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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาปนาขึ้นมาจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ซึ่ง

เปน็วทิยาลยัในสังกดักรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2503 

และในปี 2514 ได้รวมกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคโทรคมนาคมเข้า

ด้วยกัน เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2517 

ได้ยกฐานะเปน็สถาบนัอดุมศกึษาของรฐั สงักดัทบวงมหาวทิยาลยั และในป ี2529 สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย ตาม  

พระราชบญัญตั ิสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 ได้กำาหนดให้มีฐานะเป็น 

มหาวทิยาลัยของรฐั ทีไ่มเ่ป็นสว่นราชการ แตอ่ยูใ่นกำ กบัดูแลของรฐับาล และเปน็นติบิคุคล 

โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 115 ตอนท่ี 11 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2541 มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2541

ตราประจำ มหาวิทยาลัย นำ มาจากพระราชลัญจกรประจำ พระองค์ (ตราประจำ พระองค์) พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ลักษณะของตราประกอบด้วยลายกลางเป็นตรา                

พระมหามงกุฎซึ่งนำามาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม “มงกุฎ” และเป็นศิราภรณ์สำาคัญหนึ่งใน

เคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ มีฉัตรบริวารขนาบอยู่บริเวณด้านข้างท้ังสอง

โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น มีอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แสดง        

นามมหาวิทยาลัยกำ กับอยู่ภายในโค้งด้านล่างของวงกลม

สีประจำ มหาวิทยาลัย คือสีแสด – เหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวความไม่หยุดนิ่ง ความ

แข็งแรง ทั้งเป็นสีที่กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น เปรียบเทียบได้กับเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่มีการ

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลายถือเป็นส่วนสำ คัญในการจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำ มหาวิทยาลัย คือ “ดอกธรรมรักษา” เป็นไม้ดอกที่พบมากในบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัย

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัย และมีสีของดอกที่สอดคล้องกับสีประจำามหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้

ยังมีนามที่เป็นมงคลต่อนักศึกษาและบุคลากรในด้านจริยธรรม กล่าวคือ สอดคล้องกับคติธรรมที่

ว่า “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”

ตราสญัลกัษณว์สิยัทศัน ์(Vision Mark) สือ่ถึงความชดัเจนในวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั (Framing 

Vision) ทีจ่ะกา้วสูอ่นาคตอย่างยัง่ยนื ดว้ยความร่วมมือร่วมใจของชาว มจธ. โดยรูปแบบของจุด หรือ 

pixel ทีเ่รยีงกนัสามารถสือ่ถงึความเปน็มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุไีดอ้ยา่งรว่มสมยั 

ในขณะเดยีวกนั การเรยีงกนัเปน็เลขสีย่งัสามารถสือ่ถงึความภาคภมูใิจในนามพระราชทาน ตวัอกัษร

สัญลักษณ์ (Wordmark) เป็นการเรียงตัวกันอย่างสร้างสรรค์ (Creative & Constructive) สื่อ

ถงึการไมห่ยดุนิง่ และเปน็องค์กรแหง่การเรยีนรู ้การใชช้ือ่ย่อตวัอกัษรภาษาองักฤษยงัสือ่ถงึวสิยัทศัน์

ที่จะนำ มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพ



Contact Directory คณะวิศวกรรมศาสตร์

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

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

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

� -ภาควิชาวิศวกรรมโยธา� � � 0-2470-9135,�0-2470-9307�(นานาชาติ)

� -ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า� � � 0-2470-9040,�0-2470-9043

� -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,�0-2872-5050

� -วิศวกรรมศาสตร์�ราชบุรี� � � 0-2470-9965

� -International�for�Engineering�(ICE)�� 0-2470-9024,�9026

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 -สำ�นักงานคณบด�ี � � � 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

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

 คณะวิทยาศาสตร์

 -สำ�นักงานคณบด ี    0-2470-8811, 0-2470-8814-15

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

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

� -ภาควิชาฟิสิกส์� � � � 0-2470-8959,�0-2427-8785

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

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

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

� -โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ฯ� � 0-2470-7600,�0-2470-7601

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

คณะศิลปศาสตร์� � � � �

 -สำ�นักงานคณบด�ี � � � 0-2470-8733,�0-2470-8743

� -สำ�นักงานวิชาศึกษาทั่วไป����������������  0-2470-8782-4

หมายเลขกลาง�มจธ.�บางมด� � � 0-2470-8000

หมายเลขกลาง�มจธ.�บางขุนเทียน� � 0-2470-7000

รับแจ้งปัญหาสำ�นักคอมพิวเตอร�์ � � 0-2470-8261�(ภายใน�111)

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

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

� � � � � complain/User�Complain�People.aspx

กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด�� 0-2470-8410-6�(ประชาสัมพันธ์)

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย� � 0-2470-8440-5�(งานพยาบาล)

กลุ่มบริการการศึกษา�� � � 0-2470-8080� � � �

สำ�นักงานกิจการต่างประเทศ   0-2470-8154

สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา� � � 0-2470-8147,�0-2470-8356

���-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,�0-2470-8342�(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 

กลุ่มงานสารบรรณ�สำ�นักงานอำ�นวยการ������������ 0-2470-8053-5

สำ�นักงานกิจการนักศึกษา� � � 0-2427-0151�(Fax)�

� � � � � Mobile��092-346-6074

กิจกรรมนักศึกษา� � � � 0-2470-8101

ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ� � � 0-2470-8110

นักศึกษาวิชาทหาร�/�ผ่อนผันทหาร� � 0-2470-8092

ฝึกงานภาคอุตสาหกรรม� � � 02-470-8115

จิตวิทยาและให้คำ�ปรึกษา� � � 0-2470-8093�

งานกีฬาและคุณภาพชีวิต� � � 0-2470-8092�

งานวินัยและส่งเสริมวินัย��������������� � 0-2470-8111

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา�� � 0-2470-8107,�0-2427-8098�(ทุน,�ผ่อนผันค่าเล่าเรียน)

สำ�นักงานการศึกษาสำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษ�(GEO)�0-2470-8396�

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

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

หอพักนักศึกษา� � � � 0-2470-8460-3,�0-2470-8460

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



ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ประจำ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม
ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ

การลงทะเบียนเรียน

วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา�เพื่อให้คำ�แนะนำ�ในการลงทะเบียน พฤ.�18�–�อ.�23�ก.ค.�2562 พฤ.�2�–�อ.�7�ม.ค.�2563 จ.�1�-�ศ.�5�มิ.ย.�2563

วันลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบ�New�ACIS พฤ.�18�–�อ.�23�ก.ค.�2562 พฤ.�2�–�อ.�7�ม.ค.�2563 จ.�1�-�ศ.�5�มิ.ย.�2563

วันสุดท้ายของการชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน พ.�31�ก.ค.�2562 พฤ.�9�ม.ค.�2563 พ.�10�มิ.ย.�2563

วันลงทะเบียนล่าช้า�ผ่าน�New�ACIS�
(ต้องชำ�ระค่าปรับวันละ�50�บาท�รวมวันหยุด�นับตั้งแต่วันที่�13�สิงหาคม�2562

อ.�13�–�จ.�19�ส.ค.2562 จ.�13�–�ศ.�17�ม.ค.�2563 จ.�15�–�ศ.�19�มิ.ย.�2563

วันลงทะเบียนล่าช้า�ที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานสายวิชา/ประธานหลักสูตร�

(ต้องชำ�ระค่าปรับวันละ�50�บาท�รวมวันหยุด�นับตั้งแต่วันที่�13�สิงหาคม�2562)
อ.�20�ส.ค.�–�พ.�11�ก.ย.�2562 จ.�20�ม.ค.�–�อ.�11�ก.พ.�2563 -

การเพิ่ม ลด เปลี่ยน ถอนรายวิชา

วันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียนผ่านระบบ�New�ACIS อ.�13�–�จ.�26�ส.ค.�2562 จ.�13�–�ศ.�24�ม.ค.�2563 จ.�15�–�ศ.�26�มิ.ย.�2563

วันลงทะเบียนลดรายวิชา�ผ่านระบบ�New�ACIS อ.�13�ส.ค.�-�ศ.�27�ก.ย.�2562 จ.�13�ม.ค.�–�ศ.�28�ก.พ.�2563 จ.�15�–�ศ.�26�มิ.ย.�2563

วันลงทะเบียนถอนรายวิชา�ผ่านระบบ�New�ACIS พ.�9�ต.ค.�–�ศ.�8�พ.ย.�2562 พ.�11�มี.ค.�–�จ.20�เม.ย.�2563 จ.�29�มิ.ย�–�ศ.�17�ก.ค.�2563

วันเปิด-ปิดภาคการศึกษา วันสอบกลางภาค-ปลายภาค และวันประกาศผลสอบ

วันเปิดภาคการศึกษา อ.�13�ส.ค.�2562 จ.�13�ม.ค.�2563 จ.�15�มิ.ย.�2563

วันสอบกลางภาค จ.�30�ก.ย.�-�อ.�8�ต.ค.�2562 จ.�2�–�อ.�10�มี.ค.�2563 -

วันสอบปลายภาค จ.�2�–�ศ.�13�ธ.ค.�2562 จ.�11�–�พฤ.�21�พ.ค.�2563 -

วันหยุดพักการเรียนการสอน - พฤ.�16�–�ศ.�17�เม.ย.�2563 -

วันปิดภาคการศึกษา จ.�16�ธ.ค.�2562 ศ.�22�พ.ค.�2563 ศ.�7�ส.ค.�2563

วันประกาศผลสอบ ส.�28�ธ.ค.�2562 ศ.�12�มิ.ย.�2563 อ.�18�ส.ค.�2563

การรักษาสภาพนักศึกษา (กรณีขอลาพักการศึกษา โดยไม่มีการลงทะเบียนเรียน)

วันแรกยื่นความจำ�นงรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จ.�8�ก.ค.�2562 อ.�17�ธ.ค.�2562 -

วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว�ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พฤ.�18�–�อ.�23�ก.ค.�2562 พฤ.�2�–�อ.�7�ม.ค.�2563 -

วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาล่าช้า�ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
อ.�13�ส.ค.�–�พ.�11�ก.ย.�2562 จ.�13�ม.ค.�–�อ.�11�ก.พ.�2563 -

(ต้องชำ�ระค่าปรับวันละ�50�บาท�รวมวันหยุด�นับจากวันแรกที่เปิดเรียน)

วันสุดท้ายของการขออนุมัติลาพักการเรียนและลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
(ต้องชำ�ระค่าปรับวันละ�50�บาท�รวมวันหยุด�นับจากวันแรกที่เปิดเรียน)

พฤ.�26�ก.ย.�2562 พ.�26�ก.พ.�2563 -



กิจกรรม
ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ

วันสอนชดเชย

วันสอนชดเชย�(วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ:�จันทร์�12�สิงหาคม�2562) ส.�17�ส.ค.�2562 - -

วันสอนชดเชย�(วันไหว้ครู:�พฤหัสบดี�22�สิงหาคม�2562) ส.�24�ส.ค.�2562 - -

วันสอนชดเชย�(วันสอบกลางภาค:�จันทร์�7�ตุลาคม�2562) ส.�12�ต.ค.�2562 - -

วันสอนชดเชย�(วันสอบกลางภาค:�อังคาร�8�ตุลาคม�2562) ส.�19�ต.ค.�2562 - -

วันสอนชดเชย�(วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต�รัชกาลที่�9:�จันทร์�14�ตุลาคม�2562) ส.�26�ต.ค.�2562 - -

วันสอนชดเชย�(วันปิยมหาราช:�พุธ�23�ตุลาคม�2562) ส.�2�พ.ย.�2562 - -

วันสอนชดเชย�(วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา:�จันทร์�10�กุมภาพันธ์�2563) - ส.�15�ก.พ.�2563 -

