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บทน าอาจารยท์ี่ปรกึษา 

 

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ มุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำขั้นสูง เน้นผลิตบัณฑิตทำงด้ำน

กำรแพทย์ ที่มีภูมิปัญญำและจิตอำสำ เป็นผู้น ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม 

ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำและวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในระดับชำติและนำนำชำติ  ดังนั้นคณะแพทยศำสตร์                    

จงึปรับปรุงทั้งปัจจัย และกระบวนกำรใหม้ีคุณภำพและประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง อำจำรย์จงึเป็นปัจจัยส ำคัญ

ในกระบวนกำรผลิตบัณฑิตและกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร บริกำรวิชำชีพ และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน ท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น                 

และร่วมสืบสำนประเพณี ควำมเป็นไทย บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร

และชุมชน ทั้งนี้คณะแพทยศำสตร์จะเจริญก้ำวหน้ำ หรือสำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพได้ ขึ้นอยู่กับ

คณำจำรย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มบีทบำทส ำคัญในกำรอบรมสั่งสอนและเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้แก่ศิษย์ 

ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนพัฒนำคุณภำพนิสิต ให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จ ำเป็นต้อง

ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกร หน่วยงำนต่ำง ๆ  และส่วนที่ส ำคัญมำกคือ “อาจารย์ที่ปรึกษา”                         

ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับนิสิต โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำมีหน้ำที่ก ำกับดูแลนิสิตให้อยู่ในกรอบนโยบำย ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงท ำหน้ำที่ใหค้ ำปรึกษำ แนะน ำด้ำนอื่น ๆ กระตุน้ให้นิสิตคิดริเริ่มและเข้ำร่วมกิจกรรม

ที่จะพัฒนำนิสติให้เต็มศักยภำพในด้ำนต่ำง  ๆเพื่อใหบ้ัณฑติแพทย์ในอนำคตมคีุณลักษณะของแพทย์ที่ดตี่อไป 

 

 

 

 

งานพัฒนาคุณภาพนิสติ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติความเป็นมา 

มหำวิทยำลัยพะเยำ แตเ่ดิมได้รับกำรจัดตัง้เป็นวิทยำเขตของมหำวิทยำลัยนเรศวร ทั้งนี ้โดยได้ตระหนัก

ถึง ควำมส ำคัญของกำรกระจำยโอกำสและกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และได้เริ่มจัดกำรเรียน   

กำรสอนมำตั้งแต ่ปี พ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนพะเยำพิทยำคม  

ต่อมำในปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใ ช้ชื่อว่ำ “วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ” และ                 

ในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ำยมำจัดกำรเรียนกำรสอนในที่ตั้งถำวร ณ บริเวณต ำบลแม่กำ อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 

บนที่ดินเนื้อที่ 5,727 ไร่ โดยจัดกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบ Video Conference มำจำกจังหวัดพิษณุโลก  

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีกำรขยำยสำขำวิชำเพิ่มมำกขึ้น และได้มีกำรบรรจุอำจำรย์ประจ ำไว้ที่  วิทยำเขต 

สำรสนเทศพะเยำ หลังจำกนั้นในปี พ.ศ. 2550 สภำมหำวิทยำลัยนเรศวร ในครำวประชุม ครั้งที่ 13 (4/2550) 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2550 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื่อเป็นกำร

เตรียมควำมพรอ้ม ในกำรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยเอกเทศ  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2553 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมรำชโองกำร                  

โปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ                  

เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั้งแตว่ันที่ 17 กรกฎำคม 

2553 เป็นต้นมำ จงึถือได้ว่ำ มหำวิทยำลัยพะเยำได้แยกออกจำกมหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นมหำวิทยำลัยของรัฐ 

ซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลอย่ำงเต็มรูปแบบ พร้อมมุ่งเน้นกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ 

(Comprehensive University) ที่มีศักยภำพและพร้อมในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 

รวมทั้งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข อันจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ

ประเทศต่อไป ดังปณิธำนว่ำ  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community 

Empowerment) 
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ปรัชญา 

ปญฺญำชีว ีเสฏฐชีว ีนำม (ปัญญำชีว ีเสฏฐะชีว ีนำม) 

" ด ำรงชีวติด้วยปัญญำประเสริฐที่สุด" (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All) 

ปณิธาน 

ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment) 

วิสัยทัศน์ 

มหำวิทยำลัยสร้ำงปัญญำ เพื่อนวัตกรรมชุมชน สูส่ำกล (University for Community Innovation with 

International Standard) 

 

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ควำมเป็นผู้มี “สุนทรียภำพ สุขภำพ และบุคลิกภำพ” ที่ดี 

สุนทรียภำพ หมำยถึง เป็นผู้มีควำมซำบซึ้งในคุณค่ำของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชำติ ตลอดจนคุณค่ำ                     

ในวิชำชีพของตน  

สุขภำพ หมำยถึง เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภำพที่ด ี 

บุคลิกภำพ หมำยถึง เป็นผู้มีควำมสุขภำพ อ่อนน้อม มีจิตสำธำรณะ และ รับผิดชอบต่อสังคม (ซื่อสัตย์ มีวินัย 

ใจอำสำ) 

 

 

 

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัยพะเยำ มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สี

ขำว บนพื้นหลังรูปศิลำจำรึก ยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ "มพ" สีม่วง                 

ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขำมล้ำนนำ ด้ำนล่ำงของอักษรย่อ มีชื่อ มหำวิทยำลัยพะเยำ       

สีม่วง และชื่อ ภำษำอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขำว บนพื้นแถบโค้ง    

สีทอง 
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ข้อมูลทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศำสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2551 ในนำม “ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์”                                

สังกัด มหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ ภำยใต้กำรบริหำรของ ดร.วีระชัย ณ นคร เป็นผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย

นเรศวร พะเยำ ผู้บริหำรคนแรกของส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ คือ นำยแพทย์วิชัย เทียนถำวร ด ำรงต ำแหน่ง 

หัวหน้ำส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ได้รับโอนนิสิตหลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุข

ศำสตร์ ช้ันปีที่2 จ ำนวน 93 คน และนิสิตหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ช้ันปีที่ 1 

จ ำนวน 150 คน จำกส ำนักวิชำสหเวชศำสตร์ รวมมีนิสิตในสังกัด จ ำนวน 243 คน มีบุคลำกร สำยวิชำกำร 

จ ำนวน 10 คน และบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 3 คน รวมบุคลำกรทั้งสิ้น จ ำนวน 13 คน โดยตั้งเป้ำหมำย

พัฒนำหลักสูตรด้ำนแพทยศำสตร์ให้ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำคณะแพทยศำสตร์ศิริรำช ด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ให้

ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และได้แต่งตั้งคณะแพทยศำสตร์ศริิรำชเป็น

สถำบันพี่เลีย้งกำรผลิตแพทย์  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2553 ให้ตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2553 ขึน้ และประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2553 ภำยใต้กำรบริหำรของศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ        

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นำยกสภำมหำวิทยำลัย และศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยพะเยำสมัยแรก 

ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศำสตร์” โดยมีนำยแพทย์วิชัย เทียนถำวร เป็น

คณบดีคณะแพทยศำสตร์คนแรก คณะแพทยศำสตร์ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีควำม

ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และสร้ำงหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับกำรผลิตบุคลำกร

ด้ำนสำธำรณสุขให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2553 คณะกรรมกำรแพทยสภำ 

ในกำรประชุมครั้งที่ 11/2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศำสตร์ของคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

เป็นโรงเรียนแพทย์แหง่ที่ 19 ของประเทศไทย 

คณะแพทยศำสตร์ ได้จัดกำรเรียนกำรสอน ใน 2 กลุ่มวชิำ ได้แก่ กลุ่มวชิำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร ์และ

กลุ่มวิชำด้ำนเวชศำสตร์ รวมจ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรใน

ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 8 หลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ จ ำนวน 8 หลักสูตร ระดับ

ปริญญำโท จ ำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญำเอก 1 หลักสูตร 

เมื่อวันที่  5 เมษำยน พ.ศ. 2558 ตำมมติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ในครำวประชุม                

ครั้งที่ 3/2558 ได้จัดตั้งศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ

ขีดควำมสำมำรถของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถรองรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนิสิตสำขำวิชำแพทย์ศำสตร์ 

และกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพทุกสำขำวิชำ อีกทั้งเป็นแหล่งวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำน

กำรแพทย์และสำธำรณสุข ตลอดจนธ ำรงรักษำอำจำรย์แพทย์ผู้เ ช่ียวชำญในสำขำต่ำง  ๆ ให้คงอยู่ใน

มหำวิทยำลัย และในเขตพืน้ที่ให้บริกำรเพื่อประโยชน ์ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
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เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ. 2563 สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้อนุมัติให้ศูนย์กำรแพทย์และโรงพยำบำล

พะเยำ เป็นหนว่ยงำนที่อยู่ภำยใต้คณะแพทยศำสตร์ และอนุมัตเิปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ" 

วันที่ 1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

และเมื่อวันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2564 สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ ได้มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้ำง           

คณะแพทยศำสตร์ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะสำธำรณสุขศำสตร์แยกออกจำกคณะแพทยศำสตร์ ปัจจุบัน            

คณะแพทยศำสตร์ ได้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต                         

และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ 

 

 

ปรัชญา 

ควำมส ำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่กำรน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชนส์ุข แก่มวลมนุษยชำติ 

(true success is application of learning to the benefit of mankind) 

 

ปณิธาน 

ปัญญำและกำรอุทิศตนเพื่อสุขภำวะที่ดขีองชุมชน 

(Wisdom and dedication for community well-being) 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงเรียนแพทย์ ช้ันน ำของลำ้นนำตะวันออก 

(Leading medical school of Eastern Lanna) 

 

พันธกิจ 

1. ผลติบัณฑติทำงด้ำนกำรแพทย์ ที่มภีูมปิัญญำและจิตอำสำ เป็นผู้น ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 
2. สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม ด้ำนแพทยศำสตรศกึษำและวิทยำศำสตร์สุขภำพ ในระดับชำติและนำนำชำติ 

3. บริกำรทำงวชิำกำร บริกำรวิชำชีพ และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม

อย่ำงยั่งยืน 

4. ท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสำนประเพณี ควำมเป็นไทย 

5. บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของบุคลำกรและชุมชน 
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ค่านยิม 

MED UP (School of Medicine, University of Phayao) 

M : Moral and service mind เป็นผู้มีคุณธรรมจรยิธรรมแห่งวิชำชีพ จติอำสำ จติบริกำร 

E : Engagement ผูกพัน และภักดีตอ่องค์กร 

D : Development พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำชีพอย่ำงตอ่เนื่อง 

U : Unity ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีมและกำรมีสว่นร่วมจำกทุกองค์กร 

P : Professional มีควำมเช่ียวชำญในกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 

 

 

สมรรถนะหลักของสถาบัน 

มีจิตอำสำและมีควำมเช่ียวชำญในกำรใชภู้มิปัญญำดูแลสุขภำพแบบองค์รวม 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

