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คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแก้ไข
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คำานำา
 

  ค่�มืออาจารย์ท่ีปรึกษา จัดทำาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ใช้เป็นค่�มือ/แนวทางเพ่ือให้คำา แนะนำาต�าง ๆ แก�นักศึึกษา เน่ืองจากอาจารย์          

ท่ีปรึกษาเปน็ผู้่้ท่ีใกลชิ้ดนักศึึกษามากท่ีสดุ รวมท้ังยงัเป็นผู้่้ท่ีด่แลและทำา ให้เกิดความเข้าใจท่ีดีระหว�างมหาวทิยาลัย 

อาจารย์และนักศึึกษามหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาระบบการให้คำาปรึกษาและ          

การดำาเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาให้เกิดประสิทธิิภาพ โดยยดึถือปฏิิบัติเป็นแนวเดียวกัน ดังน้ันจึงได้จัดทำาค่�มือ

อาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับน้ีข้ึนโดยมีรายละเอียดข้อม่ลประกอบด้วย 

  ๑. แนวปฏิิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านวิชาการ

  ๒. ข้อม่ลพ้ืนฐานด้านวิชาการ

  ๓. การลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง

  ๔. บริการนักศึึกษาท่ีควรทราบ

  ๕. บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการให้คำาปรึกษาด้านการใช้ชีวิต

  มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย�างยิ่งว�าค่�มืออาจารย์ท่ีปรึกษาฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์   

ท่ีปรึกษา และช�วยให้การดำาเนินการเป็นไปได้ด้วยดี โดยเกิดผู้ลดีต�อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิิต ต�อไป

           

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                   ๒๕๖๔
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ส่วนนำา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึึกษาท่ีต้ังอย่�ในเขตภาคเหนือตอนบน สถาปนา

มาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึึกษา ทางมหาวิทยาลัยมุ�งผู้ลิตบัณฑิิตนักปฏิิบัติ ให้มีความเช่ียวชาญทางด้าน

วิชาชีพ ใช้วิทยาศึาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐาน พัฒนาห้องปฏิิบัติการพ้ืนฐาน และศ่ึนย์ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทางด้านวิชาชีพ และการบ่รณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการปฏิิบัติงานจริง

ปรัชญา

  “นวัตกรรมเพ่ือชุมชน”

วิิสััยทััศน์์

  “มหาวิทยาลัยช้ันนำาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผู้ลิตบัณฑิิตนักปฏิิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน อย�างยั่งยืน”

พััน์ธกิจ

 ๑. จัดการศึึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผู้ลิตคร่วิชาชีพ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ�ง

เน้นผู้ลิตบัณฑิิตนักปฏิิบัติ ท่ีมีคุณธิรรม จริยธิรรม พ่ึงพาตนเองได ้และเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการให้กับประเทศึ ภ่มิภาค 

และชุมชน ท้ังภาครัฐและเอกชน

 ๒. ผู้ลิตผู้ลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความร้่ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทาง

ปัญญาท่ีตอบสนองยุทธิศึาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศึ

 ๓. ให้บริการวิชาการท่ีมุ�งเน้นการถ�ายทอดองค์ความร้่ด้านวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม              

ท่ีสอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน ชุมชน

และสังคม

 ๔. จัดการเรียนร้่ วิจัยหรือบริการวิชาการซ่ึงนำาไปส่�การสืบสานศิึลปวัฒนธิรรม และความเป็นไทย หรือ

สร้างโอกาสและม่ลค�าเพ่ิมให้กับผู้่้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศึชาติ

 ๕. บริหารจัดการพันธิกิจ และวิสัยทัศึน์ตามหลักธิรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผู้ลท่ีมี

ประสิทธิิภาพ และประสิทธิิผู้ล ยืดหยุ�น คล�องตัวโปร�งใส และตรวจสอบได้

๑
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คุณลักษณะบัณฑิิตั้ที�พึึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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๑. 
แนวปฏิิบัติั้

ของอาจารย์ที�ปรึกษา
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แนวปฏิิบัติั้ของอาจารย์ที�ปรึกษา

 อาจารย์ท่ีปรึกษามีส�วนสำาคัญต�อระบบการผู้ลิตบัณฑิิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณลักษณะและจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา จึงเป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ท่ีปรึกษาต้อง

คำานึงถึงและคุณลักษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดี และจรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษาไว้ 

ความหมายของอาจารย์ที�ปรึกษา
 อาจารย์ท่ีปรึกษา หมายถึง ผู้่้ได้รับมอบหมาย ทำาหน้าท่ี ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการเรียนอย�างเป็นระบบ 

ทันกับการเปล่ียนแปลง ทางวชิาการและเทคโนโลยท่ีีทันสมัยเพ่ือใหนั้กศึึกษาไดพั้ฒนาตนเอง และมคีวามกา้วหน้า 

ส�งผู้ลต�อการประสบความสำาเร็จในอนาคต อีกท้ังคอยตักเตือนและด่แลความประพฤติ ให้คำาปรึกษา และให้กำาลัง

ใจเพ่ือให้นักศึึกษาได้เป็นคนเก�ง คนดี ในช�วงของการเรียนอย�างมีความสุข อีกท้ัง การให้คำาปรึกษา (Counseling) 

เป็นกระบวนการในการช�วยให้ผู้่้รับคำาปรึกษาเกิดความเข้าใจปัญหา เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้่้อ่ืน และส่ิงแวดล้อม         

มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหา มีสภาพอารมณ์และจิตใจ ท่ีพร้อมจะคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยอย่�บนพ้ืนฐาน

ของสัมพันธิภาพท่ีดีระหว�างผู้่้ให้คำาปรึกษาและผู้่้รับคำาปรึกษา ตามข้ันตอนของการให้คำาปรึกษา

วัตั้ถุุประสงค์ของงานอาจารย์ที�ปรึกษา                               
 ๑. เพ่ือสร้างความอบอุ�นใจ เป็นท่ีพ่ึง และช�วยเหลือให้แก�นักศึึกษาในทุกด้าน

 ๒. เพ่ือให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านวิชาการเก่ียวกับหลักส่ตร การลงทะเบียนเรียน วิธีิการเรียนและการวัดผู้ล 

ซ่ึงจะทำาให้นักศึึกษาสามารถศึึกษาจนสำาเร็จครบตามหลักส่ตร

 ๓. เพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารของมหาวิทยาลัย ช�วยให้นักศึึกษามีความเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ   

ต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงบริการและสวัสดิการต�าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึึกษา

 ๔. เพ่ือช�วยส�งเสริมนักศึึกษาให้สามารถพัฒนาการดำาเนินชีวิตอย่�ในมหาวิทยาลัยและแก้ปัญหาได้อย�าง

เหมาะสมจนสำาเร็จการศึึกษา

 ๕. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ิ ความเข้าใจอันดีให้เกิดข้ึนระหว�างนักศึึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณของอาจารย์ที�ปรึกษา
 ๑. คำานึงถึงสวัสดิภาพและสิทธิิประโยชน์ของนักศึึกษา

 ๒. พยายามช�วยเหลือนักศึึกษาด้วยความมีเมตตา กรุณา จริงใจและเต็มใจให้จนสุดความสามารถ

 ๓. ให้เกียรติ ให้กำาลังใจ

 ๔. รักษาความลับซ่ึงข้อม่ลส�วนตัวของนักศึึกษา

 ๕. ยดึม่ันในหลักการท่ีถ่กต้องปฏิิบัติด้วยความเสมอภาคต�อนักศึึกษาทุกคน ไม�ใช้อำานาจครอบงำาผิู้ดทำานอง

คลองธิรรมต�อนักศึึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔
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 ๖. หากมีปัญหาเกินความสามารถท่ีจะช�วยเหลือได้ ดำาเนินการส�งต�อนักศึึกษาไปยังผู้่้เช่ียวชาญทางด้าน

น้ันโดยตรง

 ๗. มีความรับผิู้ดชอบต�อองค์กรโดยไม�วิพากษ์วิจารณ์ทับถม หรือพ่ดจาในทางก�อให้เกิดความเส่ือมเสีย

แก�บุคคล สถาบันหรือก�อให้เกิดความแตกร้าวระหว�างบุคคลและสถาบันให้นักศึึกษารับทราบ

 ๘. พึงมีจรรยาบรรณต�อตนเอง มีศีึลธิรรม คุณธิรรม จริยธิรรม ปฏิิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ

พัฒนาตนเพ่ือปฏิิบัติหน้าท่ีอย�างมีประสิทธิิภาพและประสิทธิิผู้ล

 ๙. เป็นแบบอย�างในการประพฤติตนเป็นคนดี มีศีึลธิรรมจรรยาท่ีดีงามเหมาะสมกับวิชาชีพคร่ และปฏิิบัติ

ตนด้วยความรับผิู้ดชอบต�อตนเอง ผู้่้อ่ืน สังคม และประเทศึชาติ

 ๑๐. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องไม�ให้การปรึกษาในด้านท่ีนอกเหนือจากความสามารถและคุณสมบัติท่ีตนเอง

มีอย่� ในกรณีพบกับปัญหาน้ีให้ส�งต�อให้กับผู้่้เช่ียวชาญท่ีเหมาะสม

 ๑๑. อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องเป็นอิสระจากอคติและความลำาเอียงท้ังมวลท่ีอาจส�งผู้ลกระทบต�อความเป็น 

กลางและสัมพันธิภาพทางบวก โดยอคติและความลำาเอียงท่ีอาจเกิดข้ึน ได้แก� อคติในเร่ืองเพศึ เช้ือชาติ ศึาสนา 

ความเช่ือ และกลุ�มท่ีมีลักษณะพิเศึษ

 ๑๒. การมีความสัมพันธ์ิเชิงช้่สาวกับผู้่้รับการปรึกษาเป็นส่ิงท่ีต้องห้าม โดยไม�มีข้อยกเว้นใด ๆ ท้ังส้ิน

 ๑๓. อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องคุ้มครองสิทธิิของผู้่้รับการปรึกษา และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้่้รับ

การปรึกษาก�อนทำาการใด ๆ

 ๑๔. อาจารยท่ี์ปรึกษาจะต้องปกป้องความเป็นส�วนตัว และรักษาความลับของผู้่้รับการปรึกษาโดยตลอด

เว้นเสียแต�ว�า สถานการณ์ท่ีเปิดเผู้ยในช่ัวโมงการให้การปรึกษาเป็นอันตรายต�อชีวิตและความผู้าสุก (Welfare) 

ของตนเองและผู้่้อ่ืน เร่ืองน้ีผู้่้ให้คำาปรึกษาจะต้องแจ้งให้ผู้่้รับการปรึกษาทราบต้ังแต�เร่ิมต้นก�อนให้บริการปรึกษาใน

คร้ังแรก ส�วนข้อม่ลอ่ืนๆ จะต้องรักษาเป็นความลับ จะเปิดเผู้ยได้ก็ต�อเม่ือผู้่้รับการปรึกษา อนุญาตหรือกฎหมาย

บังคับ

 ๑๕. เป้าหมายในการให้การปรึกษา คือการช�วยผู้่้รับการปรึกษาให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ยกเว้น

เป้าหมายน้ันเป็นเป้าหมายท่ีไม�สร้างสรรค์ ทำาร้ายตนเองหรือผู้่้อ่ืน ตลอดจนฝ่่าฝ่ืนกฎระเบียบของสังคม ท้ังน้ี 

อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องระมัดระวังในการให้คำาปรึกษา เพ่ือไม�ทำาให้ผู้่้รับบริการปรึกษาเกิดภาวะพ่ึงพา

 ๑๖. อาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องให้ความสำาคัญต�อสุขภาวะ (wellness) โดยท่ัวไปของผู้่้รับการปรึกษา

อย�างเท�าเทียม โดยจะต้องช�วยบุคคลท่ีประสบปัญหาทุกคนอย�างมีความยุติธิรรม เพ่ือช�วยให้นักศึึกษาสามารถ

ใช้ศัึกยภาพของเขาได้อย�างเต็มศัึกยภาพเท�าท่ีควรจะเป็น

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว�าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศึ. ๒๕๕๖ คลิกท่ีน่ี

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๘

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/10/20161006103125_40399.pdf


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

บทบาทหน้าที�ของอาจารย์ที�ปรึกษา

 การปฏิิบัติงานอาจารยท่ี์ปรึกษาในการด่แลนกัศึึกษาในความรบัผิู้ดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย พึงปฏิิบัติ

ต�อนักศึึกษาในด้านวิชาการ ด้านพัฒนานักศึึกษาและกิจกรรมนักศึึกษา และด้านประสานงานท่ัวไปดังน้ี

๑. ด้้านวิชาการอาจารย์ที�ปรึกษามีหน้าที� ดั้งนี�
 ๑.๑ อธิิบายหลักส่ตร แผู้นการเรียน ให้คำาแนะนำา วิเคราะห์ผู้ลการเรียน ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับการ          

ลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเรียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชา รายวิชาเอก-โท การย้ายสาขาวิชาเรียน การตรวจ

สอบรายวิชาให้ครบหลักส่ตรและเง่ือนไขการสำาเร็จการศึึกษาของหลักส่ตร และเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีถ่กต้อง

ของมหาวิทยาลัย

 ๑.๒  ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการเรียน วิธีิการเรียน การศึึกษาค้นคว้า การจัดเวลาเรียนและพฤติกรรมการ

เรียนรวมถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการศึึกษาตามสภาพความเป็นจริงภายใต้ความถ่กต้องตามกฎระเบียบ    

ข้อบังคับ

 ๑.๓  มีความร้่ เข้าใจและแนะนำาท่ีถ่กต้องเก่ียวกับระบบ ระเบยีบการลงทะเบยีนรายวิชาเรียน การวดัผู้ล

ประเมินผู้ล การคิดเกรดเฉล่ีย ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ เก่ียวกับหลักส่ตรและวิชาการ

 ๑.๔  ใหค้วามด่แลใส�ใจกับผู้ลการเรียนของนกัศึึกษาอย�างใกลชิ้ด จัดทำาระเบยีนประวติัและใหค้ำาปรกึษา

เป็นพิเศึษสำาหรับผู้่้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมตำ่ากว�า ๒.๐๐ 

 ๑.๕ ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการศึึกษาต�อในระดับท่ีส่งข้ึน และแนะนำาเก่ียวกับอาชีพ การเตรียมอาชีพ  

ข้อม่ลแหล�งวิทยาการอาชีพท่ีทันสมัย

 ๑.๖  พิจารณาคำาร้องเก่ียวกับงานวิชาการด้วยความเป็นธิรรมและรวดเร็วโดยคำานึงถึงประโยชน์              

แก�นักศึึกษา

 ๑.๗  จัดเวลาการเข้าพบเพ่ือให้คำาปรึกษาด้านวิชาการในช�วงแห�งการลงทะเบียนรายวิชาเรียน เพ่ิม-ถอน 

รายวิชา หรือจัดตารางเวลานัดพบในแต�ละภาคเรียน

๒. ด้้านการพัึฒนานักศึึกษาและกิจกรรมนักศึึกษา อาจารย์ที�ปรึกษามีหน้าที� ดั้งนี�
 ๒.๑  ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ และบริการต�าง ๆ สวัสดิการต�าง ๆ ท่ีมีให้กับ

นักศึึกษาท้ังในคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน

 ๒.๒  ให้คำาปรึกษาแนะนำาทางด้านคุณธิรรมจริยธิรรมตาม การพัฒนาศัึกยภาพของนักศึึกษาปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย และด่แลความประพฤติของนักศึึกษาและพิจารณาตักเตือนนักศึึกษาท่ีมีความประพฤติไม�เหมาะสม

 ๒.๓  ให้ข้อม่ลเก่ียวกับอาชีพท่ีเป็นประโยชน์และจรรณยาบรรณแห�งวิชาชีพท่ีศึึกษา

 ๒.๔  ให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการเข้าร�วมกิจกรรมต�างๆ เพ่ือการพัฒนานักศึึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๙



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๓. ด้้านการให้คำาปรึกษาด้้านการใช้ชีวิตั้ อาจารย์ที�ปรึกษามีหน้าที� ดั้งนี�
 ๓.๑  ให้การปรึกษาแก�นักศึึกษา ท้ังทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 ๓.๒  ให้การปรึกษาเก่ียวกับความเป็นอย่�และปัญหาส�วนตัวของนักศึึกษา 

 ๓.๓  ให้การแนะนำาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และคุณธิรรมจริยธิรรม

 ๓.๔  ให้ข้อม่ลเก่ียวกับอาชีพท่ีนักศึึกษาจะจบออกไปทำางาน เช�น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อม             

ตลาดแรงงาน จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ

 ๓.๕  ให้การแนะนำาเก่ียวกับการเข้าร�วมกิจกรรมนักศึึกษาในมหาวิทยาลัย

 ๓.๖  ประสานงานกับอาจารย์ ผู้่้สอน เจ้าหน้าท่ี และหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์ของ

นักศึึกษา เช�น กองพัฒนานักศึึกษา กองการศึึกษา เป็นต้น

 ๓.๗  กำาหนดเวลาให้นักศึึกษาเข้าพบเพ่ือขอคำาปรึกษาอย�างสมำ่าเสมอ

 ๓.๘  เป็นตัวกลางในการสร้างสัมพันธิภาพและความเข้าใจอันดีระหว�างนักศึึกษา อาจารย์ และ

