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ประวัติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด มีคุณภาพตามมาตรฐาน เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคม  
ปณิธาน: ผลิตแพทย์สู่ระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีวินัย 

ใฝ่รู้ ให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจ สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม อุทิศตนเพื่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตแพทย์ปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานสากล มีคุณค่า จิตอาสา พัฒนาตนเองและสังคมไทย 
 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ 
แพทยสภา ที่มีสมรรถนะสูง ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพี่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานใน ระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นระบบปฐมภูมิและการเชื่อมโยงกับทุติยภูมิและตติย
ภูมิ 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพี่อพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การ 
ประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ ชุมชนและสังคม 

3. ให้บริการวิชาการด้านวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม 
 
คำนิยม :   MEDWTU 

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

 
ความสำคัญของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ 2/2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (รัฐมนตรีว่าการทบวง 
มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึษาเอกชนที่ได้สถาปนาข้ึนเนื่อง
ในวโรกาสที่พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถปนพระอิสริยศกัดิ์ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขต
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ภูมิภาคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริการพัฒนา
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันอุดมศึกษาอกชน เปิดดำเนินการสอน 10 คณะวิชา 35 หลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 12 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 8 หลักสตูร 
มีการจัดการเรียนการสอนใน 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกาญจนบุรี (ตั้งอยู่เลขที่ 600 ตำบลสระลงเรือ  
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี) วิทยาเขตบุรีรัมย์ (ตั้งอยู่เลขที่  123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-
สตึก) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์) และวิทยาเขตวัชรพล (ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัย
ราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี)  เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ได้มีโอกาส
เข้าถึงการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคปกติ และการศึกษาทางไกล โดยมีวิทยาลั ยการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายดำเนินการ 

ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ใน
ระยะเวลาอันสั้น ขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง และผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่มีอายุยืนยาวข้ึน เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มข้ึน ทำให้ความต้องการการดูแลสุขภาพอนามัยของประชากรจากบุคลากร
ทางการแพทย์มีอัตรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ให้สิทธิผู้ลงทะเบียนรับบริการในระบบที่ยากไร้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย มีการยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อ
ให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ประชากรอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทำให้ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์มี
เพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจของแพทยสภา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 พบว่าประเทศไทยมีแพทย์ทั้งหมด 
58,490 คน ในจำนวนน้ีมีแพทย์ที่ยังประกอบวิชชีพและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอยู่ 54,763 คน เมื่อเทียบ
กับจำนวนประชากรไทยซึ่งมีประมาณ 66 ล้านคน จะเห็นว่าแพทย์หนึ่งคนต้องให้การดูแลประชากรมากกว่า
1,200 คน ในขณะที่ในแต่ละปีการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนสามารถผลิตแพทย์ได้
เพียงไม่เกิน 3,000 คน แม้ว่าจะมีบางส่วนไปศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์จากต่างประเทศแต่มีจำนวนไม่มาก
นัก นอกจากนี้การเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของ
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และรวมถึการ
สาธารณสุข ทำให้มีการเคลื่อนย้ายประชากร การเกิดโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงาน ซึ่ง
หมายรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขประกอบกับภาระงานที่หนัก ทำให้แพทย์ที่อยู่ในระบบ
ภาครัฐลาออกเป็นจำนวนมาก มีผลให้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทวีความรุนแรมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 10,000 คน ของประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียนที่องค์การอนามัยโลกสำรวจ
เมื่อปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีแพทย์เพียง 3.9 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเป็นอันดับที่ 6 จาก 10 
ประเทศของภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่อีกหลายประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ที่มแีพทย์มากกว่า 10 คนต่อประชากร 
10,000 คน (World Health Statistic 2014, WHO) 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็นในการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ ที่มีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน และ
การพัฒนาประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยศาสตร์สุขภาพหลายสาขาวิชา อาทิช่น 
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สาขาวิชาทันตกรรม สาขาวิชาการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จึงมีเครือข่ายความร่วมมือจากสถานศึกษาภาคปฏิบัตทิั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในสถานพยาบาลและชุมชนที่ถือเป็นจุดแข็งในการจัดการเรียนการสอนให้นิสิต
ได้มีแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือในภาคปฏิบัติที่หลากหลาย ช่วยสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะการประกอบวิชชีพ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ
ได ้

คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะวิชาใหม่ที่จัดต้ังข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการประชุมสภา
มหาวิทยลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และหลักสูตรแพทยศาสตบัณฑิต ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2561 จัดต้ังข้ึนเพื่อผลิตแพทย์รองรับความต้องการกำลังคนและระบบบริการสุขภาพของประเทศ
โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิ ตามนโยบายของประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ 

1) นโยบายปฏิรปูประเทศด้านสาธารณสุข เน้นการพฒันาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อใหป้ระชาชนชาว
ไทยได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิทีเ่ป็นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 

2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐ และมาตรา 55 บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการใหป้ระชาชนได้รับหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยบริการสาธารณสุขดังกล่าวต้องครอบคลุม การ
ส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งรัฐต้องพัฒนาการ
บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรา 258 ช. ด้านอื่น ๆ  (5) 
บัญญัตให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศโดยให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล
ประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 

3) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้ระบุให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพิม่ 
กระจายบุคลากรทางการแพทย์ไปยงัพื้นที่อำเภอ ตำบล เพือ่ให้บริการอย่างทั่วถึงและสง่เสรมิให้ชุมชนป็นฐาน
ในการสร้างสุขภาพทุกพื้นที ่

4) พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ "บริการสุขภาพปฐมภูมิ" เป็น บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม 
ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสขุภาพการควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ
วินจิฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิที ่ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื ่อมโยงกับ
ครอบครัว ชุมชน และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิแลตติยภูมิ และ "คณะผู้ให้บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ" หมายความถึง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรม
ด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และตามมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญติระบบสขุภาพปฐมภูมิ ระบุว่า ให้จัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
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ภูมิในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการและพื้นที่ หากหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่มีหรือมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่เพียงพอกับจำนวน
ผู้รับบริการ ให้หน่วยบริการดังกล่าว จัดให้มีแพทย์อื่นซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายช่ือใน
เขตพื้นที่ของหน่วยบริการ ปฐมภูมินั้นตามมาตรา 22 รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา 21 ภายในกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงสาธารณสุขรว่มกับกระทรวงศึกษาธิกรและ สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ
เพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชนใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 

5) นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2544 ทำให้การเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพของประชาชนมีมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการกำลังคนในระดับปฐมภูมิ เช่น  สถานีอนามัย หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) และ โรงพยาบาลต่างๆ มีมากข้ึน 

6) นโยบายด้านกำลังคนของหน่วยบริการปฐมภูมิ นโยบายหมอครอบครัว การพัฒนาระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอ (district health system) และการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (primary care cluster: 
PCC) ซึ่งนโยบายเหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการกำลงัคนด้านสุขภาพมากข้ึนกว่าปกติ โดนเฉพาะแพทย์ในระบบ
ปฐมภูมิ 

7) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายรองรับระบบบริการปฐมภูมิ โดยให้
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดบริการปฐมภูมิโดยการลงทะเบียนและเป็นเครือข่ายการรับ-ส่ง
ต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ ดังจะเห็นจากการวิจัย "การจัดระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิในเขตเมือง กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2560" พบว่าในกรุงเทพมหานครมีหน่วยบริการปฐมภูมิ 
จำนวน 270 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำแนกเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาครัฐ 
จำนวน 94 แห่ง หน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน  จำนวน 176 แห่ง อย่างไรก็ดีหน่วยบริการปฐมภูมิที่
ลงทะเบียนยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคลินิกและโรงพยบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทุก
ประเภทที่มีจำนวนถึง 4,562 แห่ง แสดงให้เห็นถึงความต้องการการดูแลในระบบปฐมภูมิอีกมากในเขต
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้กล่าวอภิปราย "แลไปข้างหน้า: ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรงุเทพมหานคร" มุมมองเชิง
บริหาร ในประเด็นทิศทางการปฏิรูปสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13 ในการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ: Service Plan Sharing เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2562 ว่า "การปฏิรูประบบ
สุขภาพในพื้นที่ กทม. จะต้องมีการพัฒนาระบบสขุภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง โดยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ต่อยอด
เช่ือมโยงกับระบบที่มีอยู่เดิม โดยแบ่งพื้นที่ร่วมกันทำงานเป็นเครือข่ายรัฐ เอกชน สร้างการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาสังคม สร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการ รวมทั้งทำให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม" 

8) นโยบายกำลังคนด้านสุขภาพ: คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนด้าน
สุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2561-2570) เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับความท้าทายในอนาคตที่เพิ่มขึ้นหลาย
ด้าน โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้า ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และความ
เหลื่อมล้ำด้านต่งๆ ที่ยังคงมีอยู่ โดยมุ่งปฏิรูประบบการผลติ การกระจายและบริหารจดัการกำลังคน บูรณาการ
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ทุกภาค ส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับบริการปฐมภูมิ พร้อมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล และกระทรง
สาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนากำลังคนที่จะผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายในระยะเวลา 10 
ปี โดยได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
สถาบันอุดมศึกษา ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งเป้าหมายมีแพทย์เวชศสตร์ครอบครัวครบ 6,500 ทีม
ภายใน 10 ปี และจากการวิจัย "การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนดา้นสุขภาพสำหรับระบบบริการระดับ
ปฐมภูมิในอนาคต (พ.ศ.2569)" ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าในสถานการณ์ปกติ (health need 
method) ระดับปฐมภูมิ ปี 2569 มีความต้องการแพทย์ 9,826-12,009 คน และเมื่อใช้ health demand 
method พบว่า มีความต้องการแพทย์เพิ่มข้ึนมากในปี 2569 ถึง 23,523-28,751 คน สะท้อนความต้องการ
ในการผลิตแพทย์เพื่อให้บริการในระบบปฐมภูมิเป็นจำนวนมาก 

การผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศในประเด็น (1) กำลังคนด้านสุขภาพ คือ เติมส่วนขาดในระบบเพิ่มสัดส่วนบุคลากร
สุขภาพต่อประชากรในระดับประเทศให้เพียงพอสอดคล้องกับระดับการพัฒนาและลดควาเหลื่อมล้ำของการ
กระจายบุคลากรสุขภาพระหว่างเขตสุขภาพ/ภูม ิภาคลง และ (2) สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ คือ 
สถาบันการศึกษาจะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดี ให้บริการสุขภาพอย่างมีหัวใจแห่
ความเป็นมนุษย์ เพื่อสนองตอบต่อระบบบริการปฐมภูมิหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2564) ซึ่งแพทย์ที่สถาบันผลิตจะเรียนรู้ในเรื่องการแพทย์พื้นฐานในแต่ละสาขา ระบบบริการ สุขภาพแบบ
บูรณาการ ครอบคลุมถึระบบบริการปฐมภูมิ ฝึกปฏิบัติงนจริงตามมาตรฐานทั้งในโรงพยาบาลทุกระดับ ใน
ระดับปฐมภูมิจะฝึกที่ Primary Care Cluster (PCC) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้บริการแบบ
บูรณาการ (Integrated Care) แก่บุคคลและครอบครัว ทุกกลุ่มวัยตาม Life Course Approach แบบองค์
รวม (Holistic Care) ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิฉัยโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Care) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายเน้น
ให้บริการกลุ ่ม Active Ageing, Intermediate และ Long-Term Care โดยมีอาจารย์ผู ้ฝ ึกสอนของคณะ
แพทยศาสตร์ดูแล ร่วมกับทีมหมอครอบครัวและเครือข่าย มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการ สื่อสาร
และติดตามผู้รับบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่เป็นธรรม มีคุณภาพและทั่วถึง ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 
มีแพทย์ให้บริการในระบบปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น และผลในระยะยาวคือ Burden of Diseases ลุดลง ประชาชน
ได้รับบริการที่เป็นธรรม ทั่วถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้การเรียนการ
สอนแบบนี้จะช่วยสร้างทัศนคติให้แพทย์เห็นความสำคัญของการบริการในระบบบริการปฐมภูมิ และสามารถ
ศึกษาต่อยอดในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) เวชศาสตร์ป้องกัน ได้หลากหลายแขนง เช่น 
แขนงระบาดวิทยา แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แขนงเวช
ศาสตร์การบิน แขนงสุขภาพจิตชุมชน แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล สาขาเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู และสาขาอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อให้บริการในระบบปฐมภูมิและระบบบริการสุขภาพต่อไปได้อีกด้วย 
 
สัญลักษณ์ประจำคณะแพทยศาสตร์ : เป็นรูปพญานาคพันคบเพลิงสีทองอยู่ภายในชิลด์มหาวิทยาลัยที่มี
เครื่องหมายหนังสือ (หมายถึงแหล่งความรู้อันเป็นเลิศทางการศึกษา) และอะตอม (หมายถึงการก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมอย่างต่อเนื่อง) อยู่ข้างบนทางซ้ายและขวา ด้านบนเป็นตัวอักษร W 
(เครื่องหมายมหาวิทยาลัย) โอบล้อมด้วยช่อใบมะกอก ด้านล่างชิลด์มี 3 แถบคำซึ่งเป็นหัวใจของการผลิต
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แพทย์ ได้แก่ ระบบปฐมภูมิ (Primary care) ชุมชน (Communities) และพลังความคิด (The power of 
idea)  
 

 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
(1) ประพฤติตนและปฏิบัติวิชชีพเวชกรรมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
(2) ประยุคตใช้ความรู้ เทคโนโลยีและศาสตร์เกี่ยวข้องในการเกบ็รวบรวมข้อมลู เพื่อการวินิจฉัย ดูแล

รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม สมเหตุผลและปลอดภัย 
(3) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประชาชน 
(4) สื่อสารและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบัผูป้่วย ญาติ และประชาชน 
(5) สื่อสารและปฏิบัตงิานร่วมก้แพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
(6) พัฒนาความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง

และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

โครงสร้างบริหารคณะแพทยศาสตร ์
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ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

เพื่อให้การดูแลนิสิตแพทย์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในช้ันปรีคลินิกและคลินิก เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

ระบบและกลไกอาจารย์ทีป่รกึษา ประกอบด้วยอาจารย์ทีป่รกึษา และคณะกรรมการอาจารย์ทีป่รกึษา
ที่แต่งตั้งโดยคณะแพทยศาสตร์ทุกปีการศึกษา (ตามระบบการและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) ซึ่ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย รองคณบดีที่ดูแลงานกิจการนิสิต รองคณบดีที่ดูแลงานวิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชา 
ผู้แทนอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานตามระบบ  

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

รูปแบบการจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับนิสิตแพทย์ 
ชั้นปีที่ 1 กำหนดให้ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านดูแลนิสิตในช้ันปีเดียวกันทั้งหมด 4 คน เพื่อความ

สะดวกในการดูแล เรียกพบ ติดตามนิสิต และนิสิตจะได้ดูแลช่วยเหลือกันเองในกลุ่มได้ดีย่ิงข้ึน  
ช้ันปีที่ 2 – 6 ใช้รูปแบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคู่ ดูแลนิสิตทุกช้ันปีช้ันปีละ 2 คน อาจารย์ที่ปรึกษา

จะช่วยดูแลนิสิตทั้งในด้านการเรียนและด้านอื่นๆ รวมถึงช่วยติดตามการเรียนรู้ของนิสิตผ่านแฟ้มสะสมงาน 
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทหน้าที่ให้คำปรกึษาทางด้านการเรียนการสอน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ด้าน
การเงินและอื่นๆ 

การค้นหานิสิตรายที่มีปัญหา เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการปฏิสัมพันธก์บัผู้อื่น 
ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ มีความสำคัญยิ่งเพื่อรีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามแนวทาง ให้มีการรายงานถึงผู้เกี่ยวข้องตามระบบ หรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
ที่ปัญหามีความซับซ้อน เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ฯลฯ เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยภาวะหรือโรค และได้รับการ
ดูแลรักษาหรือฟื้นฟูสภาพตามความเหมาะสมสำหรับนิสิตแต่ละราย โดยมีแนวปฏิบัติการช่วยเหลือนิสิตแพทย์
ที่มีปัญหา และการรายงานปัญหาการเรียนของนิสิตแพทย์ ดังนี้ 
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ระบบและกลไกการให้คำปรึกษา 
 

 

  

 

                                

                       
            
                                                       
      

                                                     
                                                                                        
 

 

  

  

 

 
 
กลไก 
1.  นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางนัด หรืออาจารย์/บคุลากรพบนิสิตมีปญัหาการเรียน/พฤติกรรม/

ความเครียดส่วนตัว/อื่นๆ สง่นิสิตมาพบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
2.  อาจารย์ทีป่รึกษาให้คำปรึกษา ในกรณีที่อาจารยท์ี่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขได้ให้ทำการ

ช่วยเหลือเบื้องต้นและติดตามผลการให้คำปรึกษา 
3.  ในกรณีที่อาจารย์ทีป่รกึษาพบปญัหาของนิสิตที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ให้ประสานส่งต่อผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 

เช่น นักจิตวิทยา จิตแพททย์ เป็นต้น เพื่อแกป้ัญหา  
4.  กรณีปัญหา รุนแรง เร่งด่วน ผิดวินัย หรืออาจมปีัญหาตามมาในอนาคต ให้อาจารย์ทีป่รึกษาเสนอ

คณะกรรมการอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อพจิารณาแก้ไข 
5. อาจารย์ทีป่รึกษาติดตามผล เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกผลใน “แบบ

บันทึกข้อมลูการให้คำปรึกษา” ใสซ่อง ปิดผนึกแล้วส่งกลบัฝา่ยกิจการนิสิต เพือ่รายงานรองคณบดีที่ดูแล
ฝ่ายกิจการนสิิต และคณะกรรมการบรหิารคณะ ตามลำดับ 

นิสิตขอคำปรึกษา  
 

รายงานอาจารย์ท่ีปรึกษา  

บันทึกผลใน “แบบบันทึกข้อมลูการให้คำปรึกษา” 

ใส่ซอง ปิดผนึกแล้วส่งกลบังานกิจการนิสิต 

เสนอคณะกรรมการ
อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา 

รายงานคณะกรรมการบริหารคณะ 

อาจารย์/บุคลากรพบนิสิตมปีัญหาการเรยีน/
พฤติกรรม/ความเครียดส่วนตัว/อ่ืนๆ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาให้คำปรึกษา  
 

แก้ปัญหาได้ 
กรณีปัญหา 
- รุนแรง เร่งด่วน ผิดวินัย 
- อาจมีปัญหาตามมาในอนาคต 

รายงานผล 

                  ติดตามผล 

         การให้คำปรึกษา 

ส่งปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ 

แก้ปัญหาไม่ได้ 

รายงานรองคณบด ี
ท่ีดูแลงานกิจการนสิิต 

 

มีปัญหาต่อเนื่อง 
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ระบบและกลไกการรายงานปัญหาและให้คำปรึกษาด้านการเรียนของนิสิตแพทย์ 

 
กลไก 

1. หลังการสอบกลางภาคและปลายภาค อาจารย์ผูร้ับผิดชอบแต่ละรายวิชา รวบรวมรายช่ือเฉพาะนิสิตที่ตก     
    (พร้อมคะแนน) สง่ใหง้านทะเบียนและประมวลผลเพื่อรวบรวม 
2.  งานทะเบียนและประมวลผลสรุปข้อมูล “ช่ือนสิิต-รายวิชาที่สอบตก-คะแนน-ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา” ส่งให้  
    อาจารย์ที่ปรึกษาของนสิิต 
3.  อาจารย์ทีป่รึกษาพูดคุยปัญหา ให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปญัหา 
4.  ในกรณีที่อาจารย์ทีป่รกึษาพบปญัหาของนิสิตที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ให้ประสานส่งต่อผู้เช่ียวชาญเฉพาะ  
    เช่น นักจิตวิทยา จิตแพททย์ เป็นต้น เพือ่แก้ปญัหา  
5.  กรณีปัญหาซบัซ้อน ใหอ้าจารยที่ปรึกษาเสนอคณะกรรมการอาจารย์ทีป่รึกษา เพือ่พิจารณาแก้ไข 
6.  อาจารย์ทีป่รึกษาติดตามผล เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกผลใน “แบบ

บันทึกข้อมลูการให้คำปรึกษา” ใสซ่อง ปิดผนึกแล้วส่งกลบัฝา่ยกิจการนิสิต เพือ่รายงานรองคณบดีที่ดูแล
ฝ่ายกิจการนสิิต และคณะกรรมการบรหิารคณะ ตามลำดับ 
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(ร่าง) ตารางการเขา้พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2564 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที ่ หัวข้อเรื่อง 
1 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
- ตรวจสอบการลงทะเบยีน  ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

2 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลยั 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

3 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบยีบวินัย และกิจกรรมพฒันานิสิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 

4 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

6 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบกลางภาค ภาค
การศึกษาที ่1/2564 
- ระเบยีบวินัย และกิจกรรมพฒันานิสิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที ่ หัวข้อเรื่อง 
7 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
-ให้การแนะนำเก่ียวกับการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิตตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

8 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

9 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

10 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

11 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบยีน  ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 

12 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการลงทะเบียนของนิสิต ภาคการศึกษาที ่
1/2564 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

13 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- การเตรียมตัวสอบปลายภาค 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที ่ หัวข้อเรื่อง 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

14 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

15 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาที ่1/2564 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

16 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบยีน ภาคการศึกษาที ่1/2564 
- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

17 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลยั 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

18 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบยีบวินัย และกิจกรรมพฒันานิสิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 

19 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ตดิตามปญัหาในชั้นเรียน 

20 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

21 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา - ตรวจสอบการลงทะเบยีน  ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที ่ หัวข้อเรื่อง 
ณ คณะแพทยศาสตร์ - ติดตามผลการเรียนของนิสิต 

- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

22 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลยั 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

23 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบยีบวินัย และกิจกรรมพฒันานิสิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 

24 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

25 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

26 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรกึษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบกลางภาค ภาค
การศึกษาที ่2/2564 
- ระเบยีบวินัย และกิจกรรมพฒันานิสิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 

27 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
-ให้การแนะนำเก่ียวกับการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิตตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที ่ หัวข้อเรื่อง 
28 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

29 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

30 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

31 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบยีน  ภาคการศึกษาที่ 2/2564 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 

32 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการลงทะเบียนของนิสิต ภาคการศึกษาที ่
2/2564 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

33 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- การเตรียมตัวสอบปลายภาค 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

34 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ให้การแนะนำเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสติ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที ่ หัวข้อเรื่อง 
35 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 

ณ คณะแพทยศาสตร์ 
- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาที ่2/2564 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

36 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

37 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลยั 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

38 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบยีบวินัย และกิจกรรมพฒันานิสิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 

39 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ตรวจสอบการลงทะเบยีน  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 
- ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

40 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบกลางภาค ภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2564 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

41 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

42 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา - ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลยั 
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สัปดาห์ที ่ ระยะเวลา สถานที ่ หัวข้อเรื่อง 
ณ คณะแพทยศาสตร์ - จรรณยาบรรณวิชาชีพ 

- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

43 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบยีบวินัย และกิจกรรมพฒันานิสิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 

44 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

45 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- การเตรียมตัวและการวางแผนเพื่อสอบปลายภาค ภาค
การศึกษาฤดูร้อน/2564 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- จรรยาบรรณวิชาชีพ 

46 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

47 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ติดตามความประพฤติในมหาวิทยาลยั 
- จรรณยาบรรณวิชาชีพ 
- กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 

48 1-3 ชั่วโมง ห้องให้คำปรึกษา 
ณ คณะแพทยศาสตร์ 

- ระเบยีบวินัย และกิจกรรมพฒันานิสิต 
- ให้การปรึกษาเก่ียวกับปญัหาส่วนตัว  
- ติดตามความก้าวหน้าของนิสติ 
- ติดตามปญัหาในชั้นเรียน 
- ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยั/คณะฯ 
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สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
การเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา  

 
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 

 
ชื่อ-สกุล...............................................................................รหัสนิสิต................................................ 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษา............................................................................................................................... 
 
