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รู้จัก..มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ได้รับการ

พิจารณาจัดต้ังขึ้นเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตของภูมิภาคและเป็นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาสู่ภมูิภาคของประเทศ สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8 ที่สนับสนุนให้มีการขยายตัวทางด้านการศกึษาเพื่อส่งเสริมการพฒันาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาต ิ

วัตถุประสงคท์ี่ส าคญัในการสถาปนามหาวิทยาลัยคอื เพื่อสนองความตอ้งการของ
ชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตทรพัยากรมนุษย์ทีเ่พยีบพรอ้มด้วยความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปรด้วยจรยิธรรม 
 
ปรัชญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
“มุ่งสูค่วามเป็นเลิศด้วยพลังความคิด” 

“The Power to Thought We Aim The Highrst” 
 
ปณิธานมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

ปณิธานมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คือ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรระบบ
การศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษาสร้าง
คลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือบัณฑิตที่เป็นปัญญาชนมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุดด้วยอุดมการณ์
แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนานิสิตให้เป็นศึกษิต
ที่กอร์ปด้วยคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสรรค์สังคม 
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พันธกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

พันธกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คือ มีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยอื่นๆกล่าวคือในด้านการจัดการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะมุ่งมั่นพัฒนาภาวะผู้น าปลูกจิตส านึกในเรื่อง
การใฝุการศึกษาทั้งตามรูปแบบการศึกษาในสถาบันและการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตการอบรมบ่มนิสัยนิสิตแต่ละคนให้เจริญเติบโตเป็นผู้มีวินัยซื่อสัตย์ยึดมั่นใน
รากฐานการด าเนินชีวิตที่ดีงามรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
เสียสละรับผิดชอบต่อสังคมมีพลานามัยสมบูรณ์เคารพกฎหมายและเป็นศึกษิตที่มี
ความสามารถเป็นพลเมืองดีของชาติและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 

IDWTU (Identity of Western University) คือ 
  Intellectual - เป็นปัญญาชน,  
  Development – พัฒนาตนดี,  
  Work ability – ปฏิบัติงานมีทักษะ,  
  Talent - มีสมรรถนะพิเศษและ 
  Unity - ร่วมมือสามัคคี”  
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
 

UWTU (Uniqueness of Western University) คือ 
  United creative - ร่วมมือกันสร้างสรรค์,  
  Wisdom - ชั้นน าทางปัญญา,  
  Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและ 
  Universality – ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง 
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สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 

ฟูาและเหลอืง 
 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

   

 

ต้นราชพฤกษ ์หรือ ต้นคูณ 
 
เครื่องหมาย/สัญลักษณ ์
 
 

  
  

 

 

 
 

ความหมายสัญลักษณ ์
 หนังสือ แทน แหล่งความรูอ้ันจะเป็นประตูสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาของ 

มหาวิทยาลยั 
 อะตอม  แทน มูลฐานของการพฒันาการศกึษาด้วยเทคโนโลยอีันทันสมัยและ 

ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลกอัน 
กว้างไกลอย่างต่อเนือ่ง 

  
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
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ส ี  แทน สีฟูาของความสว่างสดใดและสเีหลืองของความเจริญรุ่งเรือง  
อันเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตวิญญาณของผู้บรหิาร คณาจารย์  
บุคลากร และนสิิตของมหาวิทยาลยัให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ภูเขา  แทน  ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงและภมูิทัศนแ์ห่งการศึกษาที่เหมาะสม  
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ที่ยั่งยืน
สถาพร นิรันดร์กาล 
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รู้จัก...ส านักกิจการนิสติ 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การอบรมบ่มนิสัยแต่ละคนให้
เจริญเติบโตเป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในรากฐานการด าเนินชีวิตที่ดีงาม รู้จักตนเอง รู้จัก
ผู้อื่น ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เสียสละและรบัผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย เป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะร่วมประกอบกรรมดีสร้างคมและประเทศชาติ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ไปสู่สังคมอุดมคติที่พึงประสงค์ได้ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายในการจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนานิสิต เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตาม
พันธกิจ และข้อก าหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประสบความส าเร็จ  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
นิสิต  จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร   เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ   อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ
ไทย  ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่สังคมต้องการ 

กิจการนิสิตจึงได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2542  เพื่อท า
หน้าที่ในการจัดด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย 
 
ปรัชญา 
 

“สรรค์สร้างเครอืข่ายนสิิต พัฒนาบณัฑิตอุดมคติไทย 
ปลูกฝังภาวะผู้น า  เน้นคุณธรรมน าความรู้” 

 
ปณิธาน 
 
 “พัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม” 
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กิจการนิสิตเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต 
กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรมด้านอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ ทั้ง
กิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอก 

กิจการนิสิต  มุ่งด าเนินการให้นิสิตได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ 
ทุก ๆ ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมที่
ค านึงถึงความแตกต่างของนิสิตแต่ละบุคคล จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา จัด
ให้บริการที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้ อยู่อาศัย สมานฉันท์ และเอื้ออาทร
ต่อกัน 
  
ภารกิจ 
 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต เพื่อเป็นการพัฒนาความคิด พัฒนา
บุคลิกภาพ  เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่จะเป็นกลไกส าคัญในการที่พัฒนานิสิตให้เป็น
บัณฑิตในอุดมคติไทย 
 
วัตถุประสงค ์
 

กิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนา

สังคมนิสิต ลดความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตให้มีความเป็นผู้น า เคารพในความคิดเห็น

