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 บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี จ านวน  2 หลักสูตร (เป็นหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ 1 หลักสูตร) 
ปริญญาโท 7 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีนักวิชาการศึกษาซึ่งท าหน้าที่
ประสานงานหลักสูตร จ านวน  2  คน  และมีนักศึกษาที่ยังคงสภาพ  ณ  ปีการศึกษา  2560  รวม  304  
คน จ าแนกเป็นชั้นปีที่  1  ถึง  4  จ านวน  95, 83, 79 และ 47 คน ตามล าดับ  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมา
แสดงให้เห็นว่า จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และคาดว่าในปีการศึกษา 2563 จะมีจ านวนนักศึกษา
รวม  4  ชั้นปี ประมาณ  400  คน 

จากการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์หลักสูตร ต าราเรียน ก าลังคน และความต้องการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา การรับนักศึกษา การออกฝึกภาคสนามและการฝึกงาน การประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมถึง
การให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พบว่า ยังคงมีการ
ปฏิบัติงานที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
เรียน การจ าแนกสภาพนักศึกษา การประมวลผลการศึกษา การขอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ส่งผลกระทบทั้งต่อนักศึกษาที่อาจเสียโอกาสในการเรียนและการ
ใช้ชีวิต และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานซ้ าอีกรอบ  

ทั้งนี้ สาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานของงานบริการการศึกษาของคณะ ที่ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าหลักสูตร เมื่อ
ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่แทนกันจึงอาจให้ค าปรึกษาแนะน าได้ไม่เต็มที่หรือไม่แม่นย า เนื่องจากขาด
ประสบการณ์ อีกทั้งแต่ละหลักสูตร (โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก) มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และบริบทที่แตกต่างจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ด้วยเหตุนี้  จึงควรมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับนักวิชาการศึกษาหรือผู้ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาในด้านการลงทะเบียนเรียน การจ าแนก
สภาพนักศึกษา การประมวลผลการศึกษา การขอรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และสวัสดิการที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง แม่นย า และสอดคล้องกับ
กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความม่ันใจเมื่อต้องปฏิบัติงานแทนกัน อันจะ
ช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน และรักษาประโยชน์ของนักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้
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เกิดการบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย อีกท้ังคู่มือนี้ยังสามารถน าไป
ปรับใช้กับการด าเนินงานของหลักสูตรอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลได้เช่นกัน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
 1) เพ่ือรวบรวมปัญหาหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ค าแนะน านักศึกษา

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 2) จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ค าแนะน านักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ส าหรับใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 

1.3 ขอบเขตคู่มือการปฏิบัติงานการให้ค าแนะน านักศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ค าแนะน านักศึกษาฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุม 3 เรื่อง 

ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน   การจ าแนกสภาพนักศึกษา  การขอส าเร็จการศึกษา  โดยรวบรวมจาก
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสบการณ์จากการปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 คู่มือที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้ส าหรับนักวิชาการศึกษา  หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการให้ค าแนะน านักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   อนึ่ง การให้ค าแนะน าด้านการ
ลงทะเบียนเรียน การจ าแนกสภาพนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา  ยังสามารถใช้กับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเป็นหลักสูตรภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เนื่องจากค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่
ระบุไว้ อ้างอิงและสอดคล้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมหิดล   

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 

AU   คือ  การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต  (Audit) 
    I      คือ  รอการประเมินผลการเรียน  (Incomplete) 
    P     คือ  การศึกษายังไม่สิ้นสุด  (In  Progress) 
   X     คือ  ยังได้ได้รับผลการประเมิน  (No report) 
   W    คือ  ถอนการศึกษา  (Withdrawal)
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่าง  เช่น ท าหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการ
ความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานออกฝึก
ภาคสนาม  และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการก าลังคน หลักสูตร ต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้าน
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรม และสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น 
งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือเอกสารต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (กองทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล, มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) [อินเทอร์เน็ต]. นครปฐม. 
มหาวิทยาลัยมหิดล; มปป.) 

 
2.2  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

        นักวิชาการศึกษา  มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น ท าหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร  แบบเรียน  การ
เทียบความรู้  การจัดการความรู้  งานกิจการนักศึกษา  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  งานประมวลผล
การศึกษา งานการจ าแนกสภาพนักศึกษานักศึกษา งานการน านักศึกษาออกฝึกภาคสนาม  งานการ
บริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้แก่  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการก าลังคน หลักสูตร ต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรม และสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ 
โทรทัศน์  การเขียนบทความ  จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง (กอง
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล, มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (Job Description) [อินเทอร์เน็ต]. 
นครปฐม. มหาวิทยาลัยมหิดล; มปป.) 

  
 ทั้งนี้ นางสาวราตรี  ธรรมค า  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา หน่วยบริการการศึกษา งานบริการ

การศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
และปฏิบัติงานดังต่อไปนี้  
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2.2.1 ด้านงานบริการการศึกษา  
     งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย 
  1) ประสานงานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ตามระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  ระบบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของระบบการรับเข้า  (TCAS : Thai 
University Central Admission System) ถึงกระบวนการรับเข้าศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการ
เพ่ือนัดหมายประชุมในการก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าต่างๆ ตามที่กองบริหารการศึกษา
ก าหนด  ประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของหลักสูตรฯ ให้ค าแนะน าแก่ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าศึกษา แจ้งก าหนดการต่างๆ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ทราบและปฏิบัติตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล ของทุกปี 

  2) ประสานงานด้านการขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือขออนุมัติพระราชทานปริญญา
บัตรส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของทุกปี โดยเบื้องต้นผู้ประสานงานตรวจสอบคุณสมบัติ
การศึกษาตลอดหลักสูตรว่าถูกต้องตรงตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอพิจารณาต่อไป 

  3) ประสานงานแจ้งก าหนดการส่งผลการศึกษา (เกรด) ในทุกภาควิชาจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชาเพ่ือส่งเข้าระบบประมวลผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในทุกภาค
การศึกษา  กรณีที่ผู้ประสานงานตรวจสอบเบื้องต้นมีนักศึกษาท่ีมีผลเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เบื้องต้นด าเนินการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทราบและเข้าสู่
กระบวนการให้ค าแนะน าในการแก้ไขต่อไป 

  4) ประสานงานการขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ จากหน่วยงานภายนอกส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว  หน่วยงานภายนอกที่นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาสมัครหรือสอบบรรจุเข้าท างานทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มีการขอให้หน่วยงานบริการการศึกษารับรองคุณวุฒินักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุต่อไป 

  5) ประสานงานการขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ของทุกปี 
โดยแจ้งเวียนคณาจารย์ภายในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์แจ้งความประสงค์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นประจ าของทุกปี 

 2.2.2 ด้านงานพัฒนาหลักสูตร  
  งานพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
 1) ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2559    
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 2) ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2559    

 2.2.3 ด้านงานผู้ประสานงานหลักสูตร  
  งานผู้ประสานงานหลักสูตร ประกอบด้วย 

1) นัดหมายการประชุม แจ้งห้องประชุม และแจ้งวันและเวลา สถานที่ในการประชุม 
      เป็นประจ าของทุกเดือน 

2) จัดท าเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
3) จัดท าบันทึกรายงานประชุม ประสานงานเรื่องจัดเลี้ยง หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
4) จัดท าขออนุมัติหลักการค่าอาหาร  และเบี้ยประชุม  หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 
5) กลั่นกรองและเสนอแฟ้มประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
6) จัดท าข้อตั้งงบประมาณของหลักสูตรฯ  

 2.2.4  งานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
   งานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
 1) ประสานงานการจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ที่จะน านักศึกษาออกฝึกภาคสนามในรายวิชา สววส 390 : ทัศนศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (Excursion for Environmental Science and Technology)  
ประสานงานขอความอนุเคราะห์รถบัสเพ่ือใช้ในการน านักศึกษาออกฝึกภาคสนามตามตารางแผนการ
ออกฝึกภาคสนามก าหนดไว้ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3 

 2) ประสานงานจัดท าและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนข้อมูลเพ่ือจัดท าโครงงานวิจัย ในรายวิชา สววส 496 : โครงการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (Senior Project) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

 3) ประสานงานเรื่องฝึกงานทางด้านสิ่งแวดล้อม   ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3  
ในภาคฤดูร้อนของทุกปี ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน  แจ้ง
ก าหนดการและสถานที่ฝึกงานให้นักศึกษาทราบ  พร้อมทั้งส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงานไปยัง
หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงานไปยังหน่วยงานนั้นต่อไป



