




Contact Directory
หมายเลขกลาง มจธ. บางมด   0-2470-8000

หมายเลขกลาง มจธ. บางขุนเทียน  0-2470-7000

รับแจ้งปัญหาสำ นักคอมพิวเตอร์   0-2470-8261 (ภายใน 111)

ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ                      0-2470-8193-5 (ภายใน 333)

รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านอินเตอร์เน็ต   https://hermes.kmutt.ac.th/

     complain/UserComplainPeople.aspx

กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด  0-2470-8410-6 (ประชาสัมพันธ์)

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย  0-2470-8440-5 (งานพยาบาล)

สำ นักงานกิจการต่างประเทศ   0-2470-8342, 0-2470-8344

สำ นักงานทะเบียนนักศึกษา   0-2470-8154

   -ศูนย์บริการนักศึกษา (the HUB) บางมด 0-2470-8354, 0-2470-8420, 0-2470-8421

   -ศูนย์บริการนักศึกษา (the HUB) บางขุนเทียน    0-2470-7020-21

   -ทะเบียนนักศึกษา                         0-2470-8148 (ประวัติ นักศึกษาใหม่ ลาพัก)   

   -บริหารตารางสอน-สอบ   0-2470-8154, 0-2470-8352 (ลงทะเบียน)

   -ทะเบียนการศึกษา     0-2470-8147, 0-2470-8150-51 (ผลการเรียน)

สำ นักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  0-2470-8333, 0-2470-8368 (สมัครเรียน)

สำ นักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ  0-2470-8152-3 (ประเมินอาจารย์)

สำ นักงานคลัง    0-2470-8121 (ใบเสร็จรับเงิน)

กลุ่มงานสารบรรณ สำ นักงานอำ นวยการ            0-2470-8053-5

สำ นักงานกิจการนักศึกษา   0-2470-8110, 0-2427-0151 

   -ประกันอุบัติเหตุ    0-2470-8110

   -งานพัฒนาความพร้อมสู่อาชีพ  0-2470-8099 (ฝึกงาน)

   -งานวินัยและพัฒนานักศึกษา                0-2470-8111

   -งานจิตวิทยาและให้คำ ปรึกษา   0-2470-8093

   -งานกีฬาและคุณภาพชีวิต   0-2470-8113 (รด./ผ่อนผันทหาร)

   -งานกิจกรรมนักศึกษา   0-2470-8101

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา   0-2470-8107, 0-2427-8098 (ทุน, ผ่อนผัน)

สำ นักหอสมุด    0-2470-8211, 0-2470-8212

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี   0-2470-8166, 0-2872-9088-9

หอพักนักศึกษา    0-2470-8460-3

ร้านสหกรณ์ มจธ.    0-2470-8301, 0-2872-7841

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 -สำ นักงานคณบดี       0-2470-9017, 0-2872-5050

 -ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   0-2470-9123, 0-2470-9111

 -ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   0-2470-9176, 0-2872-9081

 -ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   0-2470-9134, 0-2872-9063

 -ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   0-2470-9135, 0-2470-9033

 -ภาควิชาวิศวกรรมเคมี    0-2470-9222-34 ต่อ 103

 -ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร   0-2470-9245, 0-2470-9240

 -ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมฯ  0-2470-9092, 0-2470-9096

 -ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ  0-2470-9213, 0-2872-9080

 -ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   0-2470-9163, 0-2470-9165

 -ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  0-2470-9070, 0-2470-9071

 -ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   0-2470-9083, 0-2470-9388

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 -สำ นักงานคณบดี    0-2470-8508, 0-2427-8886

 -ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  0-2470-8565-6, 0-2470-8561

 -ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล   0-2470-8526-7

 -ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   0-2470-8540, 0-2470-8541

 -ภาควิชาครุศาสตร์โยธา   0-2470-8531-2

 -ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ   0-2470-8554, 0-2470-8557

 -ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  0-2470-8571-5, 0-2470-8574

 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   0-2470-8500, 0-2470-8568

 -โครงการบริหารร่วมหลักสูตรมีเดียอาตส์ฯ  0-2470-7600, 0-2470-7601

คณะวิทยาศาสตร์

 -สำ นักงานคณบดี    0-2470-8811, 0-2470-8814-15

 -ภาควิชาคณิตศาสตร์                      0-2470-8822, 0-2470-8839

 -ภาควิชาเคมี    0-2470-8840, 0-2470-8843

 -ภาควิชาฟิสิกส์    0-2470-8876, 0-2427-8785

 -ภาควิชาจุลชีววิทยา    0-2470-8887, 0-2470-8885

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    0-2470-9849, 0-2470-9850

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   0-2470-7887, 0-2470-7888

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม   0-2470-9339, 0-2470-9691

คณะศิลปศาสตร์     

 -สำ นักงานคณบดี    0-2470-8733, 0-2470-8743

 -สำ นักงานวิชาศึกษาทั่วไป                  0-2470-8782-4



ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ประจำ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม
ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ

การลงทะเบียนเรียน

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำ แนะนำ ในการลงทะเบียน พ. 12 – ศ. 14 ก.ค. 2560 พฤ. 4 – จ. 8 ม.ค. 2561 จ. 4 - ศ. 8 มิ.ย. 2561

วันลงทะเบียนวิชาเรียน (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) จ. 17 – ส. 22 ก.ค. 2560 พฤ. 4 – จ. 8 ม.ค. 2561 จ. 4 - ศ. 8 มิ.ย. 2561

วันสุดท้ายของการชำ ระเงินค่าลงทะเบียน จ. 31 ก.ค. 2560 อ. 9 ม.ค. 2561 อ. 12 มิ.ย. 2561

วันลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

(ต้องชำ ระค่าปรับวันละ 50 บาท รวมวันหยุด นับจากวันแรกที่เปิดเรียน)
จ. 7 - ศ. 11 ส.ค. 2560 จ. 15 – ศ. 19 ม.ค. 2561 จ. 18 – ศ. 22 มิ.ย. 2561

วันลงทะเบียนล่าช้า ที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานสายวิชา/ประธานหลักสูตร 

(ต้องชำ ระค่าปรับวันละ 50 บาท รวมวันหยุด นับจากวันแรกที่เปิดเรียน)
อ. 15 ส.ค. – อ. 5 ก.ย. 2560 จ. 22 ม.ค. – อ. 13 ก.พ. 2561 -

การเพิ่ม ลด เปลี่ยน ถอนรายวิชา

วันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยน กลุ่มเรียน/วิชาเรียน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จ. 7 – จ. 21 ส.ค. 2560 จ. 15 – ศ. 25 ม.ค. 2561 จ. 18 – ศ. 29 มิ.ย. 2561

วันลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จ. 7 ส.ค. - ศ. 22 ก.ย. 2560 จ. 15 ม.ค. – ศ. 2 มี.ค. 2561 จ. 18 – ศ. 29 มิ.ย. 2561

วันลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พ. 4 ต.ค. – อ. 7 พ.ย. 2560 พ. 14 มี.ค. - ศ.20 เม.ย. 2561 จ. 2 – ศ. 13 ก.ค. 2561

วันเปิด-ปิดภาคการศึกษา วันสอบกลางภาค-ปลายภาค และวันประกาศผลสอบ

วันเปิดภาคการศึกษา จ. 7 ส.ค. 2560 จ. 15 ม.ค. 2561 จ. 18 มิ.ย. 2561

วันสอบกลางภาค จ. 25 ก.ย. - อ. 3 ต.ค. 2560 จ. 5 – อ. 13 มี.ค. 2561 -

วันสอบปลายภาค อ. 28 พ.ย. – ศ. 8 ธ.ค. 2560 อ. 15 – พฤ. 24 พ.ค. 2561 -

วันหยุดพักการเรียนการสอน - จ. 9 – พฤ. 12 เม.ย. 2561 -

วันปิดภาคการศึกษา อ. 12 ธ.ค. 2560 ศ. 25 พ.ค. 2561 ศ. 10 ส.ค. 2561

วันประกาศผลสอบ พฤ. 28 ธ.ค. 2560 พฤ. 14 มิ.ย. 2561 อ. 21 ส.ค. 2561

การรักษาสภาพนักศึกษา (กรณีขอลาพักการศึกษา โดยไม่มีการลงทะเบียนเรียน)

วันสุดท้ายยื่นความจำ นงรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ศ. 14 ก.ค. 2560 จ. 13 พ.ย. 2560 -

วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จ. 17 – ส. 22 ก.ค. 2560 พฤ. 4 – จ. 8 ม.ค. 2561 -

วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาล่าช้า ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
จ. 7 ส.ค. – อ. 5 ก.ย. 2560 จ. 15 ม.ค. – อ. 13 ก.พ. 2561 -

(ต้องชำ ระค่าปรับวันละ 50 บาท รวมวันหยุด นับจากวันแรกที่เปิดเรียน)

วันสุดท้ายของการขออนุมัติลาพักการเรียนและลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา

(ต้องชำ ระค่าปรับวันละ 50 บาท รวมวันหยุด นับจากวันแรกที่เปิดเรียน)
พ. 20 ก.ย. 2560 พ. 28 ก.พ. 2561 -



วันสอนชดเชย

วันสอนชดเชย (วันหยุดชดเชยเฉลิมพระชนมพรรษาฯ: จันทร์ 14 สิงหาคม 2560) ส. 19 ส.ค. 2560 - -

วันสอนชดเชย (วันไหว้ครู: พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560) ส. 26 ส.ค. 2560 - -

วันสอนชดเชย (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9: ศุกร์ 13 ตุลาคม 2560) ส. 14 ต.ค. 2560 - -

วันสอนชดเชย (วันปิยมหาราช: จันทร์ 23 ตุลาคม 2560) ส. 21 ต.ค. 2560 - -

วันสอนชดเชย (วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ: พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2560) ส. 28 ต.ค. 2560 - -

วันสอนชดเชย (วันสอบปลายภาค: อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560) ส. 25 พ.ย. 2560 - -

วันสอนชดเชย (วันมาฆบูชา: พฤหัสบดี 1 มีนาคม 2561) - ส. 24 ก.พ. 2561 -

วันสอนชดเชย (วันสอบกลางภาค: จันทร์ 12 มีนาคม 2561) - ส. 17 มี.ค. 2561 -

วันสอนชดเชย (วันสอบกลางภาค: อังคาร 13 มีนาคม 2561) - ส. 24 มี.ค. 2561 -

วันสอนชดเชย (วันจักรี: ศุกร์ 6 เมษายน 2561) - ส. 31 มี.ค. 2561 -

วันสอนชดเชย (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์: จันทร์ 16 เมษายน 2561) - ส. 21 เม.ย. 2561 -

วันสอนชดเชย (วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์: อังคาร 17 พฤษภาคม 2561) - ส. 28 เม.ย. 2561 -

วันส่งผลสอบ และวันแก้ไขผลสอบ

วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิชาทฤษฎี, วิชาภาคปฏิบัติ และวิชา Project อ. 26 ธ.ค. 2560 อ. 12 มิ.ย. 2561 ศ. 17 ส.ค. 2561

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลการสอบประจำ ภาค ศ. 26 ม.ค. 2561 ศ. 29 มิ.ย. 2561 ศ. 31 ส.ค. 2561

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบวิชาฝึกงาน - - ศ. 31 ส.ค. 2561

การขอคืนเงินค่าลงทะเบียน, การแจ้งขอสำ เร็จการศึกษา, และการขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ

วันสุดท้ายของการยื่นคำ ร้องขอคืนเงิน จ. 30 ต.ค. 2560 ศ. 20 เม.ย. 2561 ศ. 6 ก.ค. 2561

วันแจ้งความจำ นงขอสำ เร็จการศึกษา จ. 9 - ศ. 20 ต.ค.2560 จ. 19 - ศ. 30 มี.ค.2561 จ. 2 – ศ. 6 ก.ค. 2561

วันแจ้งความจำ นงขอเปิดวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ - - จ. 12 – ศ. 23 ก.พ. 2561

วันแจ้งความจำ นงขอสอบรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อน สำ หรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จ. 7 – จ. 21 ส.ค. 2560 จ. 15 – ศ. 26 ม.ค.2561 -

วันสุดท้ายของการยื่นคำ ร้องขอเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิต จ. 21 ส.ค. 2560 ศ. 26 ม.ค. 2561 -

การประเมินผลอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี

วันเริ่มการประเมินการสอนล่วงหน้าของอาจารย์ จ. 11 ก.ย. 2560 จ. 19 ก.พ. 2561 -

สัปดาห์ของการประเมินการสอนของอาจารย์ จ. 16 ต.ค. - ศ. 17 พ.ย.  2560 จ. 26 มี.ค. - ศ. 4 พ.ค. 2561 จ. 2 – ศ. 13 ก.ค. 2561

วันประกาศผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ศ. 29 ธ.ค. 2560 ศ. 15 มิ.ย. 2561 พฤ. 23 ส.ค. 2561

กิจกรรมอื่นๆ

วันไหว้ครู พฤ. 17 ส.ค. 2560 - -

พิธีประดับไทด์และเข็มพระมหามงกุฎ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ จ. 21 ส.ค. 2560 - -

วันฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ (ฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันทำ การ) - - จ. 4 มิ.ย. - ศ. 27 ก.ค. 2561



June
มิถุนายน06

อาจจะเรยีกได้วา่ เปน็เดอืนเริม่ตน้ของการเปน็
ว่าที่นักศึกษาใหม่ เพราะจะต้องมีการประกาศ
รหัสนักศึกษา และเข้าไปบันทึกประวัติในระบบ
สารสนเทศ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตเป็น
นักศึกษา มจธ.

