
 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 



ก 

 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของคณะแพทยศาสตร ์
ประวัติความเป็นมาคณะแพทยศาสตร์      ๑ 
ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา    ๒ 
วิสัยทัศน์         ๓ 
พันธกิจ (Mission)        ๓ 
ค่านิยม          ๓ 
เอกลักษณ ์         ๔ 
คุณธรรมจริยธรรม        ๔ 

 
ส่วนที่ ๒ บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

ความหมายของการให้ค าปรึกษา       ๕ 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา    ๕ 
คุณลักษณะที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา      ๕ 
จรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของ คณาจารย์ และผู้ท างานวิจัย ๖ 
การเตรียมตัวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา       ๙ 
ขั้นตอนและกระบวนการให้ค าปรึกษา      ๑๐ 
เทคนิคในการให้ค าปรึกษา       ๑๔ 

 

ส่วนที่ ๓ แนวการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 
ด้านการศึกษา 
โทษการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือการกระท าการทุจริตในการวัดผล  ๑๘ 
การพ้นจากสภาพนิสิต การจ าแนกสภาพนิสิต การถอดถอนปริญญา   ๑๙ 
การคิดหน่วยกิต         ๒๑ 
การลงทะเบียนเรียน        ๒๒ 
ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนิสิต     ๒๔ 
การขอเพ่ิมหรือการขอลดรายวิชาและการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ๒๗ 
ระบบลงทะเบียนเพิ่ม – ลดรายวิชาออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา   ๒๘ 

  



ข 

 

การของดเรียนรายวิชา        ๓๔ 
เวลาเรียน         ๓๕ 
ระบบการให้คะแนน        ๓๖ 
การลาพักการเรียน        ๓๘ 
การเปลี่ยนสาขาวิชา การย้ายคณะ การเปลี่ยนประเภทนิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต ๓๙ 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญาตรี การให้ปริญญาตรี   ๔๐ 
ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และปฏิทินการศึกษา      ๔๑ 
 
ด้านวินัยนิสิตและพัฒนานิสิต 
ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัติและห้ามประพฤติ ปฏิบัติส าหรับนิสิต    ๔๒ 
จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย      ๔๓ 
การลงโทษทางวินัยนิสิต        ๔๔ 
การตัดคะแนนความประพฤติ       ๔๕ 
 
ด้านสวัสดิการนิสิตและหอพักนิสิต 
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต กรณีเกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ๔๖ 
ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัดคณะแพทยศาสตร์      ๔๘ 
ข้อมูลหอพักนิสิต สังกัดส านักงานอธิการบดี      ๖๘ 

 
ส่วนที่ ๔ ข้อมลูตดิตอ่ประสานงานหน่วยงานสนับสนุนนิสิต 
 งานการศึกษา ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์     ๗๓ 
 งานบริการงานกิจการนิสิต ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์   ๗๔ 
 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ส านักงานอธิการบดี    ๗๕ 
 กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี      ๗๖ 
 

ส่วนที่ ๕ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการศึกษา 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา        ๘๑ 
ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
  



ค 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา        ๘๖ 
ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา        ๘๙ 
ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙     ๙๑ 
เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๕๕/๒๕๕๙     ๑๐๔ 
เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๐      ๑๐๖ 
เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ด้านวินัยและพัฒนานิสิต 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา        ๑๐๘ 

ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๐๖/๒๕๕๕      ๑๑๔ 

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต  
ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา        ๑๑๘ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระท าความดีของนิสิต  
เพ่ือรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤต ิ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา        ๑๒๐ 
ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต  
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๑๗๑/๒๕๕๙   ๑๒๓ 
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)  
ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



ง 
 

ด้านสวัสดิการและหอพักนิสิต 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา       ๑๒๖ 

ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๖๒/๒๕๖๓     ๑๓๑ 

เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา 
ที่เกิดอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประกาศมหาวิทยาลัยบบูรพา        ๑๓๕ 
เรื่องหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๐๒/๒๕๖๓     ๑๔๓ 
เรื่องค่าบ ารุงหอพักค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตแพทย์  
ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ด้านกิจกรรมและสโมสรนิสิต 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา        ๑๔๙ 

ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๑/๒๕๖๐     ๑๖๒ 

เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
 อ่ืนๆ  
 ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา      ๑๖๗ 
  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจ าคณะแพทยศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา      ๑๗๐ 

เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  



[๑] 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ 
 

ประวัติความเป็นมาคณะแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมติสภามหา

วิทยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษ/ ๒๕๔๕ เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน และได้จัดตั้งเป็นส่วนงาน 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีหน้าที่จัดการศึกษา การวิจัยและ
บริการวิชาการทางด้านแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ริเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ จากแนวความคิด ในการขยายงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาขนาด ๕๐๐ เตียง เพ่ือเป็น โรงพยาบาลส าหรับรักษาและฝึก
ปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพาจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และได้ขอปรึกษากับทบวงมหาวิทยาลัยบูรพา (ส านักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาในปัจจุบัน) ซึ่งให้ความเห็นว่า ให้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในลักษณะของการจัดตั้งคณะ
ใหม่ มิใช่การขยายจากหน่วยงานเดิม มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการเสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ไว้ใน
แผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) และระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – 
๒๕๔๙) โดย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการเตรียมการต่างๆ ลุล่วงด้วยดีตลอดมา ดังนี้ 

๑. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรดังกล่าว จัดการเรียนการสอนรายวิชชาที่ประกอบด้วยวิชามหกายวิภาค
ศาสตร์ของมนุษย์ จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ สรีรวิทยาของมนุษย์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ พยาธิวิทยา 
วิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตแพทย์จะต้องเรียนในชั้นปรีคลินิก 

๒. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก โดยมีอาค าร
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นอาคาร ๖ ชั้น พ้ืนที่ ๙,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมห้องประชุม ห้องเรียน ห้องท างาน 
ห้องปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านปรี
คลินิกได้อย่างสมบูรณ์ 

๓. มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการรักษาพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลขนาด ๑๕๐ เตียง เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย 

๔. การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในพ้ืนที่และมี
ความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถรองรับการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ 

๕. มีคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 



[๒] 
 

๖. มีคณะที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความเห็นชอบในหลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕) และ
ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้ผ่านการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเห็นชอบให้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จ านวน ๓๒ คน โดยคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีภูมิล าเนา อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
๙ จังหวัด คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทรบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
โดยในปี ๒๕๕๓ ได้เพ่ิมจ านวนรับนิสิตเป็น ๔๘ คน ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้เหมาะสม 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถเจต
คติ ที่จะปฏิบัติงานในชลบทได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการท าวิจัยด้านแพทย์ และธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
นิสิต หลักสูตรแพทยสาสตรบัณฑิตได้อย่างมีมาตรฐาน ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา 
และผ่านการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม และปณิธานของ คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้ง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เดิมใช้ชื่อว่า “โครงการศูนย์บริการทางการแพทย์” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพลเอก
อาทิตย์ ก าลังเอก บริจาคอาคาร ๒ ชั้น ตามรูปแบบโรงพยาบาลชุมชน ๓๐ เตียง พร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคาร
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง เช่น 
ชายหาดบางแสน ต าบลแสนสุข ฯลฯ และเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และใช้
ชื่ออาคารนี้ว่า "ตึกท่านผู้หญิงประภาศรี ก าลังเอก” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ท่านผู้หญิงประภาศรี ก าลังเอก เริ่ม
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้
ขยายบริการรับผู้ป่วยใน บริการคลอดบุตรตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) และในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้บรรจุโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ไว้ในแผนฯ เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน วิจัยและพัฒนา
งานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์
แบบ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและกระจายโอกาสและเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในภูมิภาคต่อไป 
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการ โดยมุ่งเน้นในการ
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สนับสนุนการเรียนการสอน ท าการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้บริการรักษาพยาบาล และ
เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการด าเนินการ เพ่ือพัฒนางานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

๑. สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๓. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่หลักในการค้นคว้าวิจัยและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
๔. เป็นหน่วยงานที่น าแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เหมาะสมมาประยุกต์ เพ่ือเป็นต้นแบบในการ

ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๕. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านงานบริการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือเป็นแหล่งฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพและด าเนินงานทางด้านการศึกษาวิจัยทางคลินิก 
๖. เป็นศูนย์กลางการใช้ทรัพยากรร่วมของหน่วยงานระดับคณะอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 
ในปี ๒๕๕๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพใหม่อีกครั้ง เป็นหนึ่งใน

หน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีอ านาจบริหารงานแบบอิสระภายใต้การก ากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

วิสัยทัศน์ 
"คณะแพทยศาสตร์มาตรฐานสากล ที่มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว" 

 

พันธกิจ (Mission) 
๑) ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ 
๒) วิจัยและให้บริการวิชาการ 
๓) ให้บริการทางการแพทย์ 
๔) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 

ค่านิยม 
ACTIVE 

A: Achieve มุ่งสัมฤทธิ์ 
C: CQI คิดพัฒนา 
T: Teamwork ประชาร่วมใจ 
I: Innovate สร้างสรรค์งานใหม่ 
V: Volunteer ใจอาสา 
E: Ethics มีจรรยาวิชาชีพ 
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เอกลักษณ ์
"คณะแพทยศาสตร์แห่งความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว" 

 

คุณธรรมจริยธรรม 
"การตรงต่อเวลา และจิตอาสา" 
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ส่วนที่ ๒ บทบาทและหน้าที่อาจารย์ทีป่รึกษา 

 
 
ความหมายของการให้ค าปรึกษา 
 การให้ค าปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนการพบปะเป็นส่วนตัวระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้
ประสบปัญหาหรือผู้ที่ก าลังเผชิญกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ เพ่ือช่วยให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับท้ังได้เกิดการเรียนรู้ และมีทัศนคติใหม่ ส าหรับน าไปใช้ในการปรับตัวและพัฒนาตนเอง 
             
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

๑. ให้ค าแนะน าในด้านวิชาการ เช่น การเลือกวิชาเรียน การให้ข้อมูลในเรื่องหลักสูตรและรายละเอียด
ของวิชา การแก้ไขอุปสรรค หรือปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ เป็นต้น 
 ๒. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นิสิตในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพ่ือนิสิตจะได้รับ
ประโยชน์ตามสิทธิอันพึงมี 
 ๓. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับนิสิตในการดูแล เช่น ประวัติส่วนตัว ใบแสดงผลการเรียนประจ าภาคเรียน 
เพ่ือประโยชน์ในการให้ค าปรึกษา 
 ๔. ให้ค าแนะน าแก่นิสิตที่มีปัญหาส่วนตัว การปรับตัว หรือปัญหาเก่ียวกับครอบครัวบางเรื่อง 
 ๕. ช่วยนิสิตให้พัฒนาตนเองด้านต่างๆ เช่น สังคม บุคลิกภาพ ส่งเสริมร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมาย 
 
คุณลักษณะที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ด้านบุคลิกภาพ 

๑) มีมนุษยสัมพันที่ด ี
๒) เป็นผู้มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
๓) มีความคิดในเชิงบวก 
๔) ใช้ค าพูดได้เหมาะสม 
๕) เป็นผู้ฟังที่ดี 

ด้านความรู้ ความสามารถ 
๑) มีเหตุผลและความสามารถในการแก้ปัญหา 
๒) มีหลักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา 
๓) มีความรู้และเข้าใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง 
๔) มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันยุคสมัย 
๕) มีความรู้เกี่ยวกับการศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักสูตรการเรียนการสอน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑) รักษาความลับของนิสิต 
๒) มีความเมตตาและกรุณา 
๓) มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละ 
๔) มีจรรยาบรรณตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
๕) มีความศัทธาและความผูกพันต่อวิชาชีพ 
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จรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของ คณาจารย์ และผู้ท างานวิจัย 
 
(ข้อบังคับมหาวิทยาลยับูรพา วา่ด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของ คณาจารย ์และผู้ท างานวิจยั พ.ศ. ๒๕๕๕) 

ส่วนที่ ๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ  
ข้อ ๖ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข  
ข้อ ๗ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ข้อ ๘ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมาะสมต่อการเป็น 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยยึดมั่นในค่านิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ข้อ ๙ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ  

   ข้อ ๑๐ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาตนเอง ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการท างาน เพ่ือให้การ ปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของมหาวิทยาลัย เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน   
   ข้อ ๑๑ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงอุทิศตนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่   
   ข้อ ๑๒ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยต้องไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน มาเป็นของตนเอง โดยมิ
ชอบ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

ข้อ ๑๓  กรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพหรือที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน 
ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพหรือข้อบังคับ
จริยธรรมวิชาชีพหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ก าหนดไว้ด้วย 
 