วันสอนชดเชย�(วันสอบกลางภาค:�จันทร์�9�มีนาคม�2563) - ส.�14�มี.ค.�2563

วันสอนชดเชย�(วันสอบกลางภาค:�อังคาร�10�มีนาคม�2563) - ส.�21�มี.ค.�2563 -

วันสอนชดเชย�(วันจักรี:�จันทร์�6�เมษายน�2563) - ส.�4�เม.ย.�2563

วันสอนชดเชย�(วันวิสาขบูชา:�พุธ�6�พฤษภาคม�2563) - ส.�2�พ.ค.�2563 -

วันส่งผลสอบ และวันแก้ไขผลสอบ

วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิชาทฤษฎี,�วิชาภาคปฏิบัติ�และวิชา�Project พฤ.�26�ธ.ค.�2562 พ.�10�มิ.ย.�2563 ศ.�14�ส.ค.�2563

วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลการสอบประจำ�ภาค ศ.�24�ม.ค.�2563 ศ.�26�มิ.ย.�2563 ศ.�28�ส.ค.�2563

วันสุดท้ายของการส่งผลสอบวิชาฝึกงาน - - ศ.�28�ส.ค.�2563

การขอคืนเงินค่าลงทะเบียน, การแจ้งขอสำ เร็จการศึกษา, และการขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษ

วันสุดท้ายของการยื่นคำ�ร้องขอคืนเงิน จ.�4�พ.ย.�2562 จ.�20�เม.ย.�2563 ศ.�3�ก.ค.�2563

วันแจ้งความจำ�นงขอสำ�เร็จการศึกษา อ.�15�-�ศ.�25�ต.ค.2562 จ.�16�-�ศ.�27�มี.ค.2563 จ.�29�มิ.ย.�–�ศ.�3�ก.ค.�2563

วันแจ้งความจำ�นงขอเปิดวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ - - อ.�11�–�ศ.�21�ก.พ.�2563

วันแจ้งความจำ�นงขอสอบรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อน�สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อ.�13�–�จ.�26�ส.ค.�2562 จ.�13�–�ศ.�24�ม.ค.�2563 -

วันสุดท้ายของการยื่นคำ�ร้องขอเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิต จ.�26�ส.ค.�2562 ศ.�24�ม.ค.�2563 -

การประเมินผลอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี

วันเริ่มการประเมินการสอนล่วงหน้าของอาจารย์�และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ จ.�16�ก.ย.�2562 อ.�17�ก.พ.�2563 -

สัปดาห์ของการประเมินการสอนของอาจารย์�และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จ.�21�ต.ค.�-�ศ.�22�พ.ย.��2562 จ.�23�มี.ค.�-�ศ.�1�พ.ค.�2563 จ.�29�มิ.ย.�–�ศ.�17�ก.ค.�2563

วันประกาศผลการประเมินการสอนของอาจารย์�และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ พฤ.�2�ม.ค.�2563 จ.�15�มิ.ย.�2563 พฤ.�20�ส.ค.�2563

กิจกรรมอื่นๆ

วันไหว้ครู� พฤ.�22�ส.ค.�2562 - -

วันฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ�(ฝึกงานไม่น้อยกว่า�40�วันทำ�การ) - จ.�1�มิ.ย.�-�ศ.�31�ก.ค.�2563
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อาจจะเรียกได้ว่า เป็นเดือนเริ่มต้นของการ
เป็นว่าที่นักศึกษาใหม่ น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
มาแล้ว จะได้รับรหัสนักศึกษา ซึ่งทุกคนจะต้อง
เขา้ไปบนัทึกประวตัใินระบบสารสนเทศ แลว้เตรยีม
พร้อมสู่การเป็นนักศึกษา มจธ.

   พ่อแม่ / ผู้ปกครอง ควรต้องเข้ามาช่วยน้องๆ 
ในการบันทึกประวัติ เพราะขอ้มลูเหล่านีเ้ปน็ขอ้มลู
ที่สำาคัญในการนำาไปใช้ต่อ เช่น พ้ืนฐานการศึกษา 
กิจกรรมที่เคยทำามาในโรงเรียนเดิม สุขภาพ และ
ข้อมูลของพ่อแม่ และผู้ปกครอง ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่
นอ้งใหม้านัน้ มหาวทิยาลยัถอืวา่เป็นความลบัสว่น
บุคคล จะไม่มีการเผยแพร่โดยทั่วไป จะใช้เฉพาะ
ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

   การจะเป็นนักศึกษา มจธ. ที่สมบูรณ์จะต้อง
ดำาเนินการบันทึกทะเบียนประวัติให้เรียบร้อย พ่อ
แม่ / ผู้ปกครองต้องให้น้องๆ ดำาเนินการตามวัน
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด และส่ิงที่ต้องเตรียม              
ก็คือ ค่าใช้จ่ายในการเรียน การใช้ชีวิตน้องๆ ที่
ได้ชำาระเงินไปแล้ว จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม
อะไรบ้าง

   ช่วงแรกๆ นี้ พ่อแม่ / ผู้ปกครอง  อาจจะ
ต้องมีการพูดคุยกับน้องๆ ถึงการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มแบบใหม ่แนน่อนวา่จะไม่เหมือนกบั
การใช้ชีวิตในโรงเรียนเดิม การปรับตัวทั้งตัวน้องๆ 
เอง และพ่อแม่ / ผู้ปกครอง  จำาเป็นจะต้องเรียนรู้
และดำาเนินไปพร้อมๆ กัน เพื่อสู่เป้าหมายในระยะ 
4-5 ปีข้างหน้า

TIP

2562 / 2019

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

1

2 3 4 5 6 7 8 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 
(รอบ Admissions กลาง)

: บันทึกประวัตินักศึกษา/อัพโหลดเอกสารออนไลน์
  (รอบ Admissions กลาง)

: สมัคร Internet Account สำาหรับเข้าระบบลงทะเบียน 
 (รอบ Admissions กลาง)

:เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
 (รอบ  Portfolio / รับตรงแบบโควต้า / รับตรงร่วมกัน / Admissions กลาง)

: บันทึกประวัตินักศึกษา/อัพโหลดเอกสารออนไลน์
 (รอบรับตรงอิสระ)

: สมัคร Internet Account สำาหรับเข้าระบบลงทะเบียน 
 (รอบรับตรงอิสระ)

: ชำาระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ท ด ส อ บ วิ ช า ป รั บ พื้ น ฐ า น 
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษา
อังกฤษ 

: ตรวจสุขภาพ
: ถ่ายรูปเพื่อใช้ทำาบัตรนักศึกษา (แต่งกายชุดนักศึกษา 
  หรือสวมเสื้อเชิ้ตขาว)
: กิจกรรมเยี่ยมบ้าน มจธ. สำาหรับผู้ปกครอง
 

จัดสอบสำาหรับนักศึกษา Honors

ประกาศรายชื่อ
ผู้ต้องเรียนเรียน
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 
(รอบรับตรงอิสระ)
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2562 / 2019

    สำ าหรับ เดื อนนี้  อาจ เรี ยก ได้ ว่ า เป็น
เดือนของการเตรียมตัว ก่อนที่น้องๆ จะเข้ามา
ใช้ชีวิตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย เดือนนี้อาจ
จะต้องปรับตัวกันระหว่างพ่อแม่ / ผู้ปกครอง
กับน้องๆ โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่ง
อาจจะต้องห่างจากกัน ดังนั้นจึงต้องพยายาม
ที่จะปรับตัวในช่วงที่จะเกิดภายภาคหน้าให้ได้

   มหาวิทยาลัยได้ให้ความใส่ใจในการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นภาษาที่สำาคัญสำาหรับ
ใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสาร รวมทั้ งวิชา
คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ที่เป็นพ้ืน
ฐานสำาคัญในการเรียน จึงได้จัดให้มีการทดสอบ 
ซึ่งผลของการทดสอบจะได้นำามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การดูแลน้องๆ ด้วยความเข้าใจอย่างเต็มที่ บาง
คนอาจจะต้องมีการเรียนปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติมด้วย

   น้องๆ จะมีกิจกรรมที่ สำ าคัญมากมาย
ในการเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ก่อนที่น้องๆ จะได้
เริ่มต้นเรียนอย่างเต็มที่ รุ่นพี่ก็จะมีกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อต้อนรับน้อง โดยการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมเป็น
หมู่คณะ เรียนรู้ความเป็น มจธ. ผ่านบทเพลง
ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งอาจจะ
ทำาให้น้องๆ กลับบ้านในเวลาคำ่ำา อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยกำาหนดให้กิจกรรมประชมุเชียร์ ส้ินสุด
ในเวลาทุ่มตรง พ่อแม่ / ผู้ปกครองสามารถติดตาม
กิจกรรมได้จากรุ่นพ่ี หรือเจ้าหน้าท่ีของคณะต่างๆ

   ในเดือนหน้า น้องๆ ก็จะเร่ิมเข้าสู่กิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างจริงจัง พ่อแม่ / ผู้ปกครอง 
จึงควรให้น้องๆ เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นนักศึกษา
อยา่งสมบรูณ ์อยา่ลมืเรือ่งเครือ่งแตง่กาย ทีพ่กั และ
เตรียมเอกสารที่จำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้เพ่ิมเติม

TIP
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 8

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 :เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี
 (รอบ  Portfolio / รับตรงแบบโควต้า / รับตรงร่วมกัน / Admissions กลาง)

: บันทึกประวัตินักศึกษา/อัพโหลดเอกสารออนไลน์
 (รอบรับตรงอิสระ)

: สมัคร Internet Account สำาหรับเข้าระบบลงทะเบียน 
 (รอบรับตรงอิสระ)

วันสุดท้ายการชำาระเงิน
ลงทะเบียน 
สำาหรับนักศึกษาทุกคน
หากไม่ชำาระถือว่าการมอบตัว
ไม่สมบูรณ์

: ชำาระเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

: กิจกรรม Hands On สำาหรับนักศึกษาใหม่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)  
 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ภาควิชา

: เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำาหรับ
 นักศึกษาที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
 

: นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนผ่านระบบ New ACIS   
 (จะต้องผ่านการบันทึกประวัติ อัพโหลดเอกสาร ที่สมบูรณ์ และสมัคร Internet Account 

  แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียน)

วันอาสาฬหบูชา

วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
ร.10

วันหยุดชดเชย
วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
ร.10

วันเข้าพรรษา

: กิจกรรมประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่



August
สิงหาคม08

      

  กอ่นทีจ่ะเปดิเรียนมหาวทิยาลยั และคณะตา่งๆ 
จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่สำาคัญและ
จำาเป็นในการเรียนตลอดหลักสูตร

   ในวันเปิดเรียน น้องๆ อาจจะต้องติดตามเรื่อง
การเรียนของตนเอง อาจจะมกีารเปล่ียนแปลงเก่ียว
กับวิชาเรียน ก็ให้ดำาเนินการตามช่วงเวลาที่กำาหนด

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

   พิธีกรรมที่สำาคัญในช่วงแรกนี้ได้แก่ พิธีไหว้ครู 
การมอบรางวัลเรียนดี-กิจกรรมเด่น ที่จะกระตุ้นให้
น้องๆ ได้นำาเป็นแบบอย่าง

TIP

2562 / 2019

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

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 8

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

: กิจกรรมประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่

: กิจกรรม Hands On สำาหรับนักศึกษาใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ภาควิชา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะ FSCI / SIT / FIBO 
และโครงการ MEDIA