   มหาวิทยาลัยได้ให้ความใส่ใจในการเรียนรู้
ดา้นภาษาองักฤษ และวชิาพืน้ฐานทีส่ำาคญัสำาหรบั
การเรียน รวมทั้งยังต้องการทราบทัศนคติ มุมมอง 
และความคิดของน้องๆ จึงได้จัดให้มีการทดสอบ 
ซึ่งผลของการทดสอบจะได้นำามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การดูแลน้องๆ ด้วยความเข้าใจอย่างเต็มที่

   การปรับตัวในช่วงแรกของน้องๆ อาจจะ
ประสบกับปัญหาบ้าง เนื่องจากการเรียนใน
มหาวิทยาลัย จะมีระบบของการดูแลแบบพี่น้อง 
การเข้ากลุ่มสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน
ไปจากเดิม ประการท่ีสำาคัญพ่อแม่/ผู้ปกครองจะ
ต้องทำาความเข้าใจรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งด้านการ
เรียน และความเป็นอยู่ เพื่อที่จะได้ลดความไม่
เข้าใจต่อกัน

   สำาหรับเดือนนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นเดือนของ
การเตรียมตัว ก่อนท่ีน้องๆ จะเข้ามาใช้ชีวิตเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัย เดือนนี้อาจจะต้องปรับตัว
กันระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับน้องๆ โดยเฉพาะ
น้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งอาจจะต้องห่างจากกัน 
ดังนั้นจึงต้องพยายามที่จะปรับตัวในช่วงที่จะเกิด
ภายภาคหน้าให้ได้

   และเพือ่ให้พ่อแม/่ผู้ปกครองไดรู้จ้กักับสถาน
ที่เรียนของน้องๆ มากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัด
กิจกรรมผู้ปกครองเย่ียมบ้าน มจธ. อันจะทำาให้ได้
รูจั้กสถานทีต่า่งๆ ของมหาวทิยาลยั สภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายใน และรอบๆ สิ่งอำานวยความสะดวก รวม
ถึงวิธีการให้การดูแลบุตรหลาน อันจะทำาให้ผู้
ปกครองได้ไวว้างใจในการดแูลบตุรหลานของ มจธ.

TIP2560 / 2017

 

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT

ประกาศห้องสอบวัดระดับ 

ตรวจสอบได้ที่

http://eds.kmutt.ac.th 

หรือ http://regis.kmutt.ac.th 

สอบวัดระดับพื้นฐานวิชา

คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษา

อังกฤษ และ Attitude Test 

(รายละเอียดดูในเว็บไซต์)

ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 

สำ หรับนักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ 

พื้นที่การศึกษาราชบุรี

ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่

กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน 

มจธ. (FIET, FSCI, SIT, SOAD, 

MEDIA, FIBO)

สอบสัมภาษณ์สำ หรับนักศึกษา 

Admissions กลาง

ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่

กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน 

มจธ. (FOE)

สอบสัมภาษณ์สำ หรับนักศึกษา 

Admissions กลาง

FOE     = คณะวิศวกรรมศาสตร์

FIET     = คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

FSCI     = คณะวิทยาศาสตร์

SIT       = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

SOA+D   = คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

MEDIA  = โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดียอาตส์ 

FIBO    = สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

หมายเหตุ*

*



July
กรกฏาคม07

2560 / 2017
   การจะเป็นนักศึกษา มจธ. ที่สมบูรณ์จะต้อง

ดำาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยจะต้อง
บันทึกทะเบียนประวัติ และลงทะเบียนเรียนให้
เรยีบรอ้ย พอ่แม่/ผูป้กครองต้องใหน้อ้งๆ ดำาเนนิการ
ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด และสิ่งที่ต้อง
เตรียมเพิ่มเติมก็คือ ค่าใช้จ่ายในการเรียน-ค่า           
ใช้จ่ายอื่นๆ

    เดือนนี้แล้วที่น้องๆ จะต้องเข้าสู่การเริ่ม
ต้นของการเป็นนักศึกษาใหม่ที่แท้จริง พ่อแม่/ผู้
ปกครองควรให้กำาลังใจ บางครั้งน้องๆ อาจจะยัง
ปรับตัวไม่ทัน ไม่เพียงแต่การเรียนเท่านั้น ยังต้อง
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ การที่
พ่อแม่/ผู้ปกครองคอยสอดส่องดูแล จะทำาให้น้องๆ 
ก้าวพ้นความกังวลไปได้

   นอ้งๆ จะมกีจิกรรมทีส่ำาคญัมากมายในการเขา้
สู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ก่อนที่น้องๆ จะได้เริ่มต้นเรียน
อย่างเต็มที่ รุ่นพ่ีก็จะมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือต้อนรับ
น้อง โดยการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมเป็นหมู่คณะ เรียน
รู้ความเป็น มจธ. ผ่านบทเพลงของมหาวิทยาลัย 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจจะทำาให้น้องๆ กลับบ้าน
ในเวลาคำ่า อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกำาหนดให้
กิจกรรมประชุมเชียร์ สิ้นสุดในเวลาทุ่มตรง พ่อแม่/
ผู้ปกครองสามารถตดิตามกิจกรรมไดจ้ากรุน่พี ่หรอื
เจ้าหน้าที่ของคณะต่างๆ

   อย่าลืมการลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลาท่ี
กำาหนด โดยนกัศกึษาจะต้องดำาเนนิการเอง สามารถ
อ่านจากคู่มือในเว็บไซต์ของ สำานักงานทะเบียน
นักศึกษา http://regis.kmutt.ac.th 

   ในเดือนหน้า น้องๆ ก็จะเร่ิมเข้าสู่กิจกรรม
การเรยีนการสอนอยา่งจรงิจงั พอ่แม/่ผูป้กครอง จงึ
ควรให้น้องๆ เตรียมตัวให้พร้อม อย่าลืมเรื่องเครื่อง  
แต่งกาย ที่พัก และเตรียมเอกสารที่จำาเป็นสำาหรับ
การเรียนรู้เพิ่มเติม

TIP

 

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT

30 31

วันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมแรกพบมดน้อย

ตรวจสอบรายวิชาลงทะเบียน 

LNG และ GEN

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่

ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์, ห้องเรียน Honors 

และภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่

ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 

คณิตศาสตร์, ห้องเรียน Honors 

และภาษาอังกฤษ

ประกาศรหัสนักศึกษา รอบ 3 

และบันทึกระเบียนประวัติ 

วันหยุดชดเชย 
วันอาสาฬหบูชา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคน (โรงยิม)

วันสุดท้ายการชำ ระเงินลงทะเบียน 

สำ หรับนักศึกษาใหม่ 

หากไม่ชำ ระถือว่าการ

มอบตัวไม่สมบูรณ์

วันเข้าพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่

พบอาจารย์ที่ปรึกษาสำ หรับการแนะนำ การลงทะเบียนเรียน

เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ NewACIS

วันสุดท้ายของการบันทึกประวัติ

และอัพโหลดเอกสารสำ หรับ

นักศึกษาใหม่

กิจกรรมสำ หรับการเรียนปรับ

พื้นฐานคณิตศาสตร์



August
สิงหาคม08

      

   ในวันเปิดเรียน น้องๆ อาจจะต้องติดตามเรื่อง
การเรียนของตนเอง อาจจะมกีารเปล่ียนแปลงเก่ียว
กับวิชาเรียน ก็ให้ดำาเนินการตามช่วงเวลาที่กำาหนด

  นอกจากน้องๆ จะต้องสนใจเรื่องเรียนแล้ว 
กิจกรรมนอกหลักสูตร ที่จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆ 
มีการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการเรียนก็มีความ
สำาคัญอย่างย่ิง พ่อแม่/ผู้ปกครองควรสนับสนุนให้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมี โดยเลือก
ตามความสนใจ ทั้งด้านวิชาการ สังคม กีฬา ศิลป
วัฒนธรรม หรือการพัฒนาความเป็นผู้นำา

   พิธีกรรมที่สำาคัญในช่วงแรกนี้ได้แก่ พิธีไหว้ครู 
การมอบรางวัลเรียนดี-กิจกรรมเด่น ที่จะกระตุ้นให้
น้องๆ ได้นำาเป็นแบบอย่างและพิธีประดับเนคไท
และเข็มพระมหามงกุฎ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็น มจธ. อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการ
เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและกล่าวสัตยปฏิญาณ ซึ่ง
นักศึกษาใหม่ทุกคนควรเข้าร่วม เนื่องจากเป็น
พิธีที่จะได้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของความเป็น
พระจอมเกลา้ และปฏญิาณตนทีจ่ะเปน็บคุคลทีเ่ปน็
ประโยชน์ต่อสังคม

TIP

2560 / 2017

 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT

วันหยุดชดเชย 
วันแม่แห่งชาติ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

คณะ FIET 

และ โครงการ MEDIA

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

คณะ FOE

วันเปิดโลกกิจกรรม 

(กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม)

วันไหว้ครู

วันสอนชดเชยวันแม่แห่งชาติ

(จ. 14)

วันสอนชดเชยวันไหว้ครู(พฤ. 17)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

คณะ FSCI / FIBO

คณะ SIT / SOA+D

วันสุดท้ายขอเทียบโอนรายวิชา

วันสุดท้ายข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่

วันพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 

และพิธีประดับไทด์และเข็มพระ

มหามงกุฎ *

วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์

วันลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบสารสนเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ี่ 1 รับบัตรนักศึกษา

วันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่ม

วันแจ้งรายวิชาสอบซ้อน สำ หรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย

ลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า

ลงทะเบียนล่าช้า ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา

ลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ

วันเปิดภาคเรียน

ตักบาตรพระกรรมฐาน

ต้อนรับเปิดเทอม



September
กันยายน09

      

เม่ือได้เรียนมาสักระยะหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะ
ให้น้องๆ ทำาการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่างๆ ในบางรายวิชา และช่วงนี้น้องๆ จะลด
ปริมาณการทำากิจกรรมลง เพื่อเตรียมตัวสำาหรับ
การอ่านหนังสือ

   สิ่งที่พ่อแม่/ผู้ปกครองควรจะต้องเตือนน้องๆ 
อย่างมากในช่วงนี้ด้วยก็คือ การสอบกลางภาคครั้ง
แรก ที่จะต้องใส่ใจ อย่าลืมทบทวนตำารา เนื้อหาที่
อาจารย์สอน เพื่อจะทำาให้ได้คะแนนออกมาได้ดี

   การสอบครัง้นีเ้ปน็การสอบครัง้แรกของนอ้งๆ 
ซึง่อาจจะต้องปรับตัวเปน็อย่างยิง่ เนือ่งจากข้อสอบ
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอัตนัย คือให้เขียนตอบ หรือ
อธิบายความ ซึ่งการจะทำาข้อสอบให้ได้ดีนั้น จะ
ตอ้งทำาความเขา้ใจเนือ้หาของบทเรยีนไดอ้ยา่งด ีพอ่
แม่/ผู้ปกครอง จึงต้องคอยส่งกำาลังใจ เพ่ือให้น้องๆ 
สามารถทำาข้อสอบได้อย่างเต็มความสามารถ และ
ที่สำาคัญจะต้องเตือนน้องๆ ว่าไม่ควรกระทำาการ
ใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบ ซ่ึงจะส่งผลเสีย
ตามมา อย่างมากมาย

TIP

2560 / 2017

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT 

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

วันสุดท้ายลงทะเบียนล่าช้า 

ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา

วันเริ่มประเมินการสอนล่วงหน้า/

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันสุดท้ายของการยื่นขอลาพักการ

ศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/60

วันสุดท้ายลงทะเบียนลดรายวิชา 

ผ่านระบบสารสนเทศ

ลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า

ลงทะเบียนล่าช้า ผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา

วันสอบกลางภาค 1/60

ลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ



October
ตุลาคม10

      

