต้องการ 
 -  เริ่มให้นิสิตเล่าสาเหตุที่มาปรึกษา เล่าระบายเรื่องราวและความรู้สึกต่างๆ  
 -  ผู้ให้ค าปรึกษาควรรับฟังให้มาก รับฟังอย่างตั้งใจและกระตือรือร้น  
 -  พยายามค้นหาปัญหา ส ารวจสถานการณ์ ผลกระทบ และหาสาเหตุที่แท้จริง 
 -  ชี้ชวนให้นิสิตตระหนักถึงปัญหา ยอมรับปัญหา (ปรับเปลี่ยนความคิด)  
 -  ก าหนดเปูาหมายที่จะท าในระยะสั้นและระยะกลาง 
 -  ใช้เทคนิคการพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ สะท้อนความคิด สะท้อนความรู้สึก ให้ก าลังใจ 
ขั้นที่ 3 หาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 -  กระตุ้นให้นิสิตคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธี (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
 -  ทบทวนข้อดี ข้อเสียของแต่ละวิธี และเปรียบเทียบกัน โดยผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ 
 -  สรุปความ ทบทวน แล้วให้นิสิตเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม 
ขั้นที่ 4 วางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 -  ให้นิสิตก าหนดขั้นตอน รายละเอียด และระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 
 -  ก าหนดแนวทางประเมินผล 
 -  ให้ก าลังใจในการปฏิบัติ  



 

 -  อาจชักชวนให้เขียนแผนปฏิบัติหรือข้อตกลง 
ขั้นที่ 5 ปิดการให้ค าปรึกษาในแต่ละครั้ง 
 -  ส่งสัญญาณบอกเวลาเมื่อใกล้สิ้นสุดเวลาให้ค าปรึกษา  
 -  ให้นิสิตสรุปปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข  
 -  ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาด 
 -  ตกลงก าหนดวันนัดครั้งถัดไปร่วมกัน 
 
แนวทางปฏิบัติหลังการให้ค าปรึกษา 
 หลักฐานของการให้ค าปรึกษาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้ข้อมูลของการให้ค าปรึกษาต่างๆ ไม่
เลือนรางหายไปกับกาลเวลา ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในภายภาคหน้า ใน
กรณีท่ีนิสิตมีปัญหารุนแรงมากข้ึน ดังนั้น จึงขอความกรุณาอาจารย์บันทึกการให้ค าปรึกษาในแต่ละครั้ง ลงใน 
“แบบบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษานิสิต” (มีตัวอย่างเอกสารหน้าถัดไป) และส่งกลับงานกิจการนิสิต  
ทั้งนี้ในเบื้องต้นขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลหลัก โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาลงชื่อรับรองเพ่ือรับทราบ
ปัญหาเบื้องต้นด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาสามารถลงความเห็นและเลือกขอส่งปรึกษาต่อได้ใน
กรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ซึ่งผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีฝุายกิจการนิสิต (หรือฝุายวิชาการและ
กิจการนิสิต) จะเป็นผู้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติต่อไป   
 
 
หนังสืออ้างอิง 
มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ. เทคนิคการให้ค าปรึกษา : การน าไปใช้. ขอนแก่น: สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ
ให้ค าปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,  2552. 
 

 



 

 

 



 

 



 

ปฏิทินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 

หมวด ภาคการศึกษาท่ี 
1/2560 

ภาคการศึกษาท่ี 
2/2560 

1.หมวดการพบนิสิตในที่ปรึกษา  
1.1 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการพบนิสิตในที่ปรึกษา (ส าหรับนิสิต
ชั้นปีที่ 1) 

24-25 ก.ค.60   

1.2 การติดตามนิสิตในที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษา ส าหรับนิสิตทุก
ชั้นปี  

ภายในสัปดาห์ที่ 2  ภายในสัปดาห์ที่ 2 

1.3 การรายงานข้อมูลพฤติกรรมของนิสิต   ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา 
2. หมวดทุนการศึกษา   
2.1 การบันทึกรายงานการช่วยเหลือทุนการศึกษานิสิตในกรณีฉุกเฉิน  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา 
2.2 การให้ความคิดเห็นในกรณีในที่ปรึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา  ตลอดปีการศึกษา 
3.หมวดกิจกรรม  
3.1 กิจกรรมที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรเข้าร่วม    
1.งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่  24-25 ก.ค.60   
2.พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์  31 ส.ค.60   
3.งานเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพ่ือเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญา
บัตร  

ธ.ค.60   

4.พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการส าหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์   ม.ค.61 
5.งานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย    เม.ย.61  
6.โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา    มิ.ย.61  
3.2 การพิจารณาให้นิสิตในที่ปรึกษาด ารงต าแหน่งต่างๆ   ม.ค.-ก.พ. 61  
4.หมวดเกณฑ์ทหาร  
4.1 การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.60  
4.2 การเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ตาม
ข้อตกลงของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม 

 1-30 ม.ค.61  

5.งานวินัยนิสิต   
5.1 การขอหนังสือรับรองความประพฤติ  ตลอดปีการศึกษา  

 

 

 

 

 



 

บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนิสิต  

1.หมวดการพบนิสิตที่ปรึกษา 
1.1 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการพบนิสิตในที่ปรึกษา (ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1)  
 บทบาทและหน้าที่  
 กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการพบนิสิตในที่ปรึกษาส าหรับนิสิตใหม่ เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น
และส าคัญมาก อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตควรเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบนิสิตในที่ปรึกษา  โดยวัน
เวลาในการจัดกิจกรรมจะยึดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาควร
ปฏิบัติ  ดังนี้   
 1.แนะน าให้นิสิตกรอกข้อมูลในสมุดรายงานประจ าตัวนิสิต แฟูมประวัตินิสิตให้ครบถ้วนและส่งคืนที่
งานกิจการนิสิตตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 2.บันทึกข้อมูลที่จ าเป็นของนิสิตในที่ปรึกษา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการเจ็บปุวย ฯลฯ  
 3.แนะน าช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ประจ าชั้น เจ้าหน้าที่ฝุายวิชาการและฝุาย
กิจการนิสิต  
 4.แนะน าการใช้ชีวิตและการปรับตัวส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
 5.แนะน าเรื่องหลักสูตรและข้ันตอนการลงทะเบียนที่จ าเป็นเบื้องต้นให้นิสิตใหม่ทราบ   
 6.เรื่องอ่ืนๆ ที่จ าเป็น   
 