มีลักษณะ เป็นรูปสัตภัณฑ์สีขำว บนพื้นหลังรูปศิลำจำรึกยอดกลีบบัว สีม่วง 

เหนือรูปคบเพลิง มีปีกและงูพันคบเพลิงซึ่งเป็นเครื่องหมำยวิชำชีพแพทย์ ด้ำนล่ำงของ

รูปภำพมี ชื่อ  School of Medicine สี เขียวซึ่ ง เป็นสีประจ ำ  คณะแพทยศำสตร์                                 

ชื่ อภำษำอั งกฤษ  UNIVERSITY OF PHAYAO สีขำวบนพื้นแถบทองโค้ งสีทอง                 

และชื่อคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ สีมว่ง อันเป็นสีประจ ำมหำวิทยำลัย 
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หน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา – ด้านวิชาการ 

 

 - หลักสูตร วชิำเรียน และกำรลงทะเบียน 

- วำงแผนกำรศกึษำให้สอดคล้องกับ            

   วัตถุประสงค์ 

 

 - ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับวิธีกำรเรียน กำรศกึษำ

ค้นคว้ำ 

- ติดตำมผลกำรเรียนของนิสิตอย่ำง สม่ ำเสมอ 

 

 

 

- ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หรอืตักเตอืน เมื่อผล 

กำรเรียนของนิสิตต่ ำลง 

- ช่วยเหลือนสิิตเพื่อแก้ไขปัญหำในกำรเรยีนวิชำ

ต่ำง ๆ *** 

 

 - ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเกี่ยวกับกำรศกึษำต่อ 

 

 

 
*หมายเหตุ เมื่อนิสิตที่ปรึกษำสอบตก 2 รำยวิชำ/เทอม หรือ เกรดเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 2.50 อำจำรย์ที่ปรึกษำ   

               จะต้องพบนิสติเพื่อให้ค ำปรึกษำ และช่วยเหลือนสิิตหำกมีปัญหำ 
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หน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา – ด้านพัฒนาคณุภาพนิสิต 

 

 

 

- ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ    

   และบริกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

 - ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำสว่นตัวทั้ง สุขอนำมัย 

สุขภำพกำย และสุขภำพจิต 

 

 

 

- ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับปัญหำสังคม เช่น            

กำรปรับตัว กำรคบเพื่อน 

- ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพ     

ควำมประพฤติ และจรยิธรรม 

 

 - ให้แนะน ำเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนสิิต 

- กระตุน้ให้มกีำรท ำกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม 

จรยิธรรมกำรเป็นแพทย์ที่ดใีหก้ับนิสติในที่ปรึกษำ 
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หน้าท่ีของอาจารย์ที่ปรึกษา – ด้านอื่น ๆ 

 

 

 

- พิจำรณำค ำร้องต่ำง ๆ ของนสิิต และ   

   ด ำเนินกำรใหถู้กต้องตำมระเบียบ 

- ให้กำรรับรองนิสิตเมื่อต้องกำรน ำข้อมูลไป   

   แสดงแก่ผู้อื่น เช่น รับรองแบบฟอร์มขอทุน    

   แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ ฯลฯ 

 

 - สร้ำงสัมพันธ์ภำพและควำมเข้ำใจอันดี 

 

 

 

 

- ก ำหนดเวลำให้นิสติเข้ำพบเพื่อขอค ำปรึกษำ 

แนะน ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- เก็บข้อมูลนสิิตที่อยู่ในควำมรับผิดชอบเพื่อเป็น

พืน้ฐำน ส ำหรับใหค้ ำปรึกษำและ ช่วยเหลือนิสติ 

 

 - ป้อนขอ้มูลย้อนกลับ (feedback) มำยัง                

งำนพัฒนำคุณภำพนิสิต เกี่ยวกับปัญหำต่ำง ๆ 

ของนสิิต 

 

 - ให้ค ำแนะน ำแนวทำงในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงเต็ม

ศักยภำพ 
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ข้อแนะน าเบื้องต้นส าหรับการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

คุณลักษณะท่ีดีของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 

1) มมีนุษยสัมพันที่ดี 

2) เป็นผู้มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง 

3) มคีวำมคิดในเชิงบวก 

4) ใชค้ ำพูดได้เหมำะสม 

5) เป็นผู้ฟังที่ดี 

ด้านความรู้ ความสามารถ 

1) มีเหตุผลและควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

2) มหีลักจิตวทิยำในกำรให้ค ำปรึกษำ 

3) มคีวำมรู้และเข้ำใจสภำพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกำรเมอืงกำรปกครอง 

4) มคีวำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทันยุคสมัย 

5) มคีวำมรูเ้กี่ยวกับกำรศกึษำ กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) รักษำควำมลับของนสิิต 

2) มคีวำมเมตตำและกรุณำ 

3) มคีวำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผแ่ละเสียสละ 

4) มจีรรยำบรรณตำมประกำศคณะแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

5) มคีวำมศรัทธำและควำมผูกพันต่อวชิำชีพ 
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           หลักการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต  

1. อำจำรย์ที่ปรึกษำควรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนิสิต โดยสร้ำงควำมศรัทธำน่ำเชื่อถือ                 

ไว้วำงใจ ให้เกิดขึน้ด้วยวิธีกำรพูดอย่ำงเป็นมิตร เป็นกันเอง และพยำยำมเข้ำใจนิสติ  

2. อำจำรย์ที่ปรึกษำควรศึกษำข้อมูลส่วนตัวของนิสิต สังเกตและเข้ำใจในบุคลิกภำพลักษณะนิสัย 

ตลอดจนลักษณะปัญหำ เพื่อเลือกใช้วธิีกำรแก้ปัญหำให้สอดคล้องกัน  

3. อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องเข้ำใจถึงปัญหำของนิสิตว่ำมีปัญหำรอบด้ำนที่สำมำรถส่งผลกระทบต่อ                

กำรเรียนและกำรใช้ชีวิตในสังคมภำยนอก อำจำรย์ที่ปรึกษำจึงควรให้ค ำปรึกษำทุกด้ำน และถือว่ำเป็น