   หลังจากสอบกลางภาคคร้ังแรกผ่านไป ผล
คะแนนจะออกมาในช่วงน้ี พ่อแม่/ผู้ปกครองอาจ
จะต้องติดตามผลด้วย และพูดคุยกับน้องๆ ว่าผล
เป็นอย่างไร เพราะโอกาสที่จะถอนรายวิชาจะอยู่
ในช่วงต้นเดือนนี้เช่นกัน

   เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ สำาหรับการให้น้องๆ 
เข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพราะความเห็นของน้องๆ จะมี
ส่วนสำาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้มีการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอน การดูแลและการให้คำาปรึกษา 
ดังนั้นพ่อแม่/ผู้ปกครอง ควรแนะนำาให้น้องเข้าไป
ประเมินด้วยความเต็มใจและเป็นความจริง

   หลงัสอบแลว้ รุน่พีจ่ะชว่ยใหน้อ้งๆ ผอ่นคลาย
ด้วยกิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบเจอ
เพือ่นใหมต่า่งคณะมากขึน้ ในขณะเดยีวกัน พ่อแม/่
ผู้ปกครอง อาจจะต้องรับทราบว่านอ้งๆ อาจจะต้อง
กลับบ้านดึกนิดหน่อย เนื่องจากกิจกรรมบางอย่าง
อาจจะทำาในช่วงเย็น

   อย่างไรก็ตาม แม้ว่าน้องๆ จะได้มีโอกาสทำา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแล้ว พ่อแม่ก็ยังควรติดตาม
ไม่ให้น้องๆ ละเลยการทบทวนบทเรียน เพื่อที่จะ
ได้ทำาข้อสอบให้ได้ดีในเดือนถัดไป

TIP

2560 / 2017

 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT

วันสอนชดเชย 

วันปิยมหาราช (จ. 23)

วันสอบกลางภาค 1/60

ลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ (ติด W)

วันแจ้งความจำ นงขอสำ เร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/60 สำ หรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

สัปดาห์การประเมินการสอน/อาจารย์ที่ปรึกษา

วันสุดท้ายของการ

สอบกลางภาค 1/60

วันแรกของการถอนรายวิชา 

(ติดW)

วันสุดท้ายการยื่นคำ ร้องขอคืนเงิน

ค่าบำ รุงการศึกษา และ/หรือ

ค่าลงทะเบียนรายวิชา ภาคการ

ศึกษาที่ 1/60

วันสอนชดเชย 

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

(ศ. 13)

วันหยุด 
วันคล้ายวันสวรรคต 

รัชกาลที่ 9

วันหยุด 
วันปิยมหาราช

วันหยุด 
วันพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพ 

รัชกาลที่ 9

วันสอนชดเชย 

วันพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 (พฤ. 26)



November
พฤศจิกายน11

2560 / 2017

      

     แม้จะผ่านการสอบกลางภาคไปไม่นาน แต่
ก่อนท่ีจะหยุดพักในช่วงปีใหม่ ก็จะต้องมีการสอบ
ปลายภาค ซึ่งน้องๆ ที่มีปัญหาผลสอบกลางภาค 
จะต้องพยายามทำาคะแนนในช่วงปลายภาคให้ดีข้ึน 
ดังนั้นพ่อแม่จะต้องคอยส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้กำาลังใจน้องๆ ในการทบทวนตำาราอย่างยิ่งยวด

   ชว่งนีจ้ะมกีจิกรรมสรา้งความภาคภมูใิจใหก้บั
น้องๆ อีกครั้ง ในการที่จะทุ่มเททำาซุ้ม หรือเตรียม
กิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่สำาเร็จการ
ศึกษา และจะได้รับปริญญาในช่วงเดือนนี้ อันจะ
เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับน้องๆ ที่จะได้มีความ
พยายามในการเรียนเพื่อมุ่งไปสู่ความสำาเร็จด่ัง
เช่นรุ่นพี่

   อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ไม่ควรลืมที่จะติดตาม
ว่า ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงท่ีสำาคัญอย่างยิ่งอีกช่วง
หนึ่ง นั่นก็คือการสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนคร้ัง
สำาคัญของภาคการศึกษานี้ ดังนั้นจึงควรให้กำาลัง
ใจ และสนับสนุนให้น้องๆ ได้มีเวลาในการทบทวน
การเรียนให้เต็มที่

TIP

 

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT

ลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ (ติด W)

สัปดาห์การประเมินการสอน/อาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และการฝึกซ้อมย่อย

วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/60 กิจกรรมวันลอยกระทง

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

ถอนรายวิชา (ติด W)

วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจำ ปีการศึกษา

2559

วันสุดท้ายของการยื่น

ขอรักษาสภาพนักศึกษา 

ในภาคการศึกษาที่ 2/60

วันสุดท้ายของการประเมินการ

สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา

วันสอนชดเชย 

วันสอบปลายภาค (อ. 28)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจำ ปีการศึกษา 2559



December
ธันวาคม12

      

     การสอบปลายภาคยังคงสืบเนื่องมาอีก อย่า
ลืมเตือนให้น้องๆ ทบทวนตำารา คอยสนับสนุน เพื่อ
ให้น้องๆ อ่านตำาราได้อย่างเข้าใจ และควรสอดส่อง
ไม่ให้น้องๆ เครียดกับการสอบจนเกินไป

   หลังสอบเสร็จ น้องๆ ก็จะปิดภาคเรียน ซึ่งพ่อ
แม่/ผู้ปกครอง อาจจะต้องทำาความตกลงกับน้องๆ 
ว่าช่วงนี้จะทำาอะไรดี พักผ่อน ทำากิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นที่น้องๆ สนใจ ระหว่างที่
จะเปิดเรียนในเดือนหน้า

   ประมาณปลายเดือนก็จะมีการประกาศผล
สอบ น้องๆ ที่ได้ผลการสอบที่ดี ก็จะมีความสุขใน
ช่วงข้ึนปีใหม่ อย่างไรก็ตามน้องๆ ที่มีผลสอบไม่
น่าพึงพอใจนัก พ่อแม่ควรจะต้องทำาความเข้าใจ 
และควรปลอบใจ และให้ความหวังในการปรับตัว
ในครั้งหน้า

   หลังจากทราบผลสอบแล้ว ก็จะมีการลง
ทะเบยีนเรยีนของภาคการศกึษาถดัไปในเดือนหนา้-
มกราคม พ่อแม่/ผู้ปกครองควรจะต้องสอบถาม
นอ้งๆ ถงึรายวิชาทีจ่ะตอ้งลงทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ย
ทีจ่ะตอ้งชำาระในวนัลงทะเบยีนดว้ย มหาวทิยาลยัได้
กำาหนดวนัสดุทา้ยของการชำาระคา่ลงทะเบยีนไว ้ดงั
นัน้จงึตอ้งเตรยีมคา่ใชจ้า่ยภายในชว่งเวลาทีก่ำาหนด 
จะได้พักผ่อนช่วงปีใหม่ได้อย่างสบายใจ

TIP

2560 / 2017

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT 

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

วันหยุดชดเชย 
วันรัฐธรรมนูญ

วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/60

วันพ่อแห่งชาติ

วันรัฐธรรมนูญ

วันสุดท้าย

ของการสอบปลายภาคการศึกษา

วันประกาศผลการประเมินอาจารย์

วันประกาศ
ผลสอบ

ประจำ ภาคการศึกษา 1/60

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบ

วิชาทฤษฎี / ปฏิบัติ / Project 

ภาคการศึกษาที่ 1/60

วันสุดท้าย

ของภาคการศึกษาปีที่ 1/60

วันสิ้นปี



January
มกราคม01

2561 / 2018

      

     เริ่มต้นปีใหม่ กับภาคการศึกษาใหม่ พ่อแม่
ควรจะต้องติดตามการเรียนของน้องๆ เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะน้องๆ ที่มีผลการเรียนในภาคการศึกษา
แรกไม่ดีนัก อาจจะต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อหารือในการช่วยให้น้องปรับตัวให้เข้ากับการ
เรียนให้ดีขึ้น

   กิจกรรมในเดือนนี้จะเกี่ยวข้องกับการลง
ทะเบียน เปล่ียนแปลงรายวิชาต่างๆ มีโอกาสที่พ่อ
แม/่ผูป้กครองและนอ้งๆ จะไดม้เีวลาพดูคยุเกีย่วกบั
การเรียนได้มากขึ้น 

TIP

 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำ แนะนำ ในการลงทะเบียน

วันลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/60 ผ่านระบบสารสนเทศ

วันลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว

วันลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบสารสนเทศ 

(เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61)

วันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มผ่านระบบสารสนเทศ

วันแจ้งขอสอบซ้อนสำ หรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

วันลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า-ลาพักการเรียน 

(เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61)

วันลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ

วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 

(เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61)

วันขึ้นปีใหม่

วันสุดท้าย

ของการชำ ระเงินภาค 2/60

วันสุดท้ายการยื่นคำ ร้อง

ขอเทียบโอน

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลสอบ

ภาค 1/60

วันเปิดเรียนภาค 

2/60



 

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT

วันลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า-ลาพักการเรียน 

(เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61)

วันลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ

วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 

(เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61)

วันแจ้งความจำ นงขอเปิดวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ 

ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา

February
กุมภาพันธ์02

2561 / 2018

      

      ผ่านการเรียนในภาคนี้ไประยะหนึ่งแล้ว 
มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้น้องๆ เข้าไปประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา

   น้องๆ ที่ประสงค์จะลงทะเบียนในรายวิชา
ที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาแรก หรือคาดว่าไม่
ผ่าน หรือถอนรายวิชาไว้ ในภาคการศึกษาพิเศษ 
มหาวทิยาลยัเปดิโอกาสใหน้อ้งๆ ไดแ้จง้ความจำานง
ขอเปิดรายวิชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อย่างไร
ก็ตาม การเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษ อยู่
ในดุลพินิจของภาควิชา อาจจะมีเงื่อนไขในการลง
ทะเบียนได้

   ในขณะเดียวกันพ่อแม่/ผู้ปกครองจะต้อง
ติดตามการเรียนของน้องๆ และต้องเตือนให้เตรียม
พร้อมสำาหรับการสอบกลางภาคในช่วงต้นเดือน
หน้านี้ด้วย

TIP
วันสุดท้ายลงทะเบียนรักษาสภาพ
ล่าช้า-ลาพักการเรียน (เสียค่าปรับวันละ 

50 บาท นับต้ังแต่วันท่ี 15 ม.ค. 60)

วันสุดท้ายลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา (เสียค่าปรับ

วันละ 50 บาท นับต้ังแต่วันท่ี 4 ม.ค. 60)

วันเริ่มการประเมิน

การสอนล่วงหน้า

วันสุดท้ายลงทะเบียนรักษา

สภาพ-ลาพักการเรียน 

(เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับ

ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61)

วันสอนชดเชยวันหยุด 

(วันมาฆบูชา จ. 13)



อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT 

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

วันลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ

วันสอบกลางภาค 2/60

วันลงทะเบียนถอนรายวิชา 
ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (ติด W)

วันแจ้งจำ นงขอสำ เร็จการศึกษา

สัปดาห์การประเมินการสอน

March
มีนาคม03

2561 / 2018

      

กิจกรรมของน้องๆ ที่สำาคัญในช่วงเดือนนี้ จะ
เกี่ยวกับการสอบกลางภาค พ่อแม่/ผู้ปกครองควร
จะสนับสนุนให้น้องๆ ได้มีเวลาเพิ่มมากข้ึนในการ
ทบทวนตำารา เพื่อที่จะได้ทำาข้อสอบให้ออกมาได้ดี

   และหากนอ้งๆ ประเมนิว่าตนเองทำาคะแนนได้
ไม่ดี อาจจะต้องมาจับเข่าคุยกันว่า จะสู้ต่อไป หรือ
ว่าจะถอนวิชานัน้ๆ คราวนีพ่้อแม/่ผูป้กครอง จะต้อง
ให้ความเชื่อมั่นน้องๆ อย่างเต็มที่

   กำาลังใจของพ่อแม่/ผู้ปกครอง คือยาที่ดีที่สุด
ต่อจิตใจน้องๆ

   และอย่าลืมเตือนน้องท่ียังไม่เข้าไปประเมิน
อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยท์ีป่รกึษา ใหด้ำาเนนิการ
ก่อนที่จะหมดเวลา

