




สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม



บทนํา

 มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญ            

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนองตอบความตองการกําลังคน          

ของประเทศ ภายใตแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม                

ซึ่งมุ งพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม              

เปนศูนยรวมความเปนเลิศทางวิชาการ

 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหมคือ การผลิตบัณฑิต             

ทีม่คีณุภาพ มคีวามรูความสามารถทางวิชาการ สอดคลองกบัความตองการ

ของสังคม เพื่อออกไปพัฒนาประเทศชาติ และเปนบัณฑิตที่พึงประสงค

ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่วา บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัย

เชียงใหม พงึฝกใฝในการฝกตน เปนผูรูจรงิ คดิเปน ปฏบิตัไิด สามารถครองตน 

ครองคน และครองงาน ดวยมโนธรรม และจิตสํานึกตอสังคม

 ในกระบวนการผลติบัณฑติของมหาวทิยาลยัเชยีงใหมนัน้ อาจารย
นับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะอาจารยนอกจากจะมีภาระหนาท่ีหลัก
คือ งานสอนแลว ยงัมีการทําวิจัย เขียนตํารา บทความทางวิชาการ และ          
ในอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญคือ การเปนอาจารยที่ปรึกษา

 อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งจาก              

คณะเพ่ือทําหนาที่ใหการชวยเหลือ แนะนํานักศึกษา ทั้งดานการศึกษา      
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ดานวชิาการ วชิาชพี ชวยดูแลนกัศกึษาในเรือ่งการศกึษาใหเปนไปตามหลกัสตูร

และแผนกาํหนดการศกึษา การใชบรกิารสวสัดกิาร การเขารวมกจิกรรมตางๆ 

ของนกัศึกษา ตลอดจนการแนะนําการใชชวีติในมหาวิทยาลยัอยางมคีวามสขุ 

จนสาํเรจ็การศกึษา และไดรบัประโยชนจากมหาวทิยาลยัมากทีส่ดุตลอดเวลา

ที่เปนนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาจึงมีความสําคัญอยางมาก เพราะเปน           

ผู ชี้แนะและใหคํารับรองการตัดสินใจของนักศึกษาใหอยูในขอบเขต         

แนวทางอันเหมาะสม รวมถึงการมีสวนรวมทาํใหการศึกษาในระดับอดุมศกึษา

เกิดสมัฤทธผิลไดอยางแทจรงิ  ดงันัน้อาจารยทีป่รกึษาจึงเปนองคประกอบ

หนึง่ทีส่าํคัญของมหาวทิยาลยั ทีม่สีวนผลกัดันนกัศกึษาใหสาํเร็จการศกึษา

เปนบัณฑิตที่พึงประสงคไดตามที่มหาวิทยาลัยมุงหวังไว 

 
1 สิงหาคม 2561
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 กอนอื่นขอขอบคุณฝายสงเสริม        
การจดัการเรยีนการสอน สาํนกัพฒันาคณุภาพ
การศกึษา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทีเ่ชญิชวนให
มีส วนรวมในการเขียนบทความเก่ียวกับ
อาจารยที่ปรึกษา....บทบาทท่ีทาทายใน           
การสนับสนุนการผลิตบณัฑติ ทาํใหไดมเีวลา
ยอนนึกไปถึงวันวานเมื่อ 30 ปที่ผานมา           
เมือ่มโีอกาสไดเขามาเปนลกูชาง มช. รหสั 31 
ที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ซึ่งทางคณะไดจัดใหอาจารยที่ปรึกษา 1 คน
ดูแลนักศึกษาประมาณ 10 คน โดยคณะ           
จะจัดเวลาใหนักศึกษาทุกคนไดรู จักและ

อาจารย์ทีป่รึกษา...บทบาททีท่้าทายในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

รองศาสตราจารย ภญ.อุษณีย คําประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองคกร
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พบปะกบัอาจารยทีป่รกึษาครัง้แรกในวนัปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ในสมยันัน้
บทบาทหนึง่ทีส่าํคญัของอาจารยทีป่รกึษาคอื การแนะนาํการลงทะเบยีนเรยีน 
ในแตละภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะตองไปพบอาจารยที่ปรึกษา
เพ่ือใหทานลงนามในใบลงทะเบียน กอนท่ีจะไปเขาคิวยื่นลงทะเบียน                
ทีอ่าคารเรียนรวมตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนดไว นอกจากบทบาทของ
อาจารยทีป่รกึษาในการแนะนําการลงทะเบียนเรียนแลว อาจารยทีป่รกึษา
ยงัมีหนาทีใ่หคาํแนะนาํการใชชวีติในมหาวทิยาลยั การปรบัตัวในการเรยีน
ในมหาวทิยาลยั รวมถงึตดิตามและใหคาํแนะนาํการเรียนสาํหรบันักศกึษา
ที่มีผลการเรียนในกลุมออนอีกดวย ตอมาในปการศึกษา 2538 ไดกลับมา
ปฏิบัติหนาที่อาจารยที่คณะเภสัชศาสตร ในปแรกคณะยังไมไดจัดให
อาจารยใหมทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทันที โดยไดเริ่มทําหนาที่อาจารย
ทีป่รึกษาคร้ังแรกในปการศกึษา 2539 มนีกัศกึษารหัส 3910... ในความดูแล 
10 คน จาํไดวาสนกุมากกบัการทาํหนาท่ีอาจารยทีป่รกึษานอง ๆ  นกัศกึษาใหม 
อาจเปนเพราะชวงวัยทีใ่กลเคยีงกันทาํใหสามารถคุยกับนกัศกึษาไดทกุเรือ่ง 
เวลาทีค่ยุกบันกัศึกษาจะแทนตัวเองวา “พี่” เสมอ ทาํใหนกัศกึษารูสกึใกลชดิ 
และกลาทีจ่ะมาพดูคยุและปรกึษา ในทกุ ๆ เรือ่ง ทัง้เรือ่งการเรยีนและชีวิต
สวนตัว โดยทุกภาคการศึกษาจะชวนนักศึกษาที่อยู ในความดูแลไป            
รบัประทานอาหารรวมกนัเปนประจาํ ทาํใหสนทิและคุนเคยกับนกัศกึษาทุกคน 
ถือเปนประสบการณที่ดีมากของการเปนอาจารยคนหนึ่งที่ชวยดูแลและ 
แกปญหาใหกบันกัศึกษา อกีหน่ึงประสบการณทีด่สีาํหรบัการเปนอาจารย
ที่ปรึกษาคือ การเปนอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีโอนยาย              
คณะมาระหวางทาง ซึ่งขณะนั้นทําหนาที่ผูชวยคณบดีฝายวิชาการควบคู
ไปดวย จึงไดรับมอบหมายใหดูแลนักศึกษากลุมท่ีโอนยาย ซึ่งตองดูแล        
เปนพเิศษในเรือ่งของการวางแผนการเรียนในแตละภาคการศกึษา เพือ่ให
นกัศึกษาสามารถสาํเรจ็การศกึษาไดในเวลาทีไ่มชาเกนิไปนัก เปนบทบาท
ทีท่าทายมาก แตเปนความภูมใิจท่ีไดดแูลนักศกึษาใหสาํเร็จการศึกษาและ
ประสบความสําเร็จในหนาทีก่ารงานทุก ๆ  คน มนีกัศึกษาหลายคนในกลุม
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ดังกลาว ยังคงติดตอสงขอความขอบคุณและอวยพรเนื่องในโอกาสตาง ๆ 
มาจนถึงทุกวันนี้ 
 ทีเ่ลามาขางตนเปนประสบการณด ีๆ  ของการไดมโีอกาสทาํหนาที่
อาจารยทีป่รกึษา ซึง่ในมุมมองของการเปนอาจารยคนหน่ึงในมหาวิทยาลัย 
มีความเห็นวา “อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญ           
และท้าทายในการสนับสนุนความสําเร็จของการผลิตบัณฑิต ซ่ึงเป็น
พันธกิจหลักที่สําคัญของมหาวิทยาลัย” ในบทความน้ีจะขอนําเสนอ
จากอีกมุมมองหน่ึงท่ีได รับมอบหมายใหทําหนาที่กํากับดูแลงาน                       
ดานวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเร่ิมจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งกําหนดยุทธศาสตรตาม           
พันธกิจไว 3 ดาน คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะ
การเปนพลเมืองโลก 2) วิจัยที่เปนเลิศ และ 3) บริการวิชาการท่ีเกิด
ประโยชนแกสังคม ดังรูปท่ี 1

รูปที่ 1 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 12 
(พ.ศ.2560 - 2564)
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 ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะ           
การเปนพลเมืองโลก มีเปาหมายเพ่ือใหบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม          
เปนคนดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบท          
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งการท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ      
ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไดนั้น สิ่งสําคัญที่สุดคือ ความรวมมือของ
ทุกฝายทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีองคประกอบสําคัญ                          
ทีเ่กีย่วของกบัคณุภาพบณัฑิตในหลากหลายดาน ดงัรปูที ่2 ทัง้การหลอหลอม
ผานกจิกรรมการเรยีนการสอนในหลกัสตูรตาง ๆ  กจิกรรมการพัฒนานกัศกึษา 
ตลอดจนการดูแลใหคําปรึกษาท้ังทางดานวิชาการ และดานอ่ืน ๆ จาก
อาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่คาดหวัง 

รูปที่ 2 องค์ประกอบสําคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต
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 หากจะมองถึงบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในการสนับสนุน           
การผลติบณัฑติในยคุปจจบุนั ถอืไดวาเปนเรือ่งทีท่าทายอยางยิง่ เนือ่งจาก
สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากขึน้ รวมถงึพฤตกิรรม      
การเรียนและการใชชีวิตของนักศึกษาที่แตกตางจากในอดีต ความทาทาย
ที่สําคัญคือ อาจารย์ที่ปรึกษาจะทําอย่างไรให้เข้าใจนักศึกษาได้            
มากท่ีสุด โดยเขาใจทั้งวิธีคิดและพฤติกรรมการเรียนและการใชชีวิตของ
นักศึกษา  ซึ่งการจะเขาใจนักศึกษาคงตองเริ่มตนจากการรับฟงนักศึกษา
บอย ๆ เพื่อคนหาปญหา รวมไปถึงความตองการและความคาดหวังของ
นกัศกึษา คาํถามคือ เราควรรับฟงนกัศกึษาดวยวิธกีารใด นีเ่ปนสิง่ทีอ่าจารย
ทีป่รึกษาตองคนหาเพือ่ใหไดวธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุสาํหรบันกัศกึษาในความดแูล 
การรับฟงนักศึกษาแตละคนอาจใชวิธีการที่เหมือนหรือแตกตางกัน 
นอกจากนัน้ ในนักศกึษาบางราย การรบัฟงจากผูปกครองอาจเปนอกีหนึง่
ชองทางที่สามารถไดขอมูลท่ีสําคัญเพิ่มเติมดวย ทั้งนี้ เมื่อไดขอมูลจาก
นักศึกษาและผูเก่ียวของแลว ประเด็นถัดมาคือ การนําขอมูลนั้นมาใช
ประโยชนในการวางแผนเพ่ือตอบสนองและหาแนวทางสรางความสมัพนัธ/
ความผูกพันกับนักศึกษา 
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 ชองทางการรบัฟงนกัศกึษาในความดแูล อาจมรีปูแบบทีห่ลากหลาย 
เชน การประชุมรวมกับกลุมนักศกึษา การใชแบบสอบถาม การรับฟงผาน
ทางสือ่สังคมออนไลน เปนตน ขึน้กบัสถานการณและพฤติกรรมการตอบสนอง
ของนักศึกษาแตละคน สิ่งสําคัญคือ การกําหนดเปาหมายของการรับฟง  
ใหชดัเจนวา ตองการไดรบัขอมลูอะไรจากนักศกึษาบาง และเม่ือรบัฟงแลว
ควรประเมินตอวาไดขอมลูตามเปาหมายหรือไม หากไมไดขอมลูตามทีค่าดหวงัไว 
อาจารยที่ปรึกษาควรทบทวนวา ชองทางหรือวิธีการที่ใชรับฟงนักศึกษา
นั้นเหมาะสมหรือไม เพื่อปรับปรุงชองทางหรือวิธีการที่เหมาะสมตอไป 
 สุดทายนี้ อยากฝากอาจารยทุกทานไววา การทําหน้าที่ เป็น
อาจารยท์ี่ปรกึษา เป็นหนึ่งในบทบาทที่มคีวามสาํคญัยิ่งในการสนบัสนนุ
การผลติบณัฑติ การเขา้ใจนกัศกึษา และดแูลใหค้าํปรกึษาแกน่กัศกึษา
อยา่งใกลชิ้ด เป็นปัจจยัหนึ่งที่จะช่วยหลอ่หลอมใหบ้ณัฑติมหาวทิยาลยั
เชียงใหมเ่ป็นคนด ีสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ
ในบริบทท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
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 ทางสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตองการใหดิฉันได         
เผยแพรบทความ เทคนิคการให้คําปรึกษา
เชิงจิตวิทยาสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา              
เพือ่ใหอาจารยทีป่รกึษานาํมาใชกบันกัศกึษา
ไดอยางเหมาะสม โดยขอเปนเทคนิคที่ใชได 
ใชงาย ทําใหนักศึกษารูสึกวา เมื่อไดพูดคุย 
กับอาจารยแลว อาจารยเขาใจตัวนักศึกษา 
เปนทีพ่ึง่ได ไมทาํใหนกัศกึษาเกรงกลวัจนไมกลา
เขามาขอคําปรึกษา นอกจากน้ันยังอยากได
วิธีสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีควรให
ความสําคัญ และติดตามเพ่ือแกไขกอน                  
มีปญหาอีกดวย มูลเหตุนี้จึงเปนที่มาของ
บทความนี้ 

เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาอย่างมืออาชีพและมีความสุข

ศาสตราจารย พญ.ณหทัย วงศปการันย
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
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 เขียนเร่ืองน้ีดิฉันเองก็หนักใจอยู เพราะหลายทานท่ีกําลังอาน
บทความน้ีอาจมีประสบการณในการใหคาํปรึกษานักศกึษามาอยางโชกโชน
ยิ่งยวดกวาดิฉัน อาจถึงขั้นเอามะพราวหาวมาขายสวนก็ได แตดิฉันก็                
ยินดียิ่งที่สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเห็นความสําคัญของมุมมองและ
ประสบการณของดิฉัน ซึ่งเปนจิตแพทย เปนครูแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนครูที่ทําวิจัยดานพฤติกรรมของนักศึกษามาตั้งแตยังไมไดบรรจุเปน
อาจารยเสียดวยซํ้า อีกทั้งใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในความดูแลบาง                 
ทีไ่มไดอยูในความดแูลบาง ระดบัปรญิญาตรบีาง หลงัปรญิญาบาง เกีย่วกบั
เรือ่งในหลกัสตูรบาง กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรบาง และบางครัง้นกัศกึษาของ
ทานก็มาเปนคนไขของดิฉัน แมดิฉันจะไมไดจบทางดานจิตวิทยาการให          
คําปรึกษา และไมไดเปนผูเช่ียวชาญจิตวิทยาวัยรุ น รวมถึงงานหลัก            
ของดิฉันก็ไมใชจิตวิทยาโรงเรียน
 บทความนี้มีความจํากัดดวยพื้นท่ีและรูปแบบ อาจไมมีความ
สมบูรณพรอม อยางไรก็ตาม ดิฉันถือโอกาสน้ีเปนโอกาสดีที่จะได            
แลกเปลี่ยน (อยูฝายเดียว) กับทาน นําเสนอเทคนิคที่ใชไดและเหมาะกับ
อาจารยที่ปรึกษาทุกระดับของประสบการณ คงจะพอทําใหเขาใจ                   
ในตัวนักศึกษา เปนที่พึ่งใหนักศึกษาได ไมทําใหนักศึกษาเกรงกลัว                 
และอยากเขามาปรึกษาทานอกี ทัง้ยงันาํเสนอเทคนคิการสังเกตพฤตกิรรม
กอนมีปญหา สังเกตจากอะไร และสังเกตอยางไร อยางที่สํานักพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตองการ 
 บทความน้ีมีการยกตัวอยางจากในชีวิตจริงของดิฉัน บางตัวอยาง
กน็าํมาจากหนงัสอืทีบ่งัเอญิละมายกบัเรือ่งท่ีเกดิกบันกัศกึษาจรงิ บางเรือ่ง
ก็เปนเรื่องจริงแตนักศึกษาสมมติ 
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 บางทีการให้คําปรึกษาก็อาจไม่ใช่การให้คําปรึกษา

 อาจารยบางทานรูสึกวาตั้งใจใหคําปรึกษาแตกลับรูสึกวาไมไดผล 
นกัศกึษาไมยอมรบั นกัศกึษาไมไดทกุขนอยลง หรือตวัทานเองกไ็มไดรูสกึวา
ประสบผลสําเร็จ อานตําราเทคนิคการใหคําปรึกษา (counselling            
techniques) เทาใดก็ใชจริงไมได หรือเขาฟงการบรรยายแถมฝกอบรม          
กีร่อบกย็งัทาํไดไมด ีหรอืไมไดผลดเีมือ่เทยีบกบัอาจารยทานอืน่ ๆ  เหตุหน่ึง
เปนเพราะอาจารยอาจจะหลงอกัษรคดิวา “เราจะตองใหคาํปรกึษา” หรือ 
“เราจะตองเปนที่ปรึกษา” ก็จะเกิดปญหาตั้งแต “เราจะดีพอหรือไม หรือ
จะรูมากพอหรือไมที่จะใหคําปรึกษา” หรือ “เราใหคําแนะนําไปต้ังมาก   
แตนักศึกษาไมปฏิบัติตาม” หรือ “เราทําอะไรไมได เพราะเร่ืองที่เขามา
ปรึกษาไมเกี่ยวของกับเรา” ฯลฯ 
 อาจารยที่ปรึกษาใชตัวของอาจารยเองเปนอุปกรณหรือเคร่ืองมือ
ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหนักศึกษา ถาเปนยาก็คือ “ยาใจชั้นดี”  
 การเปนผูใหคาํปรึกษาท่ีดตีองไมเอาแต counselling แตใชเทคนิค
รวมกนัทัง้ counselling techniques และ supportive psychotherapy 
(จติบาํบดัแบบประคบัประคอง) ซึง่การกระทาํท้ังสองอยางนีค้ลายคลงึกนั             
ใชเทคนิคใกลเคียงหรืออาจจะซ้ํากัน มุ งหวังผลสัมฤทธ์ิแตกตางกัน                       
แตก็มีความเกี่ยวของกัน counselling มุงหวังใหเกิดคําแนะนํา หรือ
แนะแนวทางการแกปญหา สวน supportive psychotherapy มุงหวัง
ความเบาลงของความทุกขใจ หากปญหาไมรุนแรงนัก ทุกขก็หมดไปได    
หรอืหากปญหารนุแรงหรอืเรือ้รงั ทกุขกเ็บาบางลง จงึเปนประโยชนทัง้ในราย
ทีทุ่กขมากและท่ีทุกขนอย ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อนักศึกษาไดรับคําปรึกษา
หรือการแนะแนวทางการแกปญหา ความทุกขใจก็อาจจะเบาตามหรือ             
หมดไป สวนบางรายเมือ่ไดรบัการบาํบดัใหความทกุขใจเบาลงหรอืหมดไป
ก็อาจจะเห็นแนวทางการแกปญหาที่ตนเองกําลังเผชิญอยูได  
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สถานที่ควรเป็นอย่างไร

 ควรเปนที่ที่สงบ มีความเปนสวนตัว (เชน ไมมีบุคคลที่สาม ไมมี
คนเดินผานไปมา เปนตน) ควรเปนสวนตัวเพียงพอท่ีจะทําใหนักศึกษา                
มีความรูสึกอุ นใจ แตไมควรจะเปนสวนตัวเกินไปจนนักศึกษารูสึก                    
ไมปลอดภัยในสวัสดิภาพของตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงหากอาจารยและ
นักศึกษาตางเพศกัน บรรยากาศท่ีพบ (หากมีการนัดหมาย) ควรมีความ
เปนมืออาชีพ เชน ในหองพักอาจารย เปนตน อาจารยพึงระลึกไวเสมอวา 
ปกติแลวมีความสัมพนัธกบันกัศกึษาแบบครูและศิษย (teacher-student 
relationship) แตในการใหคําปรึกษาทั้งสองคนจะมีความสัมพันธ                
แบบผูใหคาํปรกึษาและผูรบัคาํปรกึษา (counsellor-client relationship)           
เขามาแทนที่ ซึ่งตองตระหนักและรักษาความสมดุลใหเปนสัดสวน                 
อยาปะปนจนสับสน

หลักในการให้คําปรึกษา

 จะเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ประสบความสําเร็จและชวยเหลือ
นักศึกษาไดจริงตองรูจักอยางนอย 3 อยาง ไดแก
 1. รูจักตัวเอง อาจารยที่ปรึกษาควรสํารวจตัวเองวามีดีอะไร               
ใหนักศึกษาไดใชใหเกิดประโยชน ควรมองอัตลักษณตัวเองใหออกวา                 
มีคุณสมบัติดานบวกและดานลบอยางไร ดานบวก เชน ตั้งใจทํางาน                
ในหนาที่ไมใหบกพรอง มีศีลธรรม มีหิริโอตัปปะ มีความจริงใจ มีสัจจะ                 
เปนคนประหยัด เปนคนขยนั เปนคนอดทน เปนคนรอบคอบ เปนคนทีเ่คยมี
ประสบการณแขงขันมาหลายอยางตั้งแตยังเปนนักศึกษา เปนคนท่ีมี             
ความคิดสรางสรรค เปนคนชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนตน สวนดานลบ 
เชน เปนคนถือตัว โกรธงาย ทอถอยงาย จิตใจไมมั่นคง เปนตน 
  การมองตัวเองนี้สําคัญนัก อาจารยบางคนมีปญหามากกวา
นักศึกษาเสียอีก และจัดการตัวเองก็ยังไมได เชน ขาดงานแตเอาเวลา              
ไปอยูกบัครอบครัวบาง ไปทําธรุะสวนตัวบาง ขาดประชุม เอาเวลาราชการ
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ไปหาประโยชนสวนตัว อาจารยบางคนก็มีปญหาการเงิน หนี้สินลนพนตัว 
ติดสารเสพติด หรือแมแตกระทําผิดกฎหมาย เช น ติดการพนัน                      
หรือ คอรัปชั่น เปนตน สําคัญมากอยางหนึ่งคือความจริงใจในการ                 
ชวยแกปญหาใหเขา ความลับไมมีในโลก นักศึกษาจะสามารถรูสึกไดวา
อาจารยมีความจริงใจหรือไม 
 2. รูจกันกัศกึษา การมองนักศกึษาวามปีญหานัน้ไมเกดิประโยชน 
อยาคิดวานักศึกษาที่เขามาปรึกษาคือคนที่มีปญหา หรือเปนตัวปญหา 
ปญหาอาจเกิดจากคนในครอบครัว เพื่อนรวมหองของเขาที่มีทีทา                    
ไมยอมรับเขา เขากันไมได ซึ่งอาจจะเกิดพวงมาจากสาเหตุอีกหลายอยาง           
เชน การยายคณะ การมีโรคบุคลิกภาพแปรปรวน เปนตน 
  แตนักศึกษาคือคนท่ีกลาเดินเขามาพบอาจารย ยอมเดินมา 
เราควรชมเชยและคิดวาดวงสมพงศกัน คิดวานี่คือชวงเวลาที่ดีที่สุด                          
ที่จะไดพิจารณาใหถองแทวาปญหาคืออะไร ตามประสบการณพบวา               
เรื่องเรียนมีนอยมาก สวนใหญเปนเรื่องชีวิตสวนตัว 
 3.  รูจักโลกพอสมควร อาจารยควรเปนผูรอบรู (ingenuity)                
มีความเกง ฉลาดเฉลียว เกงในท่ีนี้ไมไดหมายความวาตองไดเกียรตินิยม 
จากประสบการณของดิฉันนักศึกษาบางคนเรียนเกงมาก บางคนก็ได
เหรียญเรียนดี และบางคนก็อายุมากกวา ใหคิดเสียวานักศึกษาก็คือ
นกัศกึษา มคีวามออนกวา บางกอ็อนดวยวยั บางกอ็อนดอยประสบการณ 
อาจารยตองมีอะไรบางอยางหรือหลายอยางที่รอบรูกวาเขา 

เป้าหมายของการให้คําปรึกษา

 1. เลาเหตุการณหรือปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูไดอยางมีขอมูล
  เพียงพอ
 2. บอกอาการท่ีเปนความทุกขได ไมวาจะเปนทางรางกาย
  หรือทางจิตใจ
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 3. ในกรณีเปนผูปวยจิตเวช 
  3.1 นักศึกษาสามารถเลาอาการทางจิตเวชได
  3.2 รวมมือในแผนการรักษาที่มีอยู
 4.  เลาและประเมินสัมพันธภาพกับผูอื่นได 
 5. ยินดีพูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษาและหรือยินยอมใหมีการสง
  ตอแพทยผูเชี่ยวชาญ หากมีขอบงชี้
 6. แสดงมมุมองเกีย่วกบัเหตกุารณหรอืคนทีส่รางปญหา ทัง้เรือ่ง
  ทางบวกและทางลบได
 7. ยอมรับปญหาและทําใจได
 8. ความคงท่ีของอารมณ 
 9. การกลับคืนสูสภาพเดิม (resilience) 
 10. การรับมือกับการเปล่ียนแปลง
 11. เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
 12. ปฏิบัติตัวถูกตองตามความเปนจริง สมเหตุสมผล
  12.1 ปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสมตามกรอบของตนเอง
   และสังคม
  12.2 มปีฏสิมัพนัธกบัผูอืน่และกจิกรรมทางสงัคมอยางเหมาะสม
  12.3 สรางสัมพันธภาพไดเพิ่มขึ้น
  12.4 รวมกิจกรรมทางสังคมไดมากขึ้น 
 อาจารยที่ปรึกษาสามารถชวยใหนักศึกษาเรียนรู ที่จะกาวไป                
ขางหนา และตดัสนิใจ หรอืปรบัเปลีย่นตวัเองไดในสถานการณทีเ่กดิอยาง
กะทันหัน หรือสถานการณที่เรื้อรังได ดังนั้น สัมพันธภาพและความไวเนื้อ
เช่ือใจในอาจารยเปนสิ่งสําคัญ
 นักศึกษาที่มาปรึกษาจะสํารวจอาจารยเชนกัน และจิตใตสํานึก
ของเขาจะทํางานตลอดเวลาเพื่อทดสอบอาจารย ตามทฤษฎีจิตวิเคราะห
แบบควบคุมพชิติ (control mastery theory) นกัศึกษาจะทดสอบอาจารย
จนกวาอาจารยจะผานบททดสอบของเขา ซึง่เขาจะรูสกึปลอดภยัเพยีงพอ 
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ที่จะปลดปลอยความทุกขใจออกมาและกลาแสดงอาการตาง ๆ ออกมา
มากขึ้น 
 อาจารย ต องเข าใจความรู สึกที่ เกิดขึ้นอย างหลากหลาย                            
ของนักศึกษาที่มีความแตกตางกัน และมีความเช่ือวา เขาจะพนจาก               
ความรูสึกนี้ได ตองมุงหวังใหนักศึกษาไดความรูสึกที่ดีขึ้น แทนการทําให
เหตกุารณทีเ่ปนปญหาเปล่ียนไป เชน นกัศกึษาสบายใจขึน้และมีความหวัง 
หรือมีชองทางที่จะแกไขไดในอนาคต แมปนี้ตองซํ้าชั้น  

ประโยชน์จากการใช้เทคนิคการให้คําปรึกษาที่ดี

 1. ทําใหนักศึกษารูสึกวา มีคนที่เขาใจ
 2. นกัศกึษาไดระบายความรูสกึ (ventilation) เชน ความเจ็บปวด 
ความโกรธ ฯลฯ
 3. นกัศกึษาไดความภาคภมูใิจในตนเอง (self-esteem) กลบัคนื
มาอีกคร้ังจากการสรางความมั่นใจ (reassurance) การชมเชย (praise) 
การกลับสูกิจวัตรประจําวันไดเชนเคย และการรับรูอยางแทจริง (reality 
testing) วาเขาตองอยูอยางไรกบัปญหาที่กําลังเผชิญอยู
 

เทคนิคในการให้คําปรึกษา

 1.  Attentively/Active listening การฟงอยางตั้งใจ                  
การฟงอยางใสใจ
  ฟงใหมาก ฟงใหมีขอมูลเพียงพอ อยาเพียงไดยิน การไดยิน
เปนเพียงแคคลื่นเสียงกระทบสวนตาง ๆ ของหู แลววิ่งเขาไปเปลี่ยนเปน
พลังงานไฟฟากระตุนสมองแลวรูวา คนพูดพูดอะไร แตการฟงตองตั้งใจ           
ฟงเสียง คิดตามคําพูดที่ไดยิน รูสึกตามผูพูดไปดวย และใชปญญาขบคิด
พจิารณา การฟงนอย ดวนสรปุแลวใหคาํแนะนาํ หากยงัมขีอมลูไมครบถวน 
อาจารยจะกลาแนะนําไดอยางไร แตอยางไรก็ตามหลายทานเมื่อตองอยู
ในบทบาทของผูใหคําปรึกษา จะคิดวาการฟงเรื่อง (content) ทั้งหมด
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เทานั้นเปนเร่ืองท่ีจําเปน หากนักศึกษาไมเลาเรื่องทั้งหมดแลวไซร เราไม
สามารถใหการชวยเหลือได ประเด็นนี้ก็ไมจริงเสมอไป หากสัมพันธภาพ
ในการเปนคูสนทนายังไมดีพอ นักศึกษายังไมรูสึกปลอดภัยและม่ันใจ                   
พอท่ีจะเปดเผยเรื่องราวกับอาจารย
  ในระหวางที่ฟงเรื่องราวใหคนหาความรูสึกของนักศึกษา             
ที่แฝงมากับคําพูดดวยวา เขาพูดอยางน้ันพรอมกับความรูสึกอยางไร               
เรยีกวา จบัทัง้ใจความและจับทัง้ความรูสกึ ถาไมแนใจกถ็ามเขา ถาไมเขาใจ
ตรงไหนก็ถามใหเกดิความกระจาง (clarification) เชน อาจจะใชคาํพูดวา 
“อาจารยยังไมคอยเขาใจนัก ตอนท่ีคุณเลามาถึงตอนน้ี (แลวถามตอ)”           
หรือ “อาจารยงง ๆ อยูนิดหนอย ตอนที่คุณเลาวา..มันเปนยังไงนะ”               
อยาปลอยใหเกิดความกํากวม การใชเทคนิคสรุปความ (summarization) 
เปนประโยชนมาก ควรทาํเปนระยะ การสรปุความจะทาํใหอาจารยเขาใจ
เรื่องราวเปนระยะ ๆ สามารถตั้งคําถามตอไปได และทําใหนักศึกษารูสึก
ไดวา อาจารยเขาใจทั้งเรื่องราวและความรูสึกของเขา
  อยางไรก็ตาม เนื้อหาบางอยางหรือรายละเอียดท่ีเปนเรื่อง  
สวนตวับางอยาง  นกัศกึษาอาจจะสงวนไวเปนความลบั (confidentiality)              
เชน ความลับทางสุขภาพ ความลับในครอบครัว การถูกลวงละเมิดทางเพศ       
ที่นักศึกษาไมตองการเปดเผย ฯลฯ ก็ใหเคารพสิทธิของนักศึกษา เพียงแต
อาจารย ต องพิจารณาความตื้นลึกหนาบางและความเหมาะสม                             
ดวยประสบการณของตนเอง
 2. Understanding & empathy ความเข าใจและ                        
การเขาถึงความรูสึก
  ตามที่พระสั่งสอนวา “ถาเราดีเสียแลว โลกนี้จะไมพบวา                      
มใีครชัว่” หมายถงึ ความเขาใจคอืเขาใจวา เรือ่งราวมคีวามเปนมาอยางไร 
ผลเกิดจากเหตุ แตการเขาถึงความรูสึก หมายถึง รูสึกอยางที่นักศึกษา                
รูสึกได ตองทําควบคูกันไป การเขาถึงความรูสึกจะทําใหสัมพันธภาพ                  
ในการสนทนาดีขึ้น ทําไดทั้งการแสดงอวัจนภาษา เชน สบตา พยักหนา              
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แสดงความรูสึกคลอยตามไปกับเร่ืองท่ีนักศึกษาเลา หรือแสดงเปนคําพูด 
เชน นักศึกษาเลาเรื่องคูรักที่มีอารมณไมคงเสนคงวา เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย        
สีหนาหวาดกลัว อาจารยพดูวา “โอโห..คณุคงจะเดาอารมณเขาไมถกูเลย             
ฟงดแูลวนากลวัมาก” หรือ นักศึกษาเลาเร่ืองนาเห็นใจ อาจารยพูดวา              
“นาเห็นใจคุณมาก ๆ เลย ตองเจอ (เรื่อง) อยางนี้เรื่อย ๆ เลยเหรอ                        
มีใครชวยคุณไดบางไหม  (นํ้าเสียงรอนรน เปนหวง)” หรือ “อาจารย            
เปนหวงคุณมากเลยที่..”  
 3. Praise การช่ืนชม
  ควรหาโอกาสทาํระหวางการสนทนา เปนการเสรมิแรงบวกใหกบั
ความสําเร็จ (accomplishment) และพฤติกรรมที่ดี (more adaptive 
behavior) แตอาจารยตองจริงใจ (honest) นักศึกษาจึงจะเห็นดวย               
การช่ืนชมผิด ๆ  หรอืแสรงชืน่ชม ไมมคีณุคาและอาจเปนอนัตราย อาจารย
ไมพูดอะไรเลยยังจะดีเสียกวา ถาไมแนใจวาการช่ืนชมน้ันเหมาะสม              
หรือไมใหถาม feedback จากนักศึกษาวา อาจารยคิดถูกไหม เชน                  
“ที่อาจารยพูดไปเมื่อกี้นี้ คุณคิดวาอาจารยคิดถูกไหมคะ”
 ตัวอยางการช่ืนชมที่ไมเหมาะสม : False praise
 นักศึกษาหญิงพูดถึงแม แมของเธอเพิ่งเสียชีวิต เพื่อนของเธอ          
บอกวา เธอเริ่มดูเปลี่ยนแปลงไปใกล ๆ  กับชวงเวลาท่ีแมของเธอปวยหนัก
และเสียชีวิต
  นักศึกษา  : เมื่อกอนนี้กลัวแมมาก (ยิ้มและตาเศรา ๆ)
  อาจารย  : กลัวอะไร?
  นักศึกษา : (ยิ้ม) มาปลุกแตเช า “ทําไมยังไมตื่นอีก”                
(ทําเสียงตะคอก) แมไมคอย..จะฟงหนูเทาไร (ทําทานึก) ก็..ทะเลาะกัน           
ไมคอยฟงกัน หนูอายุ 15 อะนะคะ แตตอนนั้นแมยังแข็งแรง 
  อาจารย : (ยิม้ พยกัหนา ทาํตาเขาใจ) คณุอธบิายไดเหน็ภาพเลย
 ที่อาจารยพูดและแสดง (ยิ้ม พยักหนา ทําตาเขาใจ) “คุณอธิบาย
ไดเหน็ภาพเลย” เปน False praise อาจารยพดูไมจรงิ แทจรงิแลวนักศกึษา
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รายนี้รู สึกสับสนระหวางความรู สึกในอดีตกับความรู สึกในปจจุบัน                     
ของตนเองและสับสน ไมแนใจวา แมรูสึกอยางไรกับตนเองและกับแฟน 
การที่แมมีอาการซึมเศราทําใหลูกสาวงง ๆ กับการแสดงออกของแม 
(นักศึกษารายนี้ยังไมไดเลาใหอาจารยฟงเรื่องแฟนของตนเองที่แมไมคอย
ชอบและเรื่องแมที่มีอาการซึมเศราเลย)
 ลองแกตัวใหมอาจารยอาจจะพูดอยางนี้
  อาจารย : อาจารยวา มันยากพอดูเลยท่ีคุณจะอธิบาย               
ใหอาจารยฟงถึงความรูสึกตอแมใหแมนยําได ดูคุณตองใชความพยายาม
คอนขางมาก
 ตัวอยางการชื่นชมที่เหมาะสม
 นักศึกษาเลิกราความสัมพันธกับคูรักที่คอนขางยาวนาน
  นักศึกษา : ทําความสะอาดและเก็บขาวของในหองคะ                 
ที่ที่เขาเคยมานั่ง มายืน ของที่เปนของเขา
  อาจารย 1 : ดีแลวคะ (ยิ้มออน ๆ) [แสดงบทบาทควบคุม               
แตถูกแลว] หรือ
  อาจารย 2 : ดีแล วค ะ เมื่อเขาไม มาใช แล ว ก็เก็บมัน                    
ใหเรียบรอย [เสริมพฤติกรรมที่ดี แตยังแสดงบทบาทที่ควบคุม] หรือ
  อาจารย 3 :  ดีแลวคะ คุณวาจะทําหลายทีแลว แลวตอนนี้
ก็ไดทําสักที [เสริมแรงบวกในการควบคุมตนเอง] คุณวาคุณคิดถูกไหม                  
ทีเ่กบ็ขาวของของเขา ? [ยงัคงหา feedback และทาํความเขาใจใหมากขึน้]

 4.  Reassurance การสรางความมั่นใจ
  การสรางความม่ันใจ หรือเรียกความม่ันใจใหนกัศึกษา แนะนํา
ใหถือหลัก ดังตอไปนี้
  1. พูดหรือแสดงออกไปดวยความจริงใจและมั่นใจจริง ๆ 
  2. ตองทําหลังจากท่ีนักศึกษารูสึกวา ไดเลาขอกังวล/สงสัย
ของเขาหมดสิ้นแลว
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  3. ตองเปนเรื่องที่อาจารยมีความรู ความเช่ียวชาญ หรือ               
มีขอมูล
  4. เราไมไดมีหนาที่สรางความม่ันใจในทุกเร่ือง แตถาเรา             
พบโอกาส เราตองทํา 

  อาจารยอาจลองใชเทคนคิ normalizing (เปนเร่ืองธรรมดา) / 
third party (บุคคลที่สาม) ใน reassurance บางก็ได เชน “คนสวนใหญ 
(third party) มีอาการเศรา คดิถึงแฟนเกาที่เลิกกันไป และนอนไมหลับ
อยางที่คุณเปน และดีขึ้นภายในระยะเวลา 2-3 เดือน อาจจะเหลืออยูบาง
ในปแรก” 

อาการเ จ็บป วยของคุณแม ของคุณ                    

จะตองดีขึ้น (ทั้งที่อาจารยก็ยังไมรูจักวา 

มันเปนโรคที่มีการดําเนินโรคอยางไร)

พอแมของคุณตองยังรักกันอยู ไม แน           

ในอนาคตเขาอาจจะกลับมารักกันอีกได 

ปญหาจะหมดไปอยางแนนอน

คนรักของคุณจะกลับมาคืนดี

อาจารยมั่นใจวา ทีมแพทยที่รักษาคุณแม              

ขอ งคุณต  อ ง รั กษ า คุณแม  ข อ งคุณ                   

อยางสุดความสามารถ

อาจารยเชื่อมั่นวา ถึงแมพอแมของคุณ          

จะไมสามารถกลับมารักกนัและอยูดวยกัน

แบบสามีภรรยา แตเขาก็ยังมีบทบาท           

การเปนพอแม ไมมทีางเลิกเปนไดตลอดชวีติ

มันตองมีทางแกไขปญหาอยางแนนอน

เชื่อวา เรื่องระหวางคุณกับเขาจะคงอยู           

ในใจคุณทั้งสองไปอีกนานแสนนาน

ตัวอย่าง
การสร้างความมัน่ใจที่ผิดพลาด

ตัวอย่าง
การสร้างความมัน่ใจท่ีเหมาะสม
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 5.  Encouraging expression of thoughts and feelings 
การกระตุนใหแสดงความคิดและความรูสึก
  คือ การใชคําพูดหรืออวัจนภาษา ใหนักศึกษาเลาความรูสึก 
เชน รูสึกผิด รูสึกโกรธ รูสึกกังวล รูสึกกลัว รูสึกนอยใจ รูสึกอับอาย ฯลฯ 
การเลาออกมาเปนทั้งการระบายและการเยียวยา สําคัญมากวิธีการ                   
ที่จะทําใหนักศึกษาแสดงความรูสึกออกมาคือ การถามเกี่ยวกับเหตุการณ
และใหเขาเลาเหตุการณนั้น หากอาจารยฟงอยางตั้งใจจะเขาไปตั้งคําถาม
เมื่อฟงมาถึงประโยคที่เกี่ยวของกับความรู สึกของเขาได การกระตุน                     
มีพลังมาก เพราะนักศึกษาตองการที่จะมีความเชื่อวา ความพยายาม             
ของเขานั้นนําไปสูบางสิ่งบางอยางได อยางไรก็ตามพึงระลึกไวเสมอวา 
การกระตุน ไมใช การเคี่ยวเข็ญ
  คําที่อาจพูด เชน “ตอนนั้นคุณรูสึกอยางไร” หรือ “แลวมัน
เปนอยางไรตอไป” หรือ “ไหนลองบอกอาจารยหนอยสิคะวา..” เปนตน 
หรืออาจจะแสดงอวัจนภาษา เชน สีหนาที่สนใจติดตาม โนมตัวเขาไปหา 
พยักหนาพรอมกับเบิกตาดวยความสนใจ เปนตน
  อาจารยอาจกระตุนใหทําหรือไมทําสิ่งใด เชน ใหดูแลตัวเอง                  
ใหออกกําลังกาย ใหมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ใหยอมรับความหวงใยและ             
การดูแลจากคนอ่ืน หรือใหพึ่งพาคนอื่นใหนอยลง
 ตัวอยางการกระตุน
 นักศึกษาเลิกกับแฟน
  นักศึกษา : มันไมไดงายนะคะอาจารย หนูก็กินขาวไดปกติ 
นอนได แตมันไมมีกะจิตกะใจจะไปไหน ไมรู จะทําไปเพื่ออะไร เขาก็                  
ไมอยูแลว งานที่ตองทําสงอาจารยก็เต็มโตะเต็มหองไปหมด ไมรูเวลา             
มันหมดไปกับอะไร เครียดมั้งคะ..??
  อาจารย : คนที่กําลังโศกเศราจากการสูญเสียคนที่รักไป 
มกัจะเชือ่วา กาํลงัใจของตวัเองไมเหลอืแลว หรอืไมรูจะมกีาํลงัใจทําไปทาํไม 
ทางออกก็คือ วันไหนท่ีมันดูจะเศรานอยลงสักนิด ก็นาจะลองกลับมา             
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ทํานั่นทํานี่ดูสักอยางสองอยาง เอาเทาที่อยากทําและทําไดนะคะ ไดก็ดี  
ไมไดกไ็มเปนไรคะ มนัเปนธรรมดาของคนท่ีเลกิกับแฟนละคะ อาจารยวา 
การเห็นสภาพหองที่มีงานกองเต็มไปหมด ก็จะยิ่งทําใหคุณรู สึกวา                        
“เรานี่..ทําอะไรไมได” อยู รํ่าไป ดังนั้น นาจะลองกลับมาหยิบจับ                      
จัดระเบียบ ทําไปสักนิดสักหนอยนาจะดีนะคะ.. 