 

คำชี้แนะ 

• สมุดบันทึกนี้ใชส้ำหรับนสิิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับปรีคลินิก 
• นิสิตทุกคนจำเป็นจะต้องนำสมุดบันทึกเล่มนี้ติดตัวไปทุกครั้ง เมื่อเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์  
• ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาลงลายมือชื่อรับทราบในการเข้ารว่มกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของทาง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีนิสิตเข้าร่วม  
• นิสิตต้องเข้าทำการประเมินภาวะซึมเศร้าและความเครียดอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
• ไม่อนุญาตให้เก็บสมุดบันทึกเล่มนี้ไว้กับท่ีตัวนิสิตเอง หลังจากใช้พบอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วให้

นำคืนท่ีฝ่ายกจิการนสิิต 
• หากทำเอกสารสูญหาย นิสิตจะไม่มีคะแนนกิจกรรมและความประพฤติ 
• เอกสารฉบับนี้เป็นความลับระหว่างนสิิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ห้ามนำไปเผยแพร ่
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ตารางบันทึกการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 
 

ครั้งท่ี วันท่ี 

ชั้นปีท่ีศึกษา 
ณ วันท่ีพบ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

GPA 
ของภาคการศึกษา

ล่าสุด 
หัวข้อท่ีพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ลายมือชื่ออาจารย์
ท่ีปรึกษา 
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ตารางบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม (ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรม หน้าท่ี 
ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ตารางบันทึกการประเมินภาวะซึมเศร้าและความเครียดของนิสิต 

ประเมินอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 

 
เข้ารับการประเมินภาวะซึมเศร้าที่ QR code 

 
เข้ารับการประเมินความเครียดท่ี QR code   

   

ครั้งท่ี วันท่ี 
ประเมินภาวะซึมเศร้า ประเมินความเครียด ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 
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ผลงานดีเด่น รางวลั และเกยีรติคุณท่ีได้รับ 
 

วันท่ี รางวัลท่ีได้รับ กิจกรรมท่ีได้รับรางวัล 
ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอน (นอกเหนือจากอาจารย์ท่ีปรึกษา) 

 
วันท่ี ชื่ออาจารย์ ความคิดเห็น ลายมือชื่ออาจารย์ 
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แนะนำเจา้หน้าท่ี 
ฝ่ายสนับสนุน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

นักวิชาการงานสารสนเทศ   ดร.เกียรติกอง มูลเมือง  
เลขานุการคณะ     นางสาวสุนีย กลั่นการนา  
เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ   นางสาววาริศา อินทรโชติ  
เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ   นางสาวพจมาน แสงนาฝาย  
เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ   นางสาววนิดา มูลยาพอ  
เจ้าหน้าที่หอ้งปฏิบัติการ   นางสาวนิลินดา สกุใส 
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แนะนำคณะแพทยศาสตร ์
ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ 

ห้องบรรยาย 
ห้องบรรยาย 1 ช้ัน 4  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์
ห้องบรรยาย 2 ช้ัน 4  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์
ห้องบรรยาย 3 ช้ัน 4  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์
ห้องบรรยาย 4 ช้ัน 4  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร ์
ห้องบรรยาย 4401 ช้ัน 4  อาคารคณะพยาบาลศาสตร ์
ห้องบรรยาย 4402 ช้ัน 4  อาคารคณะพยาบาลศาสตร ์
ห้องบรรยาย 4403 ช้ัน 4  อาคารคณะพยาบาลศาสตร ์
ห้องบรรยาย 4404  ช้ัน 4  อาคารคณะพยาบาลศาสตร ์
ห้องเธียร์เตอร ์  ช้ัน 2 อาคารเอนกประสงค์ 
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ห้องปฏิบัติการ 
5502 ห้องปฏิบัติการวิจัย 1    ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
5503 ห้องปฏิบัติการเภสัชเคม ี    ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
5504 ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม    ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
5505 ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท    ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
5506 ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2    ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
5507 ห้องปฏิบัติการวิจัย 2    ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
5508 ห้องปฏิบัติการฟิสกิส ์    ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
 ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ์
 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา 
5509 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและจลุชีววิทยา  ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
5510 ห้องปฏิบัติการเคม ี    ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการกลาง 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ (อาจารย์ใหญ่) ช้ัน 4 อาคารปฏิบัติการกลาง 
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

ระบบการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร ์
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) โดยหนึง่ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสำหรบัระดับปรญิญา
ตรี พ.ศ. 2561 

หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมี
กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ
ทวิภาค 

โดยการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาชีพ 6 ปี ได้แบ่ง
การจัดการศึกษาเป็น 

ชั้นปีที่ 1-3 มีการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษา
สำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

ชั้นปีที่ 4-6 มีกรจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา ซึ่งมีกรกำหนดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบ
การศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 มาใช้โดยอนุโลม โดยอาจจัดการเรียนการสอนติดต่อกัน 15-18 
สัปดาห์ หรือจัดการเรียนการสอนแบบกระจายออกเป็นตลอดปีการศึกษา ทั้งนี้ข้ึนกับลักษณะของรายวิชและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์เพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพ 
 
การจัดการศษึาภาคฤดูร้อน  

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนช้ันปทีี่ 1 และช้ันปีที่ 2 โดยกำหนดให้มรีะยะเวลไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ต่อภาคการศึกษาและมจีำนวนหน่วยกิตที่มสีัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ
ทวิภาค 
 
การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 10 ภาค
การศึกษาปกติแต่ไม่เกิน 12 ปีการศึกษาปกตินับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั ้งแรกในหลักสูตรตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หลักสูตร 
 
โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 
หมวดวิชา หลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 (1.1) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 (1.2) กลุ่มวิชาภาษา   15 หน่วยกิต 
 (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ   206 หน่วยกิต 
 (2.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน   12 หน่วยกิต 
 (2.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์   182 หน่วยกิต 
 (2.2.1) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  68 หน่วยกิต 
 (2.2.2) รายวิชาชีพภาคทฤษฎี   38 หน่วยกิต 
 (2.2.3) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก   76 หน่วยกิต 
 (2.3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่สง่เสรมิสมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของ  หน่วยกิต 
สถาบันหรือเสริมสร้างศักยภาพตามความสนใจของผูเ้รียน ไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 12  

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

 
รายละเอียดของรายวิชา  
1. คําอธิบายรหัสวิชา 

(1) รหสัวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวอักษร 2 ตัว และรหัสตัวเลข 4 ตัว ดังนี้ 
- รหสัตัวอักษร 2 ตัว เป็นภาษาอังกฤษ หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา/ หมวดวิชา/สาขาวิชา

ของหลักสูตร ดังนี ้
SO  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  
HU หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
TH  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย  
EN  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
IT  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสารสนเทศ  
ST  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาสถิติ  
IMA  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์  
SC  หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุม่วิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน 
MD  หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย ์
EX  หมายถึง รายวิชาประมวลความรู้  
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- รหัสตัวเลข 4 ตัว มีความหมาย ดังนี้  
รหสัตัวเลขหลกัพัน แสดงช้ันปทีี่เรียน 
รหสัตัวเลขหลกัร้อย แสดงหมวดวิชา/กลุ่มวิชา เป็นตัวเลข 0-6 

0 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
2  หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ 

 รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3 หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย ์

 บังคับรายวิชาภาคทฤษฎี  
4  หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ 

 บังคับรายวิชาฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ 
5  หมายถึง หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์ 

 (เลือก)  
6  หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี  

รหสัตัวเลขหลกัสบิและหลกัหน่วย แสดงลําดับของรายวิชาในหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชาเดียวกัน 
(2) รหสัแสดงหน่วยกิตประจํารายวิชา กําหนดดังนี้ 

ตัวเลขหน้าวงเลบ็  หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน  
ตัวเลขในวงเล็บตัวแรก  หมายถึง จํานวนช่ัวโมงบรรยาย/อภิปรายตอ่สปัดาห์  
ตัวเลขในวงเล็บตัวทีส่อง  หมายถึง จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ/หอ้งทดลอง/ 

คลินิก/ภาคสนามต่อสัปดาห์  
ตัวเลขในวงเล็บตัวทีส่าม  หมายถึง จํานวนช่ัวโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีวิธีการ

คํานวณดังนี้คือผลรวมของจํานวน ช่ัวโมงบรรยายต่อสัปดาหคู์ณ
ด้วยสอง และจํานวนช่ัวโมง ปฏิบัติต่อสปัดาห์คูณด้วย 0.5 

2. รายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต  
     ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะ กรรมการบรหิาร คณะฯ 
SO1001 พลังอํานาจแหง่ชาติ 

National Powers 
3 (3-0-6) 

SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
Occupational Competence 

3 (3-0-6) 

HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
Morality and Ethics 

3 (3-0-6) 

HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 
Philosophy Religion and Culture 
 
 
 

3 (3-0-6) 
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 (2) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต  
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication 
3 (3-0-6) 

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 
English 1 

3 (3-0-6) 
 

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 
English 2 

3 (3-0-6) 
 

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 
English 3 

3 (3-0-6) 

EN2005 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 
English for Communication in Profession 
 

3 (3-0-6) 
 

 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
          ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบรหิารคณะ 

IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
Information Technology for Learning 

3 (3-0-6) 

ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 
Statistics for Research 

3 (3-0-6) 

MA1001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
Mathematics in Everyday Life 
 

3 (3-0-6) 

 หมวดวิชาเฉพาะ                                                             206 หน่วยกิต  
 (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน                                       12 หน่วยกิต  

SC1102 เคมีทั่วไป  
General Chemistry 

3 (2-2-5) 

SC1103 ฟิสิกส์ทางการแพทย์  
Medical Physic 

3 (3-0-6) 

SC1104 เคมีอินทรีย์  
Organic Chemistry 

3 (2-2-5) 

SC1106 ชีววิทยาทั่วไป  
General Biology 
 

3 (2-2-5) 

 (2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์                                182 หน่วยกิต  
 (2.1) รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ        68 หน่วยกิต  

MD1201 ชีวเคมีและชีวโมเลกุล 
Biochemistry and Molecular Biology 

3 (2-2-5) 

MD1202 ชีววิทยาระดับเซลล์  
Biology of Cells 

2 (2-0-4) 
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MD2203 พันธุศาสตร์และพัฒนาการมนุษย ์ 
Genetics and Human Development 

3 (3-0-6) 

MD2204 การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย ์ 
Medical Study Skills and Medical Profession 

2 (2-0-4) 

MD2205 พยาธิวิทยาและพยาธิสรรีวิทยาพื้นฐาน 
Basic Pathology and Pathophysiology 

2 (2-0-4) 

MD2206 หลักการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
Principle of Laboratory Investigation 

1 (1-0-2) 

MD2207 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 
Basic Pharmacology 

2 (2-0-4) 

MD2208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง 
Skin and Related Connective Tissue System 

3 (2-2-5) 

MD2209 ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย 
Central and Peripheral Nervous System 

6 (5-2-11) 

MD2210 ระบบกระดกูและกล้ามเนื้อ 
Musculoskeletal System 

5 (4-2-9) 

MD2211 ระบบหัวใจและหลอดเลอืด 
Cardiovascular System 

4 (3-2-7) 

MD2212 ระบบหายใจ  
Respiratory System 

4 (3-2-7) 

MD2213 ระบบทางเดินอาหาร  
Gastrointestinal System 

5 (4-2-9) 

MD2214 โรคติดเช้ือ  
Infectious Disease 

3 (2-2-5) 

MD2215 ระบบภูมิคุ้มกันมนุษย ์ 
Human Immune System 

2 (2-0-4) 

MD3216 ระบบสบืพันธ์ุ  
Reproductive System 

4 (3-2-7) 

MD3217 บทนำเวชศาสตร์คลินิก 
Introduction to Clinical Medicine 

3 (2-2-5) 

MD3218 ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ 
Renal and Urinary System 

3 (2-2-5) 

MD3219 ระบบโลหิตวิทยา 
Hematology System 

3 (2-2-5) 

MD3220 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย  
Biostatistics and Research Methodology 

3 (3-0-6) 

MD3221 ทักษะพื้นฐานทางคลินิก  
Basic Clinical Skills 
 

2 (1-2-3) 
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MD3222 ระบบต่อมไรท้่อ  
Endocrine System 
 

3 (2-2-5) 

 (2.2) รายวิชาชีพภาคทฤษฎี                                    38 หน่วยกิต  
MD3301 เวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม  

Preventive and Social Medicine 
2 (2-0-4) 

MD3302 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1  
Family Medicine and Community Medicine 1 

2 (2-0-4) 

MD4303 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 
Family Medicine and Community Medicine 2 

3 (3-0-6) 

MD4304 อายุรศาสตร์ 1 
Medicine 1 

3 (3-0-6) 

MD5305 อายุรศาสตร์ 2 
Medicine 2 

2 (2-0-4) 

MD4306 ศัลยศาสตร์ 1 
Surgery 1 

3 (3-0-6) 

MD5307 ศัลยศาสตร์ 2 
Surgery 2 

2 (2-0-4) 

MD4308 รังสีวิทยาคลินิก 
Clinical Radiology 

1 (1-0-2) 

MD4309 วิสัญญีวิทยา 
Anesthesiology 

1 (1-0-2) 

MD4310 ออร์โธปิดกิส ์
Orthopedics 

1 (1-0-2) 

MD4311 เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
Rehabilitation Medicine 

1 (1-0-2) 

MD4312 กุมารเวชศาสตร์ 1  
Pediatrics 1 

3 (3-0-6) 

MD5313 กุมารเวชศาสตร์ 2 
Pediatrics 2 

2 (2-0-4) 

MD4314 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  
Obstetrics and Gynecology 1 

3 (3-0-6) 

MD5315 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 
Obstetrics and Gynecology 2 

2 (2-0-4) 

MD4316 จิตเวชศาสตร ์
Psychiatry 

3 (3-0-6) 

MD4317 จักษุวิทยา 
Ophthalmology 
 

1 (1-0-2) 
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MD4318 โสต ศอ นาสิกวิทยา  
Otorhinolaryngology 

1 (1-0-2) 

MD5319 นิติเวชศาสตร ์
Forensic Medicine 

2 (2-0-4) 

EX3301 ประมวลความรูร้ะดับปรีคลินิก 
Comprehensive in Pre-clinical Knowledge 

N/C (3-0-0) 

EX5302 ประมวลความรูร้ะดับคลินิก 
Comprehensive in Clinical Knowledge 

N/C (3-0-0) 

EX6303 ประมวลความรูร้ะดับคลินิก 
Comprehensive in Clinical Knowledge 
 

N/C (3-0-0) 

 (2.3) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามและคลินิก               76 หน่วยกิต  
MD4401 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 

Practical Skills in Family Medicine and Community Medicine 1 
1 (0-2-1) 

MD4402 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 
Practical Skills in Family Medicine and Community Medicine 2 

2 (0-4-2) 

MD5403 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 
Practical Skills in Family Medicine and Community Medicine 3 

4 (0-8-4) 

MD6404 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4 
Practical Skills in Family Medicine and Community Medicine 4 

4 (0-8-4) 

MD4405 ทักษะปฏิบัตทิางอายุรศาสตร์ 1  
Practical Skills in Medicine 1 

3 (0-6-3) 

MD5406 ทักษะปฏิบัตทิางอายุรศาสตร์ 2 
Practical Skills in Medicine 2 

3 (0-6-3) 

MD6407 ประสบการณ์คลินกิทางอายุรศาสตร์ 1 
Clinical Experience in Medicine 1 

3 (0-6-3) 

MD6408 ประสบการณ์คลินกิทางอายุรศาสตร์ 2  
Clinical Experience in Medicine 2 

4 (0-8-4) 

MD4409 ทักษะปฏิบัตทิางศัลยศาสตร์ 1 
Practical Skills in Surgery 1 

3 (0-6-3) 

MD5410 ทักษะปฏิบัตทิางศัลยศาสตร์ 2  
Practical Skills in Surgery 2 

3 (0-6-3) 

MD4411 ทักษะปฏิบัตทิางวิสญัญีวิทยา 
Practical Skills in Anesthesiology 

1 (0-2-1) 

MD4412 ทักษะปฏิบัตทิางรงัสีวิทยาคลินิก  
Practical Skills in Clinical Radiology 

1 (0-2-1) 

MD6413 ประสบการณ์คลินกิทางศัลยศาสตร์ 1 
Clinical Experience in Surgery 1 
 

3 (0-6-3) 
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MD6414 ประสบการณ์คลินกิทางศัลยศาสตร์ 2 
Clinical Experience in Surgery 2 

3 (0-6-3) 

MD4415 ทักษะปฏิบัตทิางออร์โธปิดิกส ์
Practical Skills in Orthopedics 

2 (0-4-2) 

MD5416 ทักษะปฏิบัตทิางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
Practical Skills in Orthopedics and Rehabilitation Medicine 

2 (0-4-2) 

MD6417 ประสบการณ์คลินกิทางออร์โธปิดกิส ์ 
Clinical Experience in Orthopedics 

2 (0-4-2) 

MD4418 ทักษะปฏิบัตทิางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 1  
Practical Skills in Obstetrics and Gynecology 1 

2 (0-4-2) 

MD5419 ทักษะปฏิบัตทิางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 2  
Practical Skills in Obstetrics and Gynecology 2 

3 (0-6-3) 

MD6420 ประสบการณ์คลินกิทางสูติศาสตร์  
Clinical Experience in Obstetrics  

3 (0-6-3) 

MD6421 ประสบการณ์คลินกิทางนรีเวชวิทยา  
Clinical Experience in Gynecology 

3 (0-6-3) 

MD4422 ทักษะปฏิบัตทิางกุมารเวชศาสตร์ 1  
Practical Skills in Pediatrics 1 

2 (0-4-2) 

MD5423 ทักษะปฏิบัตทิางกุมารเวชศาสตร์ 2  
Practical Skills in Pediatrics 2 

3 (0-6-3) 

MD6424 ประสบการณ์คลินกิทางกมุารเวชศาสตร์ 1  
Clinical Experience in Pediatrics 1 

3 (0-6-3) 

MD6425 ประสบการณ์คลินกิทางกมุารเวชศาสตร์ 2  
Clinical Experience in Pediatrics 2 

(30-6-3) 

MD5426 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  
Practical Skills in Emergency Medicine 

3 (0-6-3) 

MD4427 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตรฟ์ื้นฟ ู 
Practical Skills in Rehabilitation Medicine 

1 (0-2-1) 

MD5428 ทักษะปฏิบัตทิางนิติเวชศาสตร ์ 
Practical Skills in Forensic Medicine 

1 (0-2-1) 

MD6429 ประสบการณ์คลินกิทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์  
Clinical Experience in Emergency Medicine and Forensic Medicine 

2 (0-4-2) 

MD4430 ประสบการณ์คลินกิทางจิตเวชศาสตร์  
Clinical Experience in Psychiatry 

1 (0-2-1) 

MD4431 ประสบการณ์คลินกิทางจักษุวิทยา  
Clinical Experience in Ophthalmology 

1 (0-2-1) 

MD4432 ประสบการณ์คลินกิโสตศอนาสิกวิทยา  
Clinical Experience in Otorhinolaryngology 

1 (0-2-1) 
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 (3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะท่ีเป็นจุดเน้นของสถาบัน หรือเสริมสร้างศักยภาพ
ตามความสนใจของผูเ้รียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
          ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จำนวน 12 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรหรือคณะกรรมการบรหิารคณะ 

 (3.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะท่ีเป็นจุดเน้นของสถาบัน  
MD4501 เวชปฏิบัติทั่วไป  

Medical General Practicum 
2 (0-4-2) 

MD4502 ประสบการณ์ในหน่วยศูนย์สง่กลับ  
Clinical Experience in Referral Center 

2 (0-4-2) 

MD4503 เทคโนโลยีการแพทย์ข้ันสงู 
Advance Medical Technology 

2 (2-0-4) 

MD5504 การบริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม  
Holistic Community Care 

2 (0-4-2) 

MD5505 ทักษะเวชปฏิบัติครอบครัว 
Family Medical Practice Skills 

2 (0-4-2) 

MD6506 ทักษะเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  
Emergency Medical Practice Skills 

2 (0-4-2) 

MD6507 ประสบการณ์คลินกิทางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 
Clinical Experience in Rehabilitation 

2 (0-4-2) 

MD5508 ประสบการณ์การวิจัยทางการแพทย์  
Research Experience in Medicine 
 

2 (0-4-2) 

 (3.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะท่ีเสรมิสรา้งศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน  
MD4509 ระบบและกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  

Hospital Accreditation system and process 
2 (1-2-3) 

MD4510 รังสีวินิจฉัย  
Diagnostic Radiology 

2 (0-4-2) 

MD5511 ประสบการณ์คลินกิทางวิสญัญีวิทยา  
Clinical Experience in Anesthesiology 

2 (0-4-2) 

MD5512 ประสบการณ์คลินกิจักษุวิทยาเฉพาะทาง  
Clinical Experience in Specialty of Ophthalmology 

2 (0-4-2) 