และไม่ละเมิดในเกียรติและศักด์ิศรีของผู้อื่น 
3. ส่งเสริมนิสิตให้มีความประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย คุณธรรม

จริยธรรม มีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม 
4. สนับสนุนให้นิสิตมีสุขภาพอนามัยที่ดี การปรับปรุงบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการศึกษาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รู้จักปูองกันตนเองให้
พ้นจากอบายมุข สิ่งเสพติด และโรคติดต่อต่าง ๆ  

5. ส่งเสริมให้นิสิตมีพัฒนาการด้านสติปัญญา การแสวงหาความรู้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 
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6. ส่งเสริมให้นิสิตเกิดความส านึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ตระหนักถึง
ความส าคัญในการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 
 

ส านักกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ นั่นคือ งานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนิสิต การ
ให้บริการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
1. ด้านหอพักนิสิต 

 มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักส าหรับนิสิตทุกคนเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยอย่าง
เพียงพอ ประกอบด้วย  หอพักนิสิตแพทย์ และหอพักราชพฤกษ์ และเพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติส าหรับนิสิตไว้ดังน้ี 

 
ข้อปฏิบัติส าหรับนิสิตที่พักในมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัยมีเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีกฎเกณฑ์

เพื่อเป็นข้อปฏิบัติและห้ามปฏิบัติในหอพักเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอยู่
ร่วมกันใน หอพัก หากมีการฝุาฝืนข้อห้ามปฏิบัติจะถูกลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
เวสเทิร์นว่าด้วยวินัยนิสิตดังน้ี 

1. นิสิตและผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดและเชื่อฟังค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 
และบุคลากรงานหอพัก 

2. นิสิตและผู้พักอาศัยต้องช่วยกันดูแลรักษาอาคารสถานที่ ทรัพย์สมบัติของ
หอพักและของมหาวิทยาลัยมิให้เสียหายและใช้สอยอย่างประหยัด เมื่อพบเห็นสิ่งช ารุด
เสียหายเกิดขึ้นในหอพักต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่หอพักทราบทุกครั้ง 

3. นิสิตต้องเข้าร่วมประชุมอบรมตามที่หัวหน้างานหอพัก หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก หรือคณะกรรมการหอพักเรียกเข้าประชุมอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิต 

4. นิสิตและผู้พักอาศัยต้องแต่งกายสุขภาพ   และระวังมารยาทไม่ให้เป็นที่
ร าคาญ หรือรบกวนผู้อื่น 

5. นิสิตต้องไม่เล่นการพนันในหอพักโดยเด็ดขาด 
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6. นิสิตต้องไม่ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิดใน
บริเวณหอพักโดยเด็ดขาด 

7. นิสิตต้องไม่น าอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือเชื้อเพลิงอันก่อให้เกิด
อัคคีภัย เข้ามาในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด 

8. นิสิตต้องไม่น าสัตว์เลี้ยงเข้าในหอพัก และห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในหอพัก 
9. นิสิตต้องไม่สูบบุหรี่ในหอพักโดยเด็ดขาด 
10. นิสิตต้องไม่กระท าการใดๆ  อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร และ

ทรัพย์สินของหอพัก ผู้ใดฝุาฝืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าของตน 
11. นิสิตต้องไม่น าเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟูาทุกชนิด เข้าไปใช้ในห้อง

ก่อนได้รับอนุญาต 
12. นิสิตต้องไม่ประกอบอาหารในหอพัก 
13. นิสิตต้องไม่น าสิ่งของมีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้น

มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
14. การลักขโมย การประสงค์ทรัพย์ผู้อื่น หรือของมหาวิทยาลัยถือเป็นการ

กระท าผิด ร้ายแรง 
15. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพัก  กรณีที่มีญาติประสงค์จะพักค้างคืน 

จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อาจารย์ผู้ดูแลหอพักอนุญาตก่อน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ดูแล
หอพักจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
 

ค่าธรรมเนียมหอพัก  
นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมหอพักตามอัตราค่าเช่าหอพักแต่ละประเภทที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยช าระเป็นรายภาคการศึกษา  นอกจากนี้นิสิตมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การช าระค่าไฟฟูาและค่าน้ าส าหรับห้องพักที่นิสิตเข้าพักเองทุกเดือน 
 
 การแจ้งซ่อม 
 ในกรณีที่อุปกรณ์ในหอพักนิสิตเกิดการช ารุด เสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ นิสิตสามารถ
แจ้งซ่อมได้ที่ส านักอาคารสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ 083 – 0665228   
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2. ด้านสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการด้านสวัสดิการส าหรับนิสิต ดังนี ้

1. ด้านสุขภาพอนามัย 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นิสิตที่เจ็บปุวยตลอด 24 ชั่วโมง หากนิสิตได้รับอุบัติเหตุหรือ
เจ็บปุวยร้ายแรง มหาวิทยาลัยจะน าส่งโรงพยาบาลประจ าของมหาวิทยาลัย หรือ
สถานพยาบาลที่นิสิตแจ้งไว้ตามประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองของนิสิตทราบ  

กรณีนิสิตปุวยนิสิตสามารถใช้สิทธิของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยส านัก
กิจการนิสิตจะด าเนินการท าเรื่องโอนย้ายการใช้สิทธิจากภูมิล าเนาให้กับนิสิตทุกคน ยกเว้น
นิสิตที่เป็นบุตรข้าราชการและอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้นิสิตต้องส่งเอกสาร
หลักฐาน ดังน้ี 