1.2 การติดตามนิสิตในที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษา ส าหรับนิสิตทุกชั้นปี 
 บทบาทและหน้าที่  
 เมื่อสิ้นปีการศึกษา งานกิจการนิสิตจะแจกสมุดประจ าตัวคืนให้นิสิต เพื่อให้นิสิตไปพบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือรายงานผลการเรียนและพบปะนิสิตประจ าภาคการศึกษา  โดยนิสิตแต่ละคนจะเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าภาคการศึกษา  สิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรปฏิบัติ  
 1.เรียกพบนิสิตในที่ปรึกษาเข้าพบเพื่อติดตามผลการศึกษา  
 2.ให้ความเห็นและข้อแนะน าเบื้องต้นโดยบันทึกลงในช่องความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา  
 3.สอบถามข้อมูล พฤติกรรม ปัญหาความต้องการ หรืออ่ืนๆของนิสิต และหากมีข้อมูลที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่าจะต้องด าเนินช่วยเหลือหรือรายงานผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าบันทึกถึงผู้ช่วยคณบดี 
หรือรองคณบดีที่รับผิดชอบโดยตรง  
 4.ตรวจสอบและให้นิสิตบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น หมายเลขโทรศัพท์นิสิต หมายเลขโทรศัพท์
ผู้ปกครอง   
 
1.3 การรายงานพฤติกรรรมนิสิตในที่ปรึกษา  
 บทบาทและหน้าที่  
 อาจารย์ที่ปรึกษาควรศึกษาข้อมูลของนิสิตในที่ปรึกษา เช่น ข้อมูลครอบครัว  ข้อมูลพฤติกรรม ฯลฯ  
ในกรณีที่นิสิตในที่ปรึกษามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยและเป็นพฤติกรรมเสี่ยง อันจะส่งผลต่อสวัสดิภาพนิสิต  ส่งผล
ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตของนิสิต และเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆของคณะและ
มหาวิทยาลัย  อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวให้งานกิจการนิสิตทราบ   
(ดูรายละเอียดเรื่องแนวปฏิบัติระบบการดูแลนิสิต หน้า 4 )   



 

2. หมวดทุนการศึกษา   
 
ข้อมูลทุนการศึกษาของนิสิตคณะแพทยศาสตร์   
 1.ทุนการศึกษารายปี ได้แก่ ทุนการศึกษาท่ีจัดสรรให้กับนิสิตเป็นรายปีโดยไม่มีข้อผูกพัน ไม่ได้รับ
ต่อเนื่องและเม่ือสิ้นปีการศึกษานั้น ๆ ถือว่าสิ้นสุดการรับทุนนั้นโดยปริยาย ในแต่ละปีการศึกษา จะมี
ทุนการศึกษารายปีจ านวนหลายทุน แต่ละทุนจะมีมูลค่าแตกต่างกันออกไป เช่น ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ทุนเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์  ทุนนักกิจกรรม  ทุนภูมิพล ทุนมูลนิธิต่าง ๆ ทุนการศึกษา
ตามท่ีมีผู้บริจาคให้เป็นรายปี เป็นต้น 
 2. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนการศึกษาท่ีจัดสรรให้กับนิสิตต่อเนื่องไปจนส าเร็จการศึกษา 
หรือไม่ก็มีเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนให้กับนิสิตมากกว่าปีการศึกษาเดียว  อาทิเช่น ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช  
ทุนมูลนิธิโอสถสภา ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ ทุนส านักงานประกันสังคม ทุนมูลนิธิช่วยเหลือ
นักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นต้น ทั้งนี้นิสิตที่ขอรับทุนการศึกษาต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละ
ทุนการศึกษาด้วย    
 การสมัครทุนการศึกษารายปี / ทุนการศึกษาต่อเนื่อง  : ใช้ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่เจ้าของหรือ
หน่วยงานที่ให้ทุนก าหนด หรือในกรณีที่เจ้าของทุนหรือหน่วยงานที่ให้ทุนไม่ก าหนด ให้ใช้แบบฟอร์มการสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 
www.med.msu.ac.th  เลือกคอลัมน์ “ส าหรับนิสิต” การส่งใบสมัครสามารถส่งใบสมัครที่งานกิจการนิสิต 
คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ในเมือง   
การสัมภาษณ์และการคัดเลือก : คณะแพทยศาสตร์จะท าการคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด โดยจะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจะประกาศผลให้นิสิตทราบที่ เวบไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ 
www.med.msu.ac.th   ส าหรับนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดหากเลย
ระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์   
 3.ทุนการศึกษากู้ยืมที่ต้องช าระคืนพร้อมดอกเบี้ย ได้แก่  
 3.1 กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  เป็นทุนการศึกษาท่ีจัดสรรให้กับนิสิตเพ่ือกู้ยืมไปใช้จ่ายเป็น
ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพรายเดือน  แต่มีเงื่อนไขให้ช าระคืนทั้งดอกเบี้ย   
 การสมัคร : ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 1 และรายใหม่ ให้สมัครในระบบ E-Studentloan ในระยะเวลาที่กองทุน
เปิดรับสมัคร และให้ยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดท่ีงานกิจการนิสิต  โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัคร
ได้ที่ www.estudentloan.or.th หรือ   www.stdloan.msu.ac.th 
 3.2 กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกผันรายได้ในอนาคต (กรอ.) คือกองทุนส าหรับนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษากู้ยืมเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
ครองชีพระหว่างศึกษา  คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น   
 สมัคร : ผู้กู้ยืมชั้นปีที่ 1 และรายใหม่ ให้ยื่นเอกสารการสมัครในระบบ E-Studentloan ในระยะเวลา
ที่กองทุนเปิดรับสมัคร และให้ยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดท่ีงานกิจการนิสิต  โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
การสมัครได้ที่ www.estudentloan.or.th หรือ   www.stdloan.msu.ac.th 
 