 6. Rationalizing and reframing การให  เหตุผล                    
และการวางกรอบความคิดใหม
  ไดรับคําถามอยูเรื่อย ๆ วา รูไดอยางไรวาเรื่องที่นักศึกษาเลา
เปนเรื่องจริง อาจมีบางตอนหรือทั้งหมดท่ีไมเปนจริง ในฐานะผูให                    
คําปรึกษาและประสบการณดูแลผูปวยจิตเวชมากวา 20 ป ความเชื่อแรก
ที่ตองมีคือ เชื่อวาเรื่องท่ีเขาเลาเปนเรื่องจริง อยางนอยก็จริงในมุมมอง          
ของเขา เรือ่งใด ๆ ในโลกนีจ้ะใหคนมากกวาหน่ึงคนเหน็หรือคดิเหมอืนกนั                 
นั้นเปนไปไดยาก เพราะประสบการณของผูเลานั้นตางกัน 
  คนแตละคนมองสิ่งเดียวกันดวยมุมมองที่แตกตางกัน                
เหมือนชางภาพถายภาพดอกไมดอกเดียวกัน กไ็ดภาพท่ีตางกัน นกัศกึษา          
ก็เชนกัน ในขณะท่ีอาจารยฟง คิด พิจารณา ขบคิด ก็อาจเกิดมุมมอง            
ทีต่างกันอยางส้ินเชิงกไ็ด แตการตอบสนองตองไมใชการคัดคาน หรือทาํให
นักศึกษาเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ตองทําใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจ 
และเกิดความหวัง
 ตัวอยาง Rationalizing & reframing
 คุณแมเสียชีวิตอยางกะทันหันดวยโรคหัวใจ
  นักศึกษา : ..กอนหนาแมก็ดีทุกอยาง มันเร็วมาก..พวกเรา 
(ตวันกัศึกษาและพ่ี ๆ  นอง ๆ ) ยงัเรียนไมจบยังไมทนัไดดแูลแมเลย (รองไห)
  อาจารย : อาจารยทราบจากเพือ่นของคณุวา หนึง่อาทติย
กอนทีค่ณุหยดุเรยีนไปพยาบาลคุณแมกอนทีค่ณุแมคณุจะเสยี กไ็ดตามญาติ ๆ  
ทุกคนใหมาเยี่ยมมาอยู ดวยกันท่ีไอซียู? [เปนคําพูดที่มีรายละเอียด 
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นักศึกษาไดฟงแลวรูสึกวา อาจารยใสใจและติดตามดวยความเปนหวง             
อยางจริงใจ]
  นักศึกษา : ใชคะ มากันเยอะมาก เฝาหนาหองไอซียูทั้งวัน             
ทั้งคืน..มาก็พูดกัน สวดมนต สลับกันเขาไปจับมือแม ไปพูดใหกําลังใจแม 
เอาดอกไมสวย ๆ ไปใสมือใหแมไหวพระทุกวัน
  อาจารย : แลวคุณก็พาแมกลับบาน..แลวคุณแมก็ไป ?
  นักศึกษา : คะ กลับไปไดครึ่งชั่วโมง คุณแมก็ไป (รองไห) 
หนูยังไมทันทําอะไร มันเร็วมาก บางคน (ญาติ)  ก็ยังไปไมถึง
  อาจารย : คุณไดทําแลว ทําตั้งมากมาย ที่พวกคุณทํา
ทั้งหมด คือสิ่งที่คุณแมตองการ คุณเรียนหนังสือ เปนหนาที่ของลูก                      
ที่พอแมตองการ คุณดูแลแมยามเจ็บไข นั่นคือคุณทําในสิ่งที่แมตองการ 
และคุณยังไดสงคุณแมใหเดินทางอยางสงบในหวงเวลาสุดทายของชีวิต
 
 7. Advice and teaching การแนะนําและส่ังสอน
  เทคนิคนี้ควรทําแตพอดี มิฉะนั้นจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ควรเปนส่ิงที่เหมาะสมและนักศึกษาตองการ และมีทางเลือกซ่ึงนักศึกษา
ควรเปนผูเลือก หากคําแนะนําไมตรงกับความตองการของนักศึกษา 
นอกจากการแกปญหาจะไมสัมฤทธิ์ผลแลว สัมพันธภาพระหวางอาจารย
ที่ปรึกษาและนักศึกษาท่ีมารับการปรึกษาอาจเสียได 
 ตัวอยางการแนะนํา
  นักศึกษาปริญญาตรีที่ผานมาเรียนพอผาน ทั้ง ๆ ที่เปนคน             
มีพรสวรรคหลายอยางและมีความฉลาดเฉลียว ปสุดทายเรียนตก                    
เปนครั้งแรกและมีโอกาสจบชา นักศึกษาไมอยากจบชา แตอยากถอน
กระบวนวิชาแลวเรียนซํ้าใหมปหนาอีกปหน่ึง อาจารยที่ปรึกษาเห็นวา           
ไมสมควรดูไมเปนเหตุเปนผล ไมจําเปนตองเรียนใหม
  จากการพูดคุยอยูนานจนไดขอมูลเพียงพอทําใหทราบวา 
นักศึกษาถูกแมบังคับใหเลือกคณะที่ไมชอบ นักศึกษาชอบธุรกิจและต้ังใจ
จะทําธุรกิจออนไลน  
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  อาจารย : คุณจะเรียนซํ้าอีกปหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่คุณบอก 
อาจารยวา คุณไมชอบการเรียนในคณะนี้
  นักศึกษา : (เงียบ..ทําหนาโกรธ ไมพอใจ) ผมเรียนได                   
เดี๋ยวปหนาผมก็ผาน อาจารยไมตองหวง [นักศึกษาสงความโกรธแมมาที่
ทุกอยางรอบตัว รวมถึงอาจารยดวย]
  อาจารย : อาจารยไมไดหวงวาคุณจะเรียนไมไดหรอกคะ 
เพราะที่ผานมาคุณเรียนผาน อาจารยหวงที่คุณจะตองทนเรียนในสิ่งที่           
คุณไมชอบไปอีกตั้งหนึ่งปตางหาก ทั้ง ๆ ที่ถาคุณเลือกที่จะจบตามปกติ 
คุณจะไมตองกลับมาเจอบรรยากาศการเรียนแบบนี้อีก แลวคุณก็จะได          
ออกไปทําในสิ่งที่ชอบเร็ว ๆ คุณควรจะฮึดอีกนิดเดียวเพื่อที่จะไดจาก                 
สิ่งที่คุณเกลียดไปตลอดกาลดีกวา แตจากแบบเปนผูชนะนะ ชนะที่เรียน
มันจนสําเร็จ ไดใบปริญญามาคุณจะใชหรือไมใชก็ได 

 วิธีสังเกตพฤติกรรม ก่อนมีปัญหา

 สังเกตอยางไร สังเกตจากอะไร 
 1. ใชตวัเองเปนบรรทัดฐาน ใชสงัเกตเบือ้งตนได อาจารยเคยเปน
นกัศกึษามากอน ยอมรูวาพฤตกิรรมใดเปนปกต ิอางองิจากประสบการณ 
ของตัวเอง แตอาจใชไมไดกับอาจารยที่มีปญหาเสียเองและตองการ               
ความชวยเหลือเชนกัน ซึ่งถาเปนเชนนั้น อาจารยทานอ่ืนคงตองเขามา
ใหการชวยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษา
 2. การตอบสนองหลังใหคําปรึกษาตามปกติ ถายังไมถึงขั้น             
เปนโรคทางจิตเวช ความคิดและมุมมองของนักศึกษายังปรับเปลี่ยนได            
ดวยการใหคําปรึกษาทั่วไป เพราะโครงสรางขององครวม (holism/bio- 
psycho-social) ของนักศึกษายังไมเสียหายในระดับที่มีพยาธิสภาพ 
(pathology) คือ ยังไมปวย เพียงแตแคเสียศูนยหรือเสียสมดุลไปชั่วขณะ
 3. ปญหาการเรียน ผลการเรียนเปนผลของสภาพจิตใจท่ีดี             
หรือแย นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่ําซํ้า ๆ บงบอกถึงปญหา           
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ในจิตใจทีแ่กไขไมได หรอืรนุแรง หรอืจรงิจงั แตในทางตรงขาม ผลการเรียน
ทีไ่มเปนดงัหวงัก็อาจเปนตนเหตขุองความไมสบายใจของนักศกึษาเชนกนั
 4. อาการเครียดและอาการทางจิตเวช เชน นอนไมหลับ 
อารมณเศรา เบื่อหนาย ทอแท รองไหงาย วิตกกังวล มีความคิดแปลก ๆ 
ที่ไมนาจะเปนไปได (บงบอกอาการโรคจิต) ความคิดอยากฆาตัวตาย 
เปนตน 
 5. ปญหาสมัพันธภาพระหวางบคุคล เกบ็ตวั แยกตวั ไมมสีงัคม 
จนเพื่อน ๆ อึดอัด หรือเพื่อนฝูงรูสึกวา ไดรับผลจากการกระทําของเขา
มากเกินไป เชน จากการแสดงอารมณรนุแรง อารมณรอน หรือไดรบัความ
เดือดรอน หรือกังวลมากเกินไปจนสงผลกระทบกับบุคคลรอบขาง                 
เชน เพื่อนฝูงรูสึกวาเรื่องมาก จุนจาน จุกจิกมากเกินไป อาการแสดง                 
ในขอนี้จะเกิดเร็วหรือชา จะสังเกตไดหรือไมขึ้นอยูกับความรุนแรง                  
หากเปนบคุลกิภาพทีแ่ปรปรวนหรอืฝงแนน อาจแสดงอาการใหสงัเกตเหน็ได
ภายในเวลาเพียงแค 3 - 6 เดอืน หากเปนความรนุแรงนอยหรอืไมฝงแนน 
เปนเพยีงลกัษณะเฉพาะท่ีตดิตวัมานานจนเคยชิน (trait) อาจสังเกตเห็นได 
เม่ือเวลาผานไปเปนป   

 ตัวอยาง : เรื่องของเมา
  เมาเรียนปริญญาเอกไมจบสักที ตองแกไขหัวขอดุษฎีนิพนธ
ใหมถึงสองคร้ัง โดยขยายเวลาเรียนออกไปอีก เมาเปนผูบริหารธุรกิจใหญ 
และมีครอบครัวแลว มลีกูเล็ก ๆ  วยัประถมถึง 3 คน ภายนอกเมาเรียบรอย            
มเีวลานอย เวลาสวนใหญตองบรหิาร เคยเงยีบหายไปนานหลาย ๆ  สปัดาห 
เปนพัก ๆ ตอมาก็เปนครึ่งปและเกือบป
  จากการพูดคุยพบวา เมาไดอาจารยที่ปรึกษาที่มีบุคลิกภาพ
ตรงขามกัน เมาไมอยากเปนผูบรหิาร อยากใหเวลากับครอบครัว แรงจูงใจ
ในการเรียนของเมาไมไดเกิดจากภายใน แตเปนภาวะจํายอม เปนคนที่มี
ความโอนออนผอนตามสูง ไมชอบความขัดแยง อาจารยที่ปรึกษาของ               
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เมาเปนคนเกง ทํางานเร็ว วองไว ไมคอยสนใจรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ 
มเีวลาใหนอย มภีารกจิมาก เวลาผดิพลาดจะตาํหนิตรง ๆ  บอย ๆ  หวัขอวจิยั
ไมตรงตามพ้ืนฐานความรูของเมา เวลาทํางานไมสาํเรจ็  เมาจะรูสกึอบัอาย 
ทอใจ และรูสึกผิดที่ทําใหอาจารยที่ปรึกษาผิดหวัง
  รายนี้ตองแนะนําใหอาจารยที่ปรึกษาใชไมนวม คอย ๆ สอน
และอยาใหสะเทือนใจ ตองใหเวลาใหมาก ใจเย็น อดทน และหลีกเลี่ยง 
การตําหน ิอยางไรก็ตามเมาตองการมากกวาคําปรึกษาเพราะมีโรคซึมเศรา
ชนิดหนึ่งช่ือ persistent depressive disorder (dysthymia) เขาแทรก 
อาจารยที่ปรึกษาใหการดูแลไดเบื้องตน ก็แนะนํามาพบจิตแพทย           
และอาจารยที่ปรึกษาก็ตองไดรับคําแนะนําจากจิตแพทยดวยเพ่ือชวย           
ในการปฏิบัติตัวและอยูรวมกัน   

 ตัวอยาง: เรื่องของแพท
 ปญหาที่เพ่ือน ๆ และอาจารยทราบ
  แพทเปนนักศึกษาปริญญาตรี อาจารยที่ปรึกษาแจงใหแพท 
มาพบ เพราะแพทสอบไมผานหลายวิชาทําใหตองเรียนซํ้าชั้นมาแลว 2 ป 
กอนหนานั้นสอบไดคณะอื่นมาแลว 2 คณะ แตเขาเรียนไดเกือบหนึ่งป          
กส็อบไมผานและตองออกจากการเรียนสอบเขาคณะใหม แพทเปนคนฉลาด 
หัวดี มีความสามารถ แตทุกครั้งท่ีเรียนไปไดไมนานการเรียนก็จะตก            
ขาดเรียนบอย และมีพฤติกรรมเก็บตัว นอยใจงาย เครียดงาย มเีพ่ือนนอย 
และควบคุมอารมณไมคอยอยูเมื่อเกิดความขัดแยงกับเพื่อน
 การพูดคุยทําใหรูถึงความทุกขและปญหาที่แพทตองเผชิญ
  แพทไมมีความสุข มีอารมณเศรามาหลายป นอยใจงาย 
หงดุหงดิ โกรธ ทอแท เบือ่หนาย ไมอยากเรยีน นอนมาก คดิชา เคลือ่นไหวชา 
และมปีญหาเรือ้รงัทีบ่าน พอแมหยารางตัง้แตแพทเกดิ และยงัทะเลาะกนั 
ยงัทาํธรุกิจและมีปญหาหน้ีสนิรวมกัน ทีบ่านมีแตเร่ืองยุง ๆ  พอแมมปีญหา
เรื่องเงินจนเกิดหน้ีสินซ้ําแลวซ้ําเลาหลายแสนบาท ทําใหแพทตองหา              
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รายไดพิเศษและตองจุนเจือครอบครัว มีนองชายที่มีพฤติกรรมเกเรจนถึง
ขั้นกอหน้ีสินนับคร้ังไมถวนและทําผิดกฎหมาย แพทมีแฟนเร่ือย ๆ แตก็
คบหากันไดเพียงไมกี่เดือน หรือปเดียวก็เลิก 
  แพทไดรบัการวินจิฉยัวา เปนโรคซมึเศรา และมโีรคบคุลกิภาพ
แปรปรวน 3 ชนิด และตองรับการรักษา ไมสามารถหายเองได

  อาจารยหลายทานคงทราบดีวา นกัศกึษาจะมีภาพจําอาจารย
เสมอ ไมวาจะเปนภาพชดัหรอืภาพเลอืนลาง แตอาจารยอาจจะจาํนกัศกึษา           
สวนใหญไมได ครูจึงพูด ทํา คิด ในสิ่งเดิม ๆ โดยไมทันรูตัว หลายครั้งท่ี
ดิฉันไปพบขอความในอินเตอรเน็ตบาง สื่ออื่น ๆ บาง ที่นักศึกษาบาง                  
คนไขบาง เอาคําพูดของดิฉัน (ที่เขาจํามาจากช่ัวโมงบรรยายบาง ที่ได          

ภาพแสดง วิถีของความทุกข์ใจของนักศึกษา อาการแสดง 
และผู้ที่ควรเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ
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พดูคยุหรอืบาํบดักนับาง) ไปบันทกึไวใน blog สวนตัวของเขา หรอืหนงัสอื
ทํามือของเขา เหตุการณทํานองน้ีทําใหดิฉันไดเรียนรูวา คําพูดของครูนี้
จะอยู ในใจลูกศิษยเสมอ ไมมากก็นอย ดังนั้นอาจารยจึงตองมีสติ                   
ตองหม่ันทบทวนและควบคุมตัวเอง ตองรูวาเรากําลังคิดอะไร พูดอะไร 
และแสดงอะไรออกไป ทาทีของอาจารยมีผลกับความคิดและความรูสึก
ของนักศึกษาเสมอ 
 เม่ือชวงตนบทความไดกลาวถึงทฤษฎีควบคุมพิชิต ดิฉันผาน               
บททดสอบของนักศกึษาทุกคนไหม  ไมหรอกคะ องคพระสัมมาสมัพทุธเจา
ยงัสอนคนไมไดทกุคนฉนัใด ผูปวยจติเวชบางคนจติแพทยเองบางกรณกีย็งั
ตองสงผูปวยบางรายใหจิตแพทยทานอ่ืนรักษา อาจารยกับศิษยบางคู               
ก็เหมือนกัน บางทีมันก็ไมเหมาะกัน พูดกันไมเขาใจ
 สดุทายนีอ้ยากจะเปนกาํลงัใจและบอกแกอาจารยทีป่รกึษาทกุทานวา 
ตองคิดกอนใหไดวา นักศึกษาที่มาพบนั้นถือเปนคนที่นาเห็นใจและ          
เปนผูที่ควรไดรับการใหอภัย ไมวาเขาจะประพฤติไมเหมาะสมอยางไร
ก็ตาม แลวอาจารยจึงจะเริ่มชวยเหลือเขาได “การเป็นที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษาในยามเกิดปัญหา..เปน็มูลเหตุทีม่ีพลังต่อการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
ระหว่างครูกับศิษย์ ไม่มีคําว่าสายสําหรับการเปลีย่นแปลงวิธีการปฏิบัติ 
ต่อศิษย์ที่เรารักและปรารถนาดี การที่ต้องเข้าไปช่วยศิษย์ในขณะที่เขา  
เผชิญกบัความทกุข ์ทาํใหเ้รากบัเขาไดใ้กลชิ้ดกนัมากขึน้ อยา่ลงัเลหรอืรรีอ
ทีจ่ะเผชิญกับปัญหาด้วยกัน หรือพูดจาดี ๆ ต่อกัน”
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 ผูเขียนในฐานะอาจารยผูรับผิดชอบดูแล
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร               
มาสิบกวาป   ไดปรับแนวทางการพฒันานักศกึษา
ไปตามบริบทของท้ังนิติศาสตรตั้งแตยังเป น                
“สาขาวิชากฎหมายสูการจัดตั้งคณะนิติศาสตร” 
ในป 25491 และทิศทางของมหาวิทยาลัยต้ังแต 
21st Century Skills, Global Citizen แตไมวา 
การพัฒนานักศึกษาดานความรูทักษะจะมีพลวัต 
ที่สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม              

1คณะนิติศาสตร จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คร้ังที่  2/2549 เมื่อวันที่  25 มีนาคม  พ .ศ .  2549                                    
เปนคณะลาํดบัที ่20 ของมหาวิทยาลยัเชยีงใหม และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 112 ง เม่ือวันที่              
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การพัฒนานักศึกษาดา้นคณุธรรมจรยิธรรมแบบหว่านพืชแค่แอบหวังผล(อยู่นะจ๊ะ)

อาจารยชัยณรงค เหลืองวิลัย
ผูชวยคณบดี คณะนิติศาสตร
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โลกสมัยใหม อยางไรก็ตาม การพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา            
ยังคงเปนงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหความสําคัญและจริงจังตลอดมา               
เห็นไดจากพันธกิจที่มุงสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ “ซ่ือสัตย์             
รับผิดชอบ และจิตอาสา” 2 เพื่อใหบัณฑิตใชคุณธรรมจริยธรรมควบคูและ
กํากับความรูเพื่อสรางตน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเปนด่ังเมล็ดพันธุที่จะงอกงาม              
ในจติใจนักศกึษาซึง่เปนคนรุนใหม  อาจไมใชเรือ่งงายทีจ่ะทาํใหมปีระสิทธภิาพ 
หากการออกแบบกิจกรรมหรือการทํางานรวมกับนักศึกษาไมไดคํานึงถึง
ปจจัยตาง ๆ อาทิ 3  

  (1) ปัจจัยด้าน “นักศึกษา” ในฐานะกลุมเปาหมาย นักศึกษา
สวนใหญมองเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเปนไมเบ่ือไมเมา เพราะถูกพรํ่าสอน
ทัง้จากครอบครัวและโรงเรียน พอมาถึงมหาวทิยาลัยก็ยงัเจออกี ในขณะท่ี
นักศึกษาก็มีทัศนคติที่ไมเอื้อตอการสงเสริมการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรม 
เชน นักศึกษาบางสวนก็อาจมองวาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนาจะเปน          
เร่ืองไกลตัว เพราะคิดวานาจะเปนเร่ืองของผูใหญมากกวา ตนเองยัง         
เปนเด็กคงยังไมใชเวลาท่ีควรจริงจังกับเร่ืองเหลานี้ ใครก็ตามท่ีจริงจัง            
กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็จะถูกเพื่อนลอหรือมองวาแกเกินวัย  
  ในขณะทีน่กัศกึษาบางสวนกร็ูและตระหนกัวา อะไรดอีะไรควร 
แตไมมีแรงผลักในใจมากพอท่ีจะลุกขึ้นมายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม          
อยางจริงจัง เชน นักศึกษารูวาการทุจริตสอบเปนเรื่องไมดี แตเพราะกลัว 
สอบตกจงึตดัสนิใจทจุรติสอบ นกัศกึษารูวาการลงชือ่แทนกนัในการเขาเรยีน

2 http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/archives/6785, http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/
sdd-wish  ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
3 การวเิคราะหนีเ้ปนประเดน็ทีผู่เขยีนพจิารณาจากมมุมองและประสบการณสวนตวัเทานัน้ 
อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได เพราะมิไดเกิดจากการศึกษาคนควาวิจัย                    
ที่เปนรูปธรรม 
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เพือ่คะแนนเกบ็ในกระบวนวชิาเปนเรือ่งทจุรติ แตกย็งัใหเพ่ือนทาํใหตนเอง
อยูด ีนกัศกึษารูวาการจอดรถในท่ีหามจอดไมถกูตอง แตกไ็มอยากเดินไกล
หรือตองรีบไปเรียน เพราะตื่นสาย ผลคือรถกีดขวางการจราจรของผูอื่น 
นกัศกึษาหลายคนรูวาเพ่ือนทจุรติในหองสอบ แตกไ็มกลาเตือนเพ่ือนหรือ
แจงคณะใหรับทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยนักศึกษา แตเลือกที่จะ                
เพิกเฉยตอปญหาเหลานั้นไป เพราะกลัวเพื่อนโกรธหรือโดนลงโทษวินัย
นักศึกษา ดังนั้นปจจัยดานนักศึกษาจึงเชื่อวานักศึกษาสวนใหญนาจะรูวา
อะไรคือคุณธรรมจริยธรรม เพราะไดรับการส่ังสอนบอกกันมาต้ังแตเด็ก 
แตอาจยังไมตระหนักในความสําคัญวา จะตองสนใจหรือปรับเปล่ียนตนเอง
ตัง้แตตอนนี ้และบางสวนคอืขาดความรูหรอืแนวทางในการจดัการตนเอง
หรือปฏิสัมพันธกับผูอื่น เม่ือกําลังเผชิญกับเร่ืองท่ีสุมเส่ียงขาดคุณธรรม
จริยธรรม 

 (2) ปัจจยัดา้น “รูปแบบและการบรหิารจัดการกจิกรรม” 
นักศึกษาในฐานะคนรุนใหมกับเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม เปนสองส่ิง                  
ที่พรอมจะผลักออกจากกันไดงายอยูแลว หากรูปแบบ วิธีการ หรือระบบ
การทํางานกับนักศึกษาไมไดรับการออกแบบใหกระตุนความสนใจ              
ของนักศึกษามากพอ ก็อาจเปนปจจัยลบที่สงผลใหนักศึกษากับเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมผลักออกจากกันมากยิ่งขึ้น เชน 
  ก. กิจกรรมมีรูปแบบไมตางไปจากเดิมตั้งแตสมัยเปน             
เดก็นกัเรยีน เชน กจิกรรมคายเยาวชน คายธรรมะ คายคณุธรรม กจิกรรม
เลีย้งอาหารเดก็ดอยโอกาส กจิกรรมแนววนัสาํคญัทางศาสนา ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี เปนตน กจิกรรมเหลานีไ้มใชกจิกรรมไมดหีรือไมควรจัดอกีตอไป 
เพราะคุณธรรมจริยธรรมเปนเร่ืองท่ีตองชวยกัน คอย ๆ ปลูกฝงจาก             
หลากหลายทาง เพยีงแตกจิกรรมเหลาน้ีไมกระตุนความสนใจอยากเรยีนรู             
โดนใจ หรือทาทายประสบการณคนรุนใหมเทาที่ควร  

29



  ข. กิจกรรมมีผูเขารวมจํานวนมากแนว “มหกรรม” โดยที่
แตละคนไมมเีปาหมายการเรยีนรูอยางเฉพาะเจาะจง ประเดน็คอืนกัศกึษา
ทีเ่ขารวมกิจกรรมแตละคนจึงไมมเีปาหมายหรือจดจอกบัสิง่ท่ีกาํลงัเรียนรู
จากกิจกรรมน้ันเทาที่ควร ปญหานี้ก็เขาใจผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรม            
ทั้งระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะ เพราะมีนักศึกษาในความดูแล  
จํานวนมากและเปนภารกิจตองสงเสริมใหนักศึกษาท้ังหมดไดมีโอกาส
สัมผัสกิจกรรม ดังนั้นกิจกรรมท่ีมีผู เข ารวมจํานวนมาก ๆ ก็ยังคง                       
มีความสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาในระดับ                        
ภาพกวางอยูและควรตองดาํเนินตอไป แตถาถามวา ถาจะแกปญหานีก้เ็พยีงปรบั            
ใหกิจกรรมมีจํานวนคนเขารวมนอย ๆ ก็คงไดประสิทธิภาพใชหรือไม ?                    
กค็งตอบวา “ใชเพียงบางสวน” เพราะจํานวนคนนอยก็มสีวนใหทกุคนใสใจ
ในกิจกรรมไดมากขึ้น แตถากิจกรรมไมสงเสริมการเรียนรูของแตละคน
อยางมีเปาหมาย ขอดีของจํานวนคนรวมกิจกรรมที่นอยก็คงไมสงเสริม
ประสิทธิภาพกิจกรรมเทาท่ีควรอยูดี ดังน้ันกิจกรรมท่ีมีนักศึกษาเขารวม
จาํนวนไมมากและแตละคนไดมสีวนรวมหรอืมเีปาหมายการเรยีนรูเฉพาะ
ก็จะเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมการเรียนรูไดดี สวนกิจกรรมท่ีเปนลักษณะ
มหกรรมคือนักศึกษาเขารวมจํานวนมาก ๆ ก็ยังตองสงเสริมตอไป                
เพราะแมคาดถึงผลลัพธไดไมมาก แตกเ็ปนกจิกรรมท่ีชวยกระตุนหรอืสราง
กระแสความตืน่ตวัในเรือ่งนัน้ ๆ  ได อกีท้ังยงัสรางภาพลกัษณวา มหาวทิยาลยั
ใหความสําคัญและสงเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม หากแตถาไดออกแบบ
ใหกจิกรรมสามารถสรางกระบวนการใหแตละคนไดมสีวนรวมในกจิกรรม
และไดรับการเรียนรู ที่ชัดเจนก็จะทําใหกิจกรรมลักษณะมหกรรม                    
เกิดประโยชนสูงสุดไดเชนกัน
  ค. กิจกรรมบางสวนท่ีถูกคิดหรือกําหนดแลวโดยหนวยงาน
สวนกลางตามนโยบายขององคกรอาจไมตรงกับความสนใจของนักศึกษา
หรือไมเหมาะสมกับเวลาชีวิตของนักศึกษา เชน กิจกรรมทับซอนกับ                
เวลาเรียน กิจกรรมจัดตอเน่ืองหลังจากกิจกรรมอื่น ๆ มากเกินไป                      
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เมือ่ประกอบกบักจิกรรมมรีปูแบบเดมิ ๆ  กอ็าจทาํใหนกัศกึษาตองเขารวม
กิจกรรมอยางเสียไมได ซึ่งไมกระตุนการเรียนรูเทาที่ควร  
  ง. กิจกรรมบางสวนท่ีมหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหนักศึกษา
ผูนําไดคิด วางแผน พิจารณาจัดสรรงบประมาณกันเอง ถือเปนกิจกรรม          
ทีน่กัศกึษามสีวนรวมและนาจะกระตุนความสนใจใหเขารวมมากทีส่ดุกจ็ริง 
แตก็มักพบวา นักศึกษาจะใชเงินงบประมาณและ/หรือจํานวนโครงการ
กจิกรรมไปกบัดานอืน่ ๆ  ทีส่นองความตองการอยางขาดความคดิท่ีรอบดาน
มากกวาดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมดานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่วางแผนจะจัดข้ึนก็มิไดคิดวางแผน ออกแบบ ใสใจ
อยางจรงิจงัเทาท่ีควร เมือ่เทียบกบักจิกรรมอ่ืน ๆ ตามประสาวัยรุน ภาวะเชนนี้
ไมไดเปนเรื่องรายแรง หากแตประสบการณของนักศึกษาทําใหขาด               
การมองภาพรวมในฐานะผูนาํอยางรอบคอบ ดงันัน้การวางกรอบกติการวมกัน
หรอืกระตุนใหเกดิการคดิอยางมวีจิารณญาณและรบัผดิชอบตองบประมาณ
สวนรวมก็จะชวยใหการใชงบประมาณเปนเคร่ืองมอืสงเสริมทัง้สดัสวนและ
คุณภาพของกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาไดอีกทางหนึ่ง 
  จ. ระบบหรือรูปแบบการทํางานกับนักศึกษาท่ีมีลักษณะ 
เปนแบบแนวด่ิง (Top-Down) ทําใหขาดความยืดหยุนในการทํางาน           
รวมกับนกัศึกษา อาจเปนชองวางทําใหการส่ือสารบกพรองและกลายเปน
อุปสรรคตอการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่นาสนใจรวมกัน เชน ระบบการ
ทํางานรวมกับนักศึกษาท่ีมีลักษณะหรือทําใหนักศึกษารูสึกวาเปนแบบ
อํานาจเหนือหรือการส่ังการ หรือการตัดสินใจท่ีขึ้นอยูกับครูบาอาจารย
หรือเจาหนาที่มากจนเกินไป ถาระบบการทํางานเนนการพูดคุย นําเสนอ
แนวความคิด ถกเถียงกับเจาหนาที่ คณาจารยผูรับผิดชอบดูแลไดกอน           
เมื่อความคิดตกผลึกดีแลว จึงคอยไปจัดทําเอกสารเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ
เปนทางการตอไป ก็นาจะทําใหนักศึกษาไดกําลังใจและไมยุ งยาก                     
ในการทาํงานเพิม่ขึน้ แตการทาํงานแบบมสีวนรวมนัน้ตองอาศยัความทุมเท
ทั้งแรงกายและเวลาใหกับนักศึกษาอยางมาก ซึ่งทั้งสองฝายก็มักมีเวลา       
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ไมตรงกันอาจสรางภาวะอึดอัดในการทํางานรวมกัน สุดทายกิจกรรม                 
ทีจ่ดัโดยนกัศกึษาบางครัง้กอ็าจตองแทรกแซงทัง้ขอยุตหิรอืถกูปรับเปล่ียน
รายละเอียด เพราะบางกิจกรรมมิใชเพียงแคไมพรอมในการจัด แตมี         
ความสุมเส่ียงตอความปลอดภัยของนักศึกษาหรือสังคม หากนักศึกษา          
ไมเขาใจก็อาจเกิดทัศนคติลบตอปรากฏการณที่เกิดขึ้นได 

 (3) ปัจจยัดา้น “บุคลากรด้านพฒันาคณุภาพนักศกึษา” 
จากประสบการณพบวา บุคลากรดานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เราเรียกกันแบบเปนกันเองวา “คนกิจการ
นักศึกษา” ซึ่งรวมถึงคณาจารยและเจาหนาที่นั้น ถือวามีใจรักในงาน         
และทัศนคติท่ีดีตอนักศึกษา ซึ่งเปนผลดีตอนักศึกษาที่จะไดรับการดูแล
แบบไมยึดติดกับรูปแบบแนวทางเดิม ๆ แตชองวางระหวางนักศึกษา                  
กบัคนกิจการนกัศกึษากเ็ปนปจจยัท่ีเกดิขึน้ไดตลอดเวลา เพราะความตาง      
ดานสังคม วัยวุฒิ คุณวุฒิ หนาที่การงาน ประสบการณชีวิต ยิ่งนักศึกษา
ผู นําที่หมุนเวียนเปล่ียนไปตามวาระและนับวันก็จะยิ่งเปนเด็กกวา                      
คนกิจการนักศึกษามากขึ้นทุกป ดังนั้นหากไมมีการบริหารจัดการความ
สมัพันธระหวางกันใหดตีัง้แตแรกก็จะสงผลตอสมัพันธภาพท่ีดใีนการรวมกนั
วางแผน เพือ่ผลกัดนัหรอืขบัเคลือ่นงานดานคณุธรรมจรยิธรรมทีน่กัศกึษา
ไมคอยใหความสนใจ 
  ระบบการทํางานและการแสดงออกตอนักศึกษาดวยทาที          
หรอืทศันคตทิีเ่ปนมติรตอนกัศกึษาเสมอืน “รุน่พีท่าํงานรว่มกบัรุน่นอ้ง” 
นาจะชวยลดชองวางของสมัพนัธภาพในการทาํงานรวมกบันกัศกึษาลงไดมาก
เพราะโครงสร างการทํางานรวมกับนักศึกษาภายใตระเบียบของ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะเปน “อํานาจเหนือ” (Top-Down) ที่กิจกรรมของ
นกัศึกษาสวนใหญตองไดรบัการพจิารณาอนญุาตจากเจาหนาที ่คณาจารย 
คณะ หรอืมหาวทิยาลยั ตามลาํดบั แตในวธิกีารทํางานรวมกบันกัศกึษานัน้
ยังมีชองทางใหทั้งสองฝายสามารถพูดคุย ปรึกษาหารือแบบพี่นอง           
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ตางวัย เพื่อใหตกผลึกความคิดรวมกันไดกอนนําไปสูการปฏิบัติตาม  
ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป เชน การปรับเวลาการทํางานกับนักศึกษา            
ที่มีความยืดหยุนโดยยึดติดกับเวลาราชการใหนอยที่สุด เพราะนักศึกษา
อาจทํางานไดเต็มท่ีเฉพาะเมื่อเวนวางจากการเรียน ซึ่งอาจไมแนนอน
ตายตัวในแตละชวงเวลา หรือการมีทาทีและทัศนคติที่ดีตอนักศึกษา            
เชน การมองความผิดพลาดของนักศึกษาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นได ไมใชเรื่อง
ร ายแรง แต ต องมองว าป ญหาหรือความผิดพลาดนั้นเป นเรื่อง                                      
ตองชวยกระตุนใหเกิดการวิเคราะหปญหาดวยตนเองใหมาก อีกทั้ง             
ควรใหโอกาส (ถาเปนไปได) และใชโอกาสนั้นใหนักศึกษาไดเรียนรู              
ความผิดพลาดนั้นจนเปนบทเรียนกับตนเอง 
  การแสดงออกตอนกัศกึษาดวยทาททีีเ่ปนมติร เชน แสดงออก
ตอนักศึกษาเสมือนเปนพี่ใหญที่คอยรับฟง ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา               
ตอนักศึกษาแบบชวนใหคิดวิเคราะห ทบทวนบทเรียนไมใชสบประมาท 
หรือครอบงํา หรือแทรกแซงเกินสมควร ปกปองนักศึกษาอยางสมเหตุ            
สมผล พยายามจดุไฟความคดิด ีๆ  และนาสนใจของนกัศกึษา และทาํตวัเปน 
“ปาดัน-เจดัน” ที่คอยสนับสนุนโอกาส งบประมาณ หรือความชวยเหลือ
อื่นใด เพราะเมื่อใดก็ตามท่ีวัยรุนอยากจะทําส่ิงใดก็มักจะฉายศักยภาพ              
และความมุงมั่นออกมาอยางเต็มท่ี เราเพียงคอยติดตามผลอยางใสใจ             
และสดุทายทําตวัเปนนกัมวยท่ีใชทกุโอกาส เพือ่กระตุนใหนกัศกึษาตอยอด
สิ่งใหม ๆ เสมอ อยางไรก็ตามคนกิจการนักศึกษาก็ควรตองสวมบทบาท 
“ครไูหวใจราย” อยูบาง เพือ่สือ่สารใหนกัศกึษาตองจริงจงักบัเรือ่งท่ีสาํคญั ๆ 
ดวยการสื่อสารที่ชัดเจนเพ่ือความเขาใจอันดีตอกันเกี่ยวกับสิ่งท่ียืดหยุน          
ไมได เพราะเปนความรับผิดชอบหรือความจําเปนของการทํางาน                       
เชน การรับผดิชอบตอภารกิจหนาทีก่ารทํางานตามกรอบเวลา การปฏิบตัิ
ตามระเบียบทางการเงิน หรือระเบียบกฎเกณฑใด ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน 
  ดังนั้น สัมพันธภาพในขอนี้จึงหมายถึง “ความไว้วางใจและ
การทํางานร่วมกันเสมือนอย่างรุ่นพีท่ํางานกับรุ่นน้อง”  แมจะเปน
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เรือ่งทีฟ่งดเูหมอืนวาทัง้สองฝายจะตองปรบัความสมัพนัธเขาหากันเพือ่การ
ทํางานรวมกัน แตในประสบการณแลวคิดวา “คนกิจการนักศึกษา”              
ควรตองเปนฝายท่ียืน่มติรภาพ และความจรงิใจเหลานีไ้ปหานกัศกึษากอน          
ไมวาทางตรงหรือทางออมเพื่อทําใหนักศึกษารูสึกอบอุน มั่นใจ และ                        
มุ งม่ันจะเสนอความคิดใหม ๆ และแสดงพลังเพื่อผลักดันงานยาก                
อยางเรื่องคุณธรรมจริยธรรมรวมกัน 

 กรณีตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

  ผูเขียนขอนําเสนอกรณีตัวอยาง 3 กิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบ
กิจกรรมที่คํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตนจนทําใหกิจกรรมนาสนใจ
และ/หรือสรางโอกาสการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
 กรณีแรก : กิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าชีวิต

  ผูเขียนเคยไดมีโอกาสสงนักศึกษานิติศาสตรไปรวมกิจกรรม
การเรียนรูเร่ืองคุณคาของชีวิตที่ริเร่ิมโดยอาจารยอัศวิณีย หวานจริง                    
ซึ่ งในขณะน้ันดํารงตําแหนงรองคณบดีด านพัฒนานักศึกษาของ                        
คณะวิจิตรศิลป 4 ที่จัดกิจกรรมนี้ โดยความมุงหมายสําคัญคือตองการให
นักศึกษาวิจิตรศิลปใชชีวิตอยางไมประมาทและเห็นคุณคาของการเกิดมา
มีรางกายสติสัมปชัญญะครบถวนสมบูรณ ปตอ ๆ มาโครงการก็ไดขยาย
โอกาสเชิญคณะนติศิาสตรและคณะอืน่ทีส่นใจสงนักศึกษาเขารวมกจิกรรม                           
โดยกจิกรรมมุงไปท่ีการเรียนรูดวยตนเองของนักศกึษาเปนสาํคญัจดัอยูใน
แนวทางของ Learn by doing หรือ Active Learning โดยกิจกรรม               
ในภาคเชาออกแบบใหนักศึกษาแตละคนไดทดลองใชชีวิตทําอะไรก็ได
ตลอดคร่ึงวันอยางผูพิการ เชน นักศึกษาถูกผูกผาปดตาเสมือนผูพิการ                

4 ตําแหนงทางวชิาการปจจบุนัคอื “รองศาสตราจารยอศัวณิยี หวานจรงิ” ภาควชิาศลิปะไทย 
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ทางสายตา นักศึกษาบางคนตองใชไมเทาพยุงรางกายหรือนั่งรถวีลแชร 
(Wheelchair) เสมือนผูพิการทางการเดิน บางคนก็ถูกผูกมือขางหนึ่ง         
ติดกับลําตัวเสมือนพิการทางแขน กิจกรรมในภาคเชาสรางความลําบาก
และความบันเทิงใหกับนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมทุกคน ไมวาจะเปน                 
“การจะกดโทรศัพทรับสาย-โทรออก” “การน่ังวีลแชร ผูกผาปดตา                   
เดินไปเขาหองนํ้าที่มีพื้นตางระดับและไมไดออกแบบเพื่อคนพิการ”                   
“การเดินไปรับและกินขาวกลองในขณะท่ีมองไมเห็น หรือมีแขนใชได          
ขางเดียว” เปนตน 
  ในภาคบายก็จะปลอยใหนักศึกษาเหลานั้นไดรวมพูดคุย              
กบัวทิยากรผูพกิารท่ีตรงกับสถานการณจาํลองของตน เพ่ือแลกเปล่ียนและ
สะทอนท้ังอารมณความรูสึกตลอดจนส่ิงท่ีไดเรียนรู สวนในภาคค่ํา                       
ก็แอบวางกิจกรรมกึ่งวัดผลวา กิจกรรมสามารถสรางผลลัพธไดเกินความ 
คาดหวังหรือไม โดยมกีารเชิญชวนนกัศกึษาทีส่นใจไปรวมปอนขาว อาบนํา้ 
หรือชวยเหลือพี่วิทยากรผู พิการดูแลตัวเองในตอนเย็นที่ที่พักหรือไม                    
ปรากฏวา กม็นีกัศกึษาจาํนวนหน่ึงขอตามไปดูแลและพูดคยุกับพ่ีวทิยากร
ตอถึงที่พัก 
  ผลลัพธที่นาสนใจของกิจกรรมน้ีคือไมเพียงแตนักศึกษา                   
ที่เขารวมกิจกรรมสวนใหญรู สึกตระหนักในคุณคาชีวิตตนเองมากข้ึน             
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม แตนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบางสวน                        
ยังเกิดแรงบันดาลใจอยากมีสวนชวยเหลือเพ่ือนผู พิการ จนในที่สุด                     
ดวยแรงสนับสนุนอยางตอเนื่องของทานอาจารยอัศวิณีย ทําใหนักศึกษา             
เหลาน้ันรวมกลุมกนัและต้ังเปน “ชมรมเพ่ือนผูพกิาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” 
รวมกันสรางเครือขายและผลักดันงานแรก ๆ คือ การสํารวจและสราง          
ทางลาดทางเดินเพ่ือผูพิการ โดยคณะสังคมศาสตรไดใหการสนับสนุน
อนุญาตใหนักศึกษากลุมนี้ปรับพื้นท่ีตางระดับหลายจุดและสรางทางลาด
ทาํดวยเหล็กขึน้เปนงานช้ินแรก ผูเขยีนไดรบัทราบวา ในขณะน้ันนกัศกึษา
กลุมนี้เกิดความมานะระดมความรวมมือจากเพ่ือนในมหาวิทยาลัย                    
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มาชวยกนัทัง้ดานกาํลงัทรพัย กาํลงัความคิดและความรวมมอื เชน นกัศกึษา
คณะนิติศาสตรชวยทําเรื่องรางจดหมาย เอกสารตาง ๆ เพื่อเดินเร่ือง             
ขอประสานงานกับคณะท่ี เป นพื้น ท่ี เป  าหมายหรือทําจดหมาย                                   
ขอการสนบัสนนุจากภาคเอกชน นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร (ภาควชิา
วิศวกรรมโยธา) รวมกันใชความรูเรื่องการปรับพื้นท่ี ผูกเหล็กเสน เทปูน                
เชื่อมเหล็ก และยังมีนักศึกษาในกลุมนี้อีกหลายคณะท่ีตางใชความรู          
ความสามารถเฉพาะตัวและความรูที่เรียนมารวมกันทําภารกิจใหสําเร็จ
ลลุวงดวยด ีจนปจจบุนัชมรมนีก้ย็งัคงอยูและขยายบทบาทในงานทีส่อดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยดานสงเสริมนักศึกษาผูพิการอีกดวย 
  จุดนาสนใจของกิจกรรมนี้คือ แมเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึน                   
แบบไมตอเนือ่งทีเ่รยีกวา Event แตกจิกรรมก็พยายามจํากดัจาํนวนผูเขารวม
ใหอยูในระดับปานกลาง (ประมาณ 100 คน) โดยใหสัดสวนระหวาง
วิทยากรกับนักศึกษาผูเขารวมประมาณ 1 ตอ 5 คน ทําใหสามารถส่ือสาร
กนัไดอยางทัว่ถงึและไมทาํใหวทิยากรเหน่ือยเกนิไป  เพราะตองมภีารกจิอืน่
ตอเนื่องอีกในระหวางวัน นอกจากนี้กิจกรรมเริ่มตนโดยใช “การเรียนรู 
ดวยตนเอง” เพ่ือสรางความนาสนใจและกระตุนการเรียนรูดวยตนเอง                
ของนักศึกษาดวยการใหลงมือปฏิบัติในสถานการณจําลองเสมือนจริง             
เปนการทําใหนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมแตละคนไดสัมผัสการเรียนรู          
อยางมีเปาหมายทุกคนและเปดพืน้ทีเ่ลก็ ๆ  ใหวยัรุนไดเกิดความสนุกสนาน
ระหวางการเรียนรูความเปนผูพิการ นอกจากนี้กิจกรรมในชวงเชาไมมี
ความเปนทางการมากนัก นักศึกษาถูกกําหนดเพียงแตกรอบกวาง ๆ                
คือ ใหใชชีวิตเสมือนเปนผูพิการตลอดครึ่งวัน ทําใหนักศึกษามีอิสระท่ีจะ
ทาํอะไรกไ็ด แตกลบัยิง่ทาํใหคนพบวา  นีเ่พยีงแคสมมตวิา นกัศกึษาพกิาร
ยงัรูสกึลาํบากขนาดน้ี แลวหากตองพกิารจรงิ ๆ  และใชชวีติมใิชเพียงครึง่วนั
แตเปนตลอดชีวิตแลวจะดําเนินชีวิตอยางไร และสุดทายคือวิทยากร                      
มปีระสบการณตรงและมคีวามสามารถใหนกัศึกษาสะทอนอารมณความรูสกึ
ตลอดจนบทเรียนท่ีไดรบัจากกจิกรรมน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพจนไมเพยีง
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สรางความตระหนักรูในคุณคาชีวิตของตนเองไดเทานั้น แตยังมีบางสวน             
ทีเ่กดิแรงบนัดาลใจทีจ่ะชวยเหลอืผูพกิาร  เพราะเขาใจในความยากลาํบาก
ของการใชชีวิต 
  ดังนั้นจํานวนคนเขารวมกิจกรรมก็ดี กลยุทธในการกระตุน 
การเรียนรูระดับปจเจก โดยการใหเรียนรูดวยตนเองแบบเสมือนจริงก็ดี               
และการใหขอมูลปอนกลับหรือการสะทอนการเรียนรูก็ดี ลวนเปนปจจัย
สําคัญของกิจกรรมนี้ที่สามารถสงเสริมการเรียนรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกวิธีการหนึ่ง
  จุดออนของกิจกรรม คือ กิจกรรมตอบรับจํานวนผูเขารวม           
ไดนอยเม่ือเทียบกับนักศึกษาทั้งหมดของคณะหรือมหาวิทยาลัย หากจะ
ขยายจํานวนผูเขารวมกจิกรรมก็จาํเปนตองปรับจาํนวนวิทยากรท่ีสนบัสนนุ   
การเรียนรูใหมากขึ้น หรือปรับใหวิทยากรรับมือกับนักศึกษาในอัตราสวน
ทีม่ากกวาทีเ่ปนอยู ก็อาจจะชวยขยายจาํนวนผูเขารวมกจิกรรมไดมากขึน้ 
หรือมิเชนนั้นก็ตองเลือกคงกลยุทธดานจํานวนไว แตเพ่ิมความถ่ีของ            
การจัดกิจกรรมนี้เพื่อใหครอบคลุมนักศึกษาจํานวนที่เหลือ และเนื่องจาก
วิทยากรผูพิการที่มาใหความอนุเคราะหกิจกรรมน้ีตองเดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานครดวยรถบัสสําหรับผูพิการ ทําใหมีขอจํากัดเรื่องความถี่ 
และงบประมาณของการจัดกิจกรรมใหครอบคลุมนักศึกษาจํานวนมาก             
แตหากสรรหาวิทยากรจากเครือขายทําใหไดวิทยากรจากเขตภาคเหนือ            
จะชวยประหยัดทั้งคาเดินทางและการบริหารจัดการตาง ๆ ได 

 กรณทีีส่อง : กิจกรรม SO-U-L GOOD คณะนติศิาสตร์ 

  ผูเขียนเองก็ไดนําจุดเดนหลายอยางของกิจกรรมแรกไปปรับ
ใชในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษานิติศาสตรใน กิจกรรม
ของกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE) ภายใต้โครงการ            
แบบสมคัรใจช่ือ “SO-U-L GOOD” 5 กจิกรรมใชแนวคดิของ Learn by 

5 https://www.facebook.com/search/top/?q=soulgood%20law%20cmu 
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Doing, Project Based Learning และหลกัการมสีวนรวมของนกัศกึษาตัง้แตตน 
(Participation) โดยนกัศกึษาทีส่นใจตองรวมกลุมขนาดเลก็ไมเกนิ 15 คน6          

รวมกันคิดโครงการอะไรก็ไดที่มีความใหม ทาทายประสบการณ และ               
อยูภายใตแนวคิดที่วา “โครงการท่ีจะดีตอสังคม (Social) มหาวิทยาลัย     
(University) หรือวิชาชีพกฎหมาย (Law, Lawyer)” แลวจัดทําหลักการ
และเหตผุล กรอบงบประมาณ และแนวทางการดาํเนนิโครงการ นาํเสนอ 
ตอคณะกรรมการ7 ที่คณะไดแตงตั้งขึ้นเพื่อสอบทานความคิด เมื่อผาน            
ความเหน็ชอบจะไดรบังบประมาณสนบัสนนุโครงการเพยีง 2,500 บาทเทานัน้ 
หากนักศึกษาตองการใชเงินมากกวานี้ตองระดมความคิดเพ่ือจัดหาเงิน
สนับสนุนเพิ่มเติมเอง หรือวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมใหอยู                           
ในงบประมาณที่จํากัด แตอาศัยเครือขายความรวมมือของคนในกลุม 
นักศึกษาจะตองระบุในโครงการพรอมนําเสนอเหตุผลความชอบธรรม 
(ซื่อสัตย) วา โครงการน้ีควรจะไดรับจํานวนช่ัวโมงการเรียนรู เทาไร            
ระหวาง 1 ถงึ 40 ชัว่โมงการเรียนรู หลงัจากไดลงมอืทาํโครงการลุลวงแลว
จะตองกลับมานําเสนอผลสําเร็จของโครงการ ปญหาอุปสรรค สิ่งที่เรียนรู
ในเชิงการทํางานรวมกันและเชิงคุณคาตอคุณธรรมจริยธรรมที่แตละคน             
ไดรบัจากการทําโครงการน้ี (After Action Review) ผลลัพธของโครงการ
นาสนใจตรงที่นอกจากนักศึกษาจะไดทําโครงการที่ตนเองอยากทํา                 
ไมใชถกูกาํหนดมาโดยสวนกลาง และไดฝกทํางานรวมกนัอยางเตม็รปูแบบแลว 

6 การกําหนดจํานวนคนท่ีไมมากลักษณะน้ีเชือ่วา นกัศกึษาทุกคนจะมีสวนรวมต้ังแตประชุม 
คิด วิเคราะห วางแผน ลงมือเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด
7 คณะกรรมการ ประกอบดวย คณาจารยและเจาหนาทีง่านกจิการนกัศึกษาท่ีมคีวามเขาใจ
ตรงกันวา หนาที่คณะกรรมการคือ การชวยนักศึกษาสอบทานความเปนเหตุเปนผล              
ของโครงการที่คิดจะทํา ใหกําลังใจ คําแนะนํา หรือแมแตชวนนักศึกษาใหทาทายโครงการ
ของตนเองเพ่ือการปรับปรุงโครงการใหเกิดประสิทธิภาพ รอบคอบ ลดความเส่ียง ลดผล  
กระทบตอสังคมท่ีอาจมองไมเห็น ฯลฯ โดยพยายามยึดอยูกับความคิดนักศึกษาเปนหลัก 
ตลอดจนพจิารณาความชอบธรรมของจาํนวนช่ัวโมงการเรยีนรูวาเหมาะสมกบัความซบัซอน
ของภารกิจโครงการเพียงใด 
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นกัศกึษาหลายคนยังไดรบัประสบการณจากการออกจาก Comfort Zone 
ของตนเองและรูสึกถึงคุณคาของตนเองที่ไดทําสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมหรือ
มหาวิทยาลัย หรือตอวิชาชีพกฎหมาย 
  ตวัอยางเชน นกัศึกษาหญิงหลายคนในกลุมไดมโีอกาสสนทนา
และทํางานรวมกับพระสงฆในโครงการที่กลุมตนเองเสนอ ชวยแกปญหา
ดวยการทําปายภาษาจีนอธิบายขอความตาง ๆ ใหกับวัดแหงหนึ่งในเขต
เมืองเชียงใหมที่ไดรับผลกระทบจากการที่นักทองเที่ยวจีนเขาเท่ียวชมวัด 
นักศึกษาสะทอนวา “พวกเรารูสึกดีมาก ๆ ตอนท่ีสงมอบปายท้ังหมด          
ใหกับเจาอาวาส และเห็นทานนําปายมาติดตามจุดตาง ๆ ทันทีขณะที่เรา
กําลังเดินออกจากวัด รูสึกวาชีวิตเรามีประโยชนตอผูอื่นจริง ๆ ถาไมมี
โครงการแกมบังคบัใหทาํ กค็งไมมโีอกาสแบบน้ี...” หรอืโครงการกลุมลาสดุ
ที่นักศึกษารวมมือกันจัดสํารวจ รวบรวม และ Review หอพักตาง ๆ               
ทีอ่ยูรอบ ๆ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือแนะนําผูปกครองและนักศึกษาใหม
ที่กําลังหาหอพักใหตรงความตองการของตนเองมากท่ีสุด โดยโครงการ             
ไดสํารวจความคิดเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเกี่ยวกับหอพัก                    
ที่ชอบตองมีปจจัยสําคัญอะไรบาง 5 ขอ โดยเรียงลําดับความสําคัญ               
จากมากไปหานอย และนาํผลท่ีไดไปวเิคราะหกบัหอพกัจาํนวนหนึง่รอบ ๆ 
มหาวทิยาลยัเพือ่ใหผูสนใจนาํไปพจิารณาประกอบการตดัสนิใจ จะเห็นไดวา 
โครงการภายใตแนวคิดนี้ไมจําเปนตองเปนปญหาสังคมท่ีใหญโต แมเปน
เพยีงปญหาเลก็ ๆ ของคนกลุมหนึง่ในสงัคมท่ีโครงการน้ีจะมสีวนชวยเหลอืได
ก็ถือวาบรรลุวัตถุประสงคแลว 
  จุดที่นาสนใจคือ นักศึกษาที่สนใจไดรับโอกาสการเรียนรู            
ดวยตนเอง (Learn by Doing) ตั้งแตระดมความคิด หาขอมูล ลงพ้ืนที่                
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางสมาชิกในกลุมจนไดขอสรุปถึงโครงการ           
ที่จะทําพรอมเหตุผล โดยไมใชถูกปดกั้นหรือกําหนดใหเขารวมหรือทํา
โครงการท่ีกําหนดมาแลว จึงนาจะกระตุนความสนใจมากจนไดลงมือทํา 
ประมวลผลการเรียนรู ทั้งประสบการณและความรู สึกในการเสียสละ                  
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ทําเพื่อผูอื่น นอกจากน้ีจํานวนนักศึกษานอยไดชวยสรางบริบทใหทุกคน              
ตองรบัผดิชอบตองานรวมกนัอยางมเีปาหมาย ทาํใหเพิม่โอกาสการเรยีนรู             
มากขึน้ นกัศกึษาสวนใหญกไ็ดตระหนกัในคณุคาความสามารถของตนเองวา 
สรางประโยชนใหกับผูอื่นได แมจะเปนเพียงนักศึกษาเทานั้น 
  จดุออนคอื โครงการ/กจิกรรมมขีัน้ตอนกระบวนการคอนขาง
สับสนและอาจกินระยะเวลาโครงการยาวนาน ทําใหเปนขอที่นักศึกษา              
หลายคนเลือกที่จะไมอยากทําเอกสารเขานําเสนองานตอกรรมการหรือ   
จัดทํารายงานสรุปโครงการ ในสวนน้ีเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดูแลก็ชวย           
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่สนใจเขารับฟงแนวทางการเขารวมกิจกรรม            
และจดัเตรยีมตวัอยางการเขยีนโครงการหรอืเอกสารตาง ๆ  เพือ่ชวยสราง
ความเขาใจใหนักศึกษามากขึ้น 

 กรณีที่ สาม : การแทรกคุณธรรมจริยธรรม                 

เป็นเคร่ืองมือในการทํางานของสโมสรนักศึกษานิติศาสตร์

  การนําหลักธรรมาภิบาล 8 ใหนักศึกษาสโมสรนิติศาสตร              
ไดพิจารณาและเลือกใชเปนหลักในการทํางานตาง ๆ นั้นมีเหตุผลสําคัญ
คือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดเรียนรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรมผานการลงมือ
ปฏิบัติโดยไมจําเปนตองสรางกิจกรรมข้ึนมาใหมแยกตางหากใหเปน           

8 ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ หลักการบริหารจัดการท่ีดีที่นํามาใช                              
ในการปกครอง การบริหาร การจัดการควบคุมดแูลกิจการตาง ๆ  ใหเปนไปในครรลองธรรม 
UNESCAP ไดกําหนดวา หลักธรรมาภิบาลประกอบดวย 8 หลักการ คือ 1. การมีสวนรวม 
(participatory) 2. นติธิรรม (rule of law) 3. ความโปรงใส (transparency) 4. ความรบัผดิชอบ 
(responsiveness) 5. ความสอดคลอง (consensus oriented) 6. ความเสมอภาค (equity 
and inclusiveness) 7. การมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล (effectiveness and efficiency) 
และ 8. การมีเหตุผลอธิบายได (accountability) (What is good governance: http://
www.unescap.org/) https://msprotect.wordpress.com/2012/02/06/%E0%B8
%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%
B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-good-governance/  
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ภาระเพิ่มเติม แตใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการทํางานไปในตัว เพราะ          
สโมสรนักศึกษามีภารกิจในการนําองคกรและจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย 
ซึ่งถูกกํากับโดยกฎเกณฑ กติกา เงื่อนเวลา และภารกิจสวนตัวมากมาย        
อยูแลว หากจะโนมนาวใหจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม            
แบบคร้ังเดียวจบไป (Event) ก็จะเปนภาระท่ีตองย่ืนโครงการ พิจารณา 
งบประมาณ และกําหนดวันกิจกรรมท่ีเหมาะสม โดยท่ีนักศึกษาในคณะ          
เองก็อาจไมสนใจเขารวมในท่ีสดุ ดงันัน้หากนําหลักธรรมาภิบาลใหนกัศึกษา
ไดรู จักและเลือกใชเปนแนวทางการทํางานก็จะทําใหเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมนัน้ถูกนํามาใชหรือกํากับอยูในทุก ๆ กิจกรรม โดยไมตองสราง
กิจกรรมเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ 
  โดยแนวคิดนีน้กัศกึษากลุมผูนาํนอกจากจะไดรูจกัธรรมาภิบาล 
ไดลองเลือกและนําธรรมาภิบาลอยางงาย ๆ ไปใชในการทํางานตาง ๆ               
ตลอดเวลา 1 ปของการเขามารับภาระหนาท่ีเพือ่ชาวคณะและมหาวิทยาลัย 
เมือ่มธีรรมาภบิาลเปนสิง่กาํกบัในทกุการคดิและทาํกจิกรรมตาง ๆ  ยอมทาํให
สวนรวมไดรับการคุมครองดูแล ตัวอยางของธรรมาภิบาลท่ีนักศึกษา           
กลุมผูนําของคณะนิติศาสตรไดพยายามเลือกนําไปใชในการทํางาน เชน 
  “หลักการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล” ถูกนํามาเริ่มใช              
ในการพิจารณาสัดสวนของงบประมาณกิจกรรมพัฒนานกัศกึษาควรมีสดัสวน
ของงานดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ มากกวากิจกรรมที่มี      
แตความบันเทิงเพยีงดานเดยีว เพือ่ใหเงนิงบประมาณถกูใชไปกบักจิกรรม
เชิงสรางสรรค ซึ่งแตเดิมแมมีความพยายามจูงใจนักศึกษาใหคํานึงเร่ืองนี้
แตไมเกิดเปนรูปธรรม โดยในปแรก ๆ ยังไมไดกําหนดเปนสัดสวนตัวเลข
อยางเปนรูปธรรม แตใหนักศึกษาชวยกันคิดลดละและรวมกิจกรรมท่ีมี          
แตความบันเทงิใหเหลอืนอยลงจะไดใชงบประมาณท่ีเหลือไปเพ่ือกจิกรรม
สรางสรรคอืน่ ๆ  ไดอกี ซึง่ก็ไดรบัความรวมมือ ปัจจุบนังานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนีม้าหลายปี          
ต่อเนือ่งจนเกิดการยอมรับอย่างเปน็รูปธรรมของนักศึกษาผู้นําทุกคณะ
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  “หลักความรับผิดชอบ” ถูกนํามาเริ่มถกเถียงจนไดขอสรุป
ในระยะเริ่มตนที่นําไปสูการปฏิบัติวา กิจกรรมนักศึกษาไมวาจะเปน
กิจกรรมวิชาการหรือบันเทิงตองมีกําหนดการและแผนท่ีแนนอนวา                
เกบ็กวาดและสงมอบพืน้ท่ีกจิกรรมใหเรยีบรอยเหมอืนเดมิในเวลาอนัควร              
ไมควรท้ิงเศษซากวัสดแุละขยะใหเปนปญหาของคณะหรือพืน้ทีส่าธารณะ
ทีไ่ปทํากิจกรรม หรือการนําวัสดอุปุกรณของสวนกลาง เชน เต็นท วทิยสุือ่สาร 
อปุกรณเครือ่งมอืชาง ฯลฯ ไปใชในกจิกรรม กต็องดแูลรกัษาและนําสงคนื         
ใหครบถวน เรียบรอย สมบูรณ มิใชทิ้งขวางเพราะเห็นวามิใชทรัพยสิน         
ของตนเอง 
  “หลักการมีส่วนร่วม” ถูกนํามาใชเมื่อกิจกรรมท่ีมีผู อื่น
เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะเรื่องท่ีจะมี                  
การเปล่ียนแปลงสําคัญก็ควรไดเปดโอกาสใหคนเหลานั้นรวมแสดง                                
ความคิดเห็น ถกเถียง แลกเปล่ียนความคิดเห็น และหากเปนไปไดกค็วรหา
ขอสรุปรวมกันหรือนําไปพิจารณาปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงขอเรียกรอง          
ของคนเหลาน้ันใหมากท่ีสดุ  เพือ่การอยูรวมกันดวยความเขาใจอันดตีอกัน 
   จุดท่ีนาสนใจคือ การแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปใน             
การทํางานโดยไมไปเพ่ิมกิจกรรมใด ๆ ใหเปนภาระนักศึกษาอีกและ             
ยังทําใหการเรียนรูเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองตลอดวาระการเปนผูนํานักศึกษา
และทกุโครงการกจิกรรม เมือ่กจิกรรมสาํเรจ็ลลุวงกจ็ะเกดิความภาคภมูใิจ
ในตนเอง ผลพลอยไดคือ เพื่อนนักศึกษาไดรับประโยชนจากกิจกรรม               
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตสิ่งสําคัญคือ คณาจารยที่รับผิดชอบตองให
ความใสใจโดยใชกระบวนการมีสวนรวม (Engagement) เพื่อกระตุน              
ใหเกิดการริเริ่มแบบไมตองกลัวความลมเหลว (Dare to fail) จริงจัง    
(Commitment) และใหกําลังใจ (Encourage)
   จุดออนคือ ขอจํากัดของประสบการณในการทํางาน          
และเงื่อนเวลา ทําใหนักศึกษายังไมสามารถนําธรรมาภิบาลบางประเด็น 
มาใชไดอยางจริงจัง เชน การนัดประชุมนักศึกษาทุกฝายเพื่อหารืองาน  
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แบบมีสวนรวมตามแผนทีไ่ดกาํหนดไว ทาํใหการมสีวนรวมถกูปรบัระดบัลง
ตามสถานการณจนบางเร่ืองเหลือเพียง “การแจงตอผูเกี่ยวของใหทราบ
ถึงการตัดสินใจของสโมสรนักศึกษาในเร่ืองน้ัน ๆ” เทานั้น นอกจากน้ี           
ธรรมาภิบาลเปนพืน้ฐานในการบริหารกิจการของสโมสรนักศึกษา โดยไม
ปรากฏเปนผลงานที่เปนรูปธรรมที่คนภายนอกจะมองเห็นและรู สึก            
ชืน่ชมยนิดจีนเกดิกาํลงัใจและความภูมใิจในตวัเอง ดงัน้ันหากจะมีการแสดง
การรบัรู ชืน่ชมยนิดจีากคณะหรอืมหาวทิยาลยัดวยวธิใีด ๆ  กน็าจะเปนแรงเสรมิ        
ใหนกัศกึษามุงมัน่และสนบัสนนุใหรุนตอไปนาํไปพิจารณาปรบัใชตอเนือ่งได 
  บทสรุป การปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นกัศกึษาเป็นเป้าหมายเชิง “คณุคา่ (Value)” ทีเ่ปรยีบได้กบัการหว่านพชื 
รดนํ ้า พรวนดิน ใส่ ปุ๋ยด้วยกิจกรรมที่พยายามออกแบบ                        
ให้กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด หลังจากนัน้ก็ได้          
แต่แอบคาดหวังผลให้คุณธรรมจริยธรรมค่อย ๆ งอกงามในจิตใจ
ของนักศึกษา กิจกรรมควรแสวงหาแนวทางใหมใหโดนใจนักศึกษา             
ควรกระตุนการมีสวนรวมโดยใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงตัวตนต้ังแต          
การเริม่คดิและลงมือเรยีนรูดวยตนเอง  ไมวาจะผานสถานการณจาํลองหรือ
สถานการณจรงิ (ภายใตการจาํกดัความเสีย่ง) บรรดาคณาจารย  เจาหนาที่
ผูรบัผดิชอบควรทําหนาที ่“Facilitator หรือ Coaching” เนนกระบวนการ 
After Action Review ใหแขง็แรง  เพือ่ใหนกัศกึษาไดสะทอนประสบการณ
ของกิจกรรมนั้นออกมาเปนบทเรียนใหตนเองและแบงปนเพื่อนนักศึกษา   
  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังสามารถชวยสรางการรับรูและ
กระตุนใหเกิดการสงตอทัศนคติที่ดีตอการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม              
ไดอกีทางดวยการสรางบรบิทแวดลอมไดอกี เชน การใหนกัศกึษาไดรวมกนั
ใหคําสัตยปฏิญาณกับตนเองวา จะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมสําคัญ             
ในการเขามาศึกษาในสถาบันแหงนี้ หรือการยกยองเชิดชูแบบพอเพียง           
ดวยวธิกีารใหม ๆ  การเลอืกใชสือ่สาธารณะ (Social Media) อยางรอบคอบ
เพื่อทําใหสังคมไดรับรู และรวมช่ืนชมส่ิงดี ๆ ที่แสดงถึงการยึดม่ัน                     
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ในคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาก็นาจะเปนแรงเสริมใหนักศึกษา            
เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจที่ไดทําสิ่งดีเพื่อความดี นักศึกษาหรือ
กิจกรรมที่เปน Idol ยังสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาคนอื่น ๆ อยากทํา
สิง่ดเีชนนีบ้างก็ได สดุทายเมือ่สงัคมมหาวิทยาลยัไดรบัรูบรรยากาศการทําดี
ตลอดเวลาอาจพัฒนาไปสู “คานิยมทําดี” ในที่สุด มหาวิทยาลัยบางแหง          
ก็สรางบรรยากาศท่ียํ้าถึงคานิยมท่ีสําคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น                 
ดวยการติดค านิยมเหลาน้ันไว ตามที่สาธารณะของมหาวิทยาลัย                        
อยางเหมาะสม9  และบรรยากาศสดุทายทีน่กัศกึษาจะรบัรูไดคอื การบงัคบัใช          
กฎและระเบียบตาง ๆ  อยางเขมงวด เพือ่แสดงตอนกัศกึษาวา มหาวทิยาลัย
จะไมประนปีระนอมตอการกระทาํทีข่ดัตอคณุธรรมจรรยาบรรณทีป่ญญาชน
ควรตองใหความสําคัญและพัฒนาใหเกิดกับตนเอง เชน การทุจริตสอบ   
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ เปนตน 

9 https://honesty.uga.edu/  สืบคน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561
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ตัง้แต่โลกมีการ
“สือ่สาร” เกิดขึน้มา
ไม่มียุคไหนอีกแล้ว