 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนา) จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนา)  จ านวน 1 ฉบับ 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 089 - 8754699  
  “ส าหรับบุตรข้าราชการเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์นิสิตจะต้องมาติดต่อขอท า
เรื่องสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ส านักกิจการนิสิต พร้อมเอกสารหลักฐานดังที่ได้
กล่าวไปแล้ว” 

“ในกรณีที่นิสิตไม่ส่งแบบค าร้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ ส านักกิจการนิสิตจะ
ถือว่านิสิตไม่มีความประสงค์แจ้งย้ายบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และนิสิตจะต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเอง ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ” 

 
ทั้งนี้  นิสิตสามารถแจ้งอาจารย์ผู้ดูแลหอพักถึงอาการป่วยได้ตลอด        

24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่เบอร์  092 – 8237529, 094 - 6726325 อ.ประหยัด และ   
081 – 9485714 อ.แดง 
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2. การประกันอุบัติเหต ุ
มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตทุกคน โดยนิสิตจะได้รับการ

คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา และได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่บาดเจ็บ 
รวมถึงค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือชีวิต ดังนี้ 

กรณีบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุ  มีสิทธิ์ เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้ งใน
โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิกและโพลีคลินิกโดยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  

เมื่อนิสติประสบอุบัตเิหตุต้องปฏิบัติอย่างไร 
1. ไปพบแพทย์ปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาล โพลิคลินิก คลินิกที่ใกล้และ

สะดวกที่สุด 
2. รับการรักษาต่อเนื่องจนอาการบาดเจ็บหายเป็นปกติ โดยทุกครั้งที่

รับการรักษาให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไว้และอยู่ในสภาพที่ดีทุกครั้ง 
   3. ติดต่อที่ส านักกิจการนิสิตเพื่อด าเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
บริษัทประกันภัย 
   4. แนบหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน – ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง พร้อม
ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบับ พร้อมเซ็นต์
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   5. กรณีเกิดจากอุบัติเหตุจราจร หรือกรณีถูกท าร้ายร่างกาย ต้องมี
บันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ (อุบัติเหตุจากกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย จะได้รับการ
พิจารณายกเว้นไม่ต้องใช้บันทึกประจ าวันจากสถานีต ารวจ) 
   6. รอการแจ้งผลการเบิกสินไหมค่ารักษาทางไปรษณีย์ประมาณ 1 
เดือน ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส านักกิจการนิสิต  

  หมายเหตุ การประกันอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับบัตรประจ าตัว โดยนิสิตจะได้รับ
ความคุ้มครองทุกคน 

 
กรณีเสียชีวิต  เสยีอวยัวะหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงินชดเชยใน

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 089 - 8754699  
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3. ด้านการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
นิสิตสามารถใช้บริการขอค าปรึกษาแนะแนวและการจัดหางานที่ส านักกิจการ

นิสิตงานแนะแนวฯ มีบริการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งในเรื่องส่วนตัว การเรียน ครอบครัว 
การเงิน การอยู่หอพัก การคบเพื่อน ความรัก อาชีพในอนาคต หรือเรื่องอื่นๆซึ่งต้องการ
ผู้รับฟังต้องการความช่วยเหลือต้องการแนวทางในการตัดสินใจและต้องการความสบายใจ 
โดยมีนัก  แนะแนวให้ค าปรึกษาในเวลาราชการ และจะปกปิดเรื่องราวต่าง ๆ เป็นความลับ 
ยินดีให้ค าปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และให้ค าปรึกษาเป็นการส่วนตัว  ตลอดจนนิสิตที่ต้องการ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ความเชื่อมั่น การแสดงออกที่ เหมาะสม การสร้าง
สัมพันธภาพ การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ค่านิยมและจริยธรรม การเป็นผู้น า บุคลิกภาพ 
และงานแนะแนวฯ มีโครงการที่จะพัฒนานิสิต 

นอกจากนี้ยังมีบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ทุนการศึกษา ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
เช่น การพัฒนาทักษะทางการเรียน การพัฒนาจิตใจ การลดความเครียดและความรู้รอบตัว
ในด้านต่าง ๆ บริการแบบทดสอบ แบบส ารวจทางจิตวิทยา ในการค้นหาตนเองทาง
บุคลิกภาพ ความสนใจในอาชีพ ภาวะผู้น า การแสดงออกที่เหมาะสม ทักษะทางการเรียน 
ค่านิยม ความถนัด ความสนใจต่างๆ 
 

4. ด้านการจัดหางานเสริมรายได้พิเศษ 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือนิสิตด้วยการท างานมี

ค่าตอบแทน ในทุกภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นิสิตที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ให้มีรายได้ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพและมีประสบการณ์ในการท างาน
จริง นิสิตจะมีโอกาสได้ท างานเป็นผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติต่าง ๆ หรือท างานในห้องสมุด 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือท างานเป็นผู้ช่วยผู้วิจัย นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่นิสิตสังกัดหรือที่ส านักกิจการนิสิต 

 
5. ด้านการฝึกวิชาทหาร  
มหาวิทยาลยัจัดให้มีการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งเป็นการรบัต่อ

จากโรงเรยีนมัธยม นิสติใหม่ที่เข้าและเคยเรยีนวิชาทหารมาจากสถานศึกษาเดิมของตนและ
สอบวิชาทหารได้ ก็สามารถเข้าเรียนวิชาทหารต่อไปในช้ันที่สูงขึ้นได้ โดยปฏิบัติดังนี้ 