มหาวิทยาลัย

 ๓.๙  ให้ข้อม่ลยอ้นกลับ (feedback) ไปยังผู้่้บริหาร และอาจารย์ผู้่้สอนเก่ียวกับปัญหาต�าง ๆ  ของนักศึึกษา

 ๓.๑๐  ช้ีแจงให้นักศึึกษาเข้าใจหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา และหน้าท่ีของนักศึึกษาต�ออาจารย์ท่ีปรึกษา

 ๓.๑๑  ให้การตักเตือนและแนะนำาวิธีิการท่ีถ่กต้องในการประพฤติตนให้เป็นไปตามระเบียบวินัย               

ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดไว้ ในกรณีท่ีนักศึึกษากระทำาผิู้ดวินัยร้ายแรง ให้อาจารย์ท่ีปรึกษารายงานให้หัวหน้าหลักส่ตร

และคณบดีทราบ เพ่ือพิจารณานำาเสนอต�อผู้่้บริหารต�อไป

 ๓.๑๒  ให้ทำาการส�งต�อนักศึึกษาท่ีมีปัญหาเกินขีดความสามารถของอาจารย์ท่ีปรึกษาจะให้คำาปรึกษาด้วย

ตนเองไปยังผู้่้ท่ีปฏิิบัติหน้าท่ีให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะ เช�น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา 

๔. ด้้านประสานงานทั�วไปของอาจารย์ที�ปรึกษามีหน้าที� ดั้งนี�
 ๔.๑  ทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพ่ือด่แลช�วยเหลือนักศึึกษาท่ีรับผิู้ดชอบสร้างความสัมพันธ์ิ

อันดีกับนักศึึกษาท่ีรับผิู้ดชอบในฐานะคร่กับศิึษยช้ี์แจงให้นักศึึกษาเข้าใจหน้าท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาและข้อปฏิิบัติ

ของนักศึึกษา

 ๔.๒  สร้างสัมพันธิภาพและความเข้าใจอันดีระหว�างนักศึึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย

 ๔.๓  ประสานงานกับอาจารย์ผู้่้สอนและหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกิจการนักศึึกษา 

สำานักทะเบียนและประมวลผู้ลเพ่ือช�วยเหลือในกรณีมีปัญหา

 ๔.๔  ประสานงานกับผู้่้ปกครอง เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนกับนักศึึกษา

 ๔.๕  พิจารณาคำาร้องและระเบียบต�าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว การศึึกษาต�อ การขอทุน

 ๔.๖  ให้ความร�วมมือท้ังระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยและป้อนข้อม่ลย้อนกลับเร่ืองการปฏิิบัติงาน 

ปัญหาอุปสรรคต�าง ๆ ให้กับฝ่่ายบริหารเพ่ือพัฒนางาน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๐

https://www.facebook.com/RmutlStudentCare/
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 ในการปฏิิบัติงานอาจารย์ท่ีปรึกษาจำาเป็นอย�างยิ่งท่ีจะต้องทราบข้อม่ลของหลักส่ตร แผู้นการเรียน 

การจัดการเรียนการสอน การวัดผู้ลประเมินผู้ล กฎ ระเบียบข้อบังคับต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนักศึึกษา กิจกรรม

เพ่ือการพัฒนานักศึึกษา ระบบข้ันตอนและบริการท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึึกษา รวมไปถึงต้องเสริมสร้าง

ทักษะ รายละเอียดต�าง ๆ เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ใช้เป็นข้อม่ลประกอบการปฏิิบัติหน้าท่ีได้อย�างสมบ่รณ์                     

และมีประสิทธิิภาพ อันจะก�อเกิดประโยชน์ส่งสุดแก�นักศึึกษา

ข้อมูลด้้านวิชาการและงานทะเบียนที�อาจารย์ที�ปรึกษาควรทราบ
 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรทำาความเข้าใจ และมีข้อม่ลเพียงพอท่ีจะให้คำาแนะนำา และคำาปรึกษาแก�นักศึึกษา

ได้อย�างมีประสิทธิิภาพ ข้อม่ลภาพรวมท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรทำาความเข้าใจ ได้แก�

 ๑. โครงสร้าง แผู้นการศึึกษา และเง่ือนไขการสำาเร็จการศึึกษาของหลักส่ตร 

 ๒. ประกาศึ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ๓. แบบคำาร้องต�างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิชาการ

 ๔. กำาหนดการ และ ปฏิิทินการศึึกษา

 ๕. ข้อม่ลสวัสดิการการศึึกษา เช�น ทุนเรียนดี ทุนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ประกาศึ ระเบียบ และ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที�เกี�ยวข้อง
๑. ข้อบัังคัับั

 ๑.๑ ข้อบังคับฯ ว�าด้วยการศึึกษาระดับประกาศึนียบัตรวิชาชีพ พ.ศึ. ๒๕๕๒

 ๑.๒ ข้อบังคับฯ ว�าด้วยการศึึกษาระดับประกาศึนียบัตร พ.ศึ. ๒๕๕๑

 ๑.๓ ข้อบังคับฯ ว�าด้วยการศึึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศึ. ๒๕๕๑

 ๑.๔ ข้อบังคับฯ ว�าด้วยการศึึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศึ. ๒๕๕๒

 ๑.๕ ข้อบังคับฯ ว�าด้วยการศึึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศึ. ๒๕๕๓

 ๑.๖ ข้อบังคับฯ ว�าด้วยการศึึกษาในระดับบัณฑิิตศึึกษา พ.ศึ. ๒๕๖๐

 ๑.๗ ข้อบังคับฯ ว�าด้วยการสอบประจำาภาคของนักศึึกษา พ.ศึ. ๒๕๕๑

ดาวน์โหลดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกท่ีน่ี

๒. ประกาศ

 ๒.๑ ประกาศึฯ เร่ือง แนวปฏิิบัติการจัดการศึึกษาและการเก็บเงินค�าบำารุงการศึึกษาระดับปริญญาตรี 

สำาหรับนักศึึกษากลุ�มเทียบโอน พ.ศึ. ๒๕๕๖

 ๒.๒ ประกาศึฯ เร่ือง แนวปฏิิบัติการโอนหน�วยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึึกษาต�างประเทศึ พ.ศึ. ๒๕๕๖

 ๒.๓ ประกาศึฯ เร่ือง แนวปฏิิบัติการจัดการศึึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศึ. ๒๕๕๕

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๑

https://president.rmutl.ac.th/page/kobangkab


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

 ๒.๔ ประกาศึฯ เร่ือง แนวปฏิิบัติการลาพักการศึึกษาในระหว�างภาคการศึึกษา พ.ศึ. ๒๕๕๙

 ๒.๕ ประกาศึฯ เร่ือง แนวปฏิิบัติและหลักเกณฑ์ิการให้ทุนการศึึกษา สำาหรับนักศึึกษาท่ีมีผู้ลการเรียน    

ดีเด�น พ.ศึ. ๒๕๕๘

 ๒.๖ ประกาศึฯ เร่ือง แนวปฏิิบัติและหลักเกณฑ์ิการให้รางวัลการศึึกษา สำาหรับนักศึึกษาท่ีมีผู้ลการสอบ

ภาษาอังกฤษดีเด�น พ.ศึ. ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศึ ของสำานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกท่ีน่ี

ข้อมูลด้้านการพัึฒนานักศึึกษาและกิจกรรมนักศึึกษาที�อาจารย์ที�ปรึกษาควรทราบ
 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรทำาความเข้าใจ และมีข้อม่ลเพียงพอท่ีจะให้คำาแนะนำา และคำาปรึกษาแก�นักศึึกษา

ได้อย�างมีประสิทธิิภาพ ข้อม่ลภาพรวมท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรทำาความเข้าใจ ได้แก�

 ๑. ประกาศึ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 ๒. กำาหนดการ และ ปฏิิทินกิจกรรมนักศึึกษา

 ๓. ข้อม่ลเก่ียวกับบริการนักศึึกษา เช�น กยศึ. งานวิชาทหาร งานบริการให้คำาปรึกษา

ประกาศึ ระเบียบ และ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที�เกี�ยวข้อง
๑. ข้อบัังคัับั

 ๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว�าด้วยวินัยนักศึึกษา พ.ศึ. ๒๕๕๔

๒. ประกาศ

 ๒.๑ ประกาศึบทบาทหน้าท่ีสภานักศึึกษา

 ๒.๒ ประกาศึลำาดับข้ันตอนการดำาเนินงาน

 ๒.๓ ประกาศึว�าด้วยการเงิน

 ๒.๔ ประกาศึว�าด้วยสภานักศึึกษา

 ๒.๕ ประกาศึว�าด้วยสโมสรนักศึึกษา

 ๒.๖ ประกาศึว�าด้วยองค์การนักศึึกษา

 ๒.๗ ระเบียบกิจกรรมนักศึึกษา

อ�านข้อบังคับและประกาศึเก่ียวกับการพัฒนานักศึึกษาและกิจกรรมนักศึึกษาเพ่ิมเติม คลิกท่ีน่ี

ดาวน์โหลดเอกสารเก่ียวกับการพัฒนานักศึึกษา คลิกท่ีน่ี

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๒

https://academic.rmutl.ac.th/page/regulations
https://www.facebook.com/กองพัฒนานักศึกษา-มทรล้านนา-100218124035925
https://dsd.rmutl.ac.th/download


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒. 
บทบาทหน้าที�

ของอาจารย์ที�ปรึกษา
ในการให้คำาปรึกษา

ด้้านวิชาการ



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

ข้อมูลพืึ�นฐานด้้านวิชาการ

 สัำานั์กส่ังเสัริมวิิชาการและงาน์ทัะเบีัยน์ รวบรวม และ สรุป ข้อม่ลท่ัวไปท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรทราบ

ไว้พอสมควร โดยแบ�งสถานะของนักศึึกษาออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก�

 ๑. การรับเข้าศึึกษา และ การศึึกษาในภาคการศึึกษาท่ี ๓ ปีการศึึกษาท่ี ๑

 ๒. ระหว�างการศึึกษา

 ๓. ก�อนการสำาเร็จการศึึกษา

 

 หากอาจารย์ท่ีปรึกษาท�านใดมีข้อสงสัยในการปฏิิบัติ สามารถศึึกษาเพ่ิมเติมได้ จาก ประกาศึ ระเบียบ 

และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง หรือ สอบถามสำานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี

 

ระยะที� ๑ การรับเข้าศึึกษา และ การศึึกษาในภาคการศึึกษาที� ๑ ปกีารศึึกษาที� ๑
๑. การรายงาน์ตััวิของนั์กศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

๒. ใบัประวัิติันั์กศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถด่ประวัติของนักศึึกษาได้จากระบบทะเบียนกลาง

 ๒.๑ Log in ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th/teacher

 ๒.๒ เลือกเมน่ A๐๓ ประวัตินักศึึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๔

https://regis.rmutl.ac.th/teacher


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

 ๒.๓ เลือกกลุ�มนักศึึกษาท่ีต้องการด่ประวัติ

 ๒.๔ เลือกด่ประวัติของนักศึึกษารายบุคคล

 * ต้ังแต�ปีการศึึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สวท. ได้ยกเลิกการเรียกเก็บใบบันทึกประวัติจากนักศึึกษา จะมี

เพียงประวัติท่ีบันทึกในระบบทะเบียนกลาง

๓. การเทีัยบัโอน์รายวิิชาของนั์กศึกษาระดัับั ปวิช. ปวิสั. ปริญญาตัรี

 ๓.๑ นักศึึกษาต้องยืน่คำาร้องขอเทียบโอนผู้ลการเรียนภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึึกษาแรก

 ๓.๒ จำานวนหน�วยกิตรายวิชาท่ีขอเทียบโอน ต้องไม�เกิน สามในส่ี ของหน�วยกิตรวมตลอดหลักส่ตร

 ๓.๓ รายวิชาท่ีจะนำามาเทียบโอน ต้องมีระดับคะแนน C ข้ึนไป

 ๓.๔ รายวิชาจากสถาบันอ่ืนท่ีจะนำามาเทียบโอน ต้องมีอายุไม�เกิน ๓ ปี นับจากพ้นสภาพถึงวันยื่น

คำาร้อง

 ๓.๕ รายวิชาท่ีจะนำามาเทียบโอน ต้องมีหน�วยกิตเท�ากับหรือมากกว�า หน�วยกิตรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 

๔. การเทีัยบัโอน์รายวิิชาของนั์กศึกษาระดัับัปริญญาโทั

 ๔.๑ นักศึึกษาต้องยืน่คำาร้องขอเทียบโอนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้่้รับผิู้ดชอบหลักส่ตร และ คณะ

กรรมการบริหารหลักส่ตร

 ๔.๒ รายวิชาท่ีจะนำามาเทียบโอน ต้องมีรับระดับคะแนน S หรือ B ข้ึนไป

 ๔.๓ จำานวนหน�วยกิตท่ีขอเทียบโอน ต้องไม�เกิน หน่ึงในสาม ของจำานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักส่ตร

 ๔.๔ จำานวนหน�วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ิ/การค้นคว้าอิสระ ไม�นำามานับรวมหน�วยกิตสำาหรับ                 

การเทียบโอน

๕. เง่�อน์ไขการศึกษาสัำาหรับันั์กศึกษาทีั�ขอเทีัยบัโอน์รายวิิชา

 ๕.๑ มีระยะเวลาการศึึกษาปกติตามท่ีระบุไว้ในหลักส่ตร

 ๕.๒ ใช้เวลาการศึึกษาได้ไม�เกิน ๒ เท�าของแผู้นการศึึกษาในเล�มหลักส่ตร

 ๕.๓ กรณีศึึกษาครบตามระยะเวลาการศึึกษาปกติของหลักส่ตรแล้ว แต�ยังไม�สำาเร็จการศึึกษาภาค           

การศึึกษาถัดไปเสียค�าบำารุงการศึึกษาคร่ึงหน่ึงของค�าบำารุงการศึึกษาเหมาจ�ายรายภาคการศึึกษา

 ๕.๔ หากใช้เวลาครบ ๒ เท�าของระยะเวลาท่ีหลักส่ตรกำาหนดแล้ว แต�ยังไม�สำาเร็จการศึึกษา จะพ้นสภาพ

นักศึึกษา

 ๕.๕ เม่ือเทียบโอนผู้ลการเรียนแล้ว นักศึึกษาต้องมีระยะเวลาการศึึกษาในมหาวิทยาลัยไม�น้อยกว�า ๑ ปี

การศึึกษา

 ๕.๖ เม่ือเทียบโอนผู้ลการเรียนแล้ว ลงทะเบียนน้อยกว�า ๗๒ หน�วยกิต ไม�มีสิทธิิ�ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๕



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๖. การทัำาคัวิามเข้าใจโคัรงสัร้างรายวิิชาและระบับัลงทัะเบีัยน์ให้แก่นั์กศึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๖



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑. โครงสร้างหลักสูตั้ร ประกอบด้้วย
 ๑.๑ กลุ�มวิชาศึึกษาท่ัวไป

  ๑.๑.๑ วิชาศึึกษาท่ัวไปบังคับ

  ๑.๑.๒ วิชาศึึกษาท่ัวไปเลือก

 ๑.๒ กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ

 ๑.๓ กลุ�มวิชาชีพบังคับ

 ๑.๔ กลุ�มวิชาชีพเลือก

 ๑.๕ กลุ�มวิชาเลือกเสรี

๒. การลงทะเบียนของนักศึึกษา
 อาจารย์ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีรับผิู้ดชอบโดยตรงต�อการอนุมัติผู้ลการลงทะเบียนของนักศึึกษา หากอาจารย์

ท่ีปรึกษาไม�ดำาเนินการอนุมัติผู้ลการลงทะเบียน ผู้ลการลงทะเบียนของนักศึึกษาจะเป็นโมฆะ

สถานะ ภาคการศึึกษาปกติ ภาคการศึึกษาฤด่ร้อน

เปล่ียนแปลงการลงทะเบียน

ถอนรายวิชาได้ ไม�ได้รับ(W)

สัปดาห์ท่ี ๑ – ๒

(๑๔ วัน นับจากเปิดภาค)

สัปดาห์ท่ี ๑

(๗ วัน นับจากเปิดภาค)

ลงทะเบียนรักษาสภาพ * นับจากเปิดภาคเรียน ๓๐ วัน

*** นักศึึกษาท่ีเรียนครบหลักส่ตร

แล้วในภาคเรียนก�อนหน้า แต�ยังไม�

ได้ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึึกษา

นักศึึกษาไม�ต้องลงทะเบียนรักษา

สภาพในภาคการศึึกษาฤด่ร้อน

ยกเว้้น

 *** ผู้่้ท่ีต้องการแก้ระดับคะแนน I 

วิชาโครงงานและสำาเร็จการศึึกษา

 *** ผู้่้ท่ีต้องการสำาเร็จการศึึกษา

ถอนรายวิชา ได้รับ W สัปดาห์ท่ี ๓ – ๑๒ ไม�เกินสัปดาห์ท่ี ๕

ถอนรายวิชา ได้รับ W

ทุกวิชาท่ีลงทะเบียนใน

ภาคการศึึกษาน้ัน**

สัปดาห์ท่ี ๑๓ - ก�อนสอบปลาย

ภาค

สัปดาห์ท่ี ๖ - ก�อนสอบปลายภาค

 * กรณีนักศึึกษาไม�ได้ชำาระค�าลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนรักษาสภาพในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด 

จะถ่กถอนช่ือออก แต�สามารถยื่นคำาร้องขอคืนสภาพนักศึึกษาได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันประกาศึ         