ส่วนที่ ๒ จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และส่วนงาน 
 ข้อ ๑๔ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงยึดมั่นต่อแนวทางการปฏิบัติงาน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งาน 
ความเป็นธรรมในสังคม ความสุจริต ความเสมอภาค ปราศจากอคติและการร่วมน าสังคมไปใน แนวทางที่
ถูกต้อง ดีงาม    
  ข้อ ๑๕ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ 
เกี่ยวข้อง หรือขัดแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของตน และต้องยึดถือ ประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว แยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ โดยไม่ใช้เวลา บุคลากร และ ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น  
  ข้อ ๑๖ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ รอบคอบ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังมีความขยันหมั่นเพียรโดยค านึงถึงประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยเป็น
ส าคัญ   
  ข้อ ๑๗ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่าง ประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ ตนเอง   
  ข้อ ๑๘ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยไม่
กระท าการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย   
  ข้อ ๑๙ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากชื่อ หรือทรัพยากรของ 
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ผู้อ่ืน หรือหมู่คณะโดยมิชอบ 
 



[๗] 
 

ส่วนที่ ๓ จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๒๐ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ ผู้ร่วมงาน รวมทั้ง

ช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ถูกต้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจระหว่าง ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ละเว้นการใช้กิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ  สร้างความ ขัดแย้ง และไม่ก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อื่นโดยมิชอบ 

ข้อ ๒๑ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่ งสั่งในหน้าที่ โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย  ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้น
จะเป็นที่เสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือเป็นการไม่ รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จะเสนอความเห็นเป็น
หนังสือทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน ค าสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายัง
ยืนยันโดยให้เหตุผลเป็นหนังสือให้ ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม  
  ข้อ ๒๒ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ ปฏิบัติงาน ขวัญ
ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ยึดหลักความ เสมอภาค ปราศจากอคติ และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
  ข้อ ๒๓ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความ ร่วมมือ
ช่วยเหลือในส่วนงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหา ร่วมกัน รวมทั้ง
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย  

 ข้อ ๒๔ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ สุภาพ มี
มนุษยสัมพันธ์อันดี และถูกต้องตามท านองคลองธรรม ละเว้นการกระท าหรือแสดงท่าทีที่ส่อ ถึงการล่วงละเมิด
ทางเพศ ทั้งทางกายและทางวาจา ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 
ส่วนที่ ๔ จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม  

ข้อ ๒๕ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป  
ข้อ ๒๖ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงให้บริการแก่นิสิต ผู้รับบริการ และประชาชนผู้มา ติดต่ออย่าง

เต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรวดเร็ว มีความเอ้ือเฟ้ือ มีน้ําใจ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ 
หากเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนที่จะ ปฏิบัติ ต้องชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะน าให้ไปติดต่อส่วนงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป   
  ข้อ ๒๗ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมี มูลค่าเกินปกติ
วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาและโดยธรรมจรรยาจากนิสิต ผู้รับบริการ และ ประชาชนหรือผู้ซึ่งอาจได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้ว และทราบภายหลัง ว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวมี
มูลค่าเกินปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือ ด าเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป  

ข้อ ๒๘ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงละเว้นการเปิดเผยความลับของนิสิต หรือผู้รับบริการ ที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่ในประการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิตหรือผู้รับบริการนั้น  
  ข้อ ๒๙ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไ ม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  ข้อ ๓๐ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงปฏิบัติตนต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชนอย่าง เหมาะสม
และถูกต้องตามท านองคลองธรรม ละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ กับนิสิตหรื อ
ผู้รับบริการซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน โดยจะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการแสดง ท่าทีที่ส่อถึงการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อนิสิตหรือผู้รับบริการ ทั้งทางกายและทางวาจาโดยเด็ดขาด  
 



[๘] 
 

ส่วนที่ ๕ จรรยาบรรณต่อการสอน และการวิจัย  
ข้อ ๓๑ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและบุคคลทั่วไป ทั้งด้าน ส่วนตัวและ

การงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  
(๑) เป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับจารีตประเพณี วัฒนธรรมของสังคมและกรอบแห่ง

ศีลธรรม  
(๒) ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างแก่นิสิตในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย และ 

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(๓) เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ทั้งทางด้านความคิด วาจา บุคลิกภาพและความประพฤติท่ี 

เหมาะสม เช่น การตรงต่อเวลา การแต่งกายท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ การแสดงความคิดเห็นที่เป็น เหตุเป็นผล 
การให้เกียรติผู้อ่ืน   

(๔) รักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์และผู้ท างานวิจัย  
(๕) ธ ารงรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีการเป็นอาจารย์และผู้ท างานวิจัย และปฏิบัติตนให้เป็น 

ที่เชื่อถือของคนทั่วไปในสังคม  
 

  ข้อ ๓๒ คณาจารย์และผู้ท างานวิจัยพึงมีจรรยาบรรณต่อการสอนนิสิตดังต่อไปนี้   
(๑) รักและเมตตานิสิต โดยเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้อภัย ให้ค าปรึกษา และให้ก าลังใจ 

ในการศึกษาแก่นิสิตโดยเท่าเทียมกัน ทั้งทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆที่จ าเป็น  
(๒) รับผิดชอบในการอบรม สั่งสอนนิสิต ให้ความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม อย่างเต็ม 

ความสามารถ และด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(๓) ไม่ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ

นิสิต  
(๔) ไม่เปิดเผยความลับของนิสิต ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ โดยมิชอบ 

อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิต  
(๕) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากนิสิต ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่บังคับให้ 

นิสิตกระท าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน 
(๖) พัฒนาตนทางด้านวิชาการและวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ แสวงหาความรู้ทาง 

วิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ทาง
วิชาการท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม  

(๗) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคมในทางสร้างสรรค์   
(๘) เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบ ติดต่อสื่อสาร หรือขอค าปรึกษาได้ตามสมควรโดยแจ้งประกาศ

ให้ทราบ   
(๙) พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นิสิต ด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบังความรู้หรือเลือกปฏิบัติ

ต่อนิสิต  
(๑๐) แจ้งให้นิสิตทราบแนวทางการสอน  การวัดผล และก าหนดต าราหรือเอกสาร 

ประกอบการสอนในปริมาณและระดับที่เหมาะสมกับเนื้อหาการสอน   
(๑๑) สอนตรงเวลาที่ก าหนด ไม่ทิ้งการสอนกลางคัน ไม่งดสอนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากมี 

การงดการสอน พึงจัดสอนชดเชย   
  



[๙] 
 

  ข้อ ๓๓ คณาจารย์หรือผู้ท างานวิจัยพึงมีจรรยาบรรณต่อการท าวิจัยดังต่อไปนี้   
(๑) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในการวิจัยและการจัดการเกี่ยวกับงานวิจัย  
(๒) ด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อ

ส่วนงานที่ตนสังกัด  
(๓) มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาที่ท าการวิจัย  
(๔) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต  
(๕) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย และปฏิบัติตามจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์   
(๖) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติ ในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย (๗) น าผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ   
(๘) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น และไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาเป็น

ของตน  
(๙) ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาเป็นของตน โดยมิชอบ  
(๑๐) ค านึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมทุกระดับ 
 

การเตรียมตัวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ควรมีการเตรียมตัว ดังต่อไปนี้ 
 ๑. สร้างทัศคติที่ดีต่อการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวคือพยายามเข้าใจว่าบทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาในการสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์เป็นบทบาทที่ส าคัญมาก ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ท าหน้าที่ดังกล่าว 
ฉะนั้น การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นงานที่มีเกียรติ และมีผลกระทบโดยตรงต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
ศักยภาพ ค่านิยม ความประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนการท าให้นิสิตประสบความส าเร็จในการศึกษา อาจารย์จึง
ต้องสร้างศรัทธาและงานอบรมบ่มนิสัยศิษย์ สร้างความพึงพอใจที่จะช่วยเหลือดูแล แนะน า เพ่ือให้ศิษย์ประสบ
ผลส าเร็จทั้งทางด้านการเรียน และด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
 ๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถแนะแนวทางวิชาการให้แก่ศิษย์ อาจารย์
ที่ปรึกษาต้องมีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ต้องมีหลักสูตร เอกสารทะเบียน ตารางสอน ตารางสอบ คู่มือนิสิต แฟ้ม
ประวัตินิสิต อาจารย์ต้องท าความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ ตั้งแต่การอ่านตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทิน 
กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการลงทะเบียน ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบ ระเบียบเครื่องแต่งกาย ความประพฤติ 
โปรแกรมการเรียน รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาต่าง ๆ  
 ๓. ศึกษาเข้าใจลักษณะและธรรมชาติของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาควรอ่านบทความต่าง ๆ ที่กล่าวถึง
ลักษณะธรรมชาติของนิสิตว่าเป็นผู้ที่อยู่ในระยะวัยรุ่นตอนปลาย มีความไวต่อการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลง
ง่าย ความคิดอ่านยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ แต่ก็เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ กระตือรือร้น ว่องไว ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือน ๆ และยังต้องการค าแนะน าจากอาจารย์ในด้านต่าง ๆ อีกมาก ถ้าได้ค าแนะน าท่ีถูกต้องก็สามารถจะ
ปฏิบัติงาน อย่างมีเหตุผลเหมาะสม 
  



[๑๐] 
 

 ๔. ศึกษาเทคนิคการแนะแนว อาจารย์ที่ปรึกษาควรศึกษาเทคนิคการแนะแนวโดยอ่านจากหนังสือ
หรือเข้ารับการอบรมวิธีการให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในสาขาวิชาจิตวิทยา การมีเทคนิคแนะแนว
อย่างถูกต้องจะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ได้สมบูรณ์มากขึ้น เช่น รู้จักการนิ่งและฟังปัญหาของนิสิต
อย่างสนใจ ท าให้นิสิตมีความเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ว่าเป็นที่พึงและจะช่วยแก้ปัญหาได้ การรู้จักใช้ค าถามที่ไม่ใช่
บังคับให้นิสิตตอบว่าจริงหรือไม่จริง ใช่หรือไม่ใช่ มีเทคนิคในการถาม เพ่ือนิสิตสบายใจที่จะเล่าปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น รู้จักใช้ภาษาท่าทาง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การมอง การพยักหน้า การแสดงความเห็นใจ การแสดงความ
รับรู้ โดยเฉพาะอาจารย์ต้องแสดงให้นิสิตเห็นอย่างเด่นชัดว่าเป็นผู้สามารถเก็บรักษาความลับของศิษย์ได้อย่าง
ดีที่สุด 
 ๕. ศึกษาวิธีการจะพัฒนาความพร้อมและบุคลิกภาพของนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีความเข้าใจ
ว่านิสิตเป็นผู้พร้อมที่เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะพัฒนาในด้านอารมณ์ ทักษะทางสังคม การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
มารยาทสังคม การพูด ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ การจัดการปัญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน้า พฤติกรรมที่ยอมรับและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม การวางชีวิตในอนาคต การเตรียมตน 
เพ่ือไปสู่หน้าที่การงานหลังจากส าเร็จการศึกษา 
 ๖. เตรียมตนเอง ให้มีเวลาว่างส าหรับนิสิตในปีที่รับนิสิตในความดูแล อาจารย์ควรมีเวลาว่าง จัด
ตารางสอนให้ว่างตรงกับนิสิตอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง อาจารย์ที่ปรึกษาควรพบนิสิตอย่างน้อยเดือนละ 
๒ ครั้ง โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ ๑ อาจจะต้องพบกันทุกสัปดาห์ในระยะแรกเริ่มของการเรียนในภาคการศึกษา
แรก ทั้งนี้เพราะนิสิตปีที่ ๑ มีความว้าวุ่นสับสน และปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเป็นอย่าง
มาก ถ้าอาจารย์ที่มีเวลาว่างให้กับนิสิตซึ่งอาจจะท าให้นิสิตคลายความเครียด ความวิตกกังวลและความเหงาไป
ได้มาก โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลิกภาพทัศนคติ สามารถจะท าได้ในปีที่หนึ่งนี้ 
 ถ้าอาจารย์พยายามศึกษาบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าใจว่าอาจารย์มิใช่เป็นแคเพียงผู้
ลงนามในใบลงทะเบียนเท่านั้น หากแต่เป็นผู้ที่คอยดูแลชีวิตของนิสิต เพ่ือเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
แห่งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะเปรียบเสมือนอาจารย์ประจ าชั้น ผู้จะทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไปของนิสิต 
อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นที่พึงในแง่ของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งนิสิตจะได้รับข้อมูลจากอาจารย์ เพ่ือจะ
ประพฤติปฏิบัติหรือมีแนวคิดที่ถูกต้อง เมื่ออาจารย์ได้เตรียมพร้อมในด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างดีแล้ว 
อาจารย์คงจะมีความมั่นใจได้ว่าสามารถให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ ปัญหาส่วนตัว ตลอดจนการมีส่วน
เสริมในการสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพและคุณภาพอีกด้วย 
 

ขั้นตอนและกระบวนการให้ค าปรึกษา 
การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา มีชัดเจนตั้งแต่