 1. ติดต่อขอรับใบรายงานตัวที่ส านักกิจการนิสิต ซึ่งจะก าหนดวันเวลาให้
ทราบต่อไป 
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2. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 
2.1 ใบรายงานตัวที่กรอกข้อความเรียบรอ้ยและถูกต้อง 
2.2 รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (แต่งเครื่องแบบ)  จ านวน 3 รูป 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน)    จ านวน 3 ฉบับ 
2.4 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้าม)ี จ านวน 3 ฉบับ 
2.5 ใบรับรองการส าเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา ฉบับจริง 
2.6 หนังสือรับรองการนิสิต ฉบับจริง 

  หลักฐานเอกสารที่ส าเนาทุกฉบับให้นิสิตลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุก
ฉบับ   

 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารทีเ่ป็นนิสิตเก่าให้มาติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มแบบรายงานตัว (รด.2) ทีส่ านักกิจการนิสิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   
089 - 8754699 
                        

6. ด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลอืกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(เกณฑ์ทหาร) 

มหาวิทยาลัยจัดบริการให้แก่นิสิตที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารกองประการ โดยผู้ที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประการจะต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลยั ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่
ไม่ส าเร็จชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้นิสิตจะต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันที่
ส านักกิจการนิสิต พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี  

 1. ส าเนา สด.9 (หน้า – หลัง)         จ านวน 2 ฉบับ 
 2. ส าเนาหมายเรยีกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)   จ านวน 2 ฉบับ 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 2 ฉบับ 
 4. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล ที่ไม่ตรงกับส าเนา สด.9  จ านวน 2 ฉบับ 
 5. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 2 ฉบับ 
 6. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต (ฉบับจริง)    จ านวน 1 ฉบับ 

  หมายเหตุ ในการติดต่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ นิสิตจะต้องติดต่อก่อนการเข้าตรวจเลือก 3 – 4 เดือน หรือในช่วงเดือน 
ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี” ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   089 - 8754699 
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  หลังจากนิสิตยื่นเอกสารหลังฐานเรียบร้อยแล้วนิสิตสามารถตรวจสอบผลการ
ขอผ่อนผันได้ที่ส านักกิจการนิสิต ในเดือนมีนาคม และนิสิตจะต้องไปแสดงตัวต่อ
คณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียก (สด.35) หากไม่ไป
แสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวัน เวลา สถานที่ที่ระบุไว้จะไม่ได้รับสิทธิในการขอ
ผ่อนผัน และจะถูกจับด าเนินคดีตามกฎหมาย 
  

3. การส่งเสรมิกิจกรรมนิสิต 
 นิสิตของมหาวทิยาลยัทกุคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทีจ่ัดขึ้น ทั้งนี้
เพื่อ 

1. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  
 2. เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์  
 3. เสริมสร้างภาวะผู้น า   
 4. พัฒนาสติปัญญา  
 5. เสริมสร้างระเบียบวินัย 
 6. ก่อให้เกิดความเสียสละ 
 7. รักศิลปวัฒนธรรมไทย  
 8. เสริมสร้างระบบประชาธิปไตย  
9. เสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิต  
10. ส่งเสริมการกีฬา 
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ท าอย่างไรคุณจะเป็นคนเรียนดี – กิจกรรมเดน่    คุณควรปฏิบัตดิังนี ้
 
 1. แบ่งเวลาให้เป็น  ไมท่ ากิจกรรมจนเสยีการเรียน 
 2. มองตัวเองให้ออกว่าชอบกิจกรรมด้านใด 
 3. บอกตัวเองให้ได้ว่าเมือ่ท าแล้วจะไม่ทอ้ถอย 
 4. ใช้ตัวเองให้เป็น ดึงคุณค่าและความสามารถด้านต่างๆ ของตัวเองออกมาใช้ 

5.  เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตนเองและพวกพ้อง 
6.  ท างานกับผู้อื่นต้องระวังเรือ่งค าพูดและกริยามารยาท 

 7. ฉลาดที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลทุกกลุ่ม 
 8.  ไม่มั่วอบายมุข จนท าให้จิตใจด้านชา 

9.  กล้าที่จะพูด กลา้แสดงความคิดเห็น และแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 
10. พยายามเรยีนรู้ สังเกตดู จดจ า น าไปใช้ ประยุกต์สิ่งแปลกใหม่ให้เข้ากับงาน 
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การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

หากถามว่า ช่วงใดที่นิสิตนักศึกษาทุกคนจะต้องปรับตัวมากที่สุดในการเรียนใน
มหาวิทยาลัย หลายคนคงนึกถึงช่วงเวลาในปีแรกที่ได้ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  หรือที่
เรียกว่า "เฟรชช่ี" ที่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ถือได้ว่า นักศึกษาซึ่งมาจากต่างที่ ต่างสถานศึกษาจะ
ได้รับประสบการณ์ใหม่พร้อม ๆ กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้าน ซึ่งบางเรื่องอาจเป็น
สิ่งที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาอย่าง สิ้นเชิง ขณะที่บางเรื่องอาจไม่
แตกต่างมากนักแต่เป็นการเรียนรู้ที่มีความเข้มข้นมาก ขึ้น นักศึกษาที่ปรารถนาความส าเร็จ
ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น จึงควรท าความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นและพยายามปรับตัว ใหม่ให้เหมาะสม ในที่นี้จึงขอเสนอแนวทาง 3 ประการที่
นักศึกษาพึงเตรียมความพร้อม และลงมือปฏิบัติขณะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  

ประการแรก : วางแผนการใช้เวลาให้มีประสทิธิภาพ 
การเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นจะมีอิสระกว่าการเรียนในระดับมัธยม ศึกษา