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะ FIET

วันเปิดภาคเรียน

: ตักบาตรต้อนรับเปิดเทอม

: วันลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบ   
  New ACIS

: วันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่ม
: วันแจ้งรายวิชาสอบซ้อน สำาหรับ
  นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

: ลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า

: ลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ

: ลงทะเบียนล่าช้า ผ่านการอนุมัติ
จากหัวหน้าภาควิชา

วันหยุด 
วันแม่แห่งชาติ

วันสอนชดเชย
วันแม่แห่งชาติ (จ. 12)

วันสอนชดเชย
วันพิธีไหว้ครู (พฤ. 22)วันไหว้ครู

วันสุดท้าย
ขอเทียบโอนรายวิชา



September
กันยายน09

      

 ในชว่งต้นเดือนนี ้มหาวิทยาลัยได้จดัพิธีประดับ
เนคไทและเข็มพระมหามงกุฎให้กับนักศึกษาใหม่ 
ทุกคน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น มจธ. 
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมพิธีถวาย
บังคมและกล่าวสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุก
คนควรเข้าร่วม เนื่องจากเป็นพิธีที่จะได้สร้างความ
เป็นหน่ึงเดียวของความเป็นพระจอมเกล้า และ
ปฏญิาณตนทีจ่ะเปน็บคุคลทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สังคม

   กิจกรรมที่สำาคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมนุม ชมรมต่างๆ อันจะเป็นการ
เสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการใช้
ชีวิต ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะเป็นสิ่งช่วยเติมเต็มให้
น้องได้เรียนรู้ สำาหรับการนำาไปใช้ในการทำางาน
จริงในอนาคตได้อย่างดี และกิจกรรมบางอย่าง 
มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้เป็นกิจกรรมภาคบังคับ 
น้องๆ จึงจำาเป็นต้องเข้าร่วมเสมอ

   ส่ิงทีพ่่อแม ่/ ผู้ปกครองควรจะต้องเตือนนอ้งๆ 
อย่างมากในช่วงนี้ด้วยก็คือ การสอบกลางภาค ครั้ง
แรกในต้นเดือนหน้า ที่จะต้องใส่ใจ อย่าลืมทบทวน
ตำารา เนื้อหาที่อาจารย์สอน เพื่อจะทำาให้ได้คะแนน
ออกมาได้ดี

   

TIP

2562 / 2019

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 13 148

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

: พิธีประดับเนคไท
  และเข็มพระมหามงกุฎ
: พิธีถวายบังคม
  และกล่าวสัตย์ปฏิญาณ

: วันเปิดโลกกิจกรรม  
  นักศึกษา
 

: วันเริ่มประเมินการสอน
  ล่วงหน้า/อาจารย์ที่ปรึกษา 
  ผ่านระบบประเมินการสอน

: Freshy Night 2019

: วันสุดท้ายของการยื่นขอ 
  รักษาสภาพนักศึกษา
: วันสุดท้ายลงทะเบียน 
  ล่าช้าผ่านการอนุมัติจาก
  หัวหน้าภาควิชา

: วันสุดท้ายลงทะเบียน
  ลดรายวิชา ผ่านระบบ
  New ACIS

วันสอบ
กลางภาค

1/62

: ลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า

: ลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ

: ลงทะเบียนล่าช้า ผ่านการอนุมัติ
จากหัวหน้าภาควิชา



October
ตุลาคม10       

   การสอบครัง้นีเ้ปน็การสอบครัง้แรกของนอ้งๆ 
ซึง่อาจจะต้องปรับตัวเปน็อยา่งยิง่ เนือ่งจากข้อสอบ
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอัตนัย คือให้เขียนตอบ หรือ
อธิบายความ ซึ่งการจะทำาข้อสอบให้ได้ดีนั้น จะ
ต้องทำาความเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างดี พ
พ่อแม่ / ผู้ปกครองจึงต้องคอยส่งกำาลังใจ เพ่ือให้
นอ้งๆ สามารถทำาข้อสอบได้อยา่งเต็มความสามารถ 
และทีส่ำาคัญจะตอ้งเตือนนอ้งๆ ว่าไมค่วรกระทำาการ
ใดๆ ทีส่อ่ไปในทางทจุริตในการสอบ ซึง่จะสง่ผลเสยี
ตามมาอย่างมากมาย

   หลังจากสอบกลางภาคคร้ังแรกผ่านไป          
ผลคะแนนจะออกมาในช่วงนี้ พ่อแม่ / ผู้ปกครอง
อาจจะต้องติดตามผลด้วย และพูดคุยกับน้องๆ ว่า
ผลเปน็อยา่งไร เพราะโอกาสทีจ่ะถอนรายวชิาจะอยู่
ในช่วงต้นเดือนนี้เช่นกัน

   และในเดือนนี้ จะมีการให้น้องเข้าไปประเมิน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพราะความเห็นของนอ้งๆ จะมส่ีวนสำาคัญอยา่งยิง่ที่
จะช่วยให้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การ
ดูแลและการให้คำาปรึกษา ดังนัน้พ่อแม ่/ ผู้ปกครอง 
ควรแนะนำาให้น้องเข้าไปประเมินด้วยความเต็มใจ
และเป็นความจริง

   หลงัสอบแลว้ รุน่พีจ่ะชว่ยใหน้อ้งๆ ผอ่นคลาย
ด้วยกิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบเจอ
เพ่ือนใหม่ต่างคณะมากข้ึน ในขณะเดียวกัน พ่อแม่ 
/ ผู้ปกครอง อาจจะต้องรับทราบว่าน้องๆ อาจจะ
ต้องกลับบ้านดึกนิดหน่อย เนื่องจากกิจกรรมบาง
อย่างอาจจะทำาในช่วงเย็น

   อย่างไรก็ตาม แม้ว่าน้องๆ จะได้มีโอกาสทำา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแล้ว พ่อแม่ก็ยังควรติดตาม
ไม่ให้น้องๆ ละเลยการทบทวนบทเรียน เพื่อที่จะได้
ทำาข้อสอบให้ได้ดีในอีกสองเดือนถัดไป

TIP
2562 / 2019

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

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 128

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

วันสอบ
กลางภาค

1/62

วันสอบ
กลางภาค

1/62

วันสอบ
กลางภาค

1/62

วันสอบ
กลางภาค

1/62

วันสอบ
กลางภาค

1/62

วันสอบ
กลางภาค

1/62

วันสอนชดเชย 
วันสอบกลางภาค (จ. 7)

วันสอนชดเชย 
วันสอบกลางภาค (อ. 8)

วันสอนชดเชย 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (จ. 14)

วันหยุด 
วันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลที่ 9

วันหยุด 
วันปิยมหาราช

: ลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบ New ACIS
  (ติด W)

: วันแจ้งความจำานงขอสำาเร็จการศึกษา 
  ภาคการศึกษาที่ 1/62

: สัปดาห์การประเมินการสอน/
  อาจารยท์ีป่รึกษาผา่นระบบประเมนิการสอน



November
พฤศจิกายน11

2562 / 2019

      

      แม้จะผ่านการสอบกลางภาคไปแล้ว หาก
น้องๆ ไม่มั่นใจว่าทำาข้อสอบได้ดีนัก อาจจะขอถอน
รายวิชา เพ่ือทีจ่ะเก็บไว้ลงแก้ตัวใหม ่ก็สามารถทำาได้
ในช่วงต้นเดือนนี้เท่านั้น ซึ่งพ่อแม่ / ผู้ปกครองอาจ
จะต้องพูดคุยกับน้องว่าควรจะสู้หรือถอยออกมา 
เพื่อที่จะลองใหม่ในครั้งต่อไป เป็นการช่วยส่งเสริม 
สนับสนุน และให้กำาลังใจน้องๆ ในการวางแผนการ
เรียนให้มีประสิทธิภาพ

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

   อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรลืมที่จะ
ติดตามว่า ช่วงต้นเดือนหน้าเป็นช่วงที่สำาคัญอย่าง
ยิง่อกีชว่งหนึง่ นัน่กค็อืการสอบเพือ่ประเมนิผลการ
เรียนครั้งสำาคัญของภาคการศึกษานี้ ดังนั้นจึงควร
ให้กำาลังใจ และสนับสนุนให้น้องๆ ได้มีเวลาในการ
ทบทวนการเรียนให้เต็มที่

TIP

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

1 2 8

3 4 5 6 7 8 9 8

10 11 12 13 14 15 16 8

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

: ลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบ New ACIS
  (ติด W)

: สัปดาห์การประเมินการสอน/
  อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบประเมินการสอน

วันสอนชดเชย
วันปิยมหาราช (พ. 23)

วันสุดท้าย
การยื่นคำาร้องขอคืนเงิน
ค่าบำารุงการศึกษา และ/
หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1/62

วันสุดท้าย
ของการประเมินการสอน/
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผ่านระบบประเมินการสอน

วันสุดท้าย
ของการลงทะเบียน
ถอนรายวิชา ผ่านระบบ 
New ACIS (ติด W)

วันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต,
และคณาจารย์ วันซ้อมย่อย 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำาปีการศึกษา 2561

วันซ้อมย่อย พิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำาปีการ
ศึกษา 2561

วันซ้อมใหญ่ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำาปีการศึกษา 2561

วันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำาปีการศึกษา 2561



วันหยุด 
วันพ่อแห่งชาติ

วันหยุด 
วันรัฐธรรมนูญ

วันหยุด 
วันสิ้นปี

December
ธันวาคม12

      

     การสอบปลายภาคเร่ิมต้นแล้ว อย่าลืม
เตือนให้น้องๆ ทบทวนตำารา คอยสนับสนุน เพื่อให้
น้องๆ อ่านตำาราได้อย่างเข้าใจ และควรสอดส่องไม่
ให้น้องๆ เครียดกับการสอบจนเกินไป

   หลังสอบเสร็จ น้องๆ ก็จะปิดภาคเรียน ซ่ึงพ่อแม่  / 
ผูป้กครองอาจจะตอ้งทำาความตกลงกับนอ้งๆ วา่ชว่ง
นี้จะทำาอะไรดี พักผ่อน ทำากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หรือกิจกรรมอื่นที่น้องๆ สนใจ ระหว่างที่จะเปิด
เรียนในเดือนหน้า

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

   หลังจากทราบผลสอบแล้ว ในต้นเดือนหน้า 
หลังวันปีใหม่ ก็จะมีการลงทะเบียนเรียนของภาค
การศึกษาถัดไป พ่อแม่ / ผู้ปกครองควรจะต้อง
สอบถามน้องๆ ถึงรายวิชาที่จะต้องลงทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำาระในวันลงทะเบียนด้วย 
มหาวิทยาลัยได้กำาหนดวันสุดท้ายของการชำาระค่า
ลงทะเบียนไว้ ดังนั้นจึงต้องชำาระภายในช่วงเวลา
ที่กำาหนด จะได้พักผ่อนช่วงวันส้ินปีและปีใหม่ได้
อย่างสบายใจ

TIP

2562 / 2019

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

1 2 3 4 5 6 7
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15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

วันสอบ
ปลายภาค
การศึกษาที่ 

1/62

วันสอบ
ปลายภาค
การศึกษาที่ 

1/62

วันสอบ
ปลายภาค
การศึกษาที่ 

1/62

วันสอบ
ปลายภาค
การศึกษาที่ 

1/62

วันสอบ
ปลายภาค
การศึกษาที่ 

1/62

วันสอบ
ปลายภาค
การศึกษาที่ 

1/62

วันสอบ
ปลายภาค
การศึกษาที่ 

1/62

วันสอบ
ปลายภาค
การศึกษาที่ 

1/62

วันสุดท้าย
ของภาคการศึกษาที่ 1/62

วันสุดท้าย
ของการส่ งผลสอบวิ ชา
ทฤษฎี / ปฏิบัติ / Project 
ภาคการศึกษาที่ 1/62 ถึง
สำานักงานทะเบยีนนักศกึษา