ถอนช่ือ

 ** การถอนรายวิชาหลังจากสัปดาห์ท่ี ๑๒ และก�อนสัปดาห์สอบปลายภาคของภาคการศึึกษาปกติ หรือ 

หลังจากสัปดาห์ท่ี ๕ และก�อนสัปดาห์สอบปลายภาคของภาคการศึึกษาฤด่ร้อน ให้นักศึึกษาทำาเร่ืองลาพักการ

ศึึกษา และจะได้รับ W สำาหรับทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียน

นักศึึกษาชำาระค�าลงทะเบียนรายวิชา ช้ากว�ากำาหนด ต้องเสียค�าปรับวันละ ๕๐ บาท แต�ไม�เกิน ๕๐๐ บาท

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๗



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๓. จำานวนหน่วยกิตั้ในการลงทะเบียนในแต่ั้ละภาคการศึึกษา
 ๓.๑ ภาคการศึึกษาท่ี ๑ และภาคการศึึกษาท่ี ๒

ระดัับั ไม่น้์อยกว่ิา (ก) สูังสุัดั (ข) ไม่เกิน์* หมายเหตุั

ปวช. ๑๒ ๒๔ ๒๗ ข้อบังคับฯ ปวช. พ.ศึ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐

ปวส. ๙ ๒๔ ๒๗ ข้อบังคับฯ ปวส. พ.ศึ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐

ปริญญาตรี ๙ ๒๒ ๒๕ ข้อบังคับฯ ป.ตรี พ.ศึ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐

ปริญญาโท - ๑๕ - ข้อบังคับฯ ป.โท พ.ศึ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๗

 * การลงทะเบียนท่ีมีจำานวนหน�วยกิต น้อยกว�า (ก) หรือ มากกว�า (ข) ต้องขออนุมัติจากคณบดี/

ผู้อ.วิทยาลัย ผู้�านอาจารย์ท่ีปรึกษา (สามารถพิมพ์คำาร้องขอลงทะเบียนเกินกว�าเกณฑ์ิได้จากระบบทะเบียนกลาง)

 การลงทะเบียนท่ีมีจำานวนหน�วยกิต น้อยกว�า หรือ เกินกว�าท่ีกำาหนด ต้องขออนุมัติจากอธิิการบดี

 ๓.๒ ภาคการศึึกษาฤด่ร้อน

  

 

 

 

 

 

 ** ยกเว้นกรณีท่ีแผู้นการศึึกษาเสนอแนะระบุไว้เป็นอย�างอ่ืน

๔. การลงทะเบียนรายวิชาที�มีวิชาบังคับก่อน
 นักศึึกษาต้องสอบผู้�านวิชาบังคับก�อน เว้นแต�แผู้นการเรียนของหลักส่ตรกำาหนดไว้เป็นอย�างอ่ืน

๕. การลงทะเบียนเรียนเน้น (รีเกรด้)
 นักศึึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเน้นสำาหรับรายวิชาท่ีได้รับระดับคะแนน D หรือ D+

 หมายเหตุั รายวิชาท่ีนักศึึกษาลงทะเบียนเรียนเน้น (รีเกรด) จะยกเลิกการลงทะเบียนและผู้ลการเรียน

ในรายวิชาท่ีขอเรียนเน้น (รีเกรด) โดัยให้นั์บัหน่์วิยกิตัและผลการเรียน์ของการลงทัะเบีัยน์คัรั�งหลังสุัดั

๖. การลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรี
 ๖.๑ นักศึึกษาสามารถลงทะเบยีนรายวิชาใดก็ได้ในมหาวทิยาลัย ท่ีเป็นรายวิชาในระดบัเดียวกัน หรือ ส่ง

กว�า และต้องไม�มีวิชาบังคับก�อน

 ๖.๒ นักศึึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาชีพเลือกของหลักส่ตร เป็นรายวิชาเลือกเสรี

 ๖.๓ นักศึึกษา “ไม�สามารถ” ลงทะเบียนรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาชีพบังคับ ให้เป็นรายวิชาเลือกเสรี

ระดัับั ไม่เกิน์**

ปวช. ๙

ปวส. ๙

ปริญญาตรี ๙

ปริญญาโท ๖

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๘



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

 ๖.๔ นักศึึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกเสรีวิชาอ่ืนแทนวิชาเลือกเสรีท่ีลงทะเบียนเรียนแล้ว ได้ W หรือ F 

 ๖.๕ นักศึึกษาต้องแจ้งงานทะเบียนกรณีลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีวิชาอ่ืนแทนวิชาท่ีได้ F มิเช�นน้ันจะมี

หน�วยกิตสะสมจากรายวิชาท่ีได้ F

๗. การลงทะเบียนข้ามเขตั้พืึ�นที�
 ๗.๑ นักศึึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาข้ามเขตพ้ืนท่ีได้ ท้ังกรณีไม�นับหน�วยกิต และ นับหน�วยกิต

 ๗.๒ ให้นักศึึกษายื่นคำาร้องถึงคณบดี หรือ รองอธิิการบดี ในพ้ืนท่ีท่ีนักศึึกษาสังกัด ให้แล้วเสร็จภายใน  

๒ สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึึกษา

๘. การประเมินผลการศึึกษาและการคิด้ระดั้บคะแนนเฉลี�ย
 การประเมินผู้ลการศึึกษาของแต�ละรายวิชา แสดงไว้ดังตารางต�อไปน้ี

คัะแน์น์
(a) ระดัับัคัะแน์น์

       (Grade) 

(b) ค่ัาระดัับัคัะแน์น์

ต่ัอหน่์วิยกิตั
(c) ผลการศึกษา

(d) 

การประเมิน์

๘๐ – ๑๐๐ ก  หรือ  A ๔.๐ ดีเยี่ยม         (Excellent)

ผู้�าน

๗๕ – ๗๙ ข+  หรือ  B+ ๓.๕ ดีมาก         (Very Good)

๗๐ – ๗๔ ข  หรือ  B ๓.๐ ดี         (Good)

๖๕ – ๖๙ ค+  หรือ  C+ ๒.๕ ดีพอใช้         (Fairly Good)

๖๐ – ๖๔ ค  หรือ  C ๒.๐ พอใช้           (Fair)

๕๕ – ๕๙ ง+  หรือ  D+ ๑.๕ อ�อน         (Poor)

๕๐ – ๕๔ ง  หรือ  D ๑.๐ อ�อนมาก       (Very Poor)

๐ – ๔๙ ต  หรือ  F ๐ ตก         (Fail) ไม�ผู้�าน
ถ  หรือ  W - ถอนรายวิชา  (Withdrawn)

ม.ส.  หรือ  I - ไม�สมบ่รณ์    (Incomplete) -

Ip (เฉพาะระดับ ป.โท) - In Progress -

๖๐ – ๑๐๐ พ.จ.  หรือ  S - พอใจ        (Satisfactory) ผู้�าน

๐ – ๕๙ ม.จ.  หรือ  U - ไม�พอใจ    (Unsatisfactory) -

ม.น.  หรือ  Au - ไม�นับหน�วยกิต  (Audit) -

การประมวลการเรียน จะมีสถานะมีดังน้ี

    ๑. สถานะ ปกติ คือ เกรดเฉล่ียอย่�ในเกณฑ์ิท่ีกำาหนด (อาจมีระดับคะแนน F หรือ U (ถ้ามี) อย่�ด้วย)

    ๒. สถานะ ไม�สมบ่รณ์ คือ ได้คะแนน  I  

    ๓. สถานะ สภาพเตือน คือ เกรดเฉล่ียตำ่า แต�ยังไม�พ้นสภาพ

    ๔. สถานะ พ้นสภาพไม�ผู้�านเกณฑ์ิวัดผู้ล หรือ ตก-ออกมีสิทธิิ�ยืนคำาร้อง แล้วแต�กรณี

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๙



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๙. การถุอนรายวิชาที�ลงทะเบียนแล้ว
 ๙.๑ รายวิชาท่ีถอนจะไม�ปรากฏิในใบแสดงผู้ลการเรียน กรณีดังน้ี

  ๙.๑.๑ ถอนรายวิชาภายใน ๑๔ วัน นับต้ังแต�วันเปิดภาคการศึึกษาท่ี ๑ หรือ ๒

  ๙.๑.๓ ถอนรายวิชาภายใน ๗ วัน นับต้ังแต�วันเปิดภาคการศึึกษาฤด่ร้อน

 ๙.๒ รายวิชาท่ีถอนจะปรากฏิอักษร ถ หรือ W ในใบแสดงผู้ลการเรียน กรณีถอนรายวิชาภายหลังจาก

กำาหนดการในข้อ ๑ แต�ไม�เกินกำาหนดดังน้ี

  ๙.๒.๑ สัปดาห์ท่ี ๑๒ สำาหรับภาคการศึึกษาท่ี ๑ หรือ ๒

  ๙.๒.๑ สัปดาห์ท่ี ๕ สำาหรับภาคการศึึกษาฤด่ร้อน

๑๐. การแก้ระดั้บคะแนน I
 การแก้ระดับคะแนน I มี ๒ ลักษณะตามรายวิชาคือ

 ๑๐.๑ การแก้ระดับคะแนน I ในภาคการศึึกษาปกติ สำาหรับรายวิชาปฏิิบัติท่ีไม�ใช�วิชาโครงงานนักศึึกษา

ยื่นคำาร้องต�ออาจารย์ผู้่้สอนรายวิชาน้ัน ๆ ภายใน ๕ วันทำาการหลังจากวันประกาศึผู้ลสอบ เพ่ือให้อาจารย์ผู้่้สอน

กำาหนดระยะเวลา ท้ังน้ีต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำาการนับจากวันประกาศึผู้ลสอบ

 ๑๐.๒ การแก้ระดับคะแนน I สำาหรับรายวิชาโครงงาน ปัญหาพิเศึษ หรือ วิทยานิพนธ์ิ นักศึึกษาสามารถ

แก้ระดับคะแนน I ในภาคการศึึกษาถัดไป ตามเง่ือนไขหรือกรณี ดังน้ี

  ๑๐.๒.๑ ภาคการศึึกษาถัดไปเป็นภาคการศึึกษาปกติท่ีลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน

  ๑๐.๒.๒ ภาคการศึึกษาถัดไปเป็นภาคการศึึกษาปกติ “ไม�ได้ลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน” นักศึึกษา 

   ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปิดภาคการศึึกษา มิเช�นน้ันจะ

                            พ้นสภาพการเป็นนักศึึกษา

  ๑๐.๒.๓ ภาคการศึึกษาถัดไปเป็นภาคการศึึกษาฤด่ร้อน

   o นักศึึกษาท่ีไม�ต้องการแก้ระดับคะแนน I ในภาคการศึึกษาฤด่ร้อน ไม�ต้องดำาเนินการ

      ใดๆ ท้ังส้ิน การแก้ไขระดับคะแนน I สามารถทำาได้ในภาคการศึึกษาปกติภาคถัดไป

   o นักศึึกษา ต้อง แก้ระดับคะแนน I หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงใน

      ภาคการศึึกษาฤด่ร้อน

   o กรณีนักศึึกษาต้องการขอสำาเร็จการศึึกษาและไม�ได้ลงทะเบียนในรายวิชาใดๆ

       นักศึึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ มิเช�นน้ัน ผู้ลการแก้ระดับคะแนน I จะไม�เป็น 

      ผู้ลสำาเร็จในภาคฤด่ร้อน โดยจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพและขอสำาเร็จการศึึกษา 

      ในภาคการศึึกษาปกติภาคถัดไป

 ๑๐.๓ กรณีแก้ระดับคะแนน I ไม�สำาเร็จตามเวลา ระดับคะแนนจะถ่กเปล่ียนเป็น F

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒๐



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๑๑. การลาพัึกการศึึกษา
 ๑๑.๑ ขอลาพักการศึึกษาติดต�อกันได้ไม�เกิน ๒ ภาคการศึึกษาปกติ

 ๑๑.๒ การขอลาพักการศึึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพ

 ๑๑.๓ การขอลาพักการศึึกษาหลังจากสัปดาห์ท่ี ๑๒ – ก�อนสอบปลายภาค ของภาคการศึึกษาปกติ 

หรือ หลังจากสัปดาห์ท่ี ๕ – ก�อนสอบปลายภาค จะได้ W ในทุกรายวิชา โดยท่ีนักศึึกษาไม�ต้องชำาระเงินค�า

รักษาสภาพนักศึึกษา

๑๒. การขอคืนค่าบำารุงการศึึกษา
 การขอคืนค�าบำารุงการศึึกษาท่ีชำาระของภาคการศึึกษาน้ันๆ สามารถดำาเนินการได้ตามกรณีต�อไปน้ี

 ๑๒.๑ นักศึึกษาใหม� หากเสียชีวิต ป่วยจนไม�สามารถเรียนได้ (มีหนังสือรับรอง) ไม�สำาเร็จการศึึกษาจาก

สถานศึึกษาเดิม ถ่กเกณฑ์ิทหารกองประจำาการ จะสามารถขอคืนค�าบำารุงการศึึกษาได้ ๘๐%

 ๑๒.๒ นักศึึกษาท่ีลาพักภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรกของภาคการศึึกษา  

ฤด่ร้อน โดยขอคืนได้คร่ึงหน่ึง (ไม�ต้องจ�ายค�ารักษาสภาพนักศึึกษา)

 ๑๒.๓ นักศึึกษาท่ีลาพักภายหลัง ๑๔ วันแรกของภาคการศึึกษาปกติ หรือ ๗ วันแรกของภาคการศึึกษา

ฤด่ร้อน จะขอคืนค�าบำารุงการศึึกษาไม�ได้ (ไม�ต้องจ�ายค�ารักษาสภาพนักศึึกษา)

๑๓. การสอบของนักศึึกษา
 กรณีนักศึึกษาขาดสอบ กลางภาค หรือ ปลายภาค ต้องยื่นคำาร้องขอสอบกรณีพิเศึษ ถึงคณบดี ภายใน 

๗ วัน หลังจากกำาหนดการสอบวันสุดท้าย

๑๔. เกณฑ์ิการพ้ึนสภาพึการเปน็นักศึึกษา เนื�องจากผลการศึึกษา
 ๑๔.๑ ระดัับั ปวิช.

หน่์วิยกิตัสัะสัม
ค่ัาระดัับัคัะแน์น์เฉลี�ยสัะสัม

สัภาพัการเต่ัอน์/รอพิันิ์จ

ค่ัาระดัับัคัะแน์น์เฉลี�ยสัะสัม

พ้ัน์สัภาพัการเป็น์นั์กศึกษา

๐ – ๒๙

๓๐ – ๕๙

๖๐ - ก�อนครบตามหลักส่ตร

ครบตามหลักส่ตร*

๑.๒๕ – ๑.๔๙

๑.๕๐ – ๑.๗๔

๑.๗๕ – ๑.๙๙

๑.๙๐ – ๑.๙๙

ตำ่ากว�า ๑.๒๕

ตำ่ากว�า ๑.๕๐

ตำ่ากว�า ๑.๗๕

ตำ่ากว�า ๒.๐๐

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒๑



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

 ๑๔.๒ ระดัับั ปวิสั. และ ปริญญาตัรี

หน่์วิยกิตัสัะสัม
ค่ัาระดัับัคัะแน์น์เฉลี�ยสัะสัม

สัภาพัการเต่ัอน์/รอพิันิ์จ

ค่ัาระดัับัคัะแน์น์เฉลี�ยสัะสัม

พ้ัน์สัภาพัการเป็น์นั์กศึกษา

๐ – ๒๙

๓๐ – ๕๙

๖๐ - ก�อนครบตามหลักส่ตร

ครบตามหลักส่ตร*

๐.๐๑ – ๑.๔๙

๑.๕๐ – ๑.๗๔

๑.๗๕ – ๑.๙๙

๑.๙๐ – ๑.๙๙

๐.๐๐

ตำ่ากว�า ๑.๕๐

ตำ่ากว�า ๑.๗๕

ตำ่ากว�า ๒.๐๐

 * พ้นสภาพนักศึึกษากรณีเรียนครบตามหลักส่ตรแล้วมีคะแนนเฉล่ียสะสมตำ่ากว�า ๒.๐๐ แต�ถ้ามีระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมระหว�าง ๑.๙๐ – ๑.๙๙ นักศึึกษามีสิทธิิ�ยื่นคำาร้องขอคืนสภาพนักศึึกษาภายในระยะเวลา       

๑ ปี นับจากวันประกาศึ เพ่ือลงทะเบียนเรียนแก้ไขรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนตำ่ากว�า A เพ่ือให้ระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสม มีค�าเท�ากับหรือมากกว�า ๒.๐๐ ภายใน ๓ ภาคการศึึกษา(ต�อเน่ืองกัน) รวมภาคการศึึกษาฤด่ร้อน แต�ต้อง

ไม�เกินระยะเวลา ๒ เท�าของแผู้นการเรียนตามหลักส่ตร

 ๑๔.๓ ระดัับั ปริญญาโทั

  ๑๔.๓.๑ คะแนนเฉล่ียสะสมตำ่ากว�า ๒.๕๐ 

  ๑๔.๓.๑ กรณีมีคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต� ๒.๕๐ – ๓.๐๐ มีสภาพรอพินิจ ต้องทำาการศึึกษา

เพ่ือให้ค�าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้ได้ ๓.๐๐ ข้ึนไปภายใน ๒ ภาคการศึึกษา