คู่มือปฏิบัติงาน 6 
 

2.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
   2.3.1  ประวัติคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
 พ.ศ 2516 จัดตั้งโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อม (Environmental  
    Education and  Research Project)  โดยมี  รองศาสตราจารย์ 
    ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ เป็นผู้อ านวยการโครงการ มีที่ท าการอยู่ ณ  
    ชั้น 3 ตึก 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ 
    ภาควิชาเวชศาสตร์   การธนาคารเลือด  คณะแพทยศาสตร์ 
    ศิริราชพยาบาล 
พ.ศ. 2519 ย้ายส านักงานมาอยู่ ณ ชั้น 6 โรงแรมราชศุภมิตร ถนนหลานหลวง  
    กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิฟอร์ด  (Ford  
    Foundation)  
พ.ศ. 2521 ยกฐานะโครงการการศึกษาและวิจัยสิ่งแวดล้อมที่จัดตั้ง  เมื่อปี พ.ศ.  
    2516  เป็นคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยประกาศส านัก 
    นายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการและภาควิชาใน 
    มหาวิทยาลัยมหิดล  ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2521  
    (จากราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  95  ตอนที ่ 18  ลงวันที่  14  กุมภาพันธ์   
    พ.ศ.  2521) 
พ.ศ. 2526 ย้ายส านักงานจากโรงแรมราชศุภมิตรมาอยู่อาคาร   
    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ณ  ศาลายา  จังหวัด 
    นครปฐม จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคาร  และได้รับพระ 
    มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
    กุมารี  เสด็จพระราชด าเนินมา ทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 3  
    ตุลาคม พ.ศ. 2549  และพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารสิ่งแวดล้อม 
    พัฒนดล” หมายถึง อาคารที่บันดาลให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  
    4 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารอย่างเป็น 
    ทางการ เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน พ.ศ. 2552 
พ.ศ. 2557 จัดตั้งศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการจัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการในพ้ืนที่ 
    ภาคเหนือ (ศทสล.)  จังหวัดล าปาง 
 



คู่มือปฏิบัติงาน 7 
 

 2.3.2  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  คุณค่าหลัก  และสมรรถนะหลัก   
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก และสมรรถนะหลัก 

เพ่ือเป็นทิศทางและเป้าหมายของการด าเนินงานดังนี้ 
2.3.2.1 วิสัยทัศน์ 

 สถาบันชั้นน าแห่งเอเชียด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ด้วยสหสัมพันธ์วิทยา
อย่างบูรณาการเพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

  2.3.2.2 พันธกิจ 
 1) พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากร 
 2) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
  2.3.2.3 คุณค่าหลัก 
 การศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อสังคม และเห็นคุณค่าของบุคลากร 
  2.3.2.4 สมรรถนะหลัก 
 เป็นผู้น าด้านการบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสู่การปฏิบัติ 
 2.3.3  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  10  หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

      2.3.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (ระดับปริญญาตรี)    จ านวน  2  หลักสูตร คือ 
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)  

   (จัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) 
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

2.3.3.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ระดับปริญญาโท)  จ านวน 7 หลักสูตร  
คือ 

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด้าน 

สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด้าน 

สิ่งแวดล้อม  (ภาคพิเศษ) 
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5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

(ภาคปกติ) 
6) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

(ภาคพิเศษ) 
7) สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ)     
  2.3.3.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) จ านวน  1 หลักสูตร คือ 

1) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 2.3.4   บุคลากร    

        คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีจ านวนบุคลากร รวม 152 คน สามารถจ าแนก
ประเภทบุคลากร (ตารางที่ 1.1) จ านวนบุคลากร และ (ตารางที่ 1.2) จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ปีงบประมาณ 2559)  ดังนี้  

ตารางที่ 1.1 จ านวนบุคลากร (ปีงบประมาณ 2559) 

 

ประเภท จ านวน (คน) 
บุคลากรสายวิชาการ 55 
บุคลากรสายสนับสนุน 97 
รวม 152 

 

 
ตารางที่ 1.2   จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
                  (ปีงบประมาณ 2559) 
 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
รองศาสตราจารย์ 14 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 
อาจารย์ 22 
นักวิจัย 3 
รวม 57 
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2.4 โครงสร้างการบริหารงาน 
 2.4.1 โครงสร้างการบริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
      หน่วยงานในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  แบ่งเป็น กลุ่มวิชา ส านักงานคณบดี 

และศูนย์วิจัยและฝึกอบรม  โดยส านักงานคณบดีมีหน่วยงานย่อย  7  หน่วย  ซึ่งรวมถึงงานบริการ
การศึกษา ดังรายละเอียดแสดงดัง รูปที่ 1.1 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1  โครงสร้างการบริหารงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 2.4.2 โครงสร้างการบริหารงานงานบริการการศึกษา  
 งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  รับผิดชอบงานให้บริการงาน

ด้านการเรียนการสอน  การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การจัดการสอบกลางภาคและปลายภาค  การ
ประสานงานประมวลผลการศึกษา  การจ าแนกสภาพนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา การแนะน า
หลักสูตรแก่ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของการรับเข้าระบบ (TCAS) ส าหรับนักศึกษา
ระดับมัธยมตอนปลาย การตรวจสอบผลการศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อเสนอเรื่องขออนุมัติพระราชทาน

ส านักงานคณบดี 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 

กลุ่มวิชา 
 

งานบริหาร 
 

งานกายภาพและบริการ
พื้นฐาน 
งานนโยบายและแผน 

 
งานบริการการศึกษา 

 
งานคลังและพัสดุ 

 
งานวิจัยและบริการวิชาการ 

 
งานสารสนเทศ 

 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 
 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
 
ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา 
 
ศูนย์การศึกษา วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการ

จัดการลุ่มน้ าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ 
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ปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหิดล   กิจกรรมในระหว่างศึกษา ทุนสนับสนุนการศึกษา และงาน
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 ปัจจุบันงานบริการการศึกษาแบ่งหน่วยงานย่อยตามภาระงานและหน้าที่ออกเป็น 3 หน่วย 
คือ หน่วยบริการการศึกษา หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา และมีบุคลากร
ปฏิบัติงานจ านวน  12  ต าแหน่ง  ประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียด (รูปที่ 1.2) 

1) นักวิชาการศึกษา   )ช านาญการพิเศษ (  จ านวน  2   คน 
2) นักวิชาการศึกษา  จ านวน  7   คน 
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จ านวน  1   คน  
4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จ านวน  1   คน  
5) พนักงานจัดการสโมสร  ระดับ  ส 1   จ านวน  1   คน  

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1.2  โครงสร้างการบริหารงานของงานบริการการศึกษา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
            มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบริการการศึกษา 
 

หน่วยบริการการศึกษา 
 

หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

หน่วยกิจการนักศึกษา 
 

1) น.ส.ไพลิน  บุญนาค  
    (นักวิชาการศึกษา) 
2) นายจักรี   ศิริรักษ์  
    (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
3) น.ส.ราตรี   ธรรมค า  
    (นักวิชาการศึกษา) 
4) นายภัทรพล   แก้วสถิตย์  
    (นักวิชาการศึกษา) 
5) น.ส.ปาลิน   ฉวีแก้วดี 
    (นักวิชาการศึกษา) 
 

 

1) นางสุดา   ข าด ารงเกียรติ    
   (นักวิชาการศึกษา) 
2) น.ส.อุทุมพร   ไวฉลาด 
   (นักวิชาการศึกษา)  
    ช านาญการพิเศษ 
 

1) น.ส.ศรีสุภางค์   ลิมป์กาญจนวัฒน์ 
    (นักวิชาการศึกษา) 
2) นางสุกัญญา   ส่งสวัสดิ์  
    (นักวิชาการศึกษา) 
3) น.ส.เสริมนิจ   ศิรินคร  
    (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
4) นายรัชพล   ชื่ออารมณ์  

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หัวหน้างานบริการการศึษา 
นางวันทนีย์  โพธิ์กลาง (นักวิชาการศึกษา) ช านาญการพิเศษ 
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 2.4.2.1 หน่วยบริการการศึกษา 
  งานในหน้าที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
  งานด้านรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

1) กระบวนการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงและระบบแอดมิชชั่น)  
2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  (Road  Show) เพ่ือแนะน าการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภายในคณะฯ  

  งานด้านการจัดการเรียนการสอน 
1) จัดท าคู่มือนักศึกษา และปฏิทินการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2) จัดท าตารางการเรียนการสอนในทุกปีการศึกษา 
3) ส ารวจรายวิชาที่เปิดสอน และรวบรวม ประมวลการสอนรายวิชา (Cours Syllabus) 

  จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา โดยมี หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดรายวิชาบังคับ 
หมวดรายวิชาเลือกเสรีเฉพาะด้าน  ทุกภาคการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรทยาศาสตบัณฑิต 

4) จัดเตรียมข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบออนไลน์  
 ประกอบด้วย โครงสร้างของหลักสูตร  รายวิชา Pre-requistis  แผนการเรียน
รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกคณะ 

5) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ท้ังภายในและ
ภายนอกคณะ) 

6) จัดท าหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ ค่าพาหนะ และจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
7) ประสานงานและติดตามข้อสอบประจ าภาคการศึกษา ประกอบด้วย การจัดท า

ข้อสอบ  จัดท ากระดาษค าตอบ  จัดท าค าสั่งสอบกลางภาคและปลายภาค  แผนผังที่
นั่งสอบ  และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8) ประสานงานในการน านักศึกษาศึกษาฝึกภาคสนามภายนอกคณะ 
9) จัดเตรียม  ติดตามข้อมูลแบบประเมินรายวิชาแบบประเมินผู้สอนในระบบออนไลน์

ของทั้งภายในและภายนอกคณะ 
10) ประสานงานในการออกฝึกงานภาคฤดูร้อนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
11) ประสานงานติดตามและรวบรวมผลการศึกษาในภาคต้นและภาคปลายการศึกษา 
12) ประสานงานเรื่องการประชุมส าหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
13) จัดท าการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
14) จัดท าการปรับปรุงฐานข้อมูลของหลักสูตรฯ ในระบบออนไลน์ของคณะฯ 
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15) ท าการประสานงานกับกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ 

16) ให้ค าแนะน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงหลักสูตร  แก่นักศึกษา  คณาจารย์  และ
บุคคล 
ทั่วไปที่สนใจหลักสูตรฯ 

17) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และหนังสือขอข้อมูลทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกคณะ 

18) จัดท าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาให้กับนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษา 

19) จัดเอกสารสรุปรายชื่ อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส า เร็ จการศึกษาไปยั งสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล 

    
 2.4.2.2  หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 ท าหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร  แบบเรียน  การเทียบความรู้  การจัดการ

ความรู้  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น การจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
(AUN Quality  Assurance : AUN-QA)  จัดท าข้อมูลการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria Performance Excellence : EdPEX) หมวดที่ 7 ผลลัพธ์  
และการบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ได้แก่  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
หลักสูตร ต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.4.2.3 หน่วยกิจการนักศึกษา 
 มีหน้าที่ในการให้ค าแนะน านักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านต่างๆ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนในด้านการเรียน    งานบริการและสวัสดิการ  งานเกี่ยวกับนักศึกษา
วิชาทหาร  ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาต่างๆ  และงานสมาคมศิษย์เก่าของคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  

นอกจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในหน่วยที่ตามโครงสร้างแล้ว  งานบริการ
การศึกษาของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ยังจัดแบ่งให้บุคลากรแต่ละคนท าหน้าที่รับผิดชอบ
ประสานงานหลักสูตรที่คณะฯ จัดการเรียนการสอน (ตารางที่ 1.3)  ซึ่งการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้ประสานงานหลักสูตรในลักษณะนี้มีข้อดี คือ เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ
และกระบวนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน แต่มีข้อด้อย คือ ไม่เข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้
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ประสานงานหลักสูตรอ่ืน และในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานแทนกัน อาจด าเนินการได้ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีจ านวน
นักศึกษารวม ประมาณ 300 คน ซึ่งมากที่สุดในจ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าคู่มือแนะน านักศึกษาฉบับนี้
ขึ้น 
ตารางที่ 1.3 การจัดแบ่งผู้ประสานงานหลักสูตรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

หลักสูตร ผู้ประสานงาน 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
1) นางสุดา  ข าด ารงเกียรติ  
2) น.ส.ราตรี  ธรรมค า 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)  (จัดการเรียนการสอน

ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 
นายจักรี  ศิริรักษ์ 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)   

 
1) นายภัทรพล  แก้วสถิตย์ 
2) น.ส.ธนวรรณ  ขวัญใจ 

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือความมั่นคง 
ด้านสิ่งแวดล้อม  (ภาคปกติ)   
สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพ่ือความมั่นคง 
ด้านสิ่งแวดล้อม  (ภาคพิเศษ)     

 
น.ส.อุทุมพร  ไวฉลาด 

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
(ภาคปกติ)  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
(ภาคพิเศษ) 

 
นางวันทนีย์  โพธิ์กลาง 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรนานาชาติ)     

 1) นางไพลิน  บุนนาค  
2) น.ส.ปาลิน  ฉวีแก้วดี 

7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

1) นางไพลิน  บุนนาค 
2) น.ส.ปาลิน  ฉวีแก้วดี 
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 2.5 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  
 2.5.1 ปรัชญา  และความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรมุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์  ป้องกัน  

ควบคุม  แก้ไขและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  มีความคิดเชิงระบบ  สร้างสรรค์  วิเคราะห์ปัญหา
โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 2.5.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตส านึก  ความรู้  ปัญญา  มีทักษะในการสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรับผิดชอบ  รู้จักการท างานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

 2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอย่างดี 

 

 2.5.3 รูปแบบของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ระบบทวิภาค จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เอกสารประกอบการสอนและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การรับเข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชา
เดียวแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

 2.5.4 จ านวนนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มี
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันรวม 4 ชั้นปี จ านวน 304 คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน
ทั้งสิ้น รวมแล้วได้  825  คน  (ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2560) 
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 ตารางที่ 1.4 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2540-2559  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
 จ านวนนักศึกษา 

ที่ส าเร็จการศึกษา (คน) 
พ.ศ. 2540 19 คน 
พ.ศ. 2541 22 คน 
พ.ศ. 2542 20 คน 
พ.ศ. 2543 22 คน 
พ.ศ. 2544 22 คน 
พ.ศ. 2545 24 คน 
พ.ศ. 2546 13 คน 
พ.ศ. 2547 25 คน 
พ.ศ. 2548 22 คน 
พ.ศ. 2549 33 คน 
พ.ศ. 2550 23 คน 
พ.ศ. 2551 44 คน 
พ.ศ. 2552 62 คน 
พ.ศ. 2553 71 คน 
พ.ศ. 2554 80 คน 
พ.ศ. 2555 68 คน 
พ.ศ. 2556 66 คน 
พ.ศ. 2557 56 คน 
พ.ศ. 2558 63 คน 
พ.ศ. 2559 70 คน 

 

ที่มา : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (2543)  
 
 
 

 



คู่มือปฏิบัติงาน 16 

 

บทที่ 3 
หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏิบัตงิาน และเงื่อนไข 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน การจ าแนกสภาพนักศึกษา การขอส าเร็จ
การศึกษา  มีดังนี ้
 3.1.1 การลงทะเบียนเรียน  
 ในการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน  มีหลักเกณฑ์ส าคัญที่ เกี่ยวข้อง คือ การ
ลงทะเบียน การขอเพ่ิม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา และการเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต 
ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552 (กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล, มปป.) ดังนี้ 
  3.1.1.1 การลงทะเบียน  
  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตที่ไม่น้อยกว่าที่แต่
ละหลักสูตรก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
  1) การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลาให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษา
ด าเนินการได้ครบขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนดหากคณะใดมีเหตุผลและความจ าเป็น  อาจให้มี
การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิต แตกต่างไปจากเกณฑ์ได้ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา  โดยต้องเรียนให้ครบตามรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
  2) การลงทะเบียนเรียนซ้ า   จะท าได้ต่อเมื่อ 
  ก) รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์  F  หรือ  W  หรือ  U  หรือคณะกรรมการประจ าคณะ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคระกรรมการประจ าคณะเห็นว่านักศึกษาควรเรียนซ้ า  ที่เป็นรายวิชา
เลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได้ 
  ข) นักศึกษาต้องการเรียนซ้ าในรายวิชาที่เรียนแล้ว เพ่ือแก้ไขผลการศึกษาให้ได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมสูงขึ้น  แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ค) การลงทะเบียนเรียนซ้ าในแต่ละรายวิชา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ตาม
จ านวนครั้งที่คณะก าหนด  แต่ซ้ าได้อีกไม่เกิน  2  ครั้ง  ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาต ให้ลาพัก
การศึกษา  คือ ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  ได้รับทุนแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างประเทสหรือได้เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบด้วย  เจ็บป่วยต้องพัก
รักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ  20  ของเวลาเรียนทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย์จากหน่วยบริการ
สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทย์อ่ืนที่รับรองโดยแพทย์ประจ าหน่วยบริการ
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สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เมื่อนักศึกษามีความจ าเป็นส่วนตัว  อาจยื่นค าร้องขอลาพัก
การศึกษาได้แต่ต้องได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสม
ได้ต่ ากว่า  2.00  การลาพักการศึกษาตามข้อก าหนดให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อคณบดี  หรือผู้ที่คณบดี
มอบหมายโดยเร็วที่สุด  และให้คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 3.1.1.2 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
  นักศึกษาจะขอเพ่ิม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย โดยถือเกณฑ์การ
พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ 
  1) การขอเพ่ิมรายวิชา  จะต้องด าเนินการภายใน  2  สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน  ส าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอน
พร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาให้ขอเพ่ิมภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น 
  2)  การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่
นับครั้งในการลงทะเบียน  หากด าเนินการภายใน  2  สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ  
หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาค
การศึกษา ให้ขอลดภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อม
กับการเปิดภาคการศึกษา ให้ขอลดภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น 
  3)  การขอถอนรายวิชา  ด าเนินการได้หลังสัปดาห์ที่  2 นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือหลังสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือหลังสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่ม
การศึกษารายวิชาที่เปิดสอนไม่พร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนถึงหนึ่งสัปดาห์
ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการ
ลงทะเบียนเรียน 
 