นั่นคือ นักศึกษาจะมีจ านวนชั่วโมงเรียนที่น้อยลง มีตารางเรียนไม่ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน 
นอกจากนี้นักศึกษายังมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ โดยที่แต่ละวิชาอาจจะมีเวลา
เริ่มและเลิกเรียนไม่ตรงกัน ท าให้ในแต่ละวันนักศึกษาจะมีเวลาว่างจากการเรียนมาก แต่
เวลาที่ว่างมากขึ้นน้ีอาจกลายเป็น "กับดัก" ที่ล่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้วางแผนการใช้เวลาอย่าง
ดีอาจประสบปัญหาในการเรียน และชีวิตส่วนตัวได้ ดังนั้นหากนักศึกษามีการวางแผนการ
ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เวลาเหล่านั้นจะกลายเป็นเครื่องมือที่ดี ในการเก็บสะสม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย เช่น การร่วมกิจกรรมกับชมรมต่าง ๆ ที่เป็น
ความชอบ ความถนัดของนักศึกษา การท างานพิเศษเพื่อหารายได้ การเรียนหลักสูตรพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ 
รวมถึงการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ประการท่ีสอง : เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร 
เวลาว่างนอกเหนือจากการเข้าชั้นเรียนนั้น นักศึกษาควรตระหนักว่า เป็นดั่งโอกาส

ทองใน การเตรียมตัวเพื่อการท างานในอนาคต ดังนั้นจึงควรจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก
การท ากิจกรรมในขณะเรียนให้มากที่สุด เท่าที่จะท าได้ เพราะสิ่งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะ
ช่วยพัฒนาชีวิตของนักศึกษาให้ครบทุกด้าน ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้นอกเหนือจากต ารา
เรียนเพียงด้านเดียว การท ากิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบกว่า
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นักศึกษาที่มุ่งเรียนเพียงอย่างเดียว ที่อาจเป็นคนเก่งที่รู้ทฤษฎีต่าง ๆ จ านวนมาก แต่ขาด
ความเข้าใจในทางปฏิบัติ ซึ่งเมื่อเข้าสู่โลกการท างานอาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้
เรียนมา ได้ให้มีประสิทธิผลที่ดี 

ประการท่ีสาม : เลือกคบเพื่อนดี 
การเลือกคบเพื่อนในระดับมหาวิทยาลัยจะมีอิทธิพลต่ออนาคตโดยตรงของนัก 

ศึกษามากกว่าเพื่อนในระดับมัธยมฯ เพราะอยู่ในวัยที่เตรียมปรับตัวเป็นผู้ใหญ่เพื่อเข้าสู่ชีวิต
ท างาน ดังน้ันการเลือกคบเพื่อนในช่วงการเรียนในมหาวิทยาลัยจึงมีความส าคัญ หากเลือก
คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมท าให้เราได้รับอิทธิพลเชิงลบมาด้วย และ
อาจน าไปสู่การใช้เวลาอย่างไม่เหมาะสม ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนักศึกษาบางคนอาจ
ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนสูง จึงอาจยอมท าตามกลุ่มเพื่อนจนสูญเสียความเป็น
ตัวเอง ซึ่งการเป็นคนที่ติดเพื่อนมากจนไม่อาจแยกแยะในการท าสิ่งที่เหมาะสมกับตนได้ นั้น 
ย่อมเป็นการเสียโอกาสในชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย ในทางกลับกันหากนักศึกษารู้จักคบเพื่อน
ที่เหมาะสมแล้ว จะส่งผลด้านบวกต่อตนเอง ท าให้เรามีเพื่อนที่เป็นก าลังใจและคอย
ช่วยเหลือสนับสนุนกันในการเรียนและการ พัฒนาชีวิตด้านต่าง ๆ ทั้งจากการท ากิจกรรม
ร่วมกัน การศึกษาหาความรู้และร่วมฝุาฟันอุปสรรคในการเรียนไปด้วยกัน 

ดังน้ัน ในการท าความรูจ้ักกับเพื่อนใหม่ นักศึกษาควรเรียนรู้จักเพื่อนแต่ละคน โดย
การสังเกตและประเมินทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละคน เลือกคบคนที่พรอ้มจะช่วยเหลอื
ดูแลกันให้ท าสิ่งที่ถูกต้อง ส่งเสรมิกันและกันให้ท าสิ่งทีเ่ป็นประโยชน์ ทัง้ด้านการเรียนและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ท าสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง มหาวิทยาลยัและสังคมตอ่ไป 

การก้าวข้ามจากชีวิตนักเรียนมัธยมฯ มาสู่ชีวิตนกัศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น จึงถือ
ได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคญั เป็นจุดเปลี่ยนของเวลาที่พร้อมจะน าชีวิตของนักศึกษา
แต่ละคนให้หันเหไปสู ่ความส าเร็จหรอืล้มเหลวในอนาคตได้ ดังน้ันนักศึกษาที่ดียอ่มรู้จัก
เลือกกระท าในสิ่งทีเ่หมาะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งนับว่าเป็นประตูบานส าคัญที่จะ
เปิดไปสู่เส้นทางที่จะประสบความส าเร็จที ่ยั่งยนืในอนาคต 
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ที่นิสิตควรทราบ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ว่าด้วย เครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนิสิต 