วันประกาศผลสอบ
ประจำาภาค
การศึกษา 1/62

วันแรก
ของการยื่นขอรักษาสภาพ
นักศึกษา ในภาคการศึกษา
ที่ 2/62



วันหยุด 
ขึ้นปีใหม่

January
มกราคม01

2563 / 2020

      

      เร่ิมต้นปีใหม่ กับภาคการศึกษาใหม่ พ่อแม่ /
ผู้ปกครองควรจะต้องติดตามการเรียนของน้องๆ 
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะน้องๆ ที่มีผลการเรียนใน
ภาคการศกึษาแรกไมด่นีกั อาจจะตอ้งตดิต่ออาจารย ์   
ทีป่รกึษา เพ่ือหารอืในการชว่ยให้นอ้งปรบัตวัให้เขา้
กับการเรียนให้ดีขึ้น

   กิจกรรมในเดือนนี้จะเ ก่ียวข้องกับการ            
ลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายวิชาต่างๆ มีโอกาสที่      
พ่อแม่ / ผู้ปกครองและน้องๆ จะได้มีเวลาพูดคุย
เกี่ยวกับการเรียนได้มากขึ้น 

TIP

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

วันพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือให้คำ�แนะนำ�
ในการลงทะเบียน
วันลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/61 
ผ่านระบบสารสนเทศ
วันลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว

วันลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบ�New�ACIS�
(เสียค่าปรับวันละ�50�บาท�นับต้ังแต่วันท่ี�14�ม.ค.�2562)

วันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มผ่าน
ระบบ�New�ACIS
วันแจ้งขอสอบซ้อนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

วันลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า-ลาพักการเรียน�
(เสียค่าปรับวันละ�50�บาท�นับตั้งแต่วันที่�14�ม.ค.�2562)

วันลงทะเบียนลดรายวิชา�ผ่านระบบ�New�ACIS

วันลงทะเบียนล่าช้าท่ีได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา�
(เสียค่าปรับวันละ�50�บาท�นับต้ังแต่วันท่ี�14�ม.ค.�2562)
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5 6 7 8 9 10 118

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
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วันสุดท้าย
ของการชำาระเงินภาค 2/62

วันเปิดเรียน
ภาค 2/62

วันประกาศผลการประเมิน
อาจารย์

: วันสุดท้ายการยื่นคำาร้องขอ
เทียนโอน
: วนัสดุทา้ยของการสง่แกไ้ขผล
สอบภาค 1/62

: วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำาในการ
  ลงทะเบียน
: วันลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/62 
  ผ่านระบบ New ACIS
: วนัลงทะเบียนรกัษาสภาพนกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนมุตัแิลว้

: วันลงทะเบียนล่าช้าผ่านระบบ New ACIS 
  (เสียค่าปรับวันละ 50 บาท 
  นับตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563)

: วันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มผ่านระบบ 
  New ACIS
: วันแจ้งขอสอบซ้อนสำาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

: วันลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า-ลาพักการเรียน 
  (เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 
  13 ม.ค. 2563)

: วันลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ

: วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจาก
  หัวหน้าภาควิชา (เสียค่าปรับวันละ 50 บาท 
  นับตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563)



วันหยุด 
วันมาฆบูชา

อาทิตย์�/ SUN�������จันทร์�/ MON������อังคาร�/ TUE���������พุธ�/ WED       พฤหัสบดี�/ THU������ศุกร์�/ FRI�����������เสาร์�/ SAT 
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: วันสุดท้ายลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา 
  (เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563)
: วันสุดท้ายลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า-ลาพักการเรียน 
  (เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563)

February
กุมภาพันธ์02

2563 / 2020

      

      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
พร้อมสำาหรับการสอบกลางภาคในต้นเดือนหน้า
นี้ด้วย

TIP
วันสอนชดเชย
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 
(จ. 10)

วันเริ่มการประเมินการสอน
ล่วงหน้า ผ่านระบบ
ประเมินการสอน

วัน สุดท้ ายของการขอ
อนุมัติลาพักการเรียน และลง
ทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี 
(เสียค่าปรับวันละ 50 บาท 
นับตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563)

วันสุดท้าย
ลงทะเบียนลดรายวิชา 
ผ่านระบบ New ACIS

: วันลงทะเบียนรักษาสภาพล่าช้า-ลาพักการเรียน 
  (เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 
  13 ม.ค. 2563)

: วันลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศ

: วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจาก
  หัวหน้าภาควิชา (เสียค่าปรับวันละ 50 บาท 
  นับตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2563)

: วันแจ้งความจำานงขอเปิดวิชาเรียนภาคการ 
  ศึกษาพิเศษ
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วันสอบ
กลางภาค 

2/62

March
มีนาคม03
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 กิจกรรมของน้องๆ ที่สำาคัญในช่วงเดือนนี้ จะ
เกี่ยวกับการสอบกลางภาค พ่อแม่ / ผู้ปกครองควร
จะสนับสนุนให้น้องๆ ได้มีเวลาเพิ่มมากข้ึนในการ
ทบทวนตำารา เพื่อที่จะได้ทำาข้อสอบให้ออกมาได้ดี

   และหากนอ้งๆ ประเมนิว่าตนเองทำาคะแนนได้
ไม่ดี อาจจะต้องมาจับเข่าคุยกันว่า จะสู้ต่อไป หรือ
ว่าจะถอนวิชานั้นๆ คราวนี้พ่อแม่ / ผู้ปกครองจะ
ต้องให้ความเชื่อมั่นน้องๆ อย่างเต็มที่

   กำาลังใจของพ่อแม่ / ผู้ปกครอง คือยาที่ดีที่สุด
ต่อจิตใจน้องๆ

   และอย่าลืมเตือนน้องที่ยังไม่เข้าไปประเมิน
อาจารยผ์ูส้อน และอาจารยท์ีป่รกึษา ใหด้ำาเนนิการ
ก่อนที่จะหมดเวลา

   น้องๆ ที่อยู่ชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำาเร็จ
การศกึษา ควรเตรยีมตวัไปถา่ยรปูชดุครยุวทิยฐานะ 
แล้วเข้าระบบเพ่ือดำาเนนิการแจง้ขอสำาเร็จการศึกษา
ในภาคนี้ด้วยนะ

TIP
วันสอบกลางภาค�

2/61 วันสอนชดเชย
วันสอบกลางภาค (จ. 9)

วันสอนชดเชย
วันสอบกลางภาค (อ. 10)

วันสอบ
กลางภาค 

2/62

วันสอบ
กลางภาค 

2/62

วันสอบ
กลางภาค 

2/62

วันสอบ
กลางภาค 

2/62

วันสอบ
กลางภาค 

2/62

วันสอบ
กลางภาค 

2/62

: วันลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบ New ACIS (ติด W)

: วันแจ้งความจำานงขอสำาเร็จการศึกษา

: สัปดาห์การประเมินการสอน ผ่านระบบประเมินการสอน



วันหยุด 
วันจักรี

วันหยุด 
เทศกาลสงกรานต์

วันหยุด 
พักการเรียนการสอน
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วันหยุดเทศกาลสงกรานต์
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April
เมษายน04
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เดือนน้ีนับได้ว่าเป็นเดือนแห่งการผ่อนคลาย
จากการเรียนมาเป็นระยะเวลานาน พ่อแม่ / ผู้ปกครอง 
อาจจะต้องมีเวลาร่วมกันในช่วงวันหยุดยาวนี้  
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการหยุดพักการเรียนการสอน 
จำานวน 9 วัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือให้   
พ่อแม่และบุตรหลานได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น

   อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรให้น้องๆ ทิ้งเร่ืองการ
เรียน เพราะหากน้องๆ คนไหนคิดว่ารายวิชาใดที่
ตนเองมคีะแนนไมด่นีกัในชว่งสอบกลางภาค พอ่แม่
อาจจะให้คำาแนะนำาในการถอนรายวิชาออกไปก็ได้ 
เพือ่จะไดม้เีวลาแกต้วัใหมใ่นภาคการศกึษาตอ่ๆ ไป

TIP

: วันลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบ New ACIS (ติด W)

: สัปดาห์การประเมินการสอน ผ่านระบบประเมินการสอน

วันสอนชดเชย
วันหยุดวันจักรี (จ. 6)

: วันสุดท้ายของการยื่นคำาร้อง
ขอคืนเงินค่าบำารุงการศึกษา 
และ/หรื อค่ าล งทะ เ บียน
ราย วิชา  ประจำ าภาคการ
ศึกษาที่ 2



วันหยุด 
วันวิสาขบูชา

วันหยุด 
วันพืชมงคล
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พฤษภาคม05
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 เช่นกัน เดือนน้ีเป็นเดือนแห่งการสอบ พ่อแม่ / 

ผู้ปกครอง ควรสอดส่องและคอยติดตามการเรียน 
และการเตรียมตัวสำาหรับการสอบ ซึ่งจะต้องทำาให้
ได้ดีกว่าเดิม

   เมื่อสอบปลายภาคเสร็จ ก็เป็นช่วงของการ
พักผ่อนจากการเรียนในช่วงปีการศึกษาแรก หลัง
จากนี้ หากไม่มีรายวิชาที่จะต้องลงทะเบียนในภาค
การศึกษาพิเศษ น้องๆ ก็จะมีเวลาปิดภาคเรียนเป็น
เวลานานพอสมควร ซึง่เปน็ชว่งเวลาทีน่อ้งๆ บางคน
อาจจะหาโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่
ตนเองต้องการ

   อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า หากน้องๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาพิเศษ ควรจะ
ต้องเตือนให้น้องๆ เข้าไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน และพ่อแม่จะต้อง 
เตรียมค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีกด้วย

   และที่สำาคัญ ควรเตือนให้น้องเข้าไปประเมิน
การสอนของอาจารยด์ว้ย ไมง่ัน้จะไมส่ามารถเขา้ไป
ดูผลสอบได้

TIP

: สัปดาห์การประเมินการสอน ผ่านระบบประเมินการสอน

วันสอนชดเชย
วันหยุดวันวิสาขบูชา (พ. 6)

วันสุดท้าย
ของภาคการศึกษาที่ 2/62

วันสุดท้ายของการ
ประเมินการสอน 
ผ่านระบบประเมินการสอน 

วันสอบ
ปลายภาค

การศึกษาที่ 2

วันสอบ
ปลายภาค

การศึกษาที่ 2

วันสอบ
ปลายภาค

การศึกษาที่ 2

วันสอบ
ปลายภาค

การศึกษาที่ 2

วันสอบ
ปลายภาค

การศึกษาที่ 2

วันสอบ
ปลายภาค

การศึกษาที่ 2

วันสอบ
ปลายภาค

การศึกษาที่ 2

วันสอบ
ปลายภาค

การศึกษาที่ 2
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28 29 30 : วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำาในการลง 
  ทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ
: วันลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ 
  ผ่านระบบ New ACIS

: วันฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ 
  สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
  

: วันสุดท้ายของการชำาระเงินภาคการศึกษาพิเศษ
: วันสุดท้ายของการส่งผลสอบวิชาทฤษฎี / ปฏิบัติ / Project 
  ประจำาภาคการศึกษาที่ 2/62

: วันลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบสารสนเทศ 
  (เสียค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563

: วันลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-เปลี่ยนกลุ่ม  
  ผ่านระบบ New ACIS