   น้องๆ ที่อยู่ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำาเร็จ
การศกึษา ควรเตรยีมตวัไปถา่ยรปูชดุครยุวทิยฐานะ 
แล้วเข้าระบบเพ่ือดำาเนนิการแจง้ขอสำ�เร็จก�รศึกษ�
ในภ�คนี้ด้วยนะ

TIP

วันมาฆบูชา

วันสุดท้ายลงทะเบียนลดรายวิชา 

ผ่านระบบสารสนเทศ

วันสุดท้ายลงทะเบียนลดรายวิชา 

ผ่านระบบสารสนเทศวันแรกของการสอบกลางภาค

วันแรกของการถอนรายวิชา 

(ติดW)

วันสอนชดเชย

วันสอบกลางภาค (จ. 12)

วันสอนชดเชย

วันสอบกลางภาค (อ. 13)

วันสอนชดเชย

วันจักรี (ศ. 6 เม.ย.)
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29 30

อาทิตย์ / SUN       จันทร์ / MON      อังคาร / TUE         พุธ / WED       พฤหัสบดี / THU      ศุกร์ / FRI           เสาร์ / SAT

วันลงทะเบียนถอนรายวิชา 
ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (ติด W)

สัปดาห์การประเมินการสอน

April
เมษายน04

2561 / 2018

      

เดอืนนีน้บัไดว้า่เปน็เดอืนแห่งการผอ่นคลายจาก
การเรียนมาเป็นระยะเวลานาน พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
อาจจะต้องมีเวลาร่วมกันในช่วงวันหยุดยาวนี้  
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการหยุดพักการเรียนการสอน 
จำานวน 9 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้พ่อ
แม่และบุตรหลานได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น

   อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรให้น้องๆ ทิ้งเร่ืองการ
เรียน เพราะหากน้องๆ คนไหนคิดว่ารายวิชาใดที่
ตนเองมคีะแนนไมด่นีกัในชว่งสอบกลางภาค พอ่แม่
ผู้ปกครองอาจจะให้คำาแนะนำาในการถอนรายวิชา
ออกไปก็ได้ เพื่อจะได้มีเวลาแก้ตัวใหม่ในภาคการ
ศึกษาต่อๆ ไป 

TIP

วันจักรี

วันสอนชดเชย

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 

(อ. 17 เม.ย.)

วันสอนชดเชย

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 

(จ. 16 เม.ย.)

วันสุดท้ายของการยื่นคำ ร้องขอ

คืนเงินค่าบำ รุงการศึกษา และ/หรือ

ค่าลงทะเบียนรายวิชา ประจำ ภาค

การศึกษาที่ 2

วันหยุด
พักการเรียนการสอน

วันหยุด 
วันเทศกาลสงกรานต์

วันหยุด 
วันเทศกาลสงกรานต์
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สัปดาห์การประเมินการสอน

วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2

May
พฤษภาคม05

2561 / 2018

      
 เชน่กนั เดอืนนีเ้ปน็เดอืนแห่งการสอบครัง้สำาคญั

อกีครัง้หนึง่ พอ่แม/่ผูป้กครอง ควรสอดสอ่งและคอย
ติดตามการเรียน และการเตรียมตัวสำาหรับการสอบ 
ซึ่งจะต้องทำาให้ได้ดีกว่าเดิม

   อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า หากน้องๆ จะต้องลง
ทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาพิเศษ ควรจะต้อง
เตือนให้น้องๆ เข้าไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอ
คำาปรึกษาเก่ียวกับการเรียน และพ่อแม่จะต้อง เตรียม 
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีกด้วย

   ที่สำาคัญ ควรเตือนให้น้องเข้าไปประเมินการ
สอนของอาจารย์ด้วย ไม่งั้นจะไม่สามารถเข้าไปดู
ผลสอบได้

   และก็ถือเป็นวาระสำาคัญอีกคร้ังหน่ึง ท่ีคราวน้ี     
น้องๆ จะได้เริ่มแสดงบทบาทเป็นรุ่นพี่ที่ดี คอย
ช่วยเหลือดูแลน้องๆ ที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่
ของ มจธ. 

   ภายหลังการสอบเสร็จ น้องๆ บางคนอาจ
จะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการจัดค่าย
ตา่งๆ เพือ่ชว่ยสอนนอ้งๆ มธัยม หรอืรุน่นอ้งทีจ่ะเขา้
มาใหมใ่นนามของมหาวทิยาลยั คณะ หรอืภาควชิา 
พอ่แม/่ผูป้กครอง ควรใหก้ารสนบัสนนุในกิจกรรมที่
มคุีณคา่แบบนี ้เพือ่ให้นอ้งได้เรียนรู้และฝึกทกัษะ ใน
การเปน็ผู้นำา และสามารถนำาไปใชใ้นชวิีตการทำางาน
ในอนาคตได้อย่างดี 

TIP

วันพืชมงคล

วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2

วันแรกของการสอบปลายภาค

วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค

วันหยุดชดเชย
วันพืชมงคล
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June
มิถุนายน06

2561 / 2018

      

สำาหรบันอ้งๆ ทีล่งทะเบยีนเรยีนและสอบมา ใน
ช่วงระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ครั้งนี้ก็จะมีการ
ประกาศผลสอบอีกหนึ่งภาค ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่
น้องๆ จะต้องให้ความสำาคัญ พ่อแม่/ผู้ปกครอง ก็
ควรปลอบใจ เมือน้องๆ ทำาได้ยังไม่ดีนัก แล้วให้กำาลังใจ 
กับน้องที่มีผลการเรียนที่ดี

   สำาหรับน้องๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการ
ศึกษาพิเศษ ก็จะต้องให้เวลากับการเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกัน บางคนที่ไม่มีเรียน ก็อาจจะ
ออกไปหากิจกรรมอื่นๆ แทน เช่น เข้าร่วมเป็นพี่
เล้ียงสำาหรบัติวให้นอ้งๆ ชัน้มธัยมปลายในคา่ยต่างๆ 
หรือไปเรียนซัมเมอร์ที่ต่างประเทศ เพื่อฝึกฝนด้าน
ภาษาเพิ่มเติม

   น้องๆ ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ 
จะต้องทราบวัน-เวลาสอบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
เพราะช่วงวันสอบจะไม่ปรากฏในปฏิทินการศึกษา 
แต่จะปรากฎในรายวิชาที่ลงทะเบียน

   สำ าหรับรุ่ นพี่ปี สามก็ ได้มี โอกาสไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนเปน็ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 40 
วันทำาการ หรือรุ่นพี่บางคนที่เรียนหลักสูตรร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม อาจจะได้ทำาการฝึกฝนต่อไปใน
ระยะเวลาทีย่าวขึน้จนถงึภาคการศกึษาหนา้เลยก็ได้

   ประมาณกลางเดือนหน้า จะต้องมีการลง
ทะเบียนในภาค 1/61 แล้ว พ่อแม่/ผู้ปกครอง อาจ
จะต้องสอบถามน้องๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน
รายวิชาต่างๆ และจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

TIPวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำ แนะนำ ในการลงทะเบียน ภาคการศึกษาพิเศษ
วันลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ 
ผ่านระบบสารสนเทศ (New ACIS)

วันฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ สำ หรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 วันทำ การ)

วันลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบสารสนเทศ 
(เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 60)

วันลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-เปลี่ยนกลุ่ม  ผ่านระบบสารสนเทศ

วันสุดท้ายของการชำ ระเงินภาค

การศึกษาพิเศษ

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบ

วิชาทฤษฎี / ปฏิบัติ / Project 

ประจำ ภาคการศึกษาที่ 2 วันประกาศผลการประเมินอาจารย์

วันสุดท้ายของการ

แก้ไขผลสอบภาคการศึกษาที่ 2

วันประกาศ

ผลสอบ

ประจำ ภาคการศึกษาที่ 2

วันเริ่มการศึกษา

ภาคการศึกษา

พิเศษ
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July
กรกฏาคม07

2561 / 2018

      
   ช่วงเดือนนี้พ่อแม่/ผู้ปกครอง ควรเตือนให้

น้องๆ ไม่ลืมเข้าไปประเมินผลการสอนก่อนที่จะ
หมดเวลา เพราะการลืมประเมิน จะทำาให้น้องๆ 
ไม่สามารถเข้าไปดูผลการเรียนของตัวเองได้ และ
ในภาคการศึกษาพิเศษ จะมีช่วงเวลาการประเมิน
เพียงสั้นๆ เท่านั้น

   ประมาณกลางเดือนจะมีการลงทะเบียนใน
ภาค 1/61 พ่อแม่/ผู้ปกครอง อาจจะต้องถามยำ้ากับ
นอ้งๆ อกีครัง้ เกีย่วกบัการลงทะเบยีนรายวชิาตา่งๆ 
และเตรียมความพร้อมสำาหรับการจ่ายค่า เล่าเรียน
ในภาคการศึกษาหน้า

   สำาหรับน้องๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการ
ศึกษาพิเศษนี้ ก็ต้องเตรียมตัวสอบในช่วงปลาย
เดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้า ภายหลังที่ลงทะเบียน
วิชาเรียนแล้ว

   สำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครองที่คิดว่าตนเองยังไม่
พร้อมสำาหรับการลงทะเบียนเรียน รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ก็สามารถไปลงทะเบยีนล่าช้าชว่งเปดิภาคเรยีนก็ได้

TIP

วันฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ สำ หรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 วันทำ การ)

วันยื่นคำ ร้องแสดงความจำ นง
ขอสำ เร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ

สัปดาห์ประเมินการสอนอาจารย์ภาคการศึกษาพิเศษ
วันลงทะเบียนถอนรายวิชาผ่านระบบ NewACIS

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำ แนะนำ 
ในการลงทะเบียน

วันลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/61 ผ่านระบบสารสนเทศ
วันลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว

ช่วงสอบภาคการศึกษาพิเศษ

วันสุดท้ายของการยื่นคำ ร้อง

ขอคืนเงินค่าบำ รุงการศึกษา

 และ/หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา 

ประจำ ภาคการศึกษาพิเศษ

วันสุดท้าย

ของการชำ ระเงินภาค 1/61

วันอาสาฬหบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

และวันเข้าพรรษา

วันหยุดชดเชย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

และวันเข้าพรรษา
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สิงหาคม เป็นเดือนสุดท้ายของปีการศึกษา     
ในขณะเดียวกันก็จะเป็นเดือนเริ่มต้นของปีการ
ศึกษาถัดไป

   เดือนนี้จะมีการประกาศผลสอบของน้องๆ ที่
ลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษซึ่งผลสอบอาจจะ
ออกมาแบบใดกไ็ด ้หากนอ้งๆ มผีลการเรยีนทีด่ ีพอ่
แม่ควรแสดงความยินดี และให้กำาลังใจที่จะทำาให้
การเรียนดีข้ึนต่อไป สำาหรับน้องๆ ที่ผลสอบอาจ
จะยังออกมาไม่ดีนัก ก็ต้องให้กำาลังใจเช่นกัน เพื่อที่
น้องๆ จะได้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป

   และต่อไปนี้ น้องๆ บุตรหลานท่านก็จะกลาย
มาเป็นรุ่นพี่อย่างเต็มภาคภูมิที่จะช่วยเหลือดูแล
น้องๆ รุ่นต่อไป เพื่อเติบโตเป็นคนที่ดีและเก่งใน
สงัคม และขอใหพ้อ่แม/่ผูป้กครองยงัคงตดิตามดแูล
นอ้งๆ ตอ่ไปจนกระทัง่สำาเรจ็การศกึษาเปน็บณัฑติที่
มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไปในอนาคต

TIP

ช่วงสอบภาคการศึกษาพิเศษ

วันสุดท้าย

ของภาคการศึกษาพิเศษ

วันประกาศ
ผลสอบ

ประจำ ภาคการ
ศึกษาพิเศษ

วันประกาศผล

การประเมินการสอนของอาจารย์

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไข

ผลสอบภาคการศึกษาพิเศษ

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบ

วิชาฝึกงาน

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบ

วิชาทฤษฎี / ปฏิบัติ / Project 

ประจำ ภาคการศึกษาพิเศษวันแม่แห่งชาติ

วันเปิดภาคเรียน

ที่ 1/2561

วันหยุดชดเชย
วันแม่แห่งชาติ



สำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง�ที่ต้องการติดตามการเรียน�กิจกรรม�

หรือผลการเรียนของน้องๆ�สามารถกระทำ�ได้�ดังนี้

1 .  สืบค้นข้อมูลต่างๆ ใน เว็บ ไซต์ของ

มหาวิทยาลัย ที่ 

http://www.kmutt.ac.th 
ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆ เพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ เ ก่ียวข้องกับน้องๆ 