พ.ศ. 2553 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนิสิต เพื่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบและเป็นศักดิ์ศรีแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 จึงตรา
ข้อบังคับไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยเครื่องแบบและ
เครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2553” 
 ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนิสิต แบ่งเป็นดังน้ี 
  3.1  เครื่องแต่งกายนิสิตชาย ประกอบด้วย กางเกงสแล็คสีด าขายาวแบบ
สุภาพ เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวไม่รัดรูป เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติด
กระดุมสีขาวขนาดเล็ก เข็มขัดท าด้วยหนังสีด าขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วย
โลหะสีทอง ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เน็คไทแบบของมหาวิทยาลัย รองเท้า
หนังคัทชสูีด าหุ้มส้นแบบสุภาพ ถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย 
    3.2  เครื่องแต่งกายของนิสิตหญิง ประกอบด้วยกระโปรงแบบสุภาพสีด าไม่มี
ลวดลาย ความยาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่รัดรูป เนื้อผ้าไม่มีลวดลาย เดินตะเข็บตามขอบ
ปกคอให้ปรากฏตะเข็บนอกด้วย ผ่าอกโดยตรงตลอดแนว ติดกระดุมรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย 4 เม็ด  ท าด้วยโลหะสีทอง  ติดเข็มรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่หน้าอก
ด้านซ้าย ด้านหลังของตัวเสื้อมีสาบหลังที่กึ่งกลางตัว ใต้สาบท ากลีบชนิดครีบกว้าง 3.0 
เซนติเมตร 1 กลีบ เข็มขัดท าด้วยหนังสีด า ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วย
โลหะสีทอง ดุนเป็นรูปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คาดทับรอยต่อที่กระโปรงทับเสื้อ 
รองเท้าหนังคัทชูสีด าหุ้มส้นแบบสุภาพ   
 ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการออก
ประกาศค าสั่งมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ว่าด้วย วินัยนิสิต 

พ.ศ. 2553 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรมีข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยนิสิต  เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นการส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีในการประพฤติตนร่วมกันของนิสิต   กับ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
34(2)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงมีมติให้ตราข้อบังคับเก่ียวกับวินัยนิสิตไว้ดังต่อไปน้ี 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 ข้อ  1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเวสเทิร์นว่าด้วย วินัยนสิิต พ.ศ. 
2553” 
 ข้อ  2 ข้อบังคับน้ีให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่จากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3 ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
  “อธิการบด”ี   หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  “นิสิต”     หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
 ข้อ  4 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการออก
ประกาศ ค าสั่งตามข้อบงัคับนี้ 
 

หมวด 2 
วินัยนิสิต 

 ข้อ  5 นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ  6 นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
และค าสั่งของมหาวิทยาลัยผู้ใดฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
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 ข้อ  7 นิสิตต้องปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ไม่ปฏิบัติตน
ในทางที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  8 นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคมไทย และต้องไม่น าขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีการที่ไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรม
ไทยมาปฏิบัติ 
 ข้อ  9 นิสิตต้องมีสัมมาคารวะ เชื่อฟังค าสั่งสอน หรือค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์  
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ 
 ข้อ  10  นิสิตต้องเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อการ หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการทะเลาะวิวาทกับนิสิตด้วยกันหรือกับผู้อื่น หรือกระท าการใด ๆ อันจะเป็น
การแตกสามัคคีในหมู่คณะ หรืออันเป็นการก่อกวนความเรียบร้อย 
 ข้อ  11 นิสิตต้องไม่น าสุรา หรือสิ่งเสพติดเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย และต้องไม่
เสพสุรา สิ่งเสพติด หรือของมึนเมาใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดา 
มารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  12 นิสิตต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการพนันใด ๆ เป็นอัน
ขาดรวมทั้งไม่เข้าไปในบริเวณ หรือสถานที่ที่มีการพนันด้วย 
 ข้อ  13 นิสิตต้องไม่ขโมย ยักยอก ท าลาย หรือประสงค์ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ  14 นิสิตต้องไม่กระท าการทุจริตใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลยัอย่าง
ร้ายแรง 
 ข้อ  15 นิสิตต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมาย เช่น อาวุธเข้ามาในบริเวณมหาวทิยาลัย หรือมี
อาวุธในครอบครอง 
 ข้อ  16 นิสิตผู้ใดก่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงพนักงานฝุายปกครอง หรือต ารวจ 
ต้องรีบรายงานพฤติการณ์นั้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือส านักส านักกิจการนิสิตของ
มหาวิทยาลัยทันที 
 

บทลงโทษ 
 
 ข้อ  17 นิสิตปฏิบัติฝุาฝืนกฎหมายบ้านเมือง  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
หรือค าสั่งโดยชอบของมหาวิทยาลัยให้ถือว่ากระท าผิดวินัย  ต้องได้รับโทษสถานใดสถาน
หนึ่ง ดังน้ี 
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 17.1  แจ้งเตือนด้วยวาจาหรือบันทึกวินัยนสิิตเป็นลายลักษณ์อักษร 
 17.2  ท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณอ์ักษรและเจ้งผู้ปกครอง   
 17.3  ให้พักการศึกษา 
17.4  ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
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ประกาศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง การบันทึกความผิดและลงโทษนิสติผู้กระท าผิดวินัยนิสิต 