๑๕. การคิด้ระดั้บคะแนนเฉลี�ย
 จากตารางการประเมินผู้ลการศึึกษาและการคิดระดับคะแนนเฉล่ีย สามารถนำาผู้ลการเรียนมาคิดระดับ

คะแนนเฉล่ียได้ดังน้ี

 ๑๕.๑ การคิัดัระดัับัคัะแน์น์เฉลี�ยประจำาภาคัการศึกษา

  ๑๕.๑.๑ นำาค�าตัวเลขในช�อง (b) ค�าระดับคะแนนต�อหน�วยกิต ค่ณ จำานวนหน�วยกิตรายวิชา  

     ผู้ลลัพธ์ิเรียกว�า ผู้ลค่ณรายวิชา

  ๑๕.๑.๒ นำาผู้ลค่ณรายวิชามาบวกรวมกัน (ไม�รวมรายวิชาท่ีถอน) ผู้ลลัพธ์ิเรียกว�า ผู้ลค่ณรวม 

   ประจำาภาค

  ๑๕.๑.๓ นำาจำานวนหน�วยกิตท่ีลงทะเบียนในภาคการศึึกษาน้ันมาบวกรวมกัน (ไม�รวมรายวิชา 

   ท่ีถอน) ผู้ลลัพธ์ิเรียกว�า หน�วยกิตรวมประจำาภาค

  ๑๕.๑.๔ คำานวณตามสมการต�อไปน้ี

ผู้ลหารท่ีได้รับ ให้ใช้ทศึนิยม ๒ ตำาแหน�ง ทศึนิยมตำาแหน�งถัดไปให้ปัดท้ิง

 หน�วยกิตรวมประจำาภาค  
คะแนนเฉล่ียประจำาภาค =

 ผู้ลค่ณรวมประจำาภาค

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒๒



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

 ๑๕.๒ การคิัดัระดัับัคัะแน์น์เฉลี�ยสัะสัม

 คัะแน์น์เฉลี�ยสัะสัม หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียท่ีคำานวณจากระดับคะแนนท่ีได้รับและจำานวน

หน�วยกิตท่ีลงทะเบียนท้ังหมดต้ังแต�ภาคการศึึกษาแรกจนถึงภาคการศึึกษาปัจจุบัน (ไม�นับหน�วยกิตรายวิชาท่ี

ถอน) ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี

  ๑๕.๒.๑ นำาค�าตัวเลขในช�อง (b) ค�าระดับคะแนนต�อหน�วยกิต ค่ณ จำานวนหน�วยกิตรายวิชา  

   ผู้ลลัพธ์ิเรียกว�า ผู้ลค่ณรายวิชา

  ๑๕.๒.๑ นำาผู้ลค่ณรายวิชาของทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนต้ังแต�ภาคการศึึกษาแรกมาบวกรวมกัน  

   ผู้ลลัพธ์ิเรียกว�า ผู้ลค่ณรวมสะสม (ไม�รวมรายวิชาท่ีถอน)

  ๑๕.๒.๑ นำาจำานวนหน�วยกิตท่ีลงทะเบียนท้ังหมดต้ังแต�ภาคการศึึกษาแรกมาบวกรวมกัน (ไม� 

   รวมรายวิชาท่ีถอน) ผู้ลลัพธ์ิเรียกว�า หน�วยกิตรวมสะสม

  ๑๕.๒.๑ คำานวณตามสมการต�อไปน้ี

ผู้ลหารท่ีได้รับ ให้ใช้ทศึนิยม ๒ ตำาแหน�ง ทศึนิยมตำาแหน�งถัดไปให้ปัดท้ิง

 ๑๕.๓ การคัำาน์วิณคัะแน์น์เฉลี�ยสัะสัมใน์กรณี

  ๑๕.๓.๑ ลงทะเบียนซำ้าเพ่ือแก้ระดับคะแนน ต หรือ F

   ให้คิดจำานวนหน�วยกิตท่ีลงทะเบียนคร้ังล�าสุดเพียงคร้ังเดียว โดยไม�ต้องนำาหน�วยกิตท่ี 

   ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึึกษาก�อนหน้ามารวมในการคำานวณ

  ๑๕.๓.๒ ลงทะเบียนเรียนซำ้า รีเกรด เพ่ือปรับระดับคะแนน ง, ง+ หรือ D, D+ (การเรียนเน้น)

   ๑) ให้คิดจำานวนหน�วยกิต และระดับคะแนนท่ีได้รับในคร้ังล�าสุดเพียงคร้ังเดียว 

   ๒) ให้ลบระดับคะแนนท่ีได้รับและจำานวนหน�วยกิตท่ีลงทะเบียนไว้ในภาคการศึึกษา 

       ก�อนหน้า สำาหรับการคำานวณคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึึกษาท่ีเรียนเน้น

   ๓) ไม�ต้องแก้ไขระดับคะแนนเฉล่ียประจำาภาค และระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของภาค 

       การศึึกษาก�อนหน้า

   ๔) ศึึกษาตัวอย�างการคำานวณคะแนนเฉล่ียสะสมสำาหรับการเรียนเน้นได้จากประกาศึ 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เร่ือง แนวปฏิิบัติการจัดการศึึกษาระดับ 

       ปริญญาตรี พ.ศึ. ๒๕๕๗

 หน�วยกิตรวมสะสม  
คะแนนเฉล่ียสะสม =

 ผู้ลค่ณรวมสะสม

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒๓



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

ตัั้วอย่างการคำานวณระดั้บคะแนน กรณี เรียนซ้ำำ�า และ รีเกรด้
สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม AAR GRADE SIMULATION SYSTEM ในระบบทะเบียนกลางได้ ท่ี

https://academic.rmutl.ac.th/calg/

๒๔



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒๕



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒๖



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

ระยะที� ๓ ก่อนการสำาเร็จการศึึกษา

๑. การขอสำาเร็จการศึึกษา
 นักศึึกษาท่ีประสงค์จะขอสำาเร็จการศึึกษาต้องมีคุณสมบัติและดำาเนินการดังน้ี

 ๑.๑ สอบผู้�านทุกรายวิชาและมีจำานวนหน�วยกิตครบตามเกณฑ์ิท่ีกำาหนดไว้ตามหลักส่ตร

 ๑.๒ สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม�ตำ่ากว�า ๒.๐๐

 ๑.๓ ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึึกษาสำาหรับภาคการศึึกษาท่ีคาดว�าจะจบการศึึกษา

  ๑.๓.๑ ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแต�วันเปิดภาคการศึึกษาท่ี ๑ หรือ ๒

  ๑.๓.๒ ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต�วันเปิดภาคการศึึกษาฤด่ร้อน

 ๑.๔ ไม�มีหน้ีสินผู่้กพันต�อมหาวิทยาลัย

 ๑.๕ นักศึึกษาท่ีไม�สามารถสำาเร็จการศึึกษาได้ในภาคการศึึกษาท่ียืน่คำาร้องไว้ ให้ยืน่คำาร้องใหม�ในทุกภาค

การศึึกษาท่ีคาดว�าจะสำาเร็จการศึึกษา

๒. การได้้รับปริญญาเกียรติั้นิยม (สำาหรับนักศึึกษาระดั้บปริญญาตั้รี)
 ๒.๑ ลงทะเบียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยไม�น้อยกว�า 

  ๒.๑.๑ จำานวน ๗๒ หน�วยกิต สำาหรับผู้่้เข้าศึึกษาโดยวิธีิการเทียบโอน

  ๒.๑.๒ จำานวน ๑๒๐ หน�วยกิต สำาหรับหลักส่ตร ๔ ปีการศึึกษา

  ๒.๑.๓ จำานวน ๑๕๐ หน�วยกิต สำาหรับหลักส่ตร ๕ ปีการศึึกษา

 ๒.๒ สำาเร็จการศึึกษาภายในระยะเวลาการศึึกษาตามหลักส่ตร ท้ังน้ีไม�นับระยะเวลาท่ีนักศึึกษาขอลาพัก

การศึึกษา

 ๒.๓ ต้องไม�เคยได้รับระดับคะแนน ต, ง, ง+ และ ม.จ. หรือ F, D, D+ และ U ในรายวิชาใดวิชาหน่ึง

 ๒.๔ ผู้่้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม ๓.๗๕ ข้ึนไปจะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑

 ๒.๕ ผู้่้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม ๓.๕๐ – ๓.๗๔ จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒

การลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง
 ๑. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และเป็นไปตาม             

ข้อกำาหนดของหลักส่ตรและข้อกำาหนดของคณะท่ีนักศึึกษาสังกัด 

 ๒. เข้าส่�เว็บไซต์ ระบบทะเบียนกลาง http://reg.rmutl.ac.th เพ่ือตรวจสอบประกาศึและข�าวสารสำาหรับ

นักศึึกษา

 ๓. เข้าส่�ระบบสำาหรับนักศึึกษา 

๒๗

http://reg.rmutl.ac.th
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 ๑. ป้อน  Username และ Password  และรหัสตรวจสอบ แล้วทำาการกดปุ่มเข้าส่�ระบบ

๒๘
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 ๒. เม่ือเข้าส่�ระบบ จะกล�องแสดงข้อความท่ีเป็นข�าวประกาศึท่ีสำาคัญสำาหรับนักศึึกษา

 ๓. เลือกเข้าเมน่ S02 ลงทะเบียน

๒๙
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 ๔. อ�านเง่ือนไขและข้อกำาหนดการลงทะเบียน คลิกท่ียอมรับดำาเนินการข้ันต�อไป เม่ือต้องการลง

 ๕. เข้าส่�หน้าจอลงทะเบียน ให้นักศึึกษาค้นหาวิชาท่ีเปิดสอน

๓๐
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 ๖. พิมพ์ท่ีช�องค้นหาวิชาท่ีเปิดสอบ ด้วยรหัสวิชา หรือช่ือวิชา(ภาษาไทย) ดังหมายเลข ๑  หลังจากน้ัน

คลิกปุ่ม ค้นหา ดังหมายเลข ๒ จะปรากฏิรายวิชาท่ีเปิดสอนตามท่ีค้นหา โดยแต�ละรายวิชาท่ีแสดงนักศึึกษา

สามารถด่รายละเอียดเก่ียวกับอาจารย์ผู้่้สอน วันเวลาเรียน และเวลาสอบโดยให้คลิกท่ีร่ปแว�นขยาย ดังหมายเลข 

๓  นอกจากน้ีหากวิชาใด เกิดการทับซ้อนของข้อม่ลระบบจะแจ้งเตือน ดังหมายเลข ๔ นอกจากน้ีนักศึึกษาควร

เลือกรายวิชาลงทะเบียนตามคำาแนะนำาของอาจารย์ท่ีปรึกษา และคลิกเลือกรายวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน

 ๗. เม่ือคลิกเลือกรายวิชาแล้ว ระบบจะกลับไปหน้าจอหลักการลงทะเบียนและแสดงรายวชิาท่ีลงทะเบียน

ไปแล้ว โดยสามารถด่รายละเอียดเพ่ิมเติมด้วยการคลิกร่ปแว�นขยาย และสามารถลบรายวิชาท่ีต้องการยกเลิกได้

ด้วยการคลิกร่ปถังขยะ เม่ือคลิกลบรายวิชาท่ีลงทะเบียน จะปรากฏิหน้าจอเพ่ือยืนยันการลบรายวิชา อีกคร้ัง

 ๘. การลงทะเบียนเรียนในแต�ละรายวิชาของนักศึึกษาจะสมบ่รณ์ต�อเม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าระบบเพ่ือ

อนุมัติรายวิชาท่ีนักศึึกษาลงทะเบียนไว้

 ** เง่ือนไขรายวิชาสำาหรับแต�ละสาขาวิชา เช�น วิชาเรียนก�อน สามารถด่เพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ในหัวข้อ 

S01 หลักส่ตรและแผู้น **

๓๑
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๓. 
บทบาทหน้าที�

ของอาจารย์ที�ปรึกษา
ในการให้คำาปรึกษา

ด้้านการใช้ชีวิตั้
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บทบาทหน้าที�ของอาจารย์ที�ปรึกษา
ในการให้คำาปรึกษาด้้านการใช้ชีวิตั้

 การให้คำาปรึกษาประกอบด้วยบุคคล  2 ฝ่่าย ดังน้ี

 ๑. ผู้่้ให้คำาปรึกษา (Advisor/Counselor) หมายถึง ผู้่้ท่ีต้องทำาหน้าท่ีในการช�วยให้ผู้่้รับคำาปรึกษาเข้าใจ

ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ปรับเปล่ียนตนเอง พร้อมท้ังพัฒนาศัึกยภาพในการแก้ปัญหา เกิดการเรียนร้่

ใหม�เก่ียวกับวิธีิการมองและจัดการปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 ๒. ผู้่้รับคำาปรึกษา (Advisee/ Counselee) หมายถึง นักศึึกษาท่ีกำาลังเผู้ชิญปัญหาอย�างใดอย�างหน่ึง

ในชีวิตและไม�สามารถปรับตัว แก้ปัญหาหรือหาทางออกท่ีเหมาะสมได้ จึงส�งผู้ลให้เกิดปัญหาพฤติกรรมและ          

ความร้่สึก ท่ีรบกวน ขัดขวางต�อการทำาหน้าท่ี และการดำาเนินชีวิตปกติ

ประเภทของการให้คำาปรึกษา
 ๑. การให้คำาปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling)

 ๒. การให้คำาปรึกษารายกลุ�ม (Group Counseling)  เช�น การทำาโฮมร่ม (Home Room) 

ลักษณะของการให้คำาปรึกษา (Counseling) สำาหรับอาจารย์ที�ปรึกษา
 ๑. เน้นการทำาความเข้าใจปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ การปรับตัว เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย�าง             

เหมาะสม เกิดการตระหนักร้่ในตนเอง การยอมรับตนเอง ยอมรับผู้่้อ่ืน ยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังทำาให้เกิด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง

 ๒. เน้นสัมพันธิภาพและทำาให้เกิดความร�วมมือ เน่ืองจากการจะทำาให้เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้่้อ่ืน 

ปัญหาของตนเอง และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ต้องอาศัึยความร�วมมือบนพ้ืนฐานสัมพันธิภาพท่ีดี 

 ๓. เปน็การส่ือสารแบบสองทาง ผู้่ใ้ห้คำาปรึกษาจะรบัฟัังเปน็สำาคัญ รวมไปถงึแสดงออกถงึการฟััง เพ่ือเอ้ือ

ให้ผู้่้รับคำาปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง

 ๔. การให้คำาปรึกษาทางจิตวิทยามีกระบวนการ เป้าหมาย ข้ันตอน ทักษะในการให้คำาปรึกษาท่ีต้อง      

ได้รับการฝึ่กฝ่น 

 ๕. อาจารย์ท่ีปรึกษาพึงเป็นผู้่้รับฟัังท่ีดี เพราะปัญหาของแต�ละคนมีความแตกต�างกัน ปัญหาเดียวกัน

แต�เป็นปัญหาของบุคคลท่ีมีประสบการณ์ต�างกัน และมีวิธีิการในการแก้ปัญหาท่ีแตกต�างกัน การรับฟัังจึงเป็น        

ส่ิงสำาคัญท่ีจะนำาไปส่�การเข้าใจปัญหาของผู้่้รับคำาปรึกษา และสามารถมองเห็นวิธีิแก้ไขจัดการปัญหาท่ีเกิดข้ึน         

ของแต�ละบุคคลได้

 ๖. เช่ือในความสามารถของผู้่้รับคำาปรึกษา ทุกคนเป็นเจ้าของประสบการณ์และชีวิตของตนเอง ดังน้ัน  

ผู้่้ให้คำาปรึกษาจะเปน็เพียงผู้่้เอ้ือให้ผู้่้รับคำาปรึกษาสามารถตดัสินใจเลือกวิธีิการแก้ไขปัญหาของตนเองได ้โดยผู้่้ให้

คำาปรึกษาอาจช�วยเป็นผู้่้เสนอทางเลือกท่ีหลากหลายให้แก�ผู้่้รับคำาปรึกษา เน่ืองจากผู้่้รับคำาปรึกษาทุกคนมีความ

สามารถในการจัดการกับปัญหาของตนเอง หากเข้าใจ ยอมรับ และพร้อมจะเปล่ียนแปลง

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔
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ขั�นตั้อนการให้คำาปรึกษา

 ข้ันตอนของการให้คำาปรึกษา ยึดตามกระบวนการร่ปตัววี ๕ ข้ัน ตามแนวคิดของ Jean Barry (๒๐๐๖) 

ดังต�อไปน้ี

 ๑. สร้างสัมพัึนธภาพึ (Rapport)
 ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนท่ีสำาคัญมาก เน่ืองจากการให้คำาปรึกษาจะประสบความสำาเร็จหรือไม�น้ัน ข้ึนอย่�

กับสัมพันธิภาพระหว�างอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึึกษาเป็นสำาคัญ โดยสัมพันธิภาพท่ีดีจะช�วยลดความตึงเครียด       

เพ่ิมความร้่สึกผู้�อนคลาย ไว้วางใจ ทำาให้นักศึึกษาเปิดใจและให้ความร�วมมือกับอาจารย์ท่ีปรึกษา ในขณะท่ี

สัมพันธิภาพท่ีดีไม�ดีจะส�งผู้ลให้นักศึึกษาเกิดความร้่สึกกังวลไม�กล้าปรึกษา หรือเกิดความร้่สึกต�อต้านไม�ร�วมมือ  