: วนัยืน่คำารอ้งแสดงความจำานงขอสำาเรจ็การศกึษา
  ภาคการศึกษาพิเศษ

: สัปดาห์ประเมินการสอนอาจารย์
  ภาคการศึกษาพิเศษ
: วันลงทะเบียนถอนรายวิชา

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

   เรยีนและสอบมาในชว่งระยะเวลาประมาณ 4 
เดือน ครั้งนี้ก็จะมีการประกาศผลสอบอีกหนึ่งภาค 
ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่น้องๆ จะต้องให้ความสำาคัญ 
พ่อแม่/ผู้ปกครอง ก็ควรปลอบใจ เมื่อน้องๆ ทำาได้
ยงัไมดี่นกั แล้วให้กำาลังใจกับน้องทีม่ผีลการเรียนท่ีดี

   ประมาณกลางเดือนหน้า จะต้องมีการลง
ทะเบียนในภาค 1/62 แล้ว พ่อแม่/ผู้ปกครอง อาจ
จะต้องสอบถามน้องๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน
รายวิชาต่างๆ และจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

พ่อแม่/ผู้ปกครอง ควรเตือนให้น้องๆ ไม่ลืม
เข้าไปประเมนิผลการสอนก่อนทีจ่ะหมดเวลา เพราะ
การลืมประเมิน จะทำาให้น้องๆ ไม่สามารถเข้าไปดู
ผลการเรียนของตัวเองได้

   สำาหรับผู้ปกครอง ก็สามารถเข้าไปตรวจ
สอบผลการเรียนของน้องๆ ได้เช่นกัน โดยทำาตาม           
คำาแนะนำาที่ให้ไว้ในเอกสารเล่มนี้

TIP

วันประกาศผล
การประเมินอาจารย์

วันเริ่มการศึกษา
ภาคการศึกษาพิเศษ

วั น ป ร ะ ก า ศ ผ ล ส อ บ
ประจำาภาคการศกึษาที ่2

วันสุดท้ายของการแก้ไขผล
สอบภาคการศึกษาที่ 2/62



วันเข้าพรรษา
วันหยุดชดเชย
วันอาสาฬหบูชา

วันเฉลิม
พระชนมพรรษา
ร.10

วันอาสาฬหบูชา
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   น้องๆ ที่ลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ 

จะต้องทราบวัน-เวลาสอบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
เพราะวันสอบจะไม่ปรากฏในปฏิทินการศึกษา ใน
ขณะเดียวกัน เดือนนี้ น้องๆ จะต้องเตรียมตัวลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1/62 ซึ่งน้องๆ 
ควรจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา หารือการ 
เตรียมรายวิชาสำาหรับลงทะเบียน ซึ่งประมาณสิ้น
เดือนจะต้องมีการชำาระค่าเล่าเรียน พ่อแม่ควร
เตรียมค่าใช้จ่ายให้พร้อม

   ชว่งนีก้เ็ปน็อกีชว่งหนึง่ทีพ่อ่แม่/ผูป้กครองและ
น้องๆ อาจจะร่วมกันวางแผน หากไม่ได้ลงทะเบียน
เรยีนแลว้ ควรใหน้อ้งเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิศกัยภาพ
ด้านใดได้บ้าง

TIP

: วันฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ 
  สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

: วนัยืน่คำารอ้งแสดงความจำานงขอสำาเรจ็การศกึษา
  ภาคการศึกษาพิเศษ

: สัปดาห์ประเมินการสอนอาจารย์
  ภาคการศึกษาพิเศษ
: วันลงทะเบียนถอนรายวิชา

: วันสุดท้ายยื่นคำาร้องแสดงความจำานงขอสำาเร็จ
  การศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
: วันสุดท้ายของการยื่นคำาร้องขอคืนเงินค่าบำารุง
  การศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา 
  ประจำาภาคการศึกษาพิเศษ

: วันสุดท้ายประเมินการสอนอาจารย์ภาค
  การศึกษาพิเศษ ผ่านระบบประเมินการสอน
: วันสุดท้ายลงทะเบียนถอนรายวิชา
  สัปดาห์สุดท้ายเดือนกรกฎาคมถึง
  ต้นเดือนสิงหาคม 
: ช่วงสอบภาคการศึกษาพิเศษ

: วันพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำา
  ในการลงทะเบียน
: วันลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/63 
  ผ่านระบบ New ACIS
: วันลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา
  ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

  

: วันสุดท้ายของการ
  ชำาระเงินภาค 1/63

: วันสุดท้ายของการฝึกงาน
  ภาคการศึกษาพิเศษ / 62



วันแม่แห่งชาติ
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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

TIP

: วันสุดท้าย
  ของภาคการศึกษาพิเศษ /62

: วันสุดท้าย
  ของการส่งผลสอบวิชาทฤษฎี 
  / ปฏิบัติ / Project 
  ประจำาภาคการศึกษาพิเศษ/62

: วันประกาศผลสอบ
  ประจำาภาคการศึกษา
  พิเศษ /62

:  วันประกาศผลการ
ประเมินการสอนของ
อาจารย์

:วันสุดท้ายของการส่งแก้ไข
ผลสอบภาคการศึกษาพิเศษ 
/ 62
:วันสดุท้ายของการสง่ผลสอบ
วิชาฝึกงาน / 62

: วันเปิดภาคเรียน
  ที่ 1/2563 
  (อาจมกีารเปลีย่นแปลง)



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 เกี่ยวข้องกับน้องๆ�

หรือโดยทั่วไป�ทั้งนี้ในเว็บไซต์ยังเชื่อมโยงไปยัง

เว็บไซตข์องคณะ�ภาควชิา�หรอืหน่วยงาน�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.�จดบันทึกชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของน้อง�
พร้อมเบอร์โทรศัพท์�(สามารถดูได้ในปฏิทิน

ฉบับนี้)�หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจำ�คณะ/

ภาควิชา�และรุ่นพี่��

3. ตรวจสอบข้อมูลและผลการเรียนของ

น้องๆ�โดยตรงที่ระบบ�New ACIS 

โดยการเข้าถึงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย�

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 New ACIS

5.�สมคัรเขา้ใชร้ะบบตรวจสอบผลการเรยีน
ออนไลน์ของผู้ปกครองโดยเฉพาะ�

ที่เว็บไซต์สำ�นักงานทะเบียนนักศึกษา�

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

ผู้ปกครอง และ Password 

จะเป็นรหัสนกัศกึษาของน้อง (การเขา้ถึงขอ้มูลจะถูก

ผูกกับข้อมูลของผู้ปกครองในระบบบันทึกประวัติที่

นกัศกึษาบนัทกึไวใ้นระบบ New ACIS เทา่นัน้ โปรด

ตรวจสอบว่าทา่นคอืผูป้กครองทีไ่ดบั้นทึกไวห้รือไม)่

เมื่อผู้ปกครองได้รับปฏิทิน

ผู้ปกครองแล้วขอความกรุณาตอบ

แบบสอบถามน้ี�หรือ�สแกน�QR�code

http://regis.kmutt.ac.th
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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�มีการจัดสภาพแวดล้อมในด้านท่ีพัก

อาศัยที่ดี�มีครุภัณฑ์ครบครันตลอดจนจัดบริการต่างๆท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการในด้าน

ร่างกาย�สติปัญญา�สังคม�อารมณ์�จิตใจ�และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

บริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสำ�คญักบัการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอน�การศกึษา

ค้นคว้า�ตลอดจนสนับสนุนการทำ�วิจัย�โดยจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ตามจุดต่างๆ�ในมหาวิทยาลัย�เช่น

ห้องลานแดง�หอสมุด�ภาควิชา�คณะต่างๆ�นอกจากนี้ยังให้บริการเครือข่ายไร้สายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย�ซึ่งบุตร

หลานท่านสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ภายในมหาวิทยาลัยตลอด�24�ชั่วโมง

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

Account�และบริการเช่ือมต่อโมเด็ม�(Remote�Access)�เป็นต้น�และมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการบริการ

ข้อมูลข่าวสารผลการเรียนผ่าน�SMS�และ�google�mail�ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

การดูแลสุขภาพอนามัย
มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของนักศึกษาควบคู่กับการพัฒนา

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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การประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในบุตรหลานท่านจึงได้จัดบริการประกันอุบัติเหตุให้

นกัศกึษาโดยจะไดร้บัการคุม้ครองจากการประสบภยัเน่ืองจากอบุติัเหตทุกุกรณี

ตลอดปกีารศกึษา�โดยมทีนุเอาประกนัภยัอบุตัเิหตุในวงเงนิ�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�หรับการประกนัสขุภาพมหาวทิยาลยัเชญิชวนนกัศกึษาท่ีประสงคจ์ะทำ�ประกนั

สุขภาพ�โดยมีค่าธรรมเนียมปีละ�1,800�บาท

ฝึกงานภาคฤดูร้อน เตรียมความพร้อมสู่สังคมอาชีพ
มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรให้มีการฝึกงานในชั้นปีที่�3�ในทุกสาขาวิชา�เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการ

ปฏิบัติงานก่อนออกไปทำ�งานจริง�โดยมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่โดดเด่น

ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้และพร้อมที่จะเข้าใจระบบการทำ�งาน�นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนการเปิด

หลักสูตรที่เรียนร่วมภาคเอกชนในสาขาวิชาที่สำ�คัญ

บริการจัดหางาน 
ในระหวา่งทีบ่ตุรหลานทา่นศกึษาอยูแ่ละมเีวลาวา่งจากการเรยีน�ศกึษาคน้ควา้แลว้�มหาวทิยาลยั

ยงัเปดิโอกาสใหน้กัศกึษาไดใ้ชเ้วลาวา่งดงักลา่วในการเสรมิสรา้งทกัษะการทำ�งานตามหนว่ยงาน

ต่างๆ�ไม่ว่าจะเป็นภายนอกมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย�ทั้งน้ีบุตรหลาน

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 ปกครอง� ขอทุนจากหน่วยงานอื่ นๆ � ประกอบการ เบิก จ่ายของหน่วยงาน

ผู้ปกครอง�ประกอบการขอวีซ่าประเทศต่างๆ�เป็นต้น

กิจกรรมและกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
มหาวทิยาลยัมนีโยบายสง่เสรมิสนับสนนุกจิกรรมนกัศกึษาโดยใหน้กัศกึษาทกุคนมสีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งกวา้งขวาง�จงึจดัใหม้อีงคก์รดา้นกจิกรรม

นักศึกษาต่างๆ�เช่น�องค์การนักศึกษา�สภานักศึกษา�สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ�ชมรมนักศึกษา�ทั้งด้านวิชาการ�ด้านศิลปวัฒนธรรม�ด้านบำ�เพ็ญ

ประโยชน์�และด้านกีฬา�ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้มีกิจกรรมภาคบังคับให้นักศึกษาได้เข้าร่วม�เพื่อเป็นการบูรณาการด้านกิจกรรมควบคู่ไป

กับการเรียน�ซึ่งนักศึกษาจะได้รับใบรายงานผลกิจกรรมใช้ประกอบในการสมัครงาน�ควบคู่กับใบรายงานผลด้านการเรียนด้วย

นอกจากนีม้หาวทิยาลยัยงัไดส้ง่เสรมิใหน้กัศกึษาไดเ้ลน่กฬีาอยา่งทัว่ถงึ�โดยมุง่หวงัวา่กีฬาจะชว่ยใหน้กัศกึษามสีขุภาพพลานามยัสมบูรณท์ัง้ทางรา่งกาย

และจติใจ�มนี้ำ�ใจเปน็นกักฬีา�รูแ้พรู้ช้นะ�มคีวามรกัสามคัค�ีและมคีวามเขา้ใจอนัดซีึง่กนัและกนั�จงึไดจ้ดัใหม้สีถานที�่สนามกฬีา�อปุกรณ�์และเจา้หนา้ที�่เพือ่