 
 
 

http://www.stdloan.msu.ac.th/
http://www.stdloan.msu.ac.th/


 

  บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา   
 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตควรศึกษาข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ และแนะน าให้นิสิตเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารด้านทุนการศึกษาต่างๆ จากเว็ปไชด์คณะแพทยศาสตร์  เว็ปไซด์กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หรือจากหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  และมีข้อพึงปฏิบัติดังนี้  
 1.กรณนีิสิตประสงค์ขอสมัครรับทุนการศึกษา จะต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกครั้ง กรณีที่
อาจารย์ที่ปรึกษาติดภารกิจ ให้มอบหมายอาจารย์ประจ าชั้นท าหน้าที่แทน   
 การให้ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษามีความส าคัญมาก เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ทราบข้อมูล
ของนิสิตมากที่สุด  ควรสอบถามข้อมูลและรายละเอียดสภาพปัญหาของนิสิตอย่างละเอียดถี่ถ้วน  
 2.การติดตามพฤติกรรมของนิสิตในที่ปรึกษาทีได้รับทุนการศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบว่านิสิต
ในที่ปรึกษาได้รับทุนการศึกษาอะไร  จากองค์กรไหน และมีรายละเอียดและเงื่อนไขทุนอย่างไร  หากมีข้อมูลที่
เกีย่วข้อง ให้รายงานข้อมูลให้งานกิจการนิสิตทราบโดยด่วน  นิสิตมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการรับ
ทุนการศึกษา หรือหากเป็นนิสิตที่ได้รับทุนแล้วมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว  เป็นต้น   
 
3.หมวดกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรเข้าร่วม 
 1.งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบนิสิตใหม่ในท่ีปรึกษา  แนะแนวทางการศึกษาและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย   
 2.พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์   เป็นพิธีมีความส าคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่ท างานมาเป็นประเพณี ที่ศิษย์
ตจะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์   รวมทั้งเป็นการขอขมาหากศิษย์ได้ล่วงเกินครูอาจารย์โดย
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม    
 3.งานเตรียมความพร้อมบัณฑิตเพ่ือเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร   การฝึกซ้อมบัณฑิตใน
การเช้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  พบปะนิสิตในที่ปรึกษา รวมทั้งการบันทึกภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต    
 4.พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการส าหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์   เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนิสิต   
 5.งานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีสุดท้าย  พบปะนิสิตพูดคุยกับนิสิตในที่ปรึกษา แนะแนวทางในการ
ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา   
 6.โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จ าเป็น เช่น แนวทางการท าหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษา  ระเบียบประกาศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านการให้ค าปรึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ    
 
3.2 การพิจารณาให้นิสิตในที่ปรึกษาด ารงต าแหน่งต่างๆ 
 ในกรณีที่นิสิตในที่ปรึกษาประสงค์จะด ารงต าแหน่งในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ท าหน้าที่ให้ความเห็นในใบสมัครทุกครั้ง โดยมีเงื่อนไขตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้  
 1.นิสิตสาขาแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.25  ขึ้นไป   
 2.นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  เกรดเฉลี่ย  ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป   
 3.นิสิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เกรดเฉลี่ย  ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป   
 ทั้งนี้หากนิสิตเกรดไม่เป็นไปตามที่ระบุ ขึ้นอยู่กับความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝุาย
กิจการนิสิต    ทั้งนี้หากมีการอนุญาตให้นิสิตกลุ่มท่ีเกรดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องก ากับดูแล
อย่างใกล้ชิด   



 

4.หมวดเกณฑ์ทหาร 
 4.1 การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ส าหรับนิสิตที่ไม่เรียนวิชา รด . หรือ เรียน 
รด.ไม่ครบ 3 ปี และได้รับหมายเรียกให้เข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ (เกณฑ์ทหาร)  นิสิต
จะต้องด าเนินการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม  ก่อนปีที่จะครบก าหนดการเกณฑ์
ทหาร ยกตัวอย่างเช่น  
 นิสิตได้รับหมายเรียกเข้าตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ วันที่ 3 เมษายน 2560 นิสิตจะต้องยื่น
เรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม  2559  เป็นต้น ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์จะประกาศ
ให้นิสิตทราบเป็นระยะ  โดยจะต้องแนบเอกสาร ดังนี้  
 1.ส าเนา สด.9 ใบส าคัญทางทหาร       2 ฉบับ 
 2.ส าเนา สด.35 หมายเรียกเข้าตรวจเลือกฯ     2 ฉบับ 
 3.ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบัตรประชาชน,ส าเนาบัตรนิสิต อย่างละ  2 ฉบับ 
 4.หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ขอได้จากกองทะเบียนและประมวลผล)  2 ฉบับ 
 5. เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ อย่างละ   2 ฉบับ 
 ทั้งนี้นิสิตที่ท าเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจะต้องเป็นนิสิตสถานะปกติเท่านั้น นิสิตที่อยู่ระหว่างพัก
การเรียนไม่สามารถท าเรื่องขอผ่อนผันและสถานะการผ่อนผันจะสิ้นสุดเมื่อนิสิตได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษา  โดยให้นิสิตท าเรื่องขอผ่อนผันทหารที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองสถานะ การผ่อนผันให้นิสิตน าไปแสดง ณ วันตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการในพื้นท่ีที่ตนเองสังกัด และจะต้องไปแสดงตัวและขอผ่อนทุกปี จนกว่าจ ะส าเร็จการศึกษา   
 