ทำาให้การให้คำาปรึกษาดำาเนินไปอย�างไม�ราบร่ืน และอาจส�งผู้ลต�ออารมณ์ความร้่สึกของอาจารย์ท่ีปรึกษาในกรณี

ท่ีนักศึึกษาแสดงอากัปกิริยาต�อต้านออกมา เช�น หงุดหงิด โมโห ไม�อยากให้ความช�วยเหลือนักศึึกษาได้

 การสร้างสัมพันธิภาพ ทำาได้ดังน้ี 

  - แสดงความพร้อมและความยินดีท่ีจะให้ความช�วยเหลือนักศึึกษา

  - ต้อนรับอย�างจริงใจและอบอุ�น เป็นมิตร 

  - ต้ังใจและใส�ใจ 

  - สังเกตการแสดงออกท้ังคำาพ่ดและกิริยาท�าทาง 

  - ตอบสนองต�อผู้่้รับการปรึกษา เช�น พยักหน้า สบตา 

  - ยอมรับอย�างไม�มีเง่ือนไข 

  - การใช้คำาถามท่ีเอ้ือให้เล�าเร่ืองและเล่ียงการด�วนตัดสินหรือพ่ดแทรกนักศึึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๓๔



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

 ๒. การสำารวจปญัหา 
 ปัญหาท่ีทำาให้นักศึึกษาเกิดความไม�สบายใจหรือความทุกข์ใจ อาจจะมาจากความไม�สอดคล้องระหว�าง

ความจริงกับการรับร้่ ความจริงกับความต้องการ หรือ ปัญหาอาจจะมาจากการไม�เข้าใจตนเอง การไม�ยอมรับ

ความจริงบางอย�าง หรืออาจจะมาจากปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย การทำาความเข้าใจปัญหา อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงควร

รวบรวมข้อม่ล ส่ิงท่ีเป็นปัญหา เพ่ือให้ผู้่้รับการปรึกษาได้ทบทวนเพ่ือทำาให้เกิดเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้่้อ่ืน และเข้าใจ

ปัญหาของตนเองเพ่ิมมากข้ึน

 การสำารวจปัญหามีเทคนิคการให้คำาปรึกษาท่ีเก่ียวข้องด้วยกันหลายเทคนิค ยกตัวอย�างเช�น

  - การต้ังคำาถาม โดยคำาถามท่ีดีจะนำาไปส่�คำาตอบท่ีถ่กต้อง ซ่ึงคำาถามท่ีเหมาะสมกับการสำารวจ

ปัญหา ได้แก� คำาถามปลายเปิด เช�น “จากเร่ืองท่ีเล�ามาท้ังหมด มีเร่ืองอะไรบ้างท่ีเป็นกังวลมากท่ีสุดในตอนน้ี” 

  - การสะท้อนความร้่สึก เพ่ือให้นักศึึกษาทบทวนอารมณ์ความร้่สึกของตนเองจากการสะท้อน

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา อันจะนำาไปส่�การค้นพบสาเหตุของปัญหาต�อไป เช�น “การท่ีเพ่ือนล้อเลียนทุกวัน ทำาให้คุณ

ร้่สึกเสียใจ” 

 ๓. เข้าใจปญัหา สาเหตุั้ และความต้ั้องการ
 เม่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึึกษาร�วมกันค้นหาว�าอะไรคือ ปัญหาท่ีแท้จริง หลังจากน้ันอาจจะจัดอันดับ

ว�าปัญหาใดเป็นปัญหาท่ีต้องการแก้ไขก�อน หลัง เม่ือนักศึึกษาได้มีโอกาสสำารวจตัวเอง ท้ังความคาดหวัง การรับร้่ 

ความคิดและความร้่สึก การพิจารณากระบวนการภายในเหล�าน้ี จะทำาให้เกิดการตระหนักร้่ในตนเอง เข้าใจตนเอง

และนำามาซ่ึงการยอมรับ เห็นสาเหตุ รวมไปถึงความเข้าใจต�าง ๆ ก็จะทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง แก้ไขปัญหา       

ของตนเองได้

 ๔. การวางแผนแก้ปญัหา
 เม่ือนักศึึกษาได้มองเห็นปัญหาของตนเอง และเห็นสาเหตุ รวมท้ังยอมรับส่ิงท่ีเป็นปัญหา หลังจากน้ีก็จะ

ทำาให้เกิดความร�วมมือกันในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาจาก ความหลากหลายของทางเลือก ข้อดี-ข้อเสียของทาง

เลือก และ การเลือกวิธีิการแก้ปัญหา ในข้ันตอนการวางแผู้นแก้ปัญหาน้ี ทักษะท่ีจำาเป็นในข้ันตอนน้ีได้แก� การให้

ข้อม่ล การเสนอแนะ การสรุปความ และการให้กำาลังใจ

 ๕. ยุติั้การปรึกษา
 เม่ือการให้คำาปรึกษาบรรลุเป้าหมาย การพ่ดคุยก็จะต้องยุติลง โดยสามารถยุติการปรึกษาได้ ดังน้ี 

  ๑. ให้ผู้่้รับการปรึกษาได้มีโอกาสสรุปส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว�างการปรึกษา 

  ๒. ตรวจสอบ ความเข้าใจ รวมท้ังทบทวนการตัดสินใจ และวิธีิการต�าง ๆ เพ่ือนำาไปปฏิิบัติต�อ 

  ๓. ให้ข้อม่ลเพ่ิมเติม 

  ๔. สอบถามเพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลง หรือ การนัดหมายคร้ังต�อไป เป็นต้น
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ข้อควรระวังสำาหรับผู้ให้คำาปรึกษาเชิงจิตั้วิทยามือใหม่ 

 ๑. การค้นหาปัญหาที�แท้จริงของนักศึึกษา 
 ประเด็นแรก ๆ ท่ีนักศึึกษามาพ่ดคุยมักจะไม�ใช�ปัญหาท่ีแท้จริง โดยเฉพาะในช�วงท่ีสัมพันธิภาพในการ

ปรึกษายังเกิดข้ึนไม�มากพอ นักศึึกษามักเลือกท่ีจะปิดบังปัญหาท่ีแท้จริงเอาไว้ อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงควรพ่ดคุย

สำารวจเพ่ือให้เห็นปัญหาโดยรวม และให้ผู้่้รับการปรึกษาเลือกปัญหาน้ัน เพ่ือมาแก้ไขร�วมกัน 

 ๒. การตั้รวจสอบปัญหาอย่างรอบด้้าน 
 ความเจ็บป่วยทางใจ หรือ ความเจ็บป่วยทางกาย บางคร้ังอาจจะเก่ียวข้องกับความไม�สบายใจ หรือ     

ความทุกข์ใจ เช�น อาการท่ีเป็นผู้ลกระทบจากยา การรักษา การเจ็บป่วย หรือแม้แต�ผู้ลกระทบจากการติดสาร

เสพติด ซ่ึงปัจจัยเหล�าน้ีจะเป็นอุปสรรคต�อการให้คำาปรึกษา ยกตัวอย�างเช�น อาจารย์ท่ีปรึกษาจะไม�สามารถช�วย

เหลือให้นักศึึกษาท่ีมีอาการของโรคซึมเศึร้าด้วยการใช้คำาพ่ดให้กำาลังใจ เน่ืองจากนักศึึกษามีปัญหาเก่ียวกับสาร      

เซโรโทนิน (Serotonin) ในสมองอย่�ในระดับตำ่ากว�าปกติ จึงเกิดภาวะท่ีไม�สงบ ขาดสมาธิิ การคิดการตัดสินใจ           

มีปัญหา จึงยังไม�สามารถรับร้่เจตนาอันดีของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีต้องการให้ความช�วยเหลือนักศึึกษาได้ 

 ๓. การสำารวจปญัหาของนักศึึกษาอย่างละเอียด้ก่อนให้ความช่วยเหลือ 
 ผู้่้ท่ีมีความทุกข์ หรือมีความไม�สบายใจน้ัน หากจะทำาให้เกิดความสบายใจโดยทันทีคงเป็นไปได้ยาก 

เน่ืองจากแต�ละบุคคลท่ีมีความทุกข์ใจจะมีความยุ�งยากใจ อารมณ์ ความร้่สึก ประสบการณ์ท้ังทางด้านบวกและ

ด้านลบ เป้าหมายหลักอย�างหน่ึงของการให้การปรึกษาจึงเป็นการช�วยให้นักศึึกษาเกิดการตระหนักร้่ในตนเอง 

ไม�ใช�การช�วยแก้ปัญหาให้นักศึึกษาร้่สึกสบายใจในทันที หรือการทำาให้ผู้่้รับการปรึกษาออกจากอารมณ์ท่ีทุกข์ใจ

โดยการใช้บางคำาพ่ด อาทิ “อย�ากลัว” “อย�ากังวล” หรือแม้แต�การให้คำาแนะนำาหรือการแนะนำาให้นักศึึกษาออก

จากอารมณ์โดยทันที เช�น “อย�าโกรธิ” “อย�าเสียใจไปเลย” “อย�าคิดมาก” ซ่ึงส่ิงเหล�าน้ีจะเป็นอุปสรรคต�อการ

เข้าใจ และการตระหนักร้่ในตนเองของนักศึึกษา

 4. ผู้ให้คำาปรึกษาพึึงระมัด้ระวังการมีลักษณะของความสมบูรณ์แบบ
 ผู้่้ให้คำาปรึกษาบางคนมีลักษณะท่ีเม่ือทำาส่ิงใดจะต้อง “ถ่กต้องอย่�เสมอ” ทำาให้การช�วยเหลือผู้่้รับการ

ปรึกษาไม�มีประสิทธิิภาพเท�าท่ีควร เม่ืออยากถ่กต้องเสมอจะมีความกลัว จึงไม�ปรึกษาหรือพ่ดคุยกับผู้่้เช่ียวชาญ 

หรือเครือข�ายของกลุ�มผู้่้ให้คำาปรึกษา เน่ืองจากบางคร้ังอาจจะต้องมีการส�งต�อหรือให้ผู้่้อ่ืนสะท้อนมุมมองเพ่ือให้

มีวิธีิการในการช�วยเหลือทางจิตใจท่ีหลากหลาย แต�หากผู้่้ให้คำาปรึกษาบางคนท่ีคิดว�าตนเองต้องทำาถ่กต้องเสมอ 

ส่ิงน้ีจะเป็นการขัดขวางไม�ให้เกิดการช�วยเหลืออย�างมีประสิทธิิภาพ ท่ีสำาคัญการให้การปรึกษา เป็นกระบวนการ

ในการช�วยเหลือซ่ึงเป็นท้ังศิึลปะและวิทยาศึาสตร์ จึงอาจจะไม�สามารถบอกได้ว�าข้อใดถ่กหรือผิู้ดท้ังหมด แต�อาจ

จะพิจารณาได้ว�าส่ิงใดเหมาะสมหรือไม�เหมาะสมมากกว�า
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 ดังน้ัน การพ่ดคุยกบัผู้่้เช่ียวชาญ หรือการสร้างเครือข�ายของกลุ�มอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนมุมมอง 

จะช�วยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถใหก้ารช�วยเหลือแก�นักศึึกษาไดอ้ย�างเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกรณท่ีี

นักศึึกษามีปัญหาซับซ้อนหรือเป็นปัญหาใหม�ท่ีไม�เคยพบในนักศึึกษารายอ่ืนมาก�อน

 ๕. การมีความคาด้หวังที�ไม่ได้้ตัั้�งอยู่บนความเปน็จริง 
 การเปล่ียนแปลงของแต�ละคนมีความแตกต�างกัน แต�ผู้่้ให้คำาปรึกษามือใหม�ส�วนใหญ�มักจะคาดหวังต�อ

ผู้่้รับการปรึกษาทุกคนว�าจะต้องดีข้ึนในเวลาอันรวดเร็ว โดยบางรายอาจจะคิดว�า เม่ือตนเองให้การปรึกษาแล้ว

ผู้่้รับการปรึกษาไม�ดีข้ึนตามท่ีตนเองคาดหวัง อาจจะมีความร้่สึกผิู้ดหวังและไม�ม่ันใจตนเอง ท้ังท่ีความคาดหวัง

เหล�าน้ีอาจจะไม�ได้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

 ๖. การนำาเทคนิคล่าสุด้ที�เคยเรียนรู้มาใช้อย่างพึรำ�าเพึรื�อ 
 หลังจากการเรียนร้่จากการเรียน หรือการฝึ่กอบรม ผู้่้ให้คำาปรึกษามือใหม�ส�วนใหญ�อาจจะนำาเทคนิค หรือ

วิธีิการต�างๆ ท่ีได้เรียนร้่มาใช้กับผู้่้รับการปรึกษาทันที โดยไม�ได้ด่ว�าวิธีิการเหล�าน้ันเหมาะสมกับผู้่้รับการปรึกษา

แต�ละคนหรือไม� ส่ิงน้ีอาจจะทำาให้ประสิทธิิภาพในการให้การปรึกษาไม�ดีเท�าท่ีควร

 ๗. ฟังัแบบเพึลิด้เพึลินทำาให้หลงประเด็้นในการช่วยเหลือ
 ผู้่้ให้คำาปรึกษามือใหม�ส�วนใหญ�จะหลงไปกับเร่ืองราวของผู้่้รับการปรึกษา โดยเฉพาะกับผู้่้รับการปรึกษาท่ี

มีเร่ืองราวในชวิีตหลายเร่ือง ทำาให้เกิดความเพลิดเพลินเม่ือได้ฟััง การช�วยเหลือจึงไม�ไปถึงเป้าหมาย ส่ิงท่ีจะช�วยได้

คือ การกำาหนดเป้าหมายในการให้การปรึกษาแต�ละคร้ัง และประเมินความก้าวหน้าเพ่ือไม�ให้เกิดการหลงประเด็น

 ๘. พึึงหลีกเลี�ยงการให้คำาแนะนำาบนพืึ�นฐานของความคิด้ตั้น 
 คำาพ่ดต�างๆ มีผู้ลต�อการให้การปรึกษา คำาพ่ดบางลักษณะอาจจะทำาให้ประสิทธิิภาพในการให้คำาปรึกษา

ลดลง เช�น “ถ้าผู้มเปน็คุณ ผู้มจะ ....” “ทำาไมคณุไม�ทำาแบบน้ีล�ะ” คำาพ่ดหรอืประโยคเหล�าน้ีบางทสี�งผู้ลเสียต�อการ

ให้การปรึกษา เน่ืองจากแต�ละคนมีประสบการณ์ท่ีแตกต�างกัน การพ่ดประโยคเหล�าน้ีไม�ได้เอ้ือให้นักศึึกษาเข้าใจ

ตนเองอย�างแท้จริง และนักศึึกษาอาจเกิดการตีความไปในทางลบ จนกระทบต�อสัมพันธิภาพในการปรึกษาได้ 
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 9. การมีความต้ั้องการที�อยากจะช่วยเหลือมากเกินไป 
 ความต้องการท่ีจะช�วยเหลือมากเกินไปมักส�งผู้ลเสียมากกว�าผู้ลดี เพราะอาจจะทำาให้เกิดการพ่ึงพิง 

นอกจากน้ียังมีประเด็นของการมีอารมณ์ร�วมมากเกินไป รวมไปถึงการนำาเอาปฏิิกิริยาหรือปัญหาของนักศึึกษา

มาเป็นอารมณ์ส�วนตัว ทำาให้ประสบความยุ�งยากในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองหลังจากการให้คำาปรึกษาใน

คร้ังน้ันจบลงแล้ว ดังน้ัน ส่ิงท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาควรฝึ่กฝ่นควบค่�ไปกับทักษะอ่ืน ๆ ได้แก� การตระหนักร้่ในตนเอง 

(Self-awareness) เพ่ือให้สามารถเท�าทันความร้่สึกของตนเองและสามารถจัดการกับความร้่สึกท่ีทำาให้อาจารย์

ท่ีปรึกษาเป็นทุกข์จากความต้องการท่ีอยากจะช�วยเหลือมากเกินไปได้

 10. การไม่มั�นใจว่าจะช่วยแก้ปญัหาให้ผู้รับคำาปรึกษาได้้ 
 แนวทางการแก้ไข ได้แก� โดยผู้่้ให้คำาปรึกษาต้องทำาความเข้าใจ การให้คำาปรึกษาให้ถ่กต้อง เข้าใจบทบาท

ของตนให้ชัดเจน ว�าการให้คำาปรึกษาเป็นการช�วยให้ผู้่้รับคำาปรึกษาเข้าใจปัญหา เข้าใจตนเองว�ามีส�วนในการ

เกิดปัญหาอย�างไร เข้าใจความคิด ความร้่สึกและการกระทำาของตนส�งผู้ลอย�างไรบ้าง วิธีิการแก้ปัญหาท่ีตนเอง

ใช้มีประสิทธิิภาพมากน้อยเพียงไร รวมท้ังยอมรับว�าบุคคลทุกคนมีปัญหาท่ีต้องเผู้ชิญและอ�อนแอในบางเวลา             

จึงแก้ปัญหาไม�ได้ทันทีทันใด แต�ทุกคนสามารถปรับตัว แก้ปัญหาตามศัึกยภาพและบริบทของบุคคล เร็วช้าไม�      

เท�ากัน ดังน้ันผู้่้ให้คำาปรึกษาจึงเป็นเพียงผู้่้ท่ีใช้ความร้่และเทคนิคการให้คำาปรึกษา ในการช�วยให้ผู้่้รับคำาปรึกษา 