MD5513 ประสบการณ์คลินกิโสตศอนาสิกวิทยาเฉพาะทาง 
Clinical Experience in Specialty of Otorhinolaryngology 

2 (0-4-2) 

MD6514 ประสบการณ์คลินกิทางอายุรศาสตร์เฉพาะทาง  
Clinical Experience in Specialty of Medicine 

2 (0-4-2) 

MD6515 ประสบการณ์คลินกิทางสูติศาสตร์เฉพาะทาง  
Clinical Experience in Specialty of Obstetrics 

2 (0-4-2) 

MD6516 ประสบการณ์คลินกิทางกมุารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้กัน  
Clinical Experience in Pediatric Allergy and Immunology 

2 (0-4-2) 
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MD6517 ประสบการณ์คลินกิทางศัลยศาสตรเ์ฉพาะทาง (ประสาทศัลยศาสตร์)  
Clinical Experience in Specialty of Surgery (Neurological surgery) 

2 (0-4-2) 

MD6518 ประสบการณ์คลินกิทางออร์โธปิดกิสเ์ฉพาะทาง  
(ศัลยศาสตร์ทางกระดูกสันหลงั)  
Clinical Experience in Specialty of Orthopedics (Spine surgery) 

2 (0-4-2) 

MD6519 ประสบการณ์คลินกิทางออร์โธปิดกิสเ์ฉพาะทาง  
(ศัลยศาสตร์ทางมือและจลุศัลยกรรม)  
Clinical Experience in Specialty of Orthopedics  
(Hand and microsurgery) 

2 (0-4-2) 

MD6520 ประสบการณ์คลินกิทางออร์โธปิดกิสเ์ฉพาะทาง  
(ศัลยศาสตร์ทางเวชศาสตร์การกีฬา) 
Clinical Experience in Specialty of Orthopedics (Sport medicine) 

2 (0-4-2) 

MD6521 ประสบการณ์คลินกิทางออร์โธปิดกิสเ์ฉพาะทาง  
(ศัลยศาสตร์ทางข้อสะโพกและข้อเข่า)  
Clinical Experience in Specialty of Orthopedics  
(Hip and kneesurgery) 
 

2 (0-4-2) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
         ให้นิสิตเลอืกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปิดสอนในหลกัสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย จำนวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรหรือคณะ
กรรมการบรหิารคณะ 

MD1601 เวชศาสตร์ชุมชนเขตเมอืงและชนบทข้ันแนะนำ (วิชาเลือกเสรี 1)  
Introduction to Community Medicine 

3 (3-0-6) 

MD3602 การสง่เสรมิสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วิชาเลือกเสรี 2)  
Health Promotion and Health Literacy 

3 (3-0-6) 

MD3603 เวชศาสตร์ป้องกัน (วิชาเลือกเสรี 2)  
Preventive Medicine 

3 (3-0-6) 

MD3604 เวชศาสตร์ชะลอวัย (วิชาเลือกเสรี 2)  
Anti-Aging Medicine 

3 (3-0-6) 

MD3605 วิถีชีวาเวชศาสตร์ (วิชาเลือกเสรี 2)  
Lifestyle Medicine 

3 (3-0-6) 

 

หมายเหต ุ

กลุ่มวิชาเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการแพทย์ปฐมภูมิมีดังนี ้
 

MD1601  เวชศาสตร์ชุมชนเมืองและชนบทขั้นแนะนำ (วิชาเลือกเสรี 1)  3 (3-0-6) 
MD2204  การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์  2 (2-0-4)  
MD3217  บทนำเวชศาสตร์คลินิก  3 (2-2-5) 
MD3602  การสง่เสรมิสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วิชาเลือกเสรี 2)  3 (3-0-6) 
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MD3221  ทักษะพื้นฐานทางคลินิก  2 (1-2-3) 
MD3301  เวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม  2 (2-0-4) 
MD3302  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1  2 (2-0-4) 
MD3603  เวชศาสตร์ป้องกัน (วิชาเลือกเสรี 2)  3 (3-0-6) 
MD3604  เวชศาสตร์ชะลอวัย (วิชาเลือกเสรี 2)  3 (3-0-6) 
MD3605  วิถีชีวาเวชศาสตร์ (วิชาเลือกเสรี 2)  3 (3-0-6) 
MD4303  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2  3 (3-0-6) 
MD4401  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1  1 (0-2-1) 
MD4402  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2  2 (0-4-2) 
MD5403  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3  4 (0-8-4) 
MD6404  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4  4 (0-8-4) 
MD4311  เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 1 (1-0-2) 
MD4427  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตรฟ์ื้นฟ ู 1 (0-2-1) 
MD5416  ทักษะปฏิบัตทิางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  2 (0-4-2) 
MD5426  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  3 (0-6-3) 
MD6429  ประสบการณ์คลินกิทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์  2 (0-4-2) 

 

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะท่ีเป็นจุดเน้นของสถาบัน ปี4-6 เลือกเรียน จำนวน 12 หน่วยกิต 

MD4501  เวชปฏิบัติทั่วไป  2 (0-4-2) 
MD4502  ประสบการณ์ในหน่วยศูนย์สง่กลับ  2 (0-4-2) 
MD4503  เทคโนโลยีการแพทย์ข้ันสงู  2 (2-0-4) 
MD5504  การบริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม  2 (0-4-2) 
MD5505  ทักษะเวชปฏิบัติครอบครัว  2 (0-4-2) 
MD6506  ทักษะเวชปฏิบัติฉุกเฉิน  2 (0-4-2) 
MD6507  ประสบการณ์คลินกิทางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 2 (0-4-2) 
MD5508  ประสบการณ์การวิจัยทางการแพทย์  2 (0-4-2) 
 รวม                                    53               หน่วยกิต จำแนกเป็น  
 1) วิชาเฉพาะ                                              จำนวน 35 หน่วยกิต  
 2) วิชาเลือกเสรี 1-2                                      จำนวน   6 หน่วยกิต  
 3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะฯ ปี 4-6    จำนวน 12 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
SO1001 พลังอํานาจแหง่ชาติ 3 (3-0-6) 
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 
IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 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 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 
ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 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 หนว่ยกิต 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 3 (3-0-6) 
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 
MD1601 เวชศาสตร์ชุมชนเขตเมอืงและชนบทข้ันแนะนำ 3 (3-0-6) 
 รวม 9 (9-0-18) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 47 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3 (3-0-6) 
MD2204 การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์  2 (2-0-4) 
MD2205 พยาธิวิทยาและพยาธิสรรีวิทยาพื้นฐาน 2 (2-0-4) 
MD2206 หลักการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 1 (1-0-2) 
MD2207 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2 (2-0-4) 
MD2208 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง 3 (2-2-5) 
MD2209 ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย 6 (5-2-11) 
 รวม 19 (17-4-36) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 66 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
MD2210 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 5 (4-2-9) 
MD2211 ระบบหัวใจและหลอดเลอืด 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 พันธุศาสตร์และพัฒนาการมนุษย ์ 3 (3-0-6) 
MD2214 โรคติดเช้ือ  3 (2-2-5) 
MD2215 ระบบภูมิคุ้มกันมนุษย ์ 2 (2-0-4) 
 รวม 8 (7-2-15) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 92 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
MD3216 ระบบสบืพันธ์ุ  4 (3-2-7) 
MD3217 บทนำเวชศาสตร์คลินิก 3 (2-2-5) 
MD3218 ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ 3 (2-2-5) 
MD3219 ระบบโลหิตวิทยา 3 (2-2-5) 
MD3602 การสง่เสรมิสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ  3 (3-0-6) 
 รวม 16 (12-8-28) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 108 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
MD3220 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย  3 (3-0-6) 
MD3221 ทักษะพื้นฐานทางคลินิก  2 (1-2-3) 
MD3222 ระบบต่อมไรท้่อ  3 (2-2-5) 
MD3301 เวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม  2 (2-0-4) 
MD3302 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1  2 (2-0-4) 
EX3301 ประมวลความรูร้ะดับปรีคลินิก N/C (3-0-0) 
 รวม 12 (13-4-22) 
 รวมหน่วยกิตสะสม 120 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 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  ออร์โธปิดกิส ์ 1 (1-0-2) 
MD4311  เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 1 (1-0-2) 
MD4312  กุมารเวชศาสตร์ 1  3 (3-0-6) 
MD4314  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1  3 (3-0-6) 
MD4316  จิตเวชศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
MD4317  จักษุวิทยา  1 (1-0-2) 
MD4318  โสตศอนาสกิวิทยา  1 (1-0-2) 
MD4401  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1  1 (0-2-1) 
MD4402  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2  2 (0-4-2) 
MD4405  ทักษะปฏิบัตทิางอายุรศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD4409  ทักษะปฏิบัตทิางศัลยศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD4411  ทักษะปฏิบัตทิางวิสญัญีวิทยา  1 (0-2-1) 
MD4412  ทักษะปฏิบัตทิางรงัสีวิทยาคลินิก  1 (0-2-1) 
MD4415  ทักษะปฏิบัตทิางออร์โธปิดิกส ์ 2 (0-4-2) 
MD4418  ทักษะปฏิบัตทิางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 1  2 (0-4-2) 
MD4422  ทักษะปฏิบัตทิางกุมารเวชศาสตร์ 1  2 (0-4-2) 
MD4427  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตรฟ์ื้นฟ ู 1 (0-2-1) 
MD4430  ประสบการณ์คลินกิทางจิตเวชศาสตร์  1 (0-2-1) 
MD4431  ประสบการณ์คลินกิทางจักษุวิทยา  1 (0-2-1) 
MD4432  ประสบการณ์คลินกิโสตศอนาสิกวิทยา  1 (0-2-1) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะฯ 1  2 (x-x-x) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะฯ 2  2 (x-x-x) 
 รวม 49 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 169 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 5 
EX5302  ประมวลความรูร้ะดับคลินิก  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  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3  4 (0-8-4) 
MD5406  ทักษะปฏิบัตทิางอายุรศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD5410  ทักษะปฏิบัตทิางศัลยศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD5416  ทักษะปฏิบัตทิางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  2 (0-4-2) 
MD5419  ทักษะปฏิบัตทิางสูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา 2  3 (0-6-3) 
MD5423  ทักษะปฏิบัตทิางกุมารเวชศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD5426  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  3 (0-6-3) 
MD5428  ทักษะปฏิบัตทิางนิติเวชศาสตร ์ 1 (0-2-1) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะฯ 3  2 (x-x-x) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะฯ 4  2 (x-x-x) 
 รวม 36 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 205 หน่วยกิต 

 
ปีการศึกษาท่ี 6 

EX6303  ประมวลความรูร้ะดับคลินิก  N/C (3-0-0) 
MD6404  ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4  4 (0-8-4) 
MD6407  ประสบการณ์คลินกิทางอายุรศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD6408  ประสบการณ์คลินกิทางอายุรศาสตร์ 2  4 (0-8-4) 
MD6413  ประสบการณ์คลินกิทางศัลยศาสตร ์1  3 (0-6-3) 
MD6414  ประสบการณ์คลินกิทางศัลยศาสตร ์2  3 (0-6-3) 
MD6417  ประสบการณ์คลินกิทางออร์โธปิดกิส ์ 2 (0-4-2) 
MD6420  ประสบการณ์คลินกิทางสูติศาสตร์  3 (0-6-3) 
MD6421  ประสบการณ์คลินกิทางนรีเวชวิทยา  3 (0-6-3) 
MD6424  ประสบการณ์คลินกิทางกมุารเวชศาสตร์ 1  3 (0-6-3) 
MD6425  ประสบการณ์คลินกิทางกมุารเวชศาสตร์ 2  3 (0-6-3) 
MD6429  ประสบการณ์คลินกิทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร ์ 2 (0-4-2) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาช ีพเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะฯ 5  2 (x-x-x) 
MDxxxx  กลุ่มวิชาช ีพเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะฯ 6  2 (x-x-x) 
 รวม 37 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 242 หน่วยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา  
 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30  หน่วยกิต  
 

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     9 หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรอืคณะ กรรมการบรหิารคณะ 
 

SO1001  พลังอํานาจแห่งชาต ิ      3 (3-0-6)  
National Powers 
ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับชาติ การพัฒนาชาติโดยการเสริมสร้างพลังอํานาจในด้าน 

การเมืองการปกครอง การทหาร เทคโนโลยี สังคม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการประยุกตใ์ช้ 
กับเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน นอกจากนั้นการศึกษายังครอบคลุม 
ถึงการวิเคราะห์ความสัมฤทธิ์ผลของกรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์ 
จริง ศาสนา ภูมิปัญญาไทยและท้องถ่ิน สิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน
ในการเสริมสร้างพลังอํานาจแห่งชาติ จิตวิญญาณ จิตสาธารณะ หลักธรรมาภิบาล องคาพยพของ สังคม การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาท
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคํานึงถึงด้าน การศึกษา สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง  
SO1002  สมรรถนะในการประกอบอาชีพ     3 (3-0-6) 

Occupational Competence 
ศึกษาด้านจิตวิทยาประยุกต์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการดําเนินชีวิต การปรับตัว การ 

ทํางานร่วมกับผู้อื่น มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการทํางาน การคิดและการใช้เหตุผล จิตบริการ ศักยภาพในการ 
ทํางาน ภาวะผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาบุคลิกภาพ การตัดสินใจ 
HU1001  หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ     3 (3-0-6)  

Morality and Ethics 
ศึกษาหลักคุณธรรม จร ิยธรรม และจริยศาสตร์ เพื ่อเป็นพื ้นฐานในการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิต บทบาทหน้าที่ในสังคม การดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม เพื่อให้นสิิตเข้าใจ
และ สามารถที่จะปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมในบทบาทที่ตนดํารงอยู่ เป็นแบบอย่างที่ดตีอ่สังคม
และ ส่งเสริมการพัฒนาให้ดําเนินควบคู่ไปกับจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ เป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่น 
โดย มุ่งเน้นการสร้างเสริมจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบต่อตนเอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ศึกษา ปัญหาจริยศาสตร์ที่สําคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการแก้ปัญหาจริยธรรมที่พบใน
สังคม ปัจจุบัน  
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HU1002  ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 
Philosophy Religion and Culture 
ศึกษาแนวคิดพื ้นฐานทางปรัชญา มนุษย์กับการแสวงหาความจริงของชีวิต ปรัชญาชีวิต 

วิเคราะห์หาเหตุผลในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ศึกษาแนวคิดของหลัก ศาสนา 
ศาสนาเปรียบเทียบ สามารถนําหลักคําสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างผาสุกและ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งศึกษาการก่อเกิดวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ ส่งเสริม 
และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 
(2) กลุ่มวิชาภาษา      15  หน่วยกิต 
 

TH1001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6)  
Thai for Communication 
ศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อให้เกิดทักษะในการสื่อความหมาย โดยคํานึงถึงความลึกในเชิง 

ความรู้ ความสมเหตุสมผล ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การ 
อ่าน การเขียน ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตได้อ่ านงานเขียน 
ประเภทต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานทั้งทางราชการและทางธุรกิจ เพื่อสนอง 
วัตถุประสงค์ในด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป  
EN1001  ภาษาอังกฤษ 1       3 (3-0-6)  

English 1 
ศึกษาพืน้ฐานทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งสี่คือ การฟัง การพูด การ 

อ่าน และการเขียน โดยจะเน้นในด้านโครงสร้างประโยคและคําศัพท์ง่ายๆ เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงการใช้ ประโยค
ในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเน้นรูปควบคู่ไปกับหลักการอ่านและรูปแบบการอ่านแบบต่ างๆ เช่น ข่าว เรื่องสั้น 
เรื่องยาว และการจับใจความ นิสิตจะได้รับการฝึกฝนจนสามารถฟังคําศัพท์และรูปประโยคเหล่าน้ี ไปใช้ได้ใน
ระดับพื้นฐาน  
EN1002  ภาษาอังกฤษ 2       3 (3-0-6)  

English 2  
วิชาบังคับก่อน : EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 

ศึกษาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะทั้งสี่ คือ การฟัง การพูด การ 
อ่าน และการเขียน โดยจะเน้นศึกษาโครงสร้างประโยคและคําศัพท์ที ่ลึกซึ ้ง เพื ่อให้นิสิตเข้าใจถึงการใช้ 
ประโยคและศัพท์ขั้นสูง พร้อมทั้งเน้นฝึกทักษะในการเขียนประโยคสั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพท์ที่ได้ 
ศึกษามา พร้อมทั้งเริ่มฝึกทักษะทางด้านการฟังและการพูดประโยคและบทสนทนาสั้นๆ จากสิ่งที่ได้เรียนมา 
EN2003  ภาษาอังกฤษ 3       3 (3-0-6) 

English 3 
วิชาบังคับก่อน : EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 

ในระดับนี ้จะเป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะให้นิสิตสามารถอ่านและเข้าใจข้อความ 
ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและการสื่อสารแบบต่างๆ ของวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาหนังสือหรือ ข้อความ
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ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ในวงการธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยรูปประโยคที่สลับซับซ้อนข้ึนและคําศัพท์ทางวิชาการและวงการธุรกิจในด้านการเขียน ซึ่ง นิสิตจะได้รับ
การฝึกให้เขียนข้อความสั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพท์ดังกล่าว การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ และหลักที่ใช้
เพื่อให้การใช้นั้นถูกต้องในสถานการณ์ที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังศึกษาทักษะด้านการฟังและการ พูดเพื่อให้มี
ความสามารถในการสนทนาในหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและใช้ได้ในวงการธุรกิจ ในลักษณะที่
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมถึงการเรียนรู้สํานวนที่ถูกต้องในการ สนทนาในโอกาส
ต่างๆ เช่น การทักทาย การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์เพื่อเข้าทํางาน การเล่าเรื่องสั้นๆ  
EN2005  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ    3 (3-0-6)  

English for Communication in Profession 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ การ 

แสดงบทบาทสมมติในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและทีมสหสาขาวิชาชีพ การอภิปรายถกเถียงในประเดน็ของ 
วิชาชีพ 

 
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต 
ให้นิสิตเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะ กรรมการบริหารคณะ  
 

IT1001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า     3 (3-0-6)  
Information Technology for Learning 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้ 

ขั้นตอนการค้นคว้า การนําเสนอสารสนเทศ วิธีการรวบรวมบรรณานุกรม การจัดหมู่หนังสือ บัตรรายการ 
หนังสืออ้างอิง ดรรชนี หลักเกณฑ์และวิธีการสืบค้นเอกสารและสิ่งพิมพ์ การอ่านและการจดบันทึกข้อความ 
เพื่อนํามาเรียบเรียงรายงานวิชาการ รูปแบบของรายงาน และการเขียนรายงานอ้างอิง รวมถึงจริยธรรมของ 
ผู้ใช้สารสนเทศ 
ST3001  สถิติเพ่ือการวิจัย       3 (3-0-6)  

Statistics for Research 
สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติเพื่อนําไปใช้ในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจง 

ความถี่ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล 
ข้อมูล 
MA1001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน     3 (3-0-6)  

Mathematics in Everyday Life 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการ ความคิดทางคณิตศาสตร์ ความรู ้พื้นฐานทาง 

คณิตศาสตร์ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน 
ชีวิตประจําวัน การคํานวณพื้นฐานเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การนําวิธีพื้นฐานมาใช้แก้ปัญหา คณิตศาสตร์ 
โดยนําหลักการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ ได้แก่ เซต สมการ สถิติเบื้องต้น การแจกแจงความ น่าจะเป็น การ
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สุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานและความมีนัยสําคัญ การถดถอย สหสัมพันธ์ คณิตศาสตร์
การเงิน และการคํานวณภาษีเงินได้ 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ       206  หน่วยกิต  
 

(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  บังคับเรียน   12  หน่วยกิต  
 

SC1102  เคมีท่ัวไป       3 (2-2-5)  
General Chemistry 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง ก๊าซ และของเหลว 

สารละลายและคุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุและ 
เคมีของธาตุ เคมีนิวเคลียร์และปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
SC1103  ฟิสิกส์ทางการแพทย ์      3 (3-0-6) 

Medical Physics 
ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ แรงภายนอกและแรงภายในของร่างกาย สมดุลของความร้อนและ 

อุณหภูมิ ฟิสิกส์ของการได้ยิน ฟิสิกส์ของการมองเห็น การนํากระแสประสาท การหดตัวของกล้ามเนื้อ 
ศักย์ไฟฟ้าของสมอง ฟิสิกส์ของระบบไหลเวียนโลหิต รังสีและผลกระทบ การรักษาและการบําบัดด้วยรังสี 
ฟิสิกส์ของเครื่องมือทางชีววิทยาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการนําความรู้ 
ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  
SC1104  เคมีอินทรีย ์       3 (2-2-5)  

Organic Chemistry 
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี และการเกิดไฮบริไดเซช่ัน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ การ 

อ่านช่ือ ปฏิกิริยาการเตรียมและปฏิกิริยาการสังเคราะห์ของสารประกอบกรดเบส อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโร
เมติก แฮไลด์อินทรีย์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและ อนพุันธ์ 
และเอมีน ฝึกฝนเทคนิคเบื้องต้นในการแยกสาร การทําให้สารบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบัติทางเคมีที่ สําคัญของ
หมู่ฟังก์ช่ันของสารประกอบอินทรีย์ การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย  
SC1106  ชีววิทยาท่ัวไป       3 (2-2-5)  

General Biology 
โครงสร้างและหน้าที ่ของเซลล์ทั ้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบ่งเซลล์ และปฏิกิริยาเคมีใน เซลล์ 
กระบวนการในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม การ
สัมพันธ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การ
ทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 
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(2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์     182  หน่วยกิต 
 

(2.1) รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ  68  หน่วยกิต  
 

MD1201  ชีวเคมีและชีวโมเลกุล      3 (2-2-5) 
Biochemistry and Molecular Biology 
โครงสร้าง หน้าที่ คุณสมบัติ การสังเคราะห์ การทํางาน การสลายตัว และการควบคุมสารชีว 

โมเลกุล เมตาบอลิซึมแบบผสมผสาน เอนไซม์ ชีวพลังงาน โภชนาการ วิตามินและเกลือแร่ การสังเคราะห์ ดี
เอ็นเอ การแสดงออกของยืนและการควบคุม เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสมและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ฝึก
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน การวัดการทํางานของเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส การ
ตรวจวัดเอนไซม์ในตับ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมันในเลือด การแยกดีเอ็นเอและปฏิกิริยาพีซีอาร์ พร้อม
การวิเคราะห์โดยกระแสไฟฟ้า  
MD1202  ชีววิทยาระดับเซลล ์      2 (2-0-4)  