เริ่มต้นการให้ค าปรึกษา จนการให้ค าปรึกษาบรรลุเป้าหมายในการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแล้วแต่
กรณีไป ในการให้ค าปรึกษา บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาเป็นการเอ้ืออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษาใช้ศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.จีน แบรี่ ได้สรุปขั้นตอนของกระบวนการให้ค าปรึกษาเป็น 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 

๑) การสร้างสัมพันธภาพ 
  ๒) การสัมภาษณ์เบื้องต้น / ส ารวจปัญหา 

๓) การเข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ 
  ๔) การวางแผนแก้ปัญหา 
  ๕) การยตุิการให้ค าปรึกษา 
  



[๑๑] 
 

ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างสัมพันธภาพ 
การให้ค าปรึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้รับค าปรึกษาไม่สมัครใจที่จะรับความช่วยเหลือ 

บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาในขั้นตอนนี้จึงเป็นการเอ้ืออ านวยให้บุคคลที่มาพบค่อย ๆ รู้สึกสมัครใจอย่างเต็มที่
และเกิดความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการ ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะเงียบ แสดงความเป็นมิตร ให้ความ
อบอุ่น ใส่ใจด้วยท่าทางกิริยาและใช้ค าพูดที่ให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษา 

ในเวลาเดียวกันผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องตั้งใจอยู่ในบทบาทของตนเอง แสดงความสนใจและใส่
ใจต่อความต้องการของผู้รับค าปรึกษา และพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน สิ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาควร
ปฏิบัติในขั้นตอนนี้ คือ 

๑) ต้อนรับอย่างจริงใจและอบอุ่น 
๒) แสดงท่าทางเป็นมิตร 
๓) สื่อความต้องตั้งใจที่ช่วยเหลือ 
๔) รับฟังสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาเล่า 
๕) สังเกตสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาแสดงออกท้ังค าพูดและกิริยาท่าทาง 
๖) สังเกตสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษายังไม่พร้อมที่จะเล่า 
๗) ยอมรับผู้รับค าปรึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข 
๘) ตั้งค าถามที่เอ้ือให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถเล่าเรื่องของตนเอง 

 
ขั้นตอนที่ ๒ การสัมภาษณ์เบื้องต้น / ส ารวจปัญหา 

  การที่คนเราจะแก้ปัญหาของตนเองได้ ก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างชัดเจน บทบาท
ของผู้ให้ค าปรึกษาคือช่วยให้ค าปรึกษา ให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความเข้าใจในปัญหา โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะต้อง
ปฏิบัติตนเสมือนเป็นผู้ร่วมการเดินทางของผู้รับค าปรึกษาในช่วงระยะหนึ่ง เพ่ือช่วยให้เขาสามารถพิจารณา
ตนเอง มองประสบการณ์ที่ผ่านมาและความรู้สึกต่าง ๆ ท าให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเหตุหรือผล บทบาทของผู้ให้
ค าปรึกษาไม่ได้อยู่ที่การวินิจฉัยปัญหานานาชนิดของผู้รับค าปรึกษา หรือวิเคราะห์สติปัญญา บุคลิกและนิสัย
ของเขา แต่อยู่ที่การเอื้ออ านวยให้ผู้รับค าปรึกษาใช้ความพยายามในการพิจารณาชีวิตและปัญหาที่เกิดข้ึน 

ผู้ให้ค าปรึกษาไม่ควรให้ค าแนะน าหรือแก้ปัญหาแทน จะต้องเป็นผู้ไวต่อความรู้สึกของผู้รับ
ค าปรึกษา และสามารถรับรู้ในระดับที่ลึกกว่าโดยสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขาบางครั้ง ผู้รับค าปรึกษา
อาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่เป็นปัญหา หรืออาจจะสับสนเนื่องจากเขาอยู่ใกล้กับสิ่งที่เป็นปัญหามากเกินไป  

จึงจ าเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่สามารถไว้วางใจช่วยสะท้อนถึงความรู้สึกของเขา และอธิบายให้
เขาเข้าใจอย่างกระจ่างมากขึ้น ในขั้นตอนนี้มีประเด็นส าคัญ ๆ ที่ผู้ให้ค าปรึกษาควรค านึงถึงมี ดังนี้ 

การระบายถึงสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นการบ าบัด ผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือนั้นเขามีความ
ต้องการเล็ก ๆ ที่จะบอกเล่าถึงสิ่งที่ท าให้เขาวิตกกังวล ยิ่งให้โอกาสเขาได้พูดในระหว่างการปรึกษา เขาก็จะยิ่ง
รู้สึกดีขึ้น เขาต้องการใช้เวลาเพ่ือระบายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในใจของเขา การให้โอกาสผู้รับค าปรึกษาเล่าถึงปัญหา
จะเกิดความเข้าใจมากขึ้น บางครั้งคนเราก็มีบางสิ่งที่อยู่ในใจ แต่ถ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อ่ืนก็จะได้แง่มุมต่าง  
ๆ ชัดขึ้น การเล่านั้นจะช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ (insight) ในสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ในการวิเคราะห์ล าพัง  
การเล่าเรื่องของตนเองจะช่วยให้ค่อย ๆ เห็นและเข้าใจปัญหานั้น ๆ 

การโทษผู้อื่น บางครั้งผู้รับค าปรึกษาอาจจะโทษผู้อ่ืน ท าให้เกิดปัญหาในชีวิตของตนเอง และ
ใช้เวลาพูดในท านองกล่าวหามากกว่าจะเข้าใจ ว่าตนเองเป็นสาเหตุของปัญหานั้น บ่อยครั้งที่จ าเป็นต้องให้เขา
ได้ผ่านความคิดเช่นนี้มาจนกระทั่งสุดท้ายได้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง  
  



[๑๒] 
 

ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ เรื่องสัมพันธภาพ การขัดแย้ง ระหว่างมนุษย์เป็นปัญหาที่แก้ไข
ยากท่ีสุด สิ่งส าคัญในการรับฟังปัญหาคือการที่จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แม้ว่าผู้รับค าปรึกษาจะเป็นฝ่ายที่มี
ความผิดบ้าง (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อมีความขัดแย้งก็จะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่าย) เขาจะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่ง
จนกระทั่งมองเห็นและยอมรับตนเอง โดยเฉพาะในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบ ในขั้นตอนนี้ผู้ให้ค าปรึกษาควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) รับฟังและอดทน 
๒) ยอมรับ 
๓) ตั้งค าถามที่เหมาะสมและเลือกใช้ในเวลาอันสมควร 
๔) เน้นที่ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา 
๕) วางตนเป็นกลาง พยายามมองสภาพความเป็นจริง 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การเข้าใจปัญหา สาเหตุและความต้องการ 
ในระหว่างที่ผู้รับค าปรึกษาพิจารณาปัญหาและความรู้สึกของตนเอง เขาจะค่อย ๆ เข้าใจว่า

สาเหตุของปัญหานั้นอยู่ที่ไหน และเริ่มมองเห็นว่าตนเองต้องการเป็นคนแบบไหน สามารถยอมรับในส่วนที่
ตนเองจะต้องรับผิดชอบ มองเห็นพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุของปัญหาและเข้าใจว่าการแก้ปัญหานั้นขึ้นอยู่กับตัว
เขาเอง และเกิดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหา 

โดยปกติแล้วการที่จะเข้าใจถึงปัญหาของตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยทันทีแต่เป็น
กระบวนการที่อาศัยระยะเวลา มักจะเริ่มต้นในขั้นตอนที่ ๒ ของกระบวนการให้ค าปรึกษา และพัฒนาขึ้น
จนกระทั่งเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่เป็นปัญหา แม้ว่าในบางครั้งก็อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดความเข้าใจ
อย่างชัดเจนในสิ่งที่เป็นปัญหา แม้ว่าในบางครั้งก็อาจเป็นไปได้ที่จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาในทันทีเหมือนแสง
สว่างวูบขึ้นในใจ แต่โดยทั่วไปแล้วก็มักจะเป็นเรื่องที่อาศัยเวลาและค่อย ๆ เกิดข้ึนตามล าดับ ในบางกรณีก็ 
อาจจะต้องมีการปรึกษาหลาย ๆ ครั้ง จึงจะเกิดความเข้าใจในปัญหาของตนเองอย่างเต็มที่ และมีหลายกรณีท่ี
อาจเกิดความเข้าใจขึ้นมาในจังหวะหรือสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึงนอกช่วงเวลาของการให้ค าปรึกษา 

การสรุปสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจจะช่วยให้เกิดพลังขึ้นในใจเขา เป็นการส่งเสริมและช่วยให้
เขาสามารถเข้าสู่ขั้นตอนที่ ๔ เพ่ือวางแผน แก้ปัญหาและการสรุปความเข้าใจในปัญหานั้น ยังเป็นการแสดง
การร่วมรับรู้เข้าใจของผู้ให้ค าปรึกษาที่ได้ผล บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาในขั้นตอนนี้มีดังนี้ 

๑) สรุปความที่ผู้รับค าปรึกษาได้เล่าและได้เข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหา 
๒) ให้ก าลังใจที่จะยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่อาจท าให้เขารู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจ 
๓) ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 

 
ขั้นตอนที่ ๔ การวางแผนแก้ปัญหา 

ในขั้นตอนนี้ผู้รับค าปรึกษาจะต้องก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการก าหนด
ทางเลือกและกลวิธีต่าง ๆ และเรียนรู้ที่จะเลือกและตัดสินใจ บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาคือให้โอกาสผู้รับ
ค าปรึกษาพิจารณา ข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีการและเลือกก าหนดวิธีการที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ โดยผู้ให้ค าปรึกษาอาจจะให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ แต่จะต้องมั่นใจว่าการตัดสินและการเลือกวิธีการ
ต่าง ๆ นั้นเป็นทางเลือกของผู้รับค าปรึกษาเอง ในขั้นตอนนี้มีประเด็นที่ควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ 
  



[๑๓] 
 

หาทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง บ่อยครั้งที่ผู้ให้ค าปรึกษาอาจจะเสนอทางเลือกที่ผู้รับค าปรึกษา
จะนึกไม่ถึง เพราะในการแก้ไขปัญหาอาจจะมีวิธีการมากมายเกินกว่าที่ ผู้รับค าปรึกษาจะนึกได้ทั้งหมด 
พิจารณาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของทางเลือก การพิจารณาข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่าง  ๆ นั้นเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานานพอสมควร ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้เริ่มคิดและ
พิจารณาดูว่า เขามีปฏิกิริยาต่อทางเลือกต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ผู้รับค าปรึกษาบางคนอาจจะคิดเองได้ แต่บางคนก็
ต้องการความช่วยเหลือเพ่ือให้เห็นชัดเจนขึ้น  

การคิดเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ท าให้ผู้รับค าปรึกษา
ด่วนตัดสินใจทิ้งทางเลือกใดไป แต่ถ้าทางเลือกใดพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมก็ควรตัดออกไปโดยไม่ต้องเสียเวลา 
โดยทั่วไปแล้วถ้าทางเลือกนี้มีน้อย ก็อาจท าให้การพิจารณาและการเลือกเป็นไปได้ง่ายขึ้น การตัดสินใจระหว่าง
ที่ผู้ให้ค าปรึกษารับฟังและสังเกตพฤติกรรมของผู้รับค าปรึกษาคงจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยให้รู้ว่าวิธีการ
ใดที่เหมาะกับผู้รับค าปรึกษา อาศัยการสังเกตเหล่านี้และความเข้าใจในปัญหาของผู้รับค าปรึกษา ซึ่งช่วยให้
เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ แต่ควรจะค านึงถึงอยู่เสมอว่า การตัดสินใจควรเป็นเรื่องของผู้รับ
ค าปรึกษา และไม่ควรรีบร้อนให้มีการตัดสินใจ 
 

ขั้นตอนที่ ๕ การยุติการปรึกษา 
ในการให้ค าปรึกษา ซึ่งอาจเป็นการปรึกษาครั้งเดียวหรือการปรึกษาหลาย ๆ ครั้งอย่าง

ต่อเนื่อง และผู้รับค าปรึกษาสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาความมั่นใจ ที่จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและ
ตัดสินใจจะคลี่คลาย และมักจะมองเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น ถึงจุดที่ผู้รับค าปรึกษามีความตั้งใจที่จะลงมือ
ปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินแล้ว  

ผู้ให้ค าปรึกษาจะเป็นผู้ยุติการปรึกษาแต่ละครั้งหรือในครั้งสุดท้าย โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
๑) ให้สัญญาณให้ผู้รับค าปรึกษารู้ว่าใกล้จะหมดเวลาของการปรึกษาแล้ว 
๒) ให้ผู้รับค าปรึกษาทบทวนการตัดสินใจของตนเอง และสรุปสิ่งที่ได้เข้าใจระหว่างการ

ปรึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมแรงให้ผู้รับค าปรึกษารับไปปฏิบัติต่อไป บางครั้งผู้ให้ค าปรึกษาอาจจะช่วยสรุปให้ 
ทักษะที่ใช้คือการทวนซ้ าและการสรุป 