ภำระหน้ำที่ โดยตรงของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่ งอยู่ ใกล้ ชิดเหมือนเป็นบิดำมำรดำคนที่สองของนิสิต                              

ที่ตอ้งดูแลแก้ปัญหำใหค้วำมรักและควำมอบอุ่น เชน่เดียวกัน 

4. อำจำรย์ที่ปรึกษำพึงยอมรับนิสิต ในฐำนะ “ลูก” และ “ศิษย์” ให้เกียรตินิสิต ทั้งกริยำท่ำทำง ค ำพูด 

ไม่หมิ่นเหยียดหยำม พึงให้ ค ำปรึกษำด้วยควำมใจกว้ำง หนักแน่น รับฟังด้วย ควำมเมตตำ เป็นกลำง                

ไม่กล่ำวละเมิดผู้อื่นในทำงเสียหำย ไม่เป็นธรรม และสอนให้นิสิตพึงเคำรพ สิทธิของผู้อื่น ยอมรับบุคคลอื่น                 

เชน่เดียวกับกำรยอมรับตน  

5. อำจำรย์ที่ปรึกษำพึงยึดถือจรรยำบรรณของอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรรักษำข้อมูล 

ควำมลับส่วนตัวของนิสิต ไม่ก่อควำมสัมพันธ์อันชู้สำว ไม่เรียกร้องเงินทอง เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด                    

ไม่น ำนิสติไปในทำงเสื่อม และไม่ก่อปัญหำเพิ่ม เป็นต้น 

 

เทคนิคการให้ค าปรึกษา  

1. เทคนิคการรับฟัง  

1.1 มองนิสิตขณะรับฟังปัญหำด้วยควำมสนใจ  

1.2 วำงท่ำที่สบำย ไม่เคร่งเครียด  

1.3 ตอบสนองกำรพูดของนิสิตดว้ยกำรรับค ำ แสดงสีหน้ำท่ำทำงตอบกลับ  

1.4 สะท้อนควำมรู้สึกและเข้ำใจควำมรู้สึกนิสิตด้วยกำรทวนค ำพูดและแสดงควำมเห็นใจ                 

ต่อปัญหำทีน่ิสติประสบอยู่  

1.5 ใช้ควำมเงียบ ในบำงครั้งเพื่อให้นิสติทบทวนสิ่งต่ำง ๆ ด้วยตนเอง  

1.6 กระตุ้นให้นิสิตระบำยควำมเครียด ควำมคับข้อง ออกมำด้วยค ำถำมและค ำปลอบโยน           

โดยแสดงว่ำอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นที่พึ่ง ที่คิดหำทำงช่วยเหลือและแนะน ำได้ 
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2. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ  

2.1 สร้ำงบรรยำกำศทีเ่ป็นมติร อบอุ่นดว้ยกำรยิ้มแย้มแจม่ใสและค ำพูดอ่อนโยน  

2.2 สนใจชีวติควำมเป็นอยู่ของนิสติด้วยค ำถำมและแสดงท่ำทำง  

2.3 ให้ควำมเมตตำกรุณำแก่นิสิตด้วยข้อเสนอแนะที่ดีหลำย ๆ ทำงที่จะช่วยให้นิสิตพิจำรณำ

เป็นทำงออก 

2.4 แสดงควำมจริงใจเมื่อนิสิตมำขอรับค ำปรึกษำ ด้วยกำรหยุดท ำอย่ำงอื่น และตั้งใจเต็มใจ 

กระตอืรอืร้นที่จะรับฟังนสิิต 

2.5 เปิดใจให้นิสิตทรำบถึงควำมตั้งใจ สนใจ และห่วงใยที่จะช่วยนิสิตเสมือนลูกและศิษย์คอย

ติดตำมไถ่ถำมอย่ำงสม่ ำเสมอถึงผลจำกกำรให้ค ำปรึกษำไปแล้ว 

2.6 ยอมรับในคุณค่ำและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

3. การให้ค าปรึกษา (Counseling) เป็นกระบวนกำรช่วยเหลือให้นิสติเข้ำใจตนเองสภำพแวดล้อมและ

ปัญหำที่เผชิญอยู่และสำมำรถใช้ควำมเข้ำใจดังกล่ำว มำแก้ปัญหำหรือตัดสินใจ เลือกเป้ำหมำย              

ในกำรด ำเนินชีวิตที่เหมำะสมกับตนเอง ดังนั้นเทคนิคในกำรให้ค ำปรึกษำที่ส ำคัญที่อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ควรทรำบ มีดังนี ้

3.1 กำรฟั ง (Listening) เป็นกำรแสดงควำมสนใจต่อนิสิต โดยใช้สำยตำสังเกต ท่ำทำง                    

และพฤติกรรม เพื่อให้ทรำบว่ำอะไรเกิดขึ้นกับนิสิต เทคนิคกำรฟังนี้ประกอบด้วยกำรใส่ใจ                         

ซึ่งพฤติกรรมที่ประกอบด้วยกำรประสำนสำยตำ กำรวำงท่ำทำงอย่ำงสบำย กำรใชม้อืประกอบกำรพูด

ที่แสดงถึงควำมสนใจต่อนิสิต ในกำรฟังนี้บำงครั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำอำจสะท้อนข้อควำมหรือตีควำม                 

ให้กระจ่ำงชัดหรอืถำมค ำถำมเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำรของนิสติ 

3.2 กำรน ำ (Leading) เป็นกำรกระตุ้นให้นิสิตได้ส ำรวจและกล้ำแสดงออกถึงควำมรู้สึก เจตคติ 

ค่ำนิยม หรอืกำรกระท ำของตน 

3.3 กำรเรียบเรียงค ำพูดใหม่ (Paraphrasing) เป็นกำรตรวจสอบว่ำอำจำรย์ที่ปรึกษำเข้ำใจนิสิต