Biology of Cells 
โครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ การส่งทอดสัญญาณเข้าสู่เซลล์ การอันตรกิริยา 

ระหว่างเซลล์และมาตริกซ์ การเคลื่อนที่ของเซลล์ การขนส่งสารภายในเซลล์ การรักษาสมดุล วัฏจักรของ 
เซลล์และการควบคุม โครงสร้างและหน้าที่ของเนื ้อเยื่อ การสะสมของสารภายในเซลล์ การปรับตัว การ 
บาดเจ็บและการตายของเซลล์  
MD2203  พันธุศาสตร์และพัฒนาการมนุษย ์    3 (3-0-6) 

Genetics and Human Development 
หลักพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การกลายพันธุ ์ในระดับยีนและ

โครโมโซม การทําแผนที่ยืนบนโครโมโซม การแสดงออกของยีนในกระบวนการพัฒนาการ การควบคุมการ
แสดงออก ของยีนในการพัฒนาของเซลล์สืบพันธ์ุเพศชายและเพศหญิง พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูปแตก่ําเนิด 
โรคที่เกิด จากความผิดปกติของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางชีวเคมี การเกิดเนื้องอกและมะเรง็ในระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์ประชากร การนําความรู้ทางพันธุศาสตร์มา
รักษาโรค พันธุกรรม ความสําคัญของการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์  
MD2204  การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย ์    2 (2-0-4)  

Medical Study Skills and Medical Profession 
การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย์ บทบาทของ 

วิชาชีพแพทย์ ความหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ พื้นฐานทางด้านจิตใจและพฤติกรรม จิตวิทยา การ
เรียนรู ้วิธีเรียนที ่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ จัดทํา 
ฐานข้อมูลและสื่อสาร การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบมาใช้ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึง ความสําคัญ ขอบเขต
ของจริยธรรมทางการแพทย์ หลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วย การให้บริการด้วยหัวใจความเป็น มนุษย์ ความ
เอื้ออาทร การเสียสละแรงกายแรงใจโดยยึดประโยชน์ของผู ้ป่วยและญาติเป็นหลัก ความสามารถในการ
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ปรับตัวด้านจิตใจ อารมณ์ และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม วางตัวได้เหมาะสมกบัการ
เป็นแพทย์อย่างมีศักดิ์ศรีกับวิชาชีพ ระบบให้บริการสุขภาพที่เช่ือมโยงจากบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระบบ
บริการระดับต่างๆ ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ 
MD2205  พยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาพ้ืนฐาน    2 (2-0-4)  

Basic Pathology and Pathophysiology 
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หลักและวิธีการศึกษาพยาธิวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของ 

การอักเสบ การซ่อมแซมของร่างกาย ความผิดปกติของระบบเลือดและน้ําเหลือง ภาวะช็อค ความผิดปกติ 
ทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เนื้องอก ความไม่สมดุลกรดด่าง อุณหภูมิร่างกาย และการ 
นอนหลับ ความบกพร่องทางภาวะโภชนาการ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากมลภาวะ การส่งตรวจและแปลผล 
ทางพยาธิวิทยา การประยุกต์ความรู้เพื่อการตั้งสมมติฐานสาเหตุของปัญหาของผู้ป่วย การนําความรู้พื้นฐาน 
มาใช้ทางคลินิก การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ  
MD2206  หลักการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ    1 (1-0-2)  

Principle of Laboratory Investigation 
หลักการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ หลักและเทคนิคการเก็บและการวิเคราะห์

ตัวอย่าง เลือด สารคัดหลั่ง เนื้อเยื่อ และอื่นๆ เพื่อการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ  
MD2207  เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน      2 (2-0-4)  

Basic Pharmacology 
หลักการทางเภสัชวิทยาเบื้องต้น เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาที่มีผลต่อระบบ 

ประสาทอัตโนมัติ สารออตาคอยส์ ยาต้านจุลชีพและปริสิต ยารักษามะเร็ง ยากดภูมิคุ้มกัน และยาหรือสาร อื่น 
ๆ เพื่อการรักษา หลักการใช้สมุนไพรในการแพทย์ทางเลือก พิษวิทยาของสารที่ก่อให้เกิดพิษและการ รักษา 
การนําความรู้พื้นฐานด้านเภสัชวิทยามาใช้ทางคลินิก การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและนโยบายด้านยา แห่งชาติ  
MD2208  ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันท่ีเกี่ยวข้อง   3 (2-2-5)  

Skin and Related Connective Tissue System 
ศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการและสรีรวิทยาของผิวหนังและ 

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กลไกการควบคุมอุณหภูมิและการทํางานของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทีเ่กี่ยวข้อง ใน
ภาวะปกติและผิดปกติ การปรับตัวของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องต่อภาวะต่างๆ ใน ระดับ
โมเลกุลเซลล์และเนื้อเยื่อ กลไกป้องกันสิ่งแปลกปลอมและจุลชีพตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซม
และฟื้นฟูของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องในระยะต่างๆ ของชีวิต พยาธิวิทยา คลินิกของ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน การแสดงออกทางคลินิก การวินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับ ความผิดปกติ
ของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
MD2209  ระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย    6 (5-2-11)  

Central and Peripheral Nervous System 
ศึกษาทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการ สรีรวิทยา กลไกการทํางานของระบบ

ประสาท ส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลายและประสาทสัมผัสพิเศษในภาวะปกติและผิดปกติ การปรับตัว
ของระบบ ประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลายและประสาทสัมผัสพิเศษ ต่อภาวะต่างๆ ในระดับ
โมเลกุลเซลล์ และเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมและฟื้นฟูของระบบประสาทสว่นกลางในระยะต่างๆ ของ
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ชีวิต การ ควบคุม ร่างกาย อารมณ์ ความนึกคิด พฤติกรรมรวมถึงพยาธิวิทยา การแสดงออกทางคลินิก การ
วินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลายและ
ประสาท สัมผัสพิเศษ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  
MD2210  ระบบกระดูกและกลา้มเนื้อ     5 (4-2-9) 

Musculoskeletal System 
ศึกษาทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการและสรีรวิทยาของกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น 

กลไกการทํางานของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในภาวะปกติและผิดปกติ การปรับตัวของระบบกระดกูและ 
กล้ามเนื้อต่อภาวะต่างๆ ในระดับโมเลกุลเซลล์และเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมและฟื้นฟูของระบบ 
กระดูกและกล้ามเนื้อในระยะต่างๆ ของชีวิต การควบคุมร่างกาย อารมณ์ ความนึกคิด พฤติกรรม รวมถึง 
พยาธิวิทยาของระบบกระดูกและกล้ามเนื ้อ การแสดงออกทางคลินิก การแปลผลภาพถ่ายทางรังสี การ 
วินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 
เนื้อหาวิชา  
MD2211  ระบบหัวใจและหลอดเลือด     4 (3-2-7)  

Cardiovascular System 
ศึกษาทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการและสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอด

เลือด กลไกการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ การปรับตัวของระบบ
หัวใจ และหลอดเลือดต่อภาวะต่างๆ ในระดับโมเลกุลเซลล์และเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมและฟื้นฟู
ของ ระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะต่างๆ ของชีวิต ระบบน้ําคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ การควบคุมร่างกาย 
อารมณ์ ความนึกคิด พฤติกรรม รวมถึงพยาธิวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือดในภาวะผิดปกติ การ 
แสดงออกทางคลินิก การวินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  
MD2212  ระบบหายใจ       4 (3-2-7)  

Respiratory System 
ศึกษาทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการและสรีรวิทยาของระบบหายใจ กลไกการ 

ทํางานของระบบหายใจในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ การปรับตัวของระบบหายใจต่อภาวะต่างๆ ในระดับ 
โมเลกุลเซลล์และเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมและฟื้นฟูของระบบหายใจในระยะต่างๆ ของชีวิต การ 
ควบคุมร่างกาย อารมณ์ ความนึกคิด พฤติกรรม รวมถึงพยาธิวิทยาของระบบหายใจในภาวะผิดปกติ การ
แสดงออกทางคลินิก การแปลผลภาพถ่ายทางรังสี การวินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของ 
ระบบหายใจ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
MD2213  ระบบทางเดนิอาหาร      5 (4-2-9) 

Gastrointestinal System 
ศึกษาทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ตับ 

ทางเดินน้ําดี กลไกการทํางานของระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินน้ําดีในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ การ 
ปรับตัวของระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินน้ําดีต่อภาวะต่างๆ ในระดับโมเลกุลเซลล์และเนื้อเยื่อ การ 
เปลี่ยนแปลงซ่อมแซมและฟื้นฟูของระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินนํ้าดีในระยะต่างๆ ของชีวิต การควบคุม
ร่างกาย อารมณ์ ความนึกคิด พฤติกรรม รวมถึงพยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ตับ ทางเดิน น้ําดีใน
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ภาวะผิดปกติ การแสดงออกทางคลินิก การวินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของ ระบบ
ทางเดินอาหาร ตับ ทางเดินน้ําดี และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  
MD2214  โรคติดเชื้อ       3 (2-2-5) 

Infectious Disease 
การจําแนกประเภท รูปร่าง ลักษณะ สรีรวิทยา วงชีพของจุลชีพและปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ 

อนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกันการเกิดโรค การทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของ 
จุลชีพและปรสิต การติดเช้ือ และการต้านทานการติดเช้ือของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย แมลงและสัตว์ ขาข้อที่มี
ความสําคัญทางการแพทย์ที่เป็นพาหะของโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนถึง ระบาดวิทยา 
การป้องกันและการควบคุมโรคที่เกิดจากจุลชีพและปรสิตที่สําคัญทางการแพทย์ การทดลองที่ สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย  
MD2215 ระบบภูมิคุ้มกันมนุษย ์      2 (2-0-4) 

Human Immune System 
ความรู้พื้นฐานของการตอบสนองทางวิทยาภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบ 

ต่าง ๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโมเลกุลแปลกปลอม จุลชีพ และ 
ปรสิต กลไกและพยาธิสภาพของการเกิดความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกันหรือจากปฏิกิริยาตอบสนองทาง 
ภูมิคุ้มกัน เช่น ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตัวเอง ภูมิต้านทานต่อสิ่งปลูกถ่าย และภาวะภูมิคุ้มกัน 
บกพร่อง ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาตา่งๆ 
ทางวิทยาการภูมิคุ้มกันเพื่อวินิจฉัยโรค การสร้างเสริมหรือปรับลดการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน และการ 
ทดสอบเพื่อการวินิจฉัยด้วยหลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา  
MD3216  ระบบสบืพันธุ ์       4 (3-2-7) 

Reproductive System 
ศึกษาทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการและสรีรวิทยาของอวัยวะสืบพันธ์ุ ฮอร์โมน 

กลไกการทํางานของระบบสืบพันธุ์ การตั้งครรภ์ และการคลอดในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ การปรับตัว 
ของระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมน ต่อภาวะต่างๆ ในระดับโมเลกุลเซลล์และเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม 
และฟื้นฟูของอวัยวะสืบพันธุ์และฮอร์โมนในระยะต่างๆ ของชีวิต การควบคุมร่างกาย อารมณ์ ความนึกคิด
พฤติกรรม รวมถึงพยาธิวิทยาของระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมนในภาวะผิดปกติ การแสดงออกทางคลินิก การ 
วินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ุและฮอร์โมน และมีการปฏิบัติที่ สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา  
MD3217  บทนําเวชศาสตร์คลินิก      3 (2-2-5) 

Clinical Medicine 
หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทางคลินิกอย่างมีวิจารณญาณ การบูรณาการความรู้ ปรี

คลินิกและคลินิก อาการวิทยาและปัญหาของโรคที่พบบ่อยทางคลนิิก การแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ
ที่ใช้บ่อย การประเมินสภาวะผู้ป่วย ฝึกปฏิบัติสังเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก การตัดสินใจทาง คลินิก การวินิจฉัย
และแยกโรค การรักษาโรคที่พบบ่อยในชุมชนเขตเมืองและเขตชนบท การให้คําปรึกษา และแนะนําแก่ผู้ป่วย 
การฝึกฝนการแก้ปัญหาทางคลินิกแบบองค์รวมโดยหลักเวชจริยศาสตร์  
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MD3218  ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ     3 (2-2-5) 
Renal and Urinary System 
ศึกษาทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการและสรีรวิทยาของไตและระบบทางเดิน 

ปัสสาวะ กลไกการทํางานของไตและระบบทางเดินปัสสาวะในภาวะปกติและผิดปกติ การปรับตัวของไตและ 
ระบบทางเดินปัสสาวะต่อภาวะต่างๆ ในระดับโมเลกุลเซลล์และเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมและฟื้นฟู 
ของไตและระบบทางเดินปัสสาวะในระยะต่างๆ ของชีวิต การควบคุมร่างกาย อารมณ์ ความนึกคิด พฤติกรรม 
รวมถึงพยาธิวิทยาของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ การแสดงออกทางคลินิก การวินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่
ส ัมพันธ์กับความผิดปกติของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ และมีการปฏิบัติที ่สอดคล้องกั บ เนื ้อหาวิชา 
IMD3219  ระบบโลหิตวิทยา      3 (2-2-5)  

Hematology System 
ศึกษาพัฒนาการ และกลไกการควบคุมการทํางานของระบบเลือดและน้ําเหลืองในภาวะปกติ 

และผิดปกติ การใช้ส่วนประกอบของเลือด ปรสิตที่ก่อเกิดโรค การปรับตัวของระบบเลือดและน้ําเหลือง 
รวมถึงพยาธิวิทยาของระบบระบบเลอืดและน้ำเหลอืง การแสดงออกทางคลินิก การวินิจฉัยโรค การตรวจ ทาง
ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาที ่ส ัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบเลือดและน้ำเหลือง และมีการปฏิบัติที่ 
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  
MD3220  ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย     3 (3-0-6) 

Biostatistics and Research Methodology 
หลักการทางชีวสถิติและระเบียบวิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงชีวภาพ หลักและ 

ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเสนอรายงานการวิจัย การ ตระหนักถึง
จรรยาบรรณของนักวิจัยและความรู้ด้านการประเมินงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปประยุกต์ แนวคิดวิทยาการ
ระบาด ดัชนีอนามัย ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งก่อโรค และสภาพแวดล้อมต่อการเกิด โรค การกระจาย
ของโรคติดเชื้อ และโรคไร้เชื้อ การป้องกัน การสืบสวน การเฝ้าระวัง และการควบคุมโรค การศึกษาทาง
วิทยาการระบาด 
MD3221  ทักษะพื้นฐานทางคลินิก      2 (1-2-3)  

Basic Clinical Skills 
ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติการทางคลินิก ฝึกปฏิบัติต่อผู้ป่วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 

การเขียนรายงาน และทักษะหัตถการพื้นฐาน หลักอาการวิทยา ปัญหาของผู้ป่วย ผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้ง 
ร่างกาย จิตใจ และสังคม กระบวนการแก้ไขปัญหา การป้องกัน การรักษา สิทธิของผู้ป่วย จรรยาบรรณและ 
มารยาททางการแพทย์  
MD3222  ระบบต่อมไร้ท่อ       3 (2-2-5)  

Endocrine System 
ศึกษาทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค พัฒนาการและสรีรวิทยาของต่อมไร้ท่อ ได้แก่ ต่อมใต้ 

สมอง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัยรอยด์ ต่อมหมวกไต และตับอ่อน การสร้างฮอร์โมน กลไกการทํางานของ 
ต่อมไร้ท่อ การปรับตัวของต่อมไร้ท่อต่อภาวะต่างๆ ในระดับโมเลกุลเซลล์และเนื้อเยื่อ การเปลี่ ยนแปลง 
ซ่อมแซมและฟื้นฟูของต่อมไร้ท่อในระยะต่างๆ ของชีวิต การควบคุมร่างกาย อารมณ์ ความนึกคิด พฤติกรรม 
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รวมถึงพยาธิวิทยาของต่อมไร้ท่อ การแสดงออกทางคลินิก การวินิจฉัยโรค เภสัชวิทยาที่สัมพันธ์กับความ 
ผิดปกติของต่อมไร้ท่อ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 

 
(2.2) รายวิชาชีพภาคทฤษฎี      38  หน่วยกิต 
 

MD3301 เวชศาสตรป์้องกันและสังคม     2 (2-0-4) 
Preventive and Social Medicine 

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 1 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
หลักการและกระบวนการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ระบบสาธารณสุข การวางแผน 

กําลังคนการผลิตกําลังคน การบริการและการสาธารณสุขมูลฐาน การบริการและการบริหารสาธารณสุข ของ
ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในโลก การเชื ่อมโยงปัจจัยด้านประชากรการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม  
MD3302  เวชศาสตรค์รอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1   2 (2-0-4)  

Family Medicine and Community Medicine 1  
วิชาบังคับก่อน : MD3301 เวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม 

สุขภาพและปัญหาสุขภาพรายบุคคล ครอบครัว และชุมชน บูรณาการความรู้พื้นฐานด้าน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาเป็นแนวทางการค้นหา วินิจฉัยสุขภาพชุมชนด้วย 
ระเบียบวิธีระบาดวิทยาเชิงปริมาณ ชีวสถิติ ระเบียบวิธีวิจัยหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว กระบวนการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม 
MD4303  เวชศาสตรค์รอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2   3 (3-0-6) 

Family Medicine and Community Medicine 2  
วิชาบังคับก่อน : MD3302 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 

หลักการแก้ปัญหาอนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างเวชศาสตร์ชุมชนกับเวชศาสตร์ครอบครัว บทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พลวัติ
ครอบครัว ชนิดและระบบครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว การแก้ปัญหาครอบครัว เครื่องมือ ศึกษาครอบครัว 
หลักการบริการสุขภาพถ้วนหน้า การบริการสาธารณสุขผสมผสานแบบองค์รวมแก่ บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน หลักการบริหารสถานบริการสุขภาพ การประยุกต์สถิติเชิงพรรณนาและเชิง วิเคราะห์สําหรับทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์และวิเคราะห์การรอดชีพ หลักการเยี่ยม บ้าน การบันทึกทางเวชศาสตร์
ครอบครัว การประเมินและการติดตามผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ  
MD4304  อายุรศาสตร์ 1       3 (3-0-6)  

Medicine 1 
ปัญหากลุ่มอาการ โรคทางอายุรศาสตร์ และภาวะที่สัมพันธ์กันสาขาอื่น การซักประวัติ การ

ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยแยกโรค การส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ พื้นฐาน 
การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษาตามหลักเวชจริยศาสตร์ หลักการบริบาลผู้ป่วยเบื้องต้นใน ภาวะฉุกเฉิน 
และไม่ฉุกเฉินแบบองค์รวม  
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MD5305  อายุรศาสตร์ 2       2 (2-0-4) 
Medicine 2 
ปัญหาและโรคทางอายุรศาสตร์ตามระบบที่สําคัญและพบบ่อย การซักประวัติ การตรวจ 

ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา การทํา
หัตถการทางคลินิกระดับพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและญาติ การติดตามดูแลผู้ป่วยทั้ง รายบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม โดยเน้นกลุ่มอาการปัญหาหรือโรคที่ยากและมีความซับซ้อน มากขึ้น และ
การใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในระดับสูงข้ึน  
MD4306  ศัลยศาสตร์ 1       3 (3-0-6) 

Surgery 1 
โรคทางศัลยศาสตร์ตามที่พบบ่อย หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การ

ส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษาตามหลัก เวชจริย
ศาสตร์  
MD5307  ศัลยศาสตร์ 2       2 (2-0-4)  

Surgery 2 
โรคทางศัลยศาสตร์ที่ยากและซับซ้อนตามระบบต่างๆ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ 

วินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา การทําหัตถการ ทาง
คลินิกระดับพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและญาติ การติดตามดูแลผู้ป่วยทั้งรายบุคคล คร อบครัวและ
ชุมชนแบบองค์รวม การใช้ความรู้ความสามารถและแพทยศาสตร์หัตถการในระดับที่สูงขึ้นตามหลัก เวชจริย
ศาสตร์  
MD4308  รังสีวิทยาคลินิก       1 (1-0-2) 

Clinical Radiology 
หลักการทางรงัสีวิทยาคลินิก รงัสีวินิจฉัย รงัสรีักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผลของรังสีต่อ 

ร่างกาย การป้องกันอันตรายจากรังสี ข้อบ่งช้ี ข้อห้าม วิธีการเตรียมคนไข้สําหรับการตรวจทางรังสี หลักการ 
วิธีการ และแปลผลการตรวจได้ถูกต้องสําหรับการตรวจทางรังสีวิทยาพื้นฐาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ สง่
ต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  
MD4309  วิสัญญีวิทยา       1 (1-0-2)  

Anesthesiology 
ศึกษาการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วย การประเมิน การเตรียม และดูแลผู้ป่วยก่อนการ 

ผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีวิทยาที่คุกคาม ต่อชีวิต
และพบบ่อย การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกและการให้ยาระงับความปวดด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์  
MD4310  ออร์โธปิดิกส ์       1 (1-0-2)  

Orthopedics 
ศึกษาโรคทางออร์โธปิดกิส์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การแก้ปญัหาทาง 

คลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การจัดการข้ันพื้นฐาน ประยุกต์ความรู้ในการดูแลผูป้่วย ออร์
โธปิดิกส์การรวบรวมข้อมลู การวินจิฉัย และการบําบัดรักษาผู้ป่วยแบบบรูณาการและองค์รวม  
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MD4311  เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู       1 (1-0-2)  
Rehabilitation Medicine 
ความหมาย หลักการและเป้าหมายของการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทีมงานฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการ แพทย์ การรักษาแบบองค์รวมที่ไม่ใช้ยา การให้คําปรึกษา การออกกําลังกาย กายภาพบําบัดทรวงอก 
พื้นฐาน การใช้เครื่องมือทางกายภาพ และการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ การดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ปัญหาที่
พบได้บ่อย โรคหลอดเลือดสมองอาการปวดของระบบกล้ามเนื ้อและกระดูก ผู้ป่วยเด็กสมอง พิการ การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและจิตใจของผู้พิการ การออกใบรับรองผู้พิการและทุพพลภาพ  
MD4312  กุมารเวชศาสตร์       13 (3-0-6)  

Pediatrics 1 
โรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อย การซักประวัติจากผู้ปกครองหรือญาติ การตรวจร่างกาย 

การแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการพื้นฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การสร้างเสริม สุขภาพ 
การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
MD5313  กุมารเวชศาสตร์ 2      2 (2-0-4)  

