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การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีองค์ประกอบ 

หลายประการ องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญใน
การช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนิสิต โดยให้คำปรึกษาแนะนำ ดูแลนิสิตในเรื่องต่างๆ เช่น กระบวนการการ
เรียนการสอน กิจกรรมของนิสิต อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และเป็น
สื่อกลางใน การนำระเบียบปฏิบัติต่างๆ มาแจ้งให้นิสิตได้ทราบและปฏิบัติ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังเป็นผู้
สอดส่องดูแล ด้านสวัสดิการนิสิตและเป็นที่พ่ึงแก่นิสิตเมื่อมีปัญหา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบุคคลที่นิสิตให้
ความไว้วางใจและ เข้ามาปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจะสามารถให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือนิสิตได้ดี 
จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ฝ่ายกิจการนิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและการดำเนินงานของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน จึงได้จัดทำคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียดภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษา ระเบียบการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งนิสิต
จะต้องทราบ เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายกิจการนิสิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเล่มนี้จะช่วยให้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป 
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ข้อมูลสถาบัน 
 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้น 

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาคและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศ  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่8 ทีส่นับสนุนให้มีการขยายตัวทางด้านการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมสร้างพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัด 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงใน 
การประกอบอาชีพและกอปรด้วยจรยิธรรรม 

 
ปรัชญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”  
“The Power to Thought We Aim The Highest” 

 
ปณิธานมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ปณิธานมหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น คือ มีความมุ ่งมั ่นในการพัฒนาบุคลากรระบบการศึกษาและ  
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษาสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนา  
บุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม 
ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนานิสิตให้เป็นศึกษาที่กอรปด้วย 
คุณธรรมจรยิธรรรมและสร้างสรรค์สังคม 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

มีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ กล่าวคือ ในด้านการจัดการเรียน
การสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะมุ่งมั่นพัฒนาภาวะผู้นำ ปลูกจิตสำนึกในเรื่อง
การใฝ่การศึกษาทั้งตามรูปแบบการศึกษาในสถาบันและการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การ
อบรมบ่มนิสัยนิสิตแต่ละคนให้เจริญเติบโตเป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในรากฐานการดำเนินชีวิตที่ดีงาม รู้จัก
ตนเอง และรู้จักผู้อื่น ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม มีพลานามัยสมบูรณ์ เคารพ
กฎหมายและเป็นศึกษิตที่มีความสามารถ เป็นพลเมืองดีของชาติและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ 
Intellectual  - เป็นปัญญาชน 
Development  - พัฒนาตนดี 
 Work ability  - ปฏิบัติงานมีทักษะ 
Talent   - มีสมรรถนะพิเศษและ 
Unity   - ร่วมมือสามัคคี 

 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ 

United creative  - ร่วมมือกันสร้างสรรค์ 
Wisdom   - ชั้นนำทางปัญญา 
Technology   - พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและ 
Universality   - ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง 
 

สีประจำมหาวิทยาลัย 
 

ฟ้าและเหลือง 
 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย 
 
 ต้นราชพฤกษ์ 
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด มีคุณภาพตามมาตรฐาน เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม  
ปณิธาน: ผลิตแพทย์สู่ระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีวินัย ใฝ่

รู้ ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อุทิศตนเพื่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตแพทย์ปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานสากล มีคุณค่า จิตอาสา พัฒนาตนเองและสังคมไทย 
 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 
แพทยสภา ที่มีสมรรถนะสูง ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพี่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานใน ระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นระบบปฐมภูมิและการเชื่อมโยงกับทุติยภูมิและตติยภูมิ 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพี่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การ 
ประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ ชุมชนและสังคม 

3. ให้บริการวิชาการด้านวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
 
คำนิยม :   MEDWTU 

M (Morality)  =  มีคุณธรรม จริยธรรม 
E (Education) =  ศึกษาตลอดชีวิต 
D (Development) =  พัฒนาตน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
W (Wisdom)  =  รอบรู ้
T (Team-work) =  ทำงานเป็นทีม 
U (Universal) =  อเนกประสงค์และเป็นสากล 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
  ผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) ประพฤติตนและปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและศาสตร์เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวินิจฉัย 

ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม สมเหตุผลและปลอดภัย  
(3) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประชาชน 
(4) สื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน 
(5) สื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(6) พัฒนาความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเองอยา่ง
ต่อเนื่องและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 
หมวดวิชา หลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 (1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 (1.2) กลุ่มวิชาภาษา   15 หน่วยกิต 
 (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ   206 หน่วยกิต 
 (2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน   12 หน่วยกิต 
 (2.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์   182 หน่วยกิต 
 (2.2.1) รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  68 หน่วยกิต 
 (2.2.2) รายวิชาชีพภาคทฤษฎี   38 หน่วยกิต 
 (2.2.3) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก   76 หน่วยกิต 
 (2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะท่ีเป็นจุดเน้นของ  หน่วยกิต 
สถาบันหรือเสริมสร้างศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน ไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 12  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 242 หน่วยกิต 

 
 
โลโกคณะแพทยศาสตร์ : เป็นรูปพญานาคพันคบเพลิงสีทองอยู่ภายในชิลด์มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องหมาย
หนังสือ (หมายถึงแหล่งความรู้อันเป็นเลิศทางการศึกษา) และอะตอม (หมายถึงการก้าวทันการเปลี่ ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและสังคมอย่างต่อเนื่อง) อยู่ข้างบนทางซ้ายและขวา ด้านบนเป็นตัวอักษร W (เครื่องหมาย
มหาวิทยาลัย) โอบล้อมด้วยช่อใบมะกอก ด้านล่างชิลด์มี 3 แถบคำซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตแพทย์ ได้แก่ ระบบ
ปฐมภูมิ (Primary care) ชุมชน (Communities) และพลังความคิด (The power of idea)  
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
SO1001 พลังอํานาจแห่งชาติ 3 (3-0-6) 
TH1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
IT1001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3 (3-0-6) 
SC1102 เคมีทั่วไป  3 (2-2-5) 
SC1103 ฟิสิกส์ทางการแพทย์  3 (3-0-6) 
SC1106 ชีววิทยาทั่วไป  3 (2-2-5) 
 รวม 21 (19-4-40) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 21 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
ST3001 สถิติเพ่ือการวิจัย 3 (3-0-6) 
SC1104 เคมีอินทรีย์  3 (2-2-5) 
MD1201 ชีวเคมีและชีวโมเลกุล 3 (2-2-5) 
MD1202 ชีววิทยาระดับเซลล์  2 (2-0-4) 
 รวม 17 (15-4-32) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 38 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 3 (3-0-6) 
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
MD1601 เวชศาสตร์ชุมชนเขตเมืองและชนบทขั้นแนะนำ 3 (3-0-6) 
 รวม 9 (9-0-18) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 47 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
EN2005 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
MD2204 การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์  2 (2-0-4) 
MD2205 พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
MD2206 หลักการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 1 (1-0-2) 
MD2207 เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
MD2208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง 3 (2-2-5) 
MD2209 ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย 6 (5-2-11) 
 รวม 19 (17-4-36) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 66 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 
MD2210 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 5 (4-2-9) 
MD2211 ระบบหัวใจและหลอดเลือด 4 (3-2-7) 
MD2212 ระบบหายใจ  4 (3-2-7) 
MD2213 ระบบทางเดินอาหาร  5 (4-2-9) 
 รวม 18 (14-8-32) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 84 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
MD2203 พันธุศาสตร์และพัฒนาการมนุษย์  3 (3-0-6) 
MD2214 โรคติดเชื้อ  3 (2-2-5) 
MD2215 ระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์  2 (2-0-4) 
 รวม 8 (7-2-15) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 92 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
MD3216 ระบบสืบพันธุ์  4 (3-2-7) 
MD3217 บทนำเวชศาสตร์คลินิก 3 (2-2-5) 
MD3218 ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ 3 (2-2-5) 
MD3219 ระบบโลหิตวิทยา 3 (2-2-5) 
MD3602 การส่งเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ  3 (3-0-6) 
 รวม 16 (12-8-28) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 108 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 
MD3220 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย  3 (3-0-6) 
MD3221 ทักษะพ้ืนฐานทางคลินิก  2 (1-2-3) 
MD3222 ระบบต่อมไร้ท่อ  3 (2-2-5) 
MD3301 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  2 (2-0-4) 
MD3302 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1  2 (2-0-4) 
EX3301 ประมวลความรู้ระดับปรีคลินิก N/C (3-0-0) 
 รวม 12 (13-4-22) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 120 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
MD4303  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2  3 (3-0-6) 
MD4304  อายุรศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 
MD4306  ศัลยศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 
MD4308  รังสีวิทยาคลินิก  1 (1-0-2) 
MD4309  วิสัญญีวิทยา  1 (1-0-2) 
MD4310  ออร์โธปิดิกส์  1 (1-0-2) 
MD4311  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  1 (1-0-2) 
MD4312  กุมารเวชศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 
MD4314  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  3 (3-0-6) 
MD4316  จิตเวชศาสตร์  3 (3-0-6) 
MD4317  จักษุวิทยา  1 (1-0-2) 
MD4318  โสตศอนาสิกวิทยา  1 (1-0-2) 
MD4401  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1  1 (0-2-1) 
MD4402  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2  2 (0-4-2) 
MD4405  ทักษะปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD4409  ทักษะปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD4411  ทักษะปฏิบัติทางวิสัญญีวิทยา  1 (0-2-1) 
MD4412  ทักษะปฏิบัติทางรังสีวิทยาคลินิก  1 (0-2-1) 
MD4415  ทักษะปฏิบัติทางออร์โธปิดิกส์  2 (0-4-2) 
MD4418  ทักษะปฏิบัติทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  2 (0-4-2) 
MD4422  ทักษะปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์ 1  2 (0-4-2) 
MD4427  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  1 (0-2-1) 
MD4430  ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์  1 (0-2-1) 
MD4431  ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา  1 (0-2-1) 
MD4432  ประสบการณ์คลินิกโสตศอนาสิกวิทยา  1 (0-2-1) 
MDxxxx  กลุม่วิชาชีพเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะฯ 1  2 (x-x-x) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะฯ 2  2 (x-x-x) 
 รวม 49 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 169 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 



9 

ปีการศึกษาที่ 5 
EX5302  ประมวลความรู้ระดับคลินิก  N/C (3-0-0) 
MD5305  อายุรศาสตร์ 2  2 (2-0-4) 
MD5307  ศัลยศาสตร์ 2  2 (2-0-4) 
MD5313  กุมารเวชศาสตร์ 2  2 (2-0-4) 
MD5315  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  2 (2-0-4) 
MD5319  นิติเวชศาสตร์  2 (2-0-4) 
MD5403  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3  4 (0-8-4) 
MD5406  ทักษะปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD5410  ทักษะปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD5416  ทักษะปฏิบัติทางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  2 (0-4-2) 
MD5419  ทักษะปฏิบัติทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2  3 (0-6-3) 
MD5423  ทักษะปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD5426  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  3 (0-6-3) 
MD5428  ทักษะปฏิบัติทางนิติเวชศาสตร์  1 (0-2-1) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะฯ 3  2 (x-x-x) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะฯ 4  2 (x-x-x) 
 รวม 36 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 205 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาที่ 6 

EX6303  ประมวลความรู้ระดับคลินิก  N/C (3-0-0) 
MD6404  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4  4 (0-8-4) 
MD6407  ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD6408  ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ 2  4 (0-8-4) 
MD6413  ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD6414  ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD6417  ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์  2 (0-4-2) 
MD6420  ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์  3 (0-6-3) 
MD6421  ประสบการณ์คลินิกทางนรีเวชวิทยา  3 (0-6-3) 
MD6424  ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD6425  ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD6429  ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์  2 (0-4-2) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาช ีพเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะฯ 5  2 (x-x-x) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาช ีพเฉพาะที่ส่งเสริมสมรรถนะฯ 6  2 (x-x-x) 
 รวม 37 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 242 หน่วยกิต 
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บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ปัจจัยสำคัญท่ีสุดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยการ

จัดการสอนของผู้สอนและความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน การศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น เมื่อเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษามักมีปัญหาหลายประการทั้งปัญหาส่วนตัว ปัญหาสังคม และปัญหาการเรียนที่แตกต่าง
จากการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก ปัญหาของนิสิตมีผลต่อสุขภาพจิตและสมาธิใน
การศึกษา ถ้านิสิตมีปัญหามากย่อมส่งผลทำให้สุขภาพจิตไม่ดี และมีสมาธิในการศึกษาน้อยลง ทำให้ผลการ
เรียนของนิสิตจำนวนมากตกต่ำ เป็นเหตุให้นิสิตกลุ่มนี้ตกอยู่ในสถานภาพ รอพินิจ (Probation) นิสิตจำนวนไม่
น้อยถูกคัดชื่อออกเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนดไว้ ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาส
ทางการศึกษาเป็นอันมาก ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้บรรลุผลสำเร็จได้ 
จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือ 
“อาจารย์ที่ปรึกษา” ซึ่งมี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อนิสิต ทั้งในด้านวิชาการและด้านบุคลิกภาพของนิสิตโดย 
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ พร้อมทั้งทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา 
และแนะนำนิสิตให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้นิสิตประสบความสำเร็จ ใน
การศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั ้งของ 
มหาวิทยาลัยและของสังคม 

อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายและแต่งตั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ทำหน้าที่
ดูแลนิสิตจำนวนหนึ่งในด้านวิชาการ ส่วนตัว และสังคม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค
ที่อาจเป็นสาเหตุให้ไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษา ด้านการปรับตัวเข้ากับชีวิตในสถาบันการศึกษา และ
ด้านอื่น ๆ เพื่อให้นิสิตได้รับโอกาสที่ดีขณะเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษานับเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนิสิต เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำหนา้ที่
ดูแลช่วยเหลือนิสิต ดังนั ้นผู ้ทำหน้าที ่อาจารย์ที ่ปรึกษาควรมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ 
ความสำคัญ และเครื่องมือในการให้คำปรึกษา 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2. พร้อมรับฟังความคิดเห็นของนิสิต  
3. สามารถสละเวลาพบกับนิสิตเพ่ือทราบปัญหาของนิสิต 
4. เข้าใจปัญหาของนิสิต และพร้อมรับที่จะช่วยเหลือนิสิต  
5. มีเหตุผลและมีความสามารถในการให้คำแนะนำในการขยายแนวทางแก้ปัญหา 
6. มีทักษะในการสื่อสาร 
7. มีความเอาใจใส่ในความประพฤติของนิสิต  
8. เป็นบุคคลที่ยอมรับและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
9. มีจิตสำนึกของความเป็นอาจารย์มืออาชีพ 
10. มีความรับผิดชอบสูง 
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จรรยาบรรณของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ประพฤติเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการดำเนินชีวิตตามประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 
2. ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติ 
3. ไม่แสดงกริิยาไมสุ่ภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 
4. ไม่ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 
5. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด 
6. ศึกษาหาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ำเสมอ 
7. มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ต่อภาระหน้าที่ 
8. รับรู้หรือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
9. ไม่มีพฤติกรรมที่ต่อต้านการพัฒนาสถานศึกษา 

10. ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือนิสิตด้วยความเมตตากรุณา อย่างเต็มความสามารถและเสมอภาค 
11. ไม่ลงโทษนิสิตอย่างไม่เหมาะสม 
12. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นิสิต ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้กำลังใจอย่าง