อำ�นวยความสะดวกในการเล่นกีฬาตามความถนัดและความสนใจ

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้ที่

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ 

www.kmutt.ac.th 
หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรง 

ที่ระบุไว้ในหน้า Contact Directory

หมายเหตุ: กำ หนดการ และข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูล 

  ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562



1. การเลือกหอพักให้แก่บุตรหลาน
 นกัศกึษาใหมห่ลายคนทีต่อ้งเปลีย่นทีพ่กัอาศยัใหมเ่พือ่ใหส้ะดวกตอ่การเดนิทางมายงัมหาวิทยาลยั�ทางเลอืกแรกคอืหอพักของมหาวทิยาลยั�หรอืทีเ่รยีกกนัวา่�“หอใน”�หอพักของมหาวทิยาลยั

มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนื่องจากมีการแยกอาคารเป็นหอหญิงและหอชายอย่างชัดเจน�มีช่วงเวลาของการเปิดและปิดหอพักอย่างเข้มงวด�บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าไปใน

หอพักของนักศึกษาได้�มีอาจารย์ท่ีปรึกษาประจำ�หอพักและมีเจ้าหน้าท่ีอำ�นวยความสะดวก�และดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา��ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ�ให้แก่นักศึกษาในหอพัก

� หอพักอีกประเภทหนึ่งคือหอพักที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นหอพักเอกชน�ซึ่ง�มจธ.ได้เชิญหอพักเอกชนหลายๆแห่งมาเข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่ายกับ�มจธ.��เพื่อตรวจสอบและยกระดับ

คุณภาพของหอพักให้มีมาตรฐาน�เป็นไปตาม�เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยได้กำ�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�แมจ้ะเปน็นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัท่ีมชีือ่เสยีงกต็าม�พฤติกรรมเหลา่นีเ้ปน็การ

สร้างค่านิยมใหม่ในกลุ่มเยาวชน�คือเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ในสังคมเพื่อนๆ�โดยไม่ได้คำ�นึงถึงจารีตประเพณี�ศีลธรรม�หรือการยอมรับของผู้ใหญ่�และเมื่อชายหญิงอยู่ด้วยกันย่อมเป็นเรื่องยากที่

จะไม่มีเพศสัมพันธ์กัน�ปัญหาที่ตามมาคือการตั้งครรภ์�การทำ�แท้งและเรียนไม่จบ�ดังนั้นผู้ปกครองควรมีบทบาทในการจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้อย่างจริงจัง�โดยไม่ควรมองข้ามหรือเพิกเฉยต่อปัญหา

เพียงคิดว่าเป็นแค่สิทธิส่วนบุคคลของวัยรุ่น�ครอบครัวต้องมีบทบาทชัดเจนในการจัดการ�ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวโดยต้องตรวจตรา�การพักอาศัยหอพักของบุตรหลานว่าพักอยู่ที่ไหน

กับใคร�คอยใส่ใจสอบถามความเป็นอยู่อย่างสม่ำ�เสมอ�เพราะเม่ือบุตรหลานมีปัญหา�ผู้ปกครองจะได้ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ที่ดีได้อย่างทันที�รวมทั้งหาเวลามาเยี่ยมเยียนที่หอพักบ้างเป็นครั้งคราว�เพื่อจะ

ได้พบและรู้จักเพื่อนร่วมห้องที่บุตรหลานพักอยู่ด้วย�(กรณีที่มีเพื่อนร่วมห้อง)�หรือผูกมิตรกับผู้มีหน้าที่ดูแลหอพักให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานแทนผู้ปกครอง�ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยี

การติดต่อสื่อสารมาเป็นตัวช่วยในการพูดคุยกับบุตรหลานอย่างสม่ำ�เสมอได้

การดูแลบุตรหลาน
เมื่อศึกษาอยู่ในมจธ.

เมื่อบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพ้นจากการใช้ชีวิตของนักเรียนมัธยมก้าวเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบนักศึกษา�������

ผู้ปกครองหลายคนมองว่านักศึกษาคือคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว�สามารถคิดและตัดสินใจ�รับผิดชอบเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตนเอง�

แต่ในความเป็นจริง..ชีวิตการเป็นนักศึกษาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่สำ�หรับเด็กวัยรุ่นที่อายุเพียง�17-18�ปี�การต้องปรับตัวกับ

ระบบการศึกษาใหม่ที่ต้องดูแลตนเองมากขึ้น�เพื่อนใหม่ที่มีพื้นฐานแตกต่างกันในเรื่องการเลี้ยงดู�การศึกษา�สภาพสังคมหรือ������������������

สิง่แวดลอ้ม�ดงันัน้สิง่หนึง่ทีจ่ะประคับประคองให้บตุรหลานของทา่นใชช้วีติในมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมคีวามสขุและประสบผลสำ�เร็จ�

นอกเหนือไปจากการดูแลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยแล้ว�การดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง�เป็นสิ่งสำ�คัญมากๆ��แล้วมี

เรื่องไหนบ้างที่ผู้ปกครองควรต้องใส่ใจดูแลนักศึกษาอย่างเป็นพิเศษ



2. ชีวิตการเรียน ระบบการศึกษา และการให้กำ ลังใจเมื่อเกิด

ปัญหาด้านการเรียน
 ชวีติการเรียนในมหาวทิยาลยัแตกต่างจากชวีติการเรยีนในระดบัมธัยมศึกษาทัง้ดา้นวชิาการและด้านกจิกรรมทำ�ใหน้กัศกึษาใหม่

ไมส่ามารถจดัสรรเวลาในการเรยีนและการทำ�กจิกรรมไดด้นีกั�ภาคการศกึษาแรกมกีจิกรรมมากมายสง่ผลใหผ้ลการเรยีนในภาคการศกึษา

แรกๆอาจมีปัญหา�รวมถึงการไม่สามารถปรับตัวกับระบบการศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยได้ทัน�ผู้ปกครองจึงควรถามไถ่ถึงกิจกรรมในแต่ละวัน�����

ทัง้เรือ่งการเรยีน�การทำ�กจิกรรมและการทบทวนหนงัสอืหรอืทำ�การบา้นอยา่งสม่ำ�เสมอ�หากนกัศกึษามปีญัหาหรอืเกดิความผดิหวงัในผล

การเรียนหลังจากเรียนได้ระยะหนึ่ง�เช่น�นักศึกษาบางคนตอนเรียนมัธยมปลายมีผลการเรียนดีมาก�แต่เมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยผลการ

เรียนไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้�เกิดความรู้สึกสับสนผิดหวัง�และเสียใจ�ผู้ปกครองต้องเข้าใจในภาวะที่ยังไม่สามารถปรับตัวกับระบบการเรียน

ในมหาวิทยาลัยของบุตรหลาน�รวมทั้งต้องปลอบใจและให้กำ�ลังใจแก่บุตรหลานด้วยแนวทางต่างๆ�อาทิเช่น

n  การพูดคุยโดยเป็นผู้ฟังและและเป็นผู้พูดที่ดี : คือการฟังด้วยอารมณ์ความรู้สึกสงบให้ความสนใจ�ฟังจนจบ�ไม่รีบแสดงความ

คิดเห็นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย�แต่ควรรับฟังและทำ�ความเข้าใจ�พูดคุยให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน�ไม่พูดซ้ำ�ซากเพราะน่าเบื่อ�

และไม่ควรออกคำ�สั่งบังคับ�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�เพราะเมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ทัง้เลก็หรอื

ใหญ่คนเราจะต้องการคนเคียงข้างและเป็นกำ�ลังใจ�ให้สามารถต่อสู้จนผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้

n	 การเขียนการ์ด : บางครอบครัวไม่คุ้นเคยกับการพูดจาให้กำ�ลังใจ�การกอด�หรือการบอกรัก�การเขียนการ์ดด้วยข้อความสั้นๆ�

บอกแค่ว่าเรารักเขา�และพร้อมจะเคียงข้างเขาทุกเวลา�พร้อมที่จะเป็นกำ�ลังใจให้เขาเสมอ

 

� เพือ่เปน็การปอ้งกนัปญัหาตา่งๆทีจ่ะเกดิขึน้�พอ่แมห่รอืผูป้กครองควรบอกบตุรหลานแตเ่นิน่ๆวา่�หากเกดิปญัหาอะไรขึน้�ทัง้เรือ่ง

เรยีน�เรือ่งเพือ่นหรอืเรือ่งความรกั�ขอใหเ้ขาพดูคยุบอกกลา่วกบัพอ่แมห่รอืผูป้กครอง�อยา่ทำ�อะไรทีเ่ปน็การเพิม่ปญัหาหรอืไปทำ�รา้ยตัวเอง�

เพราะในท้ายที่สุดแล้วคนที่รักและอยู่เคียงข้างเขาเสมอก็คือคนในครอบครัวนั่นเอง

3. การสนับสนุนด้านกิจกรรม

นอกห้องเรียน/ความจำาเป็นที่
ต้องทำ กิจกรรม
 ชวีติการเปน็นกัศกึษาใหม่ในรัว้มหาวทิยาลยั�นอกเหนือไปจาก

วิชาการที่ต้องเรียนอย่างเข้มข้นแล้ว�มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรม

นอกห้องเรียนไว้สำาหรับนักศึกษาทุกชั้นปีเนื่องจากวัยแห่งการเรียนรู้����������

ไม่ได้ต้องการเพียงแค่�ความรู้ที่จะนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น�แต่

ยังต้องการความรู้ที่จะนำาไปใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นความรู้��

ในมุมกว้าง��อันจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม

 “แม่ไม่ได้ต้องการให้ลูกได้ปริญญาเพียงอย่างเดียว แต่แม่อยาก

ให้ลูกได้ความรู้ในการท่ีจะอยู่ร่วมกับสังคมและคนอ่ืนๆได้อย่างไรด้วย”       นี่

คือคำ�พูดที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ท่านหนึ่ง�ใน

งานผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน�มจธ.�ในปีการศึกษา�2555�ที่ผ่านมา�จะเห็นได้

ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นปัจจัยสำ�คัญของการตัดสินใจของบุตรหลาน�ถึง

แม้เขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองแต่การที่จะตัดสินใจเลือกทำ�อะไร�อย่าง

น้อยต้องมีแรงสนับสนุนจากพ่อแม่หรือคนในครอบครัวดังนั้น�ครอบครัว

จึงเป็นแรงเสริมที่สำาคัญและมีคุณค่าในการสนับสนุนให้เขาเลือกเดินใน

เส้นทางที่ถูกต้อง�เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตัวเอง

 

ทำ กิจกรรมแล้วได้อะไร ? /กิจกรรมวัดอะไรได้ ?