เข้าใจตนเอง ผู้่้อ่ืน ส่ิงแวดล้อม และนำาไปส่�การเปล่ียนแปลงตนเองได้ โดยสถานการณ์น้ันอาจยังอย่�เหมือนเดิม 

แต�จะถ่กมองมุมใหม� ท่ีถ่กต้องและชัดเจนกว�าเดิม

 11. การไม่ทราบว่าจะทำาอย่างไรเมื�อเห็นผู้รับคำาปรึกษาร้องไห้
 ในการให้คำาปรึกษาผู้่้ท่ีรับคำาปรึกษามักมีเร่ืองราวท่ีเป็นเร่ืองทุกข์ใจ ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก 

ในการท่ีต้องเผู้ชิญกับการร้องไห้ของผู้่้รับคำาปรึกษา ผู้่้ให้คำาปรึกษามือใหม�มักคิดว�าการร้องไห้ของผู้่้รับคำาปรึกษา

อาจจะเป็นเพราะคำาพ่ดของตนไปกระตุ้นความร้่สึกของผู้่้รับคำาปรึกษา และกลัวว�าถ้าผู้่้รับคำาปรึกษาร้องไห้มากกว�า

น้ีจะไม�สามารถจดัการใหอ้ารมณ์น้ันสงบลงได ้ผู้่้ให้คำาปรกึษาจึงพยายามเปล่ียนเร่ืองพ่ด ให้กำาลังใจและทำาใหผู้่้้รับ

คำาปรึกษาหยุดร้องไห้โดยเร็ว ทำาให้ผู้่้รับคำาปรึกษาไม�มีโอกาสระบายความร้่สึก ส�งผู้ลเสียต�อการให้คำาปรึกษา 

แนวทางการแก้ไข ได้แก� แสดงความสนใจ ใส�ใจความร้่สึกของผู้่้รับคำาปรึกษา และไม�ทำาให้ผู้่้รับคำาปรึกษาเข้าใจว�า

ตนน�าสงสาร ผู้่ใ้ห้คำาปรกึษาพงึระลกึว�า การรอ้งไหเ้ป็นการระบายความร้่สกึอึดอัด ช�วยให้ความทกุข์ใจบรรเทาลง 

การท่ีผู้่้รับคำาปรึกษาร้องไห้แสดงว�าไว้วางใจผู้่้ให้คำาปรึกษา 

 

 12. การไม่มั�นใจว่าตั้นช่วยเหลือผู้รับคำาปรึกษาถูุกต้ั้องหรือไม่
 แนวทางแกไ้ข ได้แก� ผู้่้ให้คำาปรกึษาควรคดิเสมอว�า ผู้่้รับคำาปรกึษาเป็นผู้่้เลือกแนวทางของตนเอง ไม�มใีคร

บังคับใครได้ แม้ว�าแนวทางน้ันจะด่ดีเพียงใด แต�หากไม�เหมาะสมกบัเขา เขาก็ไม�ทำาอย่�ดี และการให้คำาปรึกษาอาจ

ไม�จำาเป็นต้องส้ินสุดท่ีการเลือกแนวทางการแก้ปัญหาเสมอไป บางคร้ังเพียงแต�ช�วยให้ผู้่้รับคำาปรึกษาเข้าใจปัญหา

และความต้องการท่ีแท้จริงของตน ผู้่้รับคำาปรึกษาก็สามารถปรับเปล่ียนตนเองได้
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ทักษะการให้คำาปรึกษาเบื�องต้ั้น 

 ทักษะเบ้ืองต้น ใช้เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏิการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้่้รับคำาปรึกษา ได้แก� 

 ๑.๑ ทักษะการฟังั 

 การฟัังในท่ีน้ี หมายถึง ผู้่้ให้คำาปรึกษาต้องฟัังส่ิงท่ีผู้่้รับคำาปรึกษาส่ือสารด้วยวาจาและส่ือสารด้วยภาษา

กาย โดยฟัังให้ครบท้ัง ๓ ด้าน คือ พฤติกรรม ความคิด และความร้่สึก เพ่ือให้ทราบว�าผู้่้รับคำาปรึกษามีความคิด

หรือทัศึนคติต�อส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย�างไร และมีความร้่สึกอย�างไรต�อส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 สำาหรับภาษากาย ผู้่้ให้คำาปรึกษาต้องสังเกตภาษากายท่ีส่ืออกมา ได้แก�

  - การแสดงออกบนใบหน้า (Facial Expression)

  - อากัปกิริยา (Gestures)

  - การเคล่ือนไหวของร�างกาย (Body Movement)

  - การวางตัว (Posture)

  - ทิศึทางของการสบตา (Visual Orientation)

  - ระยะห�างของพฤติกรรม (Spatial Behavior)

  - ลักษณะท่ีปรากฏิ (Appearance)

  - การออกเสียงท่ีไม�เป็นภาษาพ่ด (Nonverbal Vocalizations)

 ๑.๒ ทักษะการตัั้�งคำาถุามปลายเปดิ้ 
 คำาถามปลายเปิด หมายถึง คำาถามท่ีไม�สามารถตอบได้เพียง “ใช�” หรือ “ไม�ใช�” และส�งเสริมให้ค่�สนทนา

มีโอกาสส่ือสารมากข้ึน เช�น “เหตุการณ์ท่ีบ้านเป็นอย�างไรบ้าง” “ร้่สึกอย�างไรบ้าง”

 ๑.๓ ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 

 การสะท้อนความร้่สึก หมายถึง การสะท้อนให้ผู้่้รับคำาปรึกษาทราบว�าผู้่้ให้คำาปรึกษามีความเข้าใจต�อ

ความร้่สึกของผู้่้รับคำาปรึกษาอย�างไร และเป็นการแสดงออกซ่ึงความเข้าใจในตัวผู้่้รับคำาปรึกษาอย�างลึกซ้ึง เช�น 

“คุณร้่สึกโกรธิมาก” (สะท้อนหลังจากท่ีรับฟัังเร่ืองราวของผู้่้รับคำาปรึกษาแล้ว)

 

 ๑.๔ ทักษะการสรุป
 การสรุป เป็นการรวมประเด็นสำาคัญของเร่ืองราวท่ีผู้่้รับคำาปรึกษาได้กล�าวถึง ปกติการสรุปอาจด่เหมือน

เป็นหน้าท่ีของผู้่้ให้คำาปรึกษา แต�กลยุทธ์ิท่ีเหมาะสมกว�าคือการขอให้ผู้่้รับคำาปรึกษาเป็นผู้่้สรุป เช�น “วันน้ีท่ีได้คุย

กันมา ลองสรุปให้ฟัังหน�อยได้ไหมคะ ว�าวันน้ีได้แนวทางอะไรบ้าง” 
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การให้คำาปรึกษา กรณีที�นักศึึกษาเปน็โรคซึ้ำมเศึร้า (เบื�องต้ั้น)
 
 แม้โรคซึมเศึร้าจะไม�ใช�สาเหตุของการฆ�าตัวตายของทุกกรณีท่ีเคยเกิดข้ึน แต�ผู้่้ป่วยโรคซึมเศึร้าถือว�าเป็น 

กลุ�มเปราะบางท่ีต้องให้ความด่แลช�วยเหลือด้านจิตสังคมในร่ปแบบท่ีเหมาะสมจากบุคคลรอบข้าง โดยอาจารย์    

ท่ีปรึกษาสามารถมีส�วนช�วยเหลือด้านจิตสังคมให้แก�นักศึึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศึร้าได้ ดังน้ี

 
 ๑. มีมุมมองต่ั้อโรคซึ้ำมเศึร้าอย่างถูุกต้ั้อง
 การคิดว�าโรคซึมเศึร้าเป็นโรคท่ีนักศึึกษาคิดไปเองหรือมีมุมมองว�าโรคซึมเศึร้าเกิดจากความอ�อนแอไม�ส้่

ชีวิต มุมมองเช�นน้ีเป็นมุมมองท่ีไม�สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงควรศึึกษาทำาความเข้าใจเก่ียว

กับโรคซึมเศึร้าควบค่�ไปกับการด่แลให้ความช�วยเหลือนักศึึกษา โดยอันดับแรกควรทำาความเข้าใจอาการโดยท่ัวไป

ของโรคซึมเศึร้าซ่ึงมีดังต�อไปน้ี

 ๑. อารมณ์ไม�สนุกสนาน ไม�ร�าเริงเหมือนเดิม ไม�มีความสุข เบ่ือ ท้อแท้ เครียด หงุดหงิด และเศึร้า

 ๒. หมดความสนใจในส่ิงต�างๆ เบ่ือส่ิงท่ีเคยทำาแล้วสนุก มีความสุข ไม�อยากทำาอะไร ไม�อยากเจอใคร

 ๓. เบ่ืออาหาร นำ้าหนักลดลงมาก (หรือบางคนกินมากเพ่ือให้หายเครียด จนนำ้าหนักเพ่ิมข้ึน)

 ๔. นอนไม�หลับ หลับๆต่ืนๆ หรือต่ืนเร็วกว�าเดิม ๒ - ๓ ช่ัวโมงแล้วนอนต�อไปไม�ได้ (แต�บางคนนอนมาก

ข้ึนเน่ืองจากไม�อยากทำาอะไร นอนแต�ก็ไม�หลับ)

 ๕. เหน่ือยหน�าย อ�อนเพลีย ไม�มีแรง ไม�อยากทำาอะไร

 ๖. ความคิดช้า การเคล่ือนไหวช้า

 ๗. สมาธิิความจำาเสีย ต้ังใจทำางานไม�ได้ ลังเลตัดสินใจลำาบาก

 ๘. คิดว�าตัวเองไร้ค�า ทำาผิู้ด ทำาไม�ดี คิดต�อตัวเองไม�ดี

 ๙. คิดอยากตายและฆ�าตัวตาย

 ๒. สังเกตั้พึฤติั้กรรม 
 หากพบว�าการเขียนรายงาน การปฏิิบัติงาน ของนกัศึึกษาเร่ิมมีปัญหา หรือมีอาการท่ีเข้าข�ายการเป็นโรค

ซึมเศึร้า ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสอบถาม รับฟััง ประเมินคัดกรองในเบ้ืองต้นด้วยแบบคัดกรองของกรมสุขภาพจิต

ดัาวิน์์โหลดัแบับัคััดักรองโรคัซึึมเศร้า >> คัลิกทีั�นี์�

 ๓. ใช้การสื�อสารด้้านบวก 
 การรับฟััง เข้าใจ สะท้อนความร้่สึก จะช�วยให้นักศึึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศึร้ามีอาการดีข้ึน ในขณะท่ีการตำาหนิ

จะยิ่งทำาให้ร้่สึกผิู้ด และกระตุ้นให้นักศึึกษามีอาการของโรคซึมเศึร้ามากข้ึน 
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 ๔. ประสานงานกับผู้เชี�ยวชาญ
 อาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถประสานงานกับผู้่้เช่ียวชาญ เช�น นักจิตวิทยา จิตแพทย์ภายนอก เพ่ือสอบถาม

ข้อม่ลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการด่แลให้ความช�วยเหลือนักศึึกษาในด้านจิตสังคม เน่ืองจากการรักษาโรคซึมเศึร้าจะได้ผู้ล

ดียิง่ข้ึนเม่ือผู้่้ป่วยโรคซึมเศึร้าได้รับการช�วยเหลือท้ังในด้านชีวภาพ เช�น การรับประทานยาตามท่ีแพทย์ส่ัง และด้าน

จิตสังคม เช�น การอย่�ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีคนรับฟััง เข้าใจ ให้กำาลังใจ ท้ังน้ี พ้ืนท่ีท่ีไม�มีนักจิตวิทยาสามารถประสาน

งานกับนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย 

 ๕. การจัด้กิจกรรมและประเมินผล 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาควรจัดกิจกรรมและการประเมินผู้ลนักศึึกษาท่ีมีอาการของโรคซึมเศึร้าให้เหมือน

นักศึึกษาอ่ืน ๆ โดยอาจยืดหยุ�น แต�ไม�ลดมาตรฐาน ให้ความช�วยเหลืออย�างมีขอบเขต 

 ๖. ส่งต่ั้อ
 หากนักศึึกษามีอาการมาก ควรให้นักศึึกษาส�งใบลาเพ่ือพักรักษาตัว และรีบส�งไปยังจิตแพทย์

 โรคัซึึมเศร้า เป็นโรคท่ีพบบ�อยและเป็นสาเหตุส�วนใหญ�ของการฆ�าตัวตาย เราทุกคนมีส�วนร�วมในการ

ป้องกันได้ โดยสังเกตตนเองและคนใกล้ชิดว�ามีอาการของโรคซึมเศึร้าหรือไม� โดย ผู้ศึ.นพ. พนม เกตุมาน แนะนำา

ว�า โรคน้ี้�ไม่่ใช่่โรคจิิตโรคประสาท สามารถรักษาหายจนเป็นปกติได้เหมือนเดิม ถ้าพบผู้่้ป่วยซึมเศึร้าให้แนะนำามา

พบจิตแพทย์เพ่ือการรักษาโดยเร็ว
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การบันทึกข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับการให้คำาปรึกษา

 อาจารย์ท่ีปรึกษา ควรทำาการบันทึกข้อม่ลท่ีเก่ียวข้องกับการให้คำาปรึกษาแก�นักศึึกษาท้ังด้านวิชาการและ

ด้านการใช้ชีวิตไว้อย�างสมำ่าเสมอ โดยทำาการบันทึกทันทีหลังจากการให้คำาปรึกษาเสร็จส้ิน ท้ังน้ีเพ่ือให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาสามารถเก็บรวบรวมข้อม่ลท่ีเป็นประโยชน์ต�อการให้ความช�วยเหลือนักศึึกษาท่ีอย่�ในความด่แลของตนเอง 

รวมถึงเพ่ือความสะดวกต�องานรายงานผู้ลการปฏิิบัติงานของตนเองต�อผู้่้บังคับบัญชาหรือผู้่้บริหารของมหาวทิยา

ลัยฯ โดยรายละเอียดของกำาหนดการบันทึกการให้คำาปรึกษา สำาหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้�านระบบทะเบียนกลาง 

แสดงดังภาพด้านล�าง

๔๒



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

ขั�นตั้อนการบันทึกการให้คำาปรึกษา 
สำาหรับอาจารย์ที�ปรึกษา ผ่านระบบทะเบียนกลาง

๑. เข้าส่�ระบบท่ี https://regis.rmutl.ac.th เลือกเมน่ “A13 บันทึกการให้คำาปรึกษา”

๒. เลือกประเภทการบันทึก

 ๒.๑ บันทึกการให้คำาปรึกษาแบบกลุ�ม เลือก “บันทึกแบบกลุ�ม” เพ่ือกรอกข้อม่ล จากน้ัน กด บันทึก

 

๔๓

https://regis.rmutl.ac.th


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒.๒ บันทึกการให้คำาปรึกษารายบุคคล เลือก “บันทึกรายบุคคล” ให้ปฏิิบัติ ดังน้ี

 - เลือก ข้อม่ลรายบุคคล

 - กรอกข้อม่ลรายบุคคล จากน้ัน กด บันทึก

๔๔



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๔. 
บริการของ

มหาวิทยาลัยที�ควร
แนะนำาให้นักศึึกษาทราบ



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

บริการของมหาวิทยาลัยที�ควรแนะนำาให้นักศึึกษาทราบ

๑. งานแนะแนวการศึึกษาและอาชีพึ
๑.๑ งานทุนการศึึกษา
 ลักษณะการบัริการ

  การให้บริการ เงินทุนการศึึกษา สำาหรับนักศึึกษาท่ีเรียนดี แต�ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 หลักเกณฑ์์ทีั�เกี�ยวิข้อง

   นักศึึกษาทุกช้ันปี (ท้ังน้ีอย่�ท่ีเกณฑ์ิของผู้่้ให้ทุนในแต�ละราย) เกรดเฉล่ีย ๒.๗๕ ข้ึนไป 

 ขั�น์ตัอน์การรับับัริการ

  นักศึึกษา ท่ีมีความประสงค์ขอรับทุนการศึึกษา ติดต�อกรอกแบบฟัอร์มใบสมัครได้ท่ีงานทุนการ

ศึึกษา หากมีหน�วยงานผู้่้ให้ทุนแจ้งความประสงค์มา จะติดต�อนักศึึกษาตามรายละเอียดท่ีให้ไว้

 เอกสัารทีั�นั์กศึกษาต้ัองเตัรียมให้พัร้อมก่อน์ไปติัดัต่ัอ

  ๑. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

  ๒. สำาเนาบัตรนักศึึกษา

  ๓. ผู้ลการเรียนภาคเรียนล�าสุด

ช่องทางการติั้ด้ต่ั้องานทุนการศึึกษา
พ่ั�น์ทีั�เชียงใหม่: งานแนะแนวการศึึกษาและอาชีพ ช้ัน ๑ อาคารศึึกษาท่ัวไป  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต� 

  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๓–๙๒๑๔๔๔ ต�อ ๑๓๖๑

พ่ั�น์ทีั�ลำาปาง:  Facebook: แนะแนวการศึึกษา มทร.ล้านนา ลำาปาง

พ่ั�น์ทีั�น่์าน์: งานแนะแนวการศึึกษาและอาชีพ  อาคารกองการศึึกษาน�าน  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต� 