หรือโดยทั่วไป ทั้งนี้ในเว็บไซต์ยังเชื่อมโยงไปยัง

เว็บไซต์ของคณะ ภาควชิา หรอืหนว่ยงาน อืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สำ นักงานทะเบียนนักศึกษา 

http://regis.kmutt.ac.th 

สำ นักงานกิจการนักศึกษา 

http://web.kmutt.ac.th/saffairs/ 

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 

http://financialaid.kmutt.ac.th/ 

เป็นต้น และสามารถสอบถามโดยตรงตาม

เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 

(ในหน้า Contact Directory ของปฏิทินฉบับนี้)

2. จดบันทึกช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาของน้อง 

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (สามารถดูได้ในปฏิทิน

ฉบับนี้) หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจำ คณะ/

ภาควิชา และรุ่นพี่  

3. ตรวจสอบข้อมูลและผลการเรียนของ

น้องๆ โดยตรงที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

หรอืระบบ NewACIS โดยการเขา้ถงึผา่น

ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

และจะต้องได้รับความยินยอมของน้องๆ ในการให้ 

Username และ Password ของน้องโดยตรง 

(ไม่สามารถสอบถามหรือขอจากเจ้าหน้าที่ได้)

4.  สามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นใน        

สมาร์ทโฟน KMUTT Mobile 

และ the HUB Kmutt 

ทั้งระบบ IOS หรือ Androids 

การเขา้ระบบใช ้Username และ password ของ

นักศึกษาเช่นเดียวกับในระบบ NewACIS

5. สมคัรเขา้ใช้ระบบตรวจสอบผลการเรยีน

ออนไลน์ของผู้ปกครองโดยเฉพาะ 

ที่เว็บไซต์สำ นักงานทะเบียนนักศึกษา 

http://regis.kmutt.ac.th 
โดยใช ้Username เปน็เลขประจำ ตวัประชาชนของ

ผู้ปกครอง และ Password 

จะเป็นรหัสนกัศกึษาของน้อง (การเขา้ถึงขอ้มูลจะถูก

ผูกกับข้อมูลของผู้ปกครองในระบบบันทึกประวัติที่

นกัศกึษาบนัทกึไวใ้นระบบ NewACIS เทา่นัน้ โปรด

ตรวจสอบว่าท่านคือผู้ปกครองที่บันทึกไว้หรือไม่)

เมื่อผู้ปกครองได้รับปฏิทินผู้ปกครองแล้ว

ขอความกรุณาตอบรับการได้รับปฏิทินได้ที่

http://regis.kmutt.ac.th

ติดตามผลการเรียนน้องๆ

Android IOS
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“ทุกบ่ายวันจันทร์ มหาวิทยาลัยงดเว้นการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น”

บริการและสิ่งอำ นวยความสะดวก
ที่มอบให้แก่บุตรหลานท่าน

หอสมุด แหล่งเรียนรู้ที่กว้างขวางและทันสมัย
สำานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นองค์กรกลางในการจัดและบริหารงาน

ห้องสมุดและสารนิเทศ และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา การค้นคว้าวิจัย การ

พัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม หอสมุดที่นี่ถือเป็นหอสมุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ในประเทศไทยเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรสารสนเทศครบครันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความ

ทันสมัย สะดวกสบาย เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าทั้งแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

เราเชื่อว่าบุตรหลานท่านจะเติมเต็มความรู้ได้อย่างมากล้นภายในหอสมุดที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้

1

3 4

2
บริการหอพักที่แสนอบอุ่น และปลอดภัย
หอพักนักศึกษาในกำ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดการบริหารเป็นอิสระ

ในกำ กับของมหาวิทยาลัยเพ่ือความคล่องตัว และสามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่หวังผลกำ ไร

วัตถุประสงค์ในด้านที่พักอาศัยเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาและอาศัย Living and Learning 

Center ในลักษณะที่เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น มีการจัดสภาพแวดล้อมในด้านที่พัก

อาศัยที่ดี มีครุภัณฑ์ครบครันตลอดจนจัดบริการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการในด้าน

ร่างกายสติปัญญา สังคม อารมณ์ จิตใจ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

บริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสำ คญักบัการนำ เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน การศกึษา

ค้นคว้า ตลอดจนสนับสนุนการทำ วิจัย โดยจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ตามจุดต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น

ห้องลานแดง หอสมุด ภาควิชา คณะต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการเครือข่ายไร้สายท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งบุตร

หลานท่านสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ภายในมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากน้ียังเปดิบรกิารแกน่กัศกึษาในด้านต่างๆ ไดแ้ก ่บรกิาร Homepage, บรกิาร E-Mail, บรกิาร Internet 

Account และบริการเชื่อมต่อโมเด็ม (Remote Access) เป็นต้น และมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการบริการ

ข้อมูลข่าวสารผลการเรียนผ่าน SMS และ google mail ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

การดูแลสุขภาพอนามัย
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของนักศึกษาควบคู่กับการการพัฒนา

ด้านวิชาการ ดังน้ันจึงมีบริการด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษาครอบคลุมใน

หลายด้าน ได้แก่ บริการปัจจุบันพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการรักษา

พยาบาลโรคทัว่ไป รบัปรกึษาปญัหา/จติบำ บดัโดยจติแพทย ์บรกิารตรวจและออก

ใบรับรองสุขภาพ บริการพยาบาลอื่นๆ เช่น ทำ แผล ตัดไหม ฉีดยา ล้างตา รวมถึง

งานสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และบริการให้คำ แนะนำ /ปรึกษาสุขภาพ

กาย/สุขภาพจิต

มหาวิทยาลัย มีบริการและสิ่งอำ นวยความสะดวกให้กับนักศึกษา

หลายด้าน เพื ่อสนับสนุนให้นักศึกษาที ่เป็นบุตรหลานของท่าน 

ได้มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้านวิชาการ ร่างกาย และจิตใจ ดังต่อไปนี้

“ทุกบ่ายวันจันทร์ มหาวิทยาลัย
งดเว้นการเรียนการสอน

เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น”
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6
การประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในบุตรหลานท่านจึงได้จัดบริการประกันอุบัติเหตุให้

นกัศกึษาโดยจะไดร้บัการคุม้ครองจากการประสบภยัเน่ืองจากอบุติัเหตทุกุกรณี

ตลอดปกีารศกึษา โดยมีทนุเอาประกนัภยัอบุตัเิหตุในวงเงนิ 300,000 บาท และ

ค่ารักษาพยาบาลจำ นวน 30,000 บาท กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสามารถ

เข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และคลินิกทั่วไป โดยชำ ระเบี้ย

ประกันภัยเพียงปีละ 200 บาท (กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะทำ ประกันน้ี ให้

แจ้งสำ นักงานกิจการนักศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งของทุกปีการศึกษา) 

สำ หรบัการประกนัสขุภาพมหาวทิยาลยัเชญิชวนนักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะทำ ประกนั

สุขภาพ โดยมีค่าธรรมเนียมปีละ 1,800 บาท

ฝึกงานภาคฤดูร้อน เตรียมความพร้อมสู่สังคมอาชีพ
มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรให้มีการฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ในทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการ

ปฏิบัติงานก่อนออกไปทำ งานจริง โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่โดดเด่น

ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้และพร้อมที่จะเข้าใจระบบการทำ งาน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการเปิด

หลักสูตรที่เรียนร่วมภาคเอกชนในสาขาวิชาที่สำ คัญ

บริการจัดหางาน 
ในระหวา่งท่ีบตุรหลานทา่นศกึษาอยูแ่ละมเีวลาวา่งจากการเรยีน ศกึษาค้นควา้แลว้ มหาวทิยาลยั

ยงัเปดิโอกาสใหน้กัศกึษาไดใ้ชเ้วลาวา่งดงักลา่วในการเสรมิสรา้งทกัษะการทำ งานตามหนว่ยงาน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายนอกมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีบุตรหลาน

ท่านจะได้เรียนรู้รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียน เช่น การทำ งานด้วยทุนจ้าง

งานที่ให้นักศึกษาไปช่วยเหลืองานตามหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าตอบแทน

ให้ชั่วโมงละ 50 บาท เป็นต้น

บริการด้านเอกสารสำ คัญทางการศึกษา
เอกสารสำ คัญทางการศึกษา ได้แก่ ใบรับรองประเภทต่างๆ เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  

ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นขอเอกสารดังกล่าว

ได้ตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษาและภายหลังการสำาเร็จการศึกษา ใบรับรองเหล่านี้ 

ผู้ปกครองอาจให้นักศึกษาขอเพื่อใช้ประกอบการขอทุนจากหน่วยงานต้นสังกัดของ          

ผู้ ปกครองขอทุนจากหน่ วยงานอื่ นๆ  ปร ะกอบการ เบิกจ่ ายของหน่ วยงาน

ผู้ปกครอง ประกอบการขอวีซ่าประเทศต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมและกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
มหาวทิยาลยัมนีโยบายสง่เสรมิสนับสนนุกจิกรรมนกัศกึษาโดยใหน้กัศกึษาทกุคนมสีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งกวา้งขวาง จงึจดัใหม้อีงคก์รดา้นกจิกรรม

นักศึกษาต่างๆ เช่น องค์การนักศึกษาสภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะต่างๆ ชมรมนักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบำ เพ็ญ

ประโยชน์ และด้านกีฬา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำ หนดให้มีกิจกรรมภาคบังคับให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เพื่อเป็นการบูรณาการด้านกิจกรรมควบคู่ไป

กับการเรียน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับใบรายงานผลกิจกรรมใช้ประกอบในการสมัครงาน ควบคู่กับใบรายงานผลด้านการเรียนด้วย

นอกจากนีม้หาวทิยาลยัยงัไดส้ง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดเ้ลน่กฬีาอยา่งทัว่ถงึ โดยมุง่หวงัวา่กฬีาจะช่วยใหน้กัศกึษามสีขุภาพพลานามยัสมบรูณท์ัง้ทางรา่งกาย

และจติใจ มนี้ำ ใจเปน็นกักฬีา รูแ้พ้รูช้นะ มคีวามรกัสามัคค ีและมคีวามเขา้ใจอนัดซีึง่กนัและกนั จงึไดจ้ดัใหม้สีถานท่ี สนามกฬีา อปุกรณ ์และเจา้หน้าที ่เพือ่

อำ นวยความสะดวกในการเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ที่

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ 

www.kmutt.ac.th 
หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรง 

ที่ระบุไว้ในหน้า Contact Directory

หมายเหตุ: กำ หนดการ และข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูล 

  ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560



1. การเลือกหอพักให้แก่บุตรหลาน
 นกัศกึษาใหมห่ลายคนทีต่อ้งเปลีย่นทีพ่กัอาศยัใหมเ่พือ่ใหส้ะดวกตอ่การเดนิทางมายงัมหาวิทยาลยั ทางเลอืกแรกคอืหอพกัของมหาวทิยาลยั หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ “หอใน” หอพกัของมหาวทิยาลยั

มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่องจากมีการแยกอาคารเป็นหอหญิงและหอชายอย่างชัดเจน มีช่วงเวลาของการเปิดและปิดหอพักอย่างเข้มงวด บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าไปใน

หอพักของนักศึกษาได้ มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจำ หอพักและมีเจ้าหน้าท่ีอำ นวยความสะดวก และดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา  ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาในหอพัก

 หอพักอีกประเภทหนึ่งคือหอพักที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นหอพักเอกชน ซึ่ง มจธ.ได้เชิญหอพักเอกชนหลายๆแห่งมาเข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่ายกับ มจธ.  เพื่อตรวจสอบและยกระดับ

คุณภาพของหอพักให้มีมาตรฐาน เป็นไปตาม เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กำ หนดไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งแนวทางในการ

เลือกหอพักที่ดีมีดังต่อไปนี้

	 n		หอพักที่ดีควรมีระบบคีย์การ์ดสำ หรับผู้เช่าห้องเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกเข้า-ออกได้

 n		หอพักที่ดีควรมีกล้องวงจรปิดและมีการบันทึกการเข้าออกของบุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในหอพัก 

 n		ภายในห้องพักควรตรวจดูที่ประตูหน้าห้องว่ามีตาแมวติดไว้ให้ส่องผู้ที่มาหาหรือไม่ 

 n		ประตูด้านหลังระเบียงห้องต้องตรวจสอบว่าลูกบิดประตูล็อคมั่นคงหรือไม่และที่สำ คัญควรมีกลอนประตูด้วย

 n		สำ หรับบุตรหลานที่เป็นผู้หญิง ควรเลือกหอพักที่เป็นหอหญิงล้วน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุร้าย

 n		เมื่อตัดสินใจเลือกหอพักแล้วควรให้บุตรหลานหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ร่วมพักอาศัยว่ามีสิ่งผิดปกติ ใดหรือไม่เพื่อจะได้ระมัดระวังตัวเอง

 n		สุดท้ายในการเลือกอยู่หอพักควรให้บุตรหลานมีเพื่อนสนิท (ควรเป็นเพื่อนสนิทและไว้ใจได้จริงๆ) มาเป็นเพื่อนร่วมห้อง อย่างน้อยเพื่อจะได้มีเพื่อนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ระมัดระวังความ 