Pediatrics 2 
โรคตามระบบทางกุมารเวชศาสตร์ที่ยากและซับซ้อน ทารกแรกเกิดที่ปกติ และทารกที่มี 

ปัญหาหลังเกิด แผนการให้วัคซีนป้องกันโรคในเด็ก ปัจจัยทางครอบครัวและสังคมที่มีผลต่อการ เจริญเติบโต
และพัฒนาการของทารกและเด็ก  
MD4314  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1      3 (3-0-6)  

Obstetrics and Gynecology 1 
ศึกษาปัญหาและโรคทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที ่พบบ่อย การซักประวัติ การตรวจ 

ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การวางแผนการรักษา การปฏิบัติ แพทยศาสตร์
หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาระดับพื้นฐาน รวมทั้งการดูแลสตรีมีครรภ์ในภาวะปกติ การวางแผน
ครอบครัว การดูแลมารดาที่ให้นมบุตร และภาวะวัยทองตามหลักเวชจริยศาสตร์  
MD5315  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2     2 (2-0-4) 

Obstetrics and Gynecology 2 
ศึกษาปัญหาและโรคทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่ซับซ้อน การซักประวัติ  การตรวจ 

ร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การวางแผนการรักษา การปฏิบัติ แพทยศาสตร์
หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาขั้นสูง รวมทั้งการดูแลสตรีมีครรภ์ในภาวะผิดปกติตาม หลักเวชจริย
ศาสตร์  
MD4316  จิตเวชศาสตร ์       3 (3-0-6)  

Psychiatry 
ศึกษาพยาธิสรีรวิทยาการทํางานของสมอง จิตวิทยาเบื้องต้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ ปกติ

และภาวะผิดปกติของจิตใจ การป้องกัน รักษาภาวะผิดปกติหรือโรคทางจิตใจ และการสร้างเสริม สุขภาพจิต 
ปัญหาและโรคทางจิตเวชศาสตร์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจสภาพจิต การ วินิจฉัยแยกโรค 
เทคนิคทางจิตวิทยา การจัดการ และการให้คําปรึกษาสําหรับความผิดปกติทางจิตเวช ศาสตร์ที่พบบ่อย จิตเวช
ศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉินแบบองค์รวม  
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MD4317  จักษุวิทยา       1 (1-0-2)  
Ophthalmology 
ศึกษาโรคทางจักษุวิทยาที่มีความสําคัญและพบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ 

วินิจฉัยโรคการตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการรักษาผู้ป่วยทั้งทางยาและผ่าตัด การ บําบัดรักษา
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ 
MD4318  โสตศอนาสิกวิทยา      1 (1-0-2)  

Otorhinolaryngology 
ศึกษาโรคทางหูคอจมูกที่มีความสําคัญและพบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ 

วินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา หลักการของหัตถการที่ใช้ในการรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดจากโรคหรือหัตถการ  
MD5319  นิติเวชศาสตร์       2 (2-0-4)  

Forensic Medicine 
หลักการทางนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ กระบวนการยุติธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับ

วิชาชีพเวชกรรมและนิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ความรู ้ทางแพทย์ นิติวิทยาศาสตร์ และกฎหมายใน 
กระบวนการยุติธรรม การชันสูตรพลิกศพ การปฏิบัติต่อผู้ป่วยคดี การเป็นพยานในศาล วิธีการประยุกต์ใช้ 
กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฝึกปฏิบัติในห้องฉุกเฉินในการตรวจผู้ป่วยคดี วิธีการ
ออกใบรับรองแพทย์การเก็บวัตถุพยาน ศึกษาดูงานในหน่วยนิติเวชศาสตร์และนิติว ิทยาศาสตร์ที่  
ห้องปฏิบัติการ การให้ความเห็นแพทย์ต่อผู้ป่วยคดี การเป็นพยานศาลข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการ ยุติธรรม
ที่แพทย์ต้องเกี่ยวข้อง  
EX3301  ประมวลความรู้ระดบัปรีคลินิก     N/C (3-0-0)  

Comprehensive in Pre-clinical knowledge 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 3 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

สรุปองค์ความรู้และสาระสําคัญระดับปรีคลินิกของสาขาวิชา เพื่อการเตรียมความพร้อม ใน
การสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยนิสิตจะต้องสอบผ่านจึงจะได้รับอนุญาตให้สมัครสอบข้ึน ทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพได้ 
EX5302  ประมวลความรู้ระดบัคลินิก     N/C (3-0-0)  

Comprehensive in Clinical Knowledge 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

สรุปองค์ความรู้และสาระสําคัญระดับคลินิกของสาขาวิชา เพื่อการเตรียมความพร้อมใน การ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยนิสิตจะต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิยื่นขอสําเร็จการศึกษาและ ได้รับ
อนุญาตให้สมัครสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ  
EX6303  ประมวลความรู้ระดบัคลินิก     N/C (3-0-0)  

Comprehensive in Clinical Knowledge  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
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สรุปองค์ความรู้และสาระสําคัญระดับคลินิกของสาขาวิชา เพื่อการเตรียมความพร้อมในการ 
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ โดยนิสิตจะต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิยื่นขอสําเร็จการศึกษาและได้รับ 
อนุญาตให้สมัครสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 

 
(2.3) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก     76  หน่วยกิต  
 

MD4401  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตรช์ุมชน 1 1 (0-2-1)  
Practical Skills in Family Medicine and Community Medicine 1  
วิชาบังคับก่อนเรียนควบคู่วิชา : MD3302 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 

ฝึกปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน โดยการค้นหา วินิจฉัยสุขภาพชุมชน ด้วยระเบียบวิธี
ระบาดวิทยาเชิงปริมาณ ชีวสถิติ ระเบียบวิธีวิจัยหลักการเวชศาสตร์ครอบครัว กระบวนการแก้ไขปัญหา
สุขภาพรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม  
MD4402  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตรช์ุมชน 2 2 (O-4-2)  

Practical Skills in Family Medicine and Community Medicine 2  
วิชาบังคับก่อน : MD4401 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1  
วิชาบังคับก่อน/เรียนควบคู่วิชา : MD4303 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 

ฝึกปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน โดยปฏิบัติงานด้านการแพทยแ์ละ 
สาธารณสุขที่โรงพยาบาลชุมชน และดําเนินโครงการวิจัยภายใต้คําแนะนําของอาจารย์แพทย์ 
MD5403  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตรช์ุมชน 3  4 (0-8-4) 

Practical Skills in Family Medicine and Community Medicine 3  
วิชาบังคับก่อน : MD4402 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2 

ฝึกปฏิบัติการบําบัดรักษาผู ้ป่วยระดับปฐมภูมิที ่โรงพยาบาลชุมชนและผู ้ป่วยที่บ้านกับ 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภายใต้คําแนะนําของอาจารย์แพทย์ ดําเนินการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย  
MD6404  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตรช์ุมชน 4 4 (0-8-4)  

Practical Skills in Family Medicine and Community Medicine 4  
วิชาบังคับก่อน : MD5403 ทักษะปฏิบัตทิางเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3 

ฝึกปฏิบัติการบําบัดรักษาผู้ป่วยระดับปฐมภูมิที่โรงพยาบาลชุมชนและผู ้ป่วยที ่บ้านกับ 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภายใต้คําแนะนําของอาจารย์แพทย์ ดําเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์  
MD4405  ทักษะปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ 1     3 (0-6-3)  

Practical skills in Medicine 1  
วิชาบังคับก่อน/เรียนควบคู่วิชา : MD4304 อายุรศาสตร์ 1 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ การวินิจฉัย หลักการรักษา และการปรึกษาเกี่ยวกับโรค 
ภาวะแทรกซ้อน ภาวะฉุกเฉินที่มีความสําคัญและพบบ่อย การทําหัตถการทางคลินิกระดับพื้นฐาน การติดตาม
ดูแลผู้ป่วยทั้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม 
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MD5406  ทักษะปฏิบัติทางอายุรศาสตร์ 2     3 (0-6-3) 
Practical Skills in Medicine 2  

วิชาบังคับก่อน : MD4405 ทักษะปฏิบัตทิางอายุรศาสตร์ 1  
วิชาบังคับก่อนเรยีนควบคู่วิชา : MD5305 อายุรศาสตร์ 2 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ โดยศึกษาปัญหาและโรคทางอายุรศาสตร์ตามระบบที่ 
สําคัญและพบบ่อย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การ
ตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา การทําหัตถการทางคลินิกระดับพื้นฐาน การดูแลญาติ การติดต าม ดูแล
ผู้ป่วยทั้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม โดยเน้นกลุ่มอาการปัญหาหรือโรคที่ยากและมี ความ
ซับซ้อนมากข้ึนและการใช้ความรู้ความสามารถและทักษะในระดับสูงข้ึน  
MD6407  ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ 1    3 (0-6-3) 

Clinical Experience in Medicine 1  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางอายุรกรรมทั่วไป ด้วยการบูรณา 
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตรค์ลินิก เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการ แก้ปญัหา
ผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมตามหลัก เวชจริย
ศาสตร์  
MD6408  ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ 2    4 (0-8-4)  

Clinical Experience in Medicine 2  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกบัผูป้่วยที่หน่วยโรคเฉพาะทางและหอผูป้่วยหนักทางอายุรกรรม 
ด้วยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์คลินิก เน้นความรบัผิดชอบและ ทักษะ
ในการแก้ปญัหาผู้ป่วยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟสูภาพแบบองค์ รวมตาม
หลักเวชจริยศาสตร์  
MD4409  ทักษะปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ 1     3 (0-6-3) 

Practical Skills in Surgery 1 
วิชาบังคับก่อนเรยีนควบคู่วิชา : MD4306 ศัลยศาสตร์ 1 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ การวินิจฉัย หลักการรักษา การทําหัตถการทางคลินิก 
ระดับ พื้นฐาน และการติดตามดูแลผู้ป่วยทั้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม 
MD5410  ทักษะปฏิบัติทางศัลยศาสตร์ 2     3 (0-6-3)  

Practical Skills in Surgery 2  
วิชาบังคับก่อน : MD4409 ทักษะปฏิบัตทิางศัลยศาสตร์ 1  
วิชาบังคับก่อน/เรียนควบคู่วิชา : MD5307 ศัลยศาสตร์ 2 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์ โดยศึกษาโรคทางศัลยศาสตร์ที่ยากและซับซ้อนตามระบบ 
ต่างๆ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การตรวจ พิเศษ 
การวางแผนการรักษา การทําหัตถการทางคลินิกระดับพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วยและญาติ การติดตาม ดูแลผู้ป่วย
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ทั้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม การใช้ความรู้ความสามารถและแพทยศาสตร์ หัตถการใน
ระดับที่สูงข้ึนตามหลักเวชจริยศาสตร์ 
MD4411 ทักษะปฏิบัติทางวิสัญญีวิทยา     1 (0-2-1) 

Practical Skills in Anesthesiology  
วิชาบังคับก่อนเรยีนควบคู่วิชา : MD4309 วิสัญญีวิทยา 

ฝึกปฏิบัติการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วย การประเมิน การเตรียม และดูแลผู้ป่วยก่อนการ 
ผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีวิทยาที่คุกคามต่อ ชีวิต
และพบบ่อย การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกและการให้ยาระงับความปวดด้วยหัวใจความเป็น มนุษย์ 
MD4412  ทักษะปฏิบัติทางรังสีวิทยาคลินิก     1 (0-2-1)  

Practical Skills in Clinical Radiology  
วิชาบังคับก่อน/เรียนควบคู่วิชา : MD4308 รังสีวิทยาคลินกิ 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่วินิจฉัยและรักษาด้วยรังสีตามหลักการทางรังสีวิทยาคลินิก รังสีวินิจฉัย 
รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และตามหลักเวชจริยศาสตร์  
MD6413  ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ 1    3 (0-6-3) 

Clinical Experience in Surgery 1  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ด้วยการบูรณา 
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์คลินิกเพือ่แก้ปัญหาผูป้่วยทางศัลยกรรม การสร้างเสรมิ
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมตามหลักเวชจริยศาสตร์  
MD6414  ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ 2    3 (0-6-3)  

Clinical Experience in Surgery 2  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยตามระบบหรือผู้ป่วยเฉพาะทางและหอผู้ป่วยหนักทาง 
ศัลยกรรมด้วยการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์คลินิกเพื่อแก้ปัญหาผู้ปว่ยทาง
ศัลยกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมตามหลัก เวชจริย
ศาสตร์  
MD4415  ทักษะปฏิบัติทางออร์โธปิดิกส ์     2 (0-4-2)  

Practical Skills in Orthopedics  
วิชาบังคับก่อนเรยีนควบคู่วิชา : MD4310 ออร์โธปิดิกส ์

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ โดยศึกษาโรคทางออร์โธปิดิกส์ การซักประวัติ การตรวจ 
ร่างกาย การวินิจฉัย การแก้ปัญหาทางคลินิก การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การจัดการข้ัน พื้นฐาน 
ประยุกต์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์การรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัย และการบําบัดรักษา ผู้ป่วยแบบ
บูรณาการและองค์รวมตามหลักเวชจริยศาสตร์  
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MD5416  ทักษะปฏิบัติทางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   2 (O-4-2)  
Practical Skills in Orthopedics and Rehabilitation Medicine  

วิชาบังคับก่อนเรยีนควบคู่วิชา : MD4415 ทักษะปฏิบัติทางออร์โธปิดิกส ์
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางออรโ์ธปิดิกสแ์ละฝึกปฏิบัติการเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยศึกษาโรคทาง ออร์

โธปิดิกส ์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การแก้ป ัญหาทางคลินิก การส่งตรวจทาง 
ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การจัดการขั้นพื้นฐาน ประยุกต์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิ กส์การรวบรวม 
ข้อมูล การวินิจฉัย และการบําบัดรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการและองค์รวมตามหลักเวชจริยศาสตร์  
MD6417  ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส ์    2 (0-4-2) 

Clinical Experience in Orthopedics  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ด้วยการ 
บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์คลินิกเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยทางศัลยกรรม ออร์
โธปิดิกส์ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมตามหลัก เวชจริย
ศาสตร์  
MD4418  ทักษะปฏิบัติทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1   2 (0-4-2)  

Practical Skills in Obstetrics and Gynecology 1  
วิชาบังคับก่อนเรยีนควบคู่วิชา : MD4314 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่มีปัญหาและโรคทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่พบบ่อย การซักประวัติ 
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การวางแผนการรักษา การปฏิบัติ 
แพทยศาสตร์หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาระดับพื้นฐาน รวมทั้งการดูแลสตรีมีครรภ์ในภาวะ ปกติ 
การวางแผนครอบครัว การดูแลมารดาที ่ให้นมบุตร และภาวะวัยทอง การติดตามบําบัดรักษาผู ้ป่วย ทั้ง
รายบุคคล ครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวมตามหลักเวชจริยศาสตร์ 
MD5419  ทักษะปฏิบัติทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2   3 (0-6-3)  

Practical Skills in Obstetrics and Gynecology 2  
วิชาบังคับก่อน : MD4418 ทักษะปฏิบัตทิางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1 
วิชาบังคับก่อนเรยีนควบคู่วิชา : MD5315 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยปัญหาและโรคทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาที่ซับซ้อน การซักประวัติ 
การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การวางแผนการรักษา การปฏิบัติ 
แพทยศาสตร์หัตถการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาขั้นสูง รวมทั้งการดูแลสตรีมีครรภ์ในภาวะผิดปกติ การ
ติดตามการบําบัดรักษาผู ้ป่วยทั ้งรายบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวมตามหลักเวชจริยศาสตร์ 
MD6420  ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร ์    3 (0-6-3)  

Clinical Experience in Obstetrics  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยทางสูติศาสตร์  เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการ 
วินิจฉัย การรักษา และสูติศาสตร์หัตถการ การออกความเห็น หรือหนังสือรับรองความเห็นได้อย่าง เหมาะสม
ตามหลักเวชจริยศาสตร์  
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MD6421  ประสบการณ์คลินิกทางนรีเวชวิทยา    3 (0-6-3)  
Clinical Experience in Gynecology  

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทุกรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยทางนรีเวชวิทยา เน้นความรับผิดชอบและทักษะในการ 

วินิจฉัย การรักษา และหัตถการทางนรีเวชวิทยา การออกความเห็น หรือหนังสือรับรองความเห็นได้อย่าง 
เหมาะสมตามหลักเวชจริยศาสตร์  
MD4422  ทักษะปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์ 1    2 (0-4-2)  

Practical Skills in Pediatrics 1  
วิชาบังคับก่อน/เรียนควบคู่วิชา : MD4312 กุมารเวชศาสตร์ 1 

ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ โดยศึกษาโรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อย การซัก 
ประวัติจากผู ้ปกครองหรือญาติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื ้นฐาน การ 
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ องค์
รวมตามหลักเวชจริยศาสตร์ 
MD5423  ทักษะปฏิบัติทางกุมารเวชศาสตร์ 2    3 (0-6-3)  

Practical Skills in Pediatrics 2  
วิชาบังคับก่อน : MD4422 ทักษะปฏิบัตทิางกุมารเวชศาสตร์ 1 

วิชาบังคับก่อนเรียนควบคู่วิชา : MD5313 กุมารเวชศาสตร์ 2 
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ โดยศึกษาโรคตามระบบทางกุมารเวชศาสตรท์ี่ยาก 

และซับซ้อน ทารกแรกเกิดที่ปกติ และทารกที่มีปัญหาหลังเกิด แผนการให้วัคซีนป้องกันโรคในเด็ก ปัจจัยทาง
ครอบครัวและสังคมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและเด็ก  
MD6424  ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ 1   3 (0-6-3)  

Clinical Experience in Pediatrics 1  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยเด็กทั่วไป เน้นทักษะในการวินิจฉัย การบําบัดรักษา การ 
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม การให้ความรู้หรือ คําแนะนํา
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในเด็กวัยต่างๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทารกกับผู้ปกครองและเด็กกับ ผู้ปกครอง การ
เปลี ่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเด็กและผู ้ปกครองเพศศึกษาและสุขภาพในวัยรุ ่น การ เปลี ่ยนแปลงทาง
กายภาพและทางจิตสังคมของวัยรุ่น ฝึกการสั่งการรักษาและหัตถการที่ทําบ่อยในผู้ป่วยเด็ก แบบองค์รวมตาม
หลักเวชจริยศาสตร์  
MD6425  ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ 2   3 (0-6-3)  

Clinical Experience in Pediatrics 2 
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยเฉพาะทางและหอผู้ป่วยหนักทางเด็ก เน้นทักษะในการ 
วินิจฉัย การบําบัดรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม การให้
คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น การใช้ยาในเด็ก การประเมิน ความสามารถของ
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ตนเองในการบําบัดรักษาผู้ป่วย การทํางานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญตามหลักเวชจริย
ศาสตร์  
MD5426  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน    3 (0-6-3)  

Practical Skills in Emergency Medicine  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉิน การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การดูแลรักษา 
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย การทําหัตถกรรมพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วย 
วิจารณญาณบนพื้นฐานการอ้างอิงหลักฐาน การส่งต่อผู้ป่วย การทํางานเป็นทีม การให้คําปรึกษาผู้ป่วยและ 
ญาติเกี่ยวกับโรค การรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์ 
MD4427  ทักษะปฏิบัติทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู     1 (0-2-1)  

Practical Skills in Rehabilitation Medicine  
วิชาบังคับก่อนเรยีนควบคู่วิชา : MD4311 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ฝึกปฏิบัติการเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยประยุกต์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ด้วย
การรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัย และการบําบัดรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการและองค์รวม 
MD5428  ทักษะปฏิบัติทางนิติเวชศาสตร ์     1 (0-2-1) 

Practical skills in Forensic Medicine  
วิชาบังคับก่อน/เรียนควบคู่วิชา : MD5320 นิติเวชศาสตร ์

ฝึกปฏิบัติในห้องฉุกเฉินในการตรวจผู้ป่วยคดี วิธีการออกใบรับรองแพทย์ และการเก็บวตัถุ 
พยานและการชันสูตรพลิกศพ  
MD6429  ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2 (0-4-2)  

Clinical Experience in Emergency Medicine and Forensic Medicine  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกในการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย วางแผนการบริบาลรวมถึงทักษะ 
หัตถการช้ันพื้นฐานของผู้ป่วยที่มีโรค ผู้ป่วยคดีที่ได้รับภยันตรายทางกาย ถูกกระทําชําเรา กลุ่มอาการ ภาวะ 
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ ภายใต้จรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์ และการเขียนรายงาน ชันสูตร
พลิกศพ  
MD4430  ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร ์    1 (0-2-1)  

Clinical Experience in Psychiatry  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกบัผูป้่วยที่มปีัญหาทางสุขภาพจติและจิตเวชศาสตร์ โดยการ ซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยแยกโรค เทคนิคทางจิตวิทยา การ จัดการ และการ
ให้คําปรึกษาสําหรับความผิดปกตทิางจิตเวชศาสตร์ทีพ่บบ่อย จิตเวชศาสตร์เด็กและ วัยรุ่น และจิตเวชศาสตร์
ฉุกเฉินแบบองค์รวม ตามหลักเวชจริยศาสตร์  
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MD4431  ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา    1 (0-2-1)  
Clinical Experience in Ophthalmology  

วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยโรคทางจักษุวิทยาที่มีความสําคัญและพบบ่อย ด้วยการ 

ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรคการตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา การรักษาผู้ป่วยทั้งทาง ยา
และผ่าตัด การบําบัดรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการตามหลักเวชจริยศาสตร์ 
MD4432  ประสบการณ์คลินิกโสตศอนาสิกวิทยา    1 (0-2-1)  

Clinical Experience in Otorhinolaryngology  
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านทกุรายวิชาในช้ันปีที่ 4 ช้ันปีที่ 5 และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 

ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยโรคทางหูคอจมูกที่มีความสําคัญและพบบ่อย ด้วยการ 
ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การตรวจพิเศษ การวางแผนการรักษา หัตถการ การป้องกัน และ
รักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหรือหัตถการ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยตาม หลักเวชจ
ริยศาสตร์ 

 
(3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะท่ีเป็นจุดเน้นของสถาบันหรือ เสริมสร้างศักยภาพตาม

ความสนใจของผู้เรียน ไม่น้อยกว่า        12    หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในข้อ 3.1 และ 3.2 จํานวน 12 หน่วย กิต ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะ 
(3.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะท่ีส่งเสริมสมรรถนะท่ีเป็นจุดเน้นของสถาบัน  
 