กัลยาณมิตร 
13. ใส่ใจหรือรับรู้ปัญหาของนิสิตหรือของผู้ปกครอง 
14. ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนิสิตหรือผู้ปกครอง 
15. ไม่เปิดเผยความลับของนิสิตหรือผู้ปกครอง เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
16. ไม่จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 
17. ไม่ชักชวน ใช้ จ้าง วานนิสิตให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติด หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข 
18. ไม่เรียกร้องผลตอบแทนจากนิสิตหรือผู้ปกครองในงานตามหน้าที่ 
19. ไม่ปิดบังข้อมูลข่าวสาร จนทำให้เกิดความเสียหาย 
20. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตำหนิ ให้ร้ายผู้อ่ืนในความบกพร่องที่เกิดข้ึน 
21. ไม่สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในสถานศึกษา หรือกลั่นแกล้งผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย 
22. ละเว้นเจตนาให้ข้อมูลเท็จอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น 
23. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืนในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี 
 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
1. เป็นบุคคลทีส่ถานศึกษาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต

ในด้านต่าง ๆ 
2. ต้องมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ และความความมุ่งมั่นจะทำหน้าที่ให้สำเร็จ สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ

จากสถานศึกษา 
3. คอยให้ความช่วยเหลือนิสิต ในเรื่องการศึกษา เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนแก้ปัญหา

อ่ืน ๆ ที่พอช่วยเหลือได้ 
▪ ด้านการศึกษา – อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ความช่วยเหลือตลอดหลักสูตรการศึกษา เกี่ยวกับ

รายวิชาที่จะต้องเรียน การลงทะเบียน และการแก้ปัญหาวิชาการอ่ืน ๆ 
▪ ด้านส่วนตัว – อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตอยู่ในสถานศึกษากับ

เพ่ือนๆ รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ รวมทั้งบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
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▪ ด้านครอบครัว – ในบางครั้งเมื่อนิสิตมีปัญหาต่าง ๆ กับครอบครัว อาจารย์ที่ปรึกษาต้องใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบเพื่อเข้าไปช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เช่น ความขัดแย้งระหว่างลูก
กับพ่อแม่หรือครอบครัว หรือครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 

▪ ด้านเศรษฐกิจ – อาจารย์ที่ปรึกษาอาจพบว่านิสิตบางคนต้องการการดูแลช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพราะมาจากครอบครัวที ่แตกต่างกันไป สำหรับบางคนอาจต้องการ
ทุนการศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระครอบครัว 

4. สิ่งสำคัญในการช่วยเหลือนิสิตก็คือความจริงใจ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะทำให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

5. การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้นิสิตมีเวลาพบเพื่อปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ควรอ้างไม่มีเวลา
เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อนิสิต 

6. การพัฒนาตนเองด้านความสามารถให้คำปรึกษาก็มีความสำคัญมาก เพราะเป็นเทคนิคที่ช่วยให้
ประสบความสำเร็จ 
 

ขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. รู้จักนิสิตในความดูแลทุกคน โดยจัดทำและเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวด้านการเรียนและความประพฤติ

ของนิสิต 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ เพ่ือรู้จักนิสิตในความดูแลเป็นรายบุคคล 

▪ ด้านการเรียน ความสามารถ ความถนัด ฯลฯ 
▪ ด้านสุขภาพ กาย ใจ พฤติกรรม ฯลฯ 
▪ ด้านครอบครัว เศรษฐกิจ ฯลฯ 

3. คัดกรองนิสิต รวบรวมข้อมูลและจัดกลุ่ม 
▪ กลุ่มปกติ 
▪ กลุ่มเสี่ยง 
▪ กลุ่มมีปัญหา 

4. หมั่นพบปะนิสิตในความดูแลเป็นประจำ 
5. ให้คำปรึกษาแก่นิสิตในความดูแลในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
6. พิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบในกรณีต่อไปนี้ 

▪ การลงทะเบียนรายวิชา 
▪ การผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา 
▪ การลาพักการเรียน 
▪ การขอเปลี่ยน ขอถอน และขอเพ่ิมรายวิชา 
▪ การเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ 

7. ติดตามตรวจสอบดูแลผลการเรียน/พฤติกรรมของนิสิตในความดูแลทุกภาคเรียน บันทึกการนัดพบ/ให้
คำปรึกษาแก่นิสิตเป็นหลักฐาน 

8. รับแจ้งการขาดเรียน/พฤติกรรมผิดกฎระเบียบของนิสิต จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาและผู้เกี่ยวข้อง 
9. แนะนำ ตักเตือนนิสิตด้านการเรียน/พฤติกรรมต่าง ๆ อบรมนิสิตให้ประพฤติตนถูกต้องตามระเบียบ

และข้อบังคับของสถานศึกษาอยู่เสมอ เช่น การแต่งกาย การพูด สิทธิและหน้าที่ในการเป็นนิสิต 
10. รายงานผลการเรียนและความประพฤติของนิสิตให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง 
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11. แจ้งการขาดเรียน/พฤติกรรมผิดกฎระเบียบของนิสิตให้ผู้ปกครองทราบ ทางจดหมายหรือทางโทรศัพท์ 
12. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ภาควิชา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา เพ่ือร่วมกัน

พิจารณาช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน 
13. ติดต่อสื่อสารหรือพบปะกับผู้ปกครองนิสิตตามโอกาสอันควร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาจารย์ที่

ปรึกษากับผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน 
▪ ติดต่อผู้ปกครองและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาต้องการนัดพบผู้ปกครอง 
▪ ประสานงานและติดตามผล ในกรณีผู้ปกครองต้องการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

14. ร่วมมือกับผู้ปกครองป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนิสิต วางแผนพัฒนานิสิตเป็นรายบุคคล จัดทำ
บันทึกและรายงานผล 

15. รวบรวมการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตแต่ละเดือน 
16. จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต และการขาดเรียน

ของนิสิตแต่ละภาคการศึกษา เสนอกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ทราบ 
17. เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแฟ้มประวัติสะสมของนิสิต (Student Portfolio) 
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 เพ่ือให้การดูแลนิสิตแพทย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในชั้นปรีคลินิกและคลินิก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่แต่งตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์ทุกปีการศึกษา (ตามระบบการและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) ซึ่ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย รองคณบดีที่ดูแลงานกิจการนิสิต รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชา 
ผู้แทนอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานตามระบบ  

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ มีหน้าที่เฝ้าระวังค้นหา
นิสิตกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การปรึกษาที่เหมาะสมและติดตามการแก้ปัญหา เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาที่รุนแรง 
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา คณะจะจัดให้มีการอ บรม
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกปี และจัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตทุกชั้นปี ในเรื่องการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การเรียนการสอน การลงทะเบียนรายวิชา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบหอพัก สโมสร
นิสิตและกิจกรรมนิสิต ฯลฯ  

รูปแบบการจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนิสิตแพทย์ 
ชั้นปีที่ 1 กำหนดให้ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านดูแลนิสิตในชั้นปีเดียวกันทั้งหมด 4 คน เพื่อความสะดวก

ในการดูแล เรียกพบ ติดตามนิสิต และนิสิตจะได้ดูแลช่วยเหลือกันเองในกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น  
ชั้นปีที่ 2 – 6 ใช้รูปแบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคู่ ดูแลนิสิตทุกชั้นปีชั้นปีละ 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษาจะ

ช่วยดูแลนิสิตทั้งในด้านการเรียนและด้านอื่นๆ รวมถึงช่วยติดตามการเรียนรู้ของนิสิตผ่านแฟ้มสะสมงาน ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนการสอน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ด้าน
การเงินและอ่ืนๆ 

การค้นหานิสิตรายที่มีปัญหา เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ มีความสำคัญยิ่งเพื่อรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามแนวทาง ให้มีการรายงานถึงผู้เกี่ยวข้องตามระบบ หรือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ในกรณี
ที่ปัญหามีความซับซ้อน เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยภาวะหรือโรค และได้รับการ
ดูแลรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพตามความเหมาะสมสำหรับนิสิตแต่ละราย โดยมีแนวปฏิบัติการช่วยเหลือนิสิตแพทย์
ที่มีปัญหา และการรายงานปัญหาการเรียนของนิสิตแพทย์ ดังนี้ 
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ระบบและกลไกการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
     

                    กลไก (ระยะเวลาดำเนินการ)                                                                                                                                                  

                                                                         1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 
 

                                                                            
1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

 
                ภายใน 1 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 
 
 
                        

 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 
 

                                       อนุมัต ิ
                                                                        ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 
 
 
                                                                        แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 
 
 
                                                                        นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามนัด 

 
 
กลไก 

1. ฝ่ายกิจการนิสิตตรวจสอบรายชื่อนิสิตจากงานทะเบียน 1 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 
2. ฝ่ายกิจการนิสิตจัดอาจารย์ทีป่รึกษาสายรหัสให้กับนิสิต 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
3. ฝ่ายกิจการนิสิตเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 1 สัปดาห์หลังเปิด

ภาคการศึกษา 
4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์อนุมัติ ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 
5. ฝ่ายกิจการนิสิตประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ภายใน 2 

สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา 
6. นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามนัด 

 
 
 

ฝ่ายกิจการนิสิต 
สำรวจรายช่ือนิสิตจากงานทะเบียน 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสให้กับนิสิต                           

เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 พิจารณา 

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 

มอบหมายนิสิตให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 

บริการให้คำปรึกษา 
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ระบบและกลไกการให้คำปรึกษา 
 

 

  

 

                                

                       
            
                                                       
      

                                                     
                                                                                        
 

 

  

  

 

 
 
กลไก 
1.  นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางนัด หรืออาจารย์/บุคลากรพบนิสิตมีปัญหาการเรียน/พฤติกรรม/

ความเครียดส่วนตัว/อื่นๆ ส่งนิสิตมาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.  อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขได้ให้ทำการ

ช่วยเหลือเบื้องต้นและติดตามผลการให้คำปรึกษา 
3.  ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาพบปัญหาของนิสิตที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ให้ประสานส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

เช่น นักจิตวิทยา จิตแพททย์ เป็นต้น เพ่ือแก้ปัญหา  
4.  กรณีปัญหา รุนแรง เร่งด่วน ผิดวินัย หรืออาจมีปัญหาตามมาในอนาคต ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาแก้ไข 
5. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผล เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกผลใน “แบบบันทึก

ข้อมูลการให้คำปรึกษา” ใส่ซอง ปิดผนึกแล้วส่งกลับฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อรายงานรองคณบดีที่ดูแลฝ่าย
กิจการนิสิต และคณะกรรมการบริหารคณะ ตามลำดับ 

นิสิตขอคำปรึกษา  
 

รายงานอาจารย์ท่ีปรึกษา  

บันทึกผลใน “แบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา” 

ใส่ซอง ปิดผนึกแล้วส่งกลับงานกิจการนิสิต 

เสนอคณะกรรมการ
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา 

รายงานคณะกรรมการบริหารคณะ 

อาจารย์/บุคลากรพบนิสิตมีปัญหาการเรียน/
พฤติกรรม/ความเครียดส่วนตัว/อ่ืนๆ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คำปรึกษา  
 

แก้ปัญหาได้ 
กรณีปัญหา 
- รุนแรง เร่งด่วน ผิดวินัย 
- อาจมีปัญหาตามมาในอนาคต 

รายงานผล 

                  ติดตามผล 

         การให้คำปรึกษา 

ส่งปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ 

แก้ปัญหาไม่ได้ 

รายงานรองคณบดี 
ที่ดูแลงานกิจการนิสิต 

 

มีปัญหาต่อเนื่อง 
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ระบบและกลไกการรายงานปัญหาและให้คำปรึกษาด้านการเรียนของนิสิตแพทย์ 

 
    

 

                                                           

 

 

 

 

                                                  

 
 

 

                                

                       
            
                                                       
      

                                                     
                                                                                        
 

 

  

  

 
 
 

บันทึกผลใน “แบบบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา” 

ใส่ซอง ปิดผนึกแล้วส่งกลับงานกิจการนิสิต 

เสนอคณะกรรมการ
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา 

รายงานคณะกรรมการบริหารคณะ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คำปรึกษา  
 

แก้ปัญหาได้ กรณีปัญหาซับซ้อน 

รายงานผล 

                  ติดตามผล 

         การให้คำปรึกษา 

ส่งปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ 

แก้ปัญหาไม่ได้ 

รายงานรองคณบดี 
ที่ดูแลงานกิจการนิสิต 

 

มีปัญหาต่อเนื่อง 

เมื่อพิจารณาคะแนนสอบ Midterm และ Final เสร็จแต่ละครั้ง (ก่อนเรียกสอบซ่อม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชา รวบรวมรายชื่อเฉพาะนิสิตที่ตก (พร้อมคะแนน) 

        

ส่งข้อมูลให้งานทะเบียนและประมวลผลเพื่อรวบรวม 

งานทะเบียนและประมวลผลสรุปข้อมูลทั้งหมด 

“ชื่อนิสิต-รายวิชาที่สอบตก-คะแนน-ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา” 

ส่งใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต 
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กลไก 

1. หลังการสอบกลางภาคและปลายภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชา รวบรวมรายชื่อเฉพาะนิสิตที่ตก     
    (พร้อมคะแนน) ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลเพ่ือรวบรวม 
2.  งานทะเบียนและประมวลผลสรุปข้อมูล “ชื่อนิสิต-รายวิชาที่สอบตก-คะแนน-ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา” ส่งให้  
    อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต 
3.  อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยปัญหา ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหา 
4.  ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาพบปัญหาของนิสิตที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ให้ประสานส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
    เช่น นักจิตวิทยา จิตแพททย์ เป็นต้น เพ่ือแก้ปัญหา  
5.  กรณีปัญหาซับซ้อน ให้อาจารยที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาแก้ไข 
6.  อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผล เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกผลใน “แบบบันทึก

ข้อมูลการให้คำปรึกษา” ใส่ซอง ปิดผนึกแล้วส่งกลับฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อรายงานรองคณบดีทีดู่แลฝ่าย
กิจการนิสิต และคณะกรรมการบริหารคณะ ตามลำดับ 

 
หมายเหตุ 
 ในกระบวนการให้คำปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ
ในการรักษาความลับของนิสิต โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้มีประกาศเกี่ยวกับ  แนวปฏิบัติในการรักษาความลับ 
และข้อมูลของนิสิต โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนิสิต จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้โดยเคร่งครัด 
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หลักการและเทคนิคการให้คำปรึกษา 
            

 
ความหมายของการให้คำปรึกษา 
 การให้คำปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารด้วยวาจาและกิริย าท่าทางที่
เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่าน้อย 2 คน คือผู้ให้และผู้รับคำปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาในที่นี้
หมายถึงอาจารย์ที่มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการให้คำปรึกษา มีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษา ทำหน้าที่ให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้รับคำปรึกษาหารือนิสิตซึ่งเป็นผู้ที่กำลังประสบความยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์หรือต้องการ
ความช่วยเหลือให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออกเพื่อลดหรือขจัด
ความทุกข์ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

การให้คำปรึกษานี้มีลักษณะที่แตกต่างจากการให้บริการอ่ืนๆ ดังนี้ คือ (กรมสุขภาพจิต)  
1. มีทฤษฎี กระบวนการและเทคนิคในการให้คำปรึกษาให้อาจารย์ได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

กับลักษณะของปัญหาและธรรมชาติของนิสิต 
2. เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ผู ้ให้คำปรึกษาและนิสิตผู้รับคำปรึกษา เพื ่อให้นิสิตเกิด

ความรู้ส ึกไว ้วางใจละกล้าเปิดเผยตนเอง ซึ ่งจะช่วยให้การให้คำปรึกษาดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้การสนทนาหรือการสื่อสารสองทางระหว่างอาจารย์กับนิสิต เป็นเครื่องมือสำคัญ
ของการให้คำปรึกษา 