 4.2 การเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ตามข้อตกลงของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม (ส าหรับนิสิตสาขาแพทยศาสตร์เท่านั้น) โดยซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จะท า
การส ารวจรายชื่อนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร์ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆและจะต้องเข้ารับ
การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในเดือน เมษายน ของทุกปี  ส่งให้กระทรวงสาธารณสุข
ภายในเดือน มกราคมของทุกปี และหากนิสิตได้รับการตรวจเลือกให้เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ 
จะต้องแจ้งให้ กลุ่มงานบริหารกลาง ส านักบริหารบุคคล กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง  
 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 1.ส ารวจสถานะทางทหารของนิสิต หากนิสิตจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ าการ 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและแนวปฏิบัติกับนิสิตตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การด าเนินการทั้งหมดต้อง
แจ้งให้นิสิตทราบว่าเป็นหน้าที่ท่ีนิสิตต้องปฏิบัติหากละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข     
 2.แจ้งให้นิสิตในที่ปรึกษาที่ขอผ่อนผันการเข้าเกณฑ์ทหารเข้ารายงานตัวตามวันที่ก าหนดเพื่อท าการ
ขอผ่อนผันเป็นประจ าทุกปี จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
 
 
 
 
 
 



 

5.หมวดงานวินัยนิสิต   
5.1 การขอหนังสือรับรองความประพฤติ  
 ในกรณีนิสิตหรือศิษย์เก่า ประสงค์จะขอหนังสือรองความประพฤติจากคณะแพทยศาสตร์  เพื่อใช้
ประกอบการสมัครท างาน การสมัครขอรับทุนการศึกษา การศึกษาต่อ หรือการรับรางวัลต่างๆ  โดยนิสิตหรือ
ศิษย์เก่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มของงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ และจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
ให้ความเห็นประกอบการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ทุกครั้ง  
 ข้อพึงปฏิบัติ ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษามีความจ าเป็นและส าคัญขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ความเห็นที่ตรงกับความเป็นจริง  
 *ในกรณีที่ก าลังศึกษาเคยมีประวัติกระท าผิดวินัยนิสิตทุกกรณี ไม่มีสิทธิขอหนังสือรับรองความ
ประพฤติได้  ทั้งนี้ข้ึนอยู่ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจการพิจารณาออกหนังสือรับรองเป็นรายกรณีไป   
 
 
5.2 บทบาทหน้าที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับงานวินัยนิสิต  
 ในกรณีที่คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรายงานพฤติกรรมของนิสิต  กระบวนการทางวินัยนิสิต  อาจารย์ที่
ปรึกษา จะต้องอยู่ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง   กระบวนการสืบข้อเท็จจริง  ร่วมทีมกิจการนิสิตของคณะ
แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบ  ประกาศ  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนิสิต 

ที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวปฏิบัติของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง   แนวปฏิบัติของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัยของนิสิต สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเห็นควรยกเลิกประกาศคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติของ
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓   และก าหนดแนวปฏิบัติของนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึง การก ากับและการลงโทษทางวินัยนิสิต ดังนี้  
ตอนที่ ๑ เครื่องแต่งกายนิสิต   

 ข้อ ๑ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแต่ง
กายส าหรับนิสิตภาคปกติ ช้ันปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๘ แต่มีรายละเอียดที่เพิ่มเติมและต้องปฏิบัติ ดังนี ้
 เครื่องแต่งกายส าหรับนิสิตชาย  
 (๑)  เวลาปกติ เครื่องแต่งกายประกอบด้วย กางเกงขายาว ไม่รัดรูป สีด า สีเทา หรือสีกรมท่า ห้ามสวมกางเกงยีนส์  
เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว เวลาสวมใส่ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง เข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สวมถุงเท้าสีด า รองเท้าคัท
ชูหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย ปลายไมแ่หลม อนึ่ง ส าหรับนิสิตชายชั้นปีท่ี ๑  ให้สวมเสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทามี
ตรามหาวิทยาลัย 
 (๒)  ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัย หรือของคณะแพทยศาสตร์ เครื่องแบบลักษณะเดียวกันกับท่ีกล่าวไว้ในวรรค
แรกของข้อ (๑) แต่กางเกงต้องเป็นสีเทาและเสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาวไม่พับแขน เวลาสวมใส่ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง เข็มขัด
ตรามหาวิทยาลัย  สวมถุงเท้าสีด ายาวเหนือข้อเท้า รองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มี ลวดลาย ปลายไม่แหลม ผูกเนคไท
สีเทามีตรามหาวิทยาลัย 

 เครื่องแต่งกายส าหรับนิสิตหญิง  
 (๑)  เวลาปกติ เครื่องแต่งกายประกอบด้วย กระโปรงสีด า สีเทา หรือสีกรมท่า กระโปรงยาวคลุมเข่าทรงสุภาพ
เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะเงิน มีรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ๕ เม็ด เวลาสวมใส่ให้สอด
ชายเสื้อไว้ในกระโปรง กลัดเข็มกลัดเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัยที่อกเบื้องซ้าย เข็มขัดตรามหาวิทยาลยั รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
ห้ามปลายแหลม ห้ามส้นแหลม  ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน ๒ นิ้ว        อนึ่งส าหรับนิสิตหญิงช้ันปีท่ี ๑ อนุญาตให้สวม
รองเท้าผ้าใบสีขาวสุภาพ  
 (๒)  ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัย หรือของคณะแพทยศาสตร์ เครื่องแบบลักษณะเดียวกันกับท่ีกล่าวไว้ในวรรค
แรกของข้อ (๑) เว้นแต่กระโปรงต้องเป็นสีเทา รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า  ห้ามหนังแก้ว ไม่มีโลหะ ห้ามปลายแหลม ห้ามส้น
แหลม  ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน ๒ นิ้ว   
 ข้อ ๒ การสวมเครื่องแบบปฏิบัติการ นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องเรียบร้อยตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ ท่ี
ก าหนดใหน้ิสิตแต่ละสาขาแต่งเครื่องแบบขณะฝึกปฏิบัติงานเฉพาะสาขาวิชาชีพ  
 ข้อ ๓ ไม่อนุญาตให้นิสิตสวมชุดพลศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเข้าเรียนวิชาปกติทั่วไป ยกเว้นได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์เจ้าของรายวิชาเป็นกรณีไป อนึ่ง อนุโลมให้นิสิตสวมชุดพลศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่ัวโมง
ปฏิบัติการ รายวิชาหัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ได้  
 ข้อ ๔  นิสิตต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิตในการเข้าช้ันเรียน เข้าห้องสอบ หรือการติดต่อประสานงาน และต้อง
แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติการในขณะฝึกปฏิบัติงาน    