ทีจ่ะมีช่องทางการสือ่สาร
ทีม่ากเท่ายุคนีม้าก่อน

ในประวัติศาสตร์
ของมนุษย์

เด็กยุคใหม่
ต้องรู้เท่าทันสือ่ดิจิทัล

รองศาสตราจารย ธีรภัทร วรรณฤมล
คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
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 ไดเหน็ขอความนีใ้นนติยสารอเิลก็ทรอนกิสเลมหนึง่เมือ่หลายปกอน 
ทําใหนึกยอนกลับไปในอดีตที่มนุษยเราไมไดมีชองทางการสื่อสาร              
ทีม่ากมายเทากับในยคุนี ้ทกุอยางอยูในระบบระเบียบ ไมชอบใจใครก็เขยีน
ระบายในสมุดบันทึกส วนตัว นึกรักนึกชอบใคร ก็เขียนจดหมาย 
ไปรษณียบัตร หรือโทรศัพทไปขอเพลงกับดีเจคนโปรด ขอมอบเพลงนี้             
ใหกับคนท่ีเราแอบชอบ การเปดรับสื่อโดยมากจะเปนสื่อกระแสหลัก เชน 
โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ แตพอโลกเขาสูยุคอินเทอรเน็ต 
พฤตกิรรมการเสพสือ่ของคนเปลีย่นไปอยางมาก สือ่ดัง้เดิมทัง้หลายถกูผล 
กระทบไปตาม ๆ กัน หนังสือพิมพ นิตยสารหลายฉบับถึงกับตองปดตัว 
สถานีวิทยุกระจายเสียงถึงกับตองคืนคลื่น เพราะคนฟงลดลงไปอยางมาก 
เพราะคนสมัยนีห้นัไปเสพสือ่ออนไลน  มกีารคาดการณกนัวา  เพียงแค 1 นาที
บนโลกอินเทอรเน็ต คนเราดูวิดีโอบน YouTube มากถึง 4 ลานคลิป           
สงขอความบน Twitter ถึง 452,000 ขอความ ใชงาน Facebook ถึง 
900,000 คน คนหาขอมูลใน Google ถึง 3.5 ลานเสิรช ดูหนังบน Netflix 
ถึง 70,017 ชั่วโมง ฟงเพลงบน Spotify ถึง 40,000 ชั่วโมง ทั้งหมดน้ี          
เกดิเพียงแค 1 นาท ีขอยํา้ 1 นาทบีนโลกอินเทอรเนต็หรือบนโลกออนไลน 
เพราะฉะน้ันจงึไมนาแปลกใจวา เดก็ Gen Y มพีฤติกรรมการใชอนิเทอรเนต็
มากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
ในระดับอุดมศึกษาพบวา นักศึกษาใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเขาถึงส่ือสังคม
ออนไลน เชน Facebook Line และ YouTube มากที่สุด รองลงมาคือ  
ดโูทรทศัน ดหูนงั ฟงวทิยอุอนไลน สวนในระดบัปานกลาง เชน ดาวนโหลด
ซอฟแวร เพลง เลนเกมออนไลน แตที่อยูในระดับนอยคือ อานขาวสาร 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และการเรียนผานระบบออนไลน เรียกไดวา                
เสพสือ่ออนไลนเพือ่ความบนัเทิงมากทีส่ดุ การจะใชประโยชนในการคนควา
ขอมูลเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยูในระดับนอยมาก ยิ่งเวลาเห็นเด็กสมัยนี้              
อายุไมกี่ขวบ พูดยังไมได แตเลนเกมบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตไดอยาง
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คลองแคลว และเลนอยางไมมีทีทาวาจะหยุด ลองนึกวาอีกไมนาน                 
เด็กพวกน้ีแหละจะมาเปนลูกศิษยของเรา
 จากผลสํารวจพฤติกรรมการใชอนิเทอรเนต็ของนักศกึษาน้ี เราจะ
เหน็ไดชดัเจนวา ถงึแมกลุมนักศกึษากลุมนีจ้ดัไดวาเปนกลุม Digital Native 
หรือกลุมเด็กที่เกิดและเติบโตในยุคดิจิทัล แตความรูความเขาใจท่ีเรียกวา 
“การรูดิจิทัล” (Digital Literacy) ยังจะตองไดรับการพัฒนาอีกมาก                  
หลายองคกรใหความใสใจและสรางแนวทางในการทีจ่ะสรางความตระหนกั
ตอการรูดิจิทัล เพื่อใหมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มที่ 
ไมใชมุงเนนแตความบันเทิงเพียงอยางเดียว เพราะในชีวิตของคนเรา                
จะตองไดรับทั้งขาวสาร การเรียนรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ รวมท้ังขอมูล
การรณรงคเพื่อสรางสรรคสังคมและความบันเทิง
 การรูดิจิทัลคืออะไร จากความหมายของสํานักงาน ก.พ. กําหนด
ไววา ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนํา
เครือ่งมอื อปุกรณ และเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่อียูในปจจบุนั อาท ิคอมพวิเตอร 
สมารทโฟน แทบ็เลต็ โปรแกรมคอมพวิเตอร และสือ่ออนไลน มาใชใหเกดิ
ประโยชนสูงสุดในการสื่อสาร ปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกัน หรือใช
เพือ่พฒันากระบวนการทาํงาน หรอืระบบงานในองคกรใหมคีวามทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพ ถาจะวาไปแลว การรูดิจิทัลนี้คือเครื่องมือสําคัญที่จะ
พัฒนาประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)             
ไดแบงความสามารถในการรูดิจิทัลออกเปน 3 สวนที่สําคัญ ไดแก การใช 
(Use) การเขาใจ (Understand) และการสราง (Create)
 ในสวนของการใช (Use) หมายถึง ความคลองแคลวทางเทคนิค            
ที่จําเปนในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ตั้งแตเทคนิคขั้นพ้ืนฐาน 
เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เริม่ตัง้แตโปรแกรมประเภท Microsoft            
Office เชน word, powerpoint, excel เปนตน ซึ่งหลายคนยังใช
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โปรแกรมเหลานี้ไดไมเต็มประสิทธิภาพ ไปจนถึงการเรียนรูโปรแกรม              
ในระดบัสงูขึน้ เฉพาะทางมากข้ึน การใชโปรแกรมท่ีชวยในการสืบหาขอมลู 
(Search Engine) เชน อาจารยกูเกิ้ล ที่ทําใหเราเขาถึงฐานขอมูลความรู
ไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ันการใชอีเมล การใชสื่อสังคมออนไลน                    
เชน Facebook, Line กส็ะทอนถงึการใชสือ่ดจิทิลัของมนษุยในยคุดจิทิลั             
วาจะใชไปในทางที่เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันอยางเต็มประสิทธิภาพ          
หรือไม ใชอยางมีสติหรือไม หลายคนหมกมุนอยูในโลกออนไลน นําตัวเอง
เขาไปสูสังคมกมหนาและสังคมดรามา เพราะหลายคนใชเทคโนโลยี              
อยางขาดสติ ขาดความเขาใจ ขาดวิจารณญานวาส่ิงใดควรทําหรือ                      
ไมควรทํา หลายครั้งที่เราเห็นการใชถอยคํา การแสดงความคิดเห็น                    
บนโลกออนไลนที่ขาดสติ เอาแตความสะใจเขาวา (ที่เรียกกันวา เกรียน
คอมพิวเตอร) เหมือนกับวาพวกเขามีความโกรธเกรี้ยวอยูในใจตลอดเวลา 
เมือ่พบเหน็เรือ่งราวตาง ๆ  จงึกระโดดเขาไปแสดงความคดิเหน็อยางเมามนั
ในอารมณ ไมสนใจวาขอความที่ตนเองเขียนนั้นจะทํารายจิตใจใครบาง 
แทนที่จะใชสื่อออนไลนเพื่อแกปญหา กลายเปนใชเพื่อสรางปญหา      
ตัวอยางท่ีเห็นถึงการใชเทคโนโลยีดิจิทัลโดยไมมีความเขาใจที่ทําให                    
ผู ปกครองและอาจารย หลายทานกลุ มใจอยางมากในพฤติกรรม                          
ของบุตรหลาน นั่นก็คือ การติดเกม
 เม่ือประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่ผานมา องคการอนามัยโลก 
(WHO) ไดมีประกาศออกมาวา อาการ “ติดเกม” เปนอาการผิดปกติ        
อยางหน่ึง ผูปกครองบางทานถึงกับเปรียบเทียบอาการติดเกมวา มันคือ
เฮโรอีนในยุคดิจิทัล เชคกา แซคเซนา (Shekhar Saxena) ผูอํานวยการ
ฝายสุขภาพจิตและการใชสารเสพติดขององคการอนามัยโลก กลาววา         
หากมีเด็กหรือใครก็ตามในบานท่ีใชเวลาในการเลนเกมมากเกินไป                    
จนไมสามารถแบงเวลาไปทําอยางอ่ืน เชน เรียนหนังสือ การเขาสังคม              
ผู ปกครองควรจะตองดูแลอยางใกลชิด รวมทั้งอาจจะตองขอความ                  
ชวยเหลือดวย หลายทานอาจจะสงสัยวา เจาอาการติดเกมนี้ ตองใชเวลา             
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เลนมากขนาดไหนถึงจะเรียกวา ติดเกม ดร.วลาดิเมีย พอซแย็ค สมาชิก
ขององคการอนามัยโลก ไดใหขอสังเกตไว 3 ประการ คือ
  1. การเล นเกมใช  เวลามากกว ากิจกรรมอื่นหรือไม                        
เชน หมกมุนเลนแตเกมจนไมเขาสังคม ไมสุงสิงกับใคร นอนดึก ตื่นสาย        
ไมไปเรียน หนังสือหนังหาไมอาน
  2. ถึงแมจะมีป จจัยดานลบเขามา ก็ไม สามารถหยุด                     
การเลนเกมได เชน พอโดนผู ปกครองลงโทษโดยการหักเงินเดือน                            
เงินคาขนม ก็ไมแยแส หักไดหักไป บางคนแฟนขูจะเลิกคบ ก็ไมสนใจ   
อยากเลิกเลิกไป เลนเกมเพลินกวา
  3. เกิดผลกระทบท่ีเห็นไดชัดตอการเรียน การเขาสังคม            
การทํางาน และชีวิตประจําวัน 
 ถาเขาขายทั้ง 3 ประการนี้ ดร.วลาดิเมีย มีขอแนะนําวา คงตอง
เขารับคําปรึกษาจากนักบําบัดอาการทางจิตแลว และท่ีสําคัญควรจะตอง
เปนนกับาํบดัเฉพาะดาน เพราะผูทีเ่สพตดิการใชเทคโนโลยีนัน้ ไมสามารถ
รักษาดวยการบําบัดเหมือนกับผูที่เสพติดสุรา หรือสารเสพติดอื่น ๆ
 คุณฮิลารี แคช ผูกอตั้งโครงการ ReStart ที่ชวยเหลือผูติดเกม          
ในอเมรกิาบอกวา “กญุแจสาํคญัในการบาํบดัคอื ตองเขาใจในสภาพแวดลอม
และปจจัยที่ทําใหเกิดการติดเกม และการหาแนวทางแกไขที่จะตองใช          
ทั้งความเขาใจจากครอบครัวและคนรอบขาง” 
 การรูทันดิจิทัลขอสุดทายคือ การสราง (Create) หมายถึง                
ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ           
ผานเคร่ืองมือทีห่ลากหลาย และประมวลตัวอกัษร ภาพ และเสียงเขาดวยกนั 
สิง่สาํคัญทีจ่ะทาํให “การสราง” เกดิประโยชนอยางเต็มที ่ผูสรางจะตองมี
ความรูในตัวสื่อ (Media Literacy) จะตองรูถึงวัตถุประสงคในการส่ือสาร
และประโยชนที่จะเกิดข้ึนในสังคม ไมใชเปนการส่ือสารในส่ิงที่ไมถูกตอง 
สรางความวุนวายแตกแยกในสังคม ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน          
และลามมาถึงสังคมวงกวางในทุกวันนี้เกิดข้ึนจากการท่ีทุกคนแยงกัน            
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เปนคนสื่อสาร แยงกันที่จะเปนคนแรกในการเลาเรื่อง จนลืมนึกถึงความ
ถูกตองของเรื่องราวท่ีจะสื่อสารออกไป
 ในสวนของผูรับสารเชนกัน ตองมีความรูดิจิทัล อยาเชื่อในทุกสิ่ง
ที่สงมาทางส่ือออนไลน ตองตรวจสอบ คนหาความจริงกอนท่ีจะแชร          
หรือคอมเมนท ถาเราชวยกันใชสื่อออนไลนอยางรูเทาทัน สังคมแหง          
ความสรางสรรคยอมจะเกิดขึ้นแนนอน
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หนทางสู่ความสําเร็จของนักศึกษาทีม่ีความต้องการพิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี วิริยางกูร
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร

ความต้องการ “พิเศษ”
 กระทรวงศกึษาธกิารแบงคนพกิารทางการ
ศึกษาออกเปน 9 ประเภท ไดแก 1) นักเรียนที่มี
ความบกพรองดานการเห็น 2) นักเรียนท่ีมีความ
บกพรองดานการไดยิน 3) นักเรียนท่ีมีความ
บกพรองดานรางกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือ
สุขภาพ 4) นักเรียนท่ีมีความบกพรองดานการพูด
และภาษา 5) นักเรียนที่มีความบกพรองทางการ
เรยีนรู 6) นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรองทางสตปิญญา 
7) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางพฤติกรรม              
หรืออารมณ 8) นักเรียนท่ีมีภาวะออทิสติก และ 
9) นักเรียนที่มีภาวะพิการซอน ภาวะตาง ๆ  ทําให
นกัเรยีนเหลานีต้องไดรบัความชวยเหลอืเปนพเิศษ
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จึงจะสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนได (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552)
 ผู  เรียนที่มีความตองการพิเศษไมได อยู ในระบบการศึกษา                     
ขั้นพื้นฐานเทานั้น พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ                      
พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กําหนดวา “ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา                     
ในทกุสงักดั มหีน้าทีร่บัคนพิการเข้าศกึษาในสดัสว่นหรอืจาํนวนทีเ่หมาะสม 
ทัง้นีใ้ห้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด” จึงไม   
นาแปลกใจท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมจะมีนักศึกษาท่ีมีความตองการพิเศษ   
อยางตอเน่ืองทกุป อยางไรกต็าม เมือ่พจิารณาความเปนจรงิ มหาวทิยาลยั
ในประเทศไทยไมไดเปดรบัคนพกิารทกุประเภท เชน ยงัไมมมีหาวทิยาลยัใด
เปดรับนักศึกษาที่มีภาวะพิการซอนหรือนักศึกษาที่หูหนวกและตาบอด 
เปนตน ดังน้ัน บทความน้ีจะกลาวถึงภาวะบกพรองท่ีพบไดในระดับ
อดุมศกึษาเทานัน้ โดยแบงออกเปน 2 กลุม คอื นกัศกึษาท่ีมภีาวะบกพรอง
ที่เห็นไดชัดเจน และนักศึกษาที่มีภาวะบกพรองที่ไมสามารถเห็นไดอยาง
ชัดเจน ดังรายละเอียดตอไปน้ี
 นกัศกึษาทีม่ภีาวะบกพรองทีเ่หน็ไดชดัเจน (Visible Disabilities) 
ไดแก นักศึกษาที่มีปญหาทางสายตา (ตาบอดหรือตาเลือนราง) นักศึกษา
ทีม่ปีญหาทางการไดยนิ (หหูนวกหรอืหตูงึ) นกัศกึษาทีม่ปีญหาดานรางกาย
หรือการเคล่ือนไหว (เชน อวัยวะในรางกายขาดหายไป หรือเกร็ง                    
หรือออนแรง จึงใชอวัยวะสวนน้ันไดไมเต็มท่ี) หรือปญหาสุขภาพ                 
(เชน  โรคมะเรง็ โรคหวัใจ โรคลมชกั/ลมบาหม)ู ทาํใหนกัศกึษาไมสามารถ
รวมกิจกรรมบางอยางได หรือขาดเรียนบอยจนตามเพื่อนไมทัน ขอดีของ
นักศึกษากลุมนี้คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถระบุความบกพรอง
ของนักศึกษาและใหความชวยเหลือไดเร็วขึ้น นักศึกษากลุมนี้จึงมักไดรับ
ความชวยเหลือจากคณาจารย เจาหนาท่ี และงานบริการสนับสนุนนกัศึกษา
พกิาร (Disabilities Support & Services หรือ DSS) ตั้งแตระยะแรก
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 สวนนักศึกษาที่มีภาวะบกพรองที่ไมสามารถเห็นไดอยางชัดเจน 
(Invisible Disabilities) เชน ภาวะบกพรองทางการเรียนรู หรือที่เรียกวา 
ภาวะแอลดี (Learning Disabilities หรือ LD) ภาวะออทิสติกระดับ             
เล็กนอย (High Functioning Autism) ภาวะบกพรองทางสติปญญา          
ระดับเล็กนอย (Mild Intellectual Disability) หรือ ภาวะสมาธิสั้น                
อยู ไมนิ่ง (Attention-Deficit / Hyperactivity Disorders หรือ                
AD/HD) เปนตน 1 นักศึกษาเหลานี้มักไมไดรับความชวยเหลือตั้งแต            
ระยะแรก หากนกัศกึษาไมเปดเผยความบกพรองของตนเองและคณาจารย
ไมสังเกตเห็นความตองการพิเศษน้ัน ไมวานักศึกษาจะมีความตองการ
พิเศษที่เห็นไดชัดเจนหรือไม นักศึกษาเหลานี้มักมีลักษณะคลายกัน         
หลายประการ ผูเขียนขอแบงลักษณะตาง ๆ เปน 3 ดาน ดังนี้ (กุลยา              
กอสุวรรณ และยุวดี วิริยางกูร, 2560)
 ดานวิชาการ
  • ปญหาดานการอาน ซึ่งมีตั้งแตปญหาดานการสะกดคํา         
การอานคลอง และการจับใจความจากการอาน อยางไรก็ตาม นักศึกษา              
ที่มีความตองการพิเศษท่ีผานการคัดเลือกจนไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
เชียงใหมสวนใหญมักสะกดคําไดและอานไดคลองแคลว แตอาจมีปญหา
ดานการจับใจความจากการอาน อานตกหลน หรืออานขามบรรทัด              
ทาํใหเรียนรูเน้ือหาจากการอานไดไมครบถวน ดงันัน้ ในกระบวนวิชาท่ีตอง
อานเนื้อหาปริมาณมาก นักศึกษาเหลานี้อาจไดคะแนนไมดีนัก
  • ปญหาดานการเขียน นักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ         
สวนใหญมปีญหาดานการเขยีน เชน นกัศกึษาตาบอดอาจไมสามารถเขยีน

1 ผู สนใจสามารถศึกษาลักษณะของนักศึกษาท่ีมีภาวะบกพรองที่ไมสามารถเห็นได                
อยางชัดเจน จากบทความวิชาการ เรื่อง นักศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ               
เขียนโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี วิริยางกูร ตีพิมพในคูมืออาจารยดานการสอน               
(หนา 80-89) ป พ.ศ. 2558 จดัทาํโดย สาํนกัพัฒนาคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม
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เร่ืองยาว ๆ หรือไมสามารถใชคํานามธรรมไดอยางหลากหลาย นักศึกษา
ที่บกพรองทางการไดยินอาจเขียนดวยไวยากรณและคําศัพทที่ใชใน          
ภาษามือ ซึ่งแตกตางจากภาษาพูดของคนทั่วไป ทําใหอาจารยผูตรวจ            
ไมเขาใจสิ่งที่นักศึกษาตองการสื่อสาร นักศึกษาที่มีภาวะบกพรองทางการ
เรียนรู ภาวะออทิสติก หรือเรียนรูชาอาจไมสามารถบรรยายยาว ๆ                 
โดยใชคํานามธรรม หรือตอบใหตรงกับคําถามที่ไดรับ
  • ปญหาดานการคิดคํานวณ ซึ่งหมายถึง การบวก ลบ            
คูณ หาร รวมถึงสูตร สัญลักษณ และกฎทางคณิตศาสตรที่ซับซอน ปญหา
ดานคณิตศาสตรมีความสัมพันธกับปญหาดานการอาน ความจํา และ           
ความเขาใจจากการเห็นดวย (McGlaughlin, Knoop, & Holliday, 2005) 
จึงอาจกลาวไดวาปญหาดานวิชาการมักเกิดรวมกัน
 ดานการสื่อสาร
  • การบอกความต องการห รือขอความช  วย เห ลือ                               
อยางเหมาะสม นกัศกึษาท่ีมคีวามตองการพิเศษบางคนอาจขอความชวยเหลือ
จากอาจารยและเพื่อนบอยครั้งจนผูใหความชวยเหลือเกิดความรําคาญ  
แตนักศึกษาท่ีมีความตองการพิเศษในประเทศไทยสวนใหญมักไมกลา        
เอยปากขอความชวยเหลือ ทั้ง ๆ ที่เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญและเปนสิทธิ
ของนักศึกษาที่จะไดรับความชวยเหลือ เชน นักศึกษาสายตาเลือนราง           
อาจไมสามารถฝนคาํตอบบนกระดาษคาํตอบ Opscan ได เพราะมองภาพ
และตัวหนังสือขนาดเล็กไมเห็น แตนักศึกษาไมเคยบอกใหอาจารยผูสอน
ทราบ เพื่ออาจารยจะไดเปล่ียนรูปแบบขอสอบใหเหมาะสมกับความ
สามารถทางการเห็นของเขา นักศึกษาจึงไดคะแนนตํ่ากวาที่ควร เปนตน
  • เรื่องนามธรรม บุคคลที่มีความตองการพิเศษหลาย            
ประเภทไมเขาใจเรื่องนามธรรมและสิ่งที่จับตองไมได เชน คนที่ตาบอด
ตัง้แตเกิดอาจไมเขาใจความหมายของคาํวา “ความนอบนอม” “ขาวจัว๊ะ” 
หรือ “ฝุ นละอองลอยลองอยูในอากาศ” และคนที่มีภาวะออทิสติก                   
อาจไมเขาใจความหมายของคําวา “เอาใจเขา  มาใสใจเรา” หากไมเคย        
ไดรับการสอนมากอน
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 ดานจิตสังคม
  • ปฏิสัมพันธทางสังคม เมื่อนักศึกษาไมสามารถมองเห็น          
สิ่งตาง ๆ รอบตัวได ไมไดยินสิ่งท่ีคนอ่ืนพูด ไมสามารถพูด/บอกความ
ตองการของตน และคนรอบขางก็ไมเขาใจภาษามือทีน่กัศกึษาใช  นกัศกึษา
ที่มีความตองการพิเศษจึงมักมีโอกาสสรางความสัมพันธกับคนรอบขาง  
นอยกวานักศกึษาสวนใหญ และอาจมพีฤตกิรรมแยกตัว แมแตนกัศกึษาทีม่ี         
ภาวะออทิสติกที่มองเห็นและไดยินเสียงตามปกติ ก็ไมชอบเขาสังคม               
ไมเขาใจเร่ืองนามธรรมหรอืการเปรยีบเปรย อกีทัง้ยงัขาดทักษะทางสังคม
จึงไมรูกาลเทศะ และดูเหมือนไมมีมารยาท นักศึกษาเหลานี้ก็มีปญหา           
ดานปฏิสัมพันธทางสังคมเชนกัน
  • ความม่ันใจในตนเอง คนทีถ่กูตอกยํา้มาต้ังแตเลก็วาตัวเอง
พิการหรือมีความสามารถไมเทาคนอ่ืนยอมรู สึกไมมั่นใจในตนเอง              
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาไมไดเห็นบริบทรอบตัวหรือไมไดยินสิ่งที่                  
คนรอบขางพูดกัน ดังนั้น เมื่อความม่ันใจในตนเองตํ่า บุคคลน้ันยอมมี                
ความรูสกึดตีอตนเองต่ําไปดวย ตวัอยางเชน เมือ่นกัศกึษาหหูนวกเหน็เพือ่น
ในช้ันคุยกันและมองตนเองยิ้ม ๆ นักศึกษาคนนั้นอาจคิดวาเพื่อนนินทา
ตนเองและเกิดความไมพอใจ เปนตน นอกจากนี้ คนท่ีไมมั่นใจในตนเอง
มักเชื่อในอํานาจนอกตน (External Locus of Control) คือ เชื่อวา                    
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากปจจัยภายนอกที่ตัวเองควบคุมไมได เชน การที่          
ตวัเองไดคะแนนนอยเกิดจากโชคชะตาหรือความลําเอียงของครู แตไมคดิวา
เกิดจากตัวเองอานหนังสือนอยเกินไป
  • ความมุงมั่นที่จะทําสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเอง นักศึกษาบางคน
ไดรับความชวยเหลืออยางมากจน “รอ” ที่จะเปนฝายรับ อันเปนเหตุ             
ใหนกัศึกษาเหลานีไ้มประสบความสําเร็จในวัยผูใหญ ความมุงมัน่ทีจ่ะดํารง
ชวิีตอยางอิสระ (Self-Determination) หมายถึง ความเช่ือวาเขาสามารถ
ควบคุมชะตาชีวิตของตนเองได ซึ่งบุคคลที่จะมีความเชื่อเชนนี้ตองมี 
“เจตคตทิีด่ตีอตนเอง” และม ี“ความสามารถท่ีจะทําเชนนัน้ได” ซึง่ผูเขยีน
จะกลาวถึงในสวนตอไป
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 คุณลักษณะของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ

  การดาํรงชวีติอสิระ บคุคลท่ีมคีวามตองการพิเศษทีไ่ดเขาเรียน       
ในระดับอุดมศึกษายอมสามารถชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันไดมาก
พอสมควร แต “การดํารงชีวิตโดยอิสระ” มีความหมายกวางกวา                      
การรับประทานอาหาร การแตงกาย หรือการทําความสะอาดรางกาย              
คนทีม่คีวามตองการพเิศษจะสามารถดาํรงชวีติอยางอสิระได เมือ่เขารบัรูถงึ 
ความสามารถและขอจํากัดของตนเอง สามารถเลือก ตัดสินใจ แกปญหา 
ตั้งเปาหมาย และวางแผนชีวิตของตนเองได นอกจากนี้ บุคคลเหลานี้                
ตองสามารถสอนตนเองและควบคุมตนเอง ทราบผลของการกระทําของตน 
รวมถึงพิทกัษสทิธ์ิของตนเม่ือไดรบัความไมเปนธรรมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ไดดวย (Field, Martin, Miller, Ward, & Wehmeyer, 1998)
  ความมุงมั่นท่ีจะดํารงชีวิตอิสระเปนตัวบงชี้สําคัญของความ
สาํเรจ็ในวยัเรียน เชน นกัเรยีนท่ีมคีวามตองการพเิศษท่ีมุงมัน่จะดาํรงชวีติ
ดวยตนเองนัน้มีผลการเรยีนดกีวา เขาเรยีนบอยกวา และมปีญหาพฤตกิรรม
นอยกวาเด็กที่มีความมุงมั่นฯ ตํ่า เปนตน ปจจัยดังกลาวยังทําใหคาดเดา
ความสาํเรจ็ในวัยผูใหญไดดวย เชน คนทีม่คีวามมุงมัน่ทีจ่ะดาํรงชวีติอสิระ
นั้นมีโอกาสไดงานท่ีดีกวา มีสภาพความเปนอยูดีกวา และมีฐานะ                     
ทางเศรษฐกิจดีกวาคนท่ีมีความมุ งมั่นฯ ตํ่า (Test & Izzo, n.d.)                  
ดังนั้น ผูที่มีหนาที่ชวยเหลือบุคคลที่มีความตองการพิเศษจึงตองสอน              
และสนับสนุนใหเขามีความมุ งมั่นที่จะดํารงชีวิตอิสระ เพ่ือใหเขา                   
ประสบความสําเร็จในอนาคต
  ทักษะการเรียน นอกจากความสามารถทางวิชาการแลว 
ทักษะการเรียนเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จ 
และทักษะเหลานี้ยังสามารถถายโอนไปสูการใชชีวิตในวัยผูใหญอีกดวย 
ทักษะการเรียน หมายถึง การจับประเด็น/ใจความสําคัญ การจดเนื้อหา           
ทีอ่าจารยสอน การเตรียมตัวสอบ การจัดลาํดบัความสําคญั การบริหารเวลา 
การจัดระเบียบชีวิต และการจัดการความเครียด เปนตน
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  ทักษะการทํางาน บุคคลที่มีความตองการพิเศษจะไดงานทํา
และรักษางานน้ันไวได เมื่อเขามีทักษะในการทํางานนั้น (Hard Skills)       
และทกัษะทีจ่าํเปนอืน่ ๆ  เชน สรางและรกัษาสมัพันธภาพกบัคนในองคกร     
รูคิด แกปญหา และตัดสินใจไดดวยตนเอง ทักษะที่จําเปนอื่น ๆ  นี้ถูกเรียก
ดวยชื่อภาษาอังกฤษหลายชื่อ เชน Soft Skills, Social Skills, People 
Skills, Personal Skills หรอื Transferable Skills การสือ่สาร การตดัสนิใจ 
การสรางความกระตือรือรนใหตนเอง การเปนผูนํา การทํางานเปนทีม 
ความคิดสรางสรรค การแกปญหา และการจัดการเวลา

 ความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา

  อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยใหนักศึกษา
ประสบความสําเร็จในร้ัวมหาวิทยาลัยได เพราะนาจะเปนบุคคลท่ีรูจักเขา
ดีที่สุด ความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษาจึงมีความสําคัญอยางมาก 
อาจารยที่ปรึกษาสามารถชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีความตองการพิเศษ                   
ไดหลายดาน ดังนี้
 ดานการเรียน
  • หากสังเกตวา นักศึกษามีปญหาดานการอานและ/หรือ          
การเขียน เชน หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน อาจารยที่ปรึกษา
อาจแนะนําใหนักศึกษาขอรับความชวยเหลือจากงานบริการสนับสนุน
นกัศกึษาพกิาร (DSS) ภายใตการดแูลของกองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยั
เชียงใหม ซึ่งจะชวยจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive 
Technology หรือ AT) เชน รถเข็น เครื่องชวยฟง โปรแกรมอานหนาจอ 
หรือบริการลามภาษามือ เปนตน นอกจากนี้ เจาหนาที่ DSS ยังชวยสอน
ทักษะจําเปน ใหคําแนะนําแกนักศึกษา และประสานงานกับอาจารย          
ผูสอนไดดวย
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  • ความชวยเหลือจากอาจารยผูสอนและเพ่ือนมีความสําคญั
อยางยิ่ง เชน หากอาจารยผูสอนทราบวานักศึกษาตาบอดหรือสายตา         
เลือนราง อาจารยอาจแปลงเนื้อหาในโปรแกรม Microsoft Powerpoint 
เปน Microsoft Word เพื่อใหนักศึกษาคนนั้นไดทบทวนเนื้อหา                      
ดวยโปรแกรมอานหนาจอ (Screen Reader) หรือใชโปรแกรมแปลงเสียง          
เปนตัวหนังสือ (Speech to Text Program) เพื่อใหนักศึกษาที่บกพรอง
ทางการไดยินรับรูเนื้อหาน้ันได อาจารยอาจปรับกิจกรรมและการสอบ           
ใหเหมาะสมกบัแตละบคุคล นอกจากนี ้อาจารยอาจจะมอบหมายใหทาํงาน
เปนกลุม ใหเพื่อนชวยเพื่อน หรือมอบหมายใหเพื่อนที่ยินดีชวยเหลือ           
เปนบดัดีข้องนกัศกึษาคนนัน้ เพือ่ใหนกัศกึษาท่ีมคีวามตองการพิเศษเรียนรู
ไดใกลเคียงกับเพื่อนในชั้น
  • หน วยงานภายนอกก็สามารถให ความช วยเหลือ                            
แกนกัศกึษาทีม่คีวามตองการพเิศษ เชน โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนอื
ในพระบรมราชนิปูถมัภสามารถชวยทาํหนังสอืเรยีนหรอืขอสอบเปนอกัษร
เบรลล มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแหงประเทศไทยสามารถใหการ         
ชวยเหลือดานอุปกรณหรือเงินทุนสนับสนุน หรือสถาบันพัฒนาการเด็ก 
ราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม สามารถใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกได เปนตน
 ดานการสื่อสาร
  จุดออนของนักศึกษาท่ีมีความตองการพิเศษในประเทศไทย 
คือ ความเกรงใจ ไมกลาบอก ไมกลาถาม ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาควร              
ตรวจสอบความตองการของนกัศกึษา แลวสอนใหนกัศกึษารายงานลักษณะ
ความตองการพิเศษแกอาจารยผูสอน เชน ในภาคเรียนแรก ๆ ผูเขียน        
ทําบันทึกข อความถึงอาจารย ผู สอนเพื่อแจ งให ทราบถึงลักษณะ                             
ของความพิการและวิธีชวยเหลือท่ีจะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษา                           
โดยนกัศกึษาเปนผูถอืบนัทกึขอความนัน้ไปสงมอบใหแกอาจารยแตละทาน 
ตอมานักศึกษาสามารถแจงรายละเอียดเหลานี้ใหแกอาจารยผูสอนไดเอง 
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นอกจากการแจงขอมูลท่ีจําเปนแลว นักศึกษาควรสามารถขอหรือ            
ถามอาจารยผูสอนไดอยางเหมาะสม 
  นกัศกึษาทีม่คีวามตองการพเิศษจาํนวนไมนอยไมเขาใจภาษา
ที่เปนนามธรรม อาจารยที่ปรึกษาจึงอาจสอนเร่ืองเหลานี้ดวย โดยการ
อธิบายคํานามธรรมใหเปนรูปธรรมหรือใชของจริง/ตัวอยางประกอบ            
เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจไดดีขึ้น การสอนทักษะเหลานี้ไมใชเร่ืองงาย                    
จึงตองใชเวลา แตเมื่อนักศึกษาเรียนรูและสื่อสารไดอยางเหมาะสมแลว               
ทกัษะน้ีจะเปนประโยชนกบันกัศกึษาท้ังดานการเรียน การใชชวีติประจําวนั 
และการทํางาน
 ดานจิตสังคม
  นักศึกษาที่มีความตองการพิเศษจะใชชีวิตในมหาวิทยาลัย           
ไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ เมื่อไดรับความชวยเหลือ               
จากเพ่ือน อาจารย ที่ปรึกษาควรอธิบายให  เพื่อนเข าใจลักษณะ                            
ความตองการพิเศษของนักศึกษาคนนั้น รวมถึงสรางเจตคติที่ดีในรุนดวย 
นอกจากนี้ ในชวงแรกอาจารยยังควรตรวจสอบความสัมพันธระหวาง        
เ พ่ือนและนักศึกษาคนนั้นเป นระยะ เพื่อจะได ปรับความเข าใจ                           
หากเกิดปญหาหรือความไมเขาใจกัน
  อาจารยที่ปรึกษาควรชวยเสริมสรางคุณลักษณะดานจิตใจ 
ของนักศึกษาดวย เชน ความมั่นใจในตนเอง ความรูสึกดีตอตนเอง                  
ความเชือ่อาํนาจในตน และความมุงมัน่ทีจ่ะทาํสิง่ตาง ๆ  ดวยตนเอง เปนตน           
สิ่งตาง ๆ เหลานี้สรางไดดวยการสรางกําลังใจและคําชม เชน อาจารย           
อาจเริ่มชมจากเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อสรางกําลังใจและความรูสึกมั่นใจ
ในตนเองขึ้นมากอน และเมื่อนักศึกษาใชความพยายามมากขึ้นและ/              
หรือทําไดดีขึ้น อาจารยก็ใหคําชมและสนับสนุนใหนักศึกษาทําใหดี                
ยิ่งขึ้นไปอีก
  การสรางและสงเสริมใหนักศึกษามีคุณลักษณะดานจิตใจ              
และสังคมท่ีดีนั้นไมใชเร่ืองงาย จึงควรใชความใสใจ ความพยายาม และ
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เวลา แตเมื่อมีคุณลักษณะเหลาน้ีแลว นักศึกษาจะมีโอกาสประสบ                
ความสาํเรจ็ดวยการเรียน ชวีติสวนตวั และการทํางานมากข้ึน “งานสรางคน” 
นี้จึงถือเปนการลงแรงที่คุ มคาเพราะเปนการสรางอนาคตของเขา                     
ในระยะยาว

 กลวยไมมีดอกชา ฉันใด
การศึกษาเปนไป  เชนนั้น
แตออกดอกคราวไร งามเดน 
งานสั่งสอนปลูกปน เสร็จแลวแสนงาม

                                                   ม.ล. ปน มาลากุล
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กองพัฒนานักศึกษา

กบับทบาทการเปล่ี
ยน 

“ภาระ” ให้เป็น “พ
ลงั”

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ถาคุณรูจักผูหญิงคนหนึ่งเธอกําลังต้ังครรภ
ได 3 เดือน มีลูกอยูแลว 8 คน
ลูก 3 ใน 8 คนนั้น “หูหนวก” 

อีก 2 คน “ตาบอด”

และ 1 ใน 8 คนนั้น 
“บกพร่องทางสติปัญญา”

(Intellectual Disabilities)
และตัวเธอเองก็ปวยเปนโรคทางเพศ (Syphilis)
คุณจะแนะนําให้เธอทําแท้งหรือไม่?

หากคุณคิดแนะนําใหผูหญิงคนนี้ไปทําแทง
นั่น... หมายความวา คุณเพิ่งตัดสินใจฆา 

“บีโธเฟ่น”

คีตกวีผูยิ่งใหญของโลกไปเสียแลว
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 คงปฏิเสธไม่ได้ว่า มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการ คือ 

“โอกาส”

 เม่ือเด็กคนหนึ่งเกิดมา จะดวยความสมบูรณพรอมหรือดวย               
ความพิการอันเปนขอจํากัด ก็ไมไดทําใหคุณคาความเปน “คน”                      
ของเดก็คนนัน้ลดลงแตอยางใด เขายงัคงตองการ “โอกาส” ไมวาจะเปนโอกาส
ที่จะมีชีวิตอยูรอด โอกาสไดรับการเลี้ยงดูทั้งรางกายและจิตใจอยางดี 
โอกาสที่จะมีสวนรวมในการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น โอกาส                 
ที่จะไดรับความคุมครองใหพนจากการกีดกันหรือการทารุณทุกรูปแบบ 
รวมไปถึงโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนาและรับการศึกษาท่ีเหมาะสม                    
กับขอจํากัดดานความพิการของตน
 มหาวทิยาลัยเชยีงใหมในฐานะสถานศึกษาทีมุ่งสรางความเสมอภาค
ทางการศึกษาใหแกทรัพยากรมนุษยของประเทศ สิ่งที่มหาวิทยาลัย
สามารถหยิบยื่นใหกับเด็กพิการไดดีที่สุด คือ “โอกาส” ทางการศึกษา            
ในระดับอุดมศึกษา ใหพวกเขาไดเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยดวยระบบ 
การคัดเลือกที่ตอบสนองความแตกตางและขอจํากัดเฉพาะบุคคล จึงเปน
ที่มาของโครงการพิเศษสําหรับนักเรียนพิการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม           
ไดเริม่จดัทาํมาอยางเปนทางการตัง้แตปการศกึษา 2551 มาจนถงึปจจบุนั
มีนักศึกษาพิการเรียนรวมใน 13 คณะ รวมทั้งส้ิน 66 คน ใน 5 ประเภท
ความพกิาร คอื 1) บกพรองทางการเหน็ (ตาบอด/ตาเลอืนราง) 2) บกพรอง
ทางการไดยิน (หูหนวก/หูตึง) 3) บกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ 4) บกพรองทางการเรียนรู (การอาน/การเขียน/การคิด
คํานวณ) และ 5) บุคคลออทิสติกศักยภาพสูง ภายใตการจัดสิ่งอํานวย   
ความสะดวก สือ่ เทคโนโลยี บรกิารและความชวยเหลืออืน่ใดทางการศกึษา
สาํหรบันักศกึษาพกิาร โดยงานบรกิารสนับสนนุนกัศกึษาพกิาร (Disability 
Support Services: DSS) สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
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 ดวยขอจํากัดท่ีเฉพาะของนักศึกษาพิการแตละคน จึงไมใช             
เ ร่ืองง ายนักในการเรียนรวมกับนักศึกษาทั่วไปที่สอบเขามาเรียน                         
ในมหาวทิยาลยัดวยระบบการคดัเลอืกทีเ่ขมขน ดงันัน้การใหความ “ชวยเหลอื” 
อยางเปนระบบ ถกูตอง และสมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation 
Assistance) คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย (Human Right) อารยะ        
สถาปตย (Universal Design) และการดํารงชีวิตอิสระของผูพิการ               
(Independent Living) รวมถึงเช่ือมั่นวามนุษยทุกคนสามารถพัฒนาได 
สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะใชเปนกรอบในการใหความ
ชวยเหลอืใหนกัศึกษาพกิารสามารถประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนรวมกนั
ไดในที่สุด
 ปจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีนักศึกษาพิการเรียนร วม                       
ใน 5 ประเภทความพกิาร  โดยมหาวทิยาลยัเชยีงใหมไดใหความชวยเหลอื          
ตาม “ความจําเปนตองการพิเศษ” (Special Needs) มีความแตกตาง             
ไปตามขอจํากัด ดังนี้
 1. นักศึกษาบกพร่องทางการเห็น

  1.1 ตาบอด - ใหบริการเอกสารอักษรเบรลล ภาพพิมพนูน 
ดวยระบบคอมพิวเตอร หนงัสอืเสยีงระบบเดซ่ี เครือ่งแสดงผลอักษรเบรลล 
เคร่ืองจดบันทึกอักษรเบรลล บริการอานขอสอบ บริการนําทาง                    
ระบบเพื่อนชวยเพื่อน โปรแกรมตาทิพย ซึ่งเปนโปรแกรมอานจอภาพ
สําหรับคนตาบอด รวมถึงการสอนเสริม และการสรางความคุนเคย            
กับสภาพแวดลอม และการเคลื่อนไหวสําหรับคนตาบอด (Orientation 
and Mobility หรือ O&M ) ซึ่งเปนหัวใจที่สําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิต
อิสระดวยตนเองของคนตาบอด
  1.2 ตาเลือนราง - ใหบริการเอกสารขยายใหญ โปรแกรม 
Zoom Text Magnifier/Screen Reader ซึ่งเปนโปรแกรมขยายจอภาพ
และอานจอภาพสําหรบัคนตาเลือนราง เครือ่งขยายภาพตัวอกัษร (CCTV) 
และการสอนเสริม
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 2. บกพร่องทางการได้ยิน

  2.1 หูหนวก - ใหบริการลามภาษามือ และการสอนเสริม
  2.2 หูตึง - ใหบริการเคร่ืองชวยฟง บริการฝกพูด และการ
สอนเสริม
 3. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว                 

หรือสุขภาพ ใหบริการเกาอี้รถเข็น (Wheelchair) เคร่ืองชวยเดิน 
(Walker) MP3 เมาทชนิดพิเศษ (Trackball) เกาอี้อาบนํ้า ที่พักเทา              
ทางลาด/ราวจับ หองนํ้า ที่จอดรถผูพิการ ลิฟท การจด/ถอดคําบรรยาย 
และการสอนเสริม
 4. บกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ Learning                   

Disabilities: LD การใหความชวยเหลอืนกัศกึษากลุมนีจ้ะแบงไปตาม
ประเภทของการบกพรองทางการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปน 3 ดานหลัก            
โดยนักศึกษา 1 คน อาจจะมีความบกพรองดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย  
ดานรวมกัน ไดแก 1) ดานการอาน (Reading) 2) ดานการเขียน (Written 
expression) 3) ดานคณิตศาสตร (Mathematics) เราไมสามารถ              
ชวยเหลือนักศึกษาที่บกพรองทางการเรียนรูทุกคนดวยวิธีการสําเร็จรูป
เพยีงรูปแบบเดยีวได แตตองออกแบบการชวยเหลอืเฉพาะบคุคลตามสภาพ
ปญหาที่แตกตางกันไป เชน การสอนเสริมตัวตอตวั
 5. บุคคลออทิสติกศักยภาพสูง ใหบริการคําปรึกษาที่ยึด
หลักจิตวิทยาสําหรับเด็กออทิสติก และเทคนิคการปรับพฤติกรรม และ    
การสอนเสริม
 นอกจากระบบการใหความชวยเหลือที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม                
จัดใหแลว การมีเครือขายใหความชวยเหลือผู พิการที่หลากหลาย                      
เปนสิง่จาํเปนทีต่องใหความสาํคญั ทัง้นีเ้พือ่พฒันาระบบการใหความชวยเหลอื
ของเราใหไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอยางดีที่สุด 
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 แมวาจะมีระบบการใหความชวยเหลือที่ดีเยี่ยม แตปจจัยสําคัญ          
ที่ทําใหนักศึกษาพิการประสบความสําเร็จในการเรียนได คือ ความมุงมั่น
ของตัวนักศึกษาเอง ประกอบกับความตั้งใจจริง ความอดทน และความ
พยายามที่จะกาวขามผานขอจํากัดของตนเองเพื่อไปใหถึงฝงฝน นั่นคือ 
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร อยางไรก็ตาม หลายคนไปถึงฝน            
ตามกําหนดเวลา หลายคนไปถึงชา และบางคนไปไมถึงฝน ดังนั้นหากใคร         
สักคนที่มากไปดวยขอจํากัด เกิดมาพรอมความพิการ สามารถมองเห็น            
ความฝนของตนเองไดแมตาจะมืดบอด ไดยินความฝนของตนเองแมวา           
หจูะหนวกสนิท และสดุทายเดนิไปถงึฝงฝนไดแมรางกายจะน่ังอยูบนเกาอี้
รถเข็น หรอืไมมแีขนทีจ่ะยืน่ไปไขวควาในสิง่ทีมุ่งหวงั การแสดงความช่ืนชม
และยินดีกับนักศึกษาพิการเหลานี้จากสวนลึกของจิตใจ คงเปนของขวัญ
สําคัญที่เราชาวกองพัฒนานักศึกษามอบใหพวกเขาได
 จากวันที่ไดรับโอกาสเขามาเรียนรวมในมหาวิทยาลัย ชวงเวลา          
ไดรบัการดแูลชวยเหลอื จนถงึวนัทีส่าํเรจ็การศกึษา สาํหรบันกัศกึษาทัว่ไปนัน้ 
มอีะไรท่ีตองจดจําและเปนความทรงจํามากมาย แตสาํหรับนกัศึกษาพิการ
คงเหมือนมหากาพย  เรื่องยาวในชีวิตที่สร างให ทั้ งความทรงจํา                                   
ความภาคภูมิใจ ความมีตัวตน อนาคต อาชีพ และศักยภาพท่ีจะชวยให
พวกเขา...