ในสิ่งที่เขำต้องกำร 

3.4 กำรสะท้อนกลับ (Reflecting) เป็นกำรช่วยท ำให้นิสิตเข้ำใจตนเองเกี่ยวกับควำมรู้สึก 

ประสบกำรณ์ หรอืปัญหำได้อย่ำงถูกต้องยิ่งขึ้น 

3.5 กำรเผชิญหน้ำ (Confrontation) เป็นเทคนิคที่อำจำรย์ที่ปรึกษำใช้ในกรณีที่พบว่ำนิสิต                    

มีควำมขัดแย้งกันในควำมคิด ควำมรู้สึก และพฤติกรรม โดยกำรน ำควำมขัดแย้งมำน ำเสนอในรูป

ประโยคบอกเล่ำ และจะใช้ค ำว่ำ “และ” เชื่อมระหว่ำงควำมขัดแย้ง 2 ประเด็น โดยห้ำม ใช้ค ำว่ำ “แต่” 

เชื่อมโดยเด็ดขำดเพรำะจะเป็นกำรต ำหน ิ 
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3.6 กำรตั้งค ำถำม (Questioning) อำจำรย์ที่ปรึกษำควรใช้ค ำถำมที่เหมำะสม และใช้ค ำถำม

เพื่อให้ได้ค ำตอบทีแ่นชั่ดโดยมีจุดมุง่หมำยจะสร้ำงควำมเข้ำใจในแง่มุมตำ่ง ๆ ของนิสติ 

3.7 กำรตีควำม (Interpretation) เป็นกระบวนกำรที่อำจำรย์ที่ปรึกษำอธิบำยควำมหมำยของ

เหตุกำรณ์ให้นิสิตได้เข้ำใจปัญหำของตนเอง ในด้ำนอื่นที่อำจยังไม่ได้มอง มำก่อนและช่วยให้นิสิตได้

เข้ำใจถึงปัญหำของตนเองให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น  

3.8 กำรสรุป (Summarizing) เป็นเทคนิคที่อำจำรย์ที่ปรึกษำใช้เพื่อสรุปเรื่องรำว ต่ำง ๆ                    

ของนิสติอันเนื่องมำจำกควำมรู้สกึที่สับสน เพรำะมีเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เป็นปัญหำมำกมำย หรอื สำมำรถ

ใช้ในกำรสรุปในโอกำสที่จะสิน้สุดกำรให้ค ำปรึกษำ  

3.9 กำรให้ข้อมูล (Information) เป็นกำรให้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำอำชีพและสภำพแวดล้อม                

ทำงสังคม เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถตัดสินใจหรอืเห็นลู่ทำงในกำรแก้ปัญหำ  

3.10 กำรให้ก ำลังใจ (Encouragement) เป็นกำรพูดเพื่อช่วยกระตุ้นให้นิสิต กล้ำสู้ปัญหำ                   

เกิดควำมมั่นใจและพร้อมที่จะแก้ปัญหำ 

3.11 กำรเสนอแนะ (Suggestion) เป็นกำรเสนอควำมคิดเห็นที่เหมำะสม เพื่อน ำไปสู่กำรแก้ไข               

ปัญหำโดยเปิดโอกำสให้นสิิตได้ใชเ้หตุผลในกำรตัดสินใจได้ดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบกลไกการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพจิตในนิสิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
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เอกสารเพิ่มเติม ระบบกลไกการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพจิตในนิสิตมหาวทิยาลัยพะเยา 
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แบบฟอร์มอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ขั้นตอนบริการนิสิต ยื่นเอกสารส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 

ที ่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

1.  นิสิตรับแบบฟอร์ม ที่งำนพัฒนำ

คุณภำพนิสิต เอกสำร                      

MD.UP.02-แบบฟอร์มขอเข้ำพบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

30 วินำที งำนพัฒนำ

คุณภำพนสิิต 

2.  นิสิตส่งแบบฟอร์ม MD.UP.02-

แบบฟอร์มขอเข้ำพบอำจำรย์ที่

ปรึกษำ เพื่อเข้ำปรึกษำกับอำจำรย์

ที่ปรึกษำ 

1-3 ช่ัวโมง อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

3.  อำจำรย์ที่ปรึกษำกรอกข้อมูลนิสิต 

ที่ เ ข้ ำ รั บ ก ำ ร ป รึ ก ษ ำ  ล ง ใ น

แบบฟอร์ม MD.UP.02-แบบฟอร์ม

ขอเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

1-3 ช่ัวโมง อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

4.  อำจำรย์ที่ปรึกษำ น ำแบบฟอร์ม 

MD.UP.02-แบบฟอร์มขอเข้ำพบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ส่งที่งำนพัฒนำ

คุณภำพนิสิต 

5 นำที อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

5.  งำนพัฒนำคุณภำพนิสิตเก็บข้อมูล 

แ ล ะ ส แ ก น ไ ฟ ล์  แ บ บ ฟ อ ร์ ม 

MD.UP.02-แบบฟอร์มขอเข้ำพบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ส่งกลับไปยัง

อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

20 นำที งำนพัฒนำ

คุณภำพนสิิต 

 

* หมายเหตุ นิสติคณะแพทยศำสตร์ เมื่อเข้ำศกึษำ ในภำคเรียนที่ 1 (ภำคกำรศกึษำต้น) นิสติทุกคนต้องกำร 

                 แบบฟอร์ม MD.UP.01- แบบฟอร์มกรอกประวัตินสิิต เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 

 

นสิิตรับแบบฟอร์ม ที่งำนพัฒนำ

คุณภำพนสิิต 

นสิิตยื่นเอกสำรให้กับอำจำรย์ท่ี

ปรึกษำ 

อำจำรย์กรอกข้อมูล 

อาจารยท์ี่ปรกึษาสง่เอกสารทีง่าน

พฒันาคณุภาพนิสติ 

งานพฒันาคณุนิสติบนัทกึขอ้มลู 

แลว้สง่ไฟลก์ลบัใหอ้ำจำรย์ที่

ปรกึษา 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มงานพัฒนาคุณภาพนิสิต ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 
  MD.UP.01 

 

  

 

แบบฟอร์มกรอกประวติันิสิต 

ค าชี้แจง ให้นสิิตเติมข้อควำมในช่องว่ำงตำมควำมเป็นจรงิดว้ยตัวบรรจงและหรอืเขียนเครื่องหมำย 🗸                

                 ลงใน (  ) ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บเป็นควำมลับและจะน ำมำใช้เพื่อประโยชน์ส ำหรับนิสิตเท่ำนั้น 

ข้อมูลส่วนตัว 

1. ชื่อ – สกุล.........................................................................ช่ือเล่น........................ รหัสนสิิต......................... 

เกิดวันที่...................เดือน............................................... พ.ศ....................................อำยุ........................ปี 

2. หลักสูตร............................................................... ช้ันปี..................................... 

3. ปัจจุบันนิสติอำศัยอยู่กับ (นำย/ นำง / น.ส.)................................................................................................. 

ที่อยู่............................................................................................................................................................ 

.....................................................................................โทรศัพท์................................................................. 

ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนิสิต..................................................................................................................... 

4. เพื่อนที่สำมำรถติดตอ่ได้  

4.1 ชื่อ – สกุล...................................................................................ระดับช้ันปี........................................ 

ที่อยู่.............................................................................................โทรศัพท์.......................................... 

4.2 ชื่อ – สกุล....................................................................................ระดับช้ันปี........................................ 

ที่อยู่.............................................................................................โทรศัพท์.......................................... 

5. ทักษะ/ควำมสำมำรถพิเศษ.......................................................................................................................... 

6. ด้ำนสุขภำพ 

6.1 หมูเ่ลือด..........................................โรคประจ ำตัว................................................................................ 

6.2 อำหำรที่แพ้............................................................เคยแพ้ยำ.............................................................. 

6.3 อื่น ๆ ................................................................................................................................................ 

-2- 

รูปถ่ำย 

ขนำด 1 นิว้ 
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-2- 

ข้อมูลครอบครัว 

1. ชื่อ - สกุล บิดำ ........................................................อำยุ ...........ปี  ระดับกำรศกึษำ................................. 

ที่อยู่..........................................................................................โทรศัพท์..................................................... 

อำชีพ..................................................................รำยได้ประมำณเดือนละ............................................บำท 

สถำนที่ท ำงำน..........................................................................โทรศัพท์..................................................... 

2. ชื่อ - สกุล มำรดำ ........................................................อำยุ ..........ปี  ระดับกำรศึกษำ.............................. 

ที่อยู่.........................................................................................โทรศัพท์..................................................... 

อำชีพ...................................................................รำยได้ประมำณเดือนละ...........................................บำท 

สถำนที่ท ำงำน...........................................................................โทรศัพท์..................................................... 

3. สถำนภำพครอบครัว บิดำ – มำรดำ (     ) ถึงแก่กรรม (     ) อยู่ด้วยกัน (     ) แยกกันอยู่ 

                                                   (     ) หย่ำร้ำง  (     ) อื่น ๆ (ระบุ)....................................... 

4. ผูป้กครอง 

(นำย / นำง / น.ส.)......................................................................อำชีพ.................................................... 

ที่อยู่........................................................................................................................................................ 

..........................................................................................รำยได้ตอ่เดือน........................................บำท  

ควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนิสิต.............................................โทรศัพท์....................................................... 

 

 

 

ลงช่ือ....................................................... 

(.....................................................) 

............./...................../.................. 
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   MD.UP.02 

 

  

แบบฟอร์มบันทึกขอพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ครั้งที่....................... 

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ................. 

 

ชื่อ - สกุล (นำย / นำง / น.ส.).....................................................................เพศ..................อำยุ....................ปี 

รหัสประจ ำตัวนิสิต...............................................หลักสูตร............................................................................. 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ............................................................................................................................................ 

การมาพบ                                                                ปัญหา 

 (     ) มำพบผูใ้ห้ค ำปรึกษำเอง    (     ) ปัญหำด้ำนกำรเรียน 

 (     ) ถูกแนะน ำให้มำพบ    (     ) ปัญหำเรื่องอำชีพ 

 (     ) อื่น  ๆ ระบุ.....................................  (     ) อื่น ๆ ระบุ ............................................... 

 

สาเหตุที่เข้าพบ.............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

การให้การปรึกษา/การช่วยเหลือ.................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

ผลที่ได้รับ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

ลงช่ือ.......................................................... 

(........................................................) 

                                                                                                  อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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22 

 

หน้าท่ีของอาจารย์ประจ าชั้นปี 

  อาจารย์ประจ าชั้นมีหน้าที่ 

1. ประสำนงำนระหว่ำงอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสติในชัน้ปีนั้น ๆ 

2. นิเทศภำยในช้ันปีนัน้ ๆ 

3. รวบรวมภำพรวมข้อมูลของนิสิตช้ัน pre clinic เพื่อส่งต่อข้อมูลและประสำนงำนกำรดูแลนิสิตกับ

ศูนย์แพทยศำสตรศกึษำช้ันคลินิก 

4. รั บฟั งควำม เห็ น  ข้ อ เ สนอแนะจำกนิ สิ ต ใ น ช้ั นปี  และประสำนงำนกั บ ง ำนวิ ช ำก ำ ร                                       

งำนพัฒนำคุณภำพนิสิต และอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในกำรแก้ไขและพัฒนำหลักสูตรให้ครอบคลุม 

5. หำกนิสิตมปีัญหำให้รบีแก้ไขด่วน และรำยงำนให้คณบดีทรำบภำยใน 7 วัน 

6. อื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมำย 
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ขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลนิสิตไปชั้น Clinic ส าหรับอาจารย์ประจ าชั้นปี 

ที ่ ผังกระบวนกำร รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ ผูร้ับผิดชอบ 

1.  อำจำรย์ประจ ำช้ันปีรับแบบฟอร์ม 

ที่งำนพัฒนำคุณภำพนิสิต เอกสำร                  

MD.UP.03-แบบฟอร์มปฏิบัติหน้ำที่

อำจำรย์ประจ ำช้ันปี 

30 วินำที งำนพัฒนำ

คุณภำพนิสิต 

2.  อำจำรย์ประจ ำช้ันปีกรอกข้อมูล

นิสิต ที่เข้ำรับกำรปรึกษำ ลงใน

แ บ บ ฟ อ ร์ ม  MD. UP. 03-

แบบฟอร์มปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์   

ประจ ำช้ันปี 

1-3 ช่ัวโมง อำจำรย์ประจ ำ

ช้ันปี 

3.  อำจำรย์ประจ ำช้ันปี น ำแบบฟอร์ม 

MD.UP.03-แบบฟอร์ มปฏิ บั ติ

หน้ำที่อำจำรย์ประจ ำช้ันปี ส่งที่

งำนพัฒนำคุณภำพนิสิต 

5 นำที อำจำรย์ประจ ำ

ช้ันปี 

4.  งำนพัฒนำคุณภำพนิสิตเก็บข้อมูล 

แ ล ะ ส แ ก น ไ ฟ ล์  แ บ บ ฟ อ ร์ ม 

MD.UP.03-แบบฟอร์ มปฏิ บั ติ

หน้ำที่อำจำรย์ประจ ำช้ันปี ส่งกลับ

ไปยังอำจำรย์ประจ ำช้ันปี 

20 นำที งำนพัฒนำ

คุณภำพนิสิต 

5.  งำนพัฒนำคุณภำพนิสิตรวบรวม

แ ล ะ ส่ ง ข้ อ มู ล ไ ป ยั ง ศู น ย์

แพทยศำสตร์ช้ันคลินิก 

 

 

1-2 ช่ัวโมง งำนพัฒนำ

คุณภำพนิสิต 

 

 

อำจำรย์ท่ีประจ ำชัน้ปี            

รับแบบฟอร์ม ที่งำนพัฒนำ

คุณภำพนสิิต 

อำจำรย์ประจ ำชัน้ปี

กรอกข้อมูล 

อาจารยป์ระจ ำชัน้ปีสง่เอกสารที่

งานพฒันาคณุภาพนิสติ 

งานพฒันาคณุนิสติบนัทกึขอ้มลู 

แลว้สง่ไฟลก์ลบัใหอ้ำจำรย์

ประจ ำชัน้ปี 

งานพัฒนาคุณภาพ

นิสิตส่งต่อข้อมูลนสิิต

ไปชั้น Clinic 
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   MD.UP.03 

 

  

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ประจ าชั้นปี 

ตำมที่คณะแพทยศำสตรม์อบหมำยใหข้้ำพเจ้ำเป็นอำจำรย์ประจ ำชั้นปี ระดับช้ันปี................... 

หลักสูตร...........................................................................จ ำนวน...................คน ขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

ปีกำรศึกษำ.....................................ศูนย์แพทยศำสตร์ศกึษำช้ันคลินิก.............................................................. 

1. ผลกำรเรียนของนสิิต 

(     ) สอบผำ่นทุกรำยวิชำ    จ ำนวน.........คน (     ) สอบไม่ผ่ำนบำงวิชำ จ ำนวน.........คน 

(     ) พ้นสภำพ        จ ำนวน.........คน (     ) ลำพักกำรเรียน  จ ำนวน.........คน 

(     ) ลำออก        จ ำนวน.........คน (     ) อื่น ๆ   จ ำนวน.........คน 

2. กำรให้หรอืส่งนสิิตเข้ำรับควำมช่วยเหลือ/แนะน ำ ด้ำน 

(     ) ครอบครัว                จ ำนวน.........คน (     ) เศรษฐกิจ   จ ำนวน.........คน 

(     ) สังคม        จ ำนวน.........คน (     ) กำรเรียน   จ ำนวน.........คน 

(     ) สุขภำพ                 จ ำนวน.........คน (     ) อื่น ๆ   จ ำนวน.........คน 

3. เรื่องอื่น ๆ(ระบุ)................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

จงึเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพจิำรณำ 

 

ลงช่ือ.................................................... 

(..................................................) 

                                                                                               อำจำรย์ประจ ำชั้นปี 
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การใช้ระบบ reg.up.ac.th ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การเข้าใช้งานระบบ 

1. เข้ำเว็บไซต์ http://www.reg.up.ac.th จะแสดงหนำ้ต่ำงดังนี้ 

หมำยเหตุ username & password ของระบบบริกำรกำรศึกษำใช้ตัวเดียวกับ username & password                    

ของระบบอินเตอรเ์น็ตมหำวิทยำลัยพะเยำ 

2. หลังจำกเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแลว้ จะแสดงรำยละเอียดดังภำพ คลิกระบบทะเบียนออนไลน์ 

3. เมื่อเข้ำมำแล้วจะปรำกฏหน้ำต่ำงดังรูป 

 

 

 

กรอก username & 

password เพื่อ login 

ชื่อ-สกุล และ 

สิทธิ์ผูใ้ช้งาน 
*** 

http://www.reg.up.ac.th/
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ระบบจะแสดงเมนู ดังนี้  

1. รำยงำน 2. CUPTQA 3. อำจำรย์ 4. นิสิต 5. เกรด/ผลกำรศกึษำ 6. ประเมินผล 7. ค ารองนิสิต  

8. ค ำรองอำจำรย 9. ขอความสว่นตัว 10. บุคลำกร 11. บัญชีผูใช้ 

ส าหรับงาน อาจารย์ ที่ปรึกษาใช้งานเมนู 

1. นิสิต 

 

     ⦿ ข้อมูลนิสิต อำจำรย์สำมำรถตรวจสอบประวัติกำรศกึษำของนสิิตได้ โดยเลือกที่เมนูขอ้มูล  

o 1.1 พิมพค์ ำส ำคัญ เช่น รหัสนิสติ , ชื่อ, นำมสกุล แลวกดปุ่ม คน้หำ  

o 1.2 คลิกเลือกนิสิตที่ตอ้งกำร แล้ว คลิกที่ข้อมูลนิสติ  

o 1.3 คลิกเลือกข้อมูลนิสติ  

o 1.4 คลกิเลือกเมนูที่ต้องกำรตรวจสอบลงทะเบียนเรียน (แทนนิสิต กรณีนสิิตไม่สำมำรถ          

ท ำเองได้) 
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    ⦿⦿ รายชื่อนสิิตที่ปรึกษา จะแสดงข้อมูลนิสติที่ปรึกษำ ซึ่งอำจำรย์สำมำรถตรวจสอบข้อมูล, ถ่ำยโอน 

ข้อมูล และส่งขอ้ควำมถึงนิสิตได ้

 

 ⦿ ลงทะเบียน (แทนนิสิต) กรณีที่นสิิตไม่สำมำรถท ำกำรลงทะเบียนได้ อำจำรยที่ปรึกษำมีสทิธิ์ที่จะท ำ

กำรลงทะเบียนใหน้ิสิตในที่ปรึกษำได้ 
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     ⦿ พิมพ์ใบ Pay-in (แทนนิสิต กรณีนิสิตไม่สามารถท าเองได้) 

     ⦿ ตรวจสอบจบ (แทนนิสิต) อำจำรย์สำมำรถตรวจสอบนิสิตที่ปรึกษำว่ำสำมำรถจบได้ตำมหลักสูตร    

 หรอืตรวจสอบโครงสร้ำงกำรเรียนของนิสติที่ปรึกษำได้ 

⦿ ระงับการลงทะเบียนเรียน ในกรณีที่ นิสิตในที่ปรึกษำ มีผลกำรเรียน ต่ ำกว่ำเกณฑ์พ้นสภำพนิสิต 

ระบบจะท ำ กำรระงับกำรลงทะเบียนเรียน โดยอัตโนมัติ หำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ มีควำมประสงค์ที่จะให้

นิสติลงทะเบียนเรียน ให้ด ำเนนิกำรดังนี ้ 

o 1. คลิกเลือกที่ช่ือนิสติ  

o 2. กด ยกเลิกระงับกำรลงทะเบียน 

** หมายเหตุ  กรณีที่ 1. ระบบระงับกำรลงทะเบียนเรียน หำกนิสิต มีผลกำรเรียนมำกกว่ำ 1.75 ระบบจะท ำ

กำรยกเลิกกำรระงับกำรลงทะเบียนโดยอัตโนมัต ิ 

กรณีที่ 2. หำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ เป็นผู้ระงับกำรลงทะเบียนเรียนให้นิสิตเอง แล้วนิสิตมีผล              

กำรเรียน มำกกว่ำ 1.75 นิสิตจะไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนได้ จนกว่ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ จะกดยกเลิก

ระงับกำรลงทะเบียนเรียน 
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     2. ค าร้องนิสิต 

⦿ พิจารณาค าร้องนิสิตที่ปรึกษา (เช่น ช ำระค่ำเทอมช้ำ, ลงทะเบียนเรียนซ้ ำ และอื่น ๆ) เมื่อคลิกเมนู             

เข้ำมำแลว้ จะปรำกฏหน้ำตำ่งดังรูป สำมำรถพิจำณำค ำร้องนสิิตได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้ 

o 1. คลิกที่ปุ่ม      หน้ำชื่อนิสิตที่ต้องกำร  

o 2. คลิกที่  
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o 3. เลอืก เห็นชอบ หรือไมเ่ห็นชอบ  

o 4. คลิกบันทึก  

เมื่อบันทึกแล้ว สถำนะอนุมัติจะขึ้นเป็น     อำจำรย์สำมำรถดูรำยละเอียดค ำร้องได้โดย เลือกที่ 

รำยละเอียดจะปรำกฏ ข้อมูลดังรูป  

  ⦿ อนุญาตให้นิสิตส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

   

 



31 

 

3. ข้อความส่วนตัว สำมำรถเช็ค inbox รำยกำรพิจำรณำต่ำง ๆ รวมถึงข้อควำมจำกนิสิตที่ติดต่อหำอำจำรย์

ผำ่นทำงระบบ email มหำวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติม 

คู่มือการใช้งานระบบบรกิารศึกษา REG   
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ข้อมูลที่ควรทราบเกีย่วกับนิสิต 

1. คูม่ือนิสิตระดับปริญญาตรี 2564 

 

 

 

2. คู่มือการรับบริการ งานทะเบยีนนิสิต 

 

 

 

3. การขอหนังสอืรับรองความประพฤตขิองนิสิต 

 

 

 

4. คู่มือยื่นค าร้องขอเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

(UP02, UP03) 

 

 

 

5. ยื่นขอผ่อนผนัการช าระค่าลงทะเบยีนเรยีน 

 

 

 

6. ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

7. การใช้ i-service ส าหรับนิสิต 
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ข้อมูลตดิต่อประสานงานหน่วยงานพัฒนาคณุภาพนิสิต 
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