 3.1.1.3 การเทียบรายวิชาและการโอนย้ายหน่วยกิต 
 นักศึกษาที่ย้ายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัยหรือที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนหรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนย้าย
หน่วยกิตให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร
นั้น และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ์เป็น  T  การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิตนี้ให้ใช้เฉพาะ
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้าย หรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบัน
อ่ืน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะมอบหมายหรือคณะกรรมการหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 1) เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนย้ายหน่วยกิต 
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  ก) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่โอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือ
ต่างประเทศที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 
  ข) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหา  และให้ประสบการณ์การเรียนรู้  
ครอบคลุมหรือเทียบเคียงกันได้  ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
หน่วยกิต  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบด้วย 
  ค) เป็นรายวิชา  หรือกลุ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่เกิน  5  ปี  ถ้าไม่
เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร  และคณะกรรมการประจ าคณะ 
  ง) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลกการเรียนไม่ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า 
  จ) การเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต ให้ท าได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 
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ภาพที่ 3.1.1 การลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาประกาศก าหนดการลงทะเบียน 
และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ประจ าป ีตามปฏิทินการศึกษาในทุกปี
การศึกษา 

* นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนการลงทะเบียนเรียนทกุครั้ง 

ระบบการลงทะเบียนเรียน 
ออนไลนส์ าหรับนักศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ป.ตรี 

ยืนยันการลงทะเบียนวิชาเรียนให้ถูกตอ้งผ่าน
ระบบ Login เข้าสู่ระบบการ

ลงทะเบียน http://www.student.mahidol.ac
.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp 

 

* ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที ่
จะลงทะเบียนตามแผนการเรียนโดย
การท าเครื่องหมาย  √  หนา้รายวิชา 
 

นักศึกษาทุกประเภท ตอ้งลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด เกิน ก าหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ปรับ 500 บาท  
เกิน 1-2 สัปดาห์ ปรับเพิ่มอกีวันละ 100 บาท  
เกินก าหนด 2 สัปดาห์ ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน และพ้นสภาพ
นักศึกษา 

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาค
การศึกษาตามเมนูที่ปรากฏ รายวิชาที่ไม่
สามารถลงทะเบียนได้ 

  รายวิชาท่ีมีรายวิชาบังคับก่อน และยังสอบไม่ผ่านรายวิชา
บังงคับก่อน 

รายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนซ้ าครบ 3 ครั้ง  
(หากลงทะเบียนครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่านจะพ้นสภาพนักศึกษา) 

รายวิชาท่ีมีผลคะแนนเป็น I รายวิชาเลือกเสรี 

ให้เลือกในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดให้เลือกในแต่ละช้ันปี 

ให้เลือกลงในรายวิชาท่ีต้องการ โดยต้องมีเวลาเรียนไม่ซ้อนทับ 
    กับวิชาอื่น 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงทะเบียน และผลการศึกษาประจ าภาคได้โดยตรงจาก
ระบบ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดให้ท าเรื่องขอแก้ไขภายใน
ภาคการศึกษานั้นหรือภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากไม่
ด าเนินการแก้ไขมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการด าเนินการ
ตามความเหมาะสม 

ค าเตือน      
นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

  เกินก าหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์  ปรับ 500 บาท 

  เกินก าหนด 1 -2 สัปดาห์  ปรับเพิ่มอีกวันละ 100 บาท 

  เกินก าหนด 2 สัปดาห์  ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน  
       และพ้นสภาพนักศึกษา 
 

จบกระบวนการ 

http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp
http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp
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 3.1.2 การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์การจ าแนกสภาพนักศึกษา ไว้ดังนี้ 
  3.1.2.1 การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
   การจ าแนกสภาพนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

       1) การจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีแรก 
จะจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค 
หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา  ส่วน
นักศึกษาที่ศึกษาตั้งแต่ปีที่  2  เป็นต้นไป จะจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติของแต่ละภาค หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดปี 
ส าหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจ านงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจให้จ าแนกการจ าแนก
สภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ 
    2) การจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษาให้พิจารณาว่าเป็นนักศึกษาสภาพปกติ 
หรือสภาพการจ าแนกสภาพนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 (1) นักศึกษาสภาพปกติ  ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาค  
การศึกษาแรก  หรือนักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 

                 (2)  การจ าแนกสภาพนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม 
 ตั้งแต ่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  จ าแนกออกเป็น  2 ประเภทคือ 
 ประเภทที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 1.80 
 ประเภทที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 
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ตารางท่ี  3.1 แสดงการจ าแนกสภาพนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่การจ าแนกสภาพนักศึกษา 

ปีการศึกษา/ภาค 
ผลการศึกษาประจ าภาค ผลการศึกษาสะสม หมายเหตุ 

หน่วย
กิต 

แต้ม
รวม 

เฉลี่ย/
ภาค 

หน่วย
กิต 

แต้ม
รวม 

เฉลี่ย
สะสม 

 

นักศึกษารายที่ 1 
2550                           
ต้น 
                              
ปลาย  

 
18 
20 

 
27.0 
29.0 

 
1.50 
1.45 

 
18 
38 

 
27.0 
56.5 

 
1.50 
1.49 

 
ยังไม่จ าแนก 
พ้นสภาพ 

นักศึกษารายที่ 2 
2550                          
ต้น 
                              
ปลาย 

 
18 
20 

 
27.0 
30.0 

 
1.50 
1.50 

 
18 
38 

 
27.0 
57.0 

 
1.50 
1.50 

 
ยังไม่จ าแนก 
การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา 

2551                           
ต้น                                                                          

ปลาย  

18 
18 

38.0 
37.5 

2.11 
2.08 

56 
74 

95.0 
132.5 

1.70 
1.79 

การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา (1) 
พ้นสภาพ (2) 

นักศึกษารายที่ 3 
2550                           
ต้น 
                              
ปลาย 

 
18 
20 

 
27.0 
30.0 

 
1.50 
1.50 

 
18 
38 

 
27.0 
57.0 

 
1.50 
1.50 

 
ยังไม่จ าแนก 
การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา 

2551                           
ต้น                                                                          

ปลาย  

18 
18 

38.0 
38.0 

2.11 
2.11 

56 
74 

95.0 
133.0 

1.70 
1.80 

การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา (1) 
การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา (2) 

2552                           
ต้น                                                                          

ปลาย  

18 
18 

43.0 
43.0 

2.39 
2.39 

92 
110 

176.0 
219.0 

1.91 
1.99 

การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา (3) 
พ้นสภาพ (4) 

นักศึกษารายที่ 4 
2550                           

ต้น                                                                          
ปลาย 

 
18 
20 

 
27.0 
30.0 

 
1.50 
1.50 

 
18 
38 

 
27.0 
57.0 

 
1.50 
1.50 

 
ยังไม่จ าแนก 
การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา 
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2551                           
ต้น                                                                          

ปลาย  

18 
18 

38.0 
38.0 

2.11 
2.11 

56 
74 

95.0 
133.0 

1.70 
1.80 

การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา (1) 
การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา (2) 