 จรงิๆแล้วกจิกรรมนอกห้องเรยีนวดัทกัษะทางสงัคมไดท้กุอยา่ง�

ทัง้ความคิดสรา้งสรรค�์ความรบัผิดชอบ�และแสดงใหเ้หน็ถงึความชอบและ

ความสนใจที่แท้จริง�แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือกิจกรรมทำ�ให้เกิดการเรียนรู้

และฝกึฝนความเปน็ผูน้ำ��เพราะผูท้ีม่ภีาวะความเปน็ผูน้ำ�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�เลน่การพนนัตา่งๆเปน็ระยะเวลาหน่ึงแลว้เขาจะเริม่ตดิเพราะความเคยชนิ�ซึง่อาจเกดิ

ได้จากทัศนคติที่เปลี่ยนไป�โดยมองว่าเป็นเรื่องปกติหรือเป็นแฟชั่น�ใครๆก็ทำ�แบบนี้กันในปัจจุบัน

� พอ่แมห่รอืผูป้กครองซึง่เปน็ผูใ้กลช้ดิกับนกัศกึษาตอ้งรูจ้กัแนวทางในการแนะนำ�ปอ้งกนัและเฝา้ระวงัไมใ่หบ้ตุรหลานเขา้ไปยุง่เกีย่ว

กับการพนัน�สุรา�และยาเสพติด�อาทิ

           n		พ่อแม่ผู้ปกครองต้องตื่นตัวและรู้ทันเกี่ยวกับเรื่องของการพนันและยาเสพติด�คอยติดตามข่าวสารความรู้ใหม่เพราะยาเสพติด

��������������และการพนันมักจะแฝงอยู่ตามสถานที่ต่างๆ�และใกล้ตัวมากขึ้น�เช่น�รอบหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย�เป็นต้น

n		พยายามเข้าใจช่วงชีวิตวัยรุ่นให้มากที่สุด�เพราะเป็นวัยที่อยากลองต้องการเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเอง�พ่อแม่�ผู้ปกครองต้องหมั่น

สังเกต�หรือสอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลานแต่ไม่ควบคุมเขามากจนเกินไป

n		พ่อแม่และผู้ปกครองควรปลูกฝังและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งให้โทษ�หากมีเพื่อนเสพ�หรือชักชวนให้

เล่นการพนัน�ต้องสอนให้เขารู้จักปฏิเสธ�และหมั่นพูดคุยสอบถามอย่างสม่ำ�เสมอ

n		ควรดูแลอยา่งใกลช้ดิแตไ่ม่มากเกนิไปจนเขารู้สกึวา่ถกูควบคมุ�หากบตุรหลานตอ้งออกจากบ้านเพือ่ไปอยูห่อพกั�พอ่แมผู้่ปกครอง

ควรพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของบุตรหลานในแต่ละวัน�เพื่อที่เขาจะไม่รู้สึกว้าเหว่ที่ต้องอยู่คนเดียว

n		ควรศึกษาเทคนิคการส่ือสารทำ�ความเข้าใจกับบุตรหลาน�ควบคู่ไปกับการสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลาน�และถ่ายทอดให้เขา

เข้าใจในเจตนาที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครอง

5.การทำ ความรูจ้กักบัเพือ่นของลกู 
เพ่ือให้สามารถสอบถามและแลก
เปลี่ยนข้อมูลได้
 พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำ�ความรู้จักกับเพื่อนของบุตรหลาน�เพื่อน

สนิทและกลุม่เพือ่นทีเ่รยีนดว้ยกนั�และทีส่ำ�คญัมากคอืเพือ่นรว่มห้องหรอืเพ่ือน

ร่วมห้องที่พักอยู่ร่วมกัน�ควรขอหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้�รวม

ทั้งสอบถามพูดคุย�ให้ความห่วงใย�ให้ความสนิทสนมไว้วางใจ�ตลอดจนพูดคุย

สอบถามและแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ



 “การพยายามฆ่าตัวตาย�/�จะฆ่าตัวตาย�/�ไม่อยากอยู่แล้ว”�ทั้งหมดนี่คือ

สญัญาณขอความชว่ยเหลอื�ไมใ่ชแ่คก่ารเรยีกรอ้งความสนใจ�พอ่แมผู่ป้กครองตอ้งเปลีย่น

ทศันคตตัิวเอง�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�่แสดงใหเ้ขาได้รบัรู้วา่ครอบครัวกเ็จบ็ปวดไปกับเขาดว้ย�เชน่�การทีแ่มไ่ดเ้หน็

ลูกฆ่าตัวตาย�มันก็ทำ�ให้แม่เจ็บปวดไปด้วย�มีอะไรที่แม่จะช่วยได้บ้าง�แทนที่จะไปต่อว่า�ทำ�ไม

เธอโงอ่ยา่งน้ี�เรือ่งแคน้ี่ถงึกบัตอ้งตายเลยหรอ�ไมร่กัพ่อรักแมแ่ลว้หรอ�คำ�พดูแบบน้ีนอกจาก�������������������������

ไม่ช่วยแล้วยังเป็นการซ้ำ�เติมอีกด้วย�ให้ตระหนักว่าคนที่เคยมีความพยายามในการฆ่าตัว

ตาย�ความเสี่ยงในการพยายามสำ�หรับครั้งต่อไปยังคงมีอยู่�พ่อแม่ผู้ปกครองควรนำ�บุตร

หลานไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา�เพื่อประเมินภาวะความเสี่ยงว่ายังคงมีอยู่หรือไม่

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพูดคุยให้บุตรหลานตระหนักถึงภาวะเสี่ยงของสังคม

ในปัจจุบัน�อันตรายจากภัยสังคมต่างๆ�โจรขโมย�หรือผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งต่อร่างกายและ

ทรพัยส์นิ�การเดนิทางคนเดยีวตอนกลางคนื�หรอืในทีเ่ปลีย่ว�เปน็เรือ่งทีต่อ้งระวงั�โดยเฉพาะ

สำ�หรับนักศึกษาหญิงไม่ควรเดินทางคนเดียว�ควรมีเพื่อนสนิทที่ไว้วางใจได้เดินทางไปด้วย�

สำ�หรบัทรพัยส์นิมคีา่ตา่งๆควรตอ้งเก็บไวใ้หม้ดิชดิเรยีบรอ้ย�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�ควรต้องมคีวามรูเ้กีย่วกับเรือ่งของการฆา่ตวัตายเพือ่จะไดป้อ้งกันและเฝา้ระวงับตุรหลานของตน

 

 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�คือคนที่ติดการพนันหรือติดยาเสพติดเพราะเป็นลักษณะของผู้ที่ไม่สามารถยับย้ัง

ชั่งใจตนเองได้�หรือผู้ที่มีโรคร้ายแรง�จึงรู้สึกว่าไม่มีทางแก้ไขและมองไม่เห็นอนาคต�ตามสถิติแล้ว�กลุ่มที่ฆ่าตัว

ตายจำ�นวนมากคือ�กลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สูงอายุ�สำ�หรับกลุ่มวัยรุ่นมักจะเกิดจากความหุนหันพลันแล่น�เช่น�

อาจเปน็คนไมม่ปีญัหาอะไร�เรยีนด�ีสนกุสนานเฮฮากบักลุม่เพือ่น�แตเ่มือ่เจอปญัหาของตนเองกส็ามารถตดัสนิ

ใจฆ่าตัวตายได้ทันที�สาเหตุสำ�คัญคืออารมณ์ของวัยรุ่นอารมณ์หุนหันพลันแล่น

 



ประมาณการอัตราค่าบำ รุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำ หรับนักศึกษา รหัส 62 (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),�วศ.ยานยนต์�(อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา) 42,200 42,000 B-5302,�B-5403,�B-6201

-�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

-�วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ�(อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)�� 56,200 56,000 B-6101

-�วิศวกรรมยานยนต์�(อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา) 42,000 42,000 B-6201

คณะวิทยาศาสตร์
-�คณิตศาสตร์,�สถิติ,�เคมี,�ฟิสิกส์ประยุกต์-สองภาษา,�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

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

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

-�มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 39,200 39,000 B-5301

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

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

-�นวัตกรรมบริการดิจิตอล 47,200 51,000 B-6102

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�1,100�บาท

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

���“ระเบียบการเก็บเงิน�(เบิกค่าเล่าเรียน)”



อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 (ดูแลนักศึกษาตลอดหลักสูตร 4-5 ปี)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

•�ผศ.ดร.วิมลศิริ�ปรีดาสวัสดิ์�(A)�� 0-2470-9222-34�ต่อ�211

•�รศ.ดร.สุภาภรณ์�เทอดเทียนวงษ์�(B)��0-2470-9222-34�ต่อ�403

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

•�รศ.ดร.สมนึก�จารุดิลกกุล�(C)�� 0-2470-9222-34�ต่อ�221

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล

•�รศ.ดร.ธีรนุช�จันทโสภีพันธ์�(A,B)�� 0-2470-9288

•�ผศ.ดร.สนติพีร์�เอมมณี�(A,B)�� 0-2470-9108

•�ผศ.ดร.อรรณพ�เรืองวิเศษ�(C)�� 0-2470-9289

วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

•�ดร.ดนัย�เผ่าหฤหรรษ์�(A)�� 0-2470-9332

วิศวกรรมยานยนต์

•�ผศ.ดร.ยศพงษ์�ลออนวล�(A)�� 0-2470-9273

•�ดร.กิตติ์ชนน�เรืองจิรกิตติ์�(A)�� 0-2470-9272

วิศวกรรมเครื่องกล (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)

•�รศ.ดร.สมชาย�จันทร์ชาวนา�� 0-2470-9114,�8364

•�ดร.จิรศักด์�ศรีรัตน์�� � 0-2470-9122-4�(ภาควิชา)

•�ดร.ชวิน�จองวรรณศิริ�� 0-2470-9122-4�(ภาควิชา)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า

•�ผศ.ดร.ศุภกิตติ์�โชติโก�(A)�� 0-2470-9042

•�อ.บุญเหนือ�พึ่งศิริ�(B)�� 0-2470-9050

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำ ลัง และพลังงาน)

•�อ.ธวัชชัย�ชยาวนิช�(C)�� 0-2470-9041

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

•�ผศ.ดร.ชัยณรงค์�อธิกุล�(A)�� 0-2470-9143

•�ผศ.ธีระ�ลาภิศชยางกูร�(B)�� 0-2470-9137

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

•�ผศ.ดร.ชัยวัฒน์�เอกวัฒน์พานิชย์�(A)��0-2470-9302

•�ดร.เอกชัย�อยู่ประเสริฐชัย�(B)�� 0-2470-9321

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

•�ผศ.ดร.เจริญชัย�โขมพัตราภรณ์�(A)��0-2470-9178

•�ดร.ธนัชพร�วงศ์เวียน�(B)�� 0-2470-9177�(ภาควิชา)

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

•�ติดต่อเจ้าหน้าที่�� � 0-2470-9177�(ภาควิชา)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
•�ติดต่อภาควิชา�� � 0-2470-9388
 �เนื่องจากนักศึกษาจะมีที่ปรึกษาดูแลรายบุคคล�
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
•�ติดต่อภาควิชา�� � 0-2470-9387
 �เนื่องจากนักศึกษาจะมีที่ปรึกษาดูแลรายบุคคล�

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 

(หลักสูตรปกติ และหลักสูตรสหกิจศึกษา ม.6)

•�ผศ.ดร.ปรัญชลีย์�สมานพิบูรณ์�� 0-2470-9096

•�ดร.อิสสระพงศ์�ด้วนเครือ�� 0-2470-9096

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 

(หลักสูตรสหกิจศึกษา ปวส.)