๓) ส่งเสริมการเห็นค่าในตนเอง ไม่ว่าผู้รับค าปรึกษาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อย
หรือไม่ก็ตาม หรือบางครั้งอาจใช้เวลาไปหลายชั่วโมง หรือการปรึกษายังไม่ถึงจุดตัดสินใจ แต่ถึงเวลาที่ต้องยุติ
การปรึกษาเป็นไปได้ด้วยความสบายใจทั้งสองฝ่าย และช่วยให้ผู้รับค าปรึกษามีความรู้สึกดีขึ้น และการชมเชย
ผู้รับค าปรึกษาเมื่อเขาพยายามส ารวจตนเองและท าความเข้าใจในสิ่งที่เป็นปัญหา จะท าให้เขารู้สึกดี  ๆ กับ
ตัวเองและมองโลกในแง่ดี ทักษะที่ใช้คือการให้ก าลังใจ 

๔) พิจารณาวิธีน าไปปฏิบัติบางครั้งผู้ให้ค าปรึกษาอาจจะเสนอวิธีต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษา
น าไปปฏิบัติ ซึ่งควรจะเสนอสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ควรเสนอสิ่งที่หนักเกินไปโดยใช้ทักษะการให้ก าลังใจ เพ่ือเสริม
ความมั่นใจในตนเอง 

๕) การนัดหมายครั้งต่อไป ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้โอกาสผู้รับค าปรึกษาเลือกว่าจะมาพบครั้ง
ต่อไปหรือไม่ บางครั้งการพูดคุยกันเพียงครั้งเดียวก็ช่วยแก้ปัญหาได้ บางครั้งอาจจะมีการนัดต่อ ในกรณีที่
จะต้องมีการตกลงกันอย่างชัดเจนถึงวันเวลาที่จะพบ ในกรณีผู้รับค าปรึกษาไม่ต้องการพบต่อในกรณีท่ีจะต้องมี
การตกลงกันอย่างชัดเจนถึงวันเวลาที่จะพบ ในกรณีผู้รับค าปรึกษาไม่ต้องการพบต่อ ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องให้
เขารู้ว่ายินดีเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือถ้าต้องการการปรึกษา ทักษะที่ใช้คือ การยอมรับ และการให้ก าลังใจ  
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
  



[๑๔] 
 

เทคนิคในการให้ค าปรึกษา 
 การให้ค าปรึกษาไม่ใช่เพียงการตั้งค าถาม และให้ค าแนะน าแก่นิสิต แต่ประกอบไปด้วยหลักการ 
ขั้นตอนและเทคนิคที่มีระบบและละเอียดอ่อน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ สามารถน า
หลักจิตวิทยามาใช้ รู้ข้อมูลหรือรู้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรู้เทคนิคการปรึกษา ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ให้
เหมาะกับนิสิตเป็นรายบุคคล 
  
 ๑. เทคนิคการใส่ใจ (Attending Technology) 
  ความหมาย เทคนิคการใส่ใจ หมายถึงเทคนิคที่อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงถึงความสนใจต่อ
ค าพูดและภาษาท่าทางของนิสิต 
  วัตถุประสงค์ การใช้เทคนิคการใส่ใจมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เป็นการแสดงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ 
๒) เป็นการแสดงความสนใจต่อนิสิตให้ปรากฏว่า “เราก าลังตั้งใจฟังคุณพูด” ซึ่ง

เป็นการกระตุ้นให้นิสิตพูดต่อไป 
๓) เป็นการแสดงว่าอาจารย์ปรึกษาเห็นความส าคัญและให้เกียรตินิสิต แสดงว่า 

“สิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องส าคัญ เราก าลังตั้งใจฟังคุณพูด” 
หลักปฏิบัติ หลักปฏิบัติในการใช้เทคนิคการใส่ใจ มีดังนี้ 

๑) ต้องเพ่งความสนใจในสิ่งที่นิสิตพูด ไม่ใช่สิ่งที่ตนเองคิดจะพูด ซึ่งจะไม่ใช่เรื่อง
ง่าย เพราะโดยธรรมชาติ มนุษย์มักคิดว่าตนเป็นบุคคลที่ส าคัญและผู้พูดมักไม่ได้
พูดตรงไปตรงมา อาจมีการบิดเบือน หรือมีปัญหาทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวพัน 
ท าให้ผู้ฟังอาจจับใจความส าคัญและความรู้สึกของผู้ พูดไม่ได้ครบถ้วนทุก
ประการ ถ้าไม่ได้สนใจอย่างแท้จริง 

๒) ค าพูดและสีหน้าท่าทางตลอดจนการกระท าของอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นเครื่อง
สื่อความหมายว่าอาจารย์ที่ปรึกษาใส่ใจ โดย 

๒.๑  การประสานสายตากับนิสิต ไม่จ้องมากเกินไปจนนิสิตเกิดความ
เคอะเขินหรือมองอย่างไม่ไว้ใจ 

๒.๒  การโน้มตัวมายังนิสิตในระยะพอควร เป็นเครื่องแสดงว่า “อาจารย์ 
พร้อมที่จะฟังคุณพูด” 

๒.๓  ค าพูดอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น “อาจารย์เข้าใจว่าคุณหมายความว่า
อย่างไร” 

๒.๔ การใส่ใจต่อนิสิต “ไม่เพียงแต่จะตั้งใจฟังเท่านั้น” แต่ต้องสังเกตที
ท่าอากับกริยา และสีหน้าของนิสิตกับทั้งควรน าข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสะท้อนกลับไปยังผู้รับการ
ปรึกษา เช่นพูดว่า “ดูท่าทางคุณเหนื่อยอ่อน” 

  



[๑๕] 
 

 ๒. เทคนิคการตั้งค าถาม (Questioning Technique) 
  ความหมาย การตั้งค าถามเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาซักถามนิสิตในระหว่างการปรึกษา การตั้ง
ค าถาม มี ๒ ประเภท คือ 

๑) ค าถามแบบปิด เป็นการตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบเฉพาะ เจาะจง 
๒) ค าถามแบบเปิด เป็นการตั้งค าถามที่ต้องการรายละเอียดและความรู้สึกนึกคิด

ในเรื่องนั้น 
วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการปรึกษา 
๒) เพ่ือให้นิสิตได้ส ารวจความรู้สึกและปัญหาของตน 
๓) เพ่ือให้นิสิตจดจ่อหรืออภิปรายในประเด็นนั้นต่อไป 

หลักปฏิบัติ 
๑) ควรใช้ค าถามปิด เมื่อต้องการค าตอบที่เฉพาะ เจาะจง ซึ่งจะใช้มากในระยะต้น 

ๆ ของการปรึกษา 
๒) ควรใช้ค าถามเปิดในกรณีท่ีต้องการให้ผู้รับการปรึกษาได้ระบายความรู้สึกนึกคิด

และเล่ารายละเอียดของปัญหา ตลอดจนคิดหาลู่ทางในการแก้ปัญหา 
๓) ระวังการใช้ค าถาม “ท าไม” อย่าท าให้นิสิตรู้สึกเหมือนถูกซักไซ้ไล่เลียงให้จนมุม 

โดยเฉพาะถ้าใช้กระแสงเสียงต าหนิ จะเป็นการท าลายสัมพันธภาพ 
๔) อย่าตั้งค าถามมากเกินไป เพราะจะท าให้นิสิตเข้าใจผิดพลาดว่าเขามีหน้าทีเพียง

ตอบค าถามและถ้าไม่มีการตั้งค าถาม อขามักไม่ตอบสนอง 
๕) ภายหลังการตั้งค าถาม ควรหยุดให้มีช่วงเงียบสักเล็กน้อย เพ่ือให้นิสิตได้คิดและ

ประมวลค าตอบ 
๖) หลังจากตั้งค าถามแล้ว ควรสนใจฟังค าตอบและสังเกตปฏิกิริยาของนิสิต 

 
๓. เทคนิคการสะท้อน (Reflecting Technique) 
 ความหมาย การสะท้อนเป็นการสะท้อนเรื่องราวและความรู้สึกของนิสิต การสะท้อนแบ่ง

ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
๑) การสะท้อนความรู้สึก (Reflecting Feeling) เป็นการสะท้อนความรู้สึกของ

นิสิต 
๒) การสะท้อนเนื้อหา (Reflecting Content) เป็นการสะท้อนเรื่องราวของการ

ปรึกษา 
วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้นิสิตตระหนักในความรู้สึกและเรื่องราวของเขา 
๒) เพ่ือให้นิสิตตระหนักว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจเขา 

  



[๑๖] 
 

หลักปฏิบัติ 
๑) ถ้าสักงเกตว่านิสิตสับสน ไม่สามารถรวบรวมเรื่องราวของเขาให้ปะติปะต่อกันได้ 

พูดจาวกวน อาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยให้นิสิตได้ตระหนักในเรื่องราวของเขา
อย่างชัดเจนขึ้น โดยสะท้อนเนื้อหา 

๒) ก่อนจะสะท้อนความรู้สึก จะต้องตั้งใจฟังและสังเกตอากัปกริยาของผู้รับการ
ปรึกษาว่าเกิดจากความรู้สึกอย่างไรแล้วจึงสะท้อนออกมา 

๓) อย่าใช้ความคิดและความรู้สึกของตนเองฝ่ายเดียวในการพิจารณานิสิต จะต้อง
พยายามเข้าใจโลกของนิสิต โดยเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของเขา สามารถ
สื่อความหมายความเข้าใจนี้กลับสู่ผู้รับการปรึกษา ซึ่งจะท าให้เขาตระหนักและ
กระจ่างแจ้งในความรู้สึกของตนยิ่งขึ้น 

 
๔. เทคนิคการเงียบ (Silent Technique) 
 ความหมาย เทคนิคการเงียบ คือการที่อาจารย์ที่ปรึกษาปล่อยให้มีความเงียบในกระบวนการ

ปรึกษา โดยไม่มีการสนทนาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต 
 วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือให้นิสิตได้ประมวล เรื่องราวและความรู้สึกที่จะเล่าต่อไป 
๒) เพ่ือให้นิสิตได้มีจังหวะพักบ้างหลักจากพูดจบหรือหลังจากได้แสดงอารมณ์ 

หลักปฏิบัติ 
๑) เพ่ือเห็นนิสิตเงียบ อย่าด่วนชิงพูดเสียก่อนเพ่ือท าลายความเงียบ ซึ่งจะท าให้

ความคิด ความรู้สึกของนิสิตชะงัก 
๒) เมื่อนิสิตเงียบไปนาน ควรจะพูดในเชิงกระตุ้นให้นิสิตพูดหรือระบายความรู้สึก

ออกมา 
๓) ระหว่างที่นิสิตเงียบ ควรสังเกตปฏิกิริยาของเขาภาษาท่าทางเหล้านี้เป็นสิ่งที่

ควรน ามาวิเคราะห์ โดยผนวกกับเรื่องราวของนิสิต 
๔) ถ้าสังเกตว่าผู้รับการปรึกษามีท่าทางเหนื่อยอ่อน หลังจากระบายความรู้สึกท่ีอัด

แน่นมานานหรือหลังจากการร้องไห้ ก็ควรปล่อยให้เขาได้พักบ้าง โดยใช้การ
เงียบ 

 
๕. เทคนิคการพูดแบบเผชิญหน้า (Confronting Technique) 
 ความหมาย เทคนิคการพูดแบบเผชิญหน้า เป็นการที่อาจารย์ที่ปรึกษา แสดงความคิดเห็นที่

ไมส่อดคล้องกับนิสิต หรือชี้ให้นิสิตตระหนักหรือยอมรับในประเด็นหนึ่ง ประเด็นใด 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือชี้ให้ผู้รับการปรึกษาตระหนักหรือยอมรับในประเด็นใด 
 หลักปฏิบัติ 

๑) อย่างเพ่ิงพูดแบบเผชิญหน้า ถ้ายังไม่คุ้นเคยกับนิสิตดี 
๒) ยังไม่ควรใช้เทคนิคนี้ ถ้านิสิตใช้กลวิธีป้องกันจิตใจตนเองในระดับสูง ยังมีการ

หลอกตนเองสูง 
๓) ก่อนที่จะพูดแบบเผชิญหน้ากับนิสิตในประเด็นใด จะต้องมีข้อมูลที่แน่นอนก่อน 
๔) จะต้องรู้จักใช้ค าพูดที่นุ่มนวลและเหมาะสม 

  



[๑๗] 
 

๖. เทคนิคการสนับสนุนการให้ก าลังใจ (Reassuring Technique) 
 ความหมาย เทคนิคการสนับสนุนให้ก าลังใจ เป็นการให้ก าลังใจแก่นิสิตโดยใช้ค าพูดและ

ภาษาท่าทาง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในตนเองให้แก่นิสิตและช่วยให้นิสิตได้คลายเครียด 
หลักปฏิบัติ 

๑) ใช้ค าพูดสนับสนุนให้ก าลังใจนิสิต โดย 
๑.๑  พูดสนับสนุนความคิดเห็นของนิสิต 
๑.๒  คาดคะเนว่าต่อไปนี้จะดีขึ้น 
๑.๓  ชี้แจงแก่นิสิตว่าปัญหาของเขามีทางแก้ไขได้ 
๑.๔  พูดให้มั่นใจในความสามารถของเขา 
๑.๕  ต้องเข้าใจการรับรู้ของนิสิต ถ้าเขาคิดว่าปัญหาของเขาร้ายแรง แต่