2552                           
ต้น                                                                          

ปลาย  

18 
18 

43.0 
44.0 

2.39 
2.44 

92 
110 

176.0 
220.0 

1.91 
2.00 

การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา (3) 
นักศึกษาปกต ิ

2553                           
ต้น                                                                          

ปลาย  

18 
18 

27.0 
45.0 

1.50 
2.50 

128 
146 

247.0 
292.0 

1.93 
2.00 

การจ าแนกสภาพ
นักศึกษา 
ส าเรจ็การศึกษา 

 

หมายเหตุ :   * พ้นการจ าแนกสภาพนักศึกษา (1) = ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  
                * พ้นการจ าแนกสภาพนักศึกษา (2) = ได้แต้มเฉลี่ยต ากว่า  1.80 (2 ครั้งติดต่อกัน)   

     * พ้นการจ าแนกสภาพนักศึกษา (3) = ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 (4 ครั้งติดต่อกัน) 
     

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   1)  ศึกษาครบตามหลักสูตร  และได้รับอนุมัติให้ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาตามข้อ   
บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  
    2)  ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออก  
    3)  อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
  ก)  เมื่อมีการจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษา และมีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.50 
  ข)  นักศึกษาสภาพการจ าแนกสภาพนักศึกษาประเภทที่  1 ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสม    
ต่ ากว่า  1.80  อีก  2  ภาคการศึกษาติดต่อกันที่มีการจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัด 
การศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก  3  ภาคการศึกษาติดต่อกันที่มีการจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
ตามการจัดการศึกษาแบบ ไตรภาค หรืออีก 1 ปีการศึกษาท่ีมีการจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 โดยใช้ระบบอื่น 

  ค)  นักศึกษาสภาพการจ าแนกสภาพนักศึกษาประเภทที่  2 ที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมต่ า 
กว่า  2.00  อีก   4   ภาคการศึกษาติดต่อกันที่มีการจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษา 
แบบทวิภาค หรืออีก  6 ภาคการศึกษาติดต่อกันที่มีการจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษาตามการจัด 
การศึกษาแบบไตรภาคหรืออีก  2 ปีการศึกษาท่ีมีการจ าแนกการจ าแนกสภาพนักศึกษา โดยใช้ระบบอื่น 
  ง) ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาบังคับครบจ านวน แล้วผลการศึกษาหรือผลการ 
สอบ ยังคง  “ไม่ได”้  หรือ “ไม่ผ่าน” 
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  จ)  มีเวลาเรียนเกิน  2  เท่าของเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 ฉ)  เมื่อพ้นก าหนดเวลา  2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียน 

เรียน  หรือยังไม่ได้ด าเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา โดยขาดการติดต่อหรือโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
  ช)  นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  หรือสถาบันร่วม/สถาบันสมทบ 
  ซ) มีปัญหาทางจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือจะเป็นอุปสรรคต่อ 
การประกอบวิชาชีพ  ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อมูล และน าเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 

  ฌ)  ถูกลงโทษในการทุจริตในการสอบ 
  ญ) ตาย 
   
 3.1.3 การขอส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็น
หลักสูตรที่ก าหนดระยะเวลาเรียน  4  ปี ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  6  ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
  3.1.3.1 การให้ปริญญา 

การพิจารณาให้ได้ปริญญา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   1)  สอบผ่านรายวิชาและเณฑ์อ่ืน ๆ ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
   2)  ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00  
   3)  เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือ 
ปริญญานั้น 
  3.1.3.2 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
   นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิตซึ่งรวมทั้งรายวิชาที่นักศึกษาย้ายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  และเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า B (หรือเทียบเท่า) 
โดยไม่น าหน่วยกิตและแต้มประจ าที่เทียบรายวิชา หรือโอนย้ายหน่วยกิตมาคิดแต้มเฉลี่ยสะสม จะ
ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 1  เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  
3.50  และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 2 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25  และต้อง
มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
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 1) สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อ่ืนๆ  ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
     2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  2.00    
    3) เป็นผู้มีความประพฤติดเีหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
 วิธีการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน การจ าแนกสภาพนักศึกษา การขอส าเร็จ
การศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 3.2.1 การลงทะเบียนเรียน 
  ระบุวิธีการปฏิบัติงานเป็นข้อๆ แบบสรุป  
  1) เตรียมข้อมูลหลักสูตรและแผนการศึกษาเพ่ือตรวจสอบข้อมูลรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร และแผน โดนส่วนงานสามารถปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา 
ตลอดไปถึงการก าหนดเงื่อนไขวิชา “Prerequisite” ให้สอดคล้องกับการเปิดรายวิชาลงทะเบียน 
  2) ตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมหลักสูตร ชั้นปี ของส่วนงาน ก่อนที่จะด าเนินการ
เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน  * กรณีค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดสรรเงิน 
  3) ก าหนดวันที่ลงทะเบียนวันที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน หรือปิดระบบในกรณีมี
การเตรียมข้อมูลผิดพลาด ( * หากต้องการก าหนดวันที่ไม่ตรงตามก าหนดมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อเจ้า
หน้ากองบริหารการศึกษาเพ่ือปรับปรุงวันที่ ) * กรณีเปิดลงทะเบียนแล้ว แต่ยังเตรียมข้อมูลรายวิชา/
ตารางสอน/เซกชัน ไม่ครบถ้วน จะเกิดปัญหาการตรวจสอบเงื่อนไขข้อมูลไม่ถูกต้อง 
  4) ก าหนดเปิดรายวิชาลงทะเบียน  ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน/สถานะรายวิชา/เกรด
ขั้นต่ า ตามโครงสร้างหลักสูตรเพ่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามรายการวิชาที่เปิดสอน * ส าหรับ
หมวดวิชาเสรี เจ้าของรายวิชาต้องก าหนดเปิดสอนด้วย 
  5) ก าหนดเปิดรายวิชาเลือกเสรี  กรณีเฉพาะหมวดรายวิชาเสรี เจ้าของรายวิชา
จะต้องท าการเปิดสอน นักศึกษาทั้งหมดจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ( * ระบบสามารถก าหนด
เงื่อนไขเฉพาะหลักสูตร ชั้นปี ได้ ในการก าหนด Section ) 
  6) ก าหนดตารางสอน และSection เ พ่ือก าหนดตารางสอน ตรวจสอบการ
ลงทะเบียนรายวิชาเวลาเรียนตรงกัน  และการก าหดนเซกชันจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละ 
Section * กรณีไม่ก าหนดตารางสอน ระบบลงทะเบียนจะไม่ตรวจสอบเวลาเรียนคาบเกี่ยว 
  7) ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ละกลุ่มนักศึกษา แยกตามปีที่เข้าศึกษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาสามารถก าหนดเงื่อนไขปิดกั้นการลงทะเบียน/ช าระเงิน/ดูผลการศึกษา จนกว่านักศึกษาจะ
มาติดต่อ 
  8) ตรวจสอบจ านวน สรุปผลการเตรียมข้อมูล สรุปผลจ านวนการเตรียมข้อมูล
ลงทะเบียนเบื้องต้น 
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  9) ทดสอบระบบลงทะเบียนนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการเตรียม
ข้อมูลที่ลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จ าลองนักศึกษาเพ่ือเข้าไปลงทะเบียน 
  10) ลงทะเบียน ท ารายการลงทะเบียน และขอนุมัติ การลงทะเบียนส าหรับ
นักศึกษา 
 3.2.2 การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
  กรณีเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาขอรับค าปรึกษา 

1) ตรวจสอบผลการเรียนและแต้มเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาทุกคน จากแบบรายงาน
ผลการเรียน (MUIT ST47)  

2) จ าแนกสภาพนักศึกษาว่าเป็นนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ โดยใช้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตาม  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี  พ.ศ. 2552 

3) รายงานสภาพนักศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เข้ามาสอบถามและ
ให้ค าอธิบาย และแจ้งให้ทราบถึงสภาพนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบัน  

 
กรณีนักศึกษาขอรับค าปรึกษา 
1) ตรวจสอบผลการเรียนและแต้มเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา  จากแบบรายงานผล

การเรียน (MUIT ST47)  
2) จ าแนกสภาพนักศึกษาว่าเป็นนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ โดยใช้

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี  พ.ศ. 2552 

3) แจ้งสภาพนักศึกษาแก่นักศึกษาที่ขอรับค าปรึกษา  
 

3.2.3 การขอส าเร็จการศึกษา 
1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ในภาค

การศึกษาต้น ของชั้นปีที่  4 ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript  (MUIT 47))  
2) สรุปจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  4  