MD4501  เวชปฏิบัติท่ัวไป       2 (0-4-2)  
Medical General Practicum 
ศึกษาอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพและทักษะทางเวชปฏิบัติทั่วไป กอปรด้วยการ 

บําบัดรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการและองค์รวมที่คลินิกผูป้่วยนอก ณ โรงพยาบาลชุมชนกับแพทย์และ บุคลากร
สาธารณสุขด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
MD4502  ประสบการณ์ในหน่วยศูนยส์่งกลับ    2 (0-4-2)  

Clinical Experience in Referral Center 
ฝึกปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การรับรู้ถึงภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน การดําเนินการให้ ผู้ป่วย

ฉุกเฉินได้รับการบําบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน การจัดการ การลําเล ียงหรือขนส่งและการ บําบัด
รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในและนอกสถานพยาบาล การส่งตัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภาวะ ฉุกเฉินหรือ
รักษาพยาบาลในหอผู้ป่วยกลับสู่บ้านหรือโรงพยาบาลชุมชนเพื่อการดูแลรักษาต่อเนื่องต่อไป  
MD4503  เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง     2 (2-0-4)  

Advanced Medical Technology 
หลักการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการ 

ให้บริการทางการแพทย์ เช่น ระบบ Smart Queue การแพทย์ทางไกล การใช้หุ่นยนต์ในการให้บริการทาง 
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การแพทย์ การใช้ระบบสื ่อสารสมัยใหม่ในแพทยศาสตรศึกษา การใช้ Simulation technology ใน 
ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะ การใช้ 3D printer ในการผลิตอวัยวะเทียม ฯลฯ 
MD5504  การบริบาลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม    2 (0-4-2) 

Holistic Community Care 
ฝึกปฏิบัติด้วยการหมุนเวียนเรียนรู้ การบูรณาการเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพผู้ป่วยในสถาน 

บริการสุขภาพระดับต่างๆ การตัดสินใจการรักษา การพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการสุขภาพชุมชนใน ชนบท
ที่มีทรัพยากรจํากัดและการบริการสุขภาพเขตเมืองที่มีความซับซ้อน การแก้ปัญหาสุขภาพ การ ติดตามดแูล
ผู้ป่วย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยและญาติ และการสื่อสารในชุมชนที่มี วัฒนธรรมต่างกันแบบ
องค์รวม  
MD5505  ทักษะเวชปฏิบัติครอบครัว     2 (0-4-2)  

Family Medical Practice Skills 
ศึกษาอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะเวชปฏิบัติครอบครัวที ่โรงพยาบาลชุมชนหรือ 

โรงพยาบาลทั่วไปกับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข  
MD6506  ทักษะเวชปฏิบัติฉุกเฉิน      2 (0-4-2)  

Emergency Medical Practice Skills 
ศึกษาอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพและทักษะทางเทคนิคเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่หน่วย เวชศาสตร์ฉกุเฉิน 
ณ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเครือข่ายกับแพทย์และ บุคลากรสาธารณสุข 
รวมทั้งระบบส่งต่อทางการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
MD6507  ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู    2 (0-4-2)  

Clinical Experience in Rehabilitation 
การตรวจวินิจฉัยและดูแลตลอดจนฟื้นฟูผู้ป่วยในกลุ่มอาการเจ็บปวดในโรคระบบกระดูกและ 

กล้ามเนื้อ โดยการแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสาน ฝึกฝนทักษะในการให้คําแนะนํารวมไปถึงการออกกําลัง 
กายที่ถูกต้อง รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาวและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน  
MD5508  ประสบการณ์การวิจัยทางการแพทย์    2 (0-4-2)  

Research Experience in Medicine 
หลักการกระบวนการและวิธีวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะโรคที่เป็นปญัหาสาํคัญของประเทศ 

เน้นการวิจัยชุมชน เพื่อนําไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
(3.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะท่ีเสรมิสรา้งศักยภาพตามความสนใจของผู้เรียน  

MD4509  ระบบและกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   2 (1-2-3)  
Hospital Accreditation system and process 
นโยบายของชาติด้านบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ความหมายและกระบวนการ 

ประกันคุณภาพโรงพยาบาล กระบวนการประกันคุณภาพโรงพยาบาลของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล การ
พัฒนาการประกันคุณภาพด้านบริการในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง หลักการป้องกันและลดข้อผิดพลาด ใน
ระบบการบริบาลสุขภาพ การนํากฎเกณฑ์และข้อบังคับไปสู่การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มารับ บริบาล 
การฝึกปฏิบัติงาน และการสังเกตการทํางานในสถานบริการสุขภาพที่โรงพยาบาล 
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MD4510 รังสีวินิจฉัย       2 (0-4-2) 
Diagnostic Radiology 
ฝึกทักษะการอ่านฟิล์มปกติและผิดปกติระบบกระดูกและข้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบ 

การไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ุสตรี และระบบประสาท การ
ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง เทคนิคพิเศษทางรังสีวิทยาในการตรวจระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดิน 
ปัสสาวะด้วยการใช้เอกซเรย์และสารทึบรังสี ดูงานการตรวจเลือดด้วยสารทึบรังสีภายใต้การควบคุมของ 
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ  
MD5511  ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา    2 (0-4-2)  

Clinical Experience in Anesthesiology 
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ที่จะได้รับการผ่าตัดรวมทั้งการ 

ดูแลผู้ปวยวิกฤติ การให้ยาระงับความเจ็บปวดในระหว่างและหลังการผ่าตัด  
MD5512  ประสบการณ์คลินิกจักษุวิทยาเฉพาะทาง    2 (0-4-2)  

Clinical Experience in Specialty of Ophthalmology 
ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกจักษุเพื่อเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งการทําหัตถการทางจักษุร่วมกับแพทย์ 

ผู้เช่ียวชาญ ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา โดยเฉพาะหัตถการที่มีความซับซ้อนและการ ดูแล
รักษาในภาวะฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน  
MD5513  ประสบการณ์คลินิกโสตศอนาสิกวิทยาเฉพาะทาง   2 (0-4-2)  

Clinical Experience in Specialty of Otorhinolaryngology 
ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกโรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยา การเจาะคอ ผ่าตัดเล็ก ตรวจการได้ยิน 

เจาะดูดช้ินเนื้อโดยใช้เข็ม กล้องส่องทางหู คอ จมูก การตรวจโรคทางหู หูช้ันในและประสาทหู โดยทําการ ฝึก
ร่วมกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  
MD6514  ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตรเ์ฉพาะทาง   2 (0-4-2)  

Clinical Experience in Specialty of Medicine 
ฝึกปฏิบัติงานทางอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาใดสาขาหนึ่งในภาควิชาอายุรศาสตร์ โดย 

เลือกปฏิบัติงานกับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ได้แก่ วักกะวิทยา หัวใจและหลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ โรคติดเช้ือ 
ระบบทางเดินอาหาร  
MD6515  ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์เฉพาะทาง   2 (0-4-2)  

Clinical Experience in Specialty of Obstetrics 
ฝึกปฏิบัติงานทางสูตินรีเวชเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสูติศาสตร์ โดยเลือกปฏิบัติงาน 

ร่วมกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ัน ได้แก่ มะเร็งทางนรีเวชเวชศาสตร์ ทารกในครรภ์ ภาวการณ์มีบุตรยาก 
MD6516  ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง  2 (0-4-2)  

(โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)  
Clinical Experience in Specialty of Pediatrics 
ฝึกประสบการณ์ทางคลินิกกับผู้ป่วยเฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน เน้นทักษะในการ 

วินิจฉัย การบําบัดรักษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม การให้
คําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น การใช้ยาในเด็ก การประเมิน ความสามารถของ
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ตนเองในการบําบัดรักษาผู้ป่วย การทํางานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญตามหลักเวชจริย
ศาสตร์  
MD6517 ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์เฉพาะทาง    2 (0-4-2) 

(ประสาทศลัยศาสตร์)  
Clinical Experience in Specialty of Surgery (Neurological surgery) 

ฝึกปฏิบัติงานทางศัลยกรรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสาขาประสาทศัลยศาสตร์ โดยเลือก ปฏิบัติงานร่วมกับ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญ  
MD6518  ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง    2 (0-4-2) 

(ศัลยศาสตร์ทางกระดูกสันหลัง) 
Clinical Experience in Specialty of Orthopedics (Spine surgery) 
ฝึกทักษะการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง การทําหัตถการ การเข้าช่วย 

ผ่าตัด แก้ไข ความพิการ การใส่โลหะดามกระดูกสนัหลงั การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การออกกําลังกาย เพื่อ
การรักษา โรคปวดหลัง  
MD6519  ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง    2 (0-4-2) 

(ศัลยศาสตร์ทางมือและจลุศัลยกรรม) 
Clinical Experience in Specialty of Orthopedics (Hand and microsurgery) 
ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย ทักษะใน 

การทําหัตถการ การผ่าตัดเล็กในโรค carpal ganglion, carpal tunnel Syndrome, trigger finger, de 
Quervain’disease  
MD6520  ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง   2 (0-4-2)  

(ศัลยศาสตร์ทางเวชศาสตร์การกีฬา)  
Clinical Experience in Specialty of Orthopedics (Sport medicine) 
ฝึกทักษะการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากเล่นกีฬา การทําหัตถการการเข้าช่วย 

ผ่าตัด การผ่าตัดในข้อโดยใช้กล้อง 
MD6521  ประสบการณ์คลินิกทางออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง   2 (0-4-2)  

(ศัลยศาสตร์ทางข้อสะโพกและข้อเข่า)  
Clinical Experience in Specialty of Orthopedics (Hip and knee surgery) 
ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อยเช่น โรคข้อ 

สะโพกเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม หัวข้อสะโพกตายจากขาดเลือด ข้อเข่าเสื่อม รวมถึงทักษะในการทําหัตถการผ่าตัด 
ข้อสะโพกและข้อเข่า 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ และหรือรายวิชาที เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย จ ํานวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะ
กรรมการบริหารคณะ  
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MD1601  เวชศาสตรช์ุมชนเมืองและชนบทขั้นแนะนาํ (วิชาเลือกเสรี 1) 3 (3-0-6)  
(Introduction to Community Medicine) 
ความสําคัญของการมีสุขภาวะที่ดี ปัจจัยด้านบุคคล (และครอบครัว) ปัจจัยด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อม วิถีการดําเนินชีวิต ความเช่ือ วัฒนธรรม และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการมีสุขภาพที่ดี และ ศึกษาดู
งานการใช้บริการด้านปฐมภูมิเขตเมืองและชนบทที่หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลหรือ
คลินิกปฐมภูมิเขตเมือง  
MD3602  การส่งเสรมิสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ (วิชาเลือกเสรี 2)  3 (3-0-6) 

(Health Promotion and Health Literacy) 
แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ กฏบัตรที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพ กลยุทธ์และ 

แนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพในระบบสาธารณสุขของไทยและสากล การประเมินภาวะสุขภาพ การ
พัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม การป้องกันควบคุมโรคและการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย โภชนาการและ
การออกกําลังกายเพื่อการส่งเสริมสขุภาพ พฤติกรรมทางสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก ความ รอบรู้ด้านสุขภาพ 
ทักษะการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กฎหมายและข้อบังคับด้านการสร้างเสริม สุขภาพ บทบาทของ
ทีมสหวิชาชีพ การจัดการงานส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการในระดับปฐมภูมิ  
MD3603  เวชศาสตรป์้องกัน (วิชาเลือกเสรี 2)    3 (3-0-6)  

(Preventive Medicine) 
แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ได้แก่ เวชศาสตร์การเดินทางและ

ท่องเที่ยว เวชศาสตร์การจราจร เวชศาสตร์การบิน และเวชศาสตร์ทางทะเล โดยนักศึกษาเลือกเรียน 1 แขนง
วิชาที่ สนใจ 

แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine) : ความเกี่ยวข้องระหว่างการ 
เดินทางและท่องเที่ยวกับสุขภาพของคน การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง การสอบสวนโรค การบริหาร 
จัดการปัญหา ภัยสุขภาพและภาวะฉุกเฉินทางการเดินทางและท่องเที่ยว การส่งต่อผู้ป่วย การให้คําปรึกษา ที่
เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันควบคุมโรค การตรวจคัดกรอง วินิจฉัย การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพจากโรคทั้ง
ติดต่อและไม่ติดต่อ ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการเดินทางและท่องเที ่ยวให้กับนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาว 
ต่างประเทศ การวิจัยและการใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการเดินทางและการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

แขนงเวชศาสตร์การจราจร (Traffic Medicine): ความรู้ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ภัย 
สุขภาพ โดยเฉพาะการสอบสวนอุบัติเหตุทางจราจรต่างๆ การดูแล รักษา ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินจาก 
การจราจรที่ต้องได้รับการดูแลรักษาฉุกเฉินที่แผนกฉุกเฉินและในสถานที่เกิดเหตุ และฟื้นฟูผู้บาดเจ็บจาก 
การจราจร การประเมินและรับรองสมรรถนะของผู้ขับขี่ทางบก เดินเรือ ทางอากาศ และทางราง ก่อนออก 
ใบอนุญาต การวิจัยและการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันเชิงระบบ 

แขนงเวชศาสตร์การบิน (Aviation Medicine): ปัญหาและอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการ 
ปฏิบัติงานบนที่สูง การป้องกันแก้ไข การตรวจสุขภาพ การรักษาผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ในการบิน การป้องกัน 
อุบัติเหตุในแง่ความบกพร่องของมนุษย์ การช่วยชีวิตในกรณีอุบัติเหตุ การลําเลียงทางเครื่องบิน การ ค้นหา
ข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุเพื่อแก้ไข การวิเคราะห์วิจัยสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งผู้ปฏิบัติงานใน อากาศ
และผู้โดยสาร การคัดเลือกผู้ทําการบิน 
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แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล (Maritime Medicine): ศาสตร์บูรณาการการดูแลภาวะทาง 
สุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพจากโรคที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่ทํา 
กิจกรรมทางทะเลทั้งหมด เช่น การขนส่งสินค้า/การค้าทางทะเล งานนอกชายฝั ่งและแท่นขุด เจาะ การ 
เดินทางและท่องเที ่ยวทางทะเล เรือสําราญ การกีฬาทางน้ำ การดําน้ำ อุบัติภัยหมู่ทางทะเล การค้นหา 
ช่วยเหลือ และการประสานการส่งกลับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ทางทะเล  
MD3604  เวชศาสตรช์ะลอวัย (วิชาเลือกเสรี 2)    3 (3-0-6)  

(Anti-Aging Medicine) 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้การแพทย์ทางเลอืกกับการแพทย์แผนปจัจบุนัใน 

การดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อการมีอายุยืนยาว เช่น วินิจฉัยโรค
สามัญ โภชนบําบัด (อาหารต้านวัย ต้านโรค) การปรับความสมดุลของระบบในรา่งกาย สมุนไพร ชะลอวัย การ
เลือกใช้วิตามินและแร่ธาตุ การปรับพฤติกรรม การออกกําลังกาย  
MD3605  วิถีชีวาเวชศาสตร์ (วิชาเลือกเสรี 2)    3 (3-0-6)  

Lifestyle Medicine 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิต 

ให้บุคคลสามารถดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม การประเมินความเสี่ยงของภัยสุขภาพ การวางแผน บําบัด
ฟื้นฟูโรคหรืออาการเบื้องต้นด้วยวิถีการแพทย์บูรณาการเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 | คู่มือนิสิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลั ยเวสเทิร์น 

 
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 จึงมีมติให้ตราข้อบงัคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

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

ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ  3 ภายใต้ข้อบังคับนี้ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั ่งต่างๆ ที ่ว่าด้วย ระบบ

การศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน  

ขอ้ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
“อธิการบด”ี   หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
“คณบด”ี   หมายถึง  คณบดีของคณะวิชาที่นิสิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 
“นิสิต”   หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นระดับปริญญาตรีและ

ให้หมายถึงรวมถึงนิสิต/นิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาขิงมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
“อาจารยป์ระจำ”  หมายถึง  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ ที่มหีน้าทีร่ับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
“อาจารย์ประจำหลักสูตร”  หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัย 
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มี

ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติ
ตตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 

“อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย 
“อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแก่นิสิต 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการให้ป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
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หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ ่ง ต้องผ่อนผันข้อกำหนดตามข้อบังคับนี ้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความ วินิฉัย สั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
และให้ถือเป็นที่สุด 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

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

ผ่านระบบการสื่อสาร หรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 
ข้อ 7  ระบบการจัดการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

7.1  มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยกำหนดให้หนึ่งปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะวลาศึกษาไม่น้อยกว่ 15 
สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน กำหนดให้ระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตสัดส่วนเทียบเคียง
ได้กับภาคการศึกษาปกติ 

7.2  ระบบหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิต 
หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
7.2.1 รายวิชาทฤษฎี ที ่ใช้การบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ให้มีคำเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
7.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้การฝึกหรือทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง 

ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

7.2.3 รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกปฏิบัติ ฝึกงานอาชีพ 
หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มี ค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

7.2.4 รายวิชาที ่ใช้การทำโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื ่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มีคำ
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

7.3  กรณีที่มีการจัดการศึกษาในลกัษณะเปน็ชุดวิชา (Module) หรือที่ละรายวิชา หรือ
ในลักษณะอื่น กำหนดให้มีระยะเวลาการศึกษามีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ
ทวิภาค 

7.4  หน่วยกิตเรียน หมายถึง จำนวนหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 
7.5  หน่วยกิตคำนวณรายภาค หมายถึง จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นสิิต

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

การศึกษาที่นิสิตได้รับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F 
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7.7  หน่วยกิตที่สอบได้ หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรายวิชาที่นิสิตสอบได้รับ A, B+, B, 
C+, C, D+, D, F, S, E หรือ G ในกรณีที่นิสิตสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุ
ไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแลว้ให้นับจำนวนหน่วยกิตสอบได้เพียงครั้งเตียว 

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 นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้ง
แรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ 

8.2  หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 
หน่วยกิตและนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศกึษา 
แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา นับตั ้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกใน
หลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ 

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

 
หมวด 3 
หลักสูตร 

 
ข้อ 9 ประเภทและโครงสร้างของหลักสูตร 

9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เป็นหลักสตูรปริญญาตรีที่เน้นให้มีความรู้ ทักษะทาง
วิชาการและสามารถไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสรา้งสรรค์ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลกัสตูร 
ดังนี้ 

9.1.1  หมวดศึกษาทั่วไป มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
9.1.2  หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรื ต้องมีจำนวนหน่วยกิตดังนี้ 

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

คู่ หรือวิชาเอกและวิชาโท โดยจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกต้องมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจำนวนหน่วย
กิตวิชาโทต้องมีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นวิชาเอกคู่ต้องมีจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อย
กว่า 30 หน่ายกิต ดังนัน้วิชาเอกคู่ต้องมีจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ทั้งนี้จำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

9.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจำนวนหน่ายกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 



70 | คู่มือนิสิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลั ยเวสเทิร์น 

9.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นให้มีความรู้
ความสามารถระดับสูง โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่ และ
สนับสนุนให้ได้ทำวิจัยทางวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

9.2.1  หมวดศึกษาทั่วไป มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
9.2.2  หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ดังนี ้

(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  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทีม่ีความรอบ

รู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมี
สมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคของศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการหรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

9.3.1  หมวดศึกษาทั่วไป 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 ในกรณีที่เปน็วิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต ดังนั้นวิชาเอกคู่ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกรวมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ทั้งนี้จำนวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 

9.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
หลักสูตรอาจจดัเปน็หลกัสตูรต่อเนื่อง เพื่อพันการเพิ่มเติมความรู้และทกัษะ

การปฏิบัติงานช้ันสูงแก่ผู้ที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว 
9.4  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรปริญญา

ตรีสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เน้นให้มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูงโดยใช้
หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่และสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยหรือการฝึกปฏิบัติข้ันสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี ้

9.4.1  หมวดศึกษาทั่วไป มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
9.4.2  หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ดังนี ้

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

9.4.4  หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

หมวด 4 
อาจารย์ ์

 
ขอ้ 10  จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 

10.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
10.1.1  อาจารยป์ระจำหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี

ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

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

กรณีที ่มีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 
คน 

10.1.3  อาจารย์ผู้สอน อาจเปน็อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุติไม่ต่ำ
กว่าปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสา
ชาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

กรณีที่อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่สอนก่อนที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารยผ์ู้สอน
ต่อไปได ้

กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบท่า ต้องมีประสบการณ์การ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีชั่วโมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 
ของจำนวนช่ัวโมงสอนในรายวิชาน้ันๆ 

10.2  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
10.2.1  อาจารย์ประจำหลักสตูร มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี

ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

กรณีที่เป็นหลักสตูรเน้นทักษะดา้นวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
กรณีที่ร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่ายงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ป ี
10.2.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุติไม่ต่ำ

กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
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วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขอการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปย้ีอนหลัง 

กรณีที่เป็นหลักสูตรเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ซึ่งอาจเป็น
อาจารย์ประจำหรือเป็นบุคลากรมาจากหน่วยงานนั้นโดยมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี 

กรณีที่มีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และ
หากเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ด้านปฏิบตัิการ 1 ใน 3 คน 

10.2.3  อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิไม่
ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั ้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

กรณีที่อาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และทำหน้าที่สอนก่อนที่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ต่อไปได้ 

กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์การ
ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีชั่วโมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 
ของจำนวนช่ัวโมงสอนในรายวิชาน้ันๆ 

กรณีที่เป็นหลักสตูรเน้นทักษะด้านวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
 

หมวด 5 
การรับเขา้ศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ 11  การรับสมัครเข้าเป็นนิสิต 

11.1  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 
ต้องสำเร็จถ้าศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่น

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในหลักสูตร 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 

11.2  การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตให้เปน็ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
11.3  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุม ัต ิ ให ้ร ับน ิสิตหรือนิส ิตจากสาขาวิชาอื ่นใน

มหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เข้าเป็นนิสิต 
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ขอ้ 12  การข้ึนทะเบยีนเป็นนิสิต 
12.1  ผู ้สมัครเข้าเป็นนิสิตที ่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะมีสภาพเป็นนิสิตก็ต่อเมื ่อได้ข้ึน

ทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 
12.2  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ผ่านการคัดเลอืกแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมทั้ง

ชำระเงินตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
12.3  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสติในหลักสูตรสาขาวิชาใด 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

คะแนน2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
(5) จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที ่ขอเทียบโอนจะต้อง