 

 กรณีนิสิตเข้าติดต่องานท่ีคณะแพทยศาสตร์นอกวันและเวลาราชการ ให้นิสิตแต่งกายตามข้อ ๑ (๑) ทั้งนี้ อนุญาตให้
นิสิตแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ได้แก่ เสื้อทรงสุภาพ  นิสิตชายสวมกางเกงขายาวสีสุภาพ นิสิตหญิงสวมกางเกงขายาวสีสุภาพหรือ
กระโปรงคลุมเข่าสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ  
 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ จะไม่รับติดต่องานและไม่ให้บริการแก่นิสิต
ที่แต่งกายนอกเหนือจากที่ก าหนดในประกาศนี้ หากพบเห็นนิสิตแต่งกายไม่ถูกระเบียบให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีงานกิจการนิสิต คณะ
แพทยศาสตร์ เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 นิสิตคณะแพทยศาสตร์ พึงตระหนักและเห็นความส าคัญของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อเป็นการสร้าง
วินัยและเป็นแบบอย่างท่ีดีในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
 ข้อ ๕  ทรงผม  
 นิสิตชาย  ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินทรงผมรองทรง ห้ามดัด ห้ามย้อม หรือท าสีผมนอกเหนือจากสีผม
ธรรมชาติ  
 นิสิตหญิง ตัดผมสั้นหรือยาวพองาม แต่งผมทรงสุภาพ ห้ามย้อมผมโทนสีทอง สีแดง หรือสีผิดธรรมชาติ หากไว้ ผม
ยาวต้องรวบมัดให้เรียบร้อยในขณะเวลาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

 ข้อ ๖ ห้ามนิสิตทาเล็บมือเล็บเท้า ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามนิสิตชายใส่ต่างห ูห้ามนิสิตหญิงใส่ต่างหูแบบแฟช่ัน  
ตอนท่ี ๒  การเข้าเรียนในห้องบรรยายและห้องฝึกปฏิบัติการ  
 ข้อ ๗  นิสิตต้องเข้าเรียนตรงเวลาตามตารางเรียน ถ้านิสิตมาไม่ทันเช็คช่ือหรืออาจารย์เริ่มสอนจะถือว่ามาสาย หาก
มาสาย ๒ ครั้ง จะเท่ากับขาดเรียน ๑ ครั้ง แต่หากมาสายเกิน ๑๕ นาที จะถือว่าขาดเรียนทันที ยกเว้นกรณีมีเหตุจ าเป็น ซึ่งให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจ ารายวิชานั้น 

 ข้อ ๘  ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในห้องเรียน  
 (๑)  ไม่น าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปรับประทานในห้องเรียนโดยเด็ดขาด  
 (๒)  ระหว่างการเรียนการสอน ห้ามนิสิตออกจากห้องเรียนหรือลุกเดินจากท่ีนั่งจนรบกวนผู้อื่น (หากมีความ
จ าเป็นต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ)   
 (๓)  นิสิตไม่ควรพูดคุยกันในขณะที่อาจารย์ก าลังสอน 

 (๔)  ห้ามนิสิตคุยโทรศัพท์หรือเล่นอินเตอร์เน็ตระหว่างการเรียนการสอน ปิดเสียงโทรศัพท์ขณะเข้าช้ันเรียน 

 (๕)  เพื่อเป็นการให้เกียรติและเคารพอาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้น รวมถึงสถานท่ีเรียน นิสิตพึงมีพฤติกรรม 
กิริยามารยาทอยู่ในอาการส ารวม เช่น ไม่นั่งชันเข่า ไม่นั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้ ไม่นั่งขาไขว่ห้าง ไม่เอาเท้าพาดเก้าอ้ี ไม่ถ่างขาจน
เกินงาม ไม่หยอกล้อกับเพื่อน เป็นต้น  
 ข้อ ๙  ห้ามนิสิตใช้หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาต 

 ข้อ ๑๐  นิสิตต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียน และห้ามขีดเขียนบนโต๊ะ เก้าอ้ี หรืออุปกรณ์ต่าง  ๆ

 ข้อ ๑๑  เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดปัญหาโลกร้อน ให้นิสิตช่วยกันเปิดปิดเครื่องฉายภาพ  
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไฟฟูาแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ก่อนเริ่มเรียนและหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว  
ตอนท่ี ๓  การลาเรียน ลากิจกรรม  
 ข้อ ๑๒  การลาปุวย ให้นิสิตแจ้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโดยตรง และน าใบลาปุวยย้อนหลัง มาส่งภายใน ๓ 
วันท าการหลังกลับเข้าเรียน หากนิสิตไม่ส่งใบลาปุวย จะถือว่านิสิตขาดเรียนในคาบนั้น ทั้งนี้ หากลาปุวยนานเกิน ๓ วัน ต้อง
แนบใบรับรองแพทย์มาด้วยเสมอ (ดาวน์โหลด “แบบฟอร์ม ใบลากิจ ลาปุวย”) 
 ข้อ ๑๓  การลากิจ ให้นิสิตขออนุญาตอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโดยตรง เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๒ วันท าการ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงช่ือรับรองเหตุผลด้วย ท้ังนี้ การอนุญาตให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย ์(ดาวน์
โหลด “แบบฟอร์ม ใบลากิจ ลาปุวย”) 
 อน่ึง การลาปุวยโดยไม่ส่งใบลาหรือใบรับรองแพทย์ หรือการลากิจ โดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้า ถือเป็นการขาดเรียน  
 ข้อ ๑๔  กรณีมีค าสั่งให้ไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรม แล้วนิสิตไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ นิสิตต้องเขียน
บันทึกช้ีแจงการไม่ไปราชการต่องานกจิการนิสิต โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงช่ือรับรองเหตุผลด้วย (ดาวน์โหลด “แบบฟอร์ม 
ช้ีแจงไม่ไปราชการ”)   
 ข้อ ๑๕  กรณีไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณะแพทยศาสตร/์สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร/์องค์การ
นิสิตและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้นิสิตเขียนใบลากิจกรรมส่งที่งานกิจการนิสิต โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงช่ือรับรอง