  3) สรุปจ านวนเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  เพ่ือเสนอกรณีได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมดันดับ  1  เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า  3.50  และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2  เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  3.25  
โดยจะต้องมเีวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษา  หรือจ านวนปีการศึกษาที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตร 
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และไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ า  หรือลงทะเบียนเรียนแทน  หรือสอบแก้ตัว  หรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมใน
รายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร 

  4) สรุปรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  เพ่ือเวียนเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

  5) สรุปรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  เพ่ือเวียนเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์  

  6) สรุปรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

3.3 เงื่อนไขและสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
 เงื่อนไขและสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน  การลงทะเบียน  การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
การขอส าเร็จการศกึษา  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการการศึกษา ต าแหน่ง นักวิชาการการศึกษา  
นั้นสิ่งที่ควรค านึงถึงคือการด าเนินการปฏิบัติงานให้ทันต่อก าหนดเวลาที่กองบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้คือ  

3.3.1 การลงทะเบียนเรียน  
 ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งโดยปกติจะเริ่ม

ด าเนินการประมาณสัปดาห์ที่  3  ของเดือน มิถุนายน ของทุกปี  ส าหรับภาคเรียนที่ 1 และ ประมาณ
สัปดาห์ที่  2 ของเดือน มกราคม ของทุกปี ส าหรับภาคเรียนที่  2  และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคเรียน ประมาณ  2  สัปดาห์/เดือน  ทั้งนี้ ต้องติดตามประกาศจากกองบริหารการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
3.3.2  การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552  ว่าด้วยเรื่อง การจ าแนกสภาพนักศึกษา  ส าหรับนักศึกษาที่
เข้าศึกษาเป็นปีแรก   จะจ าแนกสภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศึกษา
แบบทวิภาค  หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สามตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแต่ปีที่  2  เป็นต้นไป จะจ าแนกสภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ
ของแต่ละภาค หรือเมื่อสิ้นปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดปี  ส าหรับ
นักศึกษาที่จะยื่นความจ านงขอรับปริญญาตรี  อาจจ าแนกสภาพเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนได้ 

 



คู่มือปฏิบัติงาน 27 

 

3.3.3 การขอส าเร็จการศึกษา 
 ต้องด าเนินการให้ทันตามก าหนดเวลาที่กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ก าหนด สามารถด าเนินการขออนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  4  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้ทันตามก าหนด จึง
มีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาควรด าเนินการสอบปลายภาค  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่  3 ของเดือน พฤษภาคม ของทุกปี  และส่งผลการศึกษา  ภายในสัปดาห์
ที่  4 ของเดือน พฤษภาคม  ของทุกปี 
 2) สัปดาห์ที่  1  ของเดือน มิถุนายน  เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของส่วนงาน 
ด าเนินการตรวจทานผลการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปีที่  4  ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาทุกคนให้
ถูกต้อง  และยื่นเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 3) สัปดาห์ที่  2  ของเดือน มิถุนายน  เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาของส่วนงาน  
ด าเนินการส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา เสนอไปยังกองบริหารการศึกษา  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเสนอขออนุมัติปริญญาบัตร
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดลในคราวประชุมประจ าของทุกเดือน 
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บทที่ 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

4.1 กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1.1 การลงทะเบียนเรียน 
 นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตส าหรับวิชาพ้ืนฐานตามที่
ก าหนดอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิชาของนักศึกษาในแต่ละประเภทวิชา   
กิจกรรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1 กิจกรรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนเรียน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา 

ศึกษาประกาศก าหนดการลงทะเบียน 
และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ประจ าปี ตามปฏิทินการศึกษาในทุกปีการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 
ประมาณ 3 เดือน 

ประชาสัมพันธ์ก าหนดการลงทะเบียนเรียน แก่นักศึกษา นักวิชาการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 
ประมาณ 3 เดือน 

นักศึกษาเตรียมตัวก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบออนไลน์ 
ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้งให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ปรึกษาการลงทะเบียน ในรายวิชาต่างๆ ของภาคการศึกษา
ถัดไป  

นักศึกษา 2 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน 

Login เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนที่ 
http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/S
tudentLogin.asp 

นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 
ประมาณ 2 เดือน 

ต้องมีเงินฝากในบัญชไีม่น้อยกวา่ค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่
ละภาค และหลังหักค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วต้องมีเงิน
คงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 200 บาท 

นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 
ประมาณ 3 เดือน 

ใส่เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตามที่นักศึกษาได้จัดท าหนังสือ
ยืนยอมให้หักบัญชีฝากเพื่อช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ 
 
 
 

นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 
ประมาณ 3 เดือน 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา 

นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเมื่อเสร็จสิ้นการ
ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินออนไลน์แล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์
เอกสารการลงทะเบียนเรียน 3 ชุด เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาลง
นามทุกชดุ และส่งให้อาจารย์ทีป่รึกษา 1 ชุด น าสง่ฝา่ย
การศึกษาหรือฝ่ายวิชาการที่นักศึกษาสังกัด 1 ชุด และ
นักศึกษาเก็บไว้เปน็หลักฐาน 1 ชุด 

นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 
ประมาณ 3 เดือน 

นักศึกษาที่มีปัญหาการเงินไมส่ามารถช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ตามก าหนด หรือผู้มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ตามก าหนด ให้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันก่อนถึง
ก าหนดการลงทะเบียนเรียนไมน่้อยกว่า 3 วัน ที่งานทะเบียน
และประมวลผล กองบริหารการศึกษา ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้
มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือ ที่งานการศึกษาของ
คณะที่สังกัด หากไม่มีการด าเนนิการใดๆ จะถือว่าไมป่ระสงค์
จะศึกษาต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 
ประมาณ 3 เดือน 

การลงทะเบียนระบบออนไลน ์
ศึกษาประกาศการลงทะเบยีนและอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ประจ าป ี

นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน  
ประมาณ 2 เดือน 

ปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนทุกครั้ง นักศึกษา/
นักวิชาการศึกษา 

ก่อนเปิดภาคเรียน  
ประมาณ 2 เดือน 

นักศึกษาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนออนไลน์ นักศึกษา/
นักวิชาการศึกษา 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เกิน ก าหนดแต่ไม่เกิน 1 
สัปดาห์ ปรับ 500 บาท 
เกิน 1-2 สัปดาห์ ปรับเพิ่ม
อีกวันละ 100 บาท เกิน
ก าหนด 2 สัปดาห์ ไม่มี
สิทธิ์ลงทะเบียน และพน้
สภาพนักศึกษา 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัต ิ

ระยะเวลา 

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา ตามเมนู
ที่ปรากฏ รายวชิาทีไ่ม่สามารถลงทะเบียนได้ มีดงันี้ 
- รายวิชาที่มีรายวชิาบังคับก่อน และยังสอบไม่ผา่นรายวิชา
บังคับก่อน 
-รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ้ าครบ 3 คร้ัง (หากลงทะเบียน
ครบ 3 คร้ังแล้วยังไม่ผา่นจะพ้นสภาพนักศึกษา) 
- รายวิชาที่มีผลคะแนนเป็น I รายวิชาเลือกเสรี 
- ให้เลือกในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดให้เลือกในแต่ละชั้นปี 
- ให้เลือกลงในรายวิชาที่ต้องการ โดยต้องมีเวลาเรียนไม่
ซ้อนทับกับวชิาอื่น 

นักศึกษา/ 
นักวิชาการศึกษา 

ก่อนเปิดภาคเรียน  
ประมาณ 2 เดือน 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียน 
และผลการศึกษาประจ าภาคไดโ้ดยตรงจากระบบ หากพบว่า
มีข้อผิดพลาดให้ท าเร่ืองขอแก้ไขภายในภาคการศึกษานั้นหรือ
ภายในไม่เกิน 2 สัปดาห์ หากไมด่ าเนินการแก้ไขมหาวทิยาลัย
สงวนสิทธิ์ในการด าเนินการตามความเหมาะสม 

นักศึกษา/ 
นักวิชาการศึกษา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 
สัปดาห ์

 

ค าเตือน   นักศึกษาทุกประเภท  ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 เกินก าหนดแตไ่มเ่กิน  1  สัปดาห ์ ปรับ  500 บาท 