3. เน้นปัจจุบัน เพ่ือให้นิสิตอยู่ในโลกของความเป็นจริง และสามารถค้นหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ใน
ปัจจุบัน 

4. ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปตายตัว เพราะการให้คำปรึกษาเป็นครั้งศาสตร์และศิลป์ วิธีการแก้ปัญหาในแต่
ละกรณ๊จะเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพปัญหา โดยนิสิตจะเป็นผู้ตัดสินใจตัดสินใจ
เลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

5. อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาต้องให้เกียรติ และยอมรับนิสิตที่มาขอรับคำปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่
ตัดสินใจ ไม่ประเมิน และไม่วิพากษ์ วิจารณ์ หรือตำหนินิสิต 

 
วัตถุประสงค์ของการให้คำปร ึกษา 

การให้คําปรึกษาแก่นิสิตมีวัตถุประสงค์เพ่ือช ่วยนิสิตในเรื่องต่อไปนี้  
1. สำรวจตนเองและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ 
2. ลดระดับความเครียด และความไม่สบายใจที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาทักษาทางด้านสังคม ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการจัดการกับปัญหาให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบในหน้าท่ทต่างๆ มากขึ้น 

มีพฤติกรรมการเรียนที่ดี และสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดีข้ึน 
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ประเภทของการให้คำปรึกษา 
 การให้คำปรึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การให้คำปรึกษารายบุคคล คือ การให้ความช่วยเหลือแก่นิสิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงครั้งละ 1 คน 
 2. การให้คำปรึกษากลุ่ม คือการให้การช่วยเหลือแก่นิสิตจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ในเรื่องที่คล้ายคลึงกัน หรือมีความต้องการที่จะพัฒนาตนในเรื่องเดียวกัน โดยใช้ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
กลุ่มในการช่วยเหลือสมาชิกในด้านกำลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ การให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
สมาชิกเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ได้แนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาตนจากการพูดคุยและพิจารณาร่วมกันใน
กลุ่ม จำนวนสมาชิกในกลุ่มอยู่ระหว่าง 8-12 คน ซึ่งจะทำให้การให้คำปรึกษาประสิทธิภาพ เพราะมีสมาชิกมี
โอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ท่ัวถึง และมีส่วนร่วมในการรับและให้ความช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่างเต็มที ่

 
ข้อควรคำนึงในการให ้คำปรึกษา 
 การให้คำปรึกษาแก่นิสิตอาจารย์ ควรปฏิบัติดังนี้  
 1. ตรงต่อเวลานัดหมายทั้งเริ่มต้นและสิ้นสุดการให้คำปรึกษา โดยทั่วไปแล้วการให้คำปรึกษาแต่ละครั้ง 
ควรใช้เวลา 45-50 นาที สำหรับการให้คำปรึกษารายบุคคล และ 60-90 นาที สำหรับการให้คำปรึกษากลุ่ม 
และควรอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ต่อรายหรือต่อกลุ่ม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนัดหมายอ่ืนๆ 
 2. ให้ความสำคัญกับภาษาท่าทางของนิสิตให้มาก หากพบว่าคำพูดกับท่าทางของนิสิตขัดแย้งกัน ให้
เชื่อภาษาท่าทางและสะท้อนกลับให้นิสิตรับรู้ เพื่อให้นิสิตเข้าใจตัวเองมากขึ้น เช่น “เธอบอกว่าเธอเสียใจกับ
เรื่องนี้มาก แต่ขณะที่เธอพูดว่าเสียใจ อาจารย์เห็นเธอยิ้ม จริงๆ แล้วเธอรู้สึกอย่างไร” 
 3. หลีกเลี่ยงการถามข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรือเจาะจงเกินไป เพราะอาจทำให้นิสิตอึดอัดใจและไม่ให้
ความร่วมมือในการปรึกษาได้ 
 4. หลีกเลี่ยงการแนะนำให้นิสิตปฏิบัติตามความเห็นของอาจารย์ เพราะนิสิตอาจเคยปฏิบัติในสิ่งที่
อาจารย์แนะนำมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเป็นคำแนะนำที่นิสิตไม่ต้องการ ซึ่งจะทำให้นิสิต
หลีกเลี่ยงที่จะมารับคำปรึกษาต่อไป 
 5. หลีกเลี่ยงการเกิดอารมณ์ร่วมและการเห็นชอบกับพฤติกรรมของนิสิตที่จะเป็นการเสริมแรงใหน้ิสิต
คิดและทำพฤติกรรมเหมือนเดิมทำให้นิสิตไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
 6. ไม่ควรรีบด่วนที่จะสรุปและแก้ปัญหา โดยที่นิสิตไม่มีโอกาสได้สำรวจปัญหาและสาเหตุมากพอ 
 7. หลังจากการให้คำปรึกษาแต่ละครั้งแล้ว อาจารย์ควรบันทึกผลการให้คำปรึกษาไว้พื่อเป็นข้อมูลใน
การให้คำปรึกษาในครั้งต่อไป 
 8. อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรักษาความลับและประโยชน์ของนิสิต โดยต้องระมัดระวังที่จะไม่นำเรื่องราว
ของนิสิตไปพูดในที่ต่างๆ แม้จะไม่เอ่ยชื่อก็ตาม เพราะคนฟังอาจปะติดปะต่อเรื่องราวเองหรือสอบถามกันจนรู้
ว่าเป็นเรื่องราวของนิสิตคนใด ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อนิสิตดังกล่าว และกระทบถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจของ
ระบบการให้คำปรึกษาได้ 
  
ทักษะการให้คำปรึกษา 
 ทักษะการให้คำปรึกษา คือความสามารถหรือความชำนาญในการสื่อสาร ทั้งการใช้ภาษาท่าทางและ
ภาษาพูด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือบุคคลที่มีความทุกข์หรือผู้รับคำปรึกษาให้ 
 1) มีความไว้วางใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ให้คำปรึกษาและการปรกึษา 
 2) เข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการของตัวเอง 
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 3) แสวงหาและแนวทางการปรับเปลี่ยนการคิด การรู้สึก และการปฏิบัติตนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีข้ึน 
 นักจิตวิทยาด้านการปรึกษานำเสนอทักษะการให้คำปรึกษาที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้วทักษะ
การให้คำปรึกษาท่ีเป็นทักษะพ้ืนฐานเบื้องต้นในการสื่อสารจะประกอบด้วยทักษะ ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ทักษะการใส่ใจ (Attending Skill) 

ความหมาย 
การใส่ใจเป็นพฤติกรรมของผู้ให้คำปรึกษาที่แสดงออกด้วยภาษาพูดหรือภาษาท่าทาง ซึ่งบอกถึงความ

กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษา โดยการแสดงความสนใจ การเห็นความสำคัญและการให้เกียรติ เพ่ือ
ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความอบอุ่นใจและไม่รู้สึกห่างเหิน 

วัตถุประสงค์ 
1. แสดงความสนใจ เห็นความสำคัญ และให้เกียรติผู้รับคำปรึกษา 
2. เป็นการแสดงความกระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ 
3. เพ่ือช่วยเพิ่มพูนความอบอุ่นใจให้ผู้รับคำปรึกษา 
การใส่ใจแบ่งออกเป็น 
1. การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาพูด เป็นการพูดต่อเนื่องในเรื่องเดียวกันกับที่ผู้รับคำปรึกษาได้

พูดให้ฟังในขณะนั้น แสดงออกรับรู้และเข้าใจในทัศนะและแนวคิดของผู้รับคำปรึกษา 
2. การใส่ใจโดยการแสดงออกด้วยภาษาท่าทาง เป็นการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่ ไม่ใช่คำพูดแต่มี

ความหมายซึ่งสื่อถึงความเข้าใจและการยอมรับความคิดและความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษา ภาษาท่าทางมี
ความหมายและน้ำหนักมากกว่าภาษาพูด ภาษาท่าทางที ่ผู ้ให้คำปรึกษาควรแสดงออกขณะให้คำปรึกษา
ประกอบด้วย 

   2.1 การประสานสายตากับผู้รับคำปรึกษาเป็นการแสดงถึงความสนใจในสิ่งที่ผู้มาขอรับคำปรึกษา
กำลังพูดอยู่ แต่ไม่ควรจ้องมองมากเกินไป เพราะจะทำให้ผู้รับคำปรึกษารู้สึกอึดอัดได้ 

   2.2 การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การเคลื่อนไหวและระยะห่าง 
        - การแสดงออกทางสีหน้าที่อบอุ่น เป็นมิตรและสอดรับกับเรื่องราวของผู้รับคำปรึกษา 
        - การวางตัวที่โน้มตัวเข้าหาผู้รับคำปรึกษาเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและความใส่ใจ 

         - การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางควรมีความสอดคล้องกัน 
         - การนั่งหรือยืนให้มีระยะห่างระหว่างผู้ให้และผู้รับคำปรึกษาที่พอเหมาะ คือ ประมาณ 3-5 ฟุต 
    2.3 น้ำเสียงการพูด จังหวะการพูด ความดังหรือเบาของเสียง ระดับเสียง ความมีชีวิตชีวาของ
น้ำเสียง การเน้นคำต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาพูดออกมาแล้ว 
 นอกจากทั้ง 3 ข้อที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ให้คำปรึกษาควรแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับโอกาส 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ในขณะที่ผู้ให้คำปรึกษากำลังฟังผู้รับคำปรึกษาอยู่นั้น ควรประสานสายตากับผู้รับคำปรึกษาใน
ลักษณะที่เปน็ธรรมชาติ หรือพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่รับฟัง 
 2. ผู้ให้คำปรึกษาพูดตอบรับภายหลังจากท่ีผู้รับคำปรึกษาพูดจบ เช่น “ครับ / ค่ะ” หรือพูดซ้ำประโยค
ที่ผู้รับคำปรึกษากล่าวไว้ 
 3. ใช้คำพูดที่สัมพันธ์กับคำพูดของผู้รับคำปรึกษา โดยไม่มีการขัดจังหวะ จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้
สำรวจเรื่องราวของตนเองต่อไป และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้ให้คำปรึกษากำลังฟังเขาอยู่ด้วยเช่นกัน 
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 4 ลักษณะท่าทางของผู้ให้คำปรึกษาจะต้องมีท่าทีผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือเคร่งเครียด เพราะจะทำผู้รับ
คำปรึกษาตึงเครียดไปด้วย ควรนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าพอสมควร เว้นระยะห่างประมาณ 3 ฟุต ลักษณะท่าทีและ
การนั่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่จะแสดงถึงความสนใจ เอาใจใส่ต่อผู้รับคำปรึกษา 
 ประโยชน์ 
 ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาลดความประหม่า ความวิตกกังวล มีความรู้สึกปลอดภัย อบอ่นใจ มั่นใจในการ
เริ่มเล่าประเด็นปัญหาของตนเอง 
 
 2. ทักษะการนำ (Leading Skill) 
 ความหมาย 
 เป็นการที่ผู้ให้คำปรึกษาพูดนำผู้รับคำปรึกษาไปในทิศทางท่ีผู้ให้คำปรึกษาคิดว่าจะทำให้ผู้รับคำปรึกษา
ได้ประโยชน์สูงสุดในการมาขอรับคำปรึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 1. กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษากล้าทีจ่ะพูดคุยมากข้ึน 

2. เปิดประเด็นปัญหาของผู้รับคำปรึกษา 
3. ให้ผู้รับคำปรึกษาลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการปรึกษา 
4. กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษาสำรวจปัญหาและนำเสนอความรู้สึกของตัวเองมากข้ึน 
แนวทางปฏิบัติ 
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำให้ชัดเจน ว่าต้องการนำโดยให้อิสระแก่ผู้รับคำปรึกษาในการพูดถึง    

เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่เขาต้องการ หรือต้องการนำในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเฉพาะเจาะจง 
 2. ใช้ประโยคบอกเล่าเพ่ือเป็นการนำให้ผู้รับคำปรึกษาพูด 
 3. ใช้การถามเพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษาแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นหรือรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
 3. ทักษะการถาม (Question Skill) 

ความหมาย 
การถาม เป็นการให้ผู้รับคำปรึกษาได้เล่าเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา รวมทั้งความรู้สึกนึกคิด ตลอดจน

ความเชื่อของผู้รับคำปรึกษา 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โอกาสผู้รับคำปรึกษาได้บอกถึงความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการจะปรึกษา 
2. เพ่ือให ้ผู้รับคำปรึกษาได ้สำรวจและคิดคำนึงเรื่องราวของตัวเองเพ่ือเข ้าใจตัวเองมากข้ึน 
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูล แนวทางแก้ไขปัญหาและแผนการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 
แนวทางปฏิบัติ 
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการถามว่าต้องการข้อมูลแบบใดจากผู้รับคำปรึกษาแล้วการตั้งคำถามซึ่งมี

อยู่ 2 แบบ คือการถามเปิดและการถามปิด 
การถามเปิด เมื่อต้องการให้ผู้รับคำปรึกษาได้พูดเล่าความรู้สึกหรือเรื่องราวของเขาอย่างอิสระ มักจะ

ลงท้ายประโยคด้วย “อะไร อย่างไร” 
การถามปิด เมื่อต้องการคำตอบสั้นและเฉพาะเจาะจงมักจะลงท้ายประโยคด้วย “ใช่ไหม เหรอ 

หรือไม่ หรือยัง รึเปล่า” 
โดยทั่วไปแล้วผู้ให้คำปรึกษาควรใช้คำถามแบบเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับคำปรึกษาได้ตอบตามที่
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ต้องการอย่างเต็มที่ และจะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาไม่รู้สึกว่าถูกซักถามมากเกินไป จากการถามแบบเปิด เพราะ
ได้ข้อมูลน้อย ผู้ให้คำปรึกษาต้องถามบ่อยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 

2. สังเกตและฟังอย่างตั้งใจ หลังจากนั้นสรุป/ทวนซ้ำประเด็นที่ต้องการข้อมูลและรายละเอียดก่อน
แล้วจึงตั้งคำถาม 

3. เมื่อถามแล้วให้ฟังคำตอบของผู้รับคำปรึกษาอย่างใส่ใจ เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้รับคำปรึกษาไว้ 
คำปรึกษา 

4. ไม่ควรถามบ่อยเกินไป เพราะอาจทำให้ผู้รับคำปรึกษารำคาญ และต่อต้านการให้ข้อมูล 
5. หลีกเลี่ยงการถามด้วยคำถาม “ทำไม” เพราะคำถามที่เริ่มด้วย “ทำไม” มักจะทำให้ผู้รับคำปรึกษา

รู้สึกว่าตนเองผิด และคิดหาคำตอบที่เหมือนเป็นการแก้ตัว และคำถาม “ทำไม” ไม่ได้ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาได้
เล่าระบายความรู้สึกทุกข์/ไม่สบายใจ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการให้คำปรึกษาคือการให้โอกาสในการเล่า
ระบาย 

 
 4. ทักษะการเงียบ (Silence Skill) 

ความหมาย 
การเงียบเป็นช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึกษาที่ ไม่มีการสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับ

ผู้รับคำปรึกษา แต่ยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษาได้คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง และทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด หรือรู้สึก 
 2. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษาได้หยุดพักหลังจากแสดงอารมณ์โกรธ เสียใจ เช่น บ่น ร้องไห้ 
 3. เพ่ือแสดงความใส่ใจและร่วมรับรู้และเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษาท่ีเกิดข้ึน 
 แนวปฏิบัติ 
 1. เมื่อผู้รับคำปรึกษานิ่งเงียบ ผู้ให้คำปรึกษาควรประเมินว่าที่ผู้รับคำปรึกษาเงียบนั้นเงียบเพราะ
สาเหตุใด เช่น 
  - รู้สึกเศร้า สะเทือนใจ จนพูดต่อไปไม่ได้ 
  - เหนื่อยล้าจากการร้องไห้ หรือเล่าระบายความรู้สึกที่รุนแรง 
  - คิดทบทวนเรื่องราวของตัวเอง 
  - จบประเด็นหรือเรื่องราวนั้นๆ แล้วหรือกำลังคิดถึงเรื่องท่ีจะพูดต่อไป  
 ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นการเงียบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้คำปรึกษา ดังนั้นผู้ให้คำปรึกษาไม่ควร
รบกวนความเงียบนั้น ควรรอจนกระทั่งผู้รับคำปรึกษาพร้อมที่จะพูดต่อไป ซึ่งอาจใช้เวลาในการรอคอย 5-10 
วินาที หากผู้รับคำปรึกษาเงียบนานพอสมควรแล้วและไม่พูดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาอาจดำเนินการดังนี้ 
  1) พูดให้กำลังใจ หรือแสดงความเข้าใจ เห็นใจ 
  2) สะท้อนเนื้อหาและความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพูดถึงก่อนที่จะมีการ
เงียบเกดิขึ้น 
  3) ถามถึงความหมายของการเงียบโดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึงก่อนที่ผู้รับคำปรึกษาจะเงียบไป 
  4) ถามถึงความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษาในขณะที่เงียบ โดยสรุปเนื้อหาที่พูดถึ งก่อนที่ผู ้รับ
คำปรึกษาจะเงียบไป 
  5) หากผู้รับให้คำปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับคำปรึกษาเงียบไปนานนั้นอาจมีสาเหตุ
มาจาก 
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  - ต่อต้านการมาพบผู้ให้คำปรึกษา เพราะถูกบังคับให้มา ผู้ให้คำปรึกษาควรแสดงความเข้าใจ 
เห็นใจ และพูดถึงความตั้งใจ ความใส่ใจและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษา รวมทั้งหลักกการ วิธีการ และ
ประโยชน์ของการให้คำปรึกษา เพ่ือช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อการถูกเชิญพบ และประโยชน์ที่เขา
จะได้รับจากการรับ 

- เกิดการประหม่า หรือหวาดกลัวต่อการถูกเรียกพบ ผู้ให้คำปรึกษาควรชวนพูดคุยเรื่องทั่วไป 
และแสดงท่าทางท่ีอบอุ่นเป็นมิตร เพ่ือสร้างความเป็นกันเองให้ผู้รับคำปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย 
 2. ไม่ควรพูดเพ่ือลดความรู้สึกอึดอัดของผู้ให้คำปรึกษาท่ีทนให้มีการเงียบเกิดข้ึนในระหว่างการสนทนา
ไม่ได ้ให้อดทนต่อความเงียบและใช้การเงียบให้เป็นประโยชน์ในการให้คำปรึกษา เพราะการฟังผู้รับคำปรึกษา
อย่างสงบ หรือนั่งอยู่กับเขาเงียบๆ เมื่อผู้รับคำปรึกษามีสภาพอารมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธมาก เสียใจมาก 
ร้องไห้ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงอารมณ์อย่างเต็มที่โดยไม่มีการรบกวน และยังเป็นการแสดงว่าผู้ให้
คำปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของเขา จะเป็นผลดีกับการให้คำปรึกษามากกว่าการปลอบโยน หรื อซักถาม
ความรู้สึกในขณะนั้น 

 

5. ทักษะการสะท้อนกลับ (Reflection Skill) 
ความหมาย 
การสะท้อนกลับ เป็นการบอกความเข้าใจของผู้รับคำปรึกษาที่มีต่อสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษารู้สึก รับรู้ หรือ

สนใจที่เป็นปัจจุบันขณะให้คำปรึกษา การสะท้อนกลับจะรวมความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษาและเนื้อหาที่ผู้รับ
คำปรึกษาพูดถึง หรือสิ่งที่ผู ้ให้คำปรึกษาสังเกตเห็นจากกริยาท่าทางของผู้ รับคำปรึกษา และเนื้อหาที่ผู ้รับ
คำปรึกษาให้ความสำคัญ โดยใช้คำพูดของผู้ให้คำปรึกษาและท่ีชัดเจนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษาแสดงความรู้สึกและเปิดเผยเรื่องราวของตนเองให้มากขึ้นหรือชัดเจน

ขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจปัญหา รวมทั้งสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเกิดความเข้าใจ

ความรู้สึกของตัวเองมากข้ึน 
3. เพ่ือแสดงความสนใจและเข้าใจความรู้สึกและเรื่องราวของผู้รับคำปรึกษา 
แนวปฏิบัติ 
1. พยายามสังเกตพฤติกรรมของผู้รับคำปรึกษาขณะให้คำปรึกษา เช่น ลักษณะคำพูด น้ำเสียง สีหน้า 
2. หาคำที่ตรงกับความรู้สึกของผู้รับคำปรึกษามากท่ีสุด โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย 
3. จับประเด็นสำคัญของสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาพูด 
4. รวมความรู้สึกและเนื้อหาที่ผู้รับคำปรึกษาแสดงหรือพูดถึงเข้าด้วยกัน แล้วใช้คำพูดที่ชัดเจนเข้าใจ

ง่าย โดยพูดออกไปทันทีเพื่อสะท้อนสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษากำลังรู้สึกหรือรับรู้ โดยอาจพูดความรู้สึกก่อนแล้วตาม
ด้วยเนื้อหาหรือเริ่มด้วยเนื้อหาก่อนแล้วตามด้วยความรู้สึก ในการสะท้อนความรู้สึกควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำว่า 
“รู้สึก” บ่อย 

 
6. การซ้ำความ/การทวนความ (Paraphrasing Skill) 
ความหมาย 
การซ้ำความ/การทวนความ เป็นการที่ผู้ให้คำปรึกษาพูดซ้ำในสาระสำคัญที่ผู้รับปรึกษาบอกอีกครั้ง

หนึ่ง โดยคงสาระสำคัญของเนื้อหาหรือความรู้สึกไว้ตามเดิม แต่ใช้คำพูดน้อยลง 
การทวนความ 
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การทวนความ หมายถึง การให้ผู้ให้คำปรึกษาทวนซ้ำในสาระที่สำคัญที่ผู้รับคำปรึกษาได้พูดไปแล้ว แต่
ไม่ได้หมายความถึงการทวนซ้ำตลอดเวลาเหมือนนกแก้วนกขุนทอง 

จุดมุ่งหมายของการทวนความ คือ 
- สื่อให้ผู้รับคำปรึกษารู้ว่าผู้ให้คำปรึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เขาพูดได้ถูกต้อง 
-การเน้นข้อความท่ีควรเน้น   
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจ ความเข้าใจของผู้ให้คำปรึกษาที่มีต่อผู้รับคำปรึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษาเปิดเผยตัวเองมากขึ้น 
3. เพ่ือย้ำให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการฟังสิ่งที่ตัวเองพูดอีกครั้ง 
4. ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาชัดเจนและตรงประเด็นในสิ่งที่เขาต้องการพูด 
5. เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันของผู้ให้และผู้รับคำปรึกษาในสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษากำลังพูดถึง 
6. ถึงความสนใจ 
แนวทางปฏิบัติ 
ตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาพูด แล้วพิจารณาว่าคำพูดใดของผู้รับคำปรึกษาที่น่าจะเป็นประเด็น

สำคัญ ที่ควรเน้น/ย้ำพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษาได้เล่าอย่างต่อเนื่องหรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ให้พูด
ข้อความ/ประโยค/คำพูดนั้นซ้ำ โดยอาจจะพูดซ้ำความ/ทวนความตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ซ้ำ/ทวนความนั้นทั้งหมดโดยเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม 
2. ซ้ำ/ทวนความเฉพาะประเด็นสำคัญ 
3. หลีกเลี่ยงการซ้ำความ/ทวนความบ่อยๆ เพราะจะทำให้ผู้รับคำปรึกษารู้สึกอึดอัดหรือเหมือนถูก

ล้อเลียนและไม่แน่ใจในความสามารถของผู้ให้คำปรึกษา 
4. ซ้ำความ/ทวนความโดยไม่เพ่ิมเติมความคิดเห็นของผู้ให้คำปรึกษาลงไป 
5. เมื่อซ้ำความ/ทวนความแล้ว ให้สังเกตการตอบสนองของผู้รับคำปรึกษา ถ้าผู้ให้คำปรึกษาซ้ำ

ความ/ทวนความได้ถูกต้อง ผู้รับคำปรึกษาจะพยักหน้า ตอบรับและพูดหรือขยายความต่อในกรณี
ที่ผู้รับคำปรึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้ให้คำปรึกษาอาจใช้ทักษาการถามเปิดร่วมด้วย 

 
7. ทักษะการให้กำลังใจ 
ความหมาย  
การให้กำลังใจ เป็นการแสดงความสนใจ เข้าใจในสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาพูดและสนับสนุนให้เขาพูดต่อไป 

โดยใช้คำพูดหรื่อท่าทาง 
วัตุประสงค์ 
1. กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษากระตือรือร้นและมั่นใจในตนเอง รวมทั้งตระหนักในความสามารถและ

คุณค่าในตนเอง 
2. กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษากล้าที่จะคิดและทำในสิ่งที่ไม่เคยคิด หรือทำมาก่อน 
แนวทางปฏิบัติ 
เมื่อผู้ให้คำปรึกษาเสนอความคิด หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้รับคำปรึกษาที่มี

ความพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองแต่ยังลังเลใจ ผู้ให้คำปรึกาก็อาจใช้การให้กำลังใจโดยใช้แนวทางต่อไปนี้ 
1. มองหน้า สบตา ยิ้ม ผงกศีรษะ ตอบรับสั้น 
2. ทวนซ้ำคำสำคัญๆ ที่ผู้รับคำปรึกษำพูดถึงรวมทั้งยิ้ม มองหน้า สบตาผู้รับคำปรึกษา 
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3. ใช้คำพูดกระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความมั่นใจ มีความหวังและกำลังใจที่จะคิดหรือทำในสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้ 

4. หลีกเลี่ยงการสร้างความหวังและการปลอบใจที่ไม่อาจเป็นจริงได้ หรือใช้การให้กำลังใจเพื่อกลบ
เกลื่อนความรู้สึกท้อแท้ของผู้รับคำปรึกษา 
 

8.ทักษะการสรุปความ (Summarizing Skill) 
 ความหมาย 
การสรุปความ เป็นการรวบรวมใจความสำคัญทั้งหมดของความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู ้รับ 

คำปรึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างให้คำปรึกษาที่เกิดในระหว่างให้คำปรึกษาหรือในแต่ละครั้ง โดยใช้คำพูดสั้นๆ ให้
ได้ใจความสำคัญทั้งหมด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือย้ำประเด็นสำคัญให้มีความชัดเจนในกรณีท่ีมรการพูดคุยกันหลายประเด็น 
2. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจเรื่องราวหและความรู้สึกของตัวเอง 
3. เพ่ือให้การให้คำปรึกษาแต่ละครั้งมีความต่อเนื่องกัน 
4. เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาและผู้ให้คำปรึกษาและผู้ให้คำปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่กำลีงสนทนาได้

อย่างถูกต้องตรงกันและและได้ใจความที่ชัดเจน 
แนวทางปฏิบัติ 
ผู้ให้คำปรึกษาพยายามจับประเด็นสำคัญสำคัญท้ังเนื้อหาที่ผู้รับคำปรึกษาพูดและความรู้สึกท่ีผู้รับ 

คำปรึกษาแสดงแล้วใช้คำพูดสั่นๆ ให้ได้ใจความครบ โดยอาจใช้แนวทางต่อไปนี้ 
1. ผู้รับคำปรึกษาพูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆ หลายประเด็น ผู้ให้คำปรึกษาอาจสรุปแต่ละประเด็น 

ก่อนที่ผู้รับคำปรึกษาจะเริ่มประเด็นต่อไปนี้ 
2. ก่อนจบและเริ่มการให้คำปรึกษาในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีการปรึกษาหลายครั้ง 
3. ครั้งสุดท้ายก่อนยุติการให้คำปรึกษา 
4. ขอให้ผู้รับคำปรึกษาเป็นผู้สรุป โดยมีผู้ให้คำปรึกษาช่วยเสริมในส่วนสำคัญที่ผู้รับคำปรึกษามิได้

กล่าวถึง หรือขาดหายไป 
 
9. ทักษะการให้ข้อมูลและคำแนะนำ (Giving Information and Advising Skill) 

 ความหมาย 
 การให้ข้อมูล เป็นการสื่อสารทางวาจาเกี่ยวกับข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นแก่ผู ้รับ

คำปรึกษา 
 การให้คำแนะนำ เป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับคำปรึกษา 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ความรู้ ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นแก่ผู้รับคำปรึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจปัญหาของตนเองและใช้ 
3. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
4. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษามีทางเลือกและแนวทางปฏิบัติที่เขาอาจจะนึกไม่ถึง 
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แนวทางปฏิบัติ 
การให้ข้อมูล 
1. ข้อมูลที่ให้ควรชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาง่ายๆ 
2. ผู ้ให้คำปรึกษาควรตรวจสอบความรู ้และความต้องการเกี ่ยวกับเรื ่องที ่จะให้ข้อมูลจากผู ้รับ

คำปรึกษาก่อนให้ข้อมูล เพ่ือประหยัดเวลาและเป็นการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. หลังจากให้ข้อมูลแล้วผู้ให้คำปรึกษาควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้นั้น ผู้รับคำปรึกษาเข้าใจถูกต้อง

หรอืไม่ โดยใช้วิธีให้ผู้รับคำปรึกษาทวนซ้ำ 
การให้คำแนะนำ 

1.  ให้คำแนะนำเม่ือพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้รับคำปรึกษาควร
จะให้โอกาสผู้รับคำปรึกษาพิจารณาว่าวิธีปฏิบัตินั้นเป็นที่พอใจ เหมาะสม และสามารถนำไป
ปฏิบัติจริงได้หรือไม่ 

2.  หลังจากให้คำแนะนำแล้วผู้ให้คำปรึกษาควรจะให้โอกาสผู้รับคำปรึกษา พิจารณาว่าแนะนำเป็นที่
พอใจ เหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ หรืออาจถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่
มีต่อคำแนะนำนั้นว่า มีความคิดเห็นหรือความรู้สึกอย่างไร 
ข้อควรระวัง 
การให้คำแนะนำมีข้อเสียอยู่หลายประการ เช่น หากผู้รับคำปรึกษาไม่ชอบก็จะปฏิเสธและมี

ทัศนคติทางลบต่อการให้คำปรึกษาและผู้ให้คำปรึกษา หรือถ้าผู้รับคำปรึกษาได้รับคำแนะนำแล้วนำไปปฏิบัติ
และไม่ได้รับผลก็จะโทษผู้ให้คำปรึกษา หากได้รับผลดีผู้รับคำปรึกษาก็จะมาใหม่อีก เป็นการสร้างความรู้สึก
ผูกพันและพึ่งพิง นอกจากนี้การให้คำแนะนำมีโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันได้แม้มีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา
จะเป็นผู้มีบทบาทมากในการแนะนำ ผู้ให้คำปรึกษาต้องตระหนักไว้เสมอว่าในที่สุดแล้วผู้รับคำปรึกษาจะต้อง
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง 

 
10.ทักษะการชี้ผลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill)  
ความหมาย 
การชี้ผลที่ตามมา เป็นการชี้ให้ผู้รับคำปรึกษาได้เห็นผลที่อาจตามมาจากการคิด การตัดสินใจ การ 

วางแผนและการปฏิบัติของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก ผลที่ตามมานี้อาจเป็นได้ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ใจเขาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใจเขาหรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งทำให้พฤติกรรมที่ เป็นปัญหาคงอยู่รุนแรงขึ้น 
หรือลดลง เช่น ด้านอารมณ์ความรู้สึก เช่น รู้สึกดี ไม่ดี กลุ้มใจ สับสน ไม่ม้ันใจ ฯลฯ 

1. ด้านร่างกาย เช่น ใจเต้น ปวดศรีษะ ท้องผูก เจ็บป่วยฯลฯ 
     2.  ด้านพฤติกรรม การปฏิบัติตัว กิจกรรมที่ทำ 
     3.  ด้านความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ 
     4.  ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เวลา เหตุการณ์ สถานที่ เงิน ทรัพย์สินฯลฯ 
     5.  ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ทำให้มีปัญหากับเพ่ือน ญาติ เพื่อนร่วมงาน 
การชี้ผลท่ีตามมาอาจทำได้ 2 ทาง คือ 
1. การชี้ผลที่ตามมาในทางบวก เป็นการชี้ให้ผู้รับคำปรึกษา เห็นข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับเป็นการ

สนับสนุนให้ผู้รับคำปรึกษากล้าตัดสินใจหรือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ 
2. การชี้ผลที่ตามมาในทางลบ เป็นการบอกถึงผลที่ไม่ดีหรือโทษที่อาจจะตามมาจากการตัดสินใจหรือ

การปฏิบัติ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษารับรู้ถึงผลดีและผลเสียของการคิด การตัดสินใจ การวางแผนและการปฏิบัติ 

ของเขาเองทั้งในทางลบและทางบวก 
2. เพ่ือให้ผู้รับคำปรึกษาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แนวทางปฏิบัติ 
1. ทวนซ้ำหรือสะท้อนความรู้สึกเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้รับคำปรึกษาได้เข้าใจเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 
2. ให้ผู้รับคำปรึกษานึกถึงผลดีหรือผลเสียที่จะตามมาจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติของตนเอง 

          3. ผู้ให้คำปรึกษาชี้ผลที่ตามมาจากการรับรู้ของตนเอง 
4. สรุปผลดีและผลเสียของการตัดสิจใจหรือการปฏิบัติ 
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ตัวอยา่งการให้คําปรึกษาที่แสดงข้ันตอนและทักษะการให้คําปรึกษา 
 

สถานการณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสังเกตพบว่านิสิตในห้องคนหนึ่งมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือขาดเรียนบ่อย 
ไมส่่งงานและผลการเรียนลดลง จึงเรียกนิสิตเข้าพบ 

 
ขั้นสร้างสัมพันธภาพ 

นิสิต  :  สวัสดีค่ะอาจารย์ 
อาจารย์ :  จ้ะ นั่งก่อนสิ (ยิ้ม ชี้ที่เก้าอ้ี : ทักษะการใส่ใจ) 
อาจารย์ :  อาจารย์อยากคุยด้วยนะ เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ สบายดีหรือเปล่า 

(ทักษะการใส่ใจและการถาม) 
นิสิต  :  ก็สบายดีค่ะอาจารย์ 
อาจารย์ :  อือ อาจารย์นึกว่าหนูไมส่บายเห็นไม่ค่อยมาโรงเรียน (ทักษะการใส่ใจ) 
นิสิต  :  เออ.... ที่จริงก็..ไม่ค่อยสบายนัก... 
อาจารย์ :  ไมค่่อยสบาย เป็นอะไรเหรอ (ทักษะซ้ำความและการถาม) 
นิสิต  :  คือ..ก็ไม่ไดป้่วยอะไร.. ตอนนี้..หนู… 
อาจารย์ :  .............(ทักษะการเงียบ )... 
นิสิต  :  คือ....หนู… 
อาจารย์ :  เธออาจจะกําลังลังเลว่าควรเล่าหรือไม ่แล้วแต่เธอนะ แตถ้าเธอกลัวเรื่องการรักษาความลับ 

อาจารย์รับรองว่าจะไม่นําเรื่องของเธอไปเปิดเผยให้ใครฟังอย่างแนน่อน และการได้เล่าเรื่อง 
ที่เราไม่สบายใจให้ใครสักคนที่เป็นห่วงและหวังดีต่อเรา มันจะทําให้ เรารู้สึกดีขึ้น เพราะ 
อย่างน้อยก็มีคนรับฟัง (ทักษะการจัดการ ) 

นิสิต  :  หนู..ก็..มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยนะคะ 
อาจารย์ :  ที่ว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ มีอะไรที่อาจารย์ช่วยได้อาจารย์ยินดีนะ 

(ทักษะการซ้ำความและทักษะการใสใจ) 
 

ขั้นสํารวจและทําความเข้าใจปัญหา ความต้องการของผู้รับคําปรึกษา และกําหนดเป้าหมายที่เปน็
จริงได้ 
นิสิต  :  คือ..ว่าตอนนี้หนู...ไม่ค่อยสบายใจเรื่องทางบ้านคะ 
อาจารย์ :  ไมส่บายใจเรื่องที่บ้าน มีอะไรเหรอ (ทักษะการซ้ำความและทักษะการถาม) 
นิสิต  :  คือว่า..คุณพ่อของหนูต้องไปทํางานที่ตา่งจังหวัดนะคะ หนูเลยต้องอยู่บ้านกับคุณแม่ 2 คน 

แตท่ีนี้ คุณแมเ่ป็นคนที่ชอบออกสังคม ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน เวลาตอนเย็นหนูกลับบ้านก็ไม่ค่อย
ไดเ้จอคุณแม่เลย ข้าวเย็นหนูก็ตองหากินเองคนเดียว เช้ามาคุณแมก็ไปทํางาน 

อาจารย์ :  แล้วหนูรู้สึกอย่างไร (ทักษะการถาม) 
นิสิต  :  หนูก็..เหงา เซ็ง เบื่อ ก็เลยออกไปข้างนอกไปอยู่ที่หอเพ่ือน จะได้มีเพ่ือนคุย มีเพ่ือนกินข้าว 
อาจารย์ :  ที่คุณแมไ่มค่่อยอยูบ่้าน หนูต้องกินขา้วคนเดียวบ่อยๆ มันทําให้หนูเหงา ก็เลยต้องออกไปหา

เพ่ือน (ทักษะการสะท้อน) 
นิสิต  :  ค่ะ 
อาจารย์ :  ไปอยู่กับเพ่ือนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง (ทักษะการถาม) 
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นิสิต  :  ก็ดีค่ะ แต่บางทีหนูก็..เกรงใจเค้า แบบว่าบางทีแฟนเค้าก็มาหา หนูคิดว่าเคา้อาจจะอยากม ี
ความเป็นส่วนตัวบ้าง แลวเคา้ก็ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนกับแฟนเค้าด้วย เวลาเค้าไปเคา้ก็
ชอบชวนหนูไปด้วย หนูก็ไม่อยากไปแต่ไมรู่้ว่าจะปฏิเสธเค้ายังไง จะอยู่คนเดียวก็เหงาก็เลย..
ไปก็ไป พอตอนเช้าหนูก็ตื่นมาโรงเรียนไม่ไหว...แล้วเคา้ก็ยังแนะนําเพ่ือนของแฟนให้รู้จักกับ
หนู เคา้บอกหนูว่า...ให้หนูรีบมีแฟนจะได้ไมต้่องเหงาอยู่คนเดียว 

อาจารย์ :  แล้วหนูมีคิดยังไงกับคําแนะนําของเขาจะ (ทักษะการถาม) 
นิสิต  :  ก็ดีนะคะอาจารย์ หนูเห็นเวลาเค้าอยู่ด้วยกัน เค้าก็มีความสุขดี แต่อีกใจหนึ่งหนูก็ว่าไม่ค่อยดี 

.. เวลาเค้าทะเลาะกัน..น่ากลัว แบบว่า..เค้าโดนแฟนตีด้วยนะคะอาจารย์แล้วเพ่ือนเคา้แต่ละ
คนที่แนะนําให้หนูรู้จักเนี่ย น่ากลัวกว่าแฟนเพ่ือนหนูอีก หนูไม่แนใ่จว่าจะมีแฟนดีไหม 

อาจารย์ :  จากที่หนูเล่ามาทั้งหมด หนูคิดว่าถา้หนูใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปจะเปน็ยังไงจ๊ะ 
(ทักษะชี้ผลที่ตามมา) 

นิสิต :  ก็…………………… 
อาจารย์ :  ………….. (ทักษะการเงียบ) 
นิสิต  :  ก็คง…คงจะ…จะติดกลุ่มเที่ยว กินเหล้า สูบบุหรี่ ความจริงแล้วเพ่ือนหนู...แต่ก่อนเค้าก็ไมไ่ด้ 

เป็นแบบนี้หรอกคะ เค้าพ่ึงมาเป็นตอนคบกับแฟนคนนี้แหละ 
อาจารย์ :  นั่นซิ ถา้หนูยังไปหาเพ่ือนคนนี้ ไปเที่ยวตอนกลางคืนแล้วก็อยู่ในกลุม่นี้บ่อยๆ.. 

(ทักษะการซ้ำความ ) 
นิสิต :  หนู...คง...แย่... เพราะตั้งแต่หนูไปเท่ียวกับพวกเค้า โรงเรียน..ก็ไม่ค่อยได้มา การบ้าน..งาน.. 

ค้างเยอะไปหมด คะแนนของหนูก็แย่ลงแทบจะทุกวิชา 
อาจารย์ :  อาจารย์ดีใจนะที่หนูคิดได้แบบนี้ แล้วหนูคิดว่าหนูจะทําอย่างไรต่อไป 

(ทักษะการให้กําลังใจและการถาม) 
นิสิต  :  หนูว่าจะเลิกไปหาเค้าที่หอ แล้วก็.....อยู่บ้านแทน 
อาจารย์ :  เป็นความคิดที่ดีมากเลย เออ..แต่ว่า หนูบอกอาจารย์ว่า...ทีอ่อกไปหาเพ่ือนเพราะว่า 

เหงาต้องอยู่บ้านคนเดียว แล้วถา้หนูไม่ออกไปหาเค้า..จะอยู่บ้าน หนูจะเป็นยังไง 
(ทักษะการสรุปความและการถาม) 

นิสิต  :  ก็คงจะเหงา..แล้วก็เหงามาก... 
 

ขั้นหาแนวทางแก้ไขปญัหา 
อาจารย์ :  นั่นสิ อยู่บ้านก็เหงา ไปหาเพื่อนก็ดูจะอันตราย แล้วหนูคิดว่าจะทําอย่างไร 

(ทักษะการสรุปความและการถาม) 
นิสิต  :  ก็คงดูทีวี ฟังเพลง ไปตามภาษา เรื่อยเปื่อย 
อาจารย์ :  ดูทีวี ฟังเพลง แลวหนูคิดว่าจะหายเหงาไหม (ทักษะการทวนซ้ำและการถาม) 
นิสิต  :  มันก็...ไม่หายเหงาหรอกคะอาจารย์ ที่หนูไปเที่ยวผับกับเพ่ือนๆ ความจริง ก็ดี หาย เหงา 

เพ่ือนเยอะดี อยู่บ้านแล้ว เซ็ง ไปคางหอเพ่ือนบางก็ดี 
อาจารย์ :  ไปเที่ยวผับ แล้วก็ไปค้างหอเพ่ือนต่อ ถา้พ่อแม่กลับมา..แล้วรู้ว่าหนูไมอ่ยู่บ้าน...หนู 

คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น (ทักษะการซ้ำความและการชี้ผลที่ตามมา ) 
นิสิต  :  ……….(เงียบ)… พ่อกับแม่คงโมโหมาก เพราะเคยบอกว่าอย่าไปไหนตอนกลางคืน 

ไมใ่ห้ไปคา้งบ้านคนอ่ืน….หากไม่ได้ขออนุญาต อ่า…ทําไงดีคะ 
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อาจารย์ :  นั่นซิ ทําไงดี (ทักษะการถาม) 
นิสิต  :  ช่างเหอะ.. จะได้รู้มั่งว่า คนเราก็เหงา ก็กลัวเป็นเหมือนกันที่ต้องอยู่คนเดียว 
อาจารย์ :  ฟังดูเหมือนกับว่า... ที่หนูไปเที่ยวกับเพื่อนดึกๆดื่นๆเนี่ยะนอกจากจะเหงาแล้วหนูยัง 

กลัวที่ตอ้งอยู่คนเดียวตอนกลางคืน แล้วก็จะประชดคุณแม่ด้วย... 
(ทักษะการตีความ) 

นิสิต  :  ..........(เงียบ ก้มหน้า น้ำตาไหล) 
อาจารย์ :  …….. (ส่งกระดาษซับน้ำตาให้)......(ทักษะการเงียบและการใส่ใจ ) 
นิสิต  :  หนูเหงา....(สะอ้ืน) หนูอยากให้... แม่มีเวลาให้หนูบ้าง... 
อาจารย์ :  ……...( ส่งกระดาษซับน้ำตาให้).....(ทักษะการเงียบ และการใส่ใจ )......... 

หนูเคยบอกหรือทําอะไรให้คุณแม่รู้ไหมคะว่า... หนูเหงาแล้วก็อยากให้เขาอยู่กินข้าว 
ด้วยในตอนเย็น (ทักษะการถาม) 

นิสิต  :  ....ไม่คะ 
อาจารย์ :  ที่ไมบ่อกเนี่ยะ เพราะอะไรเหรอ (ทักษะการซ้ำความและการถาม) 
นิสิต  :  ทําไมต้องให้บอกดว้ย แม่ก็ต้องรู้ซิว่า ลูกที่ไหนๆ เขาก็อยากให้แม่อยู่ด้วยทั้งนั้นแหละ.... 
อาจารย์ :  เป็นไปได้ไหมที่คุณแมจ่ะคิดว่าหนูอยูเ่องคนเดียวได้ เขาจึงออกงานสังคมบ่อยๆ 

แล้วอีกอย่าง...ตัวหนูเองก็ไม่เคยบอกหรือทําให้เขารูว้่าอยากให้เขาอยู่ด้วย 
(ทักษะการกระจ่างความ) 

นิสิต  : หนู..ไม่รู้... 
อาจารย์ :  แล้วหนูคิดยังไง ถ้าจะบอกให้คุณแมรู่้ว่า...อยากให้เขาอยู่บ้าน...อยู่กินข้าวด้วย 

(ทักษะการถาม) 
นิสิต  :  ไมรู่้ซิ..แต่ก็...น่าจะ...ดีเหมือนกัน 
 

ขั้นวางแผนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 
อาจารย์ :  ถ้าดี.....หนูจะลองบอกคุณแม่ดูไหม แลวถา้จะบอกหนูอยากจะบอกคุณแม่ว่ายังไงดีละ 

(ทักษะการซ้ำความและการถาม) 
นิสิต  :  ก็…บอกว่า .. หนูอยากให้คุณแมอ่อกงานตอนเย็นน้อยลง อยู่บ้านกินขา้วเย็นกับหนูบ้าง 

แค่อาทิตย์ละ 2-3 วันก็พอแล้ว 
อาจารย์ :  ดีคะ่..(ยิ้ม ผงกศีรษะ).. แล้วความรู้สึกของหนูที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวละจะบอกไหม 

(ทักษะการให้กําลังใจและการถาม) 
นิสิต  :  บอกดีไหมคะ.. บอกดีกว่า..หนูจะบอกว่า...หนูเหงาแล้วก็กลัวด้วยที่ต้องอยู่คนเดียว 
อาจารย์ :  อือ... ถ้าหนูพูดแบบนี้กับคุณแม่ หนูคิดว่าคุณแมจ่ะว่ายังไง (ทักษะการถาม) 
นิสิต  :  คุณแม่ก็คง…จะอยู่บ้านกับหนูมากขึ้น เพราะหนูก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมาย 
อาจารย์ :  อ่ืม…อาจารย์ก็คิดอย่างนั้นแหละ แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง 

(ทักษะการให้กําลังใจและการถาม) 
นิสิต  :  ก็ดีค่ะ โล่งๆ ดี ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ 
อาจารย์ :  อาจารย์ว่าถา้หนูทําตามอย่างทีห่นูคิด ทุกอย่างน่าจะดีขึ้น แล้วจะพูดกับคุณแม่วันไหนดีล่ะ 

(ทักษะการใหกําลังใจและการถาม) 
นิสิต  :  เย็นนี้เลยค่ะอาจารย์ คุณแมก่ลับดึกยังไงหนูก็จะรอ 
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ขั้นยุติการให้คําปรึกษา 
อาจารย์ :  ดีแล้วคะ่ รีรอไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ไดผลเป็นยังไงก็มาเล่าใหอ้าจารย์ฟังนะ 

(ทักษะการให้กําลังใจและการใส่ใจ) 
นิสิต  :  ค่ะ... อาจารย์ ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ 
อาจารย์ :  ไมเ่ป็นไรจ๊ะ อาจารย์ยินดี 
………………………………………… 
แหลงที่มา : มัลลวีร อดุลวัฒนศิริ.2554. เทคนิคการให้คําปรึกษา : การนําไปใช้. ขอนแกน่ : โรงพิมพ์คลัง
นานา. 
 