อาจารย์ที่ปรึกษาพูดแบบปลอบว่าปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องใหญ่ 
จะท าให้เขาคิดว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เข้าใจเขา 

๒) ใช้ภาษาท่าทางให้การสนับสนุนก าลังใจ เช่น พยักหน้า ยิ้มรับ ซึ่งเปรียบเสมือน
การพูดว่า “นั่นเป็นความคิดที่ดี” หรือตบไหล่ แตะมือ ซึ่งแสดงการปลอบโยน
ให้ก าลังใจ 

 
 

 
  



[๑๘] 
 

ส่วนที่ ๓ แนวการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกบันิสิต 
 
 
โทษการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือการกระท าการทุจริตในการวัดผล 
 
(ข้อ ๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 “กระท าการส่อเจตนาทุจริตในการวัดผล” หมายความว่า การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบหรือค า
ชี้แจงของผู้ควบคุมการสอบ หรือการน าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบติดตัวเข้าไปในห้องสอบ จะโดยเจตนา 
หรือไม่เจตนาก็ตาม 
 “กระท าการทุจริตในการวัดผล” หมายความว่า การน าเอกสารวิชาการ หรือบันทึกทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ หรือการใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือการคัดลอกในการสอบ การคัดลอก
ค าตอบของผู้อ่ืน การให้ผู้อ่ืนคัดลอกค าตอบของตนเอง หรือการแลกเปลี่ยนข้อความที่เกี่ยวกับข้อสอบให้ผู้อ่ืน
คัดลอกสับเปลี่ยนค าตอบกัน การช่วยเหลือหรือการร่วมมือโดยวิธีใดในการกระท าการทุจริต การเข้าสอบแทน
กัน ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการคัดลอก การลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน การละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อ่ืนแม้เพียงบางส่วน การจ้างผู้อ่ืนท าหรือรับจ้างท าหรือการท าให้ผู้ อ่ืนหรือการให้ผู้อ่ืนท างาน
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการกระท าการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 
 
(ข้อ ๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๕ โทษการกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือการกระท าการทุจริตในการวัดผล 
นิสิตที่กระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับการวัดผลทุก

ชนิดจะต้องได้รับโทษตามระดับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
(๑) กระท าการส่อเจตนาทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา และปรับตกในรายวิชาที่

กระท าการส่อเจตนาทุจริต  
(๒) กระท าการทุจริต ระดับโทษ พักการศึกษา ๑ ปีการศึกษา และปรับตกในรายวิชาที่กระท าการ

ทุจริต  
(๓) กรณีการกระท าการทุจริตโดยการเข้าสอบแทนกัน ไม่ว่าจะมีการปลอมแปลงบัตรประจ าตัวนิสิต

หรือไม่ก็ตาม ผู้ยินยอมให้ผู้อ่ืนเข้าสอบแทน ระดับโทษ พักการศึกษา ๒ ปีการศึกษา และปรับตกในรายวิชาที่
กระท าการทุจริต นิสิตผู้เข้าสอบแทน ระดับโทษ นักการศึกษา ๒ ปีการศึกษา  

(๔) กรณีนิสิตกระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตในการวัดผลและได้รับโทษตาม (๑) ถึง 
(๓) แล้วแต่กรณี หากนิสิตที่ได้รับโทษได้กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันอีกเป็นครั้งที่สองไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าการส่อเจตนาทุจริตหรือกระท าการทุจริตก็ตาม ให้ลงโทษไล่ออก  

(๕) กรณีการจ้างผู้ อ่ืนท าหรือการรับจ้างท าหรือการท าให้ผู้ อ่ืนหรือการให้ผู้อ่ืนท างานนิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ให้ลงโทษไล่ออก 

ทั้งนี้ ให้คณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวนไม่ต่ ากว่า ๓ คน พิจารณาเป็น
กรณี ๆ ไป และด าเนินการตามวิธีการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยนิสิต โดย
อนุโลม 
  



[๑๙] 
 

การพ้นจากสภาพนิสิต การจ าแนกสภาพนิสิต การถอดถอนปริญญา 
 
(ข้อ ๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๖ การพ้นจากสภาพนิสิต 
(๑) นิสิตระดับปริญญาตรีต้องพ้นจากสภาพนิสิตในกรณีต่อไปนี้ 

(ก) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
(ข) ได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 
(ค) ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียนแรกที่ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิต 
 ๒) ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งหรือการลงทะเบียนเรียนไม่

สมบูรณ์โดยมิได้ลาพักการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
 ๓) ขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 
 ๔) เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน 
 ๕) เมื่อค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๗๕ 
 ๖) มีระยะเวลาเรียนครบก าหนดตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดแล้วยังไม่ส าเร็จ

การศึกษา 
 ๗) เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เป็นระยะเวลา ๒ ภาค

การศึกษาต่อเนื่องกัน 
 ๘) เป็นนิสิตสภาพรอพินิจที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๐๐ เป็นระยะเวลา ๔ ภาค

การศึกษาต่อเนื่องกัน  
 ๙) กระท าการทุจริตหรือกระท าการส่อเจตนาทุจริตในการวัดผลและได้รับการพิจารณาให้ถูก

ลงโทษไล่ออก 
 ๑๐) มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงในขณะที่เป็นนิสิตและ ได้รับการพิจารณาให้พ้น

สภาพนิสิต 
 ๑๑) ท าผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้อยแรงและได้รับการพิจารณา ให้พ้นสภาพนิสิต 
(ง) ตาย 
 

ผู้ที่พ้นจากสภาพนิสิตเพราะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตาม (๑) (ค) ๒) หากประสงค์ขอคืนสภาพ
เป็นนิสิตอีก ให้ยื่นค าร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร และคณะบดี เพ่ือ
พิจารณาเสนอให้อธิการบดีอนุมัติ ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วให้ผู้นั้นได้คืนสภาพเป็นนิสิตอีกครั้งหนึ่งและคงสภาพเป็นนิสิตเพียงเท่าระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนดแล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตครั้งแรก 
 
  



[๒๐] 
 

(ข้อ ๒๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๒๑ การจ าแนกสภาพนิสิต 
(๑) การจ าแนกสภาพนิสิต จะกระท าเมื่อเรียนครบสองภาคการศึกษานับแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยต้อง

กระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค ทั้งนี้ หากในภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียนได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ย
ต่ ากว่า ๑.๒๕ ให้พ้นสภาพนิสิตทันที  

(๒) สภาพนิสิตมีดังนี้  
(ก) นิสิตสภาพสมบูรณ์ ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นปีแรก หรือนิสิตที่สอบได้ค่าระดับ

ขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
(ข) นิสิตสภาพรอพินิจ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๕ ถึง ๑.๙๙  

 
(ข้อ ๒๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๒๒ ภายหลังที่มีการค านวณค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมประจ าในแต่ละภาคการศึกษาแล้วพบว่านิสิตอยู่ใน
สภาพรอพินิจ นายทะเบียนต้องแจ้งให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบภายในสัปดาห์ 
 
(ข้อ ๒๓ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๒๓ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาที่ได้รับอนุญาตให้เรียนในภาคฤดูร้อนให้น าผลการเรียนในภาคฤดู
ร้อนไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียนหากพบว่าผลการเรียนของภาคฤดู
ร้อนมีผลท าให้นิสิตอยู่ในสภาพรอพินิจ ให้นายทะเบียนแจ้งให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตผู้นั้นทราบ
โดยเร็วที่สุด 

 
 

 ตามรางสรุป GPAX กรณีพ้นสภาพนิสิต 
GPAX เงื่อนไข สถานะ 

ต่ ากว่า ๑.๒๕ ปี ๑ ภาคต้น 

พ้นสภาพนิสิต 
ต่ ากว่า ๑.๗๕ ปี ๑ ภาคปลาย เป็นต้นไป 
ระหว่าง ๑.๗๕ - ๑.๗๙ (โปรต่ า) ๒ ภาคการศึกษา ต่อเนื่องกัน 
ระหว่าง ๑.๘๐ - ๑.๙๙ (โปรสูง) ๔ ภาคการศึกษา ต่อเนื่องกัน 

 
 
(ข้อ ๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๗ การถอดถอนปริญญา 
 ในกรณีที่นิสิตได้รับปริญญาไปแล้ว มหาวิทยาลัยอาจถอดถอนปริญญาได้ หากภายหลังตรวจสอบหรือ
ทราบว่าคุณสมบัติในการเข้าศึกษาหรือคุณสมบัติในการส าเร็จการศึกษาไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด หรือมีการกระท าการทุจริตในการวัดผล ทั้งนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  



[๒๑] 
 

การคิดหน่วยกิต 
 
(ข้อ ๑๐ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๑๐ การคิดหน่วยกิต แต่ละรายวิชาจะมีจ านวนหน่วยกิตก าหนดไว้ ดังนี้ 
 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหรือการสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 (๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 (๓) รายวิชาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 (๔) การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด ตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานนั้นหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
 (๕) สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
 (๖) กรณีสาขาวิชานั้นมีสภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพที่จัดตั้งตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามที่คณะ
ก าหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ 
 (๗) กรณีอ่ืนให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  



[๒๒] 
 

การลงทะเบียนเรียน 
 
(ข้อ ๑๑ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียน 
(๑) ก าหนดวันเวลาและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 
(๒) นิสิตต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในแต่ละภาค

การศึกษา ถ้ารายวิชาใดบังคับว่าต้องเรียนรายวิชาอ่ืนก่อน นิสิตต้องเรียนรายวิชานั้น ในกรณีที่มีหัวหน้า
ภาควิชาและมีประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่รายวิชาที่
เลือกเรียนสังกัด จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่ ไม่มีหัวหน้าภาควิชาและไม่มี
ประธานหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าวได้ 

(๓) ในแต่ละภาคการศึกษา กรณีท่ีนิสิตมีความจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตตามข้อ ๖ 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๔) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดช าระค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด
จะต้องช าระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
กรณีที่การลงทะเบียนเรียนยังไม่สมบูรณ์ในภาคการศึกษาใด ภายในก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
นิสิตจะไม่มีสิทธิเรยนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นราย ๆ ไป 

(๕) จ านวนหน่วยกิตแต่ละภาคการศึกษา 
 (ก) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๙ (๑) และ (๒) 
 (ข) นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดใน (ก) ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ

จากประธานหลักสูตร 
 (ค) นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิ

ตต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน (๕) (ก) ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนเท่าจ านวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้ 
 

(ข้อ ๑๒ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)  
(๑) นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้ แต่ต้องช าระค่าหน่วยกิตเช่นเดียวกับ

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยนับหน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน  

(๒) การเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตไม่บังคับให้นิสิตสอบ และให้บันทึกลงในใบแสดงผลการเรียน
ในช่องผลการเรียนว่า “au” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้น 
 
  



[๒๓] 
 

(ข้อ ๑๓ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔  

มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  หรือระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
บุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ที่มิใช่นิสิตของมหาวิทยาลัย เข้าเรียนบางรายวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ตามที่คณะพิจารณาเห็นสมควร  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด ทั้งนี้ ต้องช าระค่า
บ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนิสิตภาคพิเศษ กรณีบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
นิสิต 
 
(ข้อ ๑๔ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๑๔ การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 
นิสิตที่ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียน หรือเรียนครบรายวิชาแล้ว ต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษา

สภาพนิสิต ซึ่งถือว่าเป็นการลงทะเบียนตามปกติและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งต้อง
เสียค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  



[๒๔] 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ ส าหรับนิสิต 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) 

 
1. เข้าสู่ระบบ 

ให้นิสิตเข้าท่ีอยู่เว็บไซต์ https://reg.buu.ac.th และให้นิสิตเข้าเมนู login เพ่ือเข้าสู่ระบบ  

 
จากนั้นให้นิสิตใส่รหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของนิสิต คือรหัสเดียวกันกับรหัสของ

นิสิตเอง เมื่อนิสิตใส่รหัสประจ าตัว และรหัสผ่านแล้วคลิกท่ีปุ่ม "ตรวจสอบ" ในหน้าจอ 
*หากนิสิตยังไม่ได้กรอกประวัติตนเองระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเมื่อกรอกครบ แล้วคลิกปุ่มบันทึก 

จึงจะมีเมนูให้ใช้งาน 
 
2. ลงทะเบียน 

เมื่อนิสิตท าการ login และกรอกประวัติเรียบร้อยแล้ว เมื่ออยู่ช่วงลงทะเบียนหรือเพ่ิม - ลดรายวิชา 
ระบบจะเข้าไปในหน้าลงทะเบียนอัตโนมัติ 