 เกินก าหนด  1-2  สัปดาห์   ปรับเพิ่มอีกวันละ  100  บาท 

 เกินก าหนด  2  สัปดาห ์  ไม่มสีิทธ์ิลงทะเบยีน   

       และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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4.1.2 การประเมินผลและการจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 สัญญลักษณ์ของการประเมินผลการศกึษา 
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ก าหนดสัญญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษา
รายวิชาโดยมีสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย (+) เพ่ิมเติมจากสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าที่มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้ดังนี้คือ 
  A   = 4.0 
  B += 3.5 
  B   = 3.0 
  C+ = 2.5 
  C   = 2.0 
  D+ = 1.5 
  D   = 1.0 
  F   = 0.0 
 สัญลักษณ์ของการประเมินปลการศกึษาข้างต้นนี้ F เป็นสัญลักษณ์ของการประเมินผลว่าตก 
(หรือไม่ผ่าน) นอกนั้น เป็นการประเมินผลว่า ถึงแม้ว่า D และ D+ เป็นการประเมินผลว่าได้ แต้ม
ประจ าของสัญลักษณ์ทั้งสองนี้ (คือ 1.5 และ 1.0) มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยและการศึกษาที่ก าหนดให้ได้
โดยไม่มีการติดสภาพวิทยาทัณฑ์ (2.00) ฉะนั้นรายวิชาที่ประเมินผลได้ D และ D+ จึงเป็นการได้อย่าง
มีข้อแม้ คือ นักศึกษาจะต้องมีผลการศึการายวิชาอ่ืนตั้งแต่ C+ ขึ้นไป เพ่ือมาชดเชยส่วนที่ขาดไปใน
รายวิชาได้น้อยกว่า C 
 การคิดแต้มเฉลี่ย 
 การคิดแต้มเฉลี่ยเป็นการประเมินผลการศึกษาเฉลี่ยของผลการศึกษารายวิชาทั้งหมด โดยมี
จ านวนหน่วยกิตซึ่งเป็นตัวแสดงปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชาเป็นองค์ประกอบในการคิดด้วย
แต้มเฉลี่ยคิดได้จาก การรวมแต้มที่ได้รายวิชทุกวิชาเข้าด้วยกัน ซึ่งคือผลคูณของแต้มประจ าของผล
การศึกษากับหน่วยกิตของทุกรายวิชา แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมด ยกตัวอย่าง การคิดแต้มเฉลี่ยได้ดังนี้ 
 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน     รวม แต้มเฉลี่ย 
 หน่วยกิต 5 4 3 2 6 20 
 ผลการศึกษา B C D F A  50/20 = 2.50 
 แต้มท่ีได ้15 8 3* 0* 24 50 
 



คู่มือปฏิบัติงาน 32 

 

 การคิดแต้มเฉลี่ยสะสม ท าในท านองเดียวกัน คือ น าแต้มรวมของรายวิชาทุกวิชาที่ได้มาหาร
ด้วยผลรวมจ านวนหน่วยกิตของทุกวิชาที่เรียน ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่อนปรนให้ค านวณแต้มเฉลี่ยโดยน าผลการศึกษาครั้งสุดท้ายมาคิดเท่านั้น ผล
การศึกษาเดิมและหน่วยกิตที่เคยเรียนไว้ (เฉพาะรายวิชาที่เรียนซ้ า) จะไม่น ามาคิด ในตัวอย่งที่ยกไว้
ข้างตน หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ F (ซึ่งต้องลงในกรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชา
บังคับ) และที่ได้ D (ซึ่งไม่จ าเป็นแต่อาจเรียนเพ่ือปรับเกรดได้) และเรียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม และ
ได้ผลดังนี้ 
 รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน     รวม  แต้มเฉลี่ย 
 หน่วยกิต 3(ซ้ า) 2(ซ้ า) 5 5 7 21 
 ผลการศึกษา A B B C A  69/21 = 3.2857 
 แต้มท่ีได ้12 6 15 8 28 69   =3.29 
 แต้มเฉลี่ยข้างต้น เป็นแต้มเฉลี่ยประจ าภาค แต้มเฉลี่ยสะสมจะได้ ดังนี้ 
 แต้มรวมภาคต้น  = 50-3*-0* = 47 
 แต้มรวมภาคปลาย = 69 
 หน่วยกิตรวมภาคต้น = 20-3-2 = 15 
 หน่วยกิตรวมภาคปลาย = 21 
 แต้มเฉลี่ยสะสม = (47+69) / (15+21) = 3.22 
 การลงทะเบียนเรียนซ้ า ถึงจะไม่น าผลที่เคยได้มาคิดค านวณหาแต้มเฉลี่ยก็ตาม แต่จะมี
บันทึกไว้ในประมวลผลการศึกษา 
 การสอบแก้ตัวจะแสดงเครื่องหมายเพ่ือระบุให้ทราบว่าเกรดที่ได้มาจากการสอบแก้ตัว 

การประเมินผลการศึกษาและการจ าแนกสภาพนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นภาคการศึกษาและประเมินเป็นแต้มเฉลี่ยประจ าภาค
การศึกษาและแต้มเฉลี่ยสะสม ส าหรับการศึกษาภาคแรกของนักศึกษาใหม่จะยังไม่มีการพิจารณา
จ าแนกสภาพนักศึกษา จนกว่าจะมีผลการศึกษาสองภาคการศึกษาแล้ว และจะประเมินผลโดย
พิจารณาแต้มเฉลี่ยสะสม ผลการศึกษาประเมินว่านักศึกษาสามารถศึกษาต่อในสภาพปกติได้แก่ แต้ม
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป นักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมกว่า 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.50 จะได้รับการ
จ าแนกสภาพเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์  ส่วนนักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 จะต้องพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล  นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะต้องเรียนให้ได้แต้ม
เฉลี่ยสะสมสูงขึ้นถึง  2.00 จึงสามารถศึกษาต่อในสภาพนักศึกษาปกติได้ หากยังเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 
2.00  ก็อาจมีโอกาสพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ หลังจากการจ าแนกสภาพ
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นักศึกษาแล้วได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 อีก 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน  หรือต่ ากว่า 
2.00 อีก  4  ภาคการศึกษาติดต่อกัน แสดงรายละเอียดดังภาพต่อไปนี้ 

ภาพที่ 4.1 การประเมินผลและการจ าแนกสภาพนักศึกษา  
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 ในตัวอย่างข้างต้น  นักศึกษารายที่ 4  สามารถศึกษาจนส าเร็จได้ในหลักสูตร  4  ปี  เป็น
การยกตัวอย่างเพ่ือท าให้เข้าใจผลการศึกษาที่ประเมินว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นอย่างไรได้บ้าง  
หวังว่าคงไม่มีผู้ที่ศึกษาส าเร็จแล้วได้ผลที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้  คณะคาดหวังว่ามีนั กศึกษาไม่น้อยที่มีผล
การศึกษาดีสม่ าเสมอ ไม่มีวิชาต้องเรียนซ้ า  และเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 3.25 ซึ่งจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2  และถ้าได้ไม่น้อยกว่า  3.50  ก็จะได้เกียรตินิยม
อันดับ 1 

4.1.3 การขอส าเร็จการศึกษา 
กิจกรรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการขอส าเร็จการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1.3 กิจกรรมและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการขอส าเร็จการศึกษา 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา 
ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงทะเบียน
ครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการศึกษา ภาคการศึกษาปลายของ
ชั้นปีที่ 4 

สรุปจ านวนหน่วยกิตและตรวจสอบผลการลงทะเบียน
เรียนส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  

นักวิชาการศึกษา ภาคการศึกษาปลายของ
ชั้นปีที่ 4 

ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนซ้ าและแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

นักวิชาการศึกษา ภาคการศึกษาปลายของ
ชั้นปีที่ 4 

สรุปรายชื่อและจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

นักวิชาการศึกษา ภาคการศึกษาปลายของ
ชั้นปีที่ 4 

สรุปรายชื่อและจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานของ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

นักวิชาการศึกษา ภาคการศึกษาปลายของ
ชั้นปีที่ 4 

สรุปรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตต
ลอดหลั กสู ตร วิ ทย าศาสตรบัณฑิ ต  ส าขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม เสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล อนุมัติ 

นักวิชาการศึกษา ภาคการศึกษาปลายของ
ชั้นปีที่ 4 

แจ้งก าหนดการตรวจสอบประวัตินักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 
 

นักวิชาการศึกษา ตุลาคม ของทุกปี 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา 
เข้าระบบตรวจสอบข้อมูล 
นักศึกษาเข้าระบบ 
โดยพิมพ์ URL : 
http://www.student.mahidol.ac.th/systems/
authen/Studentlogin.asp  
แสดงหน้าจอตามภาพ 1 โดยใช้ user name เดียวกับ
ระบบการลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษา พฤศจิกายน-มกราคม 