•�ผศ.ดร.ภาณุทัต�บุญประมุข�� 0-2470-9095

•�ดร.ธนกร�เจณณวาสิน�� 0-2470-9096

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

•�ศ.ดร.ศราวัณ�วงษา�� 0-2470-9317

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

•�ดร.กฤษณะ�กอบวิทยา�� 0-2470-9163�

� (ภาควิชา)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

•�ดร.ไตรรัตน์�เมืองทองอ่อน�� 0-2470-9163�

� (ภาควิชา)

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

•�ผศ.ชนินทร์�วงศ์งามขำ��(A)�� 0-2470-9073

•�รศ.ดร.วุฒิพงษ์�คำ�วิลัยศักดิ์�(B)�� 0-2470-9067

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

•�ผศ.ดร.วีรพล�จิรจริต�� 0-2470-9066

•�ผศ.ดร.ธอริน�ธีรเดชวานิชกุล�� 0-2470-9068

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

•�รศ.ดร.วารุณี�เปรมานนท์�� 0-2470-9209

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

•�ผศ.อรจีรา�เดี่ยววณิชย์�� 0-2470-9216

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

•�ดร.รัชนี�ฮาโตะ�0-2470-9209

วิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่การศึกษาราชบุรี
•�ติดต่อเจ้าหน้าที่�0-2470-9965

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ีภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี

•�ผศ.ดร.พิเชษฐ์�พินิจ�(A)�� 0-2470-8524

•�ดร.สุจินต์�จิระชีวะนันท์�(B)�� 0-2470-8526

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

•�ดร.สมภพ�ปัญญาสมพรรค์�� 0-2470-8420

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี

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

•�อ.ศิริชัย�งามละม้าย�(เอกอิเล็กทรอนิกส์)�� 0-2470-8540

•�อ.ปิติพร�รุจนเวชช์�(เอกคอมพิวเตอร์)�� 0-2470-8548

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า

•�อ.ธณภณ�ธำ�รงคุณานัน 0-2470-8548

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี 

•�ผศ.เอกรัตน์�รวยรวย�� 0-2470-8593

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา
•�ดร.เพิ่มพร�บัวทอง�� 0-2470-8532

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
หลักสูตร ค.อ.บ. 5 ปี

•�รศ.ดร.สันติรัฐ�นันสะอาง�(A,�B)�� 0-2470-8554

หลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ

•�รศ.ดร.สิทธิชัย�แก้วเกื้อกูล�� 0-2470-8554

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
•�รศ.ดร.สรัญญา�เชื้อทอง�(A)�� 0-2470-8565

•�ผศ.ดร.ประภัสสร�วงษ์ดี�(B)�� 0-2470-8565

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
•�รศ.ดร.สุชปา�เนตรประดิษฐ์�(A)�� 0-2470-8579

•�ดร.นิทัศน์�ทิพยโสตนัยนา�(B)�� 0-2470-8578

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
•�ผศ.ชนินทร์�ตั้งพานทอง�(A,B)�0-2470-8500

 คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

•�รศ.ดร.อุษา�ฮัมฟรี่�� 0-2470-8831

•�อ.เจริญ�สินอภิรมย์สราญ�� 0-2470-8991

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

•�ผศ.ดาว�สงวนรังศิริกุล�� 0-2470-8986

•�ดร.ภวธน�เขมะวิชานุรัตน์�� 0-2470-9547�

สาขาวิชาสถิติ

•�ดร.ศุวิล�ชมชัยยา�� 0-2470-8995

•�ดร.วิธวินท์�สุสุทธิ�� -

ภาควิชาเคมี
•�ผศ.ดร.มนภัทร�วงษ์บุตร�(A)�� 0-2470-8969

•�ดร.ช่อลัดดา�ศรีสุวรรณเกศ�(B)�� 0-2470-9556

•�ดร.กรกันยา�ประทุมยศ�(C)�� -

ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์-สองภาษา (ห้อง A B C)
•�ผศ.ดร.วันดี�อ่อนเรียบร้อย�� 0-2470-8873

•�ดร.สมยศ�เด่นจิตเจริญ�� 0-2470-8872

•�ดร.วิทยา�กาญจนภูษากิจ�� 0-2470-8935

ภาควิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

•�ดร.วิทยา�เขาหนองบัว�(A)�� 0-2470-8902

•�ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์�ขุนแร่�(B)�� 0-2470-8939

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

•��รศ.ดร.วรพจน์�สุนทรสุข�(C)�� 0-2470-8890��

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

•�อ.พงษ์ศักดิ์�กิติโรจน์พันธ์�� 0-2470-7887

•�อ.เอกวัฒน์�โอภาสพงษกร�� 0-2470-7846

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

•�อ.กรุณา�เคลือบมงคล�� 0-2470-7879

•�อ.ชนิดา�ล้าทวีไพศาล�� 0-2470-7887

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

•�ผศ.ดร.ชูจิต�ตรีรัตนพันธ์�� 0-2470-7843

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

•�อ.พุทธ�แสงกล้า�� 0-2470-7879

•�Aj.NG�Hak�Hong�� 0-2470-7879

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

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

สาขาวิชามีเดียอาตส์

•�อ.มาดสัมฤทธิ์�พสุภา�(A)�� 0-2470-7627

•�อ.ภาณุ�แสง-ชูโต�(B)�� 0-2470-7627

•�อ.Jung-Chul�Hur�(C)�� 0-2470-7825

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์

•�อ.ณัฐศักดิ์�พลศรี�� 0-2470-7603

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

•�ติดต่อคณะ� 0-2470-9849-50�

��เนื่องจากนักศึกษาจะมีที่ปรึกษาดูแลรายบุคคล�

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

•�ผศ.ดร.บัณฑิต�วรรธนาภา�� 0-2470-9899

•�ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์�วราภรณ์�� 0-2470-9816

สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิตอล

•�ผศ.ดร.บัณฑิต�วรรธนาภา�� 0-2470-9899

•�อ.ภคินี�อุปถัมภ์�� 0-2470-9859

 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
•�รศ.ดร.ชิต�เหล่าวัฒนา�(A)�� 0-2470-9339
•�ดร.สุภชัย�วงศ์บุญย์ยง�(A)�� 0-2470-9718
•�ดร.ปราการเกียรติ�ยังคง�(A)�� 0-2470-9716
•�ดร.สุริยา�นัฏสุภัคพงศ์�(A)�� 0-2470-9691
•�ดร.อรพดี�จูฉิม�(A)�� 0-2470-9716
•�ดร.วราสิณี�ฉายแสงมงคล�(A)�� 0-2470-9339
•�อ.บวรศักดิ์�สกุลเกื้อกูลสุข�(A)�� 0-2470-9715�(สำ�นักงาน)
•�รศ.ดร.สยาม�เจริญเสียง�(B)�� 0-2470-9697
•�ดร.ปิติวุฒญ์�ธีรกิตติกุล�(B)�� 0-2470-9717
•�ดร.อาบทิพย์�ธีรวงศ์กิจ�(B)�� 0-2470-9715
•�ผศ.ดร.เอกชัย�เป็งวัง�(B)�� 0-2470-9715�(สำ�นักงาน)
•�อ.วรวิทย์�พันธุ์ปัญญาเทพ�(B)�� 0-2470-9719
•�ดร.บุณฑริกา�เกษมสันติธรรม�(B)�� 0-2470-9718



ทุนการศึกษา
 มหาวิทยาลัย�มีปณิธานแน่วแน่ในการสร้างความรู้�สร้างคนเก่งและดี�เพื่อออกสู่สังคม�มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า เพื่อคัดเลือก

นักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความสามารถที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ�ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน�ได้แก่�กีฬา�ผู้นำ��ศิลปวัฒนธรรม�และความคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรม�ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนอันสงูเกียรตนิี้จะเป็นผู้นำ�เพื่อการเปลีย่นแปลง�(Change�Agent)�ในสังคมนักศึกษา�ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ�โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลา��

การศกึษาทีร่ะบไุวใ้นหลกัสตูร�ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ำ�หนด�นอกจากนัน้นกัศกึษากลุม่นีย้งัสามารถขอรบัการสนบัสนนุทนุการศกึษาเจียระไนเพชร�เพือ่พฒันาตนเองผา่นกจิกรรม

ด้านต่างๆ�อีกด้วย

� มหาวิทยาลัยยังมี ทุนการศึกษาธรรมรักษา ซ่ึงเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ดี�มีคุณธรรม�แต่อยู่ในครอบครัวที่ขาดโอกาส�มีภูมิลำ�เนาอยู่ใน

พื้นที่ทุรกันดาร�ห่างไกลความเจริญ�เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาครอบครัว�และสังคมหลังสำ�เร็จการศึกษาต่อไป

� และในโอกาสครบ�50ปี�แห่งการก่อต้ังมหาวิทยาลัยฯ�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�หรบันกัศกึษาทีอ่ยากใชเ้วลาวา่งระหวา่งการเรยีนใหเ้ปน็ประโยชน�์รวมถึงการฝกึทกัษะทางสงัคม�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�6B�อาคารจอดรถ�14�ชั้น

โทรศัพท์�

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

หรือทางเว็บไซต์�

www.kmutt.ac.th/financialaid
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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

www.kmut t . ac . t h
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0652 ป ณ ยทไศทเะรปนใะาพฉเบยีทเบยีรปเ .ธจม งอขบัดนัอดัจรากลผปุรส  

0652 ป ณ กลโบัดะรนใ .ธจม งอขบัดนัอดัจรากลผปุรส  

QS World  
University Ranking 

QS World  
University Ranking 

Scimago Institutions 
Ranking 

Scimago Institutions 
Ranking 

Times Higher 
Education 

World Ranking 

Times Higher 
Education 

World Ranking 

UI Green Metric 
Ranking 

UI Green Metric 
Ranking 

Webometric 
Ranking 

Webometric 
Ranking 

บัดนัอ - 1102  4 
บัดนัอ - 2102  5 
บัดนัอ - 3102  6 
บัดนัอ - 4102  6 
บัดนัอ - 5102  6 
บัดนัอ - 6102  5 
บัดนัอ - 7102  6 

บัดนัอ - 1102  601+ 
บัดนัอ - 2102  601+ 
บัดนัอ - 3102  701+ 
บัดนัอ - 4102  701+ 
บัดนัอ - 5102  701+ 
บัดนัอ - 6102  701+ 
บัดนัอ - 7102  801-1000 

 

บัดนัอ - 2102  351-400 
บัดนัอ - 3102  301-350 
บัดนัอ - 4102  351-400 
บัดนัอ - 5102  601-800* 
บัดนัอ - 6102  601-800 
บัดนัอ - 7102  601-800 

 

บัดนัอ - 0102  8 
บัดนัอ - 1102  7 
บัดนัอ - 2102  6 
บัดนัอ - 3102  8 
บัดนัอ - 4102  8 
บัดนัอ - 5102  4 
บัดนัอ - 6102  5 
บัดนัอ - 7102  7 

 

บัดนัอ - 0102  1,763 
บัดนัอ - 1102  1,605 
บัดนัอ - 2102  1,293 
บัดนัอ - 3102  1,266 
บัดนัอ - 4102  1,282 
บัดนัอ - 5102  533* 
บัดนัอ - 6102  538 
บัดนัอ - 7102  573 

บัดนัอ - 2102  1 
บัดนัอ - 3102  1 
บัดนัอ - 4102  1 
บัดนัอ - 5102  2* 
บัดนัอ - 6102  2 
บัดนัอ - 7102  2 

บัดนัอ - 0102  1 
บัดนัอ - 1102  2 
บัดนัอ - 2102  2 
บัดนัอ - 3102  2 
บัดนัอ - 4102  5 
บัดนัอ - 5102  8 
บัดนัอ - 6102  5 
บัดนัอ - 7102  15 

 

บัดนัอ - 0102  17 
บัดนัอ - 1102  47 
บัดนัอ - 2102  38 
บัดนัอ - 3102  39 
บัดนัอ - 4102  80 
บัดนัอ - 5102  78 
บัดนัอ - 6102  122 
บัดนัอ - 7102  262 

บัดนัอ - 9002  8 
บัดนัอ - 0102  10 
บัดนัอ - 1102  8 
บัดนัอ - 2102  7 
บัดนัอ - 3102  8 
บัดนัอ - 4102  5 
บัดนัอ - 5102  8 
บัดนัอ - 6102  6 
บัดนัอ - 7102  6 

บัดนัอ - 9002  789 
บัดนัอ - 0102  982 
บัดนัอ - 1102  771 
บัดนัอ - 2102  481 
บัดนัอ - 3102  546 
บัดนัอ - 4102  527 
บัดนัอ - 5102  653 
บัดนัอ - 6102  832 
บัดนัอ - 7102  989 

หมายเหตุ : ดัวรากฑณกเนยีลปเมิรเ*  
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หมายเหตุ : ดัวรากฑณกเนยีลปเมิรเ*  

รางวัลที่ได้รับ


