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ประวัติคณะแพทยศาสตร์   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2545 โดยมติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษ/ 2545 เห็นชอบให้
จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในและได้จัดตั้งเป็นส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน 
และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2551 มีหน้าที่จัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการทางด้านแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ริเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 จากแนวความคิดในการ
ขยายงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลั ยบูรพาขนาด 500 เตียง 
เพ่ือเป็นโรงพยาบาลส าหรับรักษาและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
บูรพา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และได้ขอปรึกษากับทบวงมหาวิทยาลัย
บูรพา (ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาในปัจจุบัน)  ซึ่งให้ความเห็นว่า ให้ด าเนินการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ในลักษณะของการจัดตั้งคณะใหม่ มิใช่การขยายจากหน่วยงานเดิม มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการ
เสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 
2544) และระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) โดย มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการเตรียมการต่างๆ ดังนี้ 

1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรดังกล่าว จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ประกอบด้วยวิชามหกายวิภาคศาสตร์
ของมนุษย์ จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ สรีรวิทยาของมนุษย์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ พยาธิวิทยา วิทยา
ภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตแพทย์จะต้องเรียนในชั้นปรีคลินิก 

2. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก โดยมีอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาคาร 6 ชั้น พ้ืนที่ 9,000 ตารางเมตร พร้อมห้องประชุม ห้องเรียน ห้องท างาน 
ห้องปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านปรี
คลินิกได้อย่างสมบูรณ์ 

3. มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการรักษาพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย 

4. การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในพ้ืนที่และมี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ 

5. มีคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

6. มีคณะที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ความเห็นชอบในหลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งพิเศษ/2545 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 และ
ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 หลักสูตรแพทยศาสตร
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บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้ผ่านการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 และเห็นชอบให้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จ านวน 32 คน โดยคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีภูมิล าเนา อยู่ในเขตพ้ืนที่ 6 จังหวัด คือ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี โดยในปี 2553 ได้เพ่ิมจ านวนรับนิสิตเป็น 48 คน 
ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้เหมาะสม เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย
สภาเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความรู้  ความสามารถ เจตคติ ที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี               
และธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิต 
หลักสูตรแพทยสาสตรบัณฑิตได้อย่างมีมาตรฐาน ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา และ
ผ่านการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคม และปณิธานของ คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 
“คณะแพทยศาสตร์มาตรฐานสากล 

ที่มีความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว” 
 

พันธกิจ (Mission) 
- ผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
- วิจัยและบริการวิชาการ  
- บริการทางการแพทย์ 

- มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม  
 

อัตลักษณ์ 
"บัณฑิตจิตอาสา" 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue) 
- การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
- การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ  
- การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการทางการแพทย์  
- การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม  
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
- การพัฒนาบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศ  

 

เป้าประสงค์  (Goal) 
- พัฒนาหลักสูตรและทักษะของผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและท่ีมีความเป็นเลิศด้านเวช

ศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการวิจัย นวัตกรรม หรือผลงานในรูปแบบอื่นๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ 

และการบริการวิชาการ  
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ ที่มีความโดนเด่นด้านเวชศาสตร์การเดินทาง

และท่องเที่ยว  
- มีส่วนร่วม สนับสนุนและรับผิดชอบต่อสังคม  
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
- พัฒนาการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พัฒนาการบริหารจัดการ

ทีม่ีความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
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ค่านิยม ACTIVE 
 

ประเด็นวัฒนธรรม 
(Culture Issue) 

กรอบนิยาม 
(Meaning) 

พฤติกรรม (Behavior) 
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

(DO) 
พฤติกรรมที่ไม ่

พึงประสงค์ (DON’T) 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achieve) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์มุง่สร้าง
พฤติกรรมของบุคลากรให้
เป็นผู้ที่มุ่งมัน่ในการท างาน
อย่างมี เป้าหมายยดึ
ผลสัมฤทธิ์  พฒันา
กระบวนการไปสู่ เปา้หมาย
อย่างรับผิดชอบ และมุง่มั่น 

1. ตั้งเป้าหมายในการท างาน  
2. พัฒนากระบวนการสู่
เป้าหมายยึดยุทธศาสตร์
องค์กร  
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
มุ่งมั่น ท าอะไรท าจริง 

1. เฉื่อยชา ท้อถอย เช้า
ชามเย็นชาม  
2. ไม่ท างาน ไมว่างแผน 
ไม่มีเป้าหมาย  
3. ท าให้เสร็จ ๆ เฉย เมย
ต่อผลงานที่ยังไม่ดี ไมไ่ด้
เป้าหมาย  

2. คิดพัฒนา 
(Continuous 
Quality 
Improvement)  
 
 
 
 

การคิดพัฒนา มุ่งสร้าง
พฤติกรรมบุคลากร ให้เป็น
คนที่คิดเป็นท าเปน็   พัฒนา
ตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Quality 
Improvement) เพื่อสิ่งที่
ดีกว่า  

1. คิดพัฒนาสิง่ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา คิดแล้วท า 
2. คิดสร้างสรรค์ ขยัน เรียนรู้  
แลกเปลี่ยน (KM)  
3. คิดพัฒนาปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง มีการ
ประเมินผลงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. ไม่คิดและไม่ท า บัน่
ทอนความคิดของคนอ่ืน 
คิดเรื่องไม่เป็นเร่ือง  
2. ไม่มีการคิดสิ่งใหม่ ไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
3. ยึดมั่น ยึดติด คิด 
แบบเดิม 

3. ประชาร่วมใจ 
(Team work) 

ประชาร่วมใจ มุ่งสร้าง
พฤติกรรมบุคลากร ให้มี
ความสามัคคี กลมเกลียวใน
การท างานเปน็ทีม รู้เข้าใจ
ในความเป็นทีม ท างานเป็น
ทีมอย่างมือ อาชีพ 

1. ร่วมแรงร่วมใจ  
2. มุ่งมั่นในการท างาน เป็น
ทีม  
3. รู้จักปรับตนให้เป็นผู้น าที่ดี  
ผู้ตามที่ดี ผู้พูดที่ดี ผู้ฟังที่ดี 

1. เห็นแก่ประโยชน์ ส่วน
ตน เห็นแก่ตัว ไม่ ร่วมมือ 
เก่ียงงาน  
2. ไม่ไว้ใจเพื่อน ท างาน
คนเดียว เก่งคนเดียว  
3. ไม่เสนอความ คิดเห็น
ใด ๆ ไม่ยอมรับ มติ
ส่วนรวม 

4. สร้างสรรค์สิ่ง 
ใหม่ (Innovation) 

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มุ่ง
สร้างพฤติกรรมของ 
บุคลากรให้เป็นผู้ที่อยู่กับ 
ความรู้ แสวงหาความรู้ น า 
ความรู้มาพัฒนาความคิด 
ตนเอง  เพื่อสรรค์สร้างสิ่ง 
ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
องค์กร น าพาองค์กรให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงด้วย
นวัตกรรม 
 
 

1. เป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ ตลอด
ชีวิต  
2. กล้าคิด กล้าท า กล้า
เปลี่ยนแปลง  
3. สรรค์สร้างสิ่งใหม่ แสวงหา
สิ่งที่ดีกว่าเดิม คิดบวก 

1. อยู่กับงานประจ าเดิม ๆ 
ไปเร่ือย ๆ  
2. คิดไม่เป็น กรอบ 
ความคิดแคบ  
3. ไม่ปรับตัว ต่อต้าน การ
เปลี่ยนแปลง ตกยุค 
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ประเด็นวัฒนธรรม 
(Culture Issue) 

กรอบนิยาม 
(Meaning) 

พฤติกรรม (Behavior) 
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์

(DO) 
พฤติกรรมที่ไม ่

พึงประสงค์ (DON’T) 
5. ใจอาสา 
(Volunteer) 

การมีใจอาสา มุ่งสรา้ง
พฤติกรรมของ บุคลากร  ให้
เป็นผู้ที่มีจิตใจ ที่ดีเป็นผู้ที่มุ่ง
สร้างประโยชน์สุขแก่สังคม 
คนรอบข้างเป็นคนที่คิดดีเข้า
สังคมเพื่อประโยชน์สุขแก่
สังคม   

1. มีความเอ้ือเฟื้อ เสียสละ
เพื่อส่วนรวม มองความสุข
ส่วนรวม เป็นที่ตั้ง  
2. มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างไม่หวังผลตอบแทน
ปรารถนา ให้ผู้อื่นมีความสุข 
จิตใจดี  
3. เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม 
องค์กร อย่างต่อเนื่อง 

1. เห็นแก่ตัว หลบหลีก
การงานส่วนรวม เอาตัว
รอดคนเดียว  
2. ไม่สนใจผู้อื่น เก็บตัวไม่
เข้าสังคม  
3. ก่อกวน ติเตียนผู้อื่น 
แต่ตนเองไม่ท า 

6. มีจรรยาวิชาชีพ 
(Ethic) 

การมีจรรยาวิชาชีพ มุ่งสร้าง
บุคลากร  ให้เป็นผู้ที่มี
จรรยาบรรณ มี คุณธรรม 
เคารพในวิชาชีพ ตนเอง 
วิชาชีพผู้อ่ืน น า 
จรรยาบรรณตนเองไป 
ปฏิบัติ เพื่อส่งมอบสิง่ที่ดี 
ที่สุดแก่ลูกค้า  

1. มีใจเมตตา ซื่อสัตย์ 
เสียสละ  
2. มีจริยธรรม คุณธรรม  
3. ยึดมั่นใจ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1. ไม่เคารพวิชาชพี 
ท าลายวิชาชีพตนเอง  
2. ไม่ให้เกียรติผู้มาใช้ 
บริการ เลือกปฏิบัติ  
3. ไม่มีความมุ่งมั่นที่      
จะท าให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดี 
ที่สุดในวชิาชีพตนเอง 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา   
พุทธศักราช 2561 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม
ทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า รู้รักษ์
คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล  โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการ
เรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตา ม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ
หน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการข้างต้นโดยมีการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัย
และนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบันโดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคน
ไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะนาของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ลงวันที่ 

7 สิงหาคม 2549 
ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
(1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

(1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการ 
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ 
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(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า 
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

(2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์  นวัตกรรม

หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ า เป็นของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของ 
การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส
มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

(3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

(4) มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสานการสราง

ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

(5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา

การเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การ
จัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
 

1. อาจารย์ย่อมรักและเมตตาศิษย์โดยเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และให้ก าลังใจในการศึกษาแก่ศิษย์
โดยเท่าเทียมกัน 

2. อาจารย์ต้องรับผิดชอบในการอบรม สั่งสอนศิษย์ให้ความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามอย่างเต็ม
ความสามารถและด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

3. อาจารย์ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
4. อาจารย์ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม

ของศิษย์ 
5. อาจารย์ต้องไม่เปิดเผยความลับของศิษย์ที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้ 

โดยมิชอบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ศิษย์ 
6. อาจารย์ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่บังคับให้

ศิษย์กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตน 
7. อาจารย์ย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์ 
8. อาจารย์ต้องพัฒนาตนทางด้านวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
9. อาจารย์ต้องไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
10. อาจารย์ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ พัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
11. อาจารย์ควรให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคมในทางสร้างสรรค์ 

 
 

สภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบ 
ในการประชุม ครั้งที่2/2552 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ 
อาจารย์ผู้สอน : 

 มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
 จัดท าแผนการสอนแต่ละคาบและแผนการประเมินผล 
 จัดท าเอกสารประกอบการสอนและพัฒนาเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย 
 สอดแทรกงานวิจัยและบริการวิชาการบูรณาการในการสอน 
 สอดแทรกเรื่อง Active Learning และ Formative Assessment ในคาบท่ีสอน 
 มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ การพัฒนาข้อสอบ การวัดผลและการประเมินผล 
 มีส่วนร่วมในการประเมินและพัฒนารายวิชาและหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ ารายวิชา :  
 มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและรายวิชาที่รับผิดชอบ 
 จัดท าแผนการสอน คู่มือรายวิชา เอกสารประกอบการสอน 
 จัดท าแผนการประเมินผลและ Table of Specifications (TOS) 
 จัดท า มคอ. 3-6 และเอกสารที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สอดแทรกเรื่อง Active Learning และ Formative Assessment ในระดับรายวิชา 
 ด าเนินการและพัฒนาการวัดผลและตัดสินผลของรายวิชา  
 ก ากับดูแล บริหารจัดการ การเรียนการสอนและการประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ก ากับดูแล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในระดับรายวิชาชั้นคลินิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ประเมินและพัฒนารายวิชา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
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บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  

‘อาจารย์ที่ปรึกษา’ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ดูแล และรับผิดชอบนิสิต
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นิสิตประสบความส าเร็จในการศึกษา บทบาทของ
อาจารย์ต่อนิสิต มีดัวยกันหลายด้าน เช่น บทบาทการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ คือ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนของนิสิต เช่น 

1. การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
2. ติดตามผลการเรียนของนิสิต ให้ค าแนะน าในกรณีมีปัญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
3. สนับสนุนการเรียนของนิสิตที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 
4. ท างานร่วมกับนิสิตในการวางแผนการประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่าง

นิสิตกับอาจารย์ 
5. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับวิธีการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น การจดบันทึกค า

บรรยายการศึกษาคันคว้าด้วยตนเอง การอ่านต ารา การเขียนรายงาน การน าเสนอรายงานและแก้ไขปัญหาผล
การเรียนต่าง ๆ เป็นต้น 
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ความหมายของหน่วยกิต 
 

ความหมายของหน่วยกิต 
หน่วยกิต หมายถึง มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาท่ีนิสิตได้รับ รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต 

คือ จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองต่อสัปดาห์ในระบบทวิภาค)  
โดยจ านวนชั่วโมงในวงเล็บรวมกันเป็นสามเท่าของจ านวนหน่วยกิตหน้าวงเล็บ  ดังนี้    
2.1 รายวิชาที่มีบรรยายและปฏิบัติในวิชาเดียวกัน  เช่น  3(2-3-4)    
2.2 รายวิชาที่มีบรรยายอย่างเดียว  เช่น 3(3-0-6)  
2.3 รายวิชาที่มีปฏิบัติการอย่างเดียว  ให้ใส่ตัวเลขจ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเท่ากับตัวเลขจ านวน
หน่วยกิตหน้าวงเล็บ  เช่น 1(0-3-1)   

 
จ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชา 

หน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น มีรายละเอียดชั่วโมงการเรียนการสอน ดังนี้ 
 รายวิชาภาคทฤษฎี จะต้องมีชั่วโมงบรรยายหรืออภิปรายปัญหา โดยจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า  

15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต (1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)      
 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองต้องจัดไม่น้อยกว่า 30-45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มี 

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  (2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 
 รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45-90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ  

1 หน่วยกิต  (3-6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 
 กรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนดตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพของ สาขาวิชานั้น ๆ 

เช่น รายวิชา 58240155 กุมารเวชศาสตร์ 1 จ านวนหน่วยกิต 3(2-3-4) 
3 หน้าวงเล็บ  หมายถึง 3 หน่วยกิต  
2 ในวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3 ในวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4 ในวงเล็บ  หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
ถ้าหากการสอนในรายวิชานั้นเป็นระบบ Block หรือ Module หรือ Rotation จ านวนหน่วยกิต = 

จ านวนสัปดาห์ที่สอน เช่น ในรายวิชา 58240155 กุมารเวชศาสตร์ 1 จะสอนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ภาคทฤษฎี  
2 x 15 = 30 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ  3 x 15 = 45 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง  4 x 15 = 60 ชั่วโมง 
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การเตรียมการสอน 
 

1. ระบบการสอน   
ระดับชั้นปรีคลินิก ในชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 จะเรียนแบบระบบทวิภาค ระบบทวิภาค (Semester) 

โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ และจะมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จึงก าหนดให้มีการทดสอบกลางภาคในสัปดาห์ที่ 8 และสอบ
ปลายภาคในสัปดาห์ที่ 16 เพ่ือประเมินผลและปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการสอบกลางภาคและปลาย
ภาคให้กระท าในช่วงระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด  ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นจึงจะท าการทดสอบนอกเวลาที่
ก าหนด โดยขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจ ารายวิชาและควรแจ้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยหรือผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการทราบก่อนล่วงหน้า ระดับชั้นคลินิก  ในชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 6 เรียนแบบระบบการศึกษาตลอดปี (Year 
Course) 1 หน่วยกิตเท่ากับการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  

2. การส่ง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  
การส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายรวมถึงแผนการสอนทุกชั่วโมงสอน คู่มือการเรียนการ

สอน โดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ นั้น จะด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจารย์ผู้สอนที่สอนวิชา
เดียวกันจะต้องร่วมจัดท า มคอ.3 ด้วยกัน โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและประธานสาขาวิชาจะต้องก ากับให้
มีการจัดท าให้ครบทุกรายวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กรอกข้อมูล มคอ.3 
นั้น จะด าเนินการผ่านระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เข้าถึงได้ที่  
http://tqf.buu.ac.th ก่อนการเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ อธิบายรายละเอียดการกรอกข้อมูล มคอ 3 ไว้ที่หน้า 20 

3. ตารางสอน อาจารย์ประจ ารายวิชาและอาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบตารางสอนของตนเองใน
ระบบบริการการศึกษาเข้าถึงได้ที่ http://Reg.buu.ac.th โดยตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามการปฏิบัติงานสอน
จริง  

4. รายช่ือนิสิต อาจารย์ประจ ารายวิชาสามารถพิมพ์ (print) ใบรายชื่อของกลุ่มเรียนนิสิตที่สอนในแต่
ละวิชาจากระบบบริการการศึกษา http://reg.buu.ac.th โดยใช้ username และ password ที่ได้จากส านัก
คอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา ทั้งนี้ อาจารย์ประจ ารายวิชาจะต้องบันทึก
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนิสิต การขาด ลา มาสายในแต่ละชั่วโมงสอน  

5. การยืมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน อาจารย์ประจ ารายวิชาสามารถขอยืมวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนได้ที่เจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตรศึกษา หรือศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งนี้
ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือเตรียมการ 
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การเรียนการสอน 
1. การเข้าสอน อาจารย์ต้องเขาสอนตรงเวลาตามตารางสอน และด าเนินการสอนตามแผนการสอน

หรือ มคอ.3 ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นวัตถุประสงค์
การเรียนแบบ active learning ควรมีต าราหลักประกอบการเรียนการสอน หรือเอกสารประกอบการสอน 
และเน้นการพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา “บัณฑิตจิตอาสา ” 

2. บันทึกการเข้าชั้นเรียนของนิสิต อาจารย์ต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชั้น
เ รี ยนของนิ สิ ต ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ข า สอนตาม เ อกส าร ร ายชื่ อ ที่ พิ ม พ์ ม าจ าก ร ะบบบริ ก า ร ก าร ศึ ก ษ า 
(http://Reg.buu.ac.th) อย่างน้อยต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ  

3. การเปลี่ยนแปลงตารางสอน อาจารย์ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตารางสอนโดยพลการ เพราะอาจจะมี 
ผลกระทบหลายด้าน ดังนั้น หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตารางสอน ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาเรียน 
หรือห้องเรียน หรือผู้สอน ให้แจ้งฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 

4. การสอนชดเชย อาจารย์ที่ขาดสอน ต้องสอนชดเชย