สามารถเปล่ียนตนเองจาก “ภาระ” 

ให้เป็น “พลัง” ได้ในที่สุด

นั้นคือ จุดมุงหมาย แนวทางการดําเนินงานและสัมฤทธิผล
ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดพยายามทุมเทการทํางานตลอด 7 ปที่ผานมา

66



เรื่องน่ารู้จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 งานพฒันานกัศกึษาสูสากลและแนะแนว เพือ่สนบัสนนุการพฒันา
นกัศกึษาภายใตการดแูลของอาจารยทีป่รกึษา งานพฒันานกัศกึษาสูสากล
และแนะแนวไดมีบริการตาง ๆ ดังนี้
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 ทุนการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีนโยบายใหความชวยเหลือนักศึกษา                  
ทีข่าดแคลนทนุทรพัยในการศกึษา โดยจดัสวัสดกิารดานการเงนิใหนกัศกึษา
ที่มีความจําเปน (นักศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือดานการเงิน                         
เพื่อการศึกษา สามารถติดตอโดยตรงได ที่หนวยกิจการนักศึกษา                       
คณะที่นักศึกษาสังกัด) ดังนี้ 
 1. เงินทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมกันรณรงค
จดัหาเงนิชวยเหลอืพเิศษมลูคาทนุละ 10,000 บาท จากผูมจีติศรทัธาทัว่ไป 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ผานการสอบเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย            
ในการศึกษา เพื่อใชจายเปนคาเดินทางไปรายงานตัวเปนนักศึกษา                   
เชน คาเครือ่งแตงกายในภาคการศึกษาที ่1 ของปการศกึษา คนละ 10,000 บาท 
เงินทุนการศึกษาดังกลาวจัดสรรใหนักเรียนทุกปการศึกษา โดยมีนักเรียน
ที่ผานการคัดเลือก จํานวนประมาณ 100 คนตอปการศึกษา นักเรียนที่มี
ความประสงคจะขอรับเงินดงักลาว ตองย่ืนใบสมัครผาน http://sdd.oop.
cmu.ac.th
 2. ทุนการศึกษาส่วนกลาง เปนทุนการศึกษาที่เจาของทุน 
ไมไดระบุใหนักศึกษาคณะใดคณะหน่ึง โดยเฉพาะ มีจํานวนปละประมาณ 
600 ทุน
 3. ทุนการศึกษาคณะ เปนทุนการศึกษาท่ีเจาของทุนระบุ
คณะของนักศึกษาที่ตองการจะใหทุนการศึกษา มีจํานวนปละประมาณ 
1,500 ทุน (ยกเวนบัณฑิตวิทยาลัย) 
  นักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาไดทั้งขอ 2 และ              
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ขอ 3 แตนักศึกษาจะมีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษาเพียงทุนเดียวเทานั้น              
โดยนักศึกษาที่ประสงคขอรับทุนการศึกษาคณะใหติดตอคณะท่ีนักศึกษา
สังกัด หรือนักศึกษาท่ีประสงคจะสมัครขอรับทุนการศึกษาสวนกลาง 
สามารถดูรายละเอียดและสมัครไดที่ http://sdd.oop.cmu.ac.th
 ทั้งน้ี กรณีสมัครขอรับทุนการศึกษาสวนกลาง มหาวิทยาลัย                        
จะมปีระกาศแจงเงือ่นไขและวิธกีารรับสมัครใหนกัศกึษาทราบ ปการศึกษาละ 
2 ครั้ง ดังน้ี
 ครัง้ที ่1 รบัสมัครเฉพาะนักศึกษาช้ันปที ่1 เพ่ือขอรับทนุการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปการศึกษานั้น ๆ
 - กําหนดการรับสมัคร ภายในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม     
 - ดําเนินการสัมภาษณ  ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม  
      (วันเสาร-อาทิตย)
 - ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา 
  ภายในเดือน พฤศจิกายน 
 ครั้งที่ 2 รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นป เพื่อรับทุนการศึกษา ประจํา
ปการศึกษาถัดไป 
 - กําหนดการรับสมัคร ภายในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
 - ดําเนินการสัมภาษณ ภายในเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 
      (วันเสาร-อาทิตย)
 - ดาํเนนิการตรวจเย่ียมบาน ภายในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
 - ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
  ภายในเดือนกรกฎาคม 

 4. บริการเงินยืมฉุกเฉินมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีกองทุนสําหรับใหนักศึกษายืมเงิน           
โดยไมคิดดอกเบี้ย ในกรณีที่นักศึกษาขาดเงินฉุกเฉินและมีความจําเปน 
ตองใชจายในการศึกษาอยางเรงดวน นักศึกษาจะตองติดตอขอรับ                 
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แบบฟอรมเงนิยมืดงักลาวไดที ่ หนวยพฒันาคณุภาพนกัศกึษาในคณะทีน่กัศกึษา
สังกัด ซึ่งเง่ือนไขในการยืมอยูในดุลยพินิจของคณะ ทั้งนี้ หากคณะไมมี          
เงนิยมืฉกุเฉนิเพยีงพอ นกัศกึษาสามารถยืน่แบบฟอรมขอรบัเงนิยมืฉกุเฉนิ
มหาวิทยาลัย โดยนักศกึษาตองตดิตอขอรับแบบฟอรมขอรับเงินยมืดังกลาว
ที่คณะและไดรับการตรวจสอบขั้นตนจากคณะแลว 
 หลักเกณฑในการขอยืมและคืนเงินยืมฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย
  1) เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดลงทะเบียนเรียน
   ในภาคการศึกษานั้น ๆ
  2) มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหยืมตามความจําเปน 
  3) นกัศึกษาจะตองไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รกึษา 
   คณบดี หรือรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของคณะ
   ที่นักศึกษาสังกัด
  4) ในกรณีที่ผู ปกครองหรือผู อุปการะของนักศึกษา
   ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยกะทันหันหรือประสบ
   อัคคีภัย วาตภัย ลมละลาย หรือภัยพิบัติอยางอ่ืน
   ที่สงผลกระทบตอนักศึกษาระหวางที่กําลังศึกษาอยู
   โดยตรง ใหคณะที่นักศึกษาสังกัดเสนอมหาวิทยาลัย
   พิจารณา โดยใชเงินจากกองทุนฉุกเฉินนี้ ชวยเหลือ
   นักศึกษาเปนกรณี ๆ ไป
  5) ในกรณทีีม่เีหตผุลและความจาํเปนอยางอืน่ เพือ่สนบัสนนุ
   การศึกษาของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งใหอยู ใน
   ดุลยพินิจของอธิการบดีเปนกรณีพิเศษเปนราย ๆ ไป 
   ดวยการใหยืมหรือใชเงินกองทุนนี้
  6) นักศึกษาที่ยืมเงินฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   จะตองคืนเงินยืมฉุกเฉินภายในภาคการศึกษานั้น ๆ 
  7) กรณีที่นักศึกษายังไมไดชําระคืนเงินยืมฉุกเฉินภายใน
   กําหนด กองพัฒนานักศึกษาจะแจงหนี้สินของนักศึกษา
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   ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อดําเนินการยับยั้ง
   การลงทะเบียนเรียนของนักศกึษาผูนัน้ในภาคการศึกษา
   ตอไป และเพื่อระงับการอนุมัติปริญญาบัตร

 5. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปนกองทุนสําหรับ
นักศึกษาใหกู ยืมเพื่อเปนคาใชจายในสวนของคาเลาเรียนตามอัตรา                      
คาเลาเรียนท่ีรัฐบาลกําหนด แลวคอยผอนใชคืนในภายหลังเมื่อสําเร็จ         
การศกึษาหรอืเลกิการศกึษาแลวตามเกณฑทีก่องทนุกาํหนด โดยแบงออก
เปน 2 สวน ไดแก คาเลาเรียน และคาครองชีพ โดยผูที่มีความประสงค          
ขอกูยืมเงินกองทุนฯ นี้จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษา นกัศกึษาท่ีประสงคจะขอกูยมืเงินดงักลาว 
สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ งานทุนการศึกษาและ  
สรางเสริมสขุภาวะ กองพัฒนานักศกึษา หมายเลขโทรศัพท 053-941-360 
หรือ http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/studentloan และหนวยกิจการ
นักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด 

 สทิธกิารรับบริการด้านสุขภาพของนักศกึษามหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ ประจําปี 2561

 นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมมสีทิธใินการรบับริการดานสขุภาพ 
ดังน้ี
 1. สิทธิบริการอนามัยนักศึกษา

  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมชําระคาบํารุงสุขภาพ               
พรอมกับการลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2          
ภาคการศึกษาละ 100.- บาท และภาคเรียนฤดรูอน 70.- บาท นกัศกึษาจะได
รับสิทธิบริการอนามัยในวงเงิน 20,000.- บาท/คน/ปการศึกษา โดยจาย
เกินจากสิทธิที่รัฐจัดให (สวนเกินสิทธิที่รัฐจัดให เชน คายานอกบัญชี               
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ยาหลัก / คาวัสดุอุปกรณการแพทย / คาหองพิเศษและอาหารพิเศษ             
กรณีนอนโรงพยาบาล / นักศึกษาไมใชสิทธิที่รัฐจัดใหประสงคใชสิทธิ
บริการอนามัย) และนักศึกษาตางชาติที่ชําระคาธรรมเนียมบํารุงสุขภาพ 
ตามประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ                   
และแนวทางปฏิบตัใินการเขารบับริการสุขภาพของนักศกึษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม

 2. สทิธปิระกันสุขภาพถว้นหนา้ โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่

  นกัศกึษาท่ีมสีญัชาตไิทยเฉพาะระดบัปรญิญาตรีจะไดรบัสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (ถึงแมจะ              
ไมยายทะเบียนบานเขามหาวิทยาลัยเชียงใหม) ควบคูกับสิทธิบริการ
อนามัย ยกเวน กรณีใชสิทธิบุตรขาราชการ หรือสิทธิประกันสังคม                   
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม งานเวชระเบียนและสถิต ิจะข้ึนทะเบยีน
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหเมื่อสิทธิดังกลาวสิ้นสุดลง 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา                     
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในวันรายงานตัวข้ึนทะเบียน                          
เปนนักศึกษาใหม 
 หมายเหตุ : 
 1. นักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนโครงการหลักประกันสุขภาพ             
ถวนหนา (บัตรทอง) สามารถใชสิทธิไดหลังจากลงทะเบียนแลวประมาณ 
1 เดือน
 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเมื่อพนสภาพนักศึกษาแลว                
ใหนักศึกษาติดตอขึ้นทะเบียนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา             
(บัตรทอง) ไดที่โรงพยาบาลที่อยูในทองที่ตามทะเบียนบานของนักศึกษา
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 3. สิทธิเบิกจ่ายตรง

  สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เปนบุตรขาราชการ 
ซึ่งอายุไมเกิน 20 ป หรือเปนขาราชการที่ขึ้นทะเบียนเบิกจายตรง ไมตอง
ชําระเงินคารักษาพยาบาล กรณีไมไดขึ้นทะเบียนเบิกตรงใหสํารองจาย      
คารักษาพยาบาล แลวนําใบเสร็จรับเงินไปเบิกเงินคืนตามสิทธิบุตร
ขาราชการและสิทธิขาราชการตอไป (ยกเวนกรณีอุบัติเหตุจากรถ                      
ไมสามารถใชสิทธิได)
  การขึ้นทะเบียนโครงการเบิกจายตรงโรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม นักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่มีสิทธิ เปนบุตรของขาราชการหรือ             
เปนขาราชการ (ยกเวนรัฐวิสาหกิจ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)             
และเทศบาล) สามารถข้ึนทะเบียนพิมพลายน้ิวมือในวันรายงานตัว                     
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม กรณีไมไดขึ้นทะเบียนพิมพลายน้ิวมือ                  
ในวันขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษาใหม ใหตดิตอขอขึน้ทะเบยีนไดที ่ศูนยรบัเงนิ 3 
อาคารศรีพัฒน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ไดทุกวันเวนวันหยุด
ราชการตั้งแตเวลา 8.30 น. – 15.00 น.
  กรณีนักศึกษาเปนบุตรขาราชการ เมื่อมีอายุครบ 20 ปขึ้นไป 
ใหนําสําเนาบัตรนักศึกษา และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ติดตอ           
ลงทะเบยีนท่ี ศนูยสขุภาพมหาวทิยาลยัเชยีงใหม หรอืงานเวชระเบยีนและ
สถิติ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
(นักศึกษาที่ ได ลงทะเบียนไว แล วในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม                              
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จะนําเอกสารดังกลาวมาลงทะเบียน
บัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหทันที)

 4. สิทธิประกันสังคม

  กรณีนกัศกึษาใชสทิธปิระกนัสงัคม หากตองการใชสทิธบิตัรทอง
รวมกับการใชสิทธิประกันสุขภาพนักศึกษา (สิทธิบริการอนามัย)                         
ใหยกเลิกสิทธิบัตรประกันสังคมท่ี สํานักงานประกันสังคมจังหวัดท่ีสังกัด      
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แลวนําหลักฐานจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัด พรอมสําเนาบัตร
นกัศึกษา และสําเนาบัตรประชาชนอยางละ 1 ชดุ ตดิตอที ่งานเวชระเบียน 
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี หลังจากนั้น 6 เดือน จึงจะสามารถใชสิทธิ
บัตรทองได (สิทธิประกันสังคมไมสามารถใชร วมกับสิทธิบัตรทอง              
ตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง)

 5. สิทธิประกันอุบัติเหตุ

  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมชําระคาประกันอุบัติเหตุ 
พรอมกบัการลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่1 คนละ 100.- บาท / ปการศกึษา 
โดยเบิกคาประกันอุบัติเหตุได ในวงเงิน 3,000.- บาท (คาใชจายสวนเกิน
จาก 3,000.- บาท พิจารณาตามประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
ผูประสบภัยจากรถรวมกับสิทธิบริการอนามัยและสิทธิประกันสุขภาพ           
ถวนหนา)

 การรับบริการรักษาพยาบาลสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เงื่อนไขการรับบริการ ใหนักศึกษาแสดงหลักฐานดังนี้
  - บัตรประจําตัวนักศึกษาทุกคร้ัง หรือใบเสร็จลงทะเบียน
ภาคการศึกษาปจจุบัน
  - บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถาย
  - บัตรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (ถามี)
 1.  กรณีเจ็บปวยทั่วไปในเวลาราชการ รับบริการที่ 
  - ศนูยสขุภาพมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ตัง้อยูทีบ่รเิวณฝงทศิ
ตะวันตกของสโมสรขาราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขางหอพักหญิง 
อาคาร 1 เปดบริการตั้งแตวันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00 - 16.00 น. 
(เวลาทําการของแพทย 09.00 - 15.30 น.) เวนวันหยุดราชการและ                  
วันหยุดนักขัตฤกษ หมายเลขโทรศัพท 0-5394-3181
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  ในชวงระยะเวลาต้ังแตวนัรายงานตัวขึน้ทะเบียนเปนนกัศกึษาใหม 
ภาคการศึกษาท่ี 1 จนถงึประมาณกลางเดือนกนัยายนของแตละปการศึกษา 
ศนูยสขุภาพมหาวทิยาลยัเชยีงใหมจะขยายเวลาในการใหบรกิารเปนกรณพีเิศษ 
ในวันทาํการ จากเดิมเวลา 08.00 – 16.00 น. เปน 08.00 - 20.00 น.
  - คลินิกผูปวยนอก ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว ตั้งอยูที่
ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร เปดบริการตั้งแต                   
วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00 - 11.30 น. และเวลา 13.00 - 15.30 น. 
เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ (เฉพาะผูปวยใหม หมายถึง            
ผูปวยทีย่งัไมเคยรบับรกิารที ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม  ในชวงเวลา 
11.00 - 15.00 น. ใหติดตอทําบัตรใหมที่ศูนยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระบารมี หมายเลขโทรศัพท 0-5394-6539)
   ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองสงตัวเข ารับการรักษา              
เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม สถานบริการสขุภาพทัง้ 2 แหง
จะมีใบนําสงเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมตอไป
 2. กรณีเจ็บป วยทั่วไปนอกเวลาราชการ รับบริการที่                             
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
  - หลังเวลา 15.00 - 20.00 น. และวันหยุดราชการ                   
เวลา 08.30-12.30 น. รบับรกิารที ่ หองตรวจนอกเวลาประกนัสงัคม (108) 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (ขอใหเขารับบริการกอนหองตรวจ             
ปดทําการ 1 ชั่วโมง 30 นาที เนื่องจากกรณีแพทยสั่งตรวจเลือด เอ็กซเรย          
จะตองรอผลประมาณ 1 ชั่วโมง ) 
  - หลงัเวลา 20.00 - 24.00 น. รบับรกิารท่ี หองตรวจนอกเวลา 
เบอร 10 อาคารบุญสม มารตนิ โดยยืน่หลกัฐานตามเง่ือนไขการรับบรกิารที่ 
เวชระเบียนเบอร 19 (ขางหองฉุกเฉิน)
  - หลังเวลา 24.00 น. รับบริการที่ หนวยตรวจฉุกเฉิน                  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โดยพบพยาบาลที่โตะคัดกรองผูปวย 
และย่ืนหลักฐานตามเงื่อนไขการรับบริการที่ เวชระเบียนเบอร 19                   
(ขางหองฉุกเฉิน)
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 3. กรณีอุบัติเหตุตาง ๆ และเจ็บปวยฉุกเฉิน รับบริการที่                  
หนวยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โดยพบพยาบาล            
ที่โตะคัดกรองผู ป วย และยื่นหลักฐานตามเงื่อนไขการรับบริการที่                   
เวชระเบียนเบอร 19 (ขางหองฉุกเฉิน)
 4. กรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ              
รับบริการไดที่ หนวยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม         
สถานพยาบาลใกลที่เกิดเหตุ ทั้งของรัฐและของเอกชน
  1)  กรณเีกดิอบุตัเิหตปุระสบภยัจากรถทีไ่ดจดัทาํประกนัภยั
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
    - กรณเีขารบัการรกัษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม และโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  สามารถตรวจสอบสิทธิตามพระราชบัญญตัิ
คุมครองผูประสบภัยจากรถไดคารกัษาพยาบาล จาํนวนเงิน 30,000.- บาทแรก 
ซึง่ใชสทิธจิากรถท่ีนกัศกึษาขับข่ีหรอืโดยสาร โดยไมคาํนงึถงึวาจะมีคูกรณี
หรอืไมกต็าม โดยนกัศกึษาไมตองสาํรองจายเอง ทางโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหมจะเรียกเก็บจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน                    
ผูประสบภยัจังหวดัเชยีงใหมแลวแตกรณ ีสวนคาใชจายทีเ่กนิจาก 30,000.- 
บาทแรก สามารถใชสทิธบิตัรประกันสขุภาพถวนหนารวมกับสทิธนิกัศกึษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
    - กรณเีขารบัการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  
หรือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ไมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได                    
ใหนําใบเสร็จรับเงินพรอมแนบใบรับรองแพทย ติดตอขอเบิกคาประกัน
อุบัติเหตุในวงเงิน 3,000.- บาท/อุบัติเหตุ ที่งานสรางเสริมคุณธรรม               
และวินัยนักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานมหาวิทยาลัย              
ในวันจนัทร วนัพธุ และวนัศกุร เวนวนัหยดุราชการในเวลา 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 - 16.30 น.
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  ขอยกเวน  ความคุมครองที่ไมสามารถจายคาสินไหมได
     เปนลม หนามดื การเจ็บปวย โรคประจาํตวั การตดิเชือ้
     ที่มิไดเกิดจากอุบัติเหตุ
     ปวดเม่ือย ปวดคอ ปวดหลัง กลามเน้ืออักเสบ
     เอ็นอักเสบจากโรคประจําตัว เลนกีฬาหักโหม
     การยกของหนัก ไมถือเปนอุบัติเหตุ
     การเลนกีฬาเส่ียงภัย เชน ชกมวย แขงรถ แขงเรือ 
     แขงมา แขงสเก็ต สกี โดดรม เลนบอลลูน บันจี้จั๊มพ 
     เครื่องรอน ปนเขา ไตเขา ดํานํ้า เลนวัตถุระเบิด 
     ปนอัดลม
     การรกัษารากฟน ใสเดอืยฟน เขาเฝอกฟน การครอบฟน 
     การถอนฟน การอุดฟน การขูดหนิปนู การตอเติมฟน 
     ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแลวฟนบิ่น การทําฟนปลอม
     ซอมฟน เติมฟน
     การสําลักอาหาร หรือ อาหารติดคอ ยกเวนกางปลา
     ติดคอ
     คาบริการทางการแพทยอื่น ๆ คาทําบัตร คาบํารุง
     รักษา คาใชจายตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับการรักษา
     พยาบาล เชน คานํ้า คาโทรศัพท คาชุด Set-admit 
     คาเบ็ดเตล็ด คาขนมขบเค้ียว ฯลฯ คามัดจํา พ.ร.บ. 
     คา Service Charge คารถพยาบาล คายานพาหนะ 
     คาการพยาบาลพิเศษ คาแพทยเขียนใบเคลม
     คาแพทยนิติเวช
     ไมเทาคํ้ายัน อวัยวะเทียม ไมชวยพยุง เสื้อพยุงไหล 
     รถเข็น รองเทารองเฝอก Support ซึ่งโรงพยาบาล
     จะเขียนเปนรายการคาเวชภัณฑ 2

77



     การรกัษาทางเวชกรรม หรอืศลัยกรรม เชน แผลหาย
     แลวแตนูนหรือแผลเปนรอยดาง ตองมีการผาตัด 
     ตกแตง เพื่อมิใหมองดูนาเกลียด
     การทะเลาะวิวาท ภยัสงครามและภัยจลาจล การเกิด
     อุบัติเหตุขณะอยู ภายใตฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด 
     การฆาตวัตาย การทาํรายตัวเอง การกออาชญากรรม 
     การเปนเจาหนาที่หรืออาสาสมัครเขาปฏิบัติการ
     ในสงครามหรือปราบปราม
     การพนจากสภาพนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 
     บุคลากรของสถาบันศึกษานั้น
    - กรณีประสบภัยจากรถมีคูกรณีและตองการใชสิทธิ
ประกนัภยัรถคูกรณ ีตองเปนไปตามเงือ่นไขดงันี ้คอื 1) มผีลคดีจากตํารวจ
หรือคําสั่งศาลเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งไดระบุวาคูกรณีเปนฝายผิด โดยมี   
การเปรียบเทียบปรับจากเจาหนาท่ีตํารวจ หรือกรณีฟองศาล ศาลได
พิพากษาเรียบรอยแลวคูกรณีเปนฝายผิด 2) ตองติดตอบริษัทประกันภัย
รถคูกรณีเพื่อออกหนังสือรับรองคารักษาพยาบาลใหกับโรงพยาบาล 
เนื่องจากการรับมอบอํานาจใหโรงพยาบาลเรียกเก็บคารักษาพยาบาล          
จากบรษิทัประกนัภยัรถคูกรณตีองไดรบัหนงัสอืรบัรองจากบรษิทัประกนัภยั
โรงพยาบาลจึงจะสามารถเรียกเก็บคารักษาพยาบาลได เนื่องจาก พ.ร.บ. 
ใหสทิธโิรงพยาบาลรบัมอบอาํนาจไดเฉพาะบรษิทัประกนัภยัจากรถทีผู่ปวย
ขับขี่หรือโดยสารเทานั้น
  2)  กรณีเกิดอุบัติ เหตุจากรถที่ ไม ได จัดทําประกันภัย                 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
    - ไมมีคูกรณี ตองรับผิดชอบคารักษาพยาบาลจากรถ 
ที่ไมไดจัดทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 จํานวน 30,000.- บาทเอง เนื่องจากกฎหมายบังคับใหรถ              
ทกุคนัตองจัดทําประกันภัย โดยโรงพยาบาลจะใชสทิธ์ิประกันอบุตัเิหต ุ(PA) 
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3,000.- บาท ที่เหลืออีกจํานวน 27,000.- บาท จะตองรับผิดชอบเอง                 
สวนคาใชจายที่เกินจาก 30,000.- บาทแรก สามารถใชสิทธิ์บัตรประกัน
สุขภาพถวนหนารวมกับสิทธิประกันสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม (สิทธิบริการอนามัยนักศึกษา)
    - มคีูกรณี ตองเปนไปตามเง่ือนไขดงันี ้คอื 1) มผีลคดี
จากตํารวจหรือคําสั่งศาลเรียบรอยแลวระบุคูกรณีเปนฝายผิด มีการ          
เปรยีบเทยีบปรบัจากเจาหนาทีต่าํรวจ หรอืกรณฟีองศาล ศาลไดพพิากษา
เรียบรอยแลวคูกรณีเปนฝายผิด 2) ตองมีการเปรียบเทียบปรับฝายรถ              
ผูปวยขอหาไมจัดทําประกันภัยรถ และ 3) ตองติดตอบริษัทประกันภัยรถ
คูกรณี เพือ่ออกหนังสอืรบัรองคารกัษาพยาบาลใหกบัโรงพยาบาล เนือ่งจาก
การรับมอบอํานาจใหโรงพยาบาลเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากบริษัท
ประกนัภยัรถคูกรณตีองไดรบัหนังสอืรบัรองจากบรษิทัประกันภยัโรงพยาบาล
จงึจะสามารถเรียกเก็บคารกัษาพยาบาลได เนือ่งจาก พ.ร.บ. ใหสทิธิโ์รงพยาบาล 
รับมอบอํานาจไดเฉพาะบริษัทประกันภัยจากรถที่ผูปวยขับขี่หรือโดยสาร
ในสวนของคาเสียหายเบื้องตนเทานั้น
 5.  กรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุถึงแกชีวิต
  นกัศกึษาประสบอบุตัเิหตถุงึแกชวีติ บรษิทัประกนัภยัอบุตัเิหตุ 
จายคาสนิไหมทดแทน จาํนวน 30,000.- บาท และมหาวทิยาลยัจายสมทบ
ในวงเงินไมเกิน 70,000.- บาท เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน              
แกผูปกครอง
 6.  กรณีนักศึกษาถึงแกชีวิตดวยสาเหตุอื่น ๆ ที่ไมใชอุบัติเหตุ
  หากนกัศกึษาเสยีชวีติดวยสาเหตอุืน่ทีไ่มใชอบุตัเิหต ุจะไดรบั
คาปลงศพ 10,000.- บาท จากบริษัทประกันภัย แตเวนการเสียชีวิตจาก
การติดเชื้อ HIV
 7.  กรณีรับการรักษาโดยการนอนโรงพยาบาล
  รบับรกิารไดเฉพาะทีโ่รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหมเทานัน้ 
โดยใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ควบคูกับสิทธินักศึกษา
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ซึง่นกัศกึษาจะไดรบัสวสัดกิารคาหองพเิศษสาํหรบั
นักศึกษาและคาอาหารพิเศษ ยกเวน คาเฝาไขพิเศษ และคาหองพิเศษ              
ที่นอกเหนือไปจากหอผูปวยพิเศษท่ีโรงพยาบาลจัดไวบริการสําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมเทานั้น และไมรับผิดชอบคาใชจาย                    
ในการนอนโรงพยาบาลอื่น ๆ
 8. กรณีนักศึกษาตางชาติ
  ใหบคุคลท่ีไมมสีญัชาติไทย (ยกเวน บคุคลท่ีรอไดสญัชาติไทย) 
ที่มาศึกษา แลกเปล่ียน ทําวิจัย หรือทํากิจกรรมอ่ืนใดในมหาวิทยาลัย              
จัดทําประกันสุขภาพสวนบุคคล กอนมาศึกษาหรือทํากิจกรรมรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 9. กรณีนักศึกษาที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
  รับบริการเหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยแสดง
บัตรประชาชน และบัตรประจําตัวนักศึกษา หากขึ้นทะเบียนเปนผูมีสิทธิ                   
จะไดรบัสทิธเิทยีบเทาสทิธปิระกนัสขุภาพถวนหนา ยกเวน ไมสามารถเขา
โครงการโรคเฉพาะได เชน โครงการผาตัดเปลี่ยนไต การบําบัดทดแทนไต
ดวยการลางไตทางชองทอง (CAPD) มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอม            
นํ้าเหลือง โรคเลือดออกงาย และยา ED จ (2) เปนตน โดยขอรับบริการ
เรือ่งตรวจสอบสิทธแิละรบัรองคารกัษาพยาบาลไดที ่ งานสังคมสงเคราะห 
อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 2
 10. กรณีฝกงานนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
  กรณคีณะไดมกีารนาํนกัศกึษาไปฝกงาน หรอืทาํกจิกรรมเสริม
หลักสูตรนอกเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ซึ่งในบางคร้ังจะมี
นกัศกึษาเจบ็ปวย จาํเปนตองไดรบัการรกัษาในโรงพยาบาลในพืน้ทีฝ่กงาน
หรือทํากิจกรรมน้ัน ๆ เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถวนหนาอยางครอบคลุมนอกเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง                      
จังหวัดเชียงใหม จึงมีขอปฏิบัติ ดังนี้
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    -  คณะ/หนวยงานทําหนังสือแจงโรงพยาบาลในพื้นที่          
ดังกลาว (ตามตัวอยาง)
    - กรณีนักศึกษาเจ็บปวยจําเปนตองรับการรักษา                 
ในโรงพยาบาลดังกลาว ใหแจงความจํานงตอเจาหนาที่เวชระเบียนในการ           
ขอใชสิทธิการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถวนหนา พรอมทั้งแสดง              
บัตรประจําตัวประชาชน
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(ตัวอยางหนังสือสงตัวนักศึกษาฝกงานตางจังหวัด) 

 
 

ศธ ............(.........)/       คณะ..... 
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
        239 ถนนหวยแกว อําเภอเมือง 
        จังหวัดเชียงใหม 50200 
     วันที่.............................................................  
 
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล..............................................จงัหวดั................................................ 
 
 ดวยคณะ .......................................... มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนํานักศึกษาจํานวน ........... คน มาฝก
ปฏิ บั ติ งาน  ณ  ......................................ตํ าบ ล  .......... .............................................อํ า เภ อ 
...........................................................จังหวัด ........................................................... ระหวางวันที่
.......................................................ถึงวันท่ี .......................................... 
 ในการน้ี ขอแจงความประสงคในการขอใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาของนักศึกษา ซึ่งมีโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถานพยาบาลหลักตามรายชื่อ ดังนี้ 
 1. นาย/นาง/นางสาว.............................เลขประจาํตัวบตัรประชาชน......................... 
 2. นาย/นาง/นางสาว.............................เลขประจําตัวบัตรประชาชน..........................  
 3. นาย/นาง/นางสาว.............................เลขประจําตัวบัตรประชาชน.........................  
 หากมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลนักศึกษาตามรายชื่อดังกลาว กรุณาเรียกเก็บคารักษาพยาบาล  
ไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในกรณีอุบัติเหตุ ใหนักศึกษาชําระเงินเองในวงเงินไมเกิน 3,000 บาท 
แลวนําใบเสร็จพรอมใบรับรองแพทยเบิกคืนจากงานวินัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทย าลัยเชียงใหม  
สวนเกินสิทธิประกันอุบัติเหตุ เรียกเก็บตามสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
     (.................................................................)  
   คณบดีคณะ........................................................มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 
 
 

82



 
(ตัวอยางหนังสือสงตัวนักศึกษาฝกงานภายในจังหวัดเชียงใหม) 

 
ศธ ............(.........)/       คณะ..... 
        มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
        239 ถนนหวยแกว อําเภอเมือง 
        จังหวัดเชียงใหม 50200 
 
     วันที่.............................................................  
 
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล..............................................จังหวัด.............................................. .. 
ดวยคณะ .......................................... มหาวิทยาลยัเชียงใหม ไดนาํนกัศึกษาจาํนวน ........... คน มาฝก 
ปฏิบัติงาน ณ ......................................ตําบล .......................................................อําเภอ ........ .......... 
......................................จังหวัด ........................................................... ระหวางวันท่ี.......................... 
.............................ถึง วนัท่ี........................................................... 
 
 ในการน้ี ขอแจงความประสงคในการขอใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาของนักศึกษา ซึ่งมีโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตรม หาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถานพยาบาลหลัก ตามรายชื่อ ดังนี้ 
 1. นาย/นาง/นางสาว.............................เลขประจําตัวบัตรประชาชน.........................  
 2. นาย/นาง/นางสาว.............................เลขประจาํตัวบตัรประชาชน.......................... 
 3. นาย/นาง/นางสาว.............................เลขประจําตัวบัตรประชาชน.........................  
 หากมีคาใชจายในการรักษาพยาบาลนักศึกษาตามรายชื่อดังกลาว 
- กรณีผูปวยใน กรุณาเรียกเก็บคารักษาพยาบาลไปยังสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- กรณีผูปวยนอก กรุณาเรียกเก็บคารักษาพยาบาลไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
- ในกรณีอุบัติเหตุ ใหนักศึกษาชําระเงินเองในวงเงินไมเกิน 3,000 บาทแลวนําใบเสร็จพรอมใบรับรองแพทย
เบิกคืนจากงานวินัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนเกินสิทธิประกันอุบัติเหตุ เรียกเก็บตาม
สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
     (.................................................................)  
    คณบดีคณะ........................................... มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
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 11. กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินระหวางกลับภูมิลําเนาชวงปดภาค           
การศึกษา 
  รบับรกิารตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีใหบรกิารประกันสขุภาพ
ถวนหนา โดยใหแจงขอใชสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)                
ทีเ่วชระเบยีนของโรงพยาบาลดงักลาว กอนพบแพทย และแสดงบตัรประจาํตัว
ประชาชน (หมายเหตุ หากนักศึกษาชําระเงินสด จะไมสามารถนําใบเสร็จ
รับเงินมาขอเบิกเงินคืนได)
 12. กรณีนักศึกษาตองชําระคารักษาพยาบาลเอง
  - ยานอกบัญชียาหลัก ยกเวน กรณีที่ไดรับการอนุมัติ
   จากผูอํานวยการโรงพยาบาลแลว
  - การตรวจรักษายาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง
  - การผาตัด ตกแตงเสริมสวย
  - คาเฝาไขพิเศษ
  - คารกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลอืน่หรอืสถานพยาบาลอืน่ 
   ซึ่งไมใชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
 13. บริการอื่น ๆ
  บริการรับ - สงนักศึกษาที่ เจ็บปวยท่ีหอพักนักศึกษา                      
ไปโรงพยาบาล
  สํานักงานหอพักนักศึกษาจัดบริการรถรับ-สงนักศึกษา                     
ทีเ่จ็บปวย ในเวลาราชการ โทรศพัท  0-5394-4744 และนอกเวลาราชการ 
โทรศัพท 0-5394-3046 

 อาจารย์ที่ ปรึกษาด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร                    

และกิจกรรมกีฬา

 อาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา            
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งเพื่อทําหนาที่  ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และดูแล
นักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา                           
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ตามความสนใจ โดยมุงเนนใหนกัศกึษาเกิดการเรียนรูและพฒันาทกัษะชีวติ
ตนเองใหเปนคนด ีคนเกง มคีวามสขุ เปนสมาชกิของสงัคมและเปนพลเมอืงดี
ของชาติ เปนประชากรที่สมบูรณในสังคมโลก อาจารยที่ปรึกษาดานน้ี               
มีความสําคัญในการกระตุ น สงเสริม และสนับสนุนการทํากิจกรรม                      
ทีมุ่งเนนการพฒันาตวัเองของนกัศกึษา ดานความซือ่สัตย ความรบัผดิชอบ 
และมีจิตอาสา สนับสนุนการเปนผูนําและผูตามที่ดี 
 คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรม
  1.  มนุษยสัมพันธที่ดี 
  2.  มีความรับผิดชอบ
  3.  รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
  4.  มคีวามรูกวางขวาง ทนัเหตกุารณทกุ ๆ  ดาน ทัง้เศรษฐกจิ 
    สังคม และการเมือง 
  5.  มีเหตุผลและความสามารถในการแกปญหา 
  6.  มีความเมตตากรุณา 
  7.  มบีคุลกิชางสังเกต ไวตอการรับรูและเขาใจส่ิงตาง ๆ  ไดรวดเร็ว 
  8.  มีหลักจิตวิทยาในการใหคําปรึกษา 
  9.  มีความประพฤติเหมาะสมท่ีเปนแบบอยางที่ดี 
  10. มีประสบการณในหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

 สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรม ควรเรียนรูและปฏิบัติ
  1.  ศึกษา กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และวิธีดําเนินการ
    หาขอมูลในแงมุมตาง ๆ 
  2.  นดัพบนกัศกึษาในความดูแลกอนการเสนอแผนกจิกรรม 
    กอนการทํากิจกรรม และหลังวันจัดกิจกรรม
  3.  ใหความสนใจเปนพเิศษแกนกัศกึษาทีม่ปีญหาดานตาง ๆ 
    เมือ่มปีญหาเก่ียวกบัการดาํเนนิกจิกรรมควรใหคาํปรกึษา
    แกนักศึกษา
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  4.  ติดตามขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย 
    ขาวสงัคมและการเมอืง เพือ่นาํมาใชในการใหคาํปรกึษา
    แนะนําแกนักศึกษา 
  5.  สนใจที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานเทคนิคในการให
    คําปรึกษาและดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหมีลักษณะของอาจารย
    ที่ปรึกษาที่ดี 

 เทคนิคการทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาดานกิจกรรม เมื่อตองให
คําปรึกษาและคําแนะนํา 
  1. ใหคําแนะนํา (Advising) ใหการชวยเหลือแกนักศึกษา 
   เรื่องที่ เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ ใช กันอยู 
   เป นประจํา เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวย
   ความเรียบรอย
  2. ใหคําปรึกษา (Counseling) ชวยเหลือใหนักศึกษาเขาใจ 
   สภาพแวดลอมและปญหาท่ีเผชิญอยูและสามารถใช
   ความเขาใจดังกลาวมาแกปญหาหรือตัดสินใจเลือก
   เปาหมายในการดําเนินการใหสอดคลองกับเปาหมาย
   วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม โดยตองอาศัยทักษะ
   ดานตาง ๆ เชน
     ทักษะการฟง (Listening) เพื่อใหทราบเหตุและผล
     ที่เกิดขึ้นในการฟง อาจารยที่ปรึกษาอาจสะทอน
     ขอความหรือตีความใหกระจางชัด หรือถามคําถาม
     เพือ่ใหทราบถงึปญหาและความตองการของนักศกึษา 
     ทักษะการนํา (Leading) เพื่อกระตุนใหนักศึกษา
     ไดสํารวจ และกลาแสดงออกถึงความรูสึก เจตคติ 
     คานิยม หรือวัตถุประสงคเปาหมาย
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     ทักษะการสะทอนกลับ (Reflecting) เพื่อชวยให
     นกัศกึษาเขาใจตนเองเก่ียวกับความรูสกึ ประสบการณ 
     หรือปญหาไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น
     ทักษะการต้ังคําถาม (Questioning) ควรใชคําถาม
     ที่เหมาะสมและใชคําถามเพ่ือใหไดคําตอบท่ีแนชัด 
     โดยมจีดุมุงหมายเพือ่สรางความเขาใจในแงมมุตาง ๆ  
     ของนักศึกษา 
     ทักษะการตีความ (Interpretation) เพ่ืออธิบาย
     ความหมายของเหตกุารณใหนกัศกึษาไดเขาใจปญหา
     ที่อาจไมไดคาดหมายมากอน และชวยใหนักศึกษา
     ไดเขาใจถึงปญหาใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น
     ทักษะการสรุป (Summarizing) เพื่อสรุปเรื่องราว
     ตาง ๆ เพราะมีเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนปญหามากมาย 
     หรือสามารถใชในการสรุปในโอกาสท่ีจะสิ้นสุด
     การใหคําปรึกษา 
     ทักษะการใหขอมูล (Information) เพื่อใหขอมูล
     ประกอบดานตาง ๆ  สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ 
     เพื่อใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจหรือเปนแนวทาง
     ในการแกปญหา 
     ทักษะการใหกําลังใจ (Encouragement) เพื่อชวย
     กระตุนใหนกัศกึษากลาสูปญหาเกดิความมัน่ใจ และ
     พรอมที่จะแกไขปญหา        
     ทักษะการเสนอแนะ (Suggestion) เพ่ือเสนอ
     ความคิดเห็นท่ีเหมาะสม นําไปสูการแกไขปญหา 
     โดยเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดใชเหตผุลในการตดัสนิใจ
     ไดดวยตนเอง
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เรียน อาจารยที่ปรึกษาทุกทาน
 ตามท่ี สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ไดจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา เนื่องในโอกาส    
ขึ้นป การศึกษาใหม  2561 สํานักทะเบียน            
และประมวลผลจึงขอถือโอกาสนี้สื่อสารสาระ
สําคัญเรื่องบทบาทอาจารยที่ปรึกษา ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับงานทะเบียนการศึกษา ซึ่งมักจะพบ
อยูเสมอในทุกภาคการศึกษา
 แมว าอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาใหม           
รหัส 61 หลายๆ ทาน เคยปฏิบัติหนาที่มาอยาง   
ต อเนื่อง  และหลายท านก็ปฏิบัติหน า ท่ีได                     

บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
กับปัญหาของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่อาจารย์ที่ปรึกษาพึงระวัง 
แจ้งเตือน ให้คําปรึกษา และ
แนวทางแก้ไขให้แก่นักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยทศพร  พิชัยยา
รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
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อยางเรียบรอยและราบรื่น โดยความราบรื่นเหลานั้น นาจะเกิดจากปจจัย                  
ที่สําคัญหลายประการ คือ
 ความเขาใจในโครงสรางหลักสูตร และเงื่อนไขของกระบวนวิชา
ตาง ๆ
 ความเขาใจในขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติตาง ๆ เชน 
ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ระเบียบคาธรรมเนียม             
การศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยปฏิทินการศึกษา ประกาศ
มหาวิทยาลัยวาดวยวิชาโท แนวปฏิบัติวาดวยการขออนุมัติหลังกําหนด       
เปนกรณีพิเศษ
 ความเขาใจในกระบวนการลงทะเบียน เชน การลงทะเบียน            
ลวงหนา การลงทะเบียนเพื่อขอรับอักษร V การถอนกระบวนวิชา                   
โดยไดรับอักษร W
 การรายงานตัวเพื่อคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
 ประเด็นตาง ๆ  ทีไ่ดกลาวไปขางตนนัน้ หากนักศกึษาและอาจารย
ที่ปรึกษามีความรูและความเขาใจอยางถูกตอง ปฏิบัติถูกตอง นักศึกษา           
มีความรับผิดชอบตอตนเอง ก็จะมีความราบร่ืนตลอดระยะเวลา                           
ในการศึกษา
 อยางไรก็ตาม มีประเด็นท่ีสําคัญ ๆ จะขอฝากอาจารยที่ปรึกษา         
ไดศึกษาและใหคําแนะนําแกนักศึกษา คือ

 การลงทะเบียนกระบวนวิชา

 1. มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม  ให บริการระบบลงทะเบียน                             
ผานอนิเทอรเนต็ ซึง่ในการลงทะเบยีนกระบวนวชิาผานระบบอนิเทอรเนต็            
ของนักศึกษาน้ัน สํานักทะเบียนและประมวลผลแนะนําใหอาจารย                       
ที่ปรึกษาชวยใหคําแนะนําในการลงทะเบียน เพื่อใหการลงทะเบียน                     
มีความถูกตองและเปนไปตามโครงสรางของหลักสูตรของนักศึกษา                     
โดยอาจารยทีป่รกึษาสามารถเขาไปตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศกึษา
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ผานระบบฯ ไดตลอดเวลา หากเห็นวานักศึกษาลงทะเบียนไมเปน                    
ไปตามที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนํา อาจารยอาจใชวิธีระงับการลงทะเบียน             
และติดตอใหนักศึกษาไปพบอาจารยที่ปรึกษาได
 2. นักศึกษาขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกําหนดเปนกรณีพิเศษ 
เน่ืองจากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาไมครบตามโครงสรางของ
หลักสูตร ซึ่งประเด็นปญหาดังกลาวเกิดจากนักศึกษาไมไดตรวจสอบ
กระบวนวิชาท่ีเรียนมาวาครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตรที่นักศึกษา
เรียนหรือไม ซึ่งในกรณีนี้จะขอเพิ่มกระบวนวิชาเปนกรณีพิเศษไมได               
เพราะไมถือวาเปนเหตุสุดวิสัย แตเกิดจากนักศึกษาไมไดตรวจสอบเอง
  ประเด็นนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผลแนะนําใหอาจารย
ที่ปรึกษาชวยแนะนําใหนักศึกษาตรวจสอบความถูกตองและครบถวน          
ของกระบวนวิชาที่เรียนมาวาครบตามโครงสรางของหลักสูตรหรือไม               
ในชวงทีม่หาวทิยาลยัเปดใหนกัศกึษาลงทะเบยีน หากนกัศกึษาลงทะเบยีน
ไมครบ โดยเฉพาะในชัน้ปสดุทาย หรอืภาคการศกึษาสดุทาย จะไดแนะนาํ
ใหนักศึกษาลงทะเบียนไดครบในชวงเวลาของการลงทะเบียน เพื่อให
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได
 3. ในชวงทายของภาคการศึกษา นกัศกึษาอาจขอถอนกระบวน
วิชาโดยไดรับอักษร W โดยมีกําหนดไวในปฏิทินการศึกษาวา วันสุดทาย
ของการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษร W คือวันใด อยางไรก็ตาม                    
แต ละภาคการศึกษาจะมีนักศึกษาบางรายขอถอนกระบวนวิชา                             
โดยไดรับอักษรลําดับขั้น W หลังกําหนดเปนกรณีพิเศษ โดยนักศึกษา              
ใหเหตุผลวา หาอาจารยที่ปรึกษาไมพบ อาจารยที่ปรึกษาไปตางประเทศ             
ซึ่งประเด็นนี้ ไมสามารถขอถอนเปนกรณีพิเศษได ถือวาไมใชเหตุสุดวิสัย 
เพราะอาจารยทีป่รกึษาสามารถมอบหมายใหอาจารยทานอ่ืนเซ็นอนุญาต
แทนได
  ประเด็นน้ีจึงอยากใหอาจารยที่ปรึกษาสื่อสารกับนักศึกษา            
ในความดูแลวา หากอาจารยที่ปรึกษาไมอยู อาจารยไดมอบหมายให
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อาจารยทานใดสามารถเซ็นอนุญาตแทนได เพ่ือนักศึกษาจะไดสามารถ 
ถอนกระบวนวชิาไดตามกาํหนดเวลาในปฏทินิการศกึษา (ทัง้นี ้หากอาจารย
ไมไดมอบหมายไว หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชาสามารถตัดสินใจ  
หรือมอบหมายแทนได)
 4. การลงทะเบยีนเพือ่ใชบรกิารของมหาวทิยาลยั นกัศกึษาอาจ
ตัดสินใจลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัยไดในหลายกรณี               
เชน กรณีทีไ่มประสงคจะลงทะเบียนกระบวนวิชา แตประสงคจะใชบรกิาร
ของมหาวิทยาลยั กรณทีีน่กัศกึษาเรียนกระบวนวิชาครบตามหลักสูตรแลว 
แตนักศึกษาไดรับอักษรลําดับข้ัน I หรือ P และประสงคจะทําคาดวา             
จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ นักศึกษาจะตองลงทะเบียน                
เพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถดําเนินการแกอักษรลําดับ          
ขั้น I หรือ P และทําคาดวาจะสําเร็จการศึกษาได
  ประเด็นนี้ สํานักทะเบียนและประมวลผลแนะนําใหอาจารย
ที่ปรึกษาชวยแนะนํานักศึกษาดวยวา เนื่องจากนักศึกษาบางราย                     
ยงัไมทราบวา กรณีทีไ่มมกีระบวนวชิาทีจ่ะลงทะเบยีน แตประสงคจะแกอกัษร 
ลาํดับขัน้ หรอืทาํคาดวาจะสาํเรจ็การศกึษาจะตองลงทะเบยีนเพ่ือใชบรกิาร
ของมหาวิทยาลัยดวย
 5. กรณีของการพนสถานภาพการเปนนักศึกษาจากการ                       
ไมลงทะเบียนกระบวนวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมิได                     
ลงทะเบยีนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย และ/หรือมิไดลาพักการศึกษา 
ภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา ในแตละภาคการศึกษามี
นกัศกึษาจํานวนหนึง่มไิดดาํเนินการอยางใดอยางหน่ึง (ลงทะเบยีนกระบวนวิชา       
ลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย หรือลาพักการศึกษา) และ            
ไมสามารถตดิตอได เมือ่พน 30 วนัหลงัเปดภาคการศกึษากจ็ะถกูประกาศ
ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
  ประเด็นนี้จึงอยากให อาจารย ที่ปรึกษาช วยดูแลและ                          
ใหคาํแนะนาํแกนกัศึกษา หากนกัศกึษาไมไดลงทะเบียนเรียน ใหรบีตดิตอ
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คณะทีน่กัศกึษาสงักดั หากนกัศกึษาเรยีนครบตามโครงสรางหลกัสตูรแลว       
แตประสงคจะแกอักษรลําดับขั้น I หรือ P ใหนักศึกษาดําเนินการ                      
ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย หากในภาคการศึกษาน้ัน 
นักศึกษาไมประสงคจะเรียนใหดําเนินการลาพักการศึกษา และหาก                  
ไมประสงคจะเรียนตอใหนกัศึกษาดําเนินการลาออกจากการเปนนกัศึกษา
 6. กรณีของการพนสถานภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจาก                  
มผีลการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑอยางใดอยางหนึง่ หรอืเรยีกอยางไมเปน
ทางการวา รไีทร เพราะ GPA สาํนกัทะเบียนและประมวลผลจะแจงรายชือ่
นักศึกษาท่ีอยูในขายพนสถานภาพการเปนนักศึกษาใหคณะเพื่อแจง
อาจารยที่ปรึกษารับทราบ
  ประเด็นนี้จึงอยากใหอาจารยที่ปรึกษาชวยใหคําปรึกษา            
และดูแลนักศึกษากลุมดังกลาวเปนพิเศษ เนื่องจากวานักศึกษากลุมน้ี             
อยูในขายที่จะพนสถานภาพนักศึกษา อันเนื่องมาจากผลการเรียน ดังนั้น            
จึงอยากใหอาจารยทีป่รกึษาชวยใหคาํปรกึษา ดแูล และใหความชวยเหลือ
นักศึกษากลุมนี้อยางใกลชิด เพื่อปองกันไมใหนักศึกษากลุมดังกลาว               
พนสถานภาพการเปนนกัศกึษา เนือ่งจากผลการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑ
อยางใดอยางหนึ่ง 
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การติดต่อ
ขอรับบริการ
ของนักศึกษา

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การขอโอนมาเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ฝายงานที่รับผิดชอบ  ฝ ายแนะแนว
และรบัเขาศกึษา (ชัน้ 2) โทร. 0 5394 8918
 - สอบถามรายละเ อียดเ ก่ียวกับ
  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์โอนมาเปน
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  และจํานวนที่คณะเปดรับสมัคร
  นกัศึกษาโอนยายสถาบัน ในแตละป
  การศึกษาประมาณเดือนมีนาคม
  ของทุกป
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 - หากคณะใดท่ีเปดรับสมัครนักศึกษาโอนยายสถาบันและผูสมัคร
  มคีวามสนใจสามารถขอรับใบสมัครไดที ่ฝายแนะแนวและรับเขาศกึษา 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล ไมนอยกวา 45 วัน กอนเปด
  ภาคการศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา
 - การรับโอน มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบ
  ของคณะภาควิชา และ/หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายแนะแนวและรับเข าศึกษา (ชั้น 2)                    
โทร. 0 5394 8918
 - สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
  เพ่ือปริญญาท่ีสอง และจํานวนท่ีคณะเปดรับสมัครนักศึกษา
  เพื่อปริญญาที่สองในแตละปการศึกษาประมาณเดือนมีนาคม
  ของทุกป
 - หากคณะใดท่ีเปดรบัสมคัรนกัศกึษาเพ่ือปริญญาทีส่อง และผูสมคัร
  มีความสนใจสามารถขอรับใบสมัครไดที่ ฝายแนะแนวและรับเขา
  ศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล ไมนอยกวา 45 วัน 
  กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา
 - การรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข าศึกษา
  โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชา
  ที่เกี่ยวของ

การรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเป็นนกัศกึษาระดับปริญญาตรี

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายแนะแนวและรับเข าศึกษา (ชั้น 2)                       
โทร. 0 5394 8915
 - ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักทะเบียนและ
  ประมวลผลจะกําหนดรหัสประจําตัวนักศึกษาใหสามารถดู
  รหัสประจําตัวนักศึกษาไดที่ www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/
  undergraduate
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 - ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตามประกาศรายชื่อและรหัสประจําตัวนักศึกษา 
  ใหไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา
  ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พรอมดวยหลักฐานตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
  ประกาศใหทราบ
 - ผูทีไ่มไปรายงานตวัภายใน 10 วนันบัจากวนัทีก่าํหนดใหไปรายงานตวั 
  จะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา
 - การรายงานตัวขึน้ทะเบียนเปนนกัศกึษาหลังกาํหนด ใหนาํหลักฐาน
  ไปรายงานตัวท่ี ฝายแนะแนวและรับเขาศึกษา สํานักทะเบียน
  และประมวลผล (ชั้น 2)

การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายแนะแนวและรับเข าศึกษา (ชั้น 2)                    
โทร. 0 5394 8917
 นกัศึกษาท่ีประสงคจะทําบัตรประจําตวันกัศึกษา เพือ่ใชแทนบัตรเดิม 
จะตองปฏิบัติดังนี้
 1. ติดตอเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียน
  และประมวลผล พรอมแนบหลักฐานดังนี้
  - กรณีบัตรสูญหาย 
  - กรณีบัตรโดนเคร่ืองเอทีเอ็มยึด                          
  - กรณีบัตรหมดอายุ
  - กรณีบัตรชํารุด                
  - กรณีเปลี่ยนแปลงขอมูล 
 2. เจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล และพิมพเอกสารแบบฟอรมคําขอ
  ทาํบตัรนกัศกึษา พรอมทัง้ลงลายมอืชือ่และประทบัตรามหาวทิยาลัย
 3. ใหนักศึกษานําแบบฟอรมคําขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
  ทีป่ระทบัตราเรียบรอยแลวไปตดิตอขอทาํบัตรใหมที ่ธนาคารไทยพาณิชย 
  สาขาคณะแพทยศาสตร หรือสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม

แนบบัตรนักศึกษาเดิม

แสดงบัตรประจําตัวประชาชน
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การตรวจสอบปฏิทินการศึกษา

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายบรหิารหลกัสตูร ตารางสอนและตารางสอบ 
(ชั้น 2) โทร. 0 5394 8919
 ในกรณีที่มีความประสงคจะตรวจสอบกําหนดการ เชน การเปด-ปด
ภาคการศึกษา วันเขาชั้นเรียนในแตละภาคการศึกษา การลงทะเบียน
กระบวนวิชา การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา สามารถตรวจสอบไดจากปฏิทิน
การศึกษา ประจําปการศึกษา โดยสืบคนไดที่ www.reg.cmu.ac.th      
ขาวปฏิทินการศึกษา 

การขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 

      ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1)             
โทร. 0 5394 8925
 นกัศกึษาทีป่ระสงคจะขอแกไขขอมลูใหตดิตอขอรบับรกิารท่ี เคานเตอร
บริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล พรอมกับแนบ
สําเนาหลักฐานที่ไดรับรองสําเนาถูกตองแลว ดังนี้
 - การขอแกไขตัวสะกดชื่อ/นามสกุล
 
 - การขอเปล่ียนชื่อ/นามสกุล 
 
 
 - การแจงเปลี่ยนที่อยูใหม

สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
สําเนาบัตรประชาชนที่เปนชื่อ/
นามสกุลใหม
กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
แนบสาํเนาทะเบยีนบานทีอ่ยูใหม
ของผูปกครอง
กรณนีกัศกึษาระดบับัณฑติศกึษา 
แนบสาํเนาทะเบียนบานฉบับใหม
ที่ตองการเปลี่ยนแปลง

สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (Passport)
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การตรวจสอบวัน เวลา สถานที่เรียน และวนั เวลาสอบ

กระบวนวิชา 

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝ ายบริหารหลักสูตร  ตารางสอนและ               
ตารางสอบ (ชั้น 2) และฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชั้น 1)             
โทร. 0 5394 8920
 สามารถตรวจสอบขอมูลตารางสอนและตารางสอบในแตละ                    
ภาคการศกึษาไดที ่www.reg.cmu.ac.th ทัง้นี ้หากมกีารแกไข เปลีย่นแปลง 
สามารถสอบถามไดที่ ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 
สําหรับกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี และฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิต
ศึกษา สําหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา หรืองานบริการการศึกษา
ของคณะเจาของกระบวนวิชา

การตรวจสอบการใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝ ายบริหารหลักสูตร  ตารางสอนและ                
ตารางสอบ (ชั้น 2) โทร. 0 5394 8920
  นักศึกษาที่ประสงคจะขอทราบรายละเอียดของหลักสูตรและ
กระบวนวิชา หรือขอคาํปรกึษาเก่ียวกบัการใชหลกัสตูร เชน ขอใชหลักสตูรใหม
หรอืหลกัสตูรปรับปรุง ขอใชวชิาโทและขอใชกระบวนวิชาแทนกัน สามารถ
สอบถามไดจากอาจารยที่ปรึกษา งานบริการการศึกษาของคณะ และ             
ฝายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ 
 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดดังนี้
  - ขอมูลหลักสูตรและกระบวนวิชา  
  - ขอมูลเกี่ยวกับประกาศวิชาโท และกระบวนวิชาที่ใชแทนกัน  
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การโอนและเทียบโอนหน่วยกิต

 ฝายงานที่รับผิดชอบ  ฝ ายบริหารหลักสูตร  ตารางสอนและ              
ตารางสอบ (ชั้น 2) โทร. 0 5394 8921  
 การโอนและเทียบโอนหนวยกิต  มีดังนี้
 1. การโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  นักศึกษาท่ีประสงคจะขอโอนหนวยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  สามารถศึกษารายละเอียด วธิกีาร เงือ่นไข ขัน้ตอนการดําเนนิการ
  ไดที่ www3.reg.cmu.ac.th/reg-transfer
 2. การเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
  นักศึกษาท่ีประสงคจะขอโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  สามารถศึกษารายละเอียด วธิกีาร เงือ่นไข ขัน้ตอนการดําเนนิการ
  ไดที่ www3.reg.cmu.ac.th/reg-transfer

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ                     

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝ ายบริหารหลักสูตร  ตารางสอนและ                  
ตารางสอบ (ชั้น 2) โทร. 0 5394 8921  
 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษา            
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู การศึกษาในระบบของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถศึกษารายละเอียดวิธีการ เง่ือนไข                     
ขั้นตอนการดําเนินการไดที่ www3.reg.cmu.ac.th/reg-transfer
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การรับรองรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชา

 ฝายงานท่ีรบัผดิชอบ ฝายบรหิารหลกัสตูร ตารางสอนและตารางสอบ 
(ชั้น 2) โทร. 0 5394 8922  
 นักศึกษาหรือผู สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประสงค           
ใหรับรองเนื้อหากระบวนวิชาตามหลักสูตร และ Transcript ไปเทียบ
กระบวนวิชาในสถาบนัอืน่ ๆ  หรอืนาํไปประกอบการศึกษาตอตางประเทศ 
สามารถติดตอขอรับบริการไดที่เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา              
โดยชาํระคาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยหนงัสอืรบัรอง
รายละเอยีดเนือ้หากระบวนวชิารบัรองครบตามหลักสตูร ชดุละ 300 บาท 
และหนังสือรับรองรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชารับรองเฉพาะ                 
กระบวนวิชา ชุดละ 50 บาท

การลงทะเบียนกระบวนวิชา

      ฝายงานท่ีรบัผดิชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และ                
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศกึษา (ชัน้ 1) โทร. 0 5394 8923 
หรือ 0 5394 8927  
 เอกสารท่ีตองใชประกอบ สําหรับนักศึกษาใหม คือ มชท. 32 (ใบขอ
ลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใชตารางเรียนสําเร็จรูป) สําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
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การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย               

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  ฝายงานทีร่บัผดิชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี และ              
ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศกึษา (ชัน้ 1) โทร. 0 5394 8923
 ภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาไมไดลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ  แตประสงค
จะศึกษาคนควาหรือทํากิจกรรมอ่ืนใด หรือไมประสงคจะลงทะเบียน
กระบวนวิชาใด ๆ  ในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษา
ตองดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
 1. พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน
 2. ลงทะเบยีนดวยตนเองผานระบบ Internet ที ่www.reg.cmu.ac.th
 3. ชาํระคาธรรมเนยีมการศึกษา ภายในกาํหนดระยะเวลาตามปฏิทนิ
  การศึกษา
 กรณีการลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัยหลังกําหนด              
ใหนักศึกษาดําเนินการดังนี้
 1. เขียนคํารองโดยใชแบบฟอรมคําขอทั่วไป และขอความเห็นชอบ
  จากอาจารยที่ปรึกษา
 2. ยื่นคํารองท่ี เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียน
  และประมวลผล ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา 
 3. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษาขั้นตอน         
  ไดจากคูมือการลงทะเบียนกระบวนวิชา

 หมายเหตุ : การลงทะเบียนประเภทน้ีบังคับใชกับนักศึกษา                 
ระดับปริญญาตรี รหัส 50... เปนตนไป
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การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝ  า ย ท ะ เ บี ย น ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญญ า ต รี                             
และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา (ชั้น 1)                           
โทร. 0 5394 8927

ขัน้ตอนปฏิบัติ

สําหรับนักศึกษา สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

สําหรับภาควิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา
- ขอความเห็นชอบ
 ในการลงทะเบียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชา

นักศึกษา
- ให้คําแนะนําการ
 ลงทะเบียน

สํานักทะเบียนและประมวลผล
www.reg.cmu.ac.th

- ให้คําแนะนําการลงทะเบียน
- ตรวจสอบการลงทะเบียน
 ของนักศึกษา 

สํานักทะเบียนและประมวลผล
www.reg.cmu.ac.th

- ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
- แจ้งหรือสามารถเปิด/ปิด/เปลี่ยนแปลง 
 แก้ไขกระบวนวิชา/ขยายตอนจํานวน 
 รับนักศึกษา

สํานักทะเบียนและประมวลผล
www.reg.cmu.ac.th

- ลงทะเบียน
- เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
- ลงทะเบียนหลังกําหนด
- ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เข้าช้ันเรียน
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การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลําดับขัน้ W

       ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1)           
โทร. 0 5394 8927  
 ใหนกัศกึษาท่ีตองการถอนกระบวนวิชา (Withdraw) ยืน่ใบ มชท. 45 
(ใบถอนกระบวนวิชา) ภายในกําหนดเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา 
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ดาํเนนิการถอนกระบวนวิชาโดยไดรบัอกัษรลําดบัข้ัน W ผานระบบ 
  Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th  
 2. พิมพเอกสารใบ มชท. 45 (ใบถอนกระบวนวิชา) ผานระบบ 
  Internet และดําเนินการ ดังนี้
  2.1 นักศึกษาลงลายมือชื่อในใบถอนกระบวนวิชา
  2.2  นําใบถอนกระบวนวิชาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
   ใหความเห็นชอบ และลงลายมือชื่อในใบถอนกระบวนวิชา
 3. ยื่นใบถอนกระบวนวิชาท่ีลงลายมือชื่อแลวที่ เคานเตอรบริการ
  ทะเบียนนกัศกึษา  สาํนักทะเบียนและประมวลผล  และรับคนืสาํเนา
  ใบถอนกระบวนวิชา สวนท่ีระบุวา สําหรับนักศึกษา เพื่อเก็บไว
  เปนหลักฐาน
 4. ตรวจสอบการยืนยันการถอนกระบวนวิชาภายหลังยื่นใบถอน
  กระบวนวิชาผานระบบ Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th 
  หากมีสัญลักษณอักษรลําดับข้ัน W ปรากฏ แสดงวา การถอน
  กระบวนวิชานั้นสมบูรณแลว
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การลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา           

โดยได้รับอักษรลําดับขัน้ V

        ฝายงานท่ีรับผิดชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
โทร. 0 5394 8927  
 การขออักษรลําดับขั้น V
  1. นักศึกษาท่ีประสงคจะขอเขาเรียนในฐานะผูเขารวมศึกษา 
   โดยไดรบัอักษรลาํดบัขัน้ V ในกระบวนวชิาใด นกัศกึษาจะตอง
   ลงทะเบียนวิชานั้น และไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแลว
  2. ดําเนินการลงทะเบียนขอเขาเรียนในฐานะผูเขารวมศึกษา 
   (อกัษรลําดบัขัน้ V) และพิมพเอกสาร ใบ มชท. 46 ผานระบบ 
   Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th ภายในระยะเวลา
   ที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา
  3. นําใบ มชท. 46 ไปขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
   อาจารยผูสอน และหัวหนาภาควิชาเจาของกระบวนวิชา 
  4. นําใบ มชท. 46 ยื่นท่ีเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา 
   สํานักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
   ในปฏิทินการศึกษา
  5. นําใบ มชท. 46 สวนท่ี 2 ไปย่ืนตออาจารยผูสอน เพื่อเปน
   หลักฐานการขอเขาเรียนในฐานะผูเขารวมศึกษา
  6. เก็บใบ มชท. 46 สวนท่ี 3 ไวเปนหลักฐาน
 การขอเปล่ียนอักษรลําดับขั้น V เปนการวัดและประเมนิผล
  1. ขอรับใบคําขอท่ัวไปท่ีคณะ แลวนําไปขอความเห็นชอบ
   จากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และหัวหนาภาควิชา
   เจาของกระบวนวิชา เพื่อขออนุมัติเปนลายลักษณอักษร
  2. นาํหลักฐานดงักลาวไปยืน่ที ่ เคานเตอรบรกิารทะเบยีนนกัศกึษา 
   สํานักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
   ในปฏิทินการศึกษา
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การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาํหนด (หลังระยะเวลา

ลงทะเบยีนผา่นระบบ Internet)

        ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
โทร. 0 5394 8927
 การเตรียมการ
 - ใหนักศึกษานําบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแสดงตอเจาหนาที่
  ฝายทะเบยีนการศกึษาปรญิญาตร ีหรอืเจาหนาทีเ่คานเตอรบรกิาร
  ทะเบียนนกัศึกษาเพ่ือขอรับเอกสารลงทะเบียน (มชท. 42)
 - พบอาจารยทีป่รกึษา เพือ่ขอความเห็นชอบการลงทะเบียนกระบวนวิชา
 - แจงความจํานงที่ภาควิชา/เจาของกระบวนวิชา และภาควิชา
  ไดลงชื่อใน มชท. 42 ตามชองวิชาที่นักศึกษาขอลงทะเบียน
 - ยืน่ มชท. 42 ทีเ่คานเตอรบรกิารทะเบียนนักศึกษา สาํนกัทะเบียน
  และประมวลผล เพื่อบันทึกขอมูลลงทะเบียนของนักศึกษา และ
  ชําระเงิน

การขออักษรลําดับข้ัน V จะสมบูรณ เม่ือไดปฏิบัติครบตาม            
ขั้นตอนขางตนภายในกําหนดเวลาตามปฏิทินของแตละ                 
ภาคการศึกษาเทานั้น
 เมื่อนับจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน 
รวมกับหนวยกิตขออักษรลําดบัขัน้ V แลว ตองไมเกิน 22 หนวยกิต  
ในภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 10 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัสกอน 53 และไมเกิน 9 หนวยกิต
ในภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 53...เปนตนไป 
และกระบวนวิชาท่ีขออักษรลําดบัขัน้ V นัน้ จะตองเปนกระบวนวิชา
ที่ผานเง่ือนไขฯ ที่ตองผานกอนแลว 
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 ขอควรทราบ
  กาํหนดการเก่ียวกับการลงทะเบียนหลังกําหนด เปนไปตามประกาศ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย
  เชยีงใหม ประจําปการศึกษาน้ัน ๆ  (ปรากฏในคูมอืการลงทะเบียน 
  (มชท. 30) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

การลงทะเบียนกระบวนวิชา Selected Topics                  

แต่ต่างตอนกระบวนวิชา (ต่างหัวข้อ)

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชั้น 1) 
โทร. 0 5394 8930
 นักศึกษาตองดําเนินการดังนี้
 1. ลงทะเบียนกระบวนวิชา Selected Topics  ดวยตนเอง 1 ตอน
  กระบวนวิชาในระบบของการลงทะเบียนลวงหนา หรือการ
  ลงทะเบียนผานระบบ Internet หรือการย่ืนเอกสารลงทะเบียน
  หลงักําหนด ตามข้ันตอน และตามกําหนดการในปฏิทนิการศกึษา 
  พรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระบบของมหาวิทยาลัย
 2. นักศึกษาติดตอเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา เพื่อแจง
  ความประสงคจะขอลงทะเบียนกระบวนวิชา Selected Topics 
  ตางหัวขอ หรือตางตอนกระบวนวิชา (โดยผานความเห็นชอบ
  จากอาจารยที่ปรึกษาแลว)
 3. ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาท่ี หองการเงิน เคานเตอรบริการ
  ทะเบียนนักศึกษา
 4. เก็บใบเสร็จรับเงินไว เป นหลักฐาน และตรวจสอบรายชื่อ
  ในใบสรุปผลการลงทะเบียนที่สงไปยังคณะ
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การลาพักการศึกษา สําหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
โทร. 0 5394 8925 
 ภาคการศึกษาปกติที่นักศึกษามีความจําเปนไมสามารถลงทะเบียน
กระบวนวิชาเรียนนักศึกษาตองลาพักการศึกษาเพ่ือรักษาสถานภาพ             
การเปนนกัศกึษา ภายในกําหนดเวลา 30 วนั นับจากวันเปดภาคการศึกษา 
นักศึกษาตองดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เขาระบบการลาพักการศึกษา เพือ่รกัษาสถานภาพการเปนนกัศกึษา 
  เพื่อบันทึกคําขอลาพักการศึกษาผ านระบบ Internet ที่ 
  www.reg.cmu.ac.th และพิมพใบคําขอ
 2. ลงลายมอืชือ่ในใบคาํขอ และนาํไปขอความยนิยอมและลายมอืชือ่
  จากผูปกครองเสนอผานอาจารยที่ปรึกษา
 3. ยื่นใบคําขอที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อนํา
  เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 4. ติดตอเคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียน
  และประมวลผล เพื่อชําระคารักษาสถานภาพ
 5. นําใบเสร็จรับเงินพรอมใบคําขอยื่นท่ี งานบริการการศึกษา 
  คณะนักศึกษาสังกัด

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี (ชั้น 1) 
โทร. 0 5394 8924
 นกัศึกษาระดบัปริญญาตรทีีป่ระสงคจะลาออกจากการเปนนกัศกึษา 
ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 1. เข าระบบลาออกจากการเปนนักศึกษา บันทึกคําขอลาพัก
  การศึกษาผานระบบ Internet ที่ www.reg.cmu.ac.th และ
  พิมพใบคําขอ
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 2. ลงลายมอืชือ่ในใบคาํขอ และนาํไปขอความยนิยอมและลายมอืชือ่
  จากผูปกครองเสนอผานอาจารยที่ปรึกษา
 3. ยื่นใบคําขอท่ีงานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด
  เพื่อนําเสนอคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา               
(ชั้น 1) โทร. 0 5394 8935 หรือ  0 5394 8935 
 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล ตามระยะเวลาท่ีกําหนด              
ในปฏทินิการศกึษา โดยมขีัน้ตอนการรายงานตวัคาดวาจะสาํเรจ็การศกึษา 
ดังนี้
 1. นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหกรอกขอมูลผานระบบ 
  Internet ที่ www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect ตามวันท่ี
  กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา พรอมพิมพแบบฟอรมคาดวาฯ 
  และตรวจสอบขอมูลทั้งหมดใหถูกตอง
 2. นําแบบฟอรมคาดวาฯ ที่พิมพออกมาแลว 
  - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใหยื่นชําระคาธรรมเนียม
   ที่ ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  - สาํหรับนกัศกึษาระดับบณัฑติศกึษา ใหยืน่ชาํระคาธรรมเนียม
   ที่ห องการเงิน  เคาน  เตอร บริการทะเบียนนักศึกษา 
   สํานักทะเบียนและประมวลผล
 3. นาํแบบฟอรมคาดวาฯ และใบเสรจ็รบัเงนิ ยืน่ถายรูปทีห่องถายรูป 
  เคานเตอรบริการทะเบียนนักศึกษา และตรวจขอมูลในหนังสือ
  รบัรองการสําเรจ็การศึกษา (ฉบับใหนกัศกึษาตรวจสอบ) พรอมท้ัง
  ลงช่ือรบัรองความถูกตอง หากทําไมครบขัน้ตอนถอืวาการรายงานตัว
  คาดวาฯ เปนโมฆะ และตองดําเนินการรายงานตัวคาดวาฯ 
  ในภาคการศึกษาถัดไป
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 4. กรณีที่เคยคาดวาจะสําเร็จการศึกษาแลวไมสําเร็จการศึกษา
  4.1 ตองกรอกขอมูลการรายงานตัวใหมทุกครั้ง ในภาคการศึกษา
   ที่สําเร็จการศึกษาตามวันที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา
   ผานระบบ Internet ที ่ www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect 
   พรอมพิมพเอกสารท่ีกรอกขอมูลแลว และตรวจสอบขอมูล
   ทั้งหมดใหถูกตอง
  4.2 ชําระเงินคาธรรมเนียม เฉพาะหนังสือรับรองการสําเร็จ
   การศึกษา และ Transcript เทานั้น
  4.3 ตองนาํเอกสารรายงานตวัคาดวาฯ และใบเสรจ็รับเงนิทีช่าํระ
   ผานธนาคาร ยื่นถายรูปท่ีหองถายรูป เคานเตอรบริการ
   ทะเบียนนักศึกษา และตรวจขอมลูในหนังสอืรบัรองการสําเร็จ
   การศึกษา (ฉบับใหนักศึกษาตรวจสอบ) พรอมทั้งลงชื่อ
   รับรองความถูกตอง หากทาํไมครบขัน้ตอนถอืวาการรายงานตัว
   คาดวาฯ เปนโมฆะ และตองดําเนินการรายงานตัวคาดวาฯ 
   ในภาคการศึกษาถัดไป
 5. การรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา จะสมบูรณครบถวน
  นักศึกษาตองแจงคาดวาจะสําเร็จการศึกษาทั้ง 3 แหง คือ 
  5.1 ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สํานักทะเบียน
   และประมวลผล ตามวันและเวลาที่กําหนดใหรายงานตัว
   คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา
  5.2 งานบริการการศึกษาคณะท่ีนักศึกษาสังกัด
  5.3 อาจารยที่ปรึกษา
 6. การแตงกายเพ่ือถายรูปในวันรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
  6.1 สําหรับระดับปริญญาตรี แตงเคร่ืองแบบนักศึกษา ไมสวม
   หมวก ไมสวมแวนตา และเครื่องประดับ ทรงผมตองให
   เรียบรอยไมปดตา และผมสีดําเทานั้น
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  6.2 สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ใหแตงกายสุภาพ สวมเส้ือเช้ิต
   ไมมีลวดลาย หรือสวมเส้ือสูทได ไมสวมเคร่ืองประดับ
   และแวนตา
 7. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
  7.1 คาขึ้นทะเบียนปริญญา (ชําระครั้งเดียว) 1,500 บาท
  7.2 คาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา (จัดสงทางไปรษณีย)
  7.3 คา Transcript (จัดสงทางไปรษณีย) 
   (ชุดแรก ราคา 100 บาท, ชุดที่ 2 ราคา 160 บาท, ชุดท่ี 3 
   ราคา 220 บาท)
  7.4 สําหรับคณะที่ตองใชใบประกอบโรคศิลป และใบประกอบ
   วิชาชีพใหขอหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา คนละ 3 ชุด
 8. นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ถาไดรับ
  อักษรลําดับขั้น  P, I และ/หรือ ไมประสงคจะลงทะเบียนกระบวน
  วิชาใด ๆ ในภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเรจ็การศึกษา นักศึกษา
  ตองลงทะเบียนเพ่ือใช บริการของมหาวิทยาลัยและชําระ
  คาธรรมเนียมฯ กอนยื่นรายงานตัวคาดวาฯ มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิ์
  รายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
 9. นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่ตอง
  เปล่ียน/แกไขช่ือ-สกุล ใหแจงเปล่ียน/แกไขช่ือ-สกุล ไดที่
  เคานเตอรบรกิารทะเบียนนกัศกึษา สาํนกัทะเบยีนและประมวลผล 
  ภายในวันสดุทายของการศึกษาตามปฏิทนิการศึกษา หากไมดาํเนนิการ
  ภายในระยะเวลาที่กําหนด สํานักทะเบียนและประมวลผล
  จะไมดําเนินการแกไขขอมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
 10. การอนุมตัใิหสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สภามหาวิทยาลัย
  จะพจิารณาอนมุตัปิรญิญาปละ 3 ครัง้ คอื เมือ่สิน้สดุภาคการศกึษา
  ที่หนึ่ง สิ้นสุดภาคการศึกษาที่สอง และสิ้นสุดภาคฤดูรอน