 

เหตุผลด้วย ท้ังนี้ การอนุญาตให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกิจกรรมนั้นๆ หากนิสิตไม่เข้าร่วม
กิจกรรมโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น จะมีผลต่อการพิจารณารับทุนการศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่นิสิตพึงจะ
ได้รับ (ดาวน์โหลด “แบบฟอร์ม ใบลากิจกรรม”)   
 ข้อ ๑๖  การลาอุปสมบทหรือลาประกอบกิจต่างๆ ท่ีมีระยะเวลานาน  เช่น ลาเข้าร่วมกิจกรรมรักษาดินแดน (รด.) 
ฯลฯ  นิสิตพึงระลึกเสมอว่า อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาได้ ซึ่งนิสิตจะต้องรับผิดชอบตนเอง   
    สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ http://www.med.msu.ac.th  (คลิก-แบบฟอร์ม/ส าหรับนิสิต)  
ตอนท่ี ๔ การสอบของนิสิต  
ข้อ ๑๗  นิสิตต้องมีเวลาเรียนในรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน ท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือฝึกงาน       ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบ 

 ข้อ ๑๘  การเข้าสอบภาคทฤษฎี ให้เข้าห้องสอบตามเวลาที่ก าหนด หรืออย่างช้าไม่เกิน ๓๐ นาทีหลังเริ่มท าการสอบ 
หากนิสิตมาสายเกิน ๓๐ นาที กรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้เข้าห้องสอบ แต่จะต้องถูกหักคะแนนสอบท่ีท าได้ออกจ านวน
ร้อยละ ๑๐ ของคะแนนเต็มในการสอบครั้งนั้น  
 ข้อ ๑๙  การเข้าสอบภาคปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นสถานี ให้เข้าห้องสอบตามเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน หากนิสิตมาสายกว่า
เวลาที่ก าหนด กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ถือว่านิสิตขาดสอบ และไม่มีสิทธ์ิขอท าการสอบย้อนหลัง 
 ข้อ ๒๐  การลาสอบ กรณีนิสิตไม่สามารถเข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนดด้วยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุฉุกเฉินส าคัญ ให้
นิสิตหรือตัวแทนติดต่องานวิชาการโดยเร็ว เพื่อส่งใบลากิจ ลาปุวย (ลาปุวยต้องแนบใบรับรองแพทย์จากอาจารย์ประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงช่ือรบัรองเหตุผล และขออนุญาตอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาโดยตรง ท้ังนี้ ให้ข้ึนกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาร่วมกับอาจารย์หัวหน้าสาขาหรืออาจารย์หัวหน้า
กลุ่มวิชาปริคลินิก 

 หากนิสิตที่ไม่สามารถเข้าสอบตามวันและเวลาที่ก าหนด ไม่ได้ด าเนินการติดต่องานวิชาการเพื่อส่งใบลากิจ  ลาปุวย 
และขออนุญาตอาจารย์ ภายใน ๓ วันท าการนับจากวันสอบตามตารางสอบวิชานั้น หรือนิสิตได้ด าเนินการตามขั้นตอนแล้วแต่
ผลการพิจารณาของอาจารย์ไม่เห็นสมควรให้อนุญาตลาสอบ จะถือว่านิสิตขาดสอบ และไม่มีสิทธ์ิขอท าการสอบย้อนหลัง 

 ข้อ ๒๑  กรณีกระท าการทุจรติในการสอบ คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะแพทยศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาสอบสวน ซึ่ง
นิสิตจะถูกตัดคะแนนความประพฤติและอาจได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นคะแนนตัวอักษร F ในรายวิชานั้นๆ 

ตอนท่ี ๕  การขอใช้ห้องต่างๆ 

 ข้อ ๒๒  นิสิตสามารถขอใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน การประชุม และการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ โดยยื่นเรื่องขอใช้
ห้องล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วันท าการ ท่ีงานวิชาการหรืองานกิจการนิสิต โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ควบคุม
กิจกรรมให้การรับรอง (ดาวน์โหลด “แบบฟอร์ม ขอใช้ห้อง”) 
 ข้อ ๒๓  นิสิตผู้ยื่นเรื่องขอใช้ห้อง ต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของทางราชการภายในห้องไม่ให้เกิดความเสียหาย
หรือสูญหาย ถ้าหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ  
 ข้อ ๒๔  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือภารกิจ ให้นิสิตปิดเครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไฟฟูาแสงสว่าง 
เครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกชนิดให้อยู่ครบและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ หากมีสิ่งผิดปกติต้องรีบแจ้งงาน
วิชาการทราบ ท้ังนี้ นิสิตพึงหวงแหน เห็นคุณค่า และช่วยกันรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม  
 ข้อ ๒๕ ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องที่ขอใช้ท ากิจกรรม นิสิตต้องรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ตอนท่ี ๖ พฤติกรรม มารยาททางสังคม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ข้อ ๒๖  นิสิตพึงเคารพให้เกียรติ มีสัมมาคาราวะ และแสดงกิริยาสุภาพเรียบร้อยท้ังทางกายและวาจา ต่ออาจารย์ 
รุ่นพี่ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรทุกฝุายในสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาล  
 ข้อ ๒๗  นิสิตพึงเคารพสิทธิผู้ปุวย มีความรับผิดชอบ ให้เกียรติ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ปุวยและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยตระหนักถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ปุวยเป็นส าคัญ  
 ข้อ ๒๘  นิสิตพึงเป็นผู้เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ด ารงตนให้อยูใ่นคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ละเว้นการกระท าการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อตัวนิสิต ต่อคณะ ต่อมหาวิทยาลัย ต่อวิชาชีพ เช่น การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ อบายมุข  การพนัน การ
ครอบครองอาวุธ การก่อความไมส่งบ ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  