   ปลอดภัยซึ่งกันและกัน

 ในปจัจบุนัการอยูด่ว้ยกนักอ่นแตง่งานในระหวา่งศกึษาเลา่เรยีนของนกัศกึษาชายหญงิสามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไป แมจ้ะเปน็นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัทีม่ชีือ่เสยีงกต็าม พฤตกิรรมเหลา่นีเ้ปน็การ

สร้างค่านิยมใหม่ในกลุ่มเยาวชน คือเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ในสังคมเพื่อนๆ โดยไม่ได้คำ นึงถึงจารีตประเพณี ศีลธรรม หรือการยอมรับของผู้ใหญ่ และเมื่อชายหญิงอยู่ด้วยกันย่อมเป็นเรื่องยากที่

จะไม่มีเพศสัมพันธ์กัน ปัญหาที่ตามมาคือการตั้งครรภ์ การทำ แท้งและเรียนไม่จบ ดังนั้นผู้ปกครองควรมีบทบาทในการจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยไม่ควรมองข้ามหรือเพิกเฉยต่อปัญหา

เพียงคิดว่าเป็นแค่สิทธิส่วนบุคคลของวัยรุ่น ครอบครัวต้องมีบทบาทชัดเจนในการจัดการ ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวโดยต้องตรวจตรา การพักอาศัยหอพักของบุตรหลานว่าพักอยู่ที่ไหน

กับใคร คอยใส่ใจสอบถามความเป็นอยู่อย่างสม่ำ เสมอ เพราะเมื่อบุตรหลานมีปัญหา ผู้ปกครองจะได้ให้คำ ปรึกษาแนะนำ ที่ดีได้อย่างทันที รวมทั้งหาเวลามาเยี่ยมเยียนที่หอพักบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อจะ

ได้พบและรู้จักเพื่อนร่วมห้องที่บุตรหลานพักอยู่ด้วย (กรณีที่มีเพื่อนร่วมห้อง) หรือผูกมิตรกับผู้มีหน้าที่ดูแลหอพักให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานแทนผู้ปกครอง ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยี

การติดต่อสื่อสารมาเป็นตัวช่วยในการพูดคุยกับบุตรหลานอย่างสม่ำ เสมอได้

การดูแลบุตรหลาน
เมื่อศึกษาอยู่ในมจธ.

เมื่อบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพ้นจากการใช้ชีวิตของนักเรียนมัธยมก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบนักศึกษา       

ผู้ปกครองหลายคนมองว่านักศึกษาคือคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว สามารถคิดและตัดสินใจ รับผิดชอบเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตนเอง 

แต่ในความเป็นจริง..ชีวิตการเป็นนักศึกษาเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างใหญ่สำ หรับเด็กวัยรุ่นที่อายุเพียง 17-18 ปี การต้องปรับตัวกับ

ระบบการศึกษาใหม่ที่ต้องดูแลตนเองมากขึ้น เพื่อนใหม่ที่มีพื้นฐานแตกต่างกันในเรื่องการเลี้ยงดู การศึกษา สภาพสังคมหรือ                  

สิง่แวดลอ้ม ดงัน้ันสิง่หนึง่ท่ีจะประคับประคองให้บตุรหลานของทา่นใชช้วีติในมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมคีวามสขุและประสบผลสำ เรจ็ 

นอกเหนือไปจากการดูแลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยแล้ว การดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง เป็นสิ่งสำ คัญมากๆ  แล้วมี

เรื่องไหนบ้างที่ผู้ปกครองควรต้องใส่ใจดูแลนักศึกษาอย่างเป็นพิเศษ



2. ชีวิตการเรียน ระบบการศึกษา และการให้กำ ลังใจเมื่อเกิด
ปัญหาด้านการเรียน
 ชวีติการเรียนในมหาวทิยาลยัแตกต่างจากชวีติการเรยีนในระดบัมธัยมศึกษาทัง้ดา้นวชิาการและด้านกจิกรรมทำ ใหน้กัศกึษาใหม่

ไมส่ามารถจดัสรรเวลาในการเรยีนและการทำ กจิกรรมได้ดนีกั ภาคการศกึษาแรกมกีจิกรรมมากมายสง่ผลใหผ้ลการเรยีนในภาคการศกึษา

แรกๆอาจมปีญัหา รวมถงึการไมส่ามารถปรบัตวักบัระบบการศกึษาใหมใ่นมหาวทิยาลยัไดท้นั ผู้ปกครองจึงควรถามไถถ่งึกจิกรรมในแตล่ะ

วนัทัง้เรือ่งการเรยีน การทำ กจิกรรมและการทบทวนหนงัสอืหรอืทำ การบา้นอยา่งสม่ำ เสมอ หากนกัศกึษามปีญัหาหรอืเกดิความผดิหวงัใน

ผลการเรยีนหลังจากเรยีนไดร้ะยะหนึง่ เชน่ นกัศกึษาบางคนตอนเรยีนมธัยมปลายมผีลการเรยีนดมีาก แตเ่มือ่เรยีนในมหาวทิยาลยัผลการ

เรียนไมเ่ปน็ไปตามทีต่ัง้ใจไว ้เกดิความรูส้กึสบัสนผดิหวงั และเสยีใจ ผูป้กครองตอ้งเขา้ใจในภาวะทีย่งัไมส่ามารถปรบัตวักบัระบบการเรยีนใน

มหาวิทยาลัยของบุตรหลาน รวมทั้งต้องปลอบใจและให้กำ ลังใจแก่บุตรหลานด้วยแนวทางต่างๆ อาทิเช่น

n  การพูดคุยโดยเป็นผู้ฟังและและเป็นผู้พูดที่ดี : คือการฟังด้วยอารมณ์ความรู้สึกสงบให้ความสนใจ ฟังจนจบ ไม่รีบแสดงความ

คิดเห็นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย แต่ควรรับฟังและทำ ความเข้าใจ พูดคุยให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ไม่พูดซ้ำ ซากเพราะน่าเบื่อ 

และไม่ควรออกคำ ส่ังบังคับ ว่ากล่าว ตำ หนิ โดยเฉพาะต่อหน้าผู้อื่น เพราะจะทำ ให้เขารู้สึกโกรธและอับอาย แต่ควรพูดให้กำ ลังใจ

อย่างแท้จริง ใช้คำ พูดที่ทำ ให้รู้สึกดี จะทำ ให้เขามั่นใจในตนเอง สิ่งเหล่านั้นคือกำ ลังใจในการเผชิญปัญหาที่ดี

n	 การกอด : การกอดเป็นการสัมผัสที่ดีที่สุดที่จะช่วยเยียวยาความรู้สึกโศกเศร้าหรือความกังวลต่างๆ ให้บรรเทาลง อีกทั้งการ   

กอดจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองนั้น เป็นการบอกให้เขารู้อีกวิธีหนึ่งว่าเขายังมีคนที่รักเคียงข้างและพร้อมให้กำ ลังใจเสมอ

n		การใหเ้วลา : พอ่แมผู่ป้กครองตอ้งมเีวลาใหแ้กบ่ตุรหลาน เมือ่เขาเกดิปญัหาหรอืไมส่บายใจ เพราะเมือ่มีปญัหาเกดิขึน้ทัง้เลก็หรอื

ใหญ่คนเราจะต้องการคนเคียงข้างและเป็นกำ ลังใจ ให้สามารถต่อสู้จนผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้

n	 การเขียนการ์ด : บางครอบครัวไม่คุ้นเคยกับการพูดจาให้กำ ลังใจ การกอด หรือการบอกรัก การเขียนการ์ดด้วยข้อความสั้นๆ 

บอกแค่ว่าเรารักเขา และพร้อมจะเคียงข้างเขาทุกเวลา พร้อมที่จะเป็นกำ ลังใจให้เขาเสมอ

 

 เพ่ือเปน็การปอ้งกันปญัหาตา่งๆทีจ่ะเกดิขึน้ พอ่แมห่รอืผูป้กครองควรบอกบตุรหลานแต่เนิน่ๆวา่ หากเกิดปญัหาอะไรขึน้ ทัง้เรือ่ง

เรยีน เรือ่งเพือ่นหรอืเรือ่งความรกั ขอให้เขาพดูคยุบอกกลา่วกบัพอ่แมห่รอืผูป้กครอง อยา่ทำ อะไรทีเ่ปน็การเพิม่ปญัหาหรอืไปทำ รา้ยตวัเอง 

เพราะในท้ายที่สุดแล้วคนที่รักและอยู่เคียงข้างเขาเสมอก็คือคนในครอบครัวนั่นเอง

3. การสนับสนุนด้านกิจกรรม
นอกห้องเรียน/ความจำาเป็นที่
ต้องทำ กิจกรรม
 ชวีติการเปน็นักศกึษาใหม่ในรัว้มหาวทิยาลยั นอกเหนอืไปจาก

วิชาการที่ต้องเรียนอย่างเข้มข้นแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรม

นอกห้องเรียนไว้สำ หรับนักศึกษาทุกชั้นปีเนื่องจากวัยแห่งการเรียนรู้ไม่

ได้ต้องการเพียงแค่ ความรู้ที่จะนำ ไปใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยัง

ต้องการความรู้ที่จะนำ ไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นความรู้ ในมุม

กว้าง  อันจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม

 “แมไ่มไ่ด้ตอ้งการใหล้กูไดป้รญิญาเพยีงอยา่งเดยีว แตแ่มอ่ยาก

ให้ลูกได้ความรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับสังคมและคนอื่นๆได้อย่างไรด้วย”       

นีค่อืคำ พดูทีไ่ดร้บัจากการสมัภาษณผ์ูป้กครองนกัศกึษาใหมท่า่นหนึง่ ใน

งานผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน มจธ. ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา จะเห็นได้

ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นปัจจัยสำ คัญของการตัดสินใจของบุตรหลาน ถึง

แม้เขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองแต่การที่จะตัดสินใจเลือกทำ อะไร อย่าง

น้อยต้องมีแรงสนับสนุนจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวดังนั้น ครอบครัว

จึงเป็นแรงเสริมที่สำ คัญและมีคุณค่าในการสนับสนุนให้เขาเลือกเดินในเส้น

ทางที่ถูกต้อง เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตัวเอง

 

ทำ กิจกรรมแล้วได้อะไร ? /กิจกรรมวัดอะไรได้ ?