สรุปหน้าที่ของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. ด้านวิชาการและการสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ 
    1.1 ให้การปรึกษาแนะนำนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน ให้สอดคล้องกับแผนการ
เรียน 
    1.2 ให้คำแนะนำนิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
    1.3 ควบคุมการลงทะเบียนของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    1.4 ให้การแนะนำนิสิตเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่าง
สม่ำเสมอ 
    1.5 ทักท้วงการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาของนิสิตเมื่อพิจารณาเห็นว่าการลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้น ๆ ไม่เหมาะสม 
    1.6 ให้การปรึกษาแนะนำ หรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนิสิตลดลง 
    1.7 ให้การปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือนิสิตเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ 
    1.8 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเก่ียวกับการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ของนิสิต 
    1.9 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูงและการหางานทำ 
 
2. ด้านบริการและพัฒนานิสิต ได้แก่ 
    2.1 ให้การแนะนำเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและทุนการศึกษา 
    2.2 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพอนามัย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
เป็นต้น 
    2.3 ให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการปรับตัวในสังคม และปัญหาการคบเพ่ือน 
    2.4 ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
    2.5 ให้การแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
3. ด้านอื่นๆ ได้แก่ 
    3.1 พิจารณาคำร้องต่างๆ ของนิสิตและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
    3.2 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น คณะต่างๆ สำนักวิชาการ 
งานสวัสดิการและพัฒนานิสิต งานการเงิน งานกองทุน งานทะเบียน เพ่ือช่วยเหลือและเพ่ือประโยชน์ของนิสิต 
    3.3 กำหนดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาแนะนำอย่างสม่ำเสมอ 
    3.4 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อใช้กับแฟ้มระเบียนสะสมของนิสิต 
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    3.5 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนิสิต อาจารย์ และมหาวิทยาลัย 
    3.6 ให้การรับรองความประพฤติและความสามารถของนิสิตเมื่อนิสิตต้องการนำไปแสดงแก่ผู้อื่น 
    3.7 ชี้แจงให้นิสิตเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และหน้าที่ของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
    3.8 ให้คำตักเตือนกับนิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม 
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(ร่าง) ตารางการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2564 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที่ หัวข้อเร่ือง 
1 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
- ตรวจสอบการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

2 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลัย 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

3 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบียบวินยั และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

4 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

6 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบกลางภาค ภาค
การศกึษาที่ 1/2564 
- ระเบียบวินยั และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที่ หัวข้อเร่ือง 
7 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
-ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้ารว่มกิจกรรมของนิสิตตามที่
มหาวิทยาลยักำหนด 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

8 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรกึษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

9 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

10 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

11 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

12 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการลงทะเบียนของนิสิต ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

13 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- การเตรียมตัวสอบปลายภาค 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที่ หัวข้อเร่ือง 
14 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 

ณ คณะแพทยศาสตร ์
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

15 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาที่ 1/2564 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

16 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

17 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลัย 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

18 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบียบวินยั และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

19 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

20 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

21 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที่ หัวข้อเร่ือง 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

22 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลัย 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

23 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบียบวินยั และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

24 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

25 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

26 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบกลางภาค ภาค
การศึกษาที่ 2/2564 
- ระเบียบวินยั และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

27 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
-ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้ารว่มกิจกรรมของนิสิตตามที่
มหาวิทยาลยักำหนด 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

28 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
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- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

29 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

30 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

31 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

32 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการลงทะเบียนของนิสิต ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

33 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- การเตรียมตัวสอบปลายภาค 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

34 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

35 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาที่ 2/2564 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
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- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

36 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

37 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลัย 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

38 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบียบวินยั และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

39 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 
- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

40 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบกลางภาค ภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2564 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

41 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

42 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลัย 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
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43 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
- ระเบียบวินยั และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 

44 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

45 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2564 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

46 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

47 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลัย 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 

48 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบียบวินยั และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปัญหาส่วนตัว  
- ติดตามความกา้วหน้าของนสิติ 
- ติดตามปัญหาในชัน้เรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย/คณะฯ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ว่าด้วย ระบบการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2561 

 ------------------------------ 
เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิ์ภาพ อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 จึงมีมติให้ตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ  1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วย ระบบการศึกษาสำหรับระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561” 

ข้อ  2  ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ภายใต้ข้อบังคับนี้ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั ่งต่างๆ ที ่ว ่าด้วย ระบบ

การศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ในส่วนที่มีบัญญัติ ไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
“อธิการบดี”   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
“คณบดี”   หมายถึง  คณบดีของคณะวิชาที่นิสิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 
“นิสิต”   หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นระดับปริญญาตรีและ

ให้หมายถึงรวมถึงนิสิต/นิสิตจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาขิงมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
“อาจารย์ประจำ”  หมายถึง  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
“อาจารย์ประจำหลักสูตร”  หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและคน้คว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัย 
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที ่มี

ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติ
ตตามประเมนิผล และการพัฒนาหลักสูตร 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย 
“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแก่นิสิต 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศ 
เพ่ือปฏิบัติการให้ป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือ
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ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องผ่อนผันข้อกำหนดตามข้อบังคับนี้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้การจัดการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความ วินิฉัย สั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือ
เป็นที่สุด 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

ข้อ 6  ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 2 รูปแบบ คือ 
6.1 แบบในชั้นเรียน 
6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา โดยใช้การสอนทางไกล

ผ่านระบบการสื่อสาร หรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 
ข้อ 7  ระบบการจัดการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

7.1  มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยกำหนดให้หนึ่งปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะวลาศึกษาไม่น้อยกว่ 15 
สัปดาห์ กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน กำหนดให้ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตสัดส่วนเทียบเคียงได้
กับภาคการศึกษาปกต ิ

7.2  ระบบหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิต 
หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
7.2.1 รายวิชาทฤษฎี ที่ใช้การบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ให้มีคำเทา่กับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
7.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้การฝึกหรือทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง 

ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

7.2.3 รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกปฏิบัติ ฝึกงานอาชีพ 
หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

7.2.4 รายวิชาที ่ใช้การทำโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื ่นใดตามที ่ได ้รับ
มอบหมายนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มีคำ
เทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.3  กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีล่ะรายวิชา หรือใน
ลักษณะอื่น กำหนดให้มีระยะเวลาการศึกษามีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ
ทวิภาค 

7.4  หน่วยกิตเรียน หมายถึง จำนวนหน่วยกิตท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
7.5  หน่วยกิตคำนวณรายภาค หมายถึง จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นิสิต

ได้รับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษานั้น 
7.6  หน่วยกิตคำนวณสะสม หมายถึง จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาทุกภาค

การศึกษาที่นิสิตได้รับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F 
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7.7  หน่วยกิตที่สอบได้ หมายถงึ จำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่นิสิตสอบได้รับ A, B+, B, C+, 
C, D+, D, F, S, E หรือ G ในกรณีที่นิสิตสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่า
เทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้วให้นับจำนวนหน่วยกิตสอบได้เพียงครั้งเตียว 

7.8  กรณีที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนเน้นในรายวิชาใด เมื่อได้รับเกรดหรือค่าระดับ
คะแนนใหม่ ให้นำเกรดหรืดระดับคะแนนใหม่มาคำนวณในรายวิชานั้น โดยไม่นำเกรดหรือค่าระดับคะแนนเดิม
มาคำนวณในค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ทั้งนี้ให้นับจำนวน
หน่วยกิตสอบได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 8  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 
8.1  หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย

กว่า 180 หน่วยกิตและนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 5 ปี
การศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรก
ในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ 

8.2  หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 
หน่วยกิตและนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา 
แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตร
นี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ 

8.3  หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 
หน่วยกิตและนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา 
แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตร
นี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ 

 
หมวด 3 
หลักสูตร 

 
ข้อ 9 ประเภทและโครงสร้างของหลักสูตร 

9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นให้มีความรู้ ทักษะทาง
วิชาการและสามารถไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร 
ดังนี้ 

9.1.1  หมวดศึกษาท่ัวไป มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
9.1.2  หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรื ต้องมีจำนวนหน่วยกิตดังนี้ 

(1) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษาไมน่้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
(2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
(3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ 

หรือวิชาเอกและวิชาโท โดยจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกต้องมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิต
วิชาโทต้องมีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นวิชาเอกคู่ต้องมีจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 
30 หน่ายกิต ดังนั้นวิชาเอกคู่ต้องมีจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกติ ทั้งนี้จำนวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 



46 

9.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจำนวนหน่ายกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
9.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นให้มีความรู้

ความสามารถระดับสูง โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่ และ
สนับสนุนให้ได้ทำวิจัยทางวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

9.2.1  หมวดศึกษาท่ัวไป มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
9.2.2  หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ดังนี้ 

(1) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
(2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
(3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

9.2.3  หมวดวิชาเฉพาะในระดันบัณฑิตศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

9.2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
9.3  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการเป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่มีความรอบ

รู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมี
สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคของศาสตร์ในสาขาวิชานั ้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการหรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

9.3.1  หมวดศกึษาท่ัวไป มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่ายกิต 
9.3.2  หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ดังนี้ 

(1) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
(2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
(3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ 

หรือวิชาเอกและวิชาโท โดยจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกต้องมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิต
วิชาโทต้องมีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกติ ดังนั้นวิชาเอกคู่ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกรวมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ทั้งนี้จำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

9.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต  
หลักสูตรอาจจัดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง เพ่ือพันการเพ่ิมเติมความรู้และทักษะ

การปฏิบัติงานชั้นสูงแก่ผู้ที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว 
9.4  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรปริญญา

ตรีสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เน้นให้มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้
หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่และสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยหรือการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

9.4.1  หมวดศึกษาท่ัวไป มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
9.4.2  หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ดังนี้ 

(1) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
(2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
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(3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
9.4.3  หมวดวิชาเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาต้องจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 

หน่วยกิต 
9.4.4  หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

หมวด 4 
อาจารย์ ์

 
ข้อ 10  จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 

10.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
10.1.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี

ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

10.1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ำ
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่ยง ในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 

กรณีที่มีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

10.1.3  อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุติไม่ต่ำ
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเทา่ หรอืมีตำแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาชา
วิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

กรณีที่อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่สอนก่อนที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ต่อไปได ้

กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบท่า ต้องมีประสบการณ์การ
ทำงานที่เก่ียวข้องกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีชั่วโมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชานั้นๆ 

10.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
10.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี

ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

กรณีท่ีเป็นหลักสูตรเน้นทักษะด้านวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
กรณีที่ร่วมผลิตกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่ายงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี 
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10.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุติไมต่่ำ
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขอการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

กรณีที่เป็นหลักสูตรเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
ต้องมีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ซึ่งอาจเป็น
อาจารย์ประจำหรือเป็นบุคลากรมาจากหน่วยงานนั้นโดยมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีที่มีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหาก
เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั ้นๆ ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที ่มี
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 คน 

10.2.3  อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ำ
กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

กรณีที่อาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่สอนก่อนที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ต่อไปได ้

กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์การ
ทำงานที่เก่ียวขอ้งกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีชั่วโมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชานั้นๆ 

กรณีท่ีเป็นหลักสูตรเน้นทักษะด้านวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
 

หมวด 5 
การรับเข้าศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 11  การรับสมัครเข้าเป็นนิสิต 

11.1  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ต้องสำเร็จถ้าศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในหลักสูตร หรือ 
กรณีที่เป็นหลักสูตรแบบก้าวหน้าทั้งทำวิชาชีพ และทางวิชาชีพหรือทางปฏิบัติการ 

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
และมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในหลักสูตร อนึ่ง ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบ
ก้าวหน้า ต้องมีผลการเรียนที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 
3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
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11.2  การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
11.3  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนิสิตจากสาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย

หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เข้าเป็นนิสิต 
ข้อ 12  การข้ึนทะเปิยนเป็นนิสิต 

12.1  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะมีสภาพเป็นนิสิตก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนสิิตแล้ว 

12.2  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมทั้ง
ชำระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

12.3  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาใด ต้อง
ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสาขาวิชานั้น ทั้งนี้หากนิสิตจะโอนย้ายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13  การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต 
13.1  การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย 

13.1.1  คุณสมบัติของนิสิตที่ขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได้ คือ นิสิตที่ต้องการ
ย้ายสาขาวิชา นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนิสิต และนิสิตที่ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย 

13.1.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยคือ  
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที ่บรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือ

สาขาวิชาที่ขอเทียบโอน 
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
(4) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C หรือค่าระดับ

คะแนน 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
(5) จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนจะต้อง

รวมกันแล้วไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน 
(6) การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินชั้นปีและภาค

การศึกษาทีม่ีนิสิตศึกษาอยู่ 
(7) ให้นิสิตยื ่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหน่วยกิต ต่อสำนัก

วิชาการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก 
13.1.3  กรณีที่นิสิตได้ศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแล้ว ให้ใช้ผลการ

เรียนรู้ตามระดับข้ันคะแนนเดิมที่ได้รับ 
13.2  การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน 

13.2.1  คุณสมบัติของผู้ที่ขอเทียบโอนจากสถาบันอ่ืน คือ 
(1) ต้องมีคุณสมบัติขอผู้มัครเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(2) ต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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(3) ต้องเป็นหรือเคยป็นนิสิตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
เทยีบเท่าในหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

(4) ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกหรือให้พ้นสภาพนิสิต ดัวยเหตุถูก
ลงโทษทางวินัยจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน 

13.2.2  หลักเกณฑ์การขอเหยบโยนจากสถาบันอ่ืน คือ 
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่บรรจุหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชา

ที่ขอเทียบโอน  
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทยีบโอน 
(4) เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที ่มอบได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C หรือระดับ

คะแนน 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(5) จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือรายวิชาที่ขอเทียบโอนนับรวมกันแล้ว

ไมเ่กินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน 
(6) นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ

จำนวนหน่วยกิต รวมทั้งหมดของหลักสูตร จงึจะมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษา แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
(7) การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินชั้นปีและภาค

การศึกษาทีม่ีนิสิตศึกษาอยู่หรือได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
(8) นิสิตที ่ได้รับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน 

จะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 
(9) ให้นิสิตยื ่นคำร้องขอทียบโอนรายวิชาและหรือหน่วยกิต ต่อสำนัก

วิชาการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก ทั้งนี้ต้องเป็นผลการศึกษาที่
ได้รับก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 

กรณีท่ีนิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และประสงค์ที่จะศึกษา
ปริญญาตรทีี่สอง ใหย้กเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกติ 

13.3  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกติจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

13.3.1  คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 

13.3.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต คือ 
(1) การเทียนโอนความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร

ที่ผู้ขอเทียบโอนต้องการ 
(2) การประเมนิเพ่ือการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ในแต่ละรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(3) ผลการประเมินของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะเทียบโอนประสบการณ์
และความรู้ได้ต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกรด หรือค่าระดับคะแนน 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ทั้งนี้
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จะไม่มีการนำผลการประเมินมาคำนวณเป็นค่าระดับคะแนนฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และค่า
ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

(4) การบันทึผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

(5) การเทียบรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดของ
หลักสูตรที่ขอเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ข้อบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

(6) นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ จะต้องใช้เวลาศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่งน้อยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกต ิ

(7) ให้นิสิตยื่นคำรอ้งขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ต่อสำนักวิชาการ
ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษานั้นๆ 

ข้อ 14  ประเภทของสภาพนิสิต มี 2 ประเภท คือนิสิตสภาพปกติและนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 
14.1  นิสิตสภาพปกติ ได้แก่ 

14.1.1  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
14.1.2  นิสิตที ่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
14.1.3  นิสิตจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

14.2  นิส ิตสภาพว ิทยาท ัณฑ์ ได ้แ ก่ นิสิตท ี ่สอบได้ค ่าระด ับคะแนนเฉล ี ่ยสะสม 
(Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตั้งแต่ 1.50 ถึง 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

ข้อ 15  การลงทะเบียนเรียน 
15.1  การกำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.2  นิสิตสภาพปกติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่ 9 หน่ยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรยีนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นนิสิต
ที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ และเสนออธิการบดีเพ่ือทราบต่อไป 

15.3  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและ
เสนออธิการบดีเพ่ือทราบต่อไป 

15.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันอื่น และนิสิตต่างสถาบันสามารถลงทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเรื่องการศึกษาข้าม
สถาบัน 

15.5  การลงทะเบียนรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ในลักษณะเป็นผู้ร่วมฟัง
การบรรยาย นิสิตอาจกระทำได้ แต่ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดของภาคการศึกษานั้นๆ 
จะต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิตสำหรับนิสิตสภาพปกติ และไม่เกิน 15 หน่วยกิตสำหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ที่
ระบุไว้ในข้อ 15.2 หรือ15.3 

15.6  การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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15.7  การลงทะเบียนเรียนจะครบถ้วนสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียน ค่า
บำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดชำระค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายหลังวันที ่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าตามประกาศ
มหาวิทยาลัย กรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกำหนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รบัอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีไป 

15.8  นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตร
มีจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในข้อ 15.2 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่า
จำนวนหน่วยกิตท่ีเหลือได ้

ข้อ 16  การขอเพ่ิม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) 
16.1 การขอเพิ่มรายวิชา กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
16.2  การขอลดรายวิชา กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
16.3  การขอถอนรายวิชา (ติต W) กระทำได้หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

ปกติ และไม่เกิน 12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์นับจากวันเริ่มการรียนของภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชที่เพิกถอนจะบันทึก W ใน
รายงานผลการศึกษา 

16.4  การขอเพ่ิม ขอลด หรือถอนรายวิชา (ติด W) นั้น จำนวนหน่วยกิตรวมหลังจากการ
เพ่ิม ลด หรือถอนรายวิชา (ติด W) แล้วจะต้องป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้คือไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 
22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หนว่ยกติในภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังรายละเอียดในข้อ 
15.2 สำหรับนิสิตสภาพปกติ หรือไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังรายละเอียดในข้อ 15.3 สำหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 
 

หมวด 6 
ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
ข้อ 17  นิสิตต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา และคำธรรมเนียมการศึกษาตามจำนวนและระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ 18  การขอคืนคา่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

18.1  รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา นิสิตผู้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นมีสิทธิ์ขอเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาดังกลา่วคืนได้เต็มจำนวน 

18.2  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ว่ากรณีใดๆ 
18.3  กรณีที่นิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่ได้โดยไม่ต้อง

ชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ ทั้งนี้ นิสิตต้องชำระคา่ธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
18.4  กรณีที่นิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่จะต้อง

ชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหมแ่ละต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 19  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
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19.1 ในกรณีที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นภาค
การศึกษาฤดูร้อน นิสิตต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
เพื่อรักษาสภาพนิสิต หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด 
มหาวิทยาลัยจะให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

19.2  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิตให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 4 นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา 

ข้อ 20  การลาพักการเรียน 
นิสิตอาจยื่นคำรอ้งขออนุมัติลาพักการเรยีนต่อมหาวิทยาลัยได้ในกรณีต่อไปนี้ 
20.1  ได้รับทุนแลกเปลี ่ยนนิสิตระหว่างประเทศหรือได้รับทุนอื ่นใด ซึ ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
20.2  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมชั้น 1 ที่รักษาเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 
20.3  มีเหตุจำเป็นส่วนตัวอ่ืนๆ ที่อธิการบดีเห็นสมควร 
20.4  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคำรัองต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด เมื่อได้รับอนมุตัิ

แลัวต้องแจ้งให้งานทะเบียนทราบ 
20.5  การลาพักการเรียนให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความ

จำเป็นต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนใหม่ 
20.6  ในกรณีที่นิสิตได้รับการอนุมัติให้ลาพักการรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวม อยู่ใน

ระยะเวลาการศึกษาด้วย 
20.7  ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนนิสิตต้องชำระค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม

ชื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพ่ือรักษาสภาพนิสิตอย่างต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษา
ปกติตามกำหนด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด 
จะพ้นสภาพนิสิตตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 

ข้อ 21  เวลาเรียน นิสิตที่มีสทิธิ์จะได้รับการวัดและการประเมินผลการที่ศึกษาในรายวิชาใดๆ จะต้อง
มีเวลาเรียนในรายวิพานั้นๆไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลา
เรียนต่ำกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดและการประเมินผล
การศึกษาก็ไดั ทัง้นี้ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นต้องเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ 22  ระบบการประเมินผลการศึกษา 
22.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบ่งค่า

ระดับคะแนนเป็น 8 ช่วงคะแนน ดังนี้ 
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ค่าระดับคะแนน เกรด ความหมาย 
4.00 A ดีเลิศ (Exceptional) 
3.50 B+ ดีมาก (Very Good) 
3.00 B ดี (Good) 
2.50 C+ ค่อนข้างดี (Fair) 
2.00 C พอใช้ (Satisfactory) 
1.50 D+ ค่อนข้างอ่อน (Quite poor) 
1.00 D อ่อนมาก (Very Poor) 

0 F ตก (Fall) 
โดยจะกระทำได้ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
22.1.1 ในรายวิชาทีน่ิสิตเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับขัน้ 
22.1.2  เปลี่ยนจาก I ก่อนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียน 
22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเว้นรายวิชาโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

22.2  นอกจากค่าระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามข้อ 22.1 แล้ว ยังอาจ
ประเมินผลการศึกษารายวิชาได้โดยไม่มีค่าระดับคะแนนได้ดังนี้ 

เกรด ความหมาย 
I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S พอใจ (Satisfactory) 
O พอใจมาก (Outstanding) 
U ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
W ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
WA รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียน (Waive) 
IP การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 
RF รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้ F 
RD รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ D 
RD+ รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ D+ 
RC รายวิชาที่ไดล้งทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ C 
RC+ รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาที่ได้ C+ 
TR รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน 
CS รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 
CE รายวิชาที่ได้รบัการเทียบโอนโดยการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
CT รายวิชาทีไ่ดร้บัการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรือการอบรม 
CP รายวิชาที่ได้รบัการเทียบโอนโดยการจัดทำแฟ้มสะสมงาน 

22.3  การให้เกรดที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
22.3.1  การให้เกรด I จะกระทำได้ในกรณีที่นิสิตยังทำงานที่เป็นส่วนประกอบของ

การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งได้รับการอนุมัติให้สอบภายหลังได้ และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาโดยความห็นชอบของคณบดี แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเพื่อขอ
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เปลี่ยนเกรด I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นเกรด I จะเปลี่ยนเป็นเกรด 
F หรือ U แล้วแต่กรณีโดยอัตโนมัติ 

22.3.2  การให้เกรด S จะกระทำได้เมื่อผลการประเมินเป็นที ่พอใจในรายวิชาที่
หลักสูตรกำหนดไว้ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่มีค่าระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

22.3.3  การให้เกรด O จะกระทำได้เมื่อผลการประเมินเป็นที่พอใจมากในรายวิชาที่
หลักสูตรกำหนดไว้ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่มีค่าระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเป็นพิศษ
โดยไม่นับหน่วยกิต 

22.3.4  การให้เกรด U จะกระทำได้เมื่อการประเมินผลไม่เป็นที่พอใจในรายวิชาที่
หลักสูตรกำหนดไว้ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่มีระดับคะแนน หรือรายวิชาทีน่ิสิตขอลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษ
โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต หรือรายวิชาทีน่ิสิตไม่สามารถปลี่ยนเกรด I ได้ตามกำหนต 

22.3.5  การให้เกรด W จะกระทำได้หลังจากที่นิส ิตได้รับการอนุมัติให้ขอถอน
รายวิชาตามข้อ 16.3 หรือนิสิตลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

22.3.6  การให้เกรด WA จะกระทำได้เมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย 
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องสามารถให้ดำเนินการได้ 

22.3.7 การให้เกรด  IP จะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่มีการสอนและหรือการทำงานอย่างต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกต ิ

22.3.8 การให้เกรด R จะกระทำได้ในกรณีที่การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนเน้น
เนื ่องจากผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้เกรด F, D, D+, C หรือ C+ เมื ่อผลการเรียนของรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนเน้นใหม่นั้นเป็นเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ให้เปลี่ยนผลการเรียนใน
รายวิชาเดิมที่อยู่ในภาคการศึกษานั้นๆ เป็น RF, RD, RD+, RC หรือ RC+ 

22.4 การให้เกรด F นอกเหนือจากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามข้อ 22.1 แล้ว จะกระทำได้ใน
กรณี ต่อไปนี้ 

22.4.1  ในรายวิชาที่นิสิตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เนื ่องจากมีเวลาเรียนใน
รายวิชานั้นๆน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นตามขัอ 21 

22.4.2  เมื ่อนิสิตกระทำผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้เกรด F 
เนื่องจากนิสิตที่ทำการทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตามข้อ 26.1 

22.4.3  เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 
22.4.4  นิสิตที ่ขาดสอบและไม่ได ้ต ิดต ่อขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 
22.5  การให้เกรด TR จะกระทำได้ในกรณีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและ

โอนหน่วยกิตในข้อ 13 
22.6  การให้เกรด CS จะกระทำได้ในกรณีที ่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ ่มวิชาจาก

ความรู ้และประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

22.7  การให้เกรด CE จะกระทำได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ ่มวิชาจาก
ความรู้และประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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22.8 การให้เกรด CT จะกระทำได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจาก
ความรูป้ระสบการณ์ โดยนิสิตผ่านการฝึกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

22.9  การให้เกรด CP จะกระทำได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจาก
ความรู้และประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 23  การประเมินผลการศึกษาและการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
23.1  การประเมินผลการศึกษาใหก้ระทำเม่ือสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
23.2  การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคำนวณได้ 

ดังนี้ 
23.2.1  ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยประจำภาค (Grade -Point Average : GPA) ให้

คำนวณผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาโดยนำผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
คะแนนที่นิสิตได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษานั้น 

23.2.2  ค ่าระด ับคะแนนเฉล ี ่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : 
CGPA) ให้คำนวณจากผลการเรียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคำนาณ โดยนำผลรวมของผล
คูณของจำนวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนที่นิสิตได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจำนวน
หน่วยกิตทุกรายวิชาที่ใช้คำนวณ 

23.3  การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : 
CGPA) ให้คำนวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้
สามารถนำมาปัดเศษเพิ่มขึ้นเป็น 1 แล้วนับรวมกับทศนิยมตำแหน่งที่สอง แต่หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ า
น้อยกว่า 5 ให้ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ออก 

23.4  ในกรณีที่ถ้าได้เกรด I ในรายวิชที่มีการวัดและประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ให้รอ
การคำนวณต่างระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน จนกว่าเกรด I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 24  การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนเน้น 
24.1  นิสิตได้รับเกรด F, U หรอื W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ำอีกจนกว่าจะได้รับเกรดเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 
24.2 นิสิตที่ได้รับเกรด F, U หรอื W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ำอีกหรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนได้ 
24.3  นอกจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 24.1 และข้อ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาที่ได้รับ D, D+, C, C+ อีกครั้งกไ็ด้ การลงทะเบียนเรยีนตามที่กล่าวนี้เรียกว่า "การเรียนเน้น" 
24.4  ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนเน้น จะได้รับการแก้ไขเกรดในรายวิชานั้น การ

คำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้คิดค่าระดับคะแนนที่
ได้รับการแก้ไขนั้นแทนโดยคิดคำนวณหน่วยกิตเพียงครั้งเตียว 

ข้อ 25  การจำแนกสภาพนิสิต 
25.1  การจำแนกสภาพจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดู

ร้อนสุดท้ายสำหรับนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับปริญญา เว้นแต่นิสิตที่
เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรก ให้จำแนกสภาพนิสิตเมือ่สิ้นปีการศึกษานับตั้งแตเ่ริ่มเขา้ศึกษา 



57 

25.2  ผลการเรียนในภาคการศึกษฤดูร้อน ให้นำไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 
1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่นิสิตผู้นั้นได้ลงทะเบียนและมีจำนวนหน่วยกิตเพ่ือคำนวณในการจำแนกสภาพนิสิต 

25.3 การจำแนกสภาพนิสิตให้พิจารณาว่าเป็นนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 14 ประเภทของสภาพนิสิต 

ข้อ 26  การลงโทษนิสิตผู้กระทำความผิด 
26.1  นิสิตที่ทำการทุจรติด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ให้ได้รับเกรด F 

ในรายวิชาที่กระทำผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอน
มาแล้วให้ได้ผลการเรียนตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบก็ให้ดำเนินการสอบตามปกติและให้
ได้ผลการเรียนตามที่สอบได้จริง และหรือพิจารณาสั่งพักการศึกษานิสิตผู้นั้นอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา และหรืออาจให้พ้นสภาพนิสิตก็ได้ 

26.2  ถ้านิสิตกระทำผิดหรือร่วมกระทำผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการ
ประจำคณะวิชาที่นิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี โดยคณบดีของคณะวิชาที่นิสิตสังกัดอยู่
เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจำคณะวิชา และแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือดำเนินการต่อไป 

26.3  การพักการศึกษาของนิสิตตามคำสั่งให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระทำผิดนั้น 
โดยให้มีเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา และ
นิสิตที่ถูกพัการศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษาปกติ เพื ่อรักษาสภาพนิสิตอย่างต่อเนื ่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด หากนิสิตไม่ได้
ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด จะพ้นสภาพนิสิตตามเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในข้อ 19.1 

ข้อ 27 การพันสภาพนิสิต นิสิตจะพันสภาพการเป็นนิสิต ได้ในกรณดัีงต่อไปนี้ 
27.1  เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว 
27.2  เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ อย่าง

ครบถว้น และไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
27.3  เม ื ่อม ีการจำแนกสภาพการเป ็นน ิส ิตและได ้ค่ าระดับคะแนนเฉล ี ่ยสะสม 

(Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ำกว่า 1.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
27.4  เมื ่อเป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์แล้วมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative 

Grade-Point Average : CGPA) ต่ำกว่า 1.80 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติที่มีการ
จำแนกสภาพการเป็นนิสิตต่อเนื่องกัน 

27.5  เป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 4 ภาคการศึกษาปกติต่อนื่องกันแล้วยังไม่พ้นสภาพวิทยา
ทัณฑ ์

27.6  เมื ่อระยะเวลาการศึกษาครบ 12 ปีการศึกษาสำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี
การศึกษา หรือมีระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปีการศึกษา สำหรับหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่มีจำนวนหน่วยกิต 
สอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรหรือมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 
ต่ำกว่า 2.00 การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร 

27.7  เมื่อมหาวิทยาลัยให้พันสภาพนิสิตตามข้อ 19.1 ที่กำหนดให้นิสิตพ้นสภาพเมื่อนิสิต
ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด 

27.8  เมื่อทำผิดระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประกาศให้พ้นสภาพการ
เป็นนสิิต 
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27.9  ตราจสอบพบในภายหลังว่า 
27.9.1  แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนิสิตอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลง

เอกสารหลักฐานดังกล่าว 
27.9.2 ขาดคุณสมบัติของผู้สมคัรเข้าเป็นนิสิตตามข้อ 11.1 

27.10  เสียชีวิต 
ข้อ 28  การคืนสภาพนิสิต ผู้ที่พ้นสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไม่ได้

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนดตามข้อ 19.1 มีความประสงค์ที่
จะขอกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคำร้องต่ออธิการบดีเพ่ือขอสภาพนิสิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ 

 
หมวด 8 

การสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตร 
 

ข้อ 29  คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา 
29.1  มีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

29.1.1 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศกึษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 
ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา 
นับตั้งแต่วันลงทะบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตาม
ข้อ 8.1 

29.1.2 หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 ภาค
การศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา 
นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตาม
ข้อ 8.2 

29.1.3 หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ภาค
การศึกษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่
วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.3 

29.2  ศึกษาและสอบได้ครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
29.3  ได้ค ่าระด ับคะแนนเฉล ี ่ยสะสม  (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) 

ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
29.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤตเิสื่อมเสียตลอดระยะวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
29.5  สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ 

Exit Exam ตามข้อบังคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 30  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรระดับปรญิญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 

ปี หรือ 5 ปี หรือ 4 ปี) แล้ว แต่ได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 
ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ทั้งนี้ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade- Point 
Average : CGP) ไม่ต่ำกว่า 1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 31  การให้ปริญญาเกียรตินิยม นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับปริญญาเกียรตินิยม ต้องมี
คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 29 และคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วนทุกประการ ดังนี้ 

31.1  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
31.1.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอครบตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาการศึษาที ่กำหนดคือ ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปี
การศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรก
ในหลักสูตรนี้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1 สำหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ
หรือ 10 ปีการศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ8.2 สำหรบัหลักสูตร 5 ปีการศึกษา และไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปี
การศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรก
ในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.3 สำหรับหลักสูตร 4 ปี
การศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาการศึกษาหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอ่ืนทีอ่ธิการบดีเห็นสมควร 

31.1.2  ได้ค ่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : 
CGPA) ของทุกรายวิชาไม่น้อยว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

31.1.3  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไม่เคยได้เกรด F, D, D+ 
หรือ U และไม่เคยเรียนซ้ำหรือเรียนเน้นในรายวิชาใดๆ 

31.14  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และ 

31.1.5  สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (comprehensive 
Exam) หรือ Exit Exam ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

31.2  เกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
31.2.1  ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดคือ ต้องศึกษในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปี
การศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรก
ในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1 สำหรับหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 6 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
การศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.2 สำหรับหลักสูตร 5 ปีการศึกษา และไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
ปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วัน
ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.3 
สำหรับหลักสูตร 4 ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาที่นิสิตลาพักการศึกษาหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่
อธิการบดีเห็นสมควร 

31.2.2  ไดค้่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-point Average : CGPA) ของ
ทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

31.2.3  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไม่เคยได้เกรด F, D, D+ หรือ U 
และไม่เคยเรียนซ้ำหรือเรียนเน้นในรายวิชาใดๆ 

31.2.4  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และ 
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31.2.5  สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ 
Exit Exam ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 32  การอนุมัติการสำร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเฉพาะผู้มี
คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาครบตามข้อ 29 ข้อ 30 และหรือข้อ 31 โดยให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเป็นวันสำเร็จการศึกษาของนิสิตผู้นั ้น และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ข้อ 33  การเพิกถอนการสำเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 
เมื่อความปรากฎแก่สภามหาวิทยาลัยว่า นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาบัตรแล้ว เป็น

ผู้ขาดคุณสมบัติหรือกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการเข้าศึกษา เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานในการจัด
การศึกษาและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการศึกษา ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนในกรณีที่เกิดขึ้น และจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเข้าสู่การ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด หากผลการพิจาณาปรากฏชัดเจนว่า นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับ
ปริญญาบตัรแล้ว เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการเข้าศึกษา ให้สภามหาวิทยาลัย
มีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของนิสิตผู้นั้น และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

(ดร.ประภากร สมิติ) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยวสเทิร์น 
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ภาคผนวก ก 
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สมุดบันทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม 
การเขา้พบอาจารย์ท่ีปรึกษา  

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
 
ชื่อ-สกุล...............................................................................รหัสนิสิต................................................ 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................................................... 
 
 

คำชี้แนะ 

• สมุดบันทึกนี้ใช้สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปรีคลินิก 
• นสิิตทุกคนจำเป็นจะต้องนำสมุดบันทึกเล่มนี้ติดตัวไปทุกครั้ง เมื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา  
• ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับทราบในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของทางคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่นิสิตเข้าร่วม  
• นสิิตต้องเข้าทำการประเมินภาวะซึมเศร้าและความเครียดอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
• ไม่อนุญาตให้เก็บสมุดบันทึกเล่มนี้ไว้กับที่ตัวนิสิตเอง หลังจากใช้พบอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วให้

นำคืนที่ฝ่ายกิจการนิสิต 
• หากทำเอกสารสูญหาย นิสิตจะไม่มีคะแนนกิจกรรมและความประพฤต ิ

 
เอกสารฉบับนี้เป็นความลับระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หา้มนำไปเผยแพร่ 
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ตารางบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ครั้งที่ วันที่ 

ชั้นปีที่ศึกษา 
ณ วันที่พบ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

GPA 
ของภาคการศึกษา

ล่าสุด 
หัวข้อที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ลายมือชื่ออาจารย์
ที่ปรึกษา 
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ตารางบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 
วัน/เดือน/ปี ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม หน้าที่ 
ลายมือชื่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
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ตารางบันทึกการประเมินภาวะซึมเศร้าและความเครียดของนิสิต 
ประเมินอย่างนอ้ยปีการศึกษาละ 1  ครั้ง  

 
 

เข้ารับการประเมินภาวะซึมเศร้าที่ QR code

 

 
เข้ารับการประเมินความเครียดที่ QR code   

 
 

ครั้งที่ วันที่ 
ประเมินภาวะซึมเศร้า ประเมินความเครียด ลายมือชื่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษา คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 
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ผลงานดีเด่น รางวัล และเกียรติคุณท่ีได้รับ 

วันที่ รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่ได้รับรางวัล 
ลายมือชื่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
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การติดต่อ 
 

หากนิสิตต้องการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในเชิงลับ นิสิตสามารถนัดหมายอาจารย์ได้โดยตรง หรือติดต่อผ่าน
ทางฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :  089-0208680 อ.ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา 
   081-8041710 อ.นท.ญ.ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก 
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ภาคผนวก ข 
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แบบประเมินความก้าวหน้าของนิสิตรายบุคคล 
 
 

ลัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยา เวสเทิร์น 
 
 

 
ชื่อ-สกุล...............................................................................รหัสนิสิต................................................ 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................................................... 
 
 
 
1.การลงทะเบียนเรียน 

ครั้งที่ จำนวนหน่วยกิต ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
ผลการประเมิน 

/ = เป็นไปตามแผน / = เป็นไปตามแผน 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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2. ความก้าวทางการศึกษา 
ภาค

การศึกษา 
 

ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย

สะสม 

ผลการประเมิน 

/ = เป็นไปตามแผน 
X = ไม่เป็นไปตาม
แผน 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

หมายเหตุ 
กรณีท่ีไม่เป็นไปตามแผน ระบุมีวิธีและผลการแก้ปัญหา
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. ตารางประเมิน Formative Evaluation เจตคติต่อการเป็นนิสิตแพทย์ 

ครั้งที่  
 

ภาค
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
ความเห็น
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

ผลการประเมิน 

/ = ไม่มีปัญหา X = มีปัญหา 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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หมายเหตุ 
กรณีท่ีมีปัญหา ระบุวิธีและผลการแก้ปัญหา
................................................................................................ ..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
........................................................................................................................................................................ ..... 
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4. การประเมนิตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
ภาค

การศึกษา
ที่ 1 

ภาค
การศึกษา

ที่ 2 

ภาค
การศึกษา
ฤดูร้อน 

ภาค
การศึกษา

ที่ 1 

ภาค
การศึกษา

ที่ 2 

ภาค
การศึกษา
ฤดูร้อน 

ภาค
การศึกษา

ที่ 1 

ภาค
การศึกษา

ที่ 2 

ภาค
การศึกษา
ฤดูร้อน 

(1) ประพฤติตนและปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม 

         

(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและศาสตร์เกี่ยวข้อง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวินิจฉัย ดูแลรักษา
และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม สมเหตุผลและ
ปลอดภัย 

         

(3) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและประชาชน 

         

(4) สื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และ
ประชาชน 

         

(5) สื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรใน
ระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         

(6) พัฒนาความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่องและ
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
(1) ประพฤติตนและปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม 

ปฏิบัติด้วยตนเอง 
และชักชวนผู้อ่ืน 
หรือเป็นแบบอย่าง
ให้กับผู้อ่ืน 
 

ปฏิบัติด้วยตนเอง 
และชักชวนผู้อ่ืน 
 

ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

ปฏิบัติเมื่อได้รับ
คำแนะนำ 

ไม่ปฏิบัติ 

(2) ประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและศาสตร์
เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการ
วินิจฉัย ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยอย่าง
เป็นองค์รวม สมเหตุผลและปลอดภัย 

รวบรวมข้อมูล
บุคคล/ ครอบครัว/
ชุมชนโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
ศาสตร์เกี่ยวข้อง
ร่วมกับการสัมภาษณ์ 
การ สังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความ สำคัญของ
ข้อมูลได้ ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นส่วน 
ใหญ ่

รวบรวมข้อมูล
บุคคล/ ครอบครัว/
ชุมชนโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
ศาสตร์เกีย่วข้อง
ร่วมกับการสัมภาษณ์ 
การ สังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความ สำคัญของ
ข้อมูลได้ ถูกต้องปาน
กลาง 

รวบรวมข้อมูล
บุคคล/ ครอบครัว/
ชุมชนโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
ศาสตร์เกี่ยวข้อง
ร่วมกับการสัมภาษณ์ 
การ สังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความ สำคัญของ
ข้อมูลได้ ค่อนข้าง
น้อย 

รวบรวมข้อมูล
บุคคล/ ครอบครัว/
ชุมชนโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและ
ศาสตร์เกี่ยวข้อง
ร่วมกับการสัมภาษณ์ 
การ สังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความ สำคัญของ
ข้อมูลได้น้อย 

ไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลบุคคล/ 
ครอบครัว/ชุมชนโดย
ใช้ความรู้ เทคโนโลยี
และศาสตร์เกี่ยวข้อง
ร่วมกับการสัมภาษณ์ 
การ สังเกตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงสรุป 
ใจความ สำคัญของ
ข้อมูลได้ 

(3) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและประชาชน 

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตาม ขั้นตอนและ
เทคนิคตามแนว 
ทางการปฏิบัติการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตาม ขั้นตอนและ
เทคนิคตามแนว 
ทางการปฏิบัติการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

ปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนและเทคนิค
ตามแนว ทางการ
ปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค

ปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนและเทคนิค
ตามแนว ทางการ
ปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค

ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามขั้นตอนและ
เทคนิคตามแนว 
ทางการปฏิบัติการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
ป้องกันโรคในระดับ
บุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและประชาชน
ได้ครบถ้วน 

ป้องกันโรคในระดับ
บุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและประชาชน
ปานกลาง 

ในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและ
ประชาชนได้ค่อนข้าง
น้อย 

ในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและ
ประชาชนได้น้อย 

ป้องกันโรคในระดับ
บุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและประชาชน
ได้ 

(4) สื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ 
และประชาชน 

ปฏิบัติต่อผู้ป่วย ญาติ 
และประชาชน ด้วย
วาจาสุภาพนุ่มนวล 
คำนึงถึงความ
ต้องการและการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
อย่างเทา่เทียมกัน 
เป็นส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติต่อผู้ป่วย ญาติ 
และประชาชน ด้วย
วาจาสุภาพนุ่มนวล 
คำนึงถึงความ 
ต้องการและการมี
ส่วนร่วมของ 
ผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 
ปานกลาง 

ปฏิบัติต่อผู้ป่วย ญาติ 
และประชาชน ด้วย
วาจาสุภาพนุ่มนวล 
คำนึงถึงความ 
ต้องการและการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 
เป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติต่อผู้ป่วย ญาติ 
และประชาชน ด้วย
วาจาสุภาพนุ่มนวล 
คำนึงถึงความ 
ต้องการและการมี
ส่วนร่วมของ 
ผู้ใช้บริการ รวมทั้ง
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 
น้อยมาก 

ไม่ปฏิบัติต่อผู้ป่วย 
ญาติ และประชาชน 
ด้วยวาจาสุภาพ
นุ่มนวล คำนึงถึง
ความต้องการและ
การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งไม่
ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน 
 

(5) สื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และ
บุคลากรในระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสานงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพกับทีม
สุขภาพทุก ระดับ
เพ่ือให้กิจกรรม
พยาบาล บรรลุตาม
แผนที่วางไว้ได้เป็น 
ส่วนใหญ่ 

ประสานงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพกับทีม
สุขภาพทุก ระดับ
เพ่ือให้กิจกรรม
พยาบาล บรรลุตาม
แผนที่วางไว้ได้ปาน
กลาง 

ประสานงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพกับทีม
สุขภาพทุก ระดับ
เพ่ือให้กิจกรรม
พยาบาล บรรลุตาม
แผนที่วางไว้ได้
ค่อนข้างน้อย 

ประสานงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพกับทีม
สุขภาพทุก ระดับ
เพ่ือให้กิจกรรม
พยาบาล บรรลุตาม
แผนที่วางไว้ได้น้อย 

ไม่สามารถ
ประสานงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพกับทีม
สุขภาพทุก ระดับ
เพ่ือให้กิจกรรม
พยาบาล บรรลุตาม
แผนที่วางไว้ได้ 
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ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
(6) พัฒนาความรู้ ความสามารถและพฤติกรรม
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ
พฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ
พฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดย
ต้องการชี้แนะจาก
ผู้อื่นเป็นบางครั้ง 

พัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ
พฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดย
ต้องการชี้แนะจาก
ผู้อื่นบ่อยครั้ง 

พัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ
พฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดย
ต้องการชี้แนะจาก
ผู้อื่นเกือบทุกครั้ง 

ไม่สามารถพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ
และพฤติกรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของตนเอง 

 
 