  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๔–๗๑๐๒๕๙ ต�อ ๗๒๕๒ 

  คุณอภิญญา สงคราม

พ่ั�น์ทีั�ตัาก: งานแนะแนวการศึึกษาและศิึษย์เก�าสัมพันธ์ิ  ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา ตาก  ช้ัน  

  ๓ อาคารวิทยบริการ ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เบอร์ติดต�อ  

  โทรศัึพท์ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๖ หรือ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๐ – ๕ ต�อ ๒๑๘

พ่ั�น์ทีั�เชียงราย: Facebook: สโมสรนักศึึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

  Facebook: งานกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

พ่ั�น์ทีั�พิัษณุโลก: งานกองทุนให้ก้่ยืมเพ่ือการศึึกษาและทุนการศึึกษา อาคารอำานวยการ ช้ัน ๒ 

  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๕-๒๙๘๔๓๘  

  ต�อ ๑๑๓๓ คุณพีรยา สอนอ้น Facebook: กยศึ.มทร.ล้านนาพิษณุโลก และทุนการศึึกษา 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๔๖

https://www.facebook.com/guidancermutlcm
https://www.facebook.com/guidermutll
https://www.facebook.com/rmutlcr.smo
https://www.facebook.com/kijjakarn.cr


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

คำาถุามที�พึบบ่อย 
 Q:  ลักษณะของทุนการศึึกษา เป็นทุนให้เปล�า หรือ ผู่้กมัด

 A:  ส�วนใหญ�แล้ว ถ้าเป็นทุนใหม� ท่ีไม�ใช�ทุนต�อเน่ืองจากสถานศึึกษาเดิม จะเป็นทุนให้เปล�า เช�น ทุนม่ล

นิธิิอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ ทุนม่ลนิธิิทิสโก้ ทุนม่ลนิธิิอีซ่ซุ และ ทุนธินาคารไทยพาณิชย์ 

 Q:  ทุนจะเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ ในช�วงเวลาไหน

 A:  ถ้าเป็นทุนใหม� จะเข้ามาประมาณกลางภาคเรียนท่ี ๑

ลิงค์สำาหรับอ่านรายละเอียด้เพิึ�มเติั้ม 
 ทุนเรียนดี ให้ด่รายละเอียดประกาศึ ท่ีเว็บไซต์ของสำานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

https://academic.rmutl.ac.th/

๑.๒ งานบริการให้คำาปรึกษา 
 ลักษณะการให้บัริการ 

 งานบริการให้คำาปรึกษา เป็นหน่ึงในบริการของงานแนะแนวการศึึกษาและอาชีพ มีหน้าท่ีให้ความช�วย

เหลือนักศึึกษาด้านส�วนตัวและสังคม เพ่ือให้นักศึึกษาได้พัฒนาทางด้านส�วนตัวและสังคมให้มีอารมณ์ท่ีม่ันคง 

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ อย่�ร�วมกับผู้่้อ่ืนได้อย�างเป็นสุข รวมท้ังส�งเสริมให้นักศึึกษาร้่จักตัวเอง ร้่จักผู้่้อ่ืน 

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการดำาเนินชีวิตได้อย�างราบร่ืน สามารถฟัันฝ่่าอุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนไปได้ 

 หลักเกณฑ์์ทีั�เกี�ยวิข้อง

 นักศึึกษาทุกพ้ืนท่ีสามารถรับการปรึกษาได้ฟัรี ในวันเวลาราชการ 

 ขั�น์ตัอน์การรับับัริการ

 ๑. นักศึึกษานัดหมายวันเวลาท่ีประสงค์จะเข้ามารับคำาปรึกษาด้วยตนเอง ผู้�านช�องทางการติดต�อของ

งานบริการให้คำาปรึกษา หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาประสานงานกับงานบริการให้คำาปรึกษาเพ่ือนัดหมายวันเวลาเข้า

รับคำาปรึกษาให้แก�นักศึึกษาในกรณีส�งต�อ

 ๒. เข้ารับคำาปรึกษาท่ีงานบริการให้คำาปรึกษาหรือผู้�านช�องทางออนไลน์ในวันเวลาท่ีนัดหมาย

 

ช่องทางการติั้ด้ต่ั้องานบริการให้คำาปรึกษา
พ่ั�น์ทีั�เชียงใหม่: งานบริการให้คำาปรึกษา กองพัฒนานักศึึกษา (เปิดทำาการจันทร์ – ศุึกร์ เวลา ๐๘.๓๐ –   

  ๑๖.๓๐ น.)   มีช�องการการติดต�อ ดังน้ี

  - ห้องให้คำาปรึกษา ต้ังอย่�ท่ีช้ันล�าง ตึกศึึกษาท่ัวไป (ฝั่�งเจ็ดลิน) 

  - โทรศัึพท์ ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต�อ ๑๔๐๒ 

  - facebook: ด่แลสุขภาพใจ มทร. ล้านนา 

  - Line ID: listenbyheart

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๔๗

https://academic.rmutl.ac.th/
https://www.facebook.com/RmutlStudentCare/


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

พ่ั�น์ทีั�ลำาปาง: Facebook: งานสวัสดิการนักศึึกษา

  Facebook: สโมสรนักศึึกษา มทร.ล้านนา ลำาปาง

พ่ั�น์ทีั�น่์าน์: งานบริการให้คำาปรึกษา งานกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษาน�าน (เปิดทำาการจันทร์ – ศุึกร์  

  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)   มีช�องการการติดต�อ ดังน้ี

  - ห้องให้คำาปรึกษา ต้ังอย่�ท่ีอาคารกองการศึึกษา น�าน 

  - โทรศัึพท์ ๐๕๔-๗๑๐๒๕๙ ต�อ ๗๑๑๘

  - facebook: งานกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา น�าน   

พ่ั�น์ทีั�ตัาก: งานแนะแนวการศึึกษาและศิึษย์เก�าสัมพันธ์ิ  ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา ตาก  ช้ัน  

  ๓ อาคารวิทยบริการ ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เบอร์ติดต�อ  

  โทรศัึพท์ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๖ หรือ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๐ – ๕ ต�อ ๒๑๘ 

พ่ั�น์ทีั�เชียงราย:  Facebook: งานกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

พ่ั�น์ทีั�พิัษณุโลก:  งานกิจการนักศึึกษา ห้องงานแนะแนวการศึึกษาต�อและอาชีพ อาคารอเนกประสงค์ 

  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๕-๒๙๘๔๓๘  

  ต�อ ๑๑๓๒ นางสาวพิรานันท์ นามมุลตรี  Facebook : ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา  

  พิษณุโลก

คำาถุามที�พึบบ่อย
 Q: นักศึึกษาท่ีจะมารับคำาปรึกษาจากนักจิตวิทยาจำาเป็นต้องมีปัญหาสุขภาพจิตเท�าน้ันหรือไม�

 A: นักจิตวิทยาท่ีทำางานในสถานศึึกษาไม�ได้ทำาหน้าท่ีบำาบัดรักษาผู้่้ป่วยด้านจิตเวช แต�ทำาหน้าท่ีให้คำา

ปรึกษาทางจิตวิทยาในเร่ืองท่ัวไปท่ีทำาให้นักศึึกษาเกิดความไม�สบายใจ โดยใช้วิธีิการทางจิตวิทยาในการให้ความ

ช�วยเหลือ

 Q: พ้ืนท่ีท่ีไม�มีนักจิตวิทยา นักศึึกษาจะสามารถรับบริการให้คำาปรึกษาได้อย�างไร

 A: สามารถรับบริการให้คำาปรึกษาได้ท่ีกองการศึึกษาหรือติดต�อเจ้าหน้าท่ีคณะ/สาขา ได้เช�นกัน

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๔๘

https://www.facebook.com/งานสวัสดิการนักศึกษา-มทรลำปาง-270612870451204
https://www.facebook.com/สโมสรนักศึกษา-มทรล้านนา-ลำปาง-1637493253228538
https://www.facebook.com/strmutlnan
https://www.facebook.com/kijjakarn.cr


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๒. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพืึ�อการศึึกษา (กยศึ.)
 

 ลักษณะการบัริการ

 ส�งเสริมผู้่้ก้่ยืมเงินเพ่ือการศึึกษา ท้ังก�อนการให้ก้่ยมื ในระหว�างกำาลังศึึกษา เพ่ือเป็นค�าเล�าเรียน ค�าใช้จ�าย

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึึกษา และค�าครองชีพระหว�างศึึกษา และเม่ือจบการศึึกษาไปแล้ว ด้วยการปล่กจิตสำานึกผู้่้ก้่

ยืมเงินในการชำาระเงินคืนกองทุน

 หลักเกณฑ์์ทีั�เกี�ยวิข้อง

 ขอบเขตการให้เงินก้่ยืม และหลักส่ตรท่ีจะให้เงินก้่ยืมเพ่ือการศึึกษาท้ัง ๔ ลักษณะ ดังน้ี 

 ลักษณะทีั� ๑ นั์กเรียน์หร่อนั์กศึกษาทีั�ขาดัแคัลน์ทุัน์ทัรัพัย์ เป็นผู้่้ก้่ยืมท่ีมีรายได้ครอบครัวต�อปีไม�เกิน 

๓๖๐,๐๐๐ บาท ให้ก้่ยืมเงินเป็นค�าเล�าเรียน ค�าใช้จ�ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึึกษา ค�าครองชีพ ในระดับมัธิยมปลาย 

ปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยกำาหนดชำาระเงินคืนภายใน ๑๕ ปี ระยะเวลาปลอดหน้ี ๒ ปี 

ภายหลังสำาเร็จการศึึกษา อัตราดอกเบ้ีย ๑% ต�อปี

 ลักษณะทีั� ๒ นั์กเรียน์หร่อนั์กศึกษาทีั�ศึกษาใน์สัาขาวิิชาทีั�เป็น์คัวิามตัอ้งการหลกั ซ่ึงมีความชัดเจนของ

การผู้ลิตกำาลังคนและมีความจำาเป็นต�อการพัฒนาประเทศึ 

 ลักษณะทีั� ๓ นั์กเรียน์หร่อนั์กศึกษาทีั�ศึกษาใน์สัาขาวิิชาขาดัแคัลน์ หร่อทีั�กองทุัน์มุ่งส่ังเสัริมเป็น์พิัเศษ 

ให้เงินก้่ยมืเงินเป็นค�าเล�าเรียน ค�าใช้จ�ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึึกษา ระดบัปวช. ปวท./ปวส. และอนปุริญญา/ปริญญา

ตรี โดยกำาหนดชำาระเงินคืนภายใน ๑๕ ปี ระยะเวลาปลอดหน้ี ๒ ปี ภายหลังสำาเร็จการศึึกษา อัตราดอกเบ้ีย ๑% 

ต�อปี หากเป็นผู้่้ท่ีมีรายได้ครอบครัวต�อปีไม�เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท จะสามารถก้่ยืมค�าครองชีพได้และได้รับอัตรา

ดอกเบ้ียพิเศึษ ๐.๗๕% ต�อปี

 ลักษณะทีั� ๔ นั์กเรียน์หร่อนั์กศึกษาทีั�เรียน์ดีัเพ่ั�อสัร้างคัวิามเป็น์เลิศ ให้ก้่ยืมเงินเป็นค�าเล�าเรียน ค�าใช้

จ�ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึึกษา ระดับประกาศึนียบัตรบัณฑิิตและปริญญาโท เพ่ือสร้างความเป็นเลิศึด้านการวิจัย

และ สรา้งนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศึไทย ผู้่ก้่้ต้องสำาเร็จการศึึกษาระดบัปริญญาตรมีีเกรดเฉล่ียไม�ตำ่ากว�า ๓.๐๐ 

โดยกำาหนดชำาระเงินคืนภายใน ๑๐ ปี ระยะเวลาปลอดหน้ี ๑ ปี ภายหลังสำาเร็จการศึึกษา อัตราดอกเบ้ีย ๑% ต�อปี 

หากเปน็ผู้่้ท่ีมีรายได้ครอบครัวต�อปีไม�เกิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท จะสามารถก้่ยมืค�าครองชพีได้และได้รับอัตราดอกเบ้ีย

พิเศึษ ๐.๕๐% ต�อปี

 ขั�น์ตัอน์การรับับัริการ

 นักศึึกษาท่ีประสงค์จะก้่เงินเพ่ือการศึึกษา สามารถติดต�อขอรับคำาปรึกษา และทำาเข้าใจกับระบบ DSL 

ได้ท้ังผู้่้ก้่ยืมเงิน ผู้่้ปกครองและผู้่้คำ้าประกันกับทางสถานศึึกษาในทุกข้ันตอนการก้่ยืมเงิน เพ่ือการคัดกรองผู้่้ก้่ยืม

เงิน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้่้ก้่ยืมเงินตามท่ีกองทุนกำาหนด

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๔๙



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

ช่องทางการติั้ด้ต่ั้องาน กยศึ.
พ้ืน์ทีั�เชียงใหม่: งานกองทุนเงินให้ก้่ยืมเพ่ือการศึึกษา กองพัฒนานักศึึกษา อาคารศึึกษาท่ัวไป ช้ัน ๑ ต้ังแต� 

  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต�อ ๑๕๐๕ และทาง facebook

  - กลุ�มผู้่้ก้่รายใหม�  (ไม�เคยก้่ยืมมาก�อนเลย)

  - กลุ�มผู้่้ก้่ยืมรายเก�าเปล่ียนระดับ/ย้ายสถานศึึกษา (เคยก้่มาก�อน)

  - กลุ�มผู้่้ก้่รายเก�าเล่ือนช้ันปี (เล่ือนจากปี 1 ข้ึน ปี 2 หรือ ปี 2 ข้ึนปี 3 เป็นต้น)

website กองทุัน์เงิน์ให้กู้ย่มเพ่ั�อการศึกษา https://www.studentloan.or.th/th/home 

ลิงค์ัดัาวิน์์โหลดัแบับัฟอร์ม >> คัลิกทีั�นี์�

พ่ั�น์ทีั�ลำาปาง:  Facebook : กยศึ.มทร.ล้านนา ลำาปาง

พ่ั�น์ทีั�น่์าน์: งานกองทุนเงินให้ก้่ยืมเพ่ือการศึึกษา งานกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา น�าน อาคารกองการ 

  ศึึกษาน�าน  ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๕๔-๗๑๐๒๕๙ ต�อ ๗๒๕๒ คุณอภิญญา  

  สงคราม

พ่ั�น์ทีั�ตัาก: ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา ตาก ช้ัน ๓ อาคารวิทยบริการ ในวันและเวลาราชการ  

  เบอร์ติดต�อ โทรศัึพท์ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๖  

  https://www.facebook.com/StdloanRMUTLTAK

พ่ั�น์ทีั�เชียงราย: Facebook: กองทุนเงินให้ก้่ยืมเพ่ือการศึึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

พ่ั�น์ทีั�พิัษณุโลก:  งานกองทุนให้ก้่ยืมเพ่ือการศึึกษาและทุนการศึึกษา อาคารอำานวยการ ช้ัน ๒ 

  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๕-๒๙๘๔๓๘  

  ต�อ ๑๑๓๓ คุณพีรยา สอนอ้น Facebook: กยศึ.มทร.ล้านนาพิษณุโลก และทุนการศึึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๕๐

https://www.facebook.com/studentloand.rmutl.newloan
https://www.facebook.com/Studentloan.rmutl.old1
https://www.studentloan.or.th/th/home
https://www.studentloan.or.th/th/download/1
https://www.facebook.com/groups/217316418436326
https://www.facebook.com/StdloanRMUTLTAK
https://www.facebook.com/StdloanRMUTLTAK
https://www.facebook.com/studentloan.cr
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๓. งานประกันอุบัติั้เหตุั้นักศึึกษา

 ลักษณะการบัริการ

 การจัดทำาสวัสดิการการประกันอุบัติเหตุ(กลุ�ม) สำาหรับนักศึึกษา ประจำาปีการศึึกษา เพ่ือการคุ้มครอง

นักศึึกษาต้ังแต�ระดับประกาศึนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิิตศึึกษา นักศึึกษาแลกเปล่ียนให้ได้รับ

ความคุ้มครองเม่ือเกิดอุบัติเหตุตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 คุ้ัมคัรองกรณีบัาดัเจ็บัเน่์�องจากอุบััติัเหตุั (ค่ัารักษาพัยาบัาล/คัรั�ง)

 หลักฐาน์การเบิักค่ัารักษาพัยาบัาล

  ๑. แบบฟัอร์มเรียกร้องค�าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย (กรอกท่ีงานพยาบาล)

  ๒. ใบรับรองแพทย์์(ตัวจริง)

  ๓. ใบเสร็จรับเงินค�ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)

  ๔. สำาเนาบัตรประชาชน

 การคุ้ัมคัรองกรณีเสีัยชีวิิตัเน่์�องจากอุบััติัเหตุั 

 หลักฐาน์การเบิักค่ัาสิัน์ไหมทัดัแทัน์ (กรณีเสีัยชีวิิตั)

  ๑. แจ้งมหาวิทยาลัยทราบทันที

  ๒. กรอกแบบฟัอร์มเรียกร้องค�าสินไหมทดแทน(กรอกท่ีงานพยาบาล)

  ๓. หนังสือการรับรองการเป็นนักศึึกษา

  ๔. สำาเนาบัตรประชาชนผู้่้เสียชีวิต

  ๕. สำาเนาทะเบียนบ้านผู้่้เสียชีวิต

  ๖. สำาเนาบันทึกประจำาวันของสถานีตำารวจ

  ๗. รายงานผู้ลการชันส่ตรพลิกศึพทางการแพทย์

  ๘. สำาเนาใบมรณะบัตร

  ๙. หนังสือรับรองการตาย

  ๑๐. ผู้ลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์

  ๑๑. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและผู้่้รับประโยชน

  ๑๒. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้่้รับประโยชน

 ขั�น์ตัอน์การรับับัริการ

 ๑. นักศึึกษาทกุคนจะไดรั้บบัตรประกนัอุบัติเหตุนักศึึกษา สามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลในเครอืข�าย โดย

นักศึึกษายืน่บัตรประกันอุบัติเหตุพร้อมบัตรประชาชนทุกคร้ัง

 ๒. หากจำาเป็นต้องสำารองจ�ายค�ารักษาพยาบาลไปก�อน ให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนมาเบิกคืนได้ท่ี          

งานพยาบาลและส�งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึึกษา อาคารศึึกษาท่ัวไป 

 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๕๑
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 เอกสัารทีั�ต้ัองเตัรียมได้ัแก่

 - กรอกแบบฟัอร์มใบแจ้งอุบัติเหตุฯ ท่ีงานพยาบาลและส�งเสริมสุขภาพ

 - ใบเสร็จค�ารักษาพยาบาล (ตัวจริง)

 - ใบรับรองแพทย์

 - สำาเนาบัตรประชาชนหรือสำาเนาบัตรนักศึึกษา

 ๓. การรับบัตรประกันอุบัติเหตุ งานประกันอุบัติเหตุจะทำาการแจ้งให้นักศึึกษามารับบัตรในวัน เวลาท่ีได้

แจ้งประกาศึ

ช่องการการติั้ด้ต่ั้องานประกันอุบัติั้เหตุั้
พ่ั�น์ทีั�เชียงใหม่: นักศึึกษาติดต�อเบิกเงินค�ารักษาพยาบาลได้ท่ี

  งานพยาบาลและส�งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึึกษาช้ัน ๑ อาคารศึึกษาท่ัวไป 

  โทร. ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต�อ ๑๓๖๐ ได้ทุกวันทำาการ หรือ สอบถามท่ี 

  เพจ งานประกันอุบัติเหตุ นักศึึกษา มทร.ล้านนา

พ่ั�น์ทีั�ลำาปาง: Facebook: งานสวัสดิการนักศึึกษา

พ่ั�น์ทีั�น่์าน์: นักศึึกษาติดต�อเบิกเงินค�ารักษาพยาบาลได้ท่ี

  งานพยาบาล งานกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา น�าน อาคารกองการศึึกษาน�าน  ต้ังแต� เวลา  

  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๕๔-๗๑๐๒๕๙ ต�อ ๗๒๕๒ คุณอภิญญา สงคราม

พ่ั�น์ทีั�ตัาก: งานพยาบาล งานประกันอุบัติเหตุ  ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา  กองการศึึกษา ตาก   ช้ัน ๑    

  อาคาร ๕ เบอร์ติดต�อ โทรศัึพท์ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๐-๕  ต�อ  ๒๖๗

พ่ั�น์ทีั�เชียงราย: Facebook: งานกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

พ่ั�น์ทีั�พิัษณุโลก:  งานพยาบาลและส�งเสริมสุขภาพ  งานกิจการนักศึึกษา  คุณพิรานันท์  นามมุลตรี

       อาคารอเนกประสงค์ โทร: ๐๕๕-๙๒๘๔๓๗ – ๓๘ ต�อ ๑๑๓๒  โทรสาร : ๐๕๕-๒๖๒๗๘๙   

  ทุกวันทำาการ กรณีนอกเวลาทำาการติดต�อเบอร์มือถือ : ๐๘๗-๐๐๕๐๓๘๘ 

  Facebook : ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๕๒

https://www.facebook.com/healthlanna
https://www.facebook.com/งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา-มทรล้านนา-1392319884417657
https://www.facebook.com/งานสวัสดิการนักศึกษา-มทรลำปาง-270612870451204
https://www.facebook.com/kijjakarn.cr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020011830671
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๔. งานบริการและสนับสนุนนักศึึกษาพิึการ 
(Disabilities Support Service :DSS)

 ลักษณะการให้บัริการ 

  ๑. บริการจัดเก็บข้อม่ลนักศึึกษาพิการในมหาวิทยาลัย 

  ๒. บริการสนับสนุนทางวิชาการสำาหรับนักศึึกษาพิการ เช�น 

   - บริการล�ามภาษามือในช้ันเรียน, กิจกรรมในสาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย  

   - บริการสอนเสริม

  ๓. บริการทุนอุดหนุนทางการศึึกษาสำาหรับนักศึึกษาพิการ

  ๔. บริการส่ิงอำานวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการสอบท่ีสอดคล้องกับลักษณะ 

      ความพิการ และความต้องการจำาเป็นของนักศึึกษาพิการ

  ๕. บริการให้คำาปรึกษารายบุคคล สำาหรับนักศึึกษาพิการ ผู้่้ปกครอง และอาจารย์

  ๖. บริการส�งต�อสถานพยาบาล (ถ้าจำาเป็น) 

 หลักเกณฑ์์ทีั�เกี�ยวิข้อง

  นักศึึกษาพิการ ท่ีขอรับบริการทุนอุดหนุนทางการศึึกษาฯ ต้องจดทะเบียนผู้่้พิการ

 เอกสัารทีั�ใช้ใน์การขอรับับัริการ

  ๑. สำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ

  ๒. รายงานการตรวจวินิจฉัย และการประเมินท่ีเก่ียวข้องกับความพิการ (ถ้ามี)

  ๓. แบบฟัอร์มรายละเอียดเก่ียวกับส่ิงอำานวยความสะดวก/บริการท่ีต้องการ

 ข้ัน์ตัอน์การรับับัริการ

  ๑. ติดต�อขอรับบริการ และรับการสัมภาษณ์ข้อม่ลพ้ืนฐาน หรือความต้องการเบ้ืองต้น ใน 

      กรณีท่ีจำาเป็นอาจต้องสัมภาษณ์ผู้่้ปกครอง

  ๒. แจ้งความต้องการช�วยเหลือในด้านต�าง ๆ ท่ีจำาเป็นต�อการเรียน และการดำารงชีวิตใน  

      มหาวิทยาลัย

  ๓. กรอกแบบแสดงความจำานงขอรับการอุดหนุนทางการศึึกษา 

  ๔. จัดลำาดับความจำาเป็นและความช�วยเหลือ ตกลงรับทราบบริการข้ันต้นร�วมกัน

  ๕. ดำาเนินการติดต�อและประสานงานกับสาขา/คณะ เพ่ือทำาความเข้าใจและกำาหนดราย  

      ละเอียดในการให้ความช�วยเหลือด้านการเรียน 

  ๖. ประสานงานเพ่ือขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีจำาเป็นในด้านการศึึกษาให้  

      นักศึึกษาพิการ เช�น การจัดทำาเอกสารเบรลล์ (braille) สำาหรับการเรียน/การสอบ

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๕๓



คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

ช่องทางการติั้ด้ต่ั้องานบริการและสนับสนุนนักศึึกษาพิึการ
พ่ั�น์ทีั�เชียงใหม่: งานบริการและสนับสนุนนักศึึกษาพิการ กองพัฒนานักศึึกษา อาคารศึึกษาท่ัวไป ช้ัน 1 ในวัน 

  และเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต�อ  

  ๑๓๖๐, ๑๓๖๑, ๑๔๐๖

พ่ั�น์ทีั�ลำาปาง: Facebook: งานสวัสดิการนักศึึกษา

พ่ั�น์ทีั�น่์าน์:  งานบริการและสนับสนุนนักศึึกษาพิการ งานกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา น�าน 

  อาคารกองการศึึกษาน�าน  ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๕๔-๗๑๐๒๕๙ ต�อ   

  ๗๒๕๒ คุณอภิญญา สงคราม

พ่ั�น์ทีั�พิัษณุโลก:  ห้องงานพยาบาล อาคารอเนกประสงค์  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ –   

  ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๕-๒๙๘๔๓๘ ต�อ ๑๑๓๒ นางสาวพิรานันท์ นามมุลตรี   

  Facebook : ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ใหม�

๕. งานวิชาทหาร

 ลักษณะการบัริการ

 การใหบ้ริการสำาหรบันักศึึกษาประสงคเ์รียนวิชาทหาร (รด.) และการผู้�อนผัู้นการเกณฑิท์หารหลกัเกณฑิ์

ท่ีเก่ียวข้องนักศึึกษาทุกช้ันปีประสงค์เรียนวิชาทหารและนักศึึกษาทำาการผู้�อนผัู้นการเกณฑิ์ทหารท่ีอายุครบการ

เกณฑ์ิทหาร (อายุ ๒๐ ปี) และนักศึึกษาท่ีโอนย้ายจากสถาบันอ่ืนมา

 ขั�น์ตัอน์การรับับัริการ

  ๑. ติดต�อขอรับแบบฟัอร์มรายงานตัวนักศึึกษา

  ๒. กรอกแบบรายงานตัวนักศึึกษาวิชาทหาร เข้าฝึ่กวิชาทหาร ประจำาปีการศึึกษาน้ันๆ 

 เอกสัารทีั�นั์กศึกษาต้ัองเตัรียมให้พัร้อมก่อน์ไปติัดัต่ัอ

 เอกสัารการเรียน์วิิชาทัหาร (รดั.)

  ๑. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (ของนักศึึกษา)

  ๒. สำาเนาทะเบียนบ้าน  (ของนักศึึกษา)

  ๓. ร่ปถ�ายขนาด ๓x๔ ซม.(แต�งเคร่ืองแบบ นศึท.)

  ๔. หนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิิ� (กรณีขอรับสิทธิิ�)

  ๕. หนังสือรับรองการฝึ่กวิชาทหาร (กรณีโอนย้าย)

  ๖. หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)

  ๗. สด.๙ ตัวจริงและสำาเนา ๓ ฉบับ (สำาหรับนักศึึกษาช้ันปีท่ี ๓

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๕๔

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020011830671


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

 เอกสัารการผ่อน์ผัน์การเกณฑ์์ทัหาร

  ๑. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (ของนักศึึกษา) จำานวน  ๒  ฉบับ

  ๒. สำาเนาทะเบียนบ้าน (ของนักศึึกษา)  จำานวน  ๒  ฉบับ

  ๓. สำาเนา สด. ๙     จำานวน  ๒  ฉบับ

  ๔. สำาเนาหมายเรียก    จำานวน  ๒  ฉบับ

  (รับรองสำาเนาถ่กต้องทุกฉบับ)

ช่องการการติั้ด้ต่ั้องานวิชาทหาร
พ่ั�น์ทีั�เชียงใหม่: งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึึกษา  อาคารศึึกษาท่ัวไป ช้ัน ๑ ในเวลาราชการต้ังแต�เวลา  

  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต�อ ๑๔๐๖

พ่ั�น์ทีั�ลำาปาง: Facebook: งานสวัสดิการนักศึึกษา

พ่ั�น์ทีั�น่์าน์: งานวิชาทหาร งานกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา น�าน อาคารกองการศึึกษาน�าน  ต้ังแต� 

  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๕๔-๗๑๐๒๕๙ ต�อ ๗๒๕๒ คุณอภิญญา สงคราม

พ่ั�น์ทีั�ตัาก: งานทุน งานวิชาทหาร  ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา ตาก  ช้ัน ๓ อาคารวิทยบริการ  

  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทรศัึพท์ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๖ หรือ  

  ๐๕๕-๕๑๕๙๐๐ – ๕ ต�อ ๒๑๘

พ่ั�น์ทีั�เชียงราย: Facebook: งานกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

พ่ั�น์ทีั�พิัษณุโลก:  งานผู้�อนผัู้นทหาร กิจการนักศึึกษา อาคารอเนกประสงค์  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา  

  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๕-๒๙๘๔๓๘ ต�อ ๑๑๔๕ นางสาวศึรัญญา งาม 

  กระบวน Facebook : ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ใหม�

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๕๕

https://www.facebook.com/profile.php?id=100020011830671


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๖. งานส่งเสริมวินัยนักศึึกษา

งาน์ส่ังเสัริมวิินั์ยนั์กศึกษา

 ลักษณะการบัริการ

  กำากับ ด่แล ดำาเนินงานด้านวินัยนักศึึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน

นา ว�าด้วยวินัยนักศึึกษา พ.ศึ. ๒๕๕๔ กรณีนักศึึกษากระทำาผิู้ดวินัยไม�ร้ายแรง ว�ากล�าวตักเตือน กรณีนักศึึกษา

กระทำาผิู้ดวินัยรา้ยแรง ให้เข้าส่�ข้ันตอนและกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยนกัศึึกษา ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  โทัษฐาน์ผิดัวิินั์ยมี ๕ สัถาน์ 

   ๑. ว�ากล�าวตักเตือน

  ๒. ภาคทัณฑ์ิ

  ๓. พักการเรียน

  ๔. ให้ออก

  ๕. ไล�ออก

ลิงค์ัสัำาหรับัอ่าน์รายละเอียดัเพิั�มเติัม

ดาวน์โหลดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว�าด้วยวินัยนักศึึกษา พ.ศึ. ๒๕๕๔ คลิกท่ีน่ี 

(scan QR code เพ่ืออ�านเพ่ิมเติม)

ช่องทางการติั้ด้ต่ั้องานส่งเสริมวินัยนักศึึกษา
พ่ั�น์ทีั�เชียงใหม่: งานส�งเสริมและพัฒนาวินัยนักศึึกษา กองพัฒนานักศึึกษา อาคารศึึกษาท่ัวไป 

  โทร ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต�อ ๑๔๐๖ หรืองานกีฬา ช้ัน ๑ อาคารกิจกรรมนักศึึกษา 

  โทร ๐๕๓-๙๒๑๔๔๔ ต�อ ๑๒๓๙

พ่ั�น์ทีั�ลำาปาง: Facebook: งานสวัสดิการนักศึึกษา

พ่ั�น์ทีั�น่์าน์:  งานส�งเสริมและพัฒนาวินัยนักศึึกษา 

  - ห้องให้คำาปรึกษา ต้ังอย่�ท่ีอาคารกองการศึึกษา น�าน  

  - โทรศัึพท์ ๗๕๔-๗๑๐๒๕๙ ต�อ ๗๑๑๘ คุณอภิเดช กรรณิกา

  - facebook/เพจงานกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา น�าน  

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๕๖

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/03/ข้อบังคับ-มทร.ล้านนา-ว่าด้วยวินัยนักศึกษา.pdf
https://www.facebook.com/strmutlnan


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

พ่ั�น์ทีั�ตัาก: - งานพัฒนาวินัย ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา ตาก  ช้ัน ๓ อาคารวิทยบริการ ในวัน 

  และเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เบอร์ติดต�อ โทรศัึพท์ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๖  

  หรือ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๐ – ๕ ต�อ ๒๑๘

  - งานพัฒนาศัึกยภาพนักศึึกษา  ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา กองการศึึกษา ตาก  ช้ัน ๓ อาคารวิทย 

  บริการ ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เบอร์ติดต�อ โทรศัึพท์   

  ๐๕๕-๕๑๕๙๐๖  หรือ ๐๕๕-๕๑๕๙๐๐ – ๕ ต�อ ๒๑๘

พ่ั�น์ทีั�เชียงราย:  Facebook: งานกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย

พ่ั�น์ทีั�พิัษณุโลก:  งานพัฒนาวินัย กิจการนักศึึกษา อาคารอเนกประสงค์  ในวันและเวลาราชการ ต้ังแต�เวลา  

  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หมายเลขโทรศัึพท์ ๐๕๕-๒๙๘๔๓๘ ต�อ ๑๑๔๕ นายอำานาจ ช่ืนแสง 

  มอญ Facebook : ฝ่่ายกิจการนักศึึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก ใหม�

  ณฐวัฒน์ ล�องทอง. (2564). จิตวิทยาการปรึกษาสำาหรับผู้่้เร่ิมต้น. ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศึาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
  ดวงมณี จงรักษ์. (2556). ทฤษฎีการให้คำาปรึกษาและจิตบำาบัดเบ้ืองต้น. พิมพ์คร้ังท่ี 6 กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์สมาคมส�งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญ่ีปุน) 
  อรทัย สงวนพรรค. (2561). การให้คำาปรึกษาแบบเกสตัลท์. พิมพ์คร้ังท่ี 1 สระบุรี : โรงพิมพ์สระบุรี
  ดวงมณี จงรักษ์. (2556). ทฤษฎีการให้คำาปรึกษาและจิตบำาบัดเบ้ืองต้น. พิมพ์คร้ังท่ี 6 กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์สมาคมส�งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญ่ีปุน) 
  พนม เกตุมาน. (มปป). การช�วยเหลือนักศึึกษาท่ีมีโรคซึมเศึร้า. Retrieve from https://www.facebook.com/483246708446017/
posts/1784576044979737/

๑
๒

๓
๔

๕

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

๕๗

https://www.facebook.com/483246708446017/posts/1784576044979737/
https://www.facebook.com/483246708446017/posts/1784576044979737/


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ๒๕๖๔

จัด้ทำาโด้ย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบรูปเล่ม: หลักสูตั้รออกแบบสื�อสาร สาขาการออกแบบ

คณะศิึลปกรรมและสถุาปตัั้ยกรรมศึาสตั้ร์

https://www.rmutl.ac.th
https://www.facebook.com/cdrmutl/
https://www.facebook.com/คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์-มทรล้านนา-เจ็ดยอด-235662439782696/