 จรงิๆแล้วกจิกรรมนอกห้องเรยีนวดัทกัษะทางสงัคมไดท้กุอยา่ง 

ทัง้ความคิดสรา้งสรรค ์ความรบัผดิชอบ และแสดงใหเ้หน็ถงึความชอบและ

ความสนใจที่แท้จริง แต่สิ่งที่สำ คัญท่ีสุดคือกิจกรรมทำ ให้เกิดการเรียนรู้

และฝกึฝนความเปน็ผูน้ำ  เพราะผูท่ี้มภีาวะความเปน็ผูน้ำ สงูจะสามารถคดิ

วิเคราะห์และตัดสินใจในเร่ืองราวต่างๆได้เป็นอย่างดี และผู้ที่มีทักษะ ความ

เป็นผู้นำ สูงมักจะประสบความสำ เร็จในการประกอบอาชีพ และการดำ เนิน

ชีวิตด้วยเช่นกัน



 4. การพนัน/ยาเสพติด/สุรา...ประเด็นที่ควรระวัง
 จิตแพทย์กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการพนันต่างๆ หากเยาวชนได้ทดลองตั้งแต่ชั้นประถมหรือมัธยมศึกษา ก็อาจ

จะทำ ให้เขาทดลองยาเสพติดอื่นๆ หรือเล่นการพนันชนิดต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มจากความอยากรู้อยาก

ลองของตวัเอง ซึง่เยาวชนจะไมรู่ว้า่หากใชย้าเสพตดิหรอื เลน่การพนนัต่างๆเปน็ระยะเวลาหน่ึงแล้วเขาจะเริม่ตดิเพราะความเคยชนิ ซึง่อาจเกดิ

ได้จากทัศนคติที่เปลี่ยนไป โดยมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือเป็นแฟชั่น ใครๆก็ทำ แบบนี้กันในปัจจุบัน

 พอ่แมห่รอืผูป้กครองซึง่เปน็ผูใ้กลช้ดิกับนกัศกึษาตอ้งรูจ้กัแนวทางในการแนะนำ ปอ้งกนัและเฝา้ระวงัไมใ่หบ้ตุรหลานเขา้ไปยุง่เกีย่ว

กับการพนัน สุรา และยาเสพติด อาทิเช่น

n		พอ่แมผู่้ปกครองตอ้งตืน่ตวัและรูท้นัเกีย่วกับเรื่องของการพนนัและยาเสพตดิ คอยตดิตามข่าวสารความรู้ใหม่เพราะยาเสพติดและ

การพนันมักจะแฝงอยู่ตามสถานที่ต่างๆ และใกล้ตัวมากขึ้น เช่น รอบหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น

n		พยายามเข้าใจช่วงชีวิตวัยรุ่นให้มากที่สุด เพราะเป็นวัยที่อยากลองต้องการเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องหมั่น

สังเกต หรือสอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลานแต่ไม่ควบคุมเขามากจนเกินไป

n		พ่อแม่และผู้ปกครองควรปลูกฝังและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งให้โทษ หากมีเพื่อนเสพ หรือชักชวนให้

เล่นการพนัน ต้องสอนให้เขารู้จักปฏิเสธ และหมั่นพูดคุยสอบถามอย่างสม่ำ เสมอ

n		ควรดแูลอยา่งใกลช้ดิแต่ไมม่ากเกนิไปจนเขารูส้กึว่าโดนควบคมุ หากบุตรหลานตอ้งออกจากบา้นเพือ่ไปอยูห่อพกั พอ่แมผู่ป้กครอง

ควรพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลานในแต่ละวัน เพื่อที่เขาจะไม่รู้สึกว้าเหว่ที่ต้องอยู่คนเดียว

n		ควรศึกษาเทคนิคการส่ือสารทำ ความเข้าใจกับบุตรหลาน ควบคู่ไปกับการสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลาน และถ่ายทอดให้เขา

เข้าใจในเจตนาที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง

5.การทำ ความรูจ้กักบัเพือ่นของลกู 
เพ่ือให้สามารถสอบถามและแลก
เปลี่ยนข้อมูลได้
 พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำ ความรู้จักกับเพื่อนของบุตรหลาน เพ่ือน

สนิทและกลุม่เพือ่นทีเ่รยีนดว้ยกนั และทีส่ำ คญัมากคอืเพือ่นรว่มห้องหรอืเพือ่น

ร่วมห้องที่พักอยู่ร่วมกัน ควรขอหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รวม

ทั้งสอบถามพูดคุย ให้ความห่วงใย ให้ความสนิทสนมไว้วางใจ ตลอดจนพูดคุย

สอบถามและแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ



 “การพยายามฆ่าตัวตาย / จะฆ่าตัวตาย / ไม่อยากอยู่แล้ว” ทั้งหมดนี่คือ

สญัญาณขอความชว่ยเหลอื ไมใ่ชแ่คก่ารเรยีกรอ้งความสนใจ พอ่แมผู่ป้กครองตอ้งเปลีย่น

ทศันคตติวัเอง อยา่มองวา่การฆา่ตวัตายเปน็การเรยีกรอ้งความสนใจ Call  for attention 

แต่มันคือ Call for help เขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือ ช่วยฉันด้วย ฉันมาถึงที่สุด

แล้ว หาทางแก้ไขไม่ได้แล้ว ฉันเลยอยากฆ่าตัวตาย นี่คือสิ่งแรกคือต้องเปลี่ยนทัศนคติ

 

 อันดับสอง ต้องทำ ความเข้าใจ และต้องบอกต่อไปให้ทราบทั่วกัน ว่าการฆ่าตัว

ตายสามารถป้องกันได้ โดยทุกคนต้องช่วยกันสังเกตว่ามีสัญญาณอันตรายหรือไม่ หรือ

ถ้าเขามีคำ พูดแปลกๆ เช่น อยากจะไปไหนไกลๆ อยากไปอยู่กับใครสักคนที่เสียชีวิตไปแล้ว 

หรือไม่รู้จะเกิดมาทำ ไมเมื่อไรจะตายๆซะที  หากได้ยินแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครอง และคนใกล้

ตัวต้องหูไว แล้วตั้งคำ ถามได้เลยว่า ทำ ไมถึงพูดอย่างนั้น ตั้งคำ ถามว่าเกิดอะไรขึ้น มีอะไรให้

ชว่ยเหลอืหรอืไม ่แสดงใหเ้ขาไดรั้บรูว่้าครอบครวักเ็จ็บปวดไปกบัเขาดว้ย เชน่ การทีแ่มไ่ดเ้หน็

ลูกฆ่าตัวตาย มันก็ทำ ให้แม่เจ็บปวดไปด้วย มีอะไรที่แม่จะช่วยได้บ้าง แทนที่จะไปต่อว่า ทำ ไม

เธอโงอ่ยา่งน้ี เรือ่งแคน่ีถ้งึกับต้องตายเลยหรอ ไมร่กัพอ่รกัแมแ่ล้วหรอ คำ พดูแบบนีน้อกจาก                         

ไม่ช่วยแล้วยังเป็นการซ้ำ เติมอีกด้วย ให้ตระหนักว่าคนที่เคยมีความพยายามในการฆ่าตัว

ตาย ความเสี่ยงในการพยายามสำ หรับครั้งต่อไปยังคงมีอยู่ พ่อแม่ผู้ปกครองควรนำ บุตร

หลานไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา เพื่อประเมินภาวะความเสี่ยงว่ายังคงมีอยู่หรือไม่

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพูดคุยให้บุตรหลานตระหนักถึงภาวะเสี่ยงของสังคม

ในปัจจุบัน อันตรายจากภัยสังคมต่างๆ โจรขโมย หรือผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งต่อร่างกายและ

ทรพัยส์นิ การเดนิทางคนเดยีวตอนกลางคนื หรอืในทีเ่ปลีย่วเปน็ เร่ืองท่ีตอ้งระวงั โดยเฉพาะ

สำ หรับนักศึกษาหญิงไม่ควรเดินทางคนเดียว ควรมีเพื่อนสนิทที่ไว้วางใจได้เดินทางไปด้วย 

สำ หรบัทรพัยส์นิมคีา่ตา่งๆควรต้องเกบ็ไวใ้หม้ดิชดิเรยีบรอ้ย เพราะอาจเปน็สาเหตทุำ ใหเ้กดิ

เหตุร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้ 

6. การป้องกันการฆ่าตัวตาย/ 
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 จากสถิติของกรมสุขภาพจิต ปี 2553 ตัวเลขการฆ่าตัวตายหรือทำ ร้ายตัวเองของคนไทยอยู่ที่ประมาณ 

5.9 คน ต่อประชากร 100,000 คน ขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกก็ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ปี

ละประมาณ 1 ล้านคน หรือเฉล่ีย 1 คน ในทุกๆ 40 วินาที โดยในแต่ละปีมีผู้พยายามฆ่าตัวตายสูงถึง 10-20 ล้านคน                     

ดงันัน้พอ่แมผู่ป้กครอง ควรตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งของการฆา่ตวัตายเพ่ือจะไดป้อ้งกนัและเฝา้ระวงับตุรหลานของตน

 

 บุคคลผู้อยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงที่จะคิดฆ่าตัวตายหรือทำ ร้ายตัวเอง

n		คนโสด/คนที่ครอบครัวแตกแยกเนื่องจากไม่มี Supporting System เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ว่า ผู้หญิงมีอัตรา

การฆ่าตัวตายสำ เร็จน้อยกว่าผู้ชาย แต่มีอัตราการพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ชาย อาจเพราะผู้หญิงเป็น

เพศที่มักจะเล่าหรือระบายเรื่องไม่สบายใจให้เพ่ือนฟัง พอได้เล่าได้ระบายได้ร้องไห้ก็มีเพื่อนปลอบโยน รับฟัง

และสบายใจขึ้น จึงสามารถสังเกตสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายได้ง่าย ในขณะที่ผู้ชายมักจะไม่ค่อยเล่าเรื่อง ไม่

สบายใจให้ใครฟัง ทำ ให้ต้องเก็บเร่ืองราวต่างๆไว้คนเดียวและสะสมความเครียดไว้จนเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า ด่ืมเหล้า และ

เข้าสู่ภาวะการฆ่าตัวตาย จึงเป็นเรื่องยากที่จะสังเกตสัญญาณเตือนเรื่องการฆ่าตัวตายจากผู้ชาย

n		คนทีม่นีสิยัหนุหนัพลนัแลน่ / ใจรอ้น บคุคลพวกนีจ้ะสงัเกตไดง้า่ยคอื ทำ อะไรใจรอ้น ใจเรว็ มพีฤตกิรรมหนุหนั

พลันแล่น อีกประเภทหนึ่ง คือคนที่ติดการพนันหรือติดยาเสพติดเพราะเป็นลักษณะของผู้ที่ไม่สามารถยับยั้ง

ชั่งใจตนเองได้ หรือผู้ที่มีโรคร้ายแรง จึงรู้สึกว่าไม่มีทางแก้ไขและมองไม่เห็นอนาคต ตามสถิติแล้ว กลุ่มท่ีฆ่าตัว

ตายจำ นวนมากคือ กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สูงอายุ สำ หรับกลุ่มวัยรุ่นมักจะเกิดจากความหุนหันพลันแล่น เช่น 

อาจเปน็คนไมม่ปีญัหาอะไร เรยีนดี สนกุสนานเฮฮากบักลุม่เพือ่น แตเ่มือ่เจอปญัหาของตนเองกส็ามารถตดัสิน

ใจฆ่าตัวตายได้ทันที สาเหตุสำ คัญคืออารมณ์ของวัยรุ่นอารมณ์หุนหันพลันแล่น

 



ประมาณการอัตราค่าบำ รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำ หรับนักศึกษา รหัส 60 (ตลอดหลักสูตร-ต่อภาคการศึกษา)

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 Code เอกสารอ้างอิง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรปกติทุกสาขาวิชายกเว้น วศ.คอมพิวเตอร์ 21,200 21,000 B-5404

- วศ.เครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม), ว.ศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำ ลังและพลังงาน), (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา) 42,200 42,000 B-5302

- วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา) 42,200 42,000 B-5302, B-5403

- วศ.คอมพิวเตอร์ (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา) 21,200 21,000 B-5202

- วศ.คอมพิวเตอร์ นานาชาติ (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา) 56,200 56,000 B-5202

- วศ.โยธา นานาชาติ 53,700 53,500 B-5203

- หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา) 56,200 56,000 B-5303

- วศ.การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (21-22 หน่วยกิต) 51,700 53,000 B-5901

- วิศวกรรม ราชบุรี (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา) 56,200 56,000 B-5601

คณะวิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์, สถิติประยุกต์, เคมี, ฟิสิกส์ประยุกต์, จุลชีววิทยา, และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21,200 21,000 B-5404

-วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 30,200 30,000 B-5103

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ค.อ.บ. 5 ปี, ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21,200 21,000 B-5404

- เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 30,200 30,000 B-5305

- เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 30,200 30,000 B-5105

- มีเดียอาตส์, เทคโนโลยีมีเดีย, 39,200 39,000 B-5104

- มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 39,200 39,000 B-5301

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (19 หน่วยกิต) 82,200 82,000 B-5902

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 33,800 33,600 B-5102

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 41,000 40,800 B-5102

วิทยาลัยสหวิทยาการ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 79,200 79,000 B-5205

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  58,200 58,000 B-5602

หมายเหตุ:   1. ค่าบำ รุงการศึกษาประกอบด้วย ค่าบำ รุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต

  2. จำ นวนหน่วยกิตโดยประมาณ 18 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา

  3. ทุกภาคการศึกษาที่ 1 มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ จำ นวน 200 บาท

4. สำ หรับภาคการศึกษาแรก จะมีค่าเอกสารสำ หรับนักศึกษาใหม่ และค่าตรวจร่างกาย จำ นวน 1,000 บาท

5. รายละเอียดอัตราการเก็บเงิน ให้ดูในเว็บไซต์ http://regis.kmutt.ac.th เมนูด้านซ้ายมือ หัวข้อ 

   “ระเบียบการเก็บเงิน (เบิกค่าเล่าเรียน)”



อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 (ดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตร 4-5 ปี)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมเคมี

• ผศ.ดร.อำ ไพ ชนะไชย (A) 0-2470-9222-34 ต่อ 213

• ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน (B) 0-2470-9222-34 ต่อ 204

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

• รศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร 0-2470-9222-34 ต่อ 217