รวมกันแล้วไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน 
(6) การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินชั้นปีและภาค

การศึกษาที่มีนิสิตศึกษาอยู่ 
(7) ให้นิสิตยื ่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหน่วยกิต ต่อสำนัก

วิชาการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก 
13.1.3  กรณีที่นิสิตได้ศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแล้ว ให้ใช้ผลการ

เรียนรู้ตามระดับข้ันคะแนนเดิมที่ได้รับ 
13.2  การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น 

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

มหาวิทยาลัย 
(3) ต้องเป็นหรือเคยป็นนิสิตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่าในหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาการ หรืยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 
(4) ไม่เป็นผู้ถูกคัดช่ือออกหรือถูกไลอ่อกหรือให้พ้นสภาพนิสิต ดัวยเหตุถูก

ลงโทษทางวินัยจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน 
13.2.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คือ 
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(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที ่บรรจุหลักสูตรของคณะวิชาหรือ
สาขาวิชาที่ขอเทียบโอน  

(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

(4) เป็นรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที ่มอบได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C หรือระดับ
คะแนน2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

(5) จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือรายวิชาที่ขอเทียบโอนนับรวมกันแล้ว
ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน 

(6) นิสิตจะต้องลงทะเบยีนเรียนและมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
จำนวนหน่วยกิต รวมทั้งหมดของหลักสูตร จึงจะมีสิทธ์ิสำเร็จการศึกษา แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

(7) การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินชั้นปีและภาค
การศึกษาที่มีนิสิตศึกษาอยู่หรือได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

(8) นิสิตที ่ได้รับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น 
จะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

(9) ให้นิสิตยื ่นคำร้องขอทียบโอนรายวิชาและหรือหน่วยกิต ต่อสำนัก
วิชาการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก ทั้งนีต้้องเปน็ผลการศึกษาที่
ได้รับก่อนการข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 

กรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และประสงค์ที่จะ
ศึกษาปริญญาตรีที่สอง ให้ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปจำนวน 30 หน่วยกิต 

13.3  การเทียบโอนความรู ้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

13.3.1  คุณสมบัติของผู ้ขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 

13.3.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต คือ 
(1) การเทียนโอนความรู้จะเทยีบเป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาตามหลกัสตูร

ที่ผู้ขอเทียบโอนต้องการ 
(2) การประเมินเพื ่อการเทียบโอนประสบการณ์และความรู ้ในแต่ละ

รายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

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

(4) การบันทึผลการเรยีนให้บันทกึตามวิธีการประเมินซึง่เปน็ไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
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(5) การเทียบรายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดของ
หลักสูตรที่ขอเทียบโอนทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ข้อบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

(6) นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ จะต้องใช้เวลาศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยอย่งน้อยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกต ิ

(7) ให้นิสิตยื ่นคำร้องขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู ้ต ่อสำนัก
วิชาการให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาน้ันๆ 

ข้อ 14  ประเภทของสภาพนิสติ มี 2 ประเภท คือนิสิตสภาพปกติและนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 
14.1  นิสิตสภาพปกติ ได้แก่ 

14.1.1  นิสติที่ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
14.1.2  นิสิตที ่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
14.1.3  นิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

14.2  นิส ิตสภาพวิทยาท ัณฑ์ ได ้แก่  นิสิตท ี ่สอบได้ค ่าระด ับคะแนนเฉลี ่ยสะสม 
(Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ตั้งแต่ 1.50 ถึง 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

ข้อ 15  การลงทะเบยีนเรียน 
15.1  การกำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
15.2  นิสิตสภาพปกติให้ลงทะเบยีนเรยีนได้ไม่น้อยกว่ 9 หน่วยกิดและไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกนิ 9 หน่วยกิต ยกเว้นนิสติ
ที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูรในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียน
ได้ และเสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 

15.3  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เก ิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและ
เสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 

15.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันอื่น และนิสติต่างสถาบันสามารถลงทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเรื่องการศึกษาข้าม
สถาบัน 

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

15.6  การลงทะเบยีนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

15.7  การลงทะเบียนเรียนจะครบถ้วนสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียน ค่า
บำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดชำระค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายหลังวันที ่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมล่าช้าตามประกาศ
มหาวิทยาลัย กรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในกำหนดตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยจะไม่มีสทิธ์ิเรียนในภาคการศึกษาน้ัน เว้นแต่จะไดร้ับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีไป 
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15.8  นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลอืรายวิชาเรียนตามหลกัสตูร
มีจำนวนหน่วยกิตน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในข้อ 15.2 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่า
จำนวนหน่วยกิตที่เหลือได ้

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

ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน 
16.2  การขอลดรายวิชา กระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ

ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอลดน้ีจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
16.3  การขอถอนรายวิชา (ติต W) กระทำได้หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

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

16.4  การขอเพิ่ม ขอลด หรือถอนรายวิชา (ติด W) นั้น จำนวนหน่วยกิตรวมหลังจากการ
เพิ่ม ลด หรือถอนรายวิชา (ติด W) แล้วจะต้องป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้คือไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 
22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ดงัรายละเอียดในข้อ 
15.2 สำหรับนิสิตสภาพปกติ หรือไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตใน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังรายละเอียดในข้อ 15.3 สำหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 
 

หมวด 6 
ค่าบำรุงและคา่ธรรมเนยีมการศึกษา 

 
ข้อ 17  นิสิตต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา และคำธรรมเนียมการศึกษาตามจำนวนและระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยที่กำหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ 18  การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

18.1  รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา นิสิตผู้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันมีสิทธ์ิขอเงินค่าลงทะเบยีนรายวิชาดังกล่าวคืนได้เต็มจำนวน 

18.2  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ว่ากรณีใดๆ 
18.3  กรณีที่นิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ีใหม่ได้โดยไม่ต้อง

ชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ ทั้งนี้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
18.4  กรณีที่นิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสติที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่จะต้อง

ชำระค่าลงทะเบียนเรียใหม่และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 19  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 

19.1 ในกรณีที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นภาค
การศึกษาฤดูร้อน นิสิตต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 
เพื่อรักษาสภาพนิสิต หากนสิติไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด 
มหาวิทยาลัยจะให้นิสิตพน้สภาพการเป็นนิสิต 

19.2  การลงทะเบยีนเพื่อรักษาสภาพนิสิตใหด้ำเนนิการให้แลว้เสรจ็ภายในสัปดาห์ที่ 4 นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา 

ขอ้ 20  การลาพักการเรียน 
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นิสิตอาจยื่นคำร้องขออนุมัติลาพักการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ในกรณีต่อไปนี ้
20.1  ได้รับทุนแลกเปลี ่ยนนิสิตระหว่างประเทศหรือได้รับทุนอื ่นใด ซึ ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
20.2  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมช้ัน 1 ที่รักษาเปน็เวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ัน 
20.3  มีเหตุจำเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่อธิการบดีเห็นสมควร 
20.4  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นคำรัองต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด เมื่อได้รับอนุมัติ

แลัวต้องแจ้งให้งานทะเบียนทราบ 
20.5  การลาพักการเรียนให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความ

จำเป็นต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนใหม่ 
20.6  ในกรณีที่นิสติได้รับการอนุมัติให้ลาพักการรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวม อยู่ใน

ระยะเวลาการศึกษาด้วย 
20.7  ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนนิสติต้องชำระค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม

ช่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนิสิตอย่างต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษา
ปกติตามกำหนด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสติต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด 
จะพ้นสภาพนิสติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 

 
หมวด 7 

การวัดและการประเมนิผลการศึกษา 
 

ข้อ 21  เวลาเรียน นิสิตที่มีสิทธ์ิจะได้รับการวัดและการประเมนิผลการที่ศึกษาในรายวิชาใดๆ จะต้อง
มีเวลาเรียนในรายวิพานั้นๆไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลา
เรียนต่ำกว่าที่กำหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดและการประเมินผล
การศึกษาก็ไดั ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันต้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ 22  ระบบการประเมินผลการศึกษา 
22.1 การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบ่งค่า

ระดับคะแนนเป็น 8 ช่วงคะแนน ดังนี้ 
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) 
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โดยจะกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
22.1.1 ในรายวิชาที่นิสิตเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นระดับข้ัน 
22.1.2  เปลี่ยนจาก I ก่อนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียน 
22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเว้นรายวิชาโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

22.2  นอกจากค่าระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามข้อ 22.1 แล้ว ยัง อาจ
ประเมินผลการศึกษารายวิชาได้โดยไม่มีค่าระดับคะแนนได้ดังนี ้

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

22.3  การให้เกรดที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
22.3.1  การให้เกรด I จะกระทำได้ในกรณีที่นิสิตยังทำงานที่เป็นส่วนประกอบของ

การศึกษาในรายวิชาน้ันยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งได้รับการอนุมัติให้สอบภายหลังได้ และ
อาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาโดยความห็นชอบของคณบดี แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเพื่อขอ
เปลี่ยนเกรด I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสติลงทะเบยีนเรยีน มิฉะนั้นเกรด I จะเปลี่ยนเป็นเกรด 
F หรือ U แล้วแต่กรณีโดยอัตโนมัต ิ

22.3.2  การให้เกรด S จะกระทำได้เมื่อผลการประเมินเป็นที่พอใจในรายวิชาที่
หลักสูตรกำหนดไว้ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่มีค่าระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสติขอลงทะเบียนเรียนเป็น
พิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

22.3.3  การให้เกรด O จะกระทำได้เมื่อผลการประเมินเปน็ที่พอใจมากในรายวิชาที่
หลักสูตรกำหนดไว้ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่มีค่าระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเป็นพศิษ
โดยไม่นับหน่วยกิต 

22.3.4  การให้เกรด U จะกระทำได้เมื่อการประเมินผลไม่เป็นที่พอใจในรายวิชาที่
หลักสูตรกำหนดไว้ว่ามีการประเมนิผลอย่างไม่มรีะดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบยีนเรยีนเปน็พิเศษ
โดยไม่นับเป็นหน่วยกิต หรือรายวิชาที่นิสิตไม่สามารถปลี่ยนเกรด I ได้ตามกำหนต 
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22.3.5  การให้เกรด W จะกระทำได้หลังจากที่นิสิตได้รับการอนุมัติให้ขอถอน
รายวิชาตามข้อ 16.3 หรือนิสิตลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

22.3.6  การให้เกรด WA จะกระทำได้เมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย 
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสามารถให้ดำเนินการได ้

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
รายวิชาเดิมที่อยู่ในภาคการศึกษาน้ันๆ เป็น RF, RD, RD+, RC หรือ RC+ 

22.4  การให้เกรด F นอกเหนือจากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามข้อ 22.1 แล้ว จะกระทำ
ได้ในกรณี ต่อไปนี้ 

22.4.1  ในรายวิชาที่นิสิตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เนื ่องจากมีเวลาเรียนใน
รายวิชาน้ันๆน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชาน้ันตามขัอ 21 

22.4.2  เมื ่อนิสิตกระทำผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้เกรด F 
เนื่องจากนิสิตที่ทำการทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตามข้อ 26.1 

22.4.3  เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 
22.4.4  นิสิตที ่ขาดสอบและไม่ได้ต ิดต่อขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 
22.5  การให้เกรด TR จะกระทำได้ในกรณีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน

และโอนหน่วยกิตในข้อ 13 
22.6  การให้เกรด CS จะกระทำได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ ่มวิชาจาก

ความรู ้และประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย 

22.7  การให้เกรด CE จะกระทำได้ในกรณีที ่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ ่มวิชาจาก
ความรู้และประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

22.8 การให้เกรด CT จะกระทำได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ ่มวิชาจาก
ความรู้ประสบการณ์ โดยนิสติผ่านการฝึกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

22.9  การให้เกรด CP จะกระทำได้ในกรณีที ่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจาก
ความรู้และประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ 23  การประเมินผลการศึกษาและการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
23.1  การประเมินผลการศึกษาให้กระทำเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
23.2  การคำนวณค่าระดบัคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งคำนวณได้ 

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

คำนวณผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาโดยนำผลรวมของผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับ
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คะแนนที่นิสิตได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาน้ัน 

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

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

23.4  ในกรณีที่ถ้าได้เกรด I ในรายวิชที่มีการวัดและประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ให้รอ
การคำนวณต่างระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน จนกว่าเกรด I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 24  การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนเน้น 
24.1  นิสิตได้รับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชา

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

ซ้ำอีกหรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนได ้
24.3  นอกจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 24.1 และข้อ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาที่ได้รับ D, D+, C, C+ อีกครั้งก็ได้ การลงทะเบียนเรียนตามที่กล่าวนี้เรียกว่า "การเรียนเน้น" 
24.4  ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนเน้น จะได้รับการแก้ไขเกรดในรายวิชานั้น การ

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

ขอ้ 25  การจำแนกสภาพนิสิต 
25.1  การจำแนกสภาพจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดู

ร้อนสุดท้ายสำหรับนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับปริญญา เว้นแต่นิสิต
ที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรก ให้จำแนกสภาพนิสติเมื่อสิ้นปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

25.2  ผลการเรียนในภาคการศึกษฤดูร้อน ให้นำไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 
1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่นิสิตผู้นั้นได้ลงทะเบียนและมีจำนวนหน่วยกิตเพื่อคำนวณในการจำแนกสภาพนิสิต 

25.3 การจำแนกสภาพนิสิตให้พิจารณาว่าเป็นนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 14 ประเภทของสภาพนิสิต 

ข้อ 26  การลงโทษนิสิตผู้กระทำความผิด 
26.1  นิสิตที่ทำการทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ให้ได้รับเกรด F 

ในรายวิชาที่กระทำผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอน
มาแล้วให้ได้ผลการเรียนตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบก็ให้ดำเนินการสอบตามปกติและให้
ได้ผลการเรียนตามที่สอบได้จริง และหรือพิจารณาสั่งพักการศึกษานิสิตผู้นั้นอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา และหรืออาจให้พ้นสภาพนิสิตก็ได้ 

26.2  ถ้านิสิตกระทำผิดหรือร่วมกระทำผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการ
ประจำคณะวิชาที่นิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี โดยคณบดีของคณะวิชาที่นิสิตสังกัดอยู่
เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจำคณะวิชา และแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป 
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26.3  การพักการศึกษาของนิสติตามคำสั่งให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระทำผิดนั้น 
โดยให้มีเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา 
และนิสิตที่ถูกพัการศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษาปกติ เพื ่อรักษาสภาพนิสิตอย่างต่อเนื ่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด หากนิสิตไม่ได้
ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด จะพ้นสภาพนิสติตามเกณฑท์ี่
ระบุไว้ในข้อ 19.1 

ขอ้ 27  การพันสภาพนิสิต นิสิตจะพันสภาพการเป็นนิสิต ได้ในกรณีดังต่อไปนี ้
27.1  เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว 
27.2  เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ อย่าง

ครบถ้วน 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 ่อเป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์แล้วมีค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสม (Cumulative 

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

27.5  เป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 4 ภาคการศึกษาปกติต่อนื่องกันแล้วยังไม่พ้นสภาพวิทยา
ทัณฑ์ 

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

27.7  เมื่อมหาวิทยาลัยให้พันสภาพนิสิตตามข้อ 19.1 ที่กำหนดให้นิสิตพ้นสภาพเมื่อนิสิต
ไม่ได้ลงทะเบยีนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนด 

27.8  เมื่อทำผิดระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลัยประกาศให้พ้นสภาพการ
เป็นนิสิต 

27.9  ตราจสอบพบในภายหลังว่า 
27.9.1  แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนิสิตอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลง

เอกสารหลักฐานดังกล่าว 
27.9.2 ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตตามข้อ 11.1 

27.10  เสียชีวิต 
ขอ้ 28  การคืนสภาพนิสิต ผู้ที่พ้นสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไมไ่ด้

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิติต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกำหนดตามข้อ 19.1 มีความประสงค์ที่
จะขอกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั สามารถยื่นคำร้องต่ออธิการบดีเพื่อขอสภาพนิสิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ 
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หมวด 8 
การสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญาบัตร 

 
ขอ้ 29  คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา 

29.1  มีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
29.1.1 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา 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 หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ
ตามข้อ 8.2 

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

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

ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
29.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
29.5  สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรอื 

Exit Exam ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 30  นิสติที่ลงทะเบียนเรียนและสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 

6 ปี หรือ 5 ปี หรือ 4 ปี) แล้ว แต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : 
CGPA) ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน ทั้งนี้ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade- 
Point Average : CGP) ไม่ต่ำกว่า 1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธ์ิได้รับอนุปริญญา ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 31  การให้ปริญญาเกียรตินิยม นิสิตที่จะได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับปริญญาเกียรตินิยม ต้องมี
คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 29 และคุณสมบตัิอื่นๆ ครบถ้วนทุกประการ ดังนี้ 

31.1  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
31.1.1 ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลยัมาโดยตลอครบตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาการศึษาที ่กำหนดคือ ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปี
การศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้ง
แรกในหลักสูตรนี้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1 สำหรับหลักสูตรไมน่้อยกว่า 6 
ปกีารศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษา
ปกติหรือ 10 ปีการศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั ้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.2 สำหรับหลักสูตร 5 ปีการศึกษา และไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
ปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วัน
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ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.3 สำหรับ
หลักสูตร 4 ปกีารศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาการศึกษาหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 

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

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

31.14  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และ 

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

31.2  เกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
31.2.1  ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดคือ ต้องศึกษในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปี
การศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้ง
แรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจดัการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1 สำหรับหลกัสูตรไม่
น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปกีารศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
การศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลกัสตูรนี้ 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  ไดค่้าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (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  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลยั และ 
31.2.5  สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรอื 

Exit Exam ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 32  การอนุมัติการสำร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเฉพาะผู้มี

คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาครบตามข้อ 29 ข้อ 30 และหรือข้อ 31 โดยให้ถือเอาวันที่คณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเป็นวันสำเร็จการศึกษาของนิสิตผู ้นั้น และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติการให้ปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ข้อ 33  การเพิกถอนการสำเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 
เมื่อความปรากฎแก่สภามหาวิทยาลัยว่า นิสติผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาบัตรแลว้ เป็น

ผู้ขาดคุณสมบัติหรือกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการเข้าศึกษา เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการจัด
การศึกษาและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยการศึกษา ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนในกรณีที่เกิดข้ึน และจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเข้าสู่การ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สดุ หากผลการพิจาณาปรากฏชัดเจนว่า นิสติผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รบั
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ปริญญาบัตรแล้ว เป ็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือกระทำผิดที ่ เกี ่ยวข้องกับเงื ่อนไขในการเข้าศึกษา ให้สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของนิสิตผู้นั้น และให้ถือว่าคำวินจิฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

  (ดร.ประภากร สมิติ) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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แนะนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ระบบการลงทะเบียน (Xregis) 
ข้ันตอนการ Login เข้าส่รูะบบสารสนเทศนิสิต 
1. พิมพ ์URL Website มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 

>>https://xregis.western.ac.th/index_login.html#/login 
>>ป้อนรหสันิสิตในช่อง “ช่ือผู้ใช้”  
>>ป้อนเลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน ในช่อง “รหัสผ่าน” 
>>คลิกป่มุ “Login” เพื่อเข้าสู่ระบบ  

 
 
2. เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนทศ หน้าจอจะแสดงข้อมูลให้นิสิตปรับปรุงที่อยู่ปจัจุบันประจำภาคการศึกษาตาม
รูปภาพ ให้คลกิ "บันทึกข้อมูล" 
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เมื่อเข้าสู่ระบบสารสนเทศ หน้าจอจะแสดงเมนสูำหรับนสิิตตามรูปภาพ ให้คลกิ “ลงทะเบียนรายวิชา” 
 

 
 
การลงทะเบยีน 

ลงทะเบียนรายวิชา เป็นเมนูสำหรบัลงทะเบียนรายวิชาเพื่อส่งใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาอนุมัตริายวิชา
ลงทะเบียนตามกำหนดลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งแสดงรายละเอียดนิสติ/คณะ/สาขา/วิทยาเขต/
จำนวนหน่วยกิตทีล่งแต่ละภาคการศึกษา (ตามรปูภาพด้านล่าง) ลงทะเบียนให้คลิก "เพิ่ม" 
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ขั้นตอนลงทะเบียนรายวิชา 
1. เม ื ่อคลิก >> +เพิ ่ม >> จะปรากฎกล่องโต้ตอบให้พิมพ์รหัสวิชาที ่จะลงทะเบียนในช่อง  >> คลิก 
"ลงทะเบียน" หนา้จอจะแสดงรายละเอียดรหัสวิชา/กลุ่มเรียน/จำนวนที่รับ/ลงทะเบียน/คงเหลือ ตามรูปภาพ
ต่อไปนี้ 

 
 
เมื่อเลือกรายวิชาครบแล้ว ผลการพจิารณาจะแสดงเป็น "รออนุมัติ" ให้คลิก "ส่งขออนุมัติการลงทะเบียน" 
 

 
 
2. เมื่อคลิก "สง่ขออนุมัติการลงทะเบียน" จะปรากฎกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบความถูกต้องของวิชาที่จะส่ง
อนุมัติ เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้คลิกปุ่ม >> ส่งอนุมัติ << ตามรปูภาพ 
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เมื่อส่งรายวิชาเพื่อขออนุมัติแล้ว สถานะการลงทะเบียนจะเป็น "รออนุมัติการลงทะเบยีน" ตามรปูภาพ 

 
3. เมื่ออาจารย์ทีป่รึกษาอนุมัติรายวิชาลงทะเบียนแล้ว ให้นสิิตยืนยันการลงทะเบียนเพือ่พิมพ์ใบแจง้การชำระ
เงิน/ชำระเงิน โดยเลือกเมน ู>> ยืนยันการลงทะเบียน โดยสถานะการลงทะเบียนจะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติการ
ลงทะเบียน" ตามรปูภาพ 

 
4. เลือกวิธีชำระเงิน สามารถเลือก "ชำระเต็มจำนวน / ผ่อนชำระได้ 2 งวด" ให้คลิก "ตกลงเพ่ือการชำระ
เงิน" ตามรูปภาพ 
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ระบบการเรียนรูผ้่านระบบออนไลน์และระบบการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง (Western Cyber U) 
 