112



 11. การรบัพระราชทานปรญิญาบตัร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธพีระราชทาน
  ปริญญาบัตรปละคร้ัง โดยจะแจงกําหนดการใหทราบตามท่ีอยู
  ทีไ่ดบนัทกึขอมลูไวในเอกสารรายงานตวัคาดวาจะสาํเร็จการศกึษา 
  และเว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล

การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา            
(ชั้น 1) โทร. 0 5394 8936 หรือ  0 5394 8935
 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1. นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาตองพบอาจารยที่ปรึกษา
  เพื่อตรวจสอบกระบวนวิชาที่ไดลงทะเบียนใหครบตามหลักสูตร
  และเงื่อนไขของสาขาวิชา และขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับ
  ปริญญาตรี จึงจะรายงานตัวคาดวาจะสําเร็จการศึกษาได
 2. สํานักทะเบียนและประมวลผล และงานบริการการศึกษาคณะ
  จะตรวจสอบผลการศึกษาใน มชท. 92 (แบบฟอรมใบเสนอ
  เพื่อขออนุมัติปริญญา) ดังนี้
  2.1 ตรวจสอบกระบวนวิชาใหครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร
   ที่จะสําเร็จการศึกษา
  2.2 ตรวจสอบกลุมวิชาโทใหเปนไปตามประกาศฯ เรื่อง การเปด
   สอนวิชาโทสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมในแตละ
   ปการศึกษา
  2.3 ตรวจสอบความครบถวนของเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
   ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีที่บังคับ
   ใชสําหรับนักศึกษา
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 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 1. นกัศึกษาทีค่าดวาจะสาํเรจ็การศกึษาแลวและเปนผูสาํเรจ็การศกึษา
  ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยแลว 
  ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย
  จึงจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ
 2. สําหรับรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาฯ ที่ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ
  และขอมูลถูกตองสมบูรณแลว ฝายตรวจสอบและรับรองผล
  การศึกษาจะดําเนินการจัดทําเอกสารการสําเร็จการศึกษา ไดแก 
  หนังสอืรบัรองคณุวฒุ ิและใบระเบียนถาวร ใหแกนกัศกึษาท่ีสาํเรจ็
  การศึกษาภายใน 3 สัปดาห
 3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายช่ือและวันท่ีสําเร็จการศึกษา
  ไดที่ www.reg.cmu.ac.th

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา               
(ชั้น 1) โทร. 0 5394 8933 หรือ 0 5394 8935
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะมีกําหนดการใหรายงานตัวขึ้นทะเบียน
บัณฑิตที่ สํานักทะเบียนและประมวลผล ในแตละปผานระบบ Internet              
ที ่www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma สาํหรบับณัฑิตทีป่ระสงคเขารบั
พระราชทานปริญญาบัตร ใหปฏิบัติ ดังนี้
 1. ตรวจสอบรายช่ือที่ www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma 
  ตามคณะที่บัณฑิตสังกัด
 2. เขาระบบดวยรหัสนักศึกษา และเลขบัตรประจําตัวประชาชน
 3. พิมพเอกสารการรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 4. ยืน่บตัรประจาํตวัประชาชนและเอกสารการรายงานตวัขึน้ทะเบยีน
  บัณฑิต เพื่อสแกนบารโคดเขารายงานตัวฯ ในวันรายงานตัว 
  ตามประกาศ
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 5. บัณฑิตลงชื่อในแฟมตามคณะ
 6. สแกนบารโคดออก
 7. คืนเอกสารการรายงานตัวฯ ตามคณะ
 8. รับสูจิบัตรและบัตรเชิญผูปกครอง พรอมเข็มวิทยฐานะ
 สาํหรบับณัฑติทีไ่มเขารบัพระราชทานปรญิญาบตัร ใหปฏบิตั ิดงันี้
 1. หากตองการรับปริญญาบัตรดวยตนเอง ใหมาติดตอขอรับ
  หลังเสร็จสิ้นงานพระราชทานปริญญาบัตรท่ี ฝายตรวจสอบ
  และรับรองผลการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
 2. กรณีขอรับแทน ใหนาํสาํเนาบัตรประชาชนของเจาของปริญญาบัตร 
  ทีเ่ซน็รบัรองสําเนา และมอบฉันทะ นาํมายืน่ขอรับปริญญาบตัรแทน
 3. หากตองการใหสาํนักทะเบยีนฯ จดัสงปรญิญาบตัร ใหดาํเนนิการ
  ดังนี้
  3.1 กรอกท่ีอยูสาํหรบัจดัสงที ่www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma
  3.2 พิมพเอกสารการชําระเงิน นําไปชําระเงินที่ธนาคาร
   ไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ 
   (คาจัดสงปริญญาบัตร 100 บาท จัดสงทางไปรษณีย
   แบบลงทะเบียน)

การขอเอกสารสาํคัญทางการศกึษา ท่ีเคานเ์ตอรบ์รกิาร

ทะเบียนนักศึกษา

 ฝายงานที่รับผิดชอบ ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา            
(ชั้น 1) โทร. 0 5394 8934 - 36
 นักศึกษา บัณฑิต ผูปกครอง หรือผูแทนท่ีมีความประสงคจะขอ
เอกสาร ใหปฏิบัติดังนี้
 1. กรณีติดต อด วยตนเอง ให แสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา 
  หรือบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให
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 2. กรณีขอเอกสารแทน ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการ
  ออกใหของเจาของเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง และ
  มอบฉนัทะใหดาํเนนิการขอเอกสารแทน และแสดงบตัรประจาํตัว
  ที่ทางราชการออกใหของผูขอเอกสารแทน
 คาธรรมเนียมสําหรับการขอเอกสาร ดังนี้
 - รับเอง   ชุดละ 50 บาท 
 - คาสงทางไปรษณียในประเทศ  ชุดละ  100 บาท
 - คาสงตางประเทศ    ชุดละ 250 บาท

การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษาออนไลน์

 ฝายงานที่รับผิดชอบ   ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา          
(ชั้น 1) โทร. 0 5394 8934 - 36  
 ใหบรกิารนกัศกึษา และผูทีส่าํเร็จการศึกษาแลว สามารถขอเอกสาร
สาํคญัทางการศึกษาออนไลน ไดที ่www1.reg.cmu.ac.th/reg-document
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 เม่ือตนป พ.ศ. 2561 ไดมีการลงขาว               
ในโซเซียลวา นกัแสดงชาวเกาหลีใตและเปนอาจารย
สอนวิชาการแสดงในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง             
เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย หลังจากถูกเปดโปง 
จากผูหญงิจาํนวน 10 รายทีใ่หหลักฐานกับตาํรวจ              
โดยกลาวหาวา นักแสดงดังกลาวไดกระทําการ  
ลวงละเมิดทางเพศกับตน ซึ่งในจํานวน 8 ราย                  
เปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่นักแสดงดังกลาว
เปนอาจารยสอน ตอมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 
ได  มี ข  า วช็ อคสนั่ น โซ เซี ยล ในประ เทศจีน                           

ปัญหาของนักศึกษา
กับกฎหมายท่ีอาจารย์
ทีป่รึกษาควรรู้ : การละเมิดทางเพศกับความผิด
อาญา วินัย และจริยธรรม

อรัญ  กันธิยะ *
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

* นิติกรเชี่ยวชาญ และหัวหนางานวินัยและจริยธรรม                 
กองกฎหมาย สาํนักงานมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม   
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โดยนักเรียนสาวคนหนึ่งในประเทศจีนไดโพสตขอความเปดโปงวา ตนได              
ถกูอาจารยทีเ่ปนตวิเตอรกระทําการลวงละเมิดทางเพศ แตตนไมกลาบอกใคร 
จงึไดโพสตขอความเพือ่เปดโปงพฤตกิรรมของอาจารยทานนีไ้วทีไ่ดกระทาํ
การลวงละเมิดทางเพศของตนดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งหมด เพื่อเตือนสติ          
ใหแกผูหญงิทกุคน หลงัจากนัน้ประมาณสองวัน อาจารยดงักลาวไดจบชวีติตน
ดวยการแขวนคอตัวเองที่สวนสาธารณะ ซึ่งในประเทศไทยก็มีขาว                
การลวงละเมิดทางเพศเชนเดยีวกนั ไดแก ขาราชการระดับสงูในกระทรวง
สาธารณสุขกระทําการลวงละเมิดทางเพศลูกจางสาว ซึง่เปนผูใตบงัคบับญัชา 
ผูอํานวยการโรงเรียนเปนชูกับนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 และ             
พานักเรียนดังกลาวหนีไปจากพอแม นักศึกษาชายรุนพี่ของมหาวิทยาลัย
แหงหน่ึงในกรุงเทพฯ ลวงละเมิดทางเพศกับนักศึกษาหญิงรุ นนอง                      
ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยนักศึกษาหญิงไดตัดสินใจโพสตขอความ          
เรื่องราวของตนเองที่ถูกลวงละเมิดทางเพศลงในโซเซียล พรอมทั้งแจง
ความรองทุกขกลาวโทษใหดําเนินการลงโทษกับนักศึกษารุนพ่ีดังกลาว 
เปนตน จากขาวที่ไดนําเสนอมาขางตนทําใหมีความรูสึกที่สะเทือนจิตใจ
และไมอยากที่จะใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเรา หรือในบานเมือง              
ของเรา หรือในที่ไหน ๆ ทั้งสิ้น
 ปญหาทางเพศ ไดแก ปญหาเกี่ยวกับความรัก ความใคร ชูสาว   
การทําราย ขมขนื ขมเหงรังแกทางเพศ คกุคามทางเพศ หรือการลวงละเมิด
ทางเพศอืน่ ๆ เปนตน ทีม่าของปญหาทางเพศสวนหนึง่เกดิจากกเิลสและ
ตณัหาของมนษุยทีไ่มสามารถควบคมุตนเองไดอนัเกดิจากความไมรู หรอืรู 
แตเปนพฤติกรรมสวนตัวท่ีไมอาจแกไขไดของแตละคน การลวงละเมิด           
ทางเพศมีตนเหตุมาจากตัวผูกระทําความผดิเอง แตในบางคร้ังกย็งัมกีารโทษ
เหย่ือผูถกูลวงละเมิดทางเพศวา เปนตนเหตขุองการกอเหต ุเชน มพีฤติกรรม
หรอืการแตงกายทีล่อแหลมยัว่ยวน พดูทาทาย หรอือยูในสถานที ่เวลา และ
บุคคลที่มีความเส่ียงกับการถูกลวงละเมิดทางเพศ เปนตน การลวงละเมิด
ทางเพศเปนความผิดตามกฎหมายอาญา ผูกระทําผิดตองถูกลงโทษต้ังแต
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โทษจาํคกุจนถงึโทษประหารชวีติ นอกจากนีแ้ลวสาํหรับผูทีเ่ปนขาราชการ 
หรอืพนกังานมหาวทิยาลยัจะถกูลงโทษทางวนิยัเพิม่อกี ไดแก โทษปลดออก
หรอืไลออก สวนนกัศกึษาจะถกูลงโทษทางวนิยัเพ่ิมอกี ไดแก โทษภาคทณัฑ
และคุมความประพฤติ  เพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมต้ังแตหนึง่ภาคการศึกษา
ถึงสองภาคการศึกษา จนถึงโทษลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษา 
 ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติการกระทําลวงละเมิดทางเพศ
เปนผิดไวในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งบัญญัติ
การกระทําที่เปนความผิดไวตั้งแตมาตรา 276 ถึงมาตรา 287 โดยมี                
ความผิด ไดแก ฐานขมขืนกระทําชําเรา ฐานอนาจาร ฐานเปนธุระจัดหา
เพื่อสําเร็จความใครของผูอื่น
 ความผิดฐานพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร ฐานคาประเวณี และ          
ฐานมีไวหรือครอบครองเพื่อการคาหรือแจกจายภาพ หรือวัตถุลามก
อนาจาร 
           ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา 276 เปนการกระทํา
ขมขนืกระทาํชาํเราผูอืน่โดยขูเขญ็ดวยประการใด ๆ  โดยใชกาํลงัประทษุราย
โดยผูอื่นนั้นอยู ในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผู อื่นนั้น           
เขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอ่ืน มโีทษจําคุกตัง้แตสีป่ถงึยีส่บิป และปรับต้ังแต
แปดหมืน่บาทถงึสีแ่สนบาท แตถาเปนการกระทาํกบัเดก็ หรอืผูถูกกระทาํ
ไดรบัอนัตรายสาหัส หรอืเสียชวีติ หรอืผูกระทําไดใชอาวุธ หรอืมบีคุคลอ่ืน
รวมกันโทรม ผูกระทําผิดตองไดรับโทษสูงขึ้นจนถึงจําคุกตลอดชีวิต            
หรือประหารชีวิต  
 “ข่มขืนกระทําชําเรา” ตามพจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย              
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทําการ
รวมประเวณีกับผูหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ 
หรือใชกําลังประทุษราย ซึ่งอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือทําให 
หญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น 
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 “การกระทําชําเรา” ตามมาตรา 276 วรรคหน่ึงแหงประมวล
กฎหมายอาญา หมายความวา การกระทาํเพือ่สนองความใครของผูกระทาํ
โดยการใชอวัยวะเพศของผู กระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก               
หรือช องปากของผู อื่นหรือการใช สิ่ งอื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศ                             
หรือทวารหนักของผูอื่น 
          ความผดิฐานขมขืนกระทําชาํเรา เดมิกฎหมายบัญญตัใิหผูกระทาํผดิ
เปนชาย แตในปจจบุนันีก้ฎหมายบญัญตัใิหผูกระทาํความผดิเปนไดทัง้ชาย
และหญิงตามหลักความเสมอภาคของชายและหญิง ความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเราจะถือเปนความผิดสําเร็จน้ัน ศาลฎีกาไดวางหลักไววา          
ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราจะเปนความผิดสําเร็จก็ตอเมื่อของลับ          
ของชายลวงล้ําเขาไปในของลบัของหญงิ 1 องคลุ ีคอื ประมาณคร่ึงขอแรก
ของนิ้วกลาง โดยชายนั้นไมตองสําเร็จความใคร หรือหญิงไมจําตองถึงกับ
เยื่อพรหมจารีหญิงฉีกขาดก็เปนความผิดสําเร็จแลว ตามแนวคําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 1133/2509 กรณีการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา 
มตีวัอยางตามคาํพพิากษาศาลฎกีา เชน คาํพพิากษาศาลฎกีาท่ี 10012/2557 
แมขอเท็จจริงตามท่ีโจทกบรรยายฟองวา จําเลยกระทํากับอวัยวะเพศ          
ผูเสียหาย แตขอเท็จจริงตามท่ีปรากฏในทางพิจารณาไดความวา จําเลย        
ใชอวยัวะเพศและน้ิวมอืกระทําตอผูเสยีหาย เมือ่ความผิดฐานกระทําชําเรา
ผูอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง บัญญัติถึงการใช
อวัยวะเพศของผู กระทําหรือการใชสิ่งอื่นใดกระทําตอผู ถูกกระทํา                     
เพื่อสําเร็จความใคร ซึ่งลวนเปนความผิดแลว จึงเปนเพียงขอแตกตาง                 
ที่มิใชสาระสําคัญ  
 นอกจากความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราแลว ยังมีความผิดฐาน
กระทําอนาจารตามมาตรา 278 ซึ่งเปนการกระทําลวงละเมิดทางเพศ           
แตยังไมถึงขั้นขมขืนกระทําชําเรา กรณีความผิดฐานกระทําอนาจาร                   
มีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา เชน  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 
การท่ีจําเลยแอบติดตั้งกลองบันทึกภาพไวที่ใตโตะทํางานของโจทกรวม 
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และบันทึกภาพสรีระรางกายของโจทกรวมต้ังแตชวงลิ้นปจนถึงอวัยวะ          
ชวงขามองเห็นกระโปรงท่ีโจทกสวมใส ขาทอนลางและขาทอนบนของ
โจทกรวม โดยทีก่ลองบนัทกึภาพมแีสงไฟสาํหรบัเพ่ิมความสวางเพ่ือใหมองเหน็
ภาพบริเวณใตกระโปรงของโจทกรวมใหชดัเจนย่ิงขึน้ การกระทําของจําเลย
สอแสดงใหเห็นถึงความใครและกามารมณ โดยท่ีโจทกรวมมิไดรู เห็น            
หรือยินยอม อันเปนการกระทําท่ีไมสมควรในทางเพศตอโจทกรวม                           
โดยโจทกรวมตกอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได แมจําเลยจะมิไดสัมผัส
ตอเน้ือตวัรางกายของโจทกรวมโดยตรง แตการท่ีจาํเลยใชกลองบันทกึภาพ
ใตกระโปรงโจทกรวมในระยะใกลชดิ โดยโจทกรวมไมรูตวัยอมรบัฟงไดวา 
จําเลยไดกระทําโดยประสงคตอผลอันไมสมควรในทางเพศตอโจทกรวม 
โดยใชกําลังประทุษรายตามมาตรา 1(6) แหงประมวลกฎหมายอาญา             
ซึ่งการใชกําลังประทุษรายอันเปนองคประกอบความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 278 นอกจากหมายความวา ทําการประทุษราย              
แกกายแลว ยังหมายความวาประทุษรายแกจิตใจดวย ไมวาจะทําดวย           
แรงกายภาพหรือดวยวิธีอื่นใดและใหหมายถึงการกระทําใด ๆ ซึ่งเปนเหตุ
ใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยูในสภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได การกระทํา              
ของจาํเลยดงักลาว  ทาํใหโจทกรวมรูสกึสะเทือนใจอบัอายขายหนา จงึถอืวา
เปนการประทุษรายแกจิตใจของโจทกรวมแลว การกระทําของจําเลย               
จึงเป นการกระทําอนาจารโจทกร วม ครบองคประกอบความผิด                         
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278
 สําหรับขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย “การล่วงละเมิด
หรอืคกุคามทางเพศ” ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที ่16 มถินุายน 2558 
เร่ือง มาตรการในการปองกันและแกปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม            
ทางเพศในการทํางาน ไดใหความหมายไววา หมายถงึ การกระทําใด ๆ  หรอื
พฤติกรรมที่สอไปในทางเพศที่เปนการบังคับใชอํานาจที่ไมพึงปรารถนา
ดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูล                   
ทางอิเลก็ทรอนิกส หรือสิง่ของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือการกระทํา           
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อยางอืน่ในทาํนองเดยีวกนั โดยประการทีน่าจะทาํใหผูอืน่ไดรบัความเดอืดรอน
ราํคาญ หรอืไดรบัความอบัอาย หรอืรูสกึวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึง
การติดตามรังควานหรือการกระทําใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัย
ทางเพศ โดยเฉพาะจากการสรางเง่ือนไข ซึง่มผีลตอการจางงาน การสรรหา
หรอืการแตงตัง้ หรอืมผีลกระทบอืน่ใดตอผูเสยีหายทัง้ในหนวยงานของรฐั
และเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษา  
 “ล่วงละเมิดทางเพศ” สํานักงานกิจการสตรีและครอบครัว 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดใหความหมายวา 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีละเมิดสิทธิของผูอื่นในเร่ืองเพศ ไมวาจะเปนคําพูด 
สายตา และการใชทาที รวมไปจนถึงการบังคับใหมีเพศสัมพันธ หรือ           
การขมขืน 
 “การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ” ตาม กฎ ก.พ. วาดวย
การกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 
หมายถึง กระทําการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้
  (1) กระทําการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะสอไป          
ในทางเพศ เชน การจบู การโอบกอด การจบัอวยัวะสวนใดสวนหนึง่ เปนตน
  (2) กระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วิพากษ
วิจารณรางกาย พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน
  (3) กระทาํการดวยอากปักริยิาทีส่อไปในทางเพศ เชน การใช
สายตาลวนลาม การทําสัญญาณหรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน
  (4) การแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใด ๆ ที่สอไปในทางเพศ 
เชน แสดงรูปลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรอืการสือ่สารรปูแบบอืน่ 
เปนตน
  (5) การแสดงพฤตกิรรมอืน่ใดทีส่อไปในทางเพศ ซึง่ผูถกูกระทาํ 
ไมพึงประสงคหรือเดือดรอนรําคาญ
 ขอกําหนดวินัยและจริยธรรมสําหรับขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการกระทําความผิดทางเพศมีดังนี้ 
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 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547
 มาตรา 44 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษา          
ชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน          
มิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา              
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระทําการใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง          
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
 ขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม วาดวยการบรหิารงานบคุคล พ.ศ. 2553
 ขอ  46  การกระทําผดิวนิยักรณีตอไปนี ้ถอืเปนการกระทาํผดิวนิยั
อยางรายแรง
       ฯลฯ
 (10)  ลวงละเมิดทางเพศหรือมคีวามสัมพันธทางเพศกับนกัศึกษา 
ซึ่งมิใชคูสมรสของตน
       ฯลฯ
 ประมวลจริยธรรมผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
  ขอ 22  ผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงรักษาความสัมพันธ              
กับนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนอยางกัลยาณมิตร    
 การลวงเกนิ การคกุคาม หรอืกอความเดือดรอนราํคาญ เพือ่สนอง
ความตองการทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซ่ึงมิใช               
คูสมรสของตน เปนการกระทําผิดจริยธรรมอยางรายแรงและถือเปน          
ความผิดวินยัอยางรายแรง
 ตามขอกาํหนดวนิยัและจรยิธรรมดงักลาวสามารถอธบิายได ดงันี้ 
“คูสมรส” นั้นตองเปนการสมรสโดยมีการจดทะเบียนสมรสถูกตอง            
ตามกฎหมาย จึงถือวาเปนคู สมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีที่                 
ลวงละเมิดทางเพศกับนักศึกษาหรือนักเรียนซ่ึงมิใชเปนคูสมรสท่ีถูกตอง
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ตามกฎหมายของตนก็จะมีความผิดวินัยอยางรายแรงฐานลวงละเมิด            
ทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา ซึ่งมิใชคูสมรสของตน
 การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มีความหมายตามมติ               
คณะรัฐมนตรี และกฎ ก.พ. ที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งเปนการกระทํา
โดยฝายเดียว คือผูกระทําเปนผูใชกําลังหรือวิธีการใด ๆ บังคับขูเข็ญ หรือ
ใชอุบายเพื่อใหตนสําเร็จบรรลุผลตามที่ประสงค โดยอีกฝายที่เปน               
ผูเสียหายไมยินยอมหรือไมสมัครใจรวมดวย 
 นอกจากน้ี กย็งัมีปญหาทางเพศท่ีผูกระทําและผูถกูกระทําท้ังสอง
ฝายรวมกัน แตไมถูกตองตามศีลธรรมจรรยา ไดแก เรื่อง ชู เปนชู มีชู             
และชูสาว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความ
หมายไววา “ชู” หมายถึง คูรัก ผูลวงประเวณี การลวงประเวณี “เปนชู” 
หมายถึง ชายที่ไปลวงประเวณีดวยเมียเขา “มีชู” หมายถึง หญิงยังมีสามี
อยูไปลวงประเวณีกับชายอ่ืน และ “ชูสาว” หมายถึง รัก ๆ ใคร ๆ                  
เชิงกามารมณ 
 ในกรณขีาราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัมเีร่ืองเก่ียวกบัชูสาว
ถือวาเปนการกระทําที่ไมสมควร เพราะทําใหเกิดคําครหานินทา เปนที่ 
เสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน
มหาวทิยาลยั และทาํใหประชาชนโดยทัว่ไปมคีวามรูสกึทีไ่มดตีอเจาหนาที่
ของรฐั มหาวทิยาลัย และทางราชการ การกระทําดงักลาวเปนความผดิวนิยั
ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว มีองคประกอบความผิด             
ดังนี้
 (1) เกียรติของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากตําแหนง
หนาทีข่องผูกระทาํประกอบกบัพฤตกิารณในการกระทาํของพนกังานผูนัน้ 
โดยพิจารณาวา การกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดแบบธรรมเนียม
ของพนักงานท่ีดี อันบุคคลที่อยูในฐานะและตําแหนงเชนนั้นควรประพฤติ
ปฏิบัติเพียงใดหรือไม 
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  การพิจารณาวาการกระทําอยางใดจะทําใหเส่ือมเสียเกียรติ
ของพนักงานเพียงใดหรือไมนั้น ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหนงหนาท่ี
ที่ผูนั้นดํารงอยูวาอยูในฐานะที่ควรไดรับการยกยองสรรเสริญ หรือเปน            
ที่นับถือเพียงใด
 (2) ความรูสกึของสังคม โดยพิจารณาจากความรูสกึของประชาชน
ทั่วไปหรือของมหาวิทยาลัยวา มีความรังเกียจตอการกระทํานั้น ๆ  หรือไม 
อยางไร
 (3) เจตนาในการกระทํา โดยพิจารณาวา ผู กระทํารู สํานึก                   
ในการกระทําและประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้น        
หรอืไม หากไมมีเจตนาก็ไมผิด
 ตัวอยาง เชน นาย ก. ตําแหนงอาจารย มีความสัมพันธฉันชูสาว
กับนางสาว ข. ซึ่งเปนนักศึกษาและเปนลูกศิษยของนาย ก. ถึงขั้นรวม
ประเวณี ทั้งที่ นาย ก. มีคูสมรสอยูแลว หรือ นาย ง. ตําแหนงอาจารย        
มีความสัมพันธฉันชู สาวกับ นาง จ. ซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย                   
ถึงขั้นรวมประเวณี ทั้งที่ นาง จ. มีครอบครัวอยูแลว เปนตน  
 โทษทางวินัยและจริยธรรม กรณีกระทําความผิดลวงละเมิด             
ทางเพศ หรือชูสาวที่รายแรง ถือเปนการกระทําความผิดวินัยที่รายแรง              
ผูกระทําผิดตองถูกลงโทษไลออกหรือปลดออก ตามขอ 15 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน              
การลงโทษ การแจงคําสั่ง และการรายงานการดําเนินการทางวินัย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา
 สําหรับนักศึกษามีขอกําหนดวินัยที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ลวงละเมิดทางเพศไว ดังนี้
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 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553  
 ขอ 12 นกัศึกษาผูใดไมถอืปฏบิตัติามขอ 6 ถงึขอ 11 ดงักลาวขางตน 
หรือกระทําการหรือมีพฤติการณ ดังตอไปน้ี ใหถือวากระทําผิดวินัย 
 (1) ประพฤติผิดศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 (2) ประพฤติตนหมกมุนในอบายมุข การพนัน การเท่ียวเตร                
ในสถานบริการกลางคืนเปนอาจิณ หรือมีหนี้สินลนพนตัว 
       ฯลฯ  
 (6) กระทําความผิดตามกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เวนแต              
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
 (7) การกระทําท่ีกอใหเกดิความเสียหายหรือกระทบตอความสงบ
เรียบรอยในมหาวิทยาลัย หรือกอใหเกิดความเสื่อมเสยีชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ            
 ขอ 13 การกระทําผิดทางวินัยนักศึกษาในขอ 12(6) ถึง (8) ใหถือ
เปนการกระทําผิดวินัยรายแรง                               
       ฯลฯ
 เรือ่งทางเพศและเรือ่งชูสาวถอืเปนอบายมขุ กรณนีกัศกึษากระทํา
ความผิดลวงละเมิดทางเพศหรือชู สาวเปนการประพฤติผิดศีลธรรม 
จรยิธรรม อนัทาํใหเกดิความเสือ่มเสยีช่ือเสยีงเกยีรตคิณุของมหาวทิยาลยั 
อีกท้ังการกระทําผิดทางเพศเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา                  
ที่มีโทษทางอาญา การกระทําดังกลาวจึงเปนความผิดวินัยรายแรง                  
ตามขอ 12 และขอ 13 ของขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม วาดวยวนิยัและ
การดําเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีโทษทางวินัยในระดับ
ภาคทัณฑและคุมความประพฤติเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมต้ังแตหนึ่ง          
ภาคการศกึษาถงึสองภาคการศกึษา หรอืพกัการศกึษามกีาํหนดตัง้แตหนึง่
ภาคการศกึษาถงึสีภ่าคการศกึษา หรอืระงบัการเสนอชือ่ใหสาํเรจ็การศกึษา
มีกําหนดตั้งแตหนึ่งภาคการศึกษาถงึสี่ภาคการศึกษา หรือลบชื่อออกจาก
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การเปนนักศึกษา ตามขอ 14 ของขอบังคับเดียวกัน
 การละเมิดทางเพศ เปนปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย             
ของสังคมท่ีมีความรายแรง ผูเสียหายไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย 
และช่ือเสียง ผูกระทําความผิดไดรับโทษทางอาญาตลอดจนโทษทางวินัย 
ในระดับที่รายแรง ทําใหเสียอนาคต ครอบครัวและมหาวิทยาลัยไดรับ              
ผลกระทบถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณ ซึ่งเปนผลเสียกับ             
ทุกฝาย ดังน้ันทุกคนตองชวยกันปองกันไมใหเกิดเรื่องดังกลาวข้ึน                  
ไมวาจะเปนในท่ีมหาวิทยาลัยของเราหรือในท่ีไหน ๆ ซึ่งจะเปนแนวทาง          
ที่ดีที่สุด 
 การนําเสนอบทความตามท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนมีเจตนาท่ีจะ
ใหทุกทานไดรับทราบไวเพื่อเปนอุทาหรณ และหวังวาจะเปนประโยชน
สําหรับอาจารยที่ปรึกษาที่จะใชประกอบเปนขอมูลในการปองกันและ          
แกไขปญหาดงักลาว ตลอดจนการใหคาํปรกึษาแนะนํา ดแูล และชวยเหลือ
นักศึกษาเพ่ือใหการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและมีความสุขตลอดไป 

127



 เพือ่ใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เปนไปดวยความเรียบรอย สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ          
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม               
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้ง            
มีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล องกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร                        
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และ (๔) แหงพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยขอเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม                
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงใหออกขอบังคับไว 
ดังตอไปนี้
 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม                 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๖๑”
 ขอ ๒ ใหใชขอบงัคบันีส้าํหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป            
แตไมใชบังคับกับ
   ๒.๑ นกัศกึษาท่ีเขาศกึษาเพ่ือปริญญาแพทยศาสตบัณฑติ 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑
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และวิทยาศาสตรบัณฑิตเฉพาะสาขาวิทยาศาสตรการแพทย และสาขา
วิทยาศาสตรการสัตวแพทย
  ๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 
๒๕๖๑
 ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใด                
ทีม่คีวามกลาวไวแลวในขอบังคบันี ้หรอืซึง่ขดัหรือแยงกบัความในขอบงัคบันี้ 
ใหใชขอบังคับน้ีแทน
 ขอ ๔ ในขอบังคับฉบับน้ี
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   “คณะ”     หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือ
            สวนงานวิชาการท่ี
            เรียก ช่ืออย าง อ่ืน
            ที่มีการจัดการเรียน
            การสอนในระดับ
            ปริญญาใน สังกั ด
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   “สถาบนัอดุมศกึษา” หมายความวา สถาบันอดุมศกึษาอืน่
            ที่ สํ านักงานคณะ 
            ก ร ร ม ก า ร ก า ร
            อุดมศึกษารับรอง
            มาตรฐานการศึกษา
 ขอ ๕ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขาเปนนักศึกษา
   ๕.๑ สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ            
เทียบเทา เวนแตหลักสูตรการศึกษาตอเน่ือง ตองสําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปรญิญา หรอืประกาศนียบัตรวชิาการศึกษาช้ันสงู หรอืประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเทา และไมเปนโรค               
หรือภาวะอันเปนอุปสรรคในการศึกษา
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   ๕.๒ นักศึกษาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษา ตองมี
คณุสมบัตติามขอ ๕.๑ และไดศกึษาอยูในสถาบันอดุมศึกษาเดิม ไมนอยกวา 
๑ ปการศึกษา
   ๕.๓ นักศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง ตองสําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
   ๕.๔ เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่คณะหรือสาขาวิชา
กําหนด โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
 ขอ ๖ การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
   ๖.๑  มหาวิทยาลัยจะสอบคัด เลือกหรือคัด เลือก                                 
ผูมคีณุสมบตัติามขอ ๕ เขาเปนนกัศกึษาเปนคราว ๆ  ไป ตามระเบยีบ หรอื
ประกาศของมหาวิทยาลัย
   ๖.๒   มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกบุคคล
เขาเปนนักศึกษาตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือรัฐบาล
 ขอ ๗ ประเภทของนักศึกษา
   ๗.๑  นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอ ๕ ซึง่มหาวทิยาลยัรบัเขาศกึษาในหลกัสตูรทีเ่รียนเตม็เวลา
   ๗.๒   นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับใหลงทะเบียนกระบวนวิชาในหลักสูตรระดับ
ปรญิญาตร ีหรอืลงทะเบียนเพือ่ใชบรกิารของมหาวิทยาลัย หรือทาํการวิจยั 
โดยไมมีสิทธิ์รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย
 ขอ ๘ การรับโอนนักศึกษา
  ๘.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ เขาเปนนักศึกษาได               
โดยมีหลักเกณฑดังตอไปน้ี
    (๑)  ตองมีกระบวนวิชาท่ีไดเรียนมาแลวจากสถาบัน
อดุมศกึษาเดมิ เทยีบไดกบักระบวนวชิาในมหาวิทยาลยั ตามแผนการศกึษา                 
ของสาขาวิชาทีจ่ะรบัโอนมาโดยไดเปน หนวยกติสะสม ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกติ 