 

 ข้อ ๒๙  นิสิตพึงใช้สื่อสังคม (Social Media) ด้วยความรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการแพทย์ ห้ามเผยแพร่หรือ
เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของผู้ปุวย การแสดงความคิดเห็นหรือเขียนบทความให้ความรู้ต้องแสดงข้อเท็จจริงไม่บิดเบือน ห้าม
โฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยอ้างความเป็นแพทย์ ไม่กล่าวร้ายพาดพิงสถาบันใดๆ  ไม่ดูหมิ่นว่าร้ายหรือวิพากษ์วิจารณ์
ผู้อื่น  หลีกเลี่ยงการใช้ค าไม่สุภาพหรือการโต้เถียงกัน แยกเรื่องส่วนตัวและเรื่องวิชาชีพออกจากกัน ระมัดระวังการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนตนเพื่อปูองกันการถูกน าข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือเสียหาย    
ตอนท่ี ๗ การขับขี่ยานพาหนะและการปฏิบัติตามกฎจราจร 

 ข้อ ๓๐  นิสิตต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ จึงต้องเคารพกฎจราจร ดังนี้  
 (๑)  นิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ต้องมีใบอนุญาตขับข่ีและต้องแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีเมื่อถูกเรียกตรวจ 
 (๒)  นิสิตที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ นั่งซ้อนรวมกันท้ังหมดได้ไม่เกิน ๒ คน ทั้งผู้ขับข่ีและผู้นั่งซ้อนต้องสวมหมวกนิรภัย
ติดสายรัดคาง (คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายต้อนรับเฉพาะผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยเท่านั้น)  
 (๓)  นิสิตที่ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารที่น่ังข้างคนขับ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ 

 (๔)  นิสิตต้องไม่ขับขี่ยานพาหนะย้อนศรที่แสดงทิศทางการจราจร 

 (๕)  นิสิตต้องจอดรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ในบริเวณที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ส าหรับจอด 

 อนึ่ง นิสิตต้องขับข่ียานพาหนะและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเคร่งครัด 
 ข้อ ๓๑  นิสิตที่กระท าผิดกฎจราจร พึงเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือเจ้าหน้าที่
อื่นๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือคณะแพทยศาสตร์แต่งตั้งมอบหมายให้
ควบคุมดูแลการขับขี่ยานพาหนะตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด     
ตอนท่ี ๘ การก ากับและกรณีลงโทษ 

 นิสิตต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดใน
“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔” หรือตามที่ก าหนดในประกาศ
ฉบับน้ี ดังนี้ 
 ข้อ ๓๒  กรณีการแต่งกายผิดระเบียบ ไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม (ตามตอนท่ี ๑ ข้อ ๑-๖)  

 ครั้งท่ี ๑ ให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบว่ากล่าวตักเตือน และท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ครั้งท่ี ๒ ให้ตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 

 ครั้งต่อไป ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๐ คะแนน 

 ข้อ ๓๓  กรณีปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ในเวลาเรียน (ตามตอนท่ี ๒ ข้อ ๘-๑๐)  
 ครั้งท่ี ๑ ให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบว่ากล่าวตกัเตือน และท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งท่ี ๒ ให้ตัด
คะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 

 ครั้งต่อไป ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๐ คะแนน       
 ข้อ ๓๔  กรณีแสดงพฤติกรรมและมารยาททางสังคมที่ไม่เหมาะสม หรือกระท าผิดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ (ตามตอน
ที่ ๖ ข้อ ๒๖-๒๙) 
 ครั้งท่ี ๑ ให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบว่ากล่าวตักเตือน และท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งท่ี ๒ ให้ตัด
คะแนนความประพฤติ ๑๐ คะแนน 

 ครั้งต่อไป ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๕ คะแนน 
 ข้อ ๓๕  กรณีนิสิตไม่ให้ความร่วมมือ หรือกระท าการใดๆ ในลักษณะผิดวินัยจราจร (ตามตอนท่ี ๗ ข้อ ๓๐)  
  
  ครั้งท่ี ๑ ให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบว่ากล่าวตักเตือน และท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งท่ี ๒ ให้ตัด
คะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน 

  ครั้งต่อไป ให้ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ ๑๐ คะแนน  

 ข้อ ๓๖  ให้อาจารย์ทั่วไป อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ ารายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้มีสิทธ์ิตัดคะแนนความประพฤติของนิสิตที่กระท าความผิดตามประกาศนี้ทุกกรณ ี

 ข้อ ๓๗  กรณีที่มีปัญหาในการตีความ และกรณีอื่นใดท่ีไม่ได้ระบุไว้ท้ังในประกาศฉบับนี้หรือในระเบียบ“ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔” ให้คณะกรรมการวินัยนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ ภายใต้มติที่ประชุมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  



 

 ข้อ ๓๘  ให้รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้  
 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
     ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙  
   
 
             (รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ  อารีมิตร) 
                      คณบดีคณะแพทยศาสตร์   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การแต่งกายของนิสิตคณะแพทยศาสตร์  
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตคณะแพทยศาสตร ์
 