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

• อ.พัฒนา เนตรสุวรรณ (A) 0-2470-9119

• ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ (A) 0-2470-9265

• รศ.วีระชัย แก่นทรัพย์ (B) 0-2470-9125

• ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (B) 0-2470-9115

• ผศ.ดร.สโรช ไทรเมฆ (C) 0-2470-9285

• อ.ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา (C) 0-2470-9113

วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)

• รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล (A) 0-2470-9338

• ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล (A) 0-2470-9273

• ศ.ดร.สำ เริง จักรใจ (B) 0-2470-9128

• ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ (B) 0-2470-9267

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

• ผศ.ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร (A) 0-2470-9031

• ผศ.ทัศนีย์ ชยาวนิช (B) 0-2470-9037

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำ ลัง และพลังงาน)

• อ.วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ 0-2470-9052

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

• ดร.วศิน เกียรติโกมล (A) 0-2470-9140

• ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล (B) 0-2470-9312

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

• รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ (A) 0-2470-9140

• ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช (B) 0-2470-9307

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

• อ.นพณรงค์ ศิริเสถียร (A) 0-2470-9172

• ผศ.พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล (B) 0-2470-9172

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

• อ.ชนากานต์ แคล้วอ้อม  0-2470-9180

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร (A, B) 0-2470-9381
• รศ.ดร.ณัฐชา เดชดำ รง (A, B) 0-2470-9390
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
• ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ (A,B)              0-2470-9372
•ดร.ปริยกร ปุสวิโร (A,B)              0-2470-9385

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

• อ.วุฒิชัย สิทธิอัฐกร  0-2470-9001

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (หลักสูตรสหกิจศึกษา)

• อ.วุฒิชัย สิทธิอัฐกร  0-2470-9001

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

• รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์  0-2470-9094

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

• ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล  0-2470-9360

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

• ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี  0-2470-9160

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

• อ.เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์ (A) 0-2470-9065

• ดร.อภิชัย ภัทรนันท์ (B) 0-2470-9063

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

• ดร.ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล 0-2470-9063

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

• อ.นพดล คุ้มอนุวงศ์  0-2470-9211

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

• ผศ.ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์  0-2470-9217

วิศวกรรมราชบุรี
• ติดต่อเจ้าหน้าที่               0-2470-9985

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภีาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี

• ดร.มานนท์ สุขละมัย (A) 0-2470-8522

• อ.บุญส่ง เหมวัฒน์ (B) 0-2470-8526

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

• ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล  0-2470-8499

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี

• อ.ธณภณ ธำ รงคุณานัน (เอกไฟฟ้ากำ ลัง) 0-2470-8548

• อ.กัญญุมา จิตจำ นอง (เอกอิเล็กทรอนิกส์) 0-2470-8540

• น.ส.ปิติพร รุจนเวชช์ (เอกคอมพิวเตอร์) 0-2470-8548

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

• อ.ธณภณ ธำ รงคุณานัน 0-2470-8548

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี / ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา

• ผศ.ดร.สนิท วงษา  0-2470-8532

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี

• อ.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา (A) 0-2470-8554

• รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล (B) 0-2470-8554

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

• รศ.คมสัน จิระภัทรศิลป  0-2470-8554

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

• รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล (A) 0-2470-8563

• ดร.สรกฤช มณีวรรณ (B) 0-2470-8565

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

• ผศ.ดร.จันทิรา โกมาสถิตย์ (A) 0-2470-8572

• ผศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด (B) 0-2470-8572

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลตืมีเดีย
• ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ (A,B) 0-2470-8568

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

• รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล (A,B,C) 0-2470-8503

สาขาวิชามีเดียอาตส์

• อ.ไพลิน ถาวรวิจิตร  (A,B,C) 0-2470-7627

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์ และวิทยาศาตร์

• อ.ระลึก อินเสมียน  0-2470-7600

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

• ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์  0-2470-8823

• ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร  0-2470-8828

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

• ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล  0-2470-9530

สาขาวิชาสถิติ

• รศ.ภุชงค์ แพรขาว  0-2470-8985

• อ.วิวัฒน์ สกลสนธิเศรษฐ์  0-2470-8827

ภาควิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี

• ดร.นคร เนียมนนท์ (A) 0-2470-8970

• ดร.ณัฐวดี วิสิฐเรืองสกุล (B) 0-2470-9558

• ดร.สุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพย์สิน (C) 0-2470-9560

ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 

• ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ (A,B,C) 0-2470-8961

• ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี (A,B,C) 0-2470-8929

• ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน (A,B,C) 0-2470-9528

ภาควิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

• ผศ.ดร.ดวงทิพย์ มูลมั่งมี (A) 0-2470-9571

• ดร.นุจริน จงรุจา (B) 0-2470-8887

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

• ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ  0-2470-8915

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

• ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี  0-2470-7826

• อ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ  0-2470-7892

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

• อ.ดวงกมล ลิ่มวงศ์  0-2470-7886

• Ms.LAURA CLARE WHITING 0-2470-7887

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

• อ.ภัทรพล จันทร์คำ   0-2470-7823

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

• อ.เฉกสันติ์ คังคะเกตุ  0-2470-7824

• น.ส.อัญชลี อนันตวัฒน์  0-2470-7875

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ดร.พัชราภรณ์ ลวันยานนท์ (A) 0-2470-9875

• อ.สนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา (A) 0-2470-9891

• อ.พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรานันต์ (B) 0-2470-9872

• อ.กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ (B) 0-2470-9808

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

• ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ 0-2470-9898

• ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท์ 0-2470-9890

  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
• ดร.ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์ (A) 0-2470-9339
• ดร.สุภชัย วงศ์บุญย์ยง (A) 0-2470-9718
• ผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ (A) 0-2470-9698
• ดร.ปราการเกียรติ ยังคง (A) 0-2470-9716
• ดร.สุริยา นัฏสุภัคพงศ์ (A) 0-2470-9691
• ดร.อรพดี จูฉิม (A) 0-2470-9716
• อ.วราสิณี ฉายแสงมงคล (A) 0-2470-9339
• รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง (B) 0-2470-9697
• ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล (B) 0-2470-9717
• ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ (B) 0-2470-9715
• ดร.เอกชัย เป็งวัง (B) -
• ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ (B) -
• อ.วรวิทย์ พันธุ์ปัญญาเทพ (B) 0-2470-9719
• ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ (B) 0-2470-8345



ทุนการศึกษา
 มหาวิทยาลัย มีปณิธานแน่วแน่ในการสร้างความรู้ สร้างคนเก่งและดี เพื่อออกสู่สังคม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า เพื่อคัดเลือก

นักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความสามารถที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ  ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรม ซึ่งผูท้ี่ได้รับทุนอนัสูงเกียรตินี้จะเป็นผูน้ำ เพือ่การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนกัศึกษา ในรัว้มหาวทิยาลัยฯ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลา  

การศกึษาทีร่ะบไุวใ้นหลกัสตูร ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ำ หนด นอกจากนัน้นกัศกึษากลุม่นีย้งัสามารถขอรบัการสนบัสนนุทนุการศกึษาเจยีระไนเพชร เพือ่พฒันาตนเองผา่นกจิกรรม

ด้านต่างๆ อีกด้วย

 มหาวิทยาลัยยังมี ทุนการศึกษาธรรมรักษา ซ่ึงเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ดี มีคุณธรรม แต่อยู่ในครอบครัวที่ขาดโอกาส มีภูมิลำ เนาอยู่ใน

พื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกำ ลังสำ คัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำ เร็จการศึกษาต่อไป

 และในโอกาสครบ 50ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อสร้างคนเก่งและคนดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดย  

มุ่งเน้นคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคมและมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่างๆ ของ มจธ. ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กดี ได้มีที่เรียน 

ซึ่งจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขที่กำ หนด ในวงเงินทุนการศึกษาละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา

 มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เต็มตามศักยภาพ จึงได้จัด ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงาน

โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งในด้านความสามารถวิชาการและความสามารถเฉพาะด้านต่างๆ อาทิด้านกีฬา ผู้นำ  ศิลปวัฒนธรรม และความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างขวัญกำ ลังใจให้กับนักศึกษา

 การที ่มจธ. เปน็มหาวทิยาลยัวจิยัชัน้นำ ของประเทศ จงึเปน็โอกาสอนัดทีีจ่ะทำ ใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสเขา้ถงึงานวจิยัตัง้แตก่ารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเพือ่สรา้งเสรมิ

ทักษะการทำ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการสร้างความรับผิดชอบ และให้มีฉันทะในการเรียนเนื่องจากจะได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติจริง

อย่างเข้มข้น ซึ่งนักศึกษายังได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้รับทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัยจะต้องทำ งานในกลุ่มวิจัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ

มีค่าตอบแทนให้จำ นวน 20,000 บาทต่อครั้ง

 สำ หรบันักศกึษาทีอ่ยากใชเ้วลาวา่งระหวา่งการเรยีนใหเ้ปน็ประโยชน ์รวมถงึการฝกึทกัษะทางสงัคม สรา้งความรบัผดิชอบ และเปน็การหารายไดพ้เิศษ มหาวทิยาลยั

ก็มีทุนจ้างงานสำ หรับนักศึกษา ซึ่งผู้รับทุนจะต้องทำ งานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียน

ดี และความประพฤติดี โดยในแต่ละปี มจธ. จะได้รับเงินบริจาคมากกว่า 200 ทุน และทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 

ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา 

ชั้น 2 สำ นักงานอธิการบดี 

โทรศัพท์ 

02-470-8097-8, 02-470-8107 

หรือทางเว็บไซต์ 

www.kmutt.ac.th/financialaid

SCHOLARSHIPS

Financialaidunit



ระเบียบการแต่งกาย
ของนักศึกษา มจธ.

 มหาวิทยาลัยได้กำ หนดให้นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแต่งกายให้เหมาะสม    

ตามโอกาสตา่งๆไวต้ามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัวา่ดว้ยเครือ่งแตง่กายนักศกึษาพ.ศ.2546 

โดยมวีตัถปุระสงคใ์หก้ารแตง่กายของนกัศกึษาทัง้ในงานพิธแีละการแตง่กายมาเรยีนตามปกติ

ของนกัศกึษาทีก่ำ ลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัแหง่นีม้คีวามเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยประหยดัและ

เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงขอให้นักศึกษารับทราบและปฏิบัติดังต่อไปนี้

นักศึกษาชาย
1. ผม ทรงสุภาพห้ามไว้หนวด

2. เสื้อเชิ้ต แขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวหรือสีอ่อนหรือสีสุภาพไม่มีลวดลาย ไม่มีดอก        

สวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง

3. กางเกง ขายาวแบบสุภาพสีดำ  สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้ำ ตาลเข้ม ไม่มีลวดลาย

4. เข็มขัด หนังสีดำ หรือสีน้ำ ตาล หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะรมดำ มีลายดุนนูน        

ตราสัญลักษณ์ประจำ มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ

5. รองเท้า หุ้มส้นแบบและสีสุภาพ ใช้ประกอบกับถุงเท้าสีสุภาพ

 นักศึกษาหญิง
1. ผม ทรงสุภาพ

2. เสื้อเชิ้ต แขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ตัวเสื้อขนาดพองามผ่า

หน้าตลอดติดกระดุมโลหะสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์ประจำ มหาวิทยาลัยเฉพาะ

ส่วนพระมหามงกุฎ 5 เม็ดสวมทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง

3. กระโปรง สีดำ สีกรมท่าสีเทาหรือสีน้ำ ตาลเข้มความยาวคลุมเข่าแบบสุภาพ

4. เข็มขัดหนัง สีดำ หรือสีน้ำ ตาล หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโลหะรมดำ  มีลายดุนนูน    

ตราสัญลักษณ์ประจำ มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนพระมหามงกุฎ

5. เข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำ มหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนพระมหามงกุฎขนาด

กว้าง 23 มิลลิเมตร สูง 30 มิลลิเมตร ทำ ด้วยโลหะสีเงินติดอกเสื้อด้านซ้าย

6. รองเท้า หุ้มส้นแบบและสีสุภาพ

หมายเหตุ สามารถติดต่อซื้อชุดนักศึกษา และเครื่องหมายต่างๆ 

ได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นล่าง อาคารจอดรถ 14 ชั้น

เครื่องแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ

วิสัยทัศน์ มจธ.
มุ่งมั่น         เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งสู่           ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย 

มุ่งธำ รง       ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี 

มุ่งสร้าง       ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม 

มุ่งก้าว         ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2427-0039, 0-2470-8000
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