**หากต้องการใช้เมนูอ่ืน ๆ ให้คลิกที่ปุ่มถอยกลับ 
 

2.1 ลงทะเบียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ป้อนรหัสวิชา และกลุ่มเรียนที่ต้องการลง 
ทะเบียน แล้วกดค้นหา 

 
 

จากนั้นจะพบตระกร้าให้คลิกตามกลุ่มที่ต้องการ หากกลุ่มที่ต้องการไม่มีตระกร้า ให้ติดต่อส ารองที่นั่ง
กับนักวิชาการคณะที่สังกัดแต่ละรายวิชา 

 
  



[๒๕] 
 

จะได้รายการดังรูป ท าจนครบตามจ านวนรายวิชาที่ต้องการจะลงทะเบียน หากมีรายการใด ๆ เกินมา
ที่ไม่ต้องการลงให้ คลิกที่ค าว่า "ลบ" 

 

 
 
2.2 ลงทะเบียนแบบ audit 
คีย์รายวิชาแล้วกดค้นหาปกติ คลิกท่ีตระกร้า มาเลือก audit/thesis จากนั้นด าเนินการตามรูป 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.3 ลงทะเบียนแบบ thesis แบบแบ่งหน่วยกิต 
คีย์รายวิชาแล้วกดค้นหาปกติ คลิกท่ีตระกร้า มาคลิก audit/thesis จากนั้นด าเนินการตามรูป 

 
 

เราสามารถกรอกจ านวนหน่วยกิตท่ีต้องการลงทะเบียน โดยแก้ตัวเลขจ านวนหน่วยกิต ดังรูป 

 
 

3. ขั้นตอนการยืนยันการลงทะเบียน 
กดปุ่มตรวจสอบ จนไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ด้านล่างของรายวิชา แล้วจึงคลิกที่ปุ่มยืนยัน

การลงทะเบียน 

 
 

ตรวจสอบเพื่อความมั่นใจอีก 1 ครั้ง แล้วคลิกท่ีปุ่มยืนยันการลงทะเบียน (เนื่องจากการลงทะบียน
สามารถยืนยันได้เพียงคร้งเดียว ถ้ายืนยันไปแล้วต้องการเพ่ิมหรือลดรายวิชาต้องรอช่วงเพ่ิมถอนรายวิชา) 



[๒๖] 
 

 
 

จะพบกับรายวิชาที่เราลงไว้ทั้งหมด 

 
 
** นิสิตสามารถสอบทานผลการลงทะเบียนและสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียน 
ที่เมนูผลการลงทะบียน แล้วคลิกเมนูพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน เพื่อน าไปช าระเงินที่ธนาคาร 
 

 

  



[๒๗] 
 

การขอเพิ่มหรือการขอลดรายวิชาและการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
 
(ข้อ ๑๕ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๑๕ การขอเพิ่มหรือการขอลดรายวิชา  
หมายถึงการที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไปแล้วบางส่วน แต่มีความจ าเป็นจะต้องเพ่ิมหรือลด

รายวิชา โดยจ านวนหน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้นต้องไม่เกินหรือต่ ากว่าจ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาค
การศึกษาตามข้อ ๑๑ (๕) และให้ด าเนินการดังนี้  

(๑) การขอเพ่ิมรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

(๒) การขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบ  

(๓) การขอเพ่ิมหรือการขอลดรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษา ทั้งนี ้ต้องเป็นไปตามข้อ ๑๑ (๒) และข้อ ๑๑ (๕) 
 

(ข้อ ๑๗ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ข้อ ๑๗ การขอลดรายวิชาและการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
(๑) การขอลดรายวิชาใด ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดรายวิชานั้นตลอดภาคการศึกษานิสิตมี

สิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  

(๒) การขอลดรายวิชาใดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตมีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นได้เต็มจ านวน ยกเว้นเป็นการจัดเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายตลอด
หลักสูตร 
  



[๒๘] 
 

ระบบลงทะเบียนเพ่ิม – ลดรายวิชาออนไลน์ ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ข้อมูลจาก youtube ComputerBurapha) 

 
 ระบบลงทะเบียนเพ่ิม – ลดรายวิชาออนไลน์ เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้อาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถอนุมัติเพ่ิมลดรายวิชาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีข้อมูลที่ช่วยในการพิจารณาพร้อมอยู่ในระบบ 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิต นิสิตลงทะเบียนแล้วมีหน่วยกิตต่ า หรือเกินกว่าหน่วยกิตท่ีก าหนดหรือไม่ เป็นต้น ช่วย
ลดปัญหาของนิสิตและอาจารย์ที่มีเวลาว่างไม่ตรงกัน สามารถรับรู้ข้อมูลชุดเดียวกันได้ และที่ส าคัญอาจารย์
สามารถอนุมัติผลการเพ่ิมลดรายวิชาได้ทุกที่ทุกเวลาที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึง โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้ 
  

๑) เข้าสู่ระบบทะเบียนได้ที่ https://reg.buu.ac.th  
 
๒) คลิกเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ 

 
  
 ๓) ท าการคีย์ “รหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน” 

 
  
  



[๒๙] 
 

 ๔) กรณีท่ีอาจารย์มีสิทธิ์มากกว่า ๑ สิทธิ์ ให้คลิกเลือก “ระบบส าหรับอาจารย์ / ผู้สอน” 

 
  
 ๕) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกที่เมนู “อนุมัติผลการลงทะเบียน” 

 
๖) หน้าจอจะแสดงรายชื่อนิสิตที่รอการอนุมัติผลการลงทะเบียนเพ่ิม – ลด ออนไลน์ โดยจ าแนกตาม

รหัสนิสิต ซึ่งจะมีรายระเอียดเกี่ยวกับนิสิต รายละเอียดเกี่ยวกับวิชา หน่วยกิตก่อนเพ่ิม – ลด และหลังเพ่ิม – 
ลด เพ่ือให้อาจารย์พิจารณาอนุมัติ  

 
  



[๓๐] 
 

๗) ถ้าอาจารย์ต้องการดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของนิสิตคนนั้น ให้คลิกที่ “รหัสของนิสิต” 

 
 

๘) ระบบจะแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับนิสิตคนนั้น 

 
 

๙) เมื่ออาจารย์ตรวจดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ตรวจสอบ”  

 
 

 
 
 
 
  



[๓๑] 
 

๑๐) เพ่ือกลับมาหน้าเดิม 

 
 

๑๑) อาจารย์สามารถอนุมัติรายการทั้งหมด  

 
 

๑๒) หรือไม่อนุมัติทั้งหมดก็ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “All”  

 
 
 
  



[๓๒] 
 

๑๓) และสามารถแก้ไขรายการเพิ่มเติมภายหลังได้ 

 
 

๑๔) เมื่ออาจารย์พิจารณาครบถ้วนแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” 

 
 

๑๕) ระบบจะขึ้นหน้าจอให้อาจารย์ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง โดยขึ้นข้อความว่า “กรุณายืนยันการบันทึก
ข้อมูล” ให้อาจารย์คลิกท่ีปุ่ม “OK” 

 
  



[๓๓] 
 

๑๖) ระบบจะแสดงหน้าจอเดิมข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง  

 
 

๑๗) ซึ่งอาจารย์สามารถตรวจสอบรายการภายหลังได้ โดยคลิกเลือกให้แสดงรายการ “ทั้งหมด” หรือ
แสดงรายการที่มีการ “อนุมัติ” “ไม่อนุมัต”ิ หรือ“รออนุมัติ” ได้ตามที่อาจารย์ต้องการ 

 

 
 
นิสิตสามารถท ารายการเพ่ิม – ลด ออนไลน์ได้หลายครั้ง แต่นิสิตจะท ารายการในครั้งถัดไปได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์
ได้ให้ความเห็น (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) ในระบบเสร็จสิ้นทุกรายการที่นิสิตประสงค์ เพ่ิม – ลด ดังนั้นมีความจ าเป็น
อย่างมากที่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี ต้องเข้าใช้งานระบบในช่วงเวลาที่ก าหนด 
  



[๓๔] 
 

การของดเรียนรายวิชา 
 
ข้อ ๑๖ การของดเรียนรายวิชา 
(ข้อ ๑๖ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

หมายถึง การที่นิสิตของดเรียนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วบางรายวิชา หรือทุกรายวิชาในภาค
การศึกษาที่ก าลังเรียน เพราะไม่ประสงค์จะเรียน หรือมีเหตุจ าเป็น 

การของดเรียนรายวิชานี้  ในเอกสารแสดงผลการเรียนจะได้รับผลการเรียนเป็น “w” และให้
ด าเนินการดังนี้  

(๑) การของดเรียนรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้นิสิตผู้นั้นแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  

(๒) การของดเรียนบางรายวิชาหรือทุกรายวิชา ต้องกระท าก่อนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษาวัน
แรก ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ทั้งนี ้ต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีเจตนาส่อทุจริตหรือกระท าการทุจริตในการวัดผลและ
นิสิตไม่มีสิทธิขอคืนค่าลงทะเบียนเรียน 
 
 
  



[๓๕] 
 

เวลาเรียน 
 
ข้อ ๑๘ เวลาเรียน  
(ข้อ ๑๘ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

(๑) นิสิตต้องใช้เวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชานั้น 

(๒) นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตรให้ส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาดังนี้  
(ก) หลักสูตร ๔ ปี กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ 

ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า  

(ข) หลักสูตร ๕ ปี กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา  

(ค) หลักสูตร ๖ ปี กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ 
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา กรณีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส าเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 

ในกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
  



[๓๖] 
 

ระบบการให้คะแนน 
 
ข้อ ๑๙ ระบบการให้คะแนน 
(ข้อ ๑๙ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 (๑) ระบบการให้คะแนนรายวิชา 
  (ก) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ให้แสดงเป็นระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและค่า
ระดับข้ันดังนี้ 
   ระดับข้ัน ความหมาย ค่าระดับขึ้น 
   A  ดีเยี่ยม  ๔.๐ 
   B+  ดีมาก  ๓.๕ 
   B  ดี  ๓.๐ 
   C+  ค่อนข้างด ี ๒.๕ 
   C  พอใช้  ๒.๐ 
   D+  อ่อน  ๑.๕ 
   D  อ่อนมาก ๑.๐ 
   F  ตก  ๐ 
  (ข) การให้ระดับขั้น F ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย 
   ๑) นิสิตขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
   ๒) นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘ (๑) 
   ๓) นิสิตทุจริตในการวัดผล 
   ๔) นิสิตส่อเจตนาทุจริต 
  (ค) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ดังนี้ 
   สัญลักษณ์ ความหมาย 
   S  ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
   I  การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
   W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
   au  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  (ง) การให้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
   ๑) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ ๑๘ (๑) แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย หรือเหตุ
สุดวิสัย และได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด 
   ๒) อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาวิชา และคณบดีของคณะที่
รายวิชาสังกัดเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา เพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบของการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
  



[๓๗] 
 

(จ) นิสิตที่ได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องได้รับการประเมินผลเพ่ือแก้สัญลักษณ์ I ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๑ เดือนของภาคการศึกษาถัดไป ซ่ึงการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็นค่าระดับขั้นอ่ืนให้อยู่ในการก ากับดูแล
ของคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด หากการแก้สัญลักษณ์ I ไม่เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือนของภาคการศึกษา
ถัดไปให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่รายวิชาสังกัด ทั้งนี ้ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ภาคการศึกษา
ปกติ 

หากด าเนินการไม่เสร็จสิ้น กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะเปลี่ยนสัญลักษณ์จาก I 
เป็นระดับขั้น F ทันที  

(ฉ) การให้สัญลักษณ์ w ในรายวิชาใด ให้กระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๑) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนรายวิชาตามข้อ ๑๖  
๒) นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนตามข้อ ๒๕ (๑)  
๓) นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น  
๔) นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัดให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ที่

นิสิตได้รับตาม (ง) และครบก าหนดเวลาของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I แล้ว แต่การป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่
สิ้นสุด  

 
(๒) ระบบการให้คะแนนสอบสารนิพนธ์ ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

สัญลักษณ์  ความหมาย 
S    ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)  
I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
U   ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)  

 
(๓) การนับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ย  ให้นับจากรายวิชาที่เรียน

ทั้งหมดท่ีมีระบบการให้คะแนนรายวิชาแบบมีค่าระดับขั้นทั้งสอบได้และสอบตก  
 
(๔) การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมรายวิชา ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
 
(๕) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคการศึกษานั้น

โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้ง  หารด้วยจ านวน
หน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น  

 
(๖) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน จนถึงภาค

การศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมดตามข้อ ๑๙ (๓) เป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด  

 
(๗) ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตได้สัญลักษณ์ I ให้ค านวณค่าเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษานั้นโดยนับ

เฉพาะวิชาที่ไม่ได้สัญลักษณ์ I เท่านั้น 
  



[๓๘] 
 

การลาพักการเรียน 
 
ข้อ ๒๔ การลาพักการเรียน  
(ข้อ ๒๔ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

(๑) นิสิตอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนต่อคณบดีได้ในกรณีต่อไปนี้  
(ก) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน  
(ข) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาค

การศึกษานั้นตามค าสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถานพยาบาลของทาง
ราชการ สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย หรือ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของเอกชนและที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด กรณีเป็นการเจ็บป่วยนอกประเทศไทยให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี  

(ค) มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยอาจยื่นค าร้องขออนุญาตลาพักการเรียนได้ เมื่อได้เรียนใน
มหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา  

 
 (๒) การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อคณบดีภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

หรือตามท่ีคณบดีเห็นสมควร และให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต แล้วให้คณบดีแจ้งให้นายทะเบียนทราบ  
 
 (๓) การลาพักการเรียน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นที่จะต้อง

ขอลาพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่  
 
 (๔) ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยู่ใน

ระยะเวลาเรียนตามข้อ ๑๘ ด้วย  
 
 (๕) ในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน นิสิตจะต้องช าระเงินค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยและค่า

บ ารุงคณะ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา เพ่ือรักษาสภาพนิสิต มิฉะนั้นจะถูกคัดชื่อออกจาก
มหาวิทยาลัย  

 
 (๖) นิสิตที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียน เมื่อจะขอกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียน

ก่อนวันเปิดภาคเรียนต่อคณบดี และเม่ือคณบดีอนุญาตแล้ว ให้คณบดีแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
  



[๓๙] 
 

การเปลี่ยนสาขาวิชา การย้ายคณะ การเปลี่ยนประเภทนิสิต การเทียบโอนหน่วยกิต 
 
ข้อ ๒๕ การเปลี่ยนสาขาวิชา 
(ข้อ ๒๕ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

นิสิตอาจขอเปลี่ยนสาขาวิชาภายในคณะได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ภาควิชาที่เก่ียวข้อง โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี และให้คณบดีแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
 
ข้อ ๒๖ การย้ายคณะ  
(ข้อ ๒๖ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

(๑) นิสิตที่จะขอย้ายคณะ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
(ก) ได้เรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลา

พักการเรียนหรือถูกสั่งให้พักการเรียน  
(ข) ไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะมาก่อน  
(ค) มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 (๒) การขอย้ายคณะ นิสิตต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอย้าย และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่จะย้ายคณะ 

 (๓) รายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตย้ายคณะได้เรียนมา ถึงแม้จะไม่ตรงกับหลักสูตรของคณะที่ย้ายเข้าก็ตามให้
น ามาค านวณค่าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมด้วย  

 (๔) ระยะเวลาเรียนให้นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนในคณะเดิม  
 (๕) การพิจารณาอนุมัติการขอย้ายคณะให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๒๗ การเปลี่ยนประเภทนิสิต 
(ข้อ ๒๗ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

นิสิตสามารถเปลี่ยนประเภทนิสิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๒๙ การเทียบโอนหน่วยกิต 
(ข้อ ๒๙ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  



[๔๐] 
 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญาตรี การให้ปริญญาตรี 
 
ข้อ ๓๐ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
(ข้อ ๓๐ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

(๑) สอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
(๒) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบค่าระดับขั้น ๔  
(๓) มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย  
(๔) มีระดับความสามารถอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามประกาศของคณะ 

 
ข้อ ๓๑ การขอรับปริญญาตรี  
(ข้อ ๓๑ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

(๑) ในภาคการศึกษาใดที่นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ให้ยื่นค าร้องขอรับปริญญาต่อนายทะเบียน
ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษานั้น  

(๒) นิสิตที่จะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาเรียนในข้อ ๑๘ (๒)  
(๓) นิสิตที่ขอเทียบโอนผลการศึกษา จะขอรับปริญญาได้ต้องมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 

๑ ปีการศึกษา 
 
ข้อ ๓๒ การให้ปริญญาตรี 
(ข้อ ๓๒ ประกาศมหาวิทยาลยับูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ เร่ืองการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) 

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ได้ยื่นความจ านงขอรับปริญญาและมีความประพฤติดีต่อสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาตรีหรือปริญญาตรีเกียรตินิยมตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  

(๑) ปริญญาตรี นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรและได้ค่า
ระดบัขั้นเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  

(๒) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องสอบได้
จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไปและ
ไม่เคยสอบได้ระดับขั้น D+, D, F หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใด  

(๓) ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู้มีสิทธิได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องสอบได้
จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไปและ
ไม่เคยสอบได้ระดับขั้น D+, D, F หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใด 

(๔) การให้เหรียญทอง ในแต่ละปีการศึกษา นิสิตผู้มีสิทธิได้รับเหรียญทองจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (ก) ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และ 
 (ข) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกัน 

  



[๔๑] 
 

ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และปฏิทินการศึกษา  
 
ขั้นตอนการ Download ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน และปฏิทินการศึกษา 

 
 

 
 
ขั้นตอนการเข้าดูปฏิทินการศึกษา 

 
  

เข้าท่ีอยู่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th

คลิกเลือกเมนู "ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา"

เลือกรายการที่เราต้องการดาวน์โหลด

เข้าท่ีอยู่เว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th

คลิกเลือกเมนู "ปฏิทินการศึกษา"

เลือกปีการศึกษา/ภาคเรียน

ที่เราต้องการ



[๔๒] 
 

ข้อพึงประพฤติ ปฏิบัตแิละห้ามประพฤติ ปฏบิัติส าหรับนิสติ 
 
(ขอ ๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒) 

ข้อ ๔ นิสิตต้องประพฤติและปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
(๒) ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

ในทุกโอกาส 
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะทุก 

ประการอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
(๔) รักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
(๕) เชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
(๖) แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อต้องเข้าชั้นเรียน 

หรอืติดต่อราชการ และต้องแต่งกายให้สะอาด สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ 
(๗) แสดงบัตรประจ าตัวนิสิตได้ทันทีเม่ืออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย หรือผู้ปฏิบัติ 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ 
(๘) อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินเวลา 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป 
 
(ขอ ๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒) 

ข้อ ๕ นิสิตต้องไม่ประพฤติและไม่ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ไม่ประพฤติตนในสิ่งที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ 

มหาวิทยาลัย 
(๒) ไม่ประพฤติผิดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทย 
(๓) ไม่ปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของ 

มหาวิทยาลัยหรือคณะ 
(๔) ไม่มีหรือจัดพิมพ์สิ่งวาด สิ่งเขียนหรือกล่าวถ้อยค าหรือกระท าการอ่ืนใด อันอาจจะเกิดความ 

เสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย 
(๕) ไม่เป็นผู้น าสุราเมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยและต้องไม่เสพสุรา 

เมรัยหรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 
(๖) ไม่เล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการพนันใด ๆ เป็นอันขาด 
(๗) ไม่กระท าตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนมีเรื่องเสียหายถึงผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย 
(๘) ไม่ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์หรือท าให้เสียทรัพย์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย 
(๙) ไม่ลงลายมือชื่อผู้อื่นหรือประทับตราปลอมลงในเอกสาร หรือแก้ไขเอกสาร หรือปลอมแปลง 

เอกสารของผู้อื่น และใช้เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยหรือต่อผู้อื่น เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 
หรือผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงของตน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืนได้ 

(๑๐) ไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยหรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 
(๑๑) ไม่เสพยาเสพย์ติดหรือมียาเสพย์ติดไว้ในครอบครอง 
(๑๒) ไม่มีหรือพกพาอาวุธ หรือวัตถุระเบิดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
(๑๓) ไม่ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนิสิตด้วยกันหรือกับผู้อ่ืน 

  



[๔๓] 
 

จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย 
 

  



[๔๔] 
 

(๑) ท าทัณฑ์บน

(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ

(๓) พักการศึกษา

(๔) พ้นสภาพการเป็นนิสิต

(๕) โทษอ่ืน ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

การลงโทษทางวินัยนิสิต 
 

นิสิตซึ่งปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือค าสั่งใด ๆ ของมหาวิทยาลัยหรือ
คณะ ใหถือวากระท าผิดวินัย และจะไดรับโทษ ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ขอ ๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒) 

ขอ ๘ นิสิตซึ่งปฏิบัติฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือค าสั่งใด ๆ ของมหาวิทยาลัย
หรือคณะ ใหถือวากระท าผิดวินัย และจะไดรับโทษ ดังตอไปนี้ 

(๑) ท าทัณฑบน    
(๒) ตัดคะแนนความประพฤติ   
(๓) พักการศึกษา   
(๔) พนสภาพการเปนนิสิต   
(๕) โทษอ่ืน ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  
อนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะไดลงโทษแกนิสิตผู ใดแลว ใหแจงตอบิดามารดาหรือผู

ปกครอง อาจารยที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต และคณะหรือมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี พรอมทั้งใหบันทึกไวใน
ทะเบียน ประวัติของนิสิตผูนั้นดวย 
 
  



[๔๕] 
 

การตัดคะแนนความประพฤติ 
 

การตัดคะแนนความประพฤตินิสิตแต่ละครั้ง ให้ตัดได้ไม่ต่ ากว่าครั้งละ ๕ คะแนน และนิสิตผูใดถูกตัด
คะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ดังนี้ จะมีโทษพักการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

จ านวนคะแนนความประพฤติที่ถูกตัด บทลงโทษ 
๔๑ – ๖๐ คะแนน พักการศึกษา ๑ ภาคการศึกษา 
๖๑ – ๘๐ คะแนน พักการศึกษา ๒ ภาคการศึกษา 
๘๑ – ๙๙ คะแนน พักการศึกษา ๔ ภาคการศึกษา 
ครบ ๑๐๐ คะแนน พ้นสภาพการเปนนิสิต 

 
 

 
(ขอ ๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒) 

ขอ ๙ การตัดคะแนนความประพฤติ    
(๑) ใหนิสิตแตละคนมีคะแนนความประพฤติ ๑๐๐ คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพการเป

นนิสิต    
(๒) การตัดคะแนนแตละครั้ง ใหตัดไดไมต่ ากวาครั้งละ ๕ คะแนน แตจะเปนจ านวนเทาใด ให

อยูในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยหรือคณะ  
(๓) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา ๔๐ คะแนน แตไมเกิน ๖๐ 

คะแนน ใหถือวาถูกพักการศึกษามีก าหนด ๑ ภาคการศึกษา     
(๔) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา ๖๐ คะแนน แตไมเกิน ๘๐ 

คะแนน ใหถือวาถูกพักการศึกษามีก าหนด ๒ ภาคการศึกษา    
(๕) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดยีวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา ๘๐ คะแนน แตไมเกิน ๙๙ 

คะแนน ใหถือวาถูกพักการศึกษามีก าหนด ๔ ภาคการศึกษา    
(๖) นิสิตผูใดถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันครบ ๑๐๐ คะแนน ใหถือวาพ้น

สภาพการเปนนิสิต  
นิสิตผูใดถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพนสภาพการเปนนิสิตจะไมมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาหรือ

ศึกษาตอ ในมหาวิทยาลัยแหงนี้อีก โดยการยึดถือตามขอมูลของงานทะเบียนและสถิตินิสิต กองบริการ
การศึกษา 
  



[๔๖] 
 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิต กรณเีกิดอบุัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์กองกิจการนิสิต) 
 

 



[๔๗] 
 

  



[๔๘] 
 

ข้อมูลหอพักนิสติ สังกัดคณะแพทยศาสตร ์
 

หอพักนิสิต สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยจ านวน ๒ อาคาร คืออาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย
และอาคารหอพักนิสิตแพทย์หญิง ปัจจุบันให้บริการหลัก ส าหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ และบริการ
เสริม ส าหรับนิสิตชั้นคลินิก ศึกษาวิชาเลือกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ข้อมูลห้องพักทั้งหมด 

หอพัก จ านวนห้องพัก 
หอพักนิสิตแพทย์ชาย ๔๘ ห้อง 
หอพักนิสิตตแพทย์หญิง ๔๘ ห้อง 
รวมทั้ง ๒ หอพัก ๙๖ ห้อง 

 
ข้อมูลภายในห้องพัก 
จ านวนนิสิตต่อห้องพัก  ๑ ห้องพัก ต่อจ านวนนิสิต ๒ คน 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

- เตียงนอน ที่นอน ๒ ชุด 
- โต๊ะ เก้าอ้ีอ่านหนังสือ ๒ ชุด 
- ตู้เสื้อผ้า ๒ ตู้ 
- เครื่องปรับอากาศ ๑ ตัว 
- พัดลมเพดาน ๑ ตัว 
- ผ้าม่าน 
- ระเบียง 
- กระจกและอ่างหน้า  
- ห้องสุขา 
- ห้องอาบน้ า 

 

  



[๔๙] 
 

บรรยากาศภายในห้องพัก 

 
 

 

 
 



[๕๐] 
 

 
 
 

 
 



[๕๑] 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



[๕๒] 
 

รายละเอียดส่วนกลาง 
หอพัก รายละเอียด 

๑) หอพักนิสิตแพทย์ชาย ชั้น ๑ 
- ห้องรับรอง 
- ห้องอ่านหนังสือ 
- ส านักงานสโมสรนิสิต 
- ลานจอดรถภายในอาคาร 
- ห้องสุขาส่วนกลาง ๒ ห้อง 