แนะนำการเรียนการสอน การเขา้เรียน 

1. นิสิตสามารถศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาสถานทีจ่ากบทเรียนออนไลนผ์่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2.  นิสิตสามารถรับฟงัการบรรยายเสรมิสด ผ่านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตด้วยตนเองตามความประสงค์ตามตาราง
การบรรยายเสริมซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึง่หากไมส่ามารถรบัฟังการบรรยายเสริมตามเวลาทีก่ำหนดได้ นิสิต
สามารถเข้าฟังเทปไฟล์บรรยายได้ย้อนหลงั  
3. มีแบบทดสอบ (Test) ในทุกหน่วยการเรียนของทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนโดยนสิิตสามารถทำการ
ทดสอบในแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test และแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ได้โดยไม่จำกัดเวลาและ
สถานที่ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต  
 
>> นิสิตเข้าหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย www. http://cyberu.western.ac.th/
จากนั้นคลิกเข้าสู่ ระบบ 

 
 

>>ป้อนรหสันิสิตในช่อง “ช่ือผู้ใช้”  
>>ป้อน “รหสัผ่าน” โดยนสิิตสามารถตั้งรหสัผ่านไดเ้องในครั้งแรกที่เข้าใช้ระบบ 
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แนวปฏิบัติการเพ่ิม-ถอน วิชาลงทะเบียน 
 
การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) 

1. นิสิตทำการขอเพิ่มรายวิชาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

2. นิสิตทำการขอลดรายวิชาได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอลดน้ีจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 

3. นิสิตทำการขอถอนรายวิชา (ติต W) ได้หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 12 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกิน 4 
สัปดาห์นับจากวันเริ ่มการรียนของภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชที่ เพิกถอนจะบันทึก W ใน
รายงานผลการศึกษา 

4. นิสิตดำเนินการต่างๆข้างต้นโดยทำการกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อเสนอต่อคณบดีอนุมัติคำขอ
เหล่าน้ันต่อไป 
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หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินผลของนิสิต 
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จรรยาบรรณนสิิตแพทย์ 
(Medical Student’s Code of Conduct) 

 
1. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตแพทย์โดยท่ัวไป (Medical Student’s General Practice) 

1.1  ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่ ประโยชน์ตนเป็นกิจที่สอง 
1.2  มีคุณธรรม โดยเน้น การมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญู

กตเวที มีเหตุผล แต่ง กายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ 
1.3  ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารีตแห่งวิชาชีพ (Professionalism) ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดงีาม

ต่อสังคม 
1.4 ใฝ่รู้ ใฝเ่รียน รอบด้าน และประยกุต์ใช้ได้เท่าทันกบัการเปลีย่นแปลงของโลกยุคสมัย และใหเ้กิด

ประโยชน์แกเ่พื่อนมนุษย ์
1.5  มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม และอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 
1.6  ละเว้นการรบัผลประโยชนห์รือสิ่งตอบแทนใดๆ ทีม่ีความเกีย่วข้องหรืออาจมผีลกระทบที่ทำให้

เกิดความเสื่อมเสียหรือนำไปสู่ความไม่เหมาะสมตอ่ความเปน็นิสิต นักศึกษาแพทย์ องค์กรนสิิต
นักศึกษา สถาบันแพทย์ และต่อวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย์ 

 
2.ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตแพทย์ต่อผู้ป่วย (Medical Student’s Practice to Patient) 

ต้องเคารพสิทธิผู้ป่วย ให้เกียรติและปฏิบัติต่อผูป้่วยอย่างเหมาะสมเสมือนครบูาอาจารย์ โดย 
2.1  เก็บความลับผู้ป่วยและห้ามเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยต้องได้รบัความ

ยินยอมจากผู้ป่วย 
2.2  สื่อสารกบัผูป้่วยอย่างสุภาพ แจ้งข้อมลูที่ถูกต้องและอย่างเหมาะสม 
2.3  ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้ป่วย 
2.4  คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการให้การรกัษา โดยตระหนกัใน

ข้อจำกัดของตนเอง 
2.5  ปฏิบัติต่อผูป้่วยตามกาลเทศะ โดยคำนึงถึงความรู้สกึและเคารพความเป็นส่วนตัวของผูป้่วย 
 

3.ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตแพทย์ต่อผู้อ่ืน (Medical Student’s Practice to Others) 
3.1  ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้อง และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับใน

สถาบันการศึกษาและสถานพยาบาล รวมทั้งผู้อื่นในสังคม 
3.2  ช่วยเหลือเกื้อกลู มีน้ำใจ ต่อเพื่อนนสิิตนักศึกษาแพทย์และเพื่อนร่วมสหวิชาชีพด้วยกัน 
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ระบบกลไกการกำกับจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- กำก ับ ด ูแล และบ ันท ึกพฤต ิกร รมด ้ าน
จรรยาบรรณวิชาชีพและความประพฤติท ี ่ ไม่
เหมาะสมในขณะเรียนและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ 
- รายงานพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
และความประพฤติที่ไม่เหมาะสม 
- ให้คำแนะนำตักเตือนกรณีโทษไม่ร้ายแรง 

รายงานพฤติกรรมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม 

 

เอกสาร 
- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เร่ือง นโยบาย
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

เอกสาร 
- แบบบันทึกพฤติกรรมนิสิตแพทย์ 
- ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เร่ือง นโยบาย
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
 
 

เริ่ม 

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษยเก่า
สัมพันธ์ (งานวินัยนิสิต) 

- ประกาศข้อพึงปฏิบัติของนิสิตแพทย์ตาม
จรรยาบรรณนิสิตแพทย์ให้นิสิตรับทราบ 

-จัดอบรมจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ทุกปีการศึกษา 

เอกสาร 
- ประกาศจรรยาบรรณนักศึกษาแพทย์ไทย  
- คู่มือนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

พิจารณาบทลงโทษความผิดของนิสิตกรณีโทษ
ร้ายแรง 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะแพทยศาสตร์ 

 

 

เอกสาร 
- คำสั่งมหาวิทยาลัย เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
- คู่มือนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ผูช้่วยคณบดีซ่ึงรับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์

เก่าสัมพันธ์ (งานวินัยนิสิต) 

คณะกรรมการประจำ
รายวิชา อาจารย์ผู้ร่วมสอน 

และอาจารย์ที่ปรึกษา 

ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ 

(งานวินัยนิสิต) 
 

รับทราบบทลงโทษและดำเนินการทางวินัยกับ
นิสิต 

เอกสาร 
- บันทึกวินัยนิสิตเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ว่าด้วย วินัยนิสิต 
พ.ศ. 2553 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกบัวินัยนิสิต เพือ่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเป็นการส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีในการประพฤติตนร่วมกันของนสิิต กับเพื่อรกัษาไว้ซึ่งช่ือเสียงและ
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงมมีติให้ตราข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัยนิสิตไว้ดังต่อไปนี ้
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทริ์นว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2553” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่จากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 “นิสิต” หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจในการออกประกาศ คำสั่งตาม
ข้อบังคับนี ้
 

หมวด 2 
วินัยนิสิต 

ข้อ 5 นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่ือเสยีงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 6 นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของ

มหาวิทยาลัยผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 
ข้อ 7 นิสิตต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ื่น ไม่ปฏิบัติตนในทางที่อาจ

นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือมหาวิทยาลัย 
ข้อ 8 นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศลีธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสงัคมไทย และต้องไม่นำ

ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ 
ข้อ 9 นิสิตต้องมีสัมมาคารวะ เช่ือฟังคำสั่งสอน หรือคำแนะนำตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ของมหาวิทยาลัยผูป้ฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 



100 | คู่มือนิสิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลั ยเวสเทิร์น 

ข้อ 10 นิสิตต้องเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะ
วิวาทกับนิสิตด้วยกันหรือกับผู้อื่น หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นการแตกสามัคคีในหมู่คณะ หรืออันเป็นการ
ก่อกวนความเรียบร้อย 

ข้อ 11 นิสิตต้องไม่นำสุรา หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่เสพสุรา สิ่งเสพ
ติด หรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 นิสิตต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ เป็นอันขาดรวมทั้งไม่เข้า
ไปในบริเวณ หรือสถานที่ที่มีการพนันด้วย 

ข้อ 13 นิสิตต้องไม่ขโมย ยักยอก ทำลาย หรือประสงค์ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 นิสิตต้องไม่กระทำการทุจริตใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 15 นิสิตต้องไม่นำสิ ่งผิดกฎหมาย เช่น อาวุธเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีอาวุธใน

ครอบครอง 
ข้อ 16 นิสิตผู้ใดก่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจต้องรีบรายงาน

พฤติการณ์นั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือสำนักสำนักกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยทันที 
 

บทลงโทษ 
ข้อ 17 นิสิตปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งโดยชอบของ

มหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระทำผิดวินัย ต้องได้รบัโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 
17.1 แจ้งเตือนด้วยวาจาหรือบันทึกวินัยนิสิตเป็นลายลักษณ์อักษร 
17.2 ทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษรและเจ้งผูป้กครอง 
17.3 ให้พักการศึกษา 
17.4 ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
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ประกาศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง การบันทึกความผิดและลงโทษนิสิตผู้กระทำผิดวินัยนิสิต 

 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2548 กำหนดให้นิสิตที่ประพฤติตนฝ่าฝนื
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งโดยชอบของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากระทำผิดวนิัยนิสิต 
ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 

1. ตักเตือนด้วยวาจาและตัดคะแนนความประพฤติ 
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ และภาคทัณฑ์ 
3. ทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ แจ้งผู้ปกครองและภาคทัณฑ ์
4. ให้พักการศึกษา 
5. ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
6. โทษอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 เพื ่อให้การบันทึกความผิดและลงโทษนิสิตผู้กระทำความผิดวินัยนิสิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
เหมาะสม และยุติธรรม ทั้งต่อนิสิตผู้กระทำผิด ผู้เสียหายและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรกำหนดขั้นความผิด
กระบวนการพิจารณาลงโทษ และบทลงโทษนิสิต ไว้ดังต่อไปนี ้
 นิสิตผู้กระทำผิดวินัยนิสิต จะได้รับโทษสถานใด ขึ้นอยู่กับขั้นความรุนแรงและจำนวนครั้งของการ
กระทำความผิดน้ันๆ มหาวิทยาลัยกำหนดข้ันความผิดของการกระทำผิดวินัยนิสิตไว้ ดังนี้ 

1. ความผิดสถานเบา ได้แก่ 
1.1 แต่งกายที่ขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่ง

กายนิสิตเข้าไปในอาคารเรียน สำนักงาน ห้องสมุด หรือ สถานที่ทำการอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้น
มหาวิทยาลัยมีประกาศกำหนดให้เป็นอย่างอื่น หรือนอกเวลาทำการ 

1.2 ขับข่ียานพาหนะผิดกฎจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
1.3 เข้า-ออก หอพักนิสิต หรือ บริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่มี

เหตุผลอันสมควรหรือได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะ 
1.4 กระทำการรบกวนหรือสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น รวมทั้งการกระทำอันเป็นที่น่ารังเกียจ

หรือน่าหวาดกลัวต่อผู้พบเห็น 
1.5 ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลนอกภาชนะรองรับที่จัดไว้ให้ รวมทั้งกระทำการอันก่อนให้เกิดความ

สกปรกหรือน่ารังเกียจแก่สภาพแวดล้อมภายในหอพักและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 
1.6 กล่าววาจาหรือแสดงกริยาไม่สุภาพ หยาบคาย ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น 
1.7 เพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือแก่บุคคลที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถให้

การช่วยเหลือได้ 
1.8 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้านิสิตที่มีอำนาจสั่งการ 

  บทลงโทษในความผิดสถานเบา 
  การกระทำผิดสถานนี้ นิสิตผู้กระทำผิดต้องถูกบันทึกการกระทำผิดและลงโทษ ดังนี้ 

ก. กระทำผิดครัง้แรกในข้อ 1.1-1.8 จะถูกตักเตอืนด้วยวาจา 
ข. กระทำผิดซ้ำในข้อ 1.1-1.8 จะถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 10 คะแนน 
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2. ความผิดสถานปานกลาง ได้แก่ 
2.1 สูบบหุรี่ในบรเิวณหอพักและบริเวณมหาวิทยาลัย 
2.2 กระทำการอันเป็นเหตุให้ทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัยได้รบัความเสียหายสญูหาย หรือ

เปลี่ยนแปลงสภาพ 27 
2.3 ก่อเหตหุรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่น อันมิใช่เป็นการป้องกันตัว รวมทัง้ 

การกระทำอันเป็นการปอ้งกันตัวทีเ่กินกว่าเหตุ 
2.4 ไม่ให้ความร่วมมือในกจิกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสงบสุข

ของคนส่วนรวมในมหาวิทยาลัย 
2.5 เข้าห้องพักของผูอ้ื่นโดยมิได้รบัอนุญาตจากผู้ที่ได้รบัสทิธ์ิในการพักอาศัย 
2.6 นำบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณหรือในหอพักโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากหัวหน้างานหอพัก

และเจ้าหน้าทีป่ระจำหอพัก 
บทลงโทษในความผิดสถานปานกลาง 

  การกระทำความผิดสถานนี้ นิสิตผูก้ระทำผิดต้องถูกบันทึกการกระทำผิดและลงโทษดังนี ้
ก.  กระทำความผิดครั้งแรกในข้อ 2.1-2.6 จะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์ 
 อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน และภาคทัณฑ์ 
ข.  กระทำความผิดซ้ำในข้อ 2.1-2.6 จะถูกทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์ 
 อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน แจ้งผู้ปกครองและภาคทัณฑ์ 

 
3. ความผิดสถานหนัก ได้แก ่

3.1 ดื่มสุรา ภายในบริเวณหอพักหรือบรเิวณมหาวิทยาลัย 
3.2 มีสุรา บหุรี่ และสิ่งเสพติดไว้ในครอบครองเพือ่การจำหน่าย 
3.3 เจตนาทำร้ายผู้อื่นให้ไดร้ับบาดเจบ็ 
3.4 เล่นการพนันหรือกจิกรรมอันเข้าข่ายการพนัน 
3.5 นำอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลยั 
3.6 ขโมย ยักยอก หรือปิดบังทรพัย์สินของบุคคลอื่น หรือทำให้บุคคลอื่นเสียทรัพย์ หรือเป็น

ผู้มสี่วนรู้เห็นในการกระทำดังกล่าวของผู้กระทำความผิด 
3.7 ประพฤติตนในลักษณะลามกอนาจาร 
3.8 กระทำการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย28 
บทลงโทษในความผิดสถานหนัก 
การกระทำผิดสถานนี้ นิสิตผู้กระทำผิดต้องถูกบันทึกการกระทำความผิดและลงโทษดังนี้ 
ก. กระทำความผิดครั้งแรกในข้อ 3.1-3.8 จะถูกทำทัณฑบ์นเปน็ลายลักษณ์ 
 อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน แจ้งผู้ปกครองและภาคทัณฑ์ 
ข.  กระทำความผิดซ้ำในข้อ 3.1-3.8 จะถูกพักการเรียนหรือใหอ้อก 
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4. ความผิดสถานร้ายแรง ได้แก่ 
4.1 กระทำความผิดกฎหมายบ้านเมือง ต้องโทษโดยคำพพิากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่

ความผิดลหโุทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
4.2 เจตนากระทำการอันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยหรอืหมู่คณะนิสิต ได้รับความเสียหายต่อ

ภาพลักษณ์ ช่ือเสียง อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรอืการดำรงชีวิตของนสิิต 
  บทลงโทษในความผิดสถานรา้ยแรง 

ก.  กระทำความผิดครั้งแรกในข้อ 4.1-4.2 จะถูกทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัด
คะแนนความประพฤติ 60 คะแนน เชิญผู้ปกครองพบและภาคทัณฑ์ 

ข.  กระทำความผิดซ้ำในข้อ 4.1-4.2 จะถูกพักการเรียน หรือให้ออก ทั้งนี้ การกระทำ
ความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัยอื่นใดที่
มิได้ระบุว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตสถานใดตามประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ใน
อำนาจของคณะกรรมการวินัยนิสิตที่จะพิจารณากำหนดบทลงโทษต่อการกระทำ
ความผิดน้ันๆ 

 
การบันทึกความผิด 
 มหาวิทยาลัยกำหนดให้นสิิตแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติตลอดหลักสูตร 100 คะแนน จะ
มีการบันทึกประวัติการกระทำความผิดในทุกกรณี และหากต้องคำสั่งลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติ
สะสมจะลดลงเรื่อยๆ อันจะมีผลให้นสิิตต้องถูกดำเนินการ ดังต่อไปนี ้

1.  คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลอื 80 คะแนน จะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและถูก
ภาคทัณฑ ์

2.  คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลอื 60 คะแนน จะถูกทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษรและ
แจ้งใหผู้้ปกครองทราบและถูกภาคทัณฑ์ 

3.  คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลอื 40 คะแนน จะถูกทำทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษรและ
เชิญใหผู้้ปกครองพบและถูกภาคทัณฑ ์

4.  คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลอื 20 คะแนน จะถูกให้พักการเรียน 1 ภาพการศึกษา 
5.  คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลอื 0 คะแนน พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

หมายเหต ุ
1. การกระทำความผิดในกรรมเดียวกันแต่เป็นการกระทำความผิดในหลายๆ ฐานนิสิตจะต้องถูก

ลงโทษในฐานความผิดที่มีโทษสูงสุด ส่วนการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ นิสิตจะถูกลงโทษรวมทุกฐาน
ความผิด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวินัยนิสิต 

2. การกระทำความผิดต่อบุคคลและหรือนิติบคุคลภายนอก และถูกแจ้งความดำเนินคดี ไม่ว่าจะเป็น
ความผิดทางแพ่งหรืออาญา มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาโทษทางวินัยแก่นิสิตจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ทั ้งนี้ 
คณะกรรมการวินัยนิสิตจะนำผลของคดีที่ได้รับการพิพากษาลงโทษในช้ันศาลจนถึงที่สุด มาพิจารณาความผิด
ทางวินัยนิสิตต่อไป ในสถานความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ว่าด้วย เครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนสิิต 
พ.ศ. 2553 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนิสิต เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
และเป็นศักดิ์ศรีแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม พ.ศ. 2553 จึงตราข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของ
นิสิต พ.ศ. 2553” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนิสิต แบ่งเป็นดังนี้ 

3.1 เครื่องแต่งกายนิสิตชาย ประกอบด้วย กางเกงสแล็คสีดำขายาวแบบสุภาพ เสื้อเช้ิตสีขาว
แขนยาวไม่รัดรูป เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมสีขาวขนาดเล็ก เข็มขัดทำด้วยหนังสี
ดำขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เน็คไทแบบ
ของมหาวิทยาลัย รองเท้าหนังคัทชูสีดำหุ้มส้นแบบสุภาพ ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย 

3.2 เครื่องแต่งกายของนิสิตหญิง ประกอบด้วยกระโปรงแบบสุภาพสีดำไม่มีลวดลาย ความ
ยาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่รัดรูป เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย เดินตะเข็บตามขอบปกคอให้ปรากฏตะเขบ็นอกด้วย 
ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 4 เม็ด ทำด้วยโลหะสีทอง ติดเข็มรปูตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่หน้าอกด้านซ้าย ด้านหลังของตัวเสื้อมีสาบหลังที่กึ่งกลางตัว ใต้สาบทำกลีบชนิดครีบ
กว้าง 3.0เซนติเมตร 1 กลีบ เข็มขัดทำด้วยหนังสีดำ ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง 
ดุนเป็นรูปตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลัย คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสือ้รองเท้าหนังคัทชูสีดำหุ้มส้นแบบสุภาพ 

ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี ้ และให้มีอำนาจในการออกประกาศคำสั่ง
มหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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สวัสดิการนสิิต 
 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการด้านสวัสดิการสำหรับนิสิต ดังนี้ 
1. ด้านสุขภาพอนามัย 
 มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาลเพื ่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บปว่ยตลอด 24 ช่ัวโมง หากนิสิตได้รับอุบัติเหตุหรอืเจบ็ป่วยรา้ยแรง มหาวิทยาลัยจะนำส่ง
โรงพยาบาลประจำของมหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อให้ นิสิตได้รับการ
รักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบกรณีนิสิตป่วยนิสิตสามารถใช้
สิทธิของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยสำนักกิจการนิสิตจะดำเนินการทำเรื่องโอนย้ ายการใช้สิทธิจาก
ภูมิลำเนาให้กับนิสิตทุกคน ยกเว้นนิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการและอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้นิสิตต้องส่ง
เอกสารหลักฐานดังนี้ 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ 
 “สำหรับบุตรข้าราชการเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์นิสิตจะต้องมาติดต่อขอทำเรื่องสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สำนักกิจการนิสิต พร้อมเอกสารหลักฐานดังที่ได้กล่าวไปแล้ว” 
 “ในกรณีที่นิสิตไม่ส่งแบบคำร้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ สำนักกิจการนิสิตจะถือว่านิสิตไม่มี
ความประสงค์แจ้งย้ายบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และนิส ิตจะต้องจ ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ทาง
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ” 
 ทั้งนี้ นิสิตสามารถแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหอพักถึงอาการป่วยได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
2. การประกันอุบัติเหตุ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 
ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา และได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บ  รวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่
สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้ 
 กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหต ุมีสิทธ์ิเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งใน 
 โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธ์ิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
 เมื่อนิสิตประสบอุบัติเหตุต้องปฏิบัติอย่างไร 
 1. ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล โพลิคลินิก คลินิกที่ใกล้และสะดวกที่สุด 
 2. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ โดยทุกครั้งที่รับการรักษาให้เก็บ
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไว้และอยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง1 
 3. ติดต่อที่สำนักกิจการนิสิตเพื่อดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัย 
 4. แนบหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน – ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
นักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
 5. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องมีบันทึกประจำวันจากสถานี
ตำรวจ (อุบัติเหตุจากกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย จะได้รับการพิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้บันทึกประจำวันจากสถานี
ตำรวจ) 
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 6. รอการแจ้งผลการเบิกสินไหมค่ารักษาทางไปรษณีย์ประมาณ 1เดือน ทั้งนี้นิสิ ตสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักกิจการนิสิต 
 หมายเหตุ การประกันอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับบัตรประจำตัว โดยนิสิตจะได้รับความคุ้มครองทุก
คน 
 กรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยในวงเงินไม่เกิน 
100,000 บาท 
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ทุนการศึกษา 
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กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
ช้ัน 6 อาคารคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
Website :  http://facmedicine.western.ac.th 
Email  :  medic@western.ac.th. 
Tel :  02-563-5252 
 
 