ติตดต่อเจ้าหน้าที่ กรณีแก้ไขข้อมูล ชื่อ สกุล ที่อยู่ นักศึกษา พฤศจิกายน-มกราคม 
ตรวจสอบประวัตินักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
และรวบรวมเอกสารส่งกองบริหารการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา ภายในเดือน ธันวาคม 
ของทุกปี 

รับใบค าร้องและค่าธรรมเนียม เข้าระบบตรวจสอบ
และอนุมัติใบค าร้อง รวบรวมเอกสารส่งมหาวิทยาลัย 

นักวิชาการศึกษา ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี 

แจ้งก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรและขึ้น
ทะเบียนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี 
- ผู้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช าระเงิน 800 
บาท 
- ผู้ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ช าระ
เงิน 200 บาท 

นักวิชาการศึกษา พฤษภาคม -กรกฎาคม 
ของทุกปี 

 

4.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียน การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
การขอส าเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
 4.2.1 วิธีการติดตาม 
  วิธีการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น  

1) การลงทะเบียนส าหรับนักศึกษา  นักวิชาการศึกษาติดตามความก้าวหน้าในการ 
ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์  
https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/login.aspx  หากพบว่ามีการ

ด าเนินการไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ให้ท าการติดตามนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบและหาทางแก้ไข 

http://www.student.mahidol.ac.th/systems/authen/Studentlogin.asp
http://www.student.mahidol.ac.th/systems/authen/Studentlogin.asp
https://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/staff/login.aspx
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2) การติดตามสถานภาพนักศึกษา นักวิชาการศึกษาตรวจสอบผลการศึกษาจาก
ระบบออนไลน์ http://intranet.student.mahidol/admin หากตรวจสอบผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 

3) การติดตามการส าเร็จการศึกษา นักวิชาการศึกษาตรวจสอบผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องของ ค าน าหน้าชื่อ สกุลที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถานะการบันทึกข้อมูล จากระบบออนไลน์  

http://www.student.mahidol.ac.th/systems/authen/Studentlogin.asp  และสรุปผู้แจ้ง

ความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีและขึ้นทะเบียนบัณฑิต จากระบบออนไลน์ 

https://egraduation.mahidol.ac.th/ 

 4.2.2 วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ในการได้รับการบริการ และ
การต้องการความช่วยเหลืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมด้วยวาจาเมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการ 
 

4.3 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมที่ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  เป็นไป
ตามคู่มือธรรมภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยจรรยาบรรณ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และการด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, มปป.) ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

4.3.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ดังนี้ 
1) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัทตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร  ปณิธาน  ปรัชญา  พันธกิจ  และค าขวัญของ

มหาวิทยาลัย 
3) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
4) ใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ใน

กรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
5) มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถทักษะในการท างาน  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

http://intranet.student.mahidol/admin
http://www.student.mahidol.ac.th/systems/authen/Studentlogin.asp
https://egraduation.mahidol.ac.th/
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6) อุทิศตนในการท างานตามหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  ตรงต่อเวลา และ
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร หรือปฏิบัติงานในหน้าที่ล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือเกินสมควร 

7) ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน มาเป็นของตนเองโดยมิชอบ เคารพและไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 
 4.3.2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  เสมอภาค  และปราศจากอคติ 
2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  มีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

เสียสละ 
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  รวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และ

มีความขยันหมั่นเพียร  โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
4) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิ

ให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
5) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว แยกเรื่องส่วนตัวออกจาก

ต าแหน่งหน้าที่ และไม่ใช้เวลา เงิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัยไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 

 
4.3.3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงาน ดังนี้ 

1) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของ
ตนทั้งการให้ความคิดเห็น ช่วยท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

2) ดูแลและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ 
สวัสดิการ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

3) ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ละเว้นการใช้กริยา 
วาจาไม่สุภาพ หรือสร้างความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ร่วมแรงร่วมใจในบรรดา
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ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานอื่นโดยมิชอบ 

4) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมนุษย
สัมพันธ์อันดี 

5) ละเว้นการกระท าหรือแสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายและ
ทางวาจา โดยเด็ดขาด 

 
4.3.4 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการและสังคม 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษา ผู้รับบริการและสังคม ดังนี้ 
1) ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคลากรทั่วไป 
2) ให้บริการแก่ผู้รับบริการ หรือนักศึกษาและสังคมอย่างเต็มก าลังความสามารถ

ด้วยความเป็นธรรม  เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ าใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ หากไม่สามารถให้บริการได้
หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ควรชี้แจงเหตุผลและแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

3) ละเว้นการเรียก รับ หรือยอมว่าจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มา
ติดต่องาน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 

4) ละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธืทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่
สมรสของตน โดยจะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อนักศึกษา ทั้งทางกายและทางวาจาโดยเด็ดขาด 

5) ละเว้นการเปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ในประการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการนั้น 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
   

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ไข 
จากที่ผ่านมาได้พบว่าการประกาศผลการเรียน
ของนักศึกษาจากอาจารย์ล่าช้า 

ควรมีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจจาก
ก าหนดการประกาศผลการศึกษาจากนักศึกษา 
เพ่ือน ามาพัฒนาหาแนวทางในการให้อาจารย์
ส่งผลการศึกษาให้ตรงตามก าหนดเวลา 

จากการขอผลการศึกษานักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาล่าช้า 

การท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้สอนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ในช่วงที่กองบริหารการศึกษาก าหนด 

ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือความพึง
พอใจในการให้บริการส าหรับเจ้าหน้าที่  งาน
บริการการศึกษา 

ควรมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าขอค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ส าหรับนักศึกษา
ทุกชั้นปี หลังจากสิ้นภาคการศึกษา 

นักศึกษายังคงไม่ทราบรายละเอียด  กฎระเบียบ
และข้อบังคับ ในการศึกษาที่ท าให้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้  

จัดท าสื่อเผยแพร่ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
ส าคัญ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น แจกให้นักศึกษา
และผู้ปกครอง 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรฯ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในระดับชั้น
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

นักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบใบรายงาน
ผลการศึกษา (MUIT  ST47) เพ่ือตรวจโครงสร้าง
การศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ในชั้นปีที่ 3 เป็น
ต้นไป  

นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 
เนื่องจากมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษารวม
แล้วต่ ากว่า 1.5 เนื่องจากการไม่น าผลการศึกษา
ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  3 วิชา (มมศท101 
/ มมศท102/ มมศท103) มาประมวลผล
การศึกษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2561  

ควรจัดให้มีการติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่าง
ใกล้ชิด ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอย่าง
ต่อเนื่อง  และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้าใจ
ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบหรือข้อมูลที่ เป็น
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  อาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดพบ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นประจ ามากยิ่งขึ้น 
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5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 
 1) ในกรณีที่นักศึกษามาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียน การจ าแนกสภาพนักศึกษา  
ซึ่งเบื้องต้นจะให้ข้อมูลเฉพาะในวันปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ เพ่ือรับทราบถึงสวัสดิการ แต่กรณี
นักศึกษาเลื่อนชั้นปีสูงขึ้นจะไม่ได้รับการแนะน าเรื่องเกี่ยวกับลงทะเบียน การจ าแนกสภาพ และขอ
ส าเร็จการศึกษา จึงขอเสนอแนะให้แจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นประจ าทุกปีและทุกชั้นปี   

2) ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่และงาน
บริการการศึกษาของคณะ โดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ โดยควรด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา 
ในช่วงท้ายของการสอบปลายภาค และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในอนาคต 
 3) ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร นักวิชาการ
ศึกษาผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร และเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีการด าเนินการตรวจสอบใบ Transcript (MUIT ST47) ในภาคต้นของชั้นปีที่ 
4 เพ่ือป้องกันปัญหาการลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างของแต่ละหลักสูตรต่อไป  หลังจากการ
ตรวจพบเบื้องต้นแล้วแนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมหน่วยกิตให้ครบตามโครงสร้างเพ่ือ
ส าเร็จการศึกษาได้ทันในปีนั้นได้ โดยการลงเรียนเพ่ิมเติมให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ในภาคฤดู
ร้อนของประจ าปีการศึกษา เพ่ือทันต่อการเสนอขออนุมัติปริญญาสภามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 
 4) ในกรณีพบนักศึกษาที่มีสถานภาพไม่ปกติ ในแต่ละภาคการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ควรมีระบบควบคุมการลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อเนื่องและควรติดตาม
นักศึกษาที่มีสถานภาพไม่ปกติเข้าพบและขอค าแนะน าจากนักวิชการศึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
สถานภาพการเป็นนักศึกษาต่อไป 
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