ชั้น ๒ ๓ และ ๔ 
- โถงกลาง  
- ห้องพักชั้นละ ๑๖ ห้อง 

๒) หอพักนิสิตแพทย์หญิง ชั้น ๑ 
- ห้องรับรอง 
- ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 
- ห้องประชุมสโมสรนิสิต 
- ห้องออกก าลังกาย 
- ลานกิจกรรมภายในอาคาร 
- ห้องสุขาส่วนกลาง ๒ ห้อง 

ชั้น ๒ ๓ และ ๔ 
- โถงกลาง  
- ห้องพักชั้นละ ๑๖ ห้อง 

 
  



[๕๓] 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณโถงกลาง ชั้น ๒ 
๑) ตู้เย็น 
๒) เตาไมโครเวฟ 
๓) กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
๔) ตู้ท าน้ าเย็น 
๕) ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 

 
 

 
  



[๕๔] 
 

 
 
 

 
  



[๕๕] 
 

ภาพบรรยากาศบริเวณพื้นที่ชั้น ๑ หอพักนิสิตแพทย์ชาย 
 

 
 

 

 
  



[๕๖] 
 

ภาพบรรยากาศบริเวณพื้นที่ชั้น ๑ หอพักนิสิตแพทย์หญิง 
 

 
 
 

 



[๕๗] 
 

 
 
 

 



[๕๘] 
 

 
 
 

 
  



[๕๙] 
 

ภาพบรรยากาศบริเวณภายในและรอบ ๆ หอพักนิสิตแพทย์ 
 

 
 
 

 



[๖๐] 
 

 
 
 

 



[๖๑] 
 

 
 
*** หมายเหตุพ้ืนที่บริเวณชั้น ๑ ทั้ง ๒ อาคารเป็นพื้นที่ส่วนกลางมีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ใช้บริการได้ทั้ง
นิสิตชายและหญิง 
 
  



[๖๒] 
 

ระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย  
๑) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หอพักละ ๑ คน 
๒) ระบบสแกนลายนิ้วมือก่อนขึ้นบริเวณชั้น ๒ - ๔  
๓) ระบบกล้องวงจรปิด โดยรอบอาคารและพ้ืนที่ส่วนกลาง 
๔) ระบบประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
๕) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ 
๖) ระบบระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว บริเวณด้านข้างและด้านหลังของอาคาร 
๗) รั้วรอบอาคาร 

 
 

 



[๖๓] 
 

 
 
 

 



[๖๔] 
 

 
 
 

 



[๖๕] 
 

 
  



[๖๖] 
 

ระบบป้องกันอัคคีภัย 
๑) ถังดับเพลิง และป้ายน าแนะวิธีการใช้งาน 
๒) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย  
๓) บันไดหนีไฟ 

 

 
 
 
  



[๖๗] 
 

อัตราค่าบ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพัก 
 
ค่าบ ารุงหอพัก 

ประเภท (๑) กรณีเข้าพักเป็นรายภาคเรียนให้
เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียนต่อคน 

(๒) กรณีเข้าพักระหว่างภาคเรียนให้
เรียกเก็บเป็นรายเดือนต่อคน 

 ภาคต้นหรือภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย หรือภาคฤดูร้อน 
ห้องปรับอากาศ ๙,๔๐๐ บาท ๓,๗๖๐ บาท ๑,๘๘๐ บาท 

หมายเหตุ ในการคิดค่าบ ารุงหอพัก หากเศษของเดือนไม่เกิน ๑๕ วัน ให้คิดอัตราค่าบ ารุงหอพักเป็นครึ่งเดือน 
และหากเกิน ๑๕ วัน ให้คิดอัตราค่าบ ารุงหอพักเป็น ๑ เดือน 
 
ค่าบริการหอพัก 

ประเภท 

ให้เรียกเก็บเป็นรายภาคต่อคน ให้เรียกเก็บเป็น 
รายเดือนต่อคน ภาคต้นหรือภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 

ค่าน้ าประปา 
ค่าประกัน

ของเสียหาย 
ค่าน้ าประปา 

ค่าประกันของ
เสียหาย 

ค่าไฟฟ้า 

ปรับอากาศ ๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท ๑๕๐ บาท ๕๐๐ บาท 
ตามท่ีใช้จริง 

หน่วยละ ๖ บาท 
 
ค่าธรรมเนียมหอพัก 

ประเภทผู้เข้าพัก ห้องปรับอากาศ (ต่อห้อง / วัน) 

(๑) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ๒๐๐ บาท 
(๒) บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากข้อ (๑) ๔๐๐ บาท 

 
  



[๖๘] 
 

ข้อมูลหอพักนิสติ สังกัดส านักงานอธิการบด ี
(ข้อมูลจากเว็บไซต์กองกิจการนิสิต) 

 

 

  



[๖๙] 
 

 
  



[๗๐] 
 

 
 
 
 
 
 



[๗๑] 
 

 
 
 
 
 
 



[๗๒] 
 

 
  



[๗๓] 
 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลติดต่อประสานงานหนว่ยงานสนับสนุนนสิิต 
 

งานการศึกษา ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ์
 งานการศึกษา ส านักงานคณบดี ห้อง MD ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์งานการศึกษา) 

 

 

 

 
นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร 

หัวหน้างานการศึกษา 
 

   
นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวสาวิตรี แก้วมณี 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวจุฑารัตน์ สุขพละ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ดูแลและประสานงาน  
การเรียน การสอน 
ระดับชั้นปรีคลินิก 

โทร. ๒๓๑๕ 

ดูแลและประสานงาน  
การเรียน การสอน 
ระดับชั้นปรีคลินิก 

โทร. ๒๓๑๖ 

  

 

นายธนพัฒน์ ผิวงาม 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นายยงยุทธ สร้อยสน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ช านาญการ 
 



[๗๔] 
 

 
 

งานบริการงานกิจการนิสิต ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร ์
 งานบริหารงานกิจการนิสิต ส านักงานคณบดี ห้อง MD ๕๑๐ ชั้น ๕ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน 

 

 

 

 นางสาวนุงนุช สลับศรี 
หัวหน้างานบริหารงานกิจการนิสิต 

 

 - หน่วยบริหาร ยุทศาสตร์ และ
ประกันคุณภาพ 
- หน่วยกิจกรรมและสโมสรนิสิต 

โทร. ๒๕๐๘ 

 

 

 

 
นายสราวุฒิ พลธรรม 

นักวิชาการศึกษา 
 

นางสาวอุมาพร คงฤทธิ์ 
นักวิชาการศึกษา 

- หน่วยสวสัดิการ 
- หน่วยแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
- หน่วยวินัยและพัฒนานิสิต 
- หน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต 

โทร. ๒๕๐๗ 

 - หน่วยหอพักนิสิต 
โทร. ๒๕๐๗ 

  
  



[๗๕] 
 

กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ส านักงานอธิการบด ี
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
 

(ข้อมูลจากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล) 

เว็บไซต์   http://reg.buu.ac.th 
โทรศัพท์ (เคาน์เตอร์) ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๒๕ 
โทรสาร   ๐ ๓๘๓๙ ๐๔๔๑, ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๒๑ 
โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่) รับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ONET GAT/PAT 

๐ ๓๘๑๐ ๒๗๒๑ (คุณนฤมล) 
๐ ๓๘๑๐ ๒๖๔๓ (คุณสาคร) 
๐ ๓๘๑๐ ๒๖๔๓ (คุณพรจันทร์) 

 
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ระดับปริญญาตรี (คณะแพทยศาสตร์) 
 ๐ ๓๘๑๐ ๒๗๒๖ (คุณฉัตรทิพย์) 
 
การเทียบโอนผลการเรียน ตรวจสอบคุณวุฒิ 
๐ ๓๘๑๐ ๒๗๑๘ (คุณธงชัย) 
 
ตารางเรียน ตารางสอบ 
๐ ๓๘๑๐ ๒๗๑๕ (คุณณรงค์ศักดิ์) 

 
จ านวนนิสิตและบุคลลภายนอก 
๐ ๓๘๑๐ ๒๗๑๙ (คุณอริสฬา) 

 
ระบบบริการการศึกษา 
๐ ๓๘๑๐ ๒๗๒๒ (คุณปรีชา) 

 
งานธรุการ 
๐ ๓๘๑๐ ๒๗๑๙ (คุณโสพิศ) 
๐ ๓๘๑๐ ๒๗๑๙ (คุณปัณฐสรณ์) 

  



[๗๖] 
 

กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบด ี
 กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
เว็บไซต์  http://affairs.buu.ac.th 
 
(ข้อมูลจากเว็บไซต์กองกิจการนิสิต) 
ผู้บริหาร 

 

  



[๗๗] 
 

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 
 

 

  



[๗๘] 
 

งานบริการและสวัสดิการนิสิต 
 

 
  



[๗๙] 
 

งานหอพักนิสิต 
 

 

 



[๘๐] 
 

 
  



[๘๑] 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  



[๘๒] 
 

  



[๘๓] 
 

 

  



[๘๔] 
 

 
  



[๘๕] 
 

 
  



[๘๖] 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  



[๘๗] 
 

  



[๘๘] 
 

 

  



[๘๙] 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  



[๙๐] 
 

  
  



[๙๑] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๓๙/๒๕๕๙ 
เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



[๙๒] 
 

  



[๙๓] 
 

  



[๙๔] 
 

  



[๙๕] 
 

  



[๙๖] 
 

  



[๙๗] 
 

  



[๙๘] 
 

  



[๙๙] 
 

  



[๑๐๐] 
 

  



[๑๐๑] 
 

  



[๑๐๒] 
 

  



[๑๐๓] 
 

  



[๑๐๔] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๕๕/๒๕๕๙ 

เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  



[๑๐๕] 
 

  



[๑๐๖] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๔/๒๕๖๐ 

เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  



[๑๐๗] 
 

  



[๑๐๘] 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  



[๑๐๙] 
 

  



[๑๑๐] 
 

  



[๑๑๑] 
 

  



[๑๑๒] 
 

  



[๑๑๓] 
 

  



[๑๑๔] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๐๖/๒๕๕๕ 

เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  



[๑๑๕] 
 

  



[๑๑๖] 
 

  



[๑๑๗] 
 

  



[๑๑๘] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกระท าความดีของนิสิต 
เพื่อรับการชดเชยคืนคะแนนความประพฤติ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  



[๑๑๙] 
 

  



[๑๒๐] 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  



[๑๒๑] 
 

  



[๑๒๒] 
 

  



[๑๒๓] 
 

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที ่๑๗๑/๒๕๕๙ 

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) 
ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  



[๑๒๔] 
 

 

  



[๑๒๕] 
 

  



[๑๒๖] 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  



[๑๒๗] 
 

  



[๑๒๘] 
 

  



[๑๒๙] 
 

  



[๑๓๐] 
 

  



[๑๓๑] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๖๒/๒๕๖๓ 

เรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  



[๑๓๒] 
 

  



[๑๓๓] 
 

  



[๑๓๔] 
 

  



[๑๓๕] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบบูรพา 

เรื่องหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  



[๑๓๖] 
 

  



[๑๓๗] 
 

  



[๑๓๘] 
 

  



[๑๓๙] 
 

  



[๑๔๐] 
 

  



[๑๔๑] 
 

  



[๑๔๒] 
 

  



[๑๔๓] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๐๒/๒๕๖๓ 

เรื่องค่าบ ารุงหอพักค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตแพทย์ 
ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  



[๑๔๔] 
 

  



[๑๔๕] 
 

  



[๑๔๖] 
 

  



[๑๔๗] 
 

  



[๑๔๘] 
 

  



[๑๔๙] 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

ว่าด้วยกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  



[๑๕๐] 
 

  



[๑๕๑] 
 

  



[๑๕๒] 
 

  



[๑๕๓] 
 

  



[๑๕๔] 
 

  



[๑๕๕] 
 

  



[๑๕๖] 
 

  



[๑๕๗] 
 

  



[๑๕๘] 
 

  



[๑๕๙] 
 

  



[๑๖๐] 
 

  



[๑๖๑] 
 

  



[๑๖๒] 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๙๑/๒๕๖๐ 

เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  



[๑๖๓] 
 

  



[๑๖๔] 
 

  



[๑๖๕] 
 

  



[๑๖๖] 
 

  



[๑๖๗] 
 

 
ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  



[๑๖๘] 
 

  



[๑๖๙] 
 

  



[๑๗๐] 
 

 
ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  



[๑๗๑] 
 

 
  



[๑๗๒] 
 

  



[๑๗๓] 
 

  



[๑๗๔] 
 

  



[๑๗๕] 
 

  



[๑๗๖] 
 

  



[๑๗๗] 
 

  



[๑๗๘] 
 

  



[๑๗๙] 
 

  



[๑๘๐] 
 

  



[๑๘๑] 
 

  



[๑๘๒] 
 

  



[๑๘๓] 
 

  



[๑๘๔] 
 

  



[๑๘๕] 
 

 