 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2548 ก าหนดให้นิสิตที่
ประพฤติตนฝุาฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งโดยชอบของ
มหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากระท าผิดวินัยนิสิต ต้องได้รับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 
 1. ตักเตือนด้วยวาจาและตัดคะแนนความประพฤติ 
 2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ และภาคทัณฑ์ 
 3. ท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ แจ้งผู้ปกครองและ
ภาคทัณฑ์ 
 4. ให้พักการศึกษา 
 5. ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
 6. โทษอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 เพื่อให้การบันทึกความผิดและลงโทษนิสิตผู้กระท าความผิดวินัยนิสิตเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เหมาะสม และยุติธรรม ทั้งต่อนิสิตผู้กระท าผิด ผู้เสียหายและมหาวิทยาลัย จึง
เห็นควรก าหนดขั้นความผิดกระบวนการพิจารณาลงโทษ และบทลงโทษนิสิต ไว้ดังต่อไปน้ี 
 นิสิตผู้กระท าผิดวินัยนิสิต จะได้รับโทษสถานใด ขึ้นอยู่กับข้ันความรุนแรงและจ านวน
ครั้งของการกระท าความผิดนั้นๆ มหาวิทยาลัยก าหนดขั้นความผิดของการกระท าผิดวินัย
นิสิตไว้ ดังนี ้
 1. ความผิดสถานเบา ได้แก ่
     1.1 แต่งกายที่ขัดต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ว่าด้วยเครื่องแบบ 
และเครื่องแต่งกายนิสิตเข้าไปในอาคารเรียน ส านักงาน ห้องสมุด หรือ สถานที่ท าการอื่นใด
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นมหาวิทยาลัยมีประกาศก าหนดให้เป็นอย่างอื่น หรือนอกเวลา
ท าการ 
  1.2 ขับขี่ยานพาหนะผิดกฎจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
  1.3 เข้า-ออก หอพักนิสิต หรือ บริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
WESTERN UNIVERSITY 

๖๐๐ ต าบลสระลงเรือ  อ าเภอห้วยกระเจา  จงัหวดักาญจนบรีุ  ๗๑๑๗๐ 
๖๐๐ SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI ๗๑๑๗๐ 
TEL. ๐-๓๕๖๕-๑๐๐๐ FAX. ๐-๓๕๖๕-๑๑๔๔  http://www.western.ac.th  
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  1.4 กระท าการรบกวนหรือสร้างความร าคาญแก่ผู้อื่น รวมทั้งการกระท าอัน
เป็นที่น่ารังเกียจหรือน่าหวาดกลัวต่อผู้พบเห็น 
  1.5 ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลนอกภาชนะรองรับที่จัดไว้ให้ รวมทั้งกระท าการอันก่อน
ให้เกิดความสกปรกหรือน่ารังเกียจแก่สภาพแวดล้อมภายในหอพักและบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 
  1.6 กล่าววาจาหรือแสดงกริยาไม่สุภาพ หยาบคาย ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น 
  1.7 เพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือแก่บุคคลที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ใน
วิสัยที่สามารถให้การช่วยเหลือได้ 
  1.8 ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยชอบของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้านิสิตที่มี
อ านาจสั่งการ 
  

บทลงโทษในความผิดสถานเบา 
 

 การกระท าผิดสถานนี้ นิสิตผู้กระท าผิดต้องถูกบันทึกการกระท าผิดและลงโทษ ดังนี้ 
  ก. กระท าผิดครั้งแรกในข้อ 1.1-1.8 จะถูกตักเตือนด้วยวาจา 
  ข. กระท าผิดซ้ าในข้อ 1.1-1.8 จะถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 10 
คะแนน 
 
 2. ความผิดสถานปานกลาง ได้แก ่
  2.1 สูบบุหรี่ในบริเวณหอพักและบริเวณมหาวิทยาลัย 
  2.2 กระท าการอันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
  2.3 ก่อเหตุหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่น อันมิใช่เป็นการ
ปูองกันตัว รวมทั้ง การกระท าอันเป็นการปูองกันตัวที่เกินกว่าเหตุ 
  2.4 ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและสงบสุขของคนส่วนรวมในมหาวิทยาลัย 
  2.5 เข้าห้องพักของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพักอาศัย 
  2.6 น าบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณหรือในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
หัวหน้างานหอพักและเจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก 
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 บทลงโทษในความผิดสถานปานกลาง 
 
 การกระท าความผิดสถานนี้ นิสิตผู้กระท าผิดต้องถูกบันทึกการกระท าผิดและลงโทษ 
ดังน้ี 

ก. กระท าความผิดครั้งแรกในข้อ 2.1-2.6 จะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน และภาคทัณฑ์ 

ข. กระท าความผิดซ้ าในข้อ 2.1-2.6 จะถูกท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน แจ้งผู้ปกครองและภาคทัณฑ์ 

 
 3. ความผิดสถานหนัก ได้แก ่
  3.1 ดื่มสุรา ภายในบริเวณหอพักหรือบริเวณมหาวิทยาลัย 
  3.2 มีสุรา บุหรี่ และสิ่งเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อการจ าหน่าย 
  3.3 เจตนาท าร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ 
  3.4 เล่นการพนันหรือกิจกรรมอันเข้าข่ายการพนัน 
  3.5 น าอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย 
  3.6 ขโมย ยักยอก หรือปิดบังทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือท าให้บุคคลอื่นเสีย
ทรัพย์ หรือเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นในการกระท าดังกล่าวของผู้กระท าความผิด 
  3.7 ประพฤติตนในลักษณะลามกอนาจาร 
  3.8 กระท าการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 
 บทลงโทษในความผิดสถานหนัก 
 
 การกระท าผิดสถานนี้ นิสิตผู้กระท าผิดต้องถูกบันทึกการกระท าความผิดและลงโทษ 
ดังน้ี 

ก. กระท าความผิดครั้งแรกในข้อ 3.1-3.8 จะถูกท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน แจ้งผู้ปกครองและภาคทัณฑ์ 