  เพื่อให้การแต่งกายของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เหมาะสม  ถูกต้องตามระเบียบ จึงก าหนดแนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดังต่อไปนี้  
  ๑.นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๘  
  ๒.นิสิตสามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติการตามสาขาวิชาชีพท่ีก าหนด ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายขณะฝึกปฏิบัติงานส าหรบันิสิตสาขา
แพทยศาสตร์  ลงวันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๒ , ประกาศของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบฝึก
ปฏิบัติการของนิสิตนิสิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และประกาศของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เครื่องแบบและเครือ่งแต่งกายขณะฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตสาขาเวชกิจฉุกเฉิน ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔   
  ๓.การแต่งกายของนิสิตขณะเข้าติดต่องานท่ีคณะแพทยศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ จะต้องแต่งกาย
ด้วยชุดนิสิต ตามข้อ (๑) หรือแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติการตามสาขาวิชาชีพท่ีก าหนด ตามข้อ (๒) หรือแต่งกายด้วยชุด
พลศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เท่านั้น  
  ๔.การแต่งกายของนิสิตขณะเข้าติดต่องานท่ีคณะแพทยศาสตร์ นอกวันและเวลาราชการ ให้นิสิตแต่งกาย
ตามข้อ (๓) ทั้งนี้อนุญาตให้นิสิตแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ดังนี้ เสื้อทรงสุภาพ  นิสิตชายสวมกางเกงขายาวสีสุภาพ นิสิตหญิงสวม
กางเกงขายาวสีสุภาพหรือกระโปรงคลุมเข่าสีสุภาพ  รองเท้าหุ้มส้นสีสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ  
  ๕.อาจารย์และเจ้าหน้าที่งดให้บริการติดต่องานในกรณีที่พบนิสิตแต่งกายนอกเหนือจากท่ีก าหนดใน
ประกาศนี้  หากพบเห็นแต่งกายไม่ถูกระเบียบให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีงานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖.นิสิตคณะแพทยศาสตร์ พึงตระหนักและเห็นความส าคัญของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อ
เป็นการสร้างวินัยและเป็นแบบอย่างในฐานะผู้ประกอบวชิาชีพเวชกรรม   
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
 
 
           (ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร)  
              รองคณบดีฝุายบริหาร  
          รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 คณะแพทยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพตามสาระส าคญัที่ได้ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยคณะแพทยศาสตร์มุ่งมั่นท่ีจะผลิตบัณฑิตที่มีพฤติกรรมและคุณธรรมที่เหมาะสม 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามดังนี้  
 ๑.เป็นผู้มีความรัก ศรัทธา ในสถาบันหลัก คณะและมหาวิทยาลัย 

 ๒.เป็นผู้ให้ความเคารพต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้อาวุโส และให้เกียรติกับบุคคลทั่วไป  
 ๓.เป็นผู้มีน้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง รับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม  
 ๔.เป็นผู้มีจิตส านึกดี ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ทุจริตการสอบ 

 ๕.เป็นผูป้ฎิบัติตามกฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  
                  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        
 
                         (ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.เรือน  สมณะ,ราชบัณฑิต) 
       คณบดีคณะแพทยศาสตร์    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
จรรยาบรรณนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง   จรรยาบรรณของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 คณะแพทยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพตามสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ โดยคณะแพทยศาสตร์มุ่งมั่นท่ีจะผลิตบัณฑิตที่มีพฤติกรรมและคุณธรรมที่เหมาะสม 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จึงก าหนดจรรยาบรรณนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามดังนี้  
 ข้อพึงปฏิบัติทั่วไป (The student’s General Practice)  
 ๑.ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจท่ี ๑ ประโยชน์ตนเป็นที่ ๒  
 ๒.มีคุณธรรม โดยเน้น การมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  อ่อนน้อมถ่อมตน                    
กตัญญู กตเวที มีเหตุผล  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ  
 ๓.ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบจารีตแห่งวิชาชีพ(Professionalism) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อ    สังคม 

 ๔.ใฝุรู้ เรียนรู้ รอบด้าน และประยุกต์ใช้ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัย และให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อน
มนุษย์  
 ๕.มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๖.ละเว้นการรับประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสีย
หรือน าไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อความเป็นนิสิต คณะ มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ปุวย(The student’s Practice to Patient) ต้องเคารพสิทธิผู้ปุวย ให้เกียรติ และให้ปฏิบัติต่อผู้ปุวยอย่าง
เหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย์ โดย 

 ๑.เก็บรักษาความลับของผู้ปุวยและห้ามเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปุวย  
 ๒.สื่อสารกับผู้ปุวยอย่างสุภาพและแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและอย่างเหมาะสม  
 ๓.ไม่แสวงหาผลประโยชน์อ่ืน ๆ จากผู้ปุวย 

 ๔.ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ปุวย ตัวนิสิตเอง ในการให้การรักษา โดยตระหนักในข้อจ ากัดของตนเอง  
 ๕.ปฏิบัติต่อผู้ปุวยตามกาลเทศะ โดยค านึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ปุวย  
 
 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้อื่น (The student’s Practice to others)  
 ๑.ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง และบุคลากรทุกฝุาย ทุกระดับใน
สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล รวมทั้งผู้อื่นในสังคม  
 ๒.ช่วยเหลือเกือ้กูล มีน้ าใจ ต่อเพื่อนนิสิต นักศึกษาและเพื่อนร่วมสหวิชาชีพด้วยกัน  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
                     ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
 
       (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ ,ราชบัณฑิต)  
                    คณบดีคณะแพทยศาสตร์   
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1. ให้ค าปรึกษานิสิตเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรียน
2. ก ากบัดูแลการลงทะเบียนเรยีนของนิสิต  รวมทั้ง

การช าระเงินค่าธรรมเนียมและหน่วยกิต 
3. ตรวจสอบผลการเรยีนของนิสิต
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1. ปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลัย
2. ระเบียบเกีย่วกับนิสิต
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1. ช่วงระยะเวลาการลงทะเบยีน
2. การถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฏสัญลกัษณ์ W  

และการปรากฏสัญลักษณ์ W ใน transcript
3. วันสุดท้ายของการช าระเงิน
4. วันยกเลกิผลการลงทะเบียนเรียน
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