130



และมีคาลาํดบัขัน้สะสมเฉล่ียของกระบวนวิชาท่ีเทียบโอนท้ังหมดไมนอยกวา 
๒.๕๐ การเทียบโอนหนวยกิตใหนําความตามขอ ๙ มาใชโดยอนุโลม              
ทั้งนี้ ตองมีจํานวนหนวยกิตท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง            
ของจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร และระยะเวลาการศึกษา            
ตองไมเกิน ๒ เทาของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแตภาคการศึกษาแรก                 
ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม
    (๒) นักศึกษาที่ขอโอนตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัย 
ตามแบบที่กําหนด และติดตอขอใหสถาบันอุดมศึกษาเดิมจัดสงระเบียน
ผลการเรียน และรายละเอียดเนื้อหากระบวนวิชาที่ไดเรียนไปแลว                 
มายังมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยสงถึงมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๔๕ วัน                
กอนเปดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงคจะโอนมาเรียน
    (๓)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบ
ของคณะ ภาควิชาหรือสํานักวิชา และ/หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ                    
ทั้งนี้ จํานวนรับนักศึกษาและการรับโอนใหเปนไปตามเงื่อนไขที่คณะหรือ
สาขาวิชาประกาศไว
  ๘.๒ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 ขอ ๙ การโอนและการเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน               
จากการศึกษาในระบบ
  ๙.๑ การโอนหนวยกิตกระบวนวิชาของมหาวิทยาลัยหรือ          
การเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา        
ตางประเทศใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั
  ๙.๒ มหาวทิยาลยัจะพจิารณาโอน หรือเทยีบโอนกระบวนวชิา
ที่เรียนมา โดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาหรือสํานักวิชา และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
  ๙.๓ กระบวนวิชาท่ีจะเทียบโอนหนวยกติเปนหนวยกติสะสม
เพื่อการสําเร็จการศึกษาได ตองมีเนื้อหาวิชาอยูในระดับเดียวกันกับ
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กระบวนวชิาของมหาวทิยาลยั และจะตองมผีลการเรยีนเทยีบไดไมตํา่กวา
อกัษรลาํดบัขัน้ C หรอื S หรอื CX ตามเกณฑการบนัทกึผลในกรณกีระบวน
วิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียน หรืออักษรลําดับข้ัน CE, CP, CS และ CT 
ตามเกณฑการบันทึกผลในกรณีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนจาก                
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
  ๙.๔ กระบวนวิชาท่ีจะโอนหรือเทียบโอนหนวยกิตได                     
ตองเปนกระบวนวชิาเดมิทีเ่คยศกึษาไวไมเกนิ ๕ ป นบัตัง้แตภาคการศกึษา
ที่ลงทะเบียนกระบวนวิชานั้น กระบวนวิชาที่ไดรับอนุมัติใหโอนหรือ          
เทียบโอนใหบันทึกผลการเรียนเปนอักษรลําดับข้ัน  CX
  อักษรลําดับข้ัน C, S, CE, CP, CS, CT และ CX มีความหมาย
ตามที่กลาวไวในขอ ๑๖.๔
 ขอ ๑๐ การศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง
  ๑๐.๑ มหาวทิยาลัยจะพจิารณารับนกัศกึษาตามความเหน็ชอบ
ของคณะ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกําหนด
  ๑๐.๒ การแสดงความจํานงขอเขาศึกษา นักศึกษาตองยื่น
คาํรองตอมหาวทิยาลยัตามแบบทีก่าํหนด โดยสงถึงมหาวทิยาลยั ไมนอยกวา 
๔๕ วนั กอนเปดภาคการศึกษาของปการศกึษาท่ีนกัศกึษาประสงคจะมาเรยีน
  ๑๐.๓ การโอนหรือการเทียบโอนหนวยกิต
    (๑) กระบวนวชิาทีไ่ดศกึษามาแลวทัง้หมดในปรญิญาเดมิ 
จะไดรับพิจารณาโอนหรือเทียบโอนเฉพาะเทาท่ีใชไดในแผนการศึกษา         
ของสาขาวิชาใหม กระบวนวิชาที่โอนหรือเทียบโอนหนวยกิตไมได                     
ใหตัดออก
    (๒) การโอนหรือเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
 ขอ ๑๑   การรายงานตัวเปนนักศึกษา
  ๑๑.๑ ผู ที่ผ านการสอบคัดเลือกและผู ที่ ได รับคัดเลือก                   
ตามขอ ๖ ขอ ๘ และ ขอ ๑๐ ใหรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
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พรอมดวยหลักฐานตางๆ ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ผูขอข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะแลว 
สามารถรับรองตนเองไดโดยไมจําเปนตองมีผูปกครองรับรอง
  ๑๑.๒ ผูที่ไมมารายงานตัวภายใน ๑๐ วันทําการ นับจาก           
วันสุดทายที่กําหนดใหรายงานตัว ถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษา
 ขอ ๑๒ ระบบการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยยึดหลักวานักศึกษาทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและนักศึกษามีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ           
เตม็ตามศักยภาพ มหาวทิยาลยัใชระบบสหวทิยาการโดยใหคณะ ภาควชิา
หรอืสาํนักวชิาท่ีมหีนาท่ีเกีย่วของกบัสาขาวิชาใดใหการศกึษาในสาขาวชิา
นัน้แกนกัศึกษาทัง้มหาวทิยาลยั สาขาวชิาหนึง่ ๆ  ทีจ่ดัสอนในมหาวิทยาลยั 
ประกอบดวยหลายกระบวนวิชา
  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา ๒ รปูแบบคือ การศึกษา
ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
     (๑) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนด              
จุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
     (๒) การศกึษาตามอธัยาศยั เปนการศกึษาทีใ่หผูเรยีน
ไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส               
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลง
ความรู อื่น ๆ สําหรับจํานวนหนวยกิตและปริมาณการเรียนรู ของ                      
แตละกระบวนวิชาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  ๑๒.๒ มห า วิ ท ย า ลั ย ใ ช  ร ะ บบท วิ ภ า ค  ห รื อ ร ะบบ                                 
หนวยการศึกษา (module)
     (๑) ระบบทวิภาค คือ ระบบที่แบงการศึกษาใน ๑ ป
การศึกษาออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษา                       
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ภาคการศึกษาละไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนซ่ึงเปน
ภาคการศึกษาไมบงัคบั ใชระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สปัดาห โดยจดั
จํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละกระบวนวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
      ทั้งนี้ อาจมีภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาบังคับ 
สําหรับหลักสูตรที่กําหนดแผนการศึกษาในภาคฤดูรอน
      ในกรณีท่ีหลกัสตูรสาขาวิชาใดประกอบดวยกระบวนวิชา
ที่จําเปนตองเปดสอนในภาคฤดูรอนเพ่ือการฝกงาน หรือฝกภาคสนาม  
หรอืสหกจิศกึษา หรอืโครงงาน หรอืกรณศีกึษา การบรหิารและการจดัการ
กระบวนวิชาน้ัน ไมถือเปนการศึกษาภาคฤดูรอน แตใหถือเสมือนวา               
เปนสวนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
     (๒) ระบบหนวยการศึกษา คือ ระบบท่ีแบงชวง             
การจดัการเรียนการสอนใหเปนไปตามหัวขอการศกึษา โดยมปีรมิาณการเรียนรู 
จาํนวนช่ัวโมง และจํานวนหนวยกิต เทียบเทากบัเกณฑกลางของระบบทวิภาค
  ๑๒.๓ มหาวิทยาลยัใชระบบหนวยกิตในการดาํเนนิการศกึษา 
จํานวนหนวยกิต บงถึงปริมาณการศึกษาของแตละกระบวนวิชา                       
การกําหนดหนวยกิตกระบวนวิชาใหเทียบเกณฑกลางของระบบทวิภาค 
ดังนี้
     (๑) การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย 
หรืออภิปรายปญหา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษาปกติ                      
ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต
     (๒) การเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือ
ทดลองหรือปฏิบัติการ ๒-๓ ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษาปกติ 
ระหวาง ๓๐-๔๕ ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต
     (๓) การฝกปฏิบตั ิการฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือ
สหกิจศึกษา ที่ใชเวลาฝก ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษาปกติ 
ระหวาง ๔๕-๙๐ ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต
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     (๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด              
ตามทีไ่ดรบัมอบหมายท่ีใชเวลาทาํโครงงานหรือกจิกรรมน้ัน  ๆตลอดภาคการศึกษา
ปกติ ระหวาง ๔๕-๙๐ ชั่วโมง เปนปริมาณการศึกษา ๑ หนวยกิต
     (๕) ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๑๒.๓ (๑), 
(๒), (๓) และ (๔) ได มหาวิทยาลัยอาจกําหนดจํานวนช่ัวโมงท่ีใช                        
ในการเรยีนการสอน หรอืการฝกปฏิบตั ิหรอืการจดัการศกึษาในรปูแบบตาง ๆ  
เพื่อใหไดปริมาณการเรียนรูตามหนวยกิตที่เหมาะสม
  ๑๒.๔ มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดเงือ่นไขทีต่องผานกอน สาํหรับ
การลงทะเบยีนบางกระบวนวชิา เพือ่ใหนกัศกึษาสามารถเรยีนกระบวนวชิา
นั้นอยางมีประสิทธิภาพ
  ๑๒.๕ กระบวนวิชาหน่ึง ๆ มีรหัสกระบวนวิชา และ                                 
ชื่อกระบวนวิชากํากับไว
  ๑๒.๖ รหัสกระบวนวิชาประกอบดวยช่ือยอของสาขาวิชา           
ไมเกิน ๔ ตวัอกัษร และเลขประจํากระบวนวิชา ซึง่ประกอบดวยเลข ๓ หลกั 
โดยเลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับของกระบวนวิชา ดังนี้
   “๑๐๐-๒๐๐” แสดงถึงกระบวนวิชาระดับพื้นฐาน
   “๓๐๐-๕๐๐” แสดงถึงกระบวนวิชาระดับสูง
  ๑๒.๗ ในกรณีที่ปดสอนกระบวนวิชาใด ๆ ใหคณะตรวจสอบ
จนแนใจวา ไมมีนักศึกษาตกคางที่จะลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้น                
และใหคงรหัสกระบวนวิชานั้นไวเปนระยะเวลาอยางนอย ๕ ป
 ขอ ๑๓ หลักสูตรสาขาวิชา
  ๑๓.๑ หลักสูตรสาขาวิชาเพื่อปริญญาตรี ใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
  ๑๓.๒ นักศึกษาท่ีประสงคจะขอใชหลักสูตรปรับปรุง ใหยื่น
คํารองผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติการขอใช
หลักสูตรปรับปรุงดังกลาว
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 ขอ ๑๔  การลงทะเบียน 
  ๑๔.๑ การลงทะเบียนกระบวนวิชา
     มหาวิทยาลัยจัดใหมีการลงทะเบียนกระบวนวิชา                
ในแตละภาคการศึกษา โดยคณะจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา            
เพ่ือทําหนาที่แนะนําและใหคําปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา              
ใหสอดคลองกับแผนการศึกษาและเปนไปตามเอกัตภาพของแตละบุคคล 
และใหนกัศึกษาถือปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปน้ี
     (๑) การลงทะเบียนกระบวนวิชา ใหดําเนินการ                
ตามประกาศของมหาวทิยาลยั หากนักศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาหลงัวนัที่
มหาวทิยาลยักาํหนด จะตองถกูปรบัตามระเบยีบวาดวยคาธรรมเนยีมการศกึษา
     (๒) การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาํหนดใหกระทํา
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษา หากพนกําหนดนี้
มหาวทิยาลยัจะยกเลกิสทิธิก์ารลงทะเบียนกระบวนวิชาในภาคการศกึษาน้ัน
     (๓) การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณตอเม่ือ           
ไดชาํระคาธรรมเนียมตาง ๆ  และมหาวิทยาลัยไดรบัหลักฐานครบถวนแลว 
       ในกรณีทีม่เีหตุจาํเปนการขอรับคืนคาธรรมเนียม
ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา
     (๔) กระบวนวิชาใดท่ีเคยไดอักษรลําดับขั้น C หรือ
เทยีบเทา หรอืสงูกวา หรอืเคยไดรบัอกัษรลําดบัข้ัน S, CE, CP, CS, CT และ 
CX จะลงทะเบยีนกระบวนวชิานัน้หรอืกระบวนวชิาทีม่เีนือ้หาเทยีบเทากนั
ซํา้อกีไมได หากมกีารลงทะเบยีนซ้ําใหถอืเปนการลงทะเบยีนทีผ่ดิเง่ือนไข 
       เวนแตกรณทีีเ่คยไดรบัอกัษรลาํดบัขัน้ C หรอื C+  
ในกระบวนวิชาในสาขาวิชาเอก จะลงทะเบียนกระบวนวิชาดงักลาวซํา้อกีกไ็ด
     (๕) กระบวนวิชาใดที่ไดรับอักษรลําดับขั้น I หรือ P 
นักศึกษาตองไมลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซํ้าอีก
     (๖) สาํหรบันกัศกึษาเตม็เวลา การลงทะเบยีนกระบวนวชิา
ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนกระบวนวิชา               
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ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับภาคฤดูรอน
นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชาไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
     (๗) ในกรณีที่มีเหตุจําเปน นักศึกษาอาจลงทะเบียน
นอยกวา ๙ หนวยกติ ในภาคการศึกษาปกตไิด โดยใหคณบดเีปนผูพจิารณา
อนุมัติ
     (๘) การลงทะเบียนกระบวนวิชาสหกิจศึกษา หรือ
กระบวนวิชาที่มีลักษณะการฝกวิชาชีพหรือการฝกงานที่กําหนดไว                  
ในแผนการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนตามท่ีกําหนดไวใน
แผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
     (๙) ในกรณีนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา             
ในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกวา ๒๒ หนวยกิต              
ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา ๙ หนวยกิต ในภาคฤดูรอนได โดยให
คณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ
     (๑๐) นกัศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขารวมศึกษากระบวน
วิชาใด ๆ เพื่อเปนการเพ่ิมพูนความรูได หากอาจารยผูสอนและหัวหนา         
ภาควิชาหรือสํานักวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัดยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดยื่นหลักฐานนั้น
ตอมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะไดรับอักษรลําดับขั้น V
       หากนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเพ่ือขอรับ
อักษรลําดับขั้น V แลว ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือขอรับการวัดและ
ประเมินผล เปนอักษรลําดับขั้นที่มีการนํามาคิดคาลําดับขั้นหรืออักษร
ลําดับขั้น S หรือ U ใหปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
       กระบวนวิชาใดท่ีนักศึกษาเคยลงทะเบียนและ            
ไดอักษรลําดับขั้น V นักศึกษาจะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ําอีกไมได  
หากมีการลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซํ้า ใหถือเปนการลงทะเบียนท่ีผิด
เงื่อนไข  ยกเวนกรณียายสาขาวิชา และกระบวนวิชานั้นเปนกระบวนวิชา
ที่อยูในหลักสูตรสาขาวิชาใหม
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     (๑๑) การลงทะเบียนท่ีผดิเง่ือนไข ใหถอืวาการลงทะเบียน
นั้นเปนโมฆะ และกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร
ลําดับขั้น W
     (๑๒) กรณีทีไ่ดรบัอกัษรลาํดบัขัน้ I หรือ P และประสงค
จะขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกเปนอักษรลําดับขั้นท่ีสมบูรณ                
แตไมประสงคจะลงทะเบียนกระบวนวิชาอื่น ใหนักศึกษาลงทะเบียน            
เพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
  อักษรลําดับข้ันมีความหมายตามท่ีกลาวไวในขอ ๑๖.๔
  ๑๔.๒  การลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
     นักศึกษาที่ ไม  ได ลงทะเบียนกระบวนวิชาใด ๆ                          
แตในภาคการศกึษานัน้ประสงคจะใชบรกิารของมหาวทิยาลัยในการศกึษา
คนควาหรือทํากิจกรรมอื่นใด ใหดําเนินการลงทะเบียนเพื่อใชบริการ และ
ชําระคาธรรมเนียมเพื่อใชบริการตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  ๑๔.๓ การลงทะเบียนของนักศึกษาสมทบ ให  เป นไป               
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 ขอ ๑๕ การเพ่ิมและการถอนกระบวนวิชา ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
 ขอ ๑๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา
  ๑๖.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลการศึกษาในกระบวน
วิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนภาคการศึกษาละไมนอยกวาหน่ึงคร้ัง เมื่อได
ทําการประเมินผลการศึกษากระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ใหถือวา
การเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง
  ๑๖.๒ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชา ไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรยีนทัง้หมด จงึจะมสีทิธิไ์ดรบัการวดัและประเมนิ
ผลในกระบวนวิชานั้น ทั้งนี้ เวนแตอาจารยผูสอนจะพิจารณาใหมีสิทธิ์นั้น
 ผู ไมมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลตามวรรคแรกจะไดรับอักษร            
ลําดับขั้น F หรือ U เวนแตไดถอนกระบวนวิชาภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด
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  ๑๖.๓  มหาวิทยาลัยใช อักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้น                  
ในการวัดและประเมนิผลการศกึษาในแตละกระบวนวชิา โดยแบงการกาํหนด
อกัษรลาํดบัขัน้เปน ๓ กลุม คอื อกัษรลาํดบัขัน้ทีม่คีาลาํดบัข้ัน อกัษรลาํดบัข้ัน
ที่ไมมีคาลําดับข้ัน และอักษรลําดับข้ันที่การวัดประเมินผลยังไมสิ้นสุด
  ๑๖.๔ อักษรลําดับข้ัน ความหมาย และคาลําดับขั้น
   (๑)  อักษรลําดับข้ันที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้ 

 อักษรลําดับข้ัน ความหมาย คาลําดับขั้น
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) ๔.๐๐
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) ๓.๕๐
  B ดี (GOOD) ๓.๐๐
  C+ ดีพอใช (FAIRLY GOOD) ๒.๕๐
  C พอใช (FAIR) ๒.๐๐
  D+ ออน (POOR) ๑.๕๐
  D ออนมาก (VERY POOR) ๑.๐๐
  F ตก (FAILED) ๐.๐๐

   (๒) อักษรลําดับข้ันที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้ 
   อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย
      S    เปนที่พอใจ (SATISFACTORY)
      U    ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
      V    เขารวมศึกษา (VISITING) 
      W    ถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
      CE   หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบ
          (CREDITS FROM EXAMINATION)
      CP   หนวยกติทีไ่ดจากการเสนอแฟมสะสมงาน
          (CREDITS FROM PORTFOLIO)
      CS   หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน 
          (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS)
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      CT   หนวยกิตท่ีไดจากการประเมนิหรืออบรม
          ทีจ่ัดโดยหนวยงานตาง ๆ
          (CREDITS FROM TRAINING)
      CX   หนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียน  
          (CREDITS FROM EXEMPTION)
   (๓)  อักษรลําดับขั้นที่การวัดและประเมินผลยังไมสิ้นสุด 
     ใหกําหนดดังนี้ 
     อักษรลําดับข้ัน  ความหมาย
       I    การวัดผลยังไมสิ้นสุด 
           (INCOMPLETE)
       P    การเรยีนการสอนยงัไมสิน้สดุ 
           (IN PROGRESS)
  ๑๖.๕ อักษรลําดับข้ัน I แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับ
การวัดและประเมินผลในกระบวนวิชาน้ันใหเสร็จสมบูรณ โดยนักศึกษา
ตองมีหลักฐานแสดงเหตุผลความจําเปน ทั้งนี้ การใหอักษรลําดับขั้น I           
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผู สอนและการอนุมัติจากคณบดี                
ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
     นกัศกึษาจะตองดาํเนนิการขอรบัการวดัและประเมนิผล
เพื่อแกอักษรลําดับขั้น I ใหสมบูรณ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปด          
ภาคการศึกษาของภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูรอนถัดไปท่ีนักศึกษา            
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย 
หากพนกําหนดดงักลาวมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษรลาํดับข้ัน I เปนอักษร
ลําดับขั้น F หรือ U
     อนึง่ ในกรณีทีน่กัศึกษาไดรบัอนุมตัใิหลาพักการศึกษา
ในภาคการศึกษาใด อักษรลําดับข้ัน I จะไมไดรับการวัดและประเมินผล
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  ๑๖.๖ อักษรลําดับขั้น P แสดงวา กระบวนวิชานั้นยังมี              
การเรียนการสอนตอเน่ืองอยู ยังไมมีการวัดและประเมินผลภายใน              
ภาคการศกึษาทีล่งทะเบียน โดยใหใชเฉพาะกระบวนวชิาฝกงาน ฝกภาคสนาม 
การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
     อักษรลําดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัด              
และประเมินผลแลว ทัง้นี ้ไมเกนิวนัสงผลการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ
ถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือลงทะเบียนเพื่อใชบริการ               
ของมหาวทิยาลยั หากพนกาํหนดดงักลาว นกัศกึษายงัไมไดรบัการวดัและ
ประเมินผลอักษรลําดับข้ัน P จะถูกเปลี่ยนเปนอักษรลําดับขั้น F หรือ U
     เว นแต นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา                   
ในภาคการศึกษาถัดไป อกัษรลําดบัข้ัน P จะไมไดรบัการวดัและประเมินผล
  ๑๖.๗ อักษรลําดับข้ัน V แสดงวา นักศึกษาไดลงทะเบียน
กระบวนวชิาในฐานะผูเขารวมศกึษา โดยไมตองเขารบัการวดัและประเมนิผล
ในกระบวนวิชานั้น ตามขอ ๑๔.๑ (๑๐) แตตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา                    
รอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมด หากเวลาเรียนไมครบตามท่ีกาํหนดหรือ 
นกัศกึษาไมปฏบิตัติามขอกาํหนดสาํหรบัการเรียนการสอนในกระบวนวิชานัน้ 
อาจารยผูสอนอาจพิจารณาเปลี่ยนอักษรลําดับขั้น V เปน W
  ๑๖.๘ อักษรลําดับข้ัน W แสดงวา
     (๑) การลงทะเบียนผิด เ ง่ือนไขและเป นโมฆะ                     
ตามขอ ๑๔.๑ (๑๑)
     (๒)   การเรียนไม  เป นไปตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนด                     
ตามขอ ๑๖.๗
     (๓)   นกัศกึษาถกูสัง่พกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้
     (๔)   นักศึกษาลาออกกอนวันสุดทายของการสงผล          
การศึกษาประจําภาคการศึกษานั้น หรือตายกอนการวัดประเมินผล               
ครั้งสุดทาย
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     (๕) นักศึกษาถอนกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนภายใน
ระยะเวลาการถอนกระบวนวิชาตามท่ีกาํหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย
     (๖) มหาวทิยาลยัอนมุตัใิหนกัศกึษาถอนทกุกระบวนวชิา
ทีล่งทะเบยีนอันเนือ่งมาจากเหตสุดุวสิยัเมือ่พนกําหนดระยะเวลาการถอน
กระบวนวิชา
     (๗) นกัศกึษาไดรบัอกัษรลาํดบัข้ัน I หรอื P และมไิดรบั
การวัดและประเมินผลใหเสร็จสิ้นกอนการย่ืนใบลาออกจากการเปน
นักศึกษา
  ๑๖.๙ อักษรลําดับขั้น S และ U ใชสําหรับกระบวนวิชา                  
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S และ U
  ๑๖.๑๐ อักษรลําดับขั้น CE, CP, CS, และ CT ใชเฉพาะ             
บางกระบวนวชิาทีม่หาวทิยาลยักาํหนดใหไดรบัการเทยีบโอนผลการเรยีน          
จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู การศึกษา                   
ในระบบ
  ๑๖.๑๑ อักษรลําดับขั้น CX ใชเฉพาะบางกระบวนวิชา              
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหไดรับการยกเวนการเรียน
  ๑๖.๑๒ อักษรลําดับข้ัน S, U, I, P, V, W, CE, CP, CS, CT 
และ CX จะไมถูกนํามาคํานวณหาคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ย (Grade Point 
Average, GPA)
  ๑๖.๑๓ การนับหนวยกิตสะสม เพื่อสําเร็จการศึกษา               
ตามหลักสูตร
      (๑) กระบวนวิชาท่ีนกัศกึษาไดอกัษรลําดับขัน้  A, 
B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX เทานั้น จึงจะนับ
หนวยกิตของกระบวนวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา
      (๒) ในกรณทีีน่กัศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาใด
มากกวาหนึง่ครัง้ ใหนบัหนวยกติสะสมไดเพยีงครัง้เดยีว และใหนบัเฉพาะ
ครั้งสุดทาย เพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ยกเวนกระบวนวิชาที่
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มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนซํ้าได โดยใหนับเปนหนวยกิตสะสม        
เพื่อการสําเร็จการศึกษาทุกครั้ง
  ๑๖.๑๔ มหาวิทยาลัยคํานวณคาลําดับขั้นสะสมเฉล่ีย              
จากจาํนวนหนวยกติ และคาลาํดบัข้ันของกระบวนวชิาท้ังหมดทีน่กัศกึษา
ไดลงทะเบียนและมีการวัดและประเมินผลเปนอักษรลําดับขั้นที่มี                   
คาลําดับขั้น หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนมากกวา ๑ ครั้ง ใหคิดทุกครั้ง
  ๑๖.๑๕ การคํานวณหาคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําเอา            
ผลคณูของจาํนวนหนวยกติกบัคาลาํดบัขัน้ของแตละกระบวนวชิา ตามขอ 
๑๖.๑๔ มารวมกัน แลวหารดวยผลบวกของจาํนวนหนวยกติของกระบวน
วิชาที่มีการวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้นทั้งหมด 
ในการหารน้ีใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง ในกรณีที่ทศนิยมตําแหนงที่ ๓              
มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไป ใหปดคาทศนิยมตําแหนงท่ี ๒ ขึ้น
  ๑๖.๑๖ นกัศกึษาทีไ่ดรบัอกัษรลาํดับขัน้ไมเปนไปตามเงือ่นไข
ที่แตละหลักสูตรสาขาวิชากําหนดไว นักศึกษาจะตองลงทะเบียน                      
ในกระบวนวิชานั้นซํ้าอีกจนกวาจะไดอักษรลําดับขั้นตามท่ีหลักสูตรสาขา
วิชานั้นไดกําหนดไว
  ๑๖.๑๗  นกัศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัจิากมหาวิทยาลัยใหไปศกึษา
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปนการช่ัวคราว อาจขอเทียบโอนหนวยกิตและ
ผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัยได
      กระบวนวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนในสถาบัน
อุดมศึกษาอ่ืน ตองมีจํานวนหนวยกิตและจํานวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี              
และ/หรอืภาคปฏบิตัเิทียบเทา ทัง้นี ้ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร
ของมหาวิทยาลัย
  ๑๖.๑๘  ในกรณีทีม่กีารรองเรยีน หรอืปรากฏขอมลูวา การให
อักษรลําดับข้ันในกระบวนวิชาใดไมถูกตอง ไมเปนไปตามหลักเกณฑ           
หรือไมเหมาะสม ใหอธิการบดีมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการข้ึน              
เพือ่ทาํการสบืสวนหาขอเทจ็จรงิในกรณดีงักลาว และใหอธกิารบดมีอีาํนาจ
สั่งการตามที่เห็นสมควร
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 ขอ ๑๗  การลา
  ๑๗.๑ การลาปวย
     นักศึกษาผูใดที่ปวยจนไมสามารถเขารวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของ
กระบวนวิชาได ใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาต
ตออาจารยผูสอน
     ในกรณีที่นักศึกษาปวยติดตอกันตั้งแต 3 วันขึ้นไป            
ใหยืน่คํารองพรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ 
หรือจากสถานพยาบาลเอกชน
  ๑๗.๒ การลากิจ
     นกัศกึษาผูใดมกีจิจาํเปน ไมสามารถเขารวมในกจิกรรม
การเรียนการสอนตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของ
กระบวนวิชาได ใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปขออนุญาต
ตออาจารยผู สอนลวงหนาอยางนอย ๑ วัน หากไมสามารถยื่นใบลา        
ลวงหนาได ใหยื่นในวันแรกที่กลับเขาชั้นเรียน
  ๑๗.๓ การลาพักการศึกษา 
     (๑) นักศึกษาตองขอลาพักการศึกษาในกรณีที่ไมได 
ลงทะเบียนกระบวนวิชา หรือไมไดลงทะเบียนเพ่ือใชบรกิารของมหาวิทยาลัย 
หรือลงทะเบียนไมสมบูรณ หรือถอนทุกกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียน                    
โดยไมไดรับอักษรลําดับข้ัน W  
     (๒) การลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นใบลา        
ตามแบบของมหาวทิยาลยั ภายใน ๓๐ วนั นบัจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ
ที่ประสงคจะลาพักการศึกษา พรอมดวยหนังสือยินยอมจากผูปกครอง          
ผานอาจารยที่ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
       สําหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ ณ วันรายงาน
ตวัขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษา สามารถลาพกัการศกึษาไดโดยไมตองมหีนงัสอื
ยินยอมจากผูปกครอง
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       กรณีนักศึกษาเปนผูที่ลาศึกษาตอตองมีหนังสือ
ยินยอมจากหัวหนาหนวยงานตนสังกัด
     (๓) นกัศกึษาท่ีลาพกัการศกึษาจะตองชาํระคาธรรมเนยีม
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
  ๑๗.๔ การลาออก
     นกัศกึษาผูประสงคจะขอลาออกตองยืน่ใบลาตามแบบ
ของมหาวิทยาลัย พรอมหนังสือยนิยอมจากผูปกครองผานอาจารยทีป่รึกษา
ถึงคณบดี แลวเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
     สําหรับนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ ณ วันรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา สามารถลาออกโดยไมตองมีหนังสือยินยอม              
จากผูปกครองกรณีนักศึกษาเปนผูที่ลาศึกษาตอตองมีหนังสือยินยอม         
จากหัวหนาหนวยงานตนสังกัด
     ข้ันตอนการย่ืนใบลาออกใหเป นไปตามประกาศ             
ของมหาวิทยาลัย
 ขอ ๑๘ การยายสาขาวิชา 
  ๑๘.๑ การยายสาขาวิชาภายในคณะใหปฏิบตัติามหลักเกณฑ
และ/หรือเง่ือนไขของคณะน้ัน 
  ๑๘.๒ การยายสาขาวิชาไปคณะอื่นใหเปนไปตามเงื่อนไข           
ดังตอไปนี้
     (๑) นกัศกึษาจะสามารถยายสาขาวชิาไดตองลงทะเบยีน
กระบวนวิชาตามที่ระบุไวในโครงสรางหลักสูตรในสาขาวิชาเดิมท่ีสังกัด 
และไดรบัหนวยกติสะสมไมนอยกวา ๒๔ หนวยกติ  โดยไมนบัรวมกระบวนวชิา
ที่ไดรับอักษรลําดับข้ัน V
     (๒)  นักศึกษาจะสามารถยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนได 
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชาหรือ
สํานักวิชา และ/หรือหัวหนาสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม
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     (๓) การยายสาขาวชิาไปคณะอืน่ ใหปฏบิตัติามเงือ่นไข
ของสาขาวิชา และคณะน้ัน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
     (๔)  การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสาขาวิชาและคณะที่จะรับยายไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ
     (๕) การยายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะสมบูรณตอเมื่อ
ไดชําระคาธรรมเนียมการยายสาขาวิชา และไดรับการเปล่ียนรหัส             
ประจําตัวใหมแลว
  ๑๘.๓ การยายสาขาวิชาภายในคณะและตางคณะ ใหดาํเนินการ
ตามชวงเวลาที่กําหนดในปฏิทินการศึกษา
     กรณีดําเนินการหลังชวงเวลาท่ีกําหนด ใหมีผลบังคับ
ใชในภาคการศึกษาถัดไป
  ๑๘.๔ เมื่อนักศึกษาไดยายสาขาวิชาแลว กระบวนวิชาที่เคย
เรียนมาท้ังหมดจะนํามานับเปนหนวยกิตสะสมเพ่ือการสําเร็จการศึกษา 
และนํามานับเปนหนวยกิตที่เคยลงทะเบียนตามขอ ๒๐.๙ (๔) รวมท้ัง         
นํามาคํานวณหาคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหมดวย
 ขอ ๑๙ การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 
    นักศึกษาจะต องชําระค าธรรมเนียมเพื่อดํารงไว                      
ซึ่งสถานภาพนักศึกษา โดยไมไดหมายถึงการลงทะเบียนกระบวนวิชา           
และการลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย
    นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา             
ดังกรณีตอไปนี้ 
  ๑๙.๑ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา
  ๑๙.๒  นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา
  ๑๙.๓  นักศึกษาท่ีไดรับอักษรลําดับขั้น I หรือ P และ                       
ไมประสงคจะลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ หรือไมไดลงทะเบียนเพ่ือใช
บริการของมหาวิทยาลัย
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 ขอ ๒๐ การพนสถานภาพนักศึกษา
    นักศึกษาจะพนสถานภาพนักศึกษาดวยเหตุดังตอไปนี้
  ๒๐.๑ ตาย
  ๒๐.๒ ลาออก
  ๒๐.๓ โอนไปเปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา
  ๒๐.๔ เปนผูที่ไมไดรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามขอ ๑๙
  ๒๐.๕ ขาดคุณสมบัติของการเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ตามขอ ๕
  ๒๐.๖ ไมลงทะเบียนกระบวนวิชาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและมิไดลงทะเบียนเพื่อใชบริการของมหาวิทยาลัย และ/หรือ              
มิไดลาพักการศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
  ๒๐.๗ มีความประพฤติไมสมควรเปนนักศึกษา หรือกระทํา
การอันกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย              
เห็นสมควรใหลบชื่อออกจากการเปนนักศึกษา ตามขอบังคับวาดวยวินัย
นักศึกษา
  ๒๐.๘  เมือ่ไดขึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษาเตม็เวลาของมหาวทิยาลยั
เปนเวลาสองเทาของระยะเวลาตามหลกัสตูร กรณนีกัศกึษาโอนยายใหนบั
ตัง้แตภาคการศกึษาแรกทีข่ึน้ทะเบยีนเปนนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาเดมิ 
ทั้งนี้ ใหนับระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดภาคฤดูรอนของปการ ศึกษาสุดทาย
  ๒๐.๙ มีผลการศึกษาตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
     (๑) เมื่อเรียนมาแลวครบสองภาคการศึกษาปกติ               
ยังมีคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง ๑.๕๐
     (๒) เมื่อเรียนมาแลวครบส่ีภาคการศึกษาปกติ ยังมี                            
คาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง ๑.๗๕
     (๓) เมื่อเรียนมาแลวสี่ภาคการศึกษาปกติขึ้นไป                 
ยังมีค  า ลํา ดับ ข้ันสะสมเฉ ล่ียทั้ งหมดไม ถึ ง  ๑ .๗๕  ติดต อกันถึง                                     
สองภาคการศึกษาปกติ
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     (๔) เมื่อไดเคยลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนและ                
ไดรับการโอนหรือเทียบโอนหนวยกิต โดยไดรับอักษรลําดับข้ันท่ีมี                  
คาลําดับขั้น รวมทั้งอักษรลําดับข้ัน S, U, V, CE, CP, CS, CT และ CX                 
มาแลวถึง ๒๔๐ หนวยกิต สําหรับหลักสูตร ๔ ป และ ๓๐๐ หนวยกิต                   
สําหรับหลักสูตร ๕ ป ยังมคีาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมถึง ๒.๐๐
       ทั้งนี้ ไมนับรวมจํานวนหนวยกิตกระบวนวิชา             
ที่ไดรับอักษรลําดับขั้น W
  ๒๐.๑๐ ไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ขอ ๒๑ การเสนอใหไดรับปริญญาตรี
  ๒๑.๑ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาตองยื่นใบรายงานคาดวาจะสําเร็จการศึกษา โดยผานอาจารย           
ที่ปรึกษาตอคณะและสํานักทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลา  
ตามที่กําหนดไว  ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในแต ละ                            
ภาคการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
     ในกรณทีีน่กัศกึษาเรยีนกระบวนวชิาครบตามหลกัสตูรแลว 
และไมไดยื่นใบรายงานคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัยและย่ืนใบ
รายงานคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปท่ีประสงค                 
จะสําเร็จการศึกษา
  ๒๑.๒ นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญาตรี         
ตองผานเง่ือนไขดังตอไปน้ี
     (๑) ตองเรยีนกระบวนวิชาตาง ๆ  ใหครบตามหลักสตูร
และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และตองไมมีกระบวนวิชาใดยังคงไดรับ           
อักษรลําดับขั้น I หรือ P
     (๒) การศึกษาในระบบทวิภาคตองใชเวลาในการเรียน
ไมน อยกวา ๖ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร ๔ ป หรือ                              
๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับหลักสูตร ๕ ป 
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       สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา 
ใหนบัเวลาท่ีศกึษาในสถาบันอดุมศึกษาเดิมและเวลาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลัย
รวมกัน
     (๓) มคีาลาํดบัข้ันสะสมเฉล่ียในกระบวนวชิาทีก่าํหนด
เปนวชิาเอกไมนอยกวา ๒.๐๐ และมคีาลาํดบัขัน้สะสมเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร 
ไมนอยกวา ๒.๐๐
     (๔) เขารบัการทดสอบความรูและทกัษะภาษาองักฤษ
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมก อนการสําเร็จการศึกษา             
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
     (๕) สาํหรบันกัศกึษาผูไดรบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา
ที่มาจากสถาบันการศึกษาอื่น
       ก. ตองลงทะเบยีนกระบวนวิชา โดยใหมหีนวยกติ
สะสมเพือ่สาํเรจ็การศกึษาในมหาวทิยาลยั ไมนอยกวาครึง่หนึง่ของจาํนวน
หนวยกิตของหลักสูตร
       ข. เงื่อนไขอ่ืน ๆ เฉพาะสาขาวิชาใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
     (๖) สาํหรบันกัศกึษาผูไดรบัปรญิญาตรี หรอืเทียบเทา
ทีเ่ขาศกึษาเปนนกัศกึษาเพ่ือปริญญาทีส่องของมหาวิทยาลัย ตองลงทะเบียน
กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมอีกไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต                
ทั้งนี้ หนวยกิตสะสมรวมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตองเปนไปตามท่ีหลักสูตร
สาขาวิชาใหมกําหนด
     (๗) สําหรับนักศึกษาท่ียายสาขาวิชาภายในคณะ            
และตางคณะ ตองสังกัดและลงทะเบียนในสาขาวิชาใหมอยางนอย                      
๒ ภาคการศึกษาปกติ
     (๘)  ไมมีหนี้สินใด ๆ ตอคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย
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     (๙)  เปนผูมคีณุสมบตัเิปนไปตามขอบงัคบัมหาวิทยาลยั
วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะเสนออนุมัติ                       
ใหไดรับปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย
  ๒๑.๓ เมื่อส้ินภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหอาจารยที่ปรึกษา           
ตรวจสอบและเสนอช่ือนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒๑.๑               
พรอมรายละเอียดตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตอสาขาวิชาและ/หรือ
ภาควิชาหรือสํานักวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ เพ่ือนําเสนอ       
ขออนุมัติปรญิญาจากสภามหาวิทยาลัย
  ๒๑.๔  นกัศกึษาท่ีจะไดรบัการเสนอใหไดรบัปริญญาเกียรตินยิม 
ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตามความในขอ ๒๑.๒ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม           
ดังตอไปนี้
     (๑) มีคาลําดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร ตั้งแต 
๓.๕๐ ขึน้ไป จะไดรบัเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่ หรอืมคีาลาํดบัข้ันสะสมเฉลีย่
ตลอดหลักสูตรตั้งแต ๓.๒๕ ถึง ๓.๔๙ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
     (๒) ไม  เคยได รับอักษรลําดับข้ัน F หรืออักษร                
ลําดับขั้น U ในกระบวนวิชาใด
     (๓) ใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา             
ที่กําหนดไว ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น โดยเริ่มนับตั้งแต                      
ภาคการศกึษาแรกทีข่ึน้ทะเบียนเปนนักศกึษา ทัง้นี ้ไมนบัรวมภาคการศกึษา   
ที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
     (๔) สําหรับนักศึกษาที่ยายสาขาวิชา ใหนับเวลา                   
ที่ศึกษาในสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม ซึ่งเม่ือรวมกันแลวตองไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม
     (๕) สําหรับนักศึกษาที่ ได รับอนุมัติ ให  โอนหรือ                 
เทยีบโอนหนวยกิต หรือไดรบัการยกเวนการเรียนโดยไดรบัอกัษรลําดบัขัน้ 
CE, CP, CS, CT, CX ตองมจีาํนวนการโอนหรือการเทียบโอนหนวยกติหรอื  
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การยกเวนหนวยกิตตามประกาศมหาวิทยาลัย รวมไมเกิน ๑๒ หนวยกิต 
และไมเคยไดรบัอกัษรลําดบัข้ัน F หรอื U หรอือกัษรลําดบัขัน้อืน่ใดท่ีเทียบเทา
ในกระบวนวิชาใด ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและในมหาวิทยาลัย 
     (๖) สําหรับนักศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง จะไดรับ          
การเสนอใหไดรับปริญญาเกียรตินยิม จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
       ก. มกีารโอนหรอืเทยีบโอนหรอืยกเวนกระบวนวชิา
ในหลักสูตรใหเทาเทียมกับหลักสูตรปกติ และการโอนหรือเทียบโอนน้ัน 
นํามานับเป นหน วยกิตสะสมเพื่ อสํ า เร็จการศึกษา  โดยบันทึก                                        
ผลการเรียนเปน CX
        การโอนหรือเทียบโอนหรือยกเวนหนวยกิต 
ตามวรรคขางตนเกินกวา ๑๒ หนวยกิต จะไมมีสิทธิ์ไดรับการเสนอ                 
ใหไดรับปริญญาเกียรตินิยม
       ข. ไมเคยไดรับอักษรลําดับขั้น F หรือ U หรือ
อักษรลําดับขั้นอื่นใดที่เทียบเทาในกระบวนวิชาใดในมหาวิทยาลัย
       ค. ใชเวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น ๆ โดยเร่ิมนับต้ังแต                 
ภาคการศกึษาแรกทีข่ึน้ทะเบียนเปนนกัศกึษา ทัง้น้ี ไมนบัรวมภาคการศกึษา 
ที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
     (๗) ไมเคยถกูสัง่พกัการศกึษา เพราะกระทาํผดิวนิยันกัศกึษา
 ขอ ๒๒ การใหเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรรางวัลแกผูเรียนดี 
    ใหคณะเสนอชื่อนักศึกษาที่เรียนดีตอมหาวิทยาลัย              
เพือ่ขอรบัเหรยีญรางวลัเรยีนดีตลอดหลกัสตูรและเกยีรติบตัรรางวลัเรยีนดี
ประจําป ตามเงื่อนไขตอไปน้ี
  ๒๒.๑  เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
     (๑) เหรียญทอง 
       นักศึกษา มีสิท ธ์ิ ได  รั บ เหรี ยญทองจะต อง                     
เปนผูไดรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉล่ียทั้งหมด
ตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป

151



     (๒) เหรียญเงิน 
       นกัศกึษามีสทิธ์ิไดรบัเหรยีญเงินจะตองเปนผูไดรบั
เกียรตินิ ยมอันดับหนึ่ ง  และมีค  าลํ าดับ ข้ันสะสมเฉลี่ ยทั้ งหมด                           
ตั้งแต ๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔
  ๒๒.๒ เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําป 
     นกัศกึษามีสทิธิไ์ดรบัเกียรตบิตัรรางวัลเรียนดีประจําป 
ตองลงทะเบียนกระบวนวิชาสองภาคการศึกษาปกติในปการศึกษาน้ัน             
ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต เวนแตการลงทะเบียนกระบวนวิชานอยกวา                  
๓๐ หนวยกิต เป นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชา                            
ในปการศึกษาน้ัน  
     ทั้งนี้ การวัดและประเมินผลกระบวนวิชาเหลานั้น        
ตองสิน้สดุ และตองไมเคยไดรบัอกัษรลําดบัข้ัน F หรอื U ในปการศกึษานัน้ 
และตองมีคาลําดับขั้นสะสมเฉล่ียในปการศึกษานั้น ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป          
ในสองภาคการศึกษาปกติในปการศึกษานั้น
     อนึง่ สําหรับนกัศกึษาท่ีขาดคุณสมบัตไิดรบัเกียรติบตัร
รางวัลเ รียนดี เฉพาะกรณีที่การวัดและประเมินผลกระบวนวิชา                                  
ในปการศึกษาน้ันไมแลวเสร็จ อันเนื่องจากแผนการศึกษาไดกําหนดไว            
หรือเปนกรณีที่ไมไดเกิดจากความผิดของนักศึกษา เมื่อการวัดและ                     
ประเมินผลกระบวนวชิาเหลานั้นสิ้นสุดลง ใหนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคํารองขอ
ตอคณบด ีเพือ่พจิารณาใหเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจําปแกตนได
 ขอ ๒๓ ในกรณีที่มีความจําเปน สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให            
งดใชขอบังคับนี้ขอใดขอหนึ่งได
 ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
  ในกรณีพิเศษใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการและปฏิบัติตามที่                 
เห็นสมควรการใดท่ีมิไดกําหนดตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจ                    
ออกประกาศ ระเบียบ ตามท่ีขอบังคับกําหนด ซึ่งตองไมขัดหรือแยง              
กับขอบังคับนี้ แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
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 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

(ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลงนาม
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