ข. กระท าความผิดซ้ าในข้อ 3.1-3.8 จะถูกพักการเรียนหรือให้ออก 
 4. ความผิดสถานร้ายแรง ได้แก ่
  4.1 กระท าความผิดกฎหมายบ้านเมือง ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
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  4.2 เจตนากระท าการอันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยหรือหมู่คณะนิสิต ได้รับ
ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง อันส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
หรือการด ารงชีวิตของนิสิต 
 
 บทลงโทษในความผิดสถานร้ายแรง 
 

ก. กระท าความผิดครั้งแรกในข้อ 4.1-4.2 จะถูกท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษร ตัดคะแนนความประพฤติ 60 คะแนน เชิญผู้ปกครองพบและภาคทัณฑ์ 

ข. กระท าความผิดซ้ าในข้อ 4.1-4.2 จะถูกพักการเรียน หรือให้ออก 
 ทั้งนี้ การกระท าความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยอื่นใดที่มิได้ระบุว่าเป็นการกระท าความผิดวินัยนิสิตสถานใดตามประกาศฉบับ
นี้ ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการวินัยนิสิตที่จะพิจารณาก าหนดบทลงโทษต่อการกระท า
ความผิดนั้นๆ  
 
 การบันทึกความผิด 
 
 มหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติตลอดหลักสูตร 100 
คะแนน จะมีการบันทึกประวัติการกระท าความผิดในทุกกรณี และหากต้องค าสั่งลงโทษโดย
การตัดคะแนนความประพฤติสะสมจะลดลงเรื่อยๆ อันจะมีผลให้นิสิตต้องถูกด าเนินการ 
ดังต่อไปน้ี 

1. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 80 คะแนน จะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษรและถูกภาคทัณฑ์ 

2. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 60 คะแนน จะถูกท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษรและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและถูกภาคทัณฑ์ 

3. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 40 คะแนน จะถูกท าทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์
อักษรและเชิญให้ผู้ปกครองพบและถูกภาคทัณฑ์ 

4. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 20 คะแนน จะถูกให้พักการเรียน 1 ภาพ
การศึกษา 

5. คะแนนความประพฤติถูกตัดเหลือ 0 คะแนน พ้นสภาพการเป็นนิสิต 
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หมายเหตุ 
 
 1. การกระท าความผิดในกรรมเดียวกันแต่เป็นการกระท าความผิดในหลายๆ ฐาน 
นิสิตจะต้องถูกลงโทษในฐานความผิดที่มีโทษสูงสุด ส่วนการกระท าความผิดต่างกรรมต่าง
วาระ นิสิตจะถูกลงโทษรวมทุกฐานความผิด ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวินัย
นิสิต 
 2. การกระท าความผิดต่อบุคคลและหรือนิติบุคคลภายนอก และถูกแจ้งความ
ด าเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางแพ่งหรืออาญา มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาโทษทาง
วินัยแก่นิสิตจนกว่าคดีจะสิ้นสุด ทั้งนี้ คณะกรรมการวินัยนิสิตจะน าผลของคดีที่ได้รับการ
พิพากษาลงโทษในชั้นศาลจนถึงที่สุด มาพิจารณาความผิดทางวินัยนิสิตต่อไป ในสถาน
ความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ประกาศ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เรื่อง การเข้า – ออก มหาวิทยาลัย 

   
 เพื่อให้การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย 
และสงบสุข ปูองกันมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่นิสิต เจ้าหน้าที่ 
และอาจารย์ที่พักอาศัยภายในหอพัก จึงก าหนดมาตรการและเวลาในเขตบริเวณหอพัก 
ดังน้ี 

1. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าภายในหอพักโดยเด็ดขาด 
2. กรณีที่นิสิตมีความประสงค์จะพาผู้ปกครองเข้าหอพักจะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่

ดูแลหอพัก และจะต้องออกจากหอพักไม่เกิน 18.00 น และไม่อนุญาตให้พักค้างคืน 
3. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเขตหอพักหลังจากเวลา 18.00 น. โดยเด็ดขาด 
4. จุดตรวจทางเข้าหอพักจะปิดเวลา 22.00 – 05.00 น. ห้ามนิสิตออกจากบริเวณ

หอพักโดยเด็ดขาด 
เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนิสิต ขอให้นิสิต เจ้าหน้าที่และ

อาจารย์ที่พักอาศัยภายในหอพักถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแล 
และมีอ านาจบังคับใช้ระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่งานหอพัก
นิสิต เจ้าหน้าที่งานวินัยนิสิต เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
WESTERN UNIVERSITY 

๖๐๐ ต าบลสระลงเรือ  อ าเภอห้วยกระเจา  จงัหวดักาญจนบรีุ  ๗๑๑๗๐ 
๖๐๐ SRA LONG RUEA , HUAI KRACHAO , KANCHANABURI ๗๑๑๗๐ 
TEL. ๐-๓๕๖๕-๑๐๐๐ FAX. ๐-๓๕๖๕-๑๑๔๔  http://www.western.ac.th  
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การติดตอ่ประสานงาน 
 

 การติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั 
นิสิตจะต้องแต่งกายสุภาพเรยีบร้อย ทั้งนี้ นสิิตสามารถติดต่อ 

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลัยทาง 
โทรศัพทไ์ด้ที่เบอร ์

 
1. ส านักกิจการนิสิต   083 – 0666972 
2. งานกองทุน   086 – 4468311 
3. งานทะเบียน   088 – 5852054 
4. งานหอพัก/แจ้งซ่อม  086 – 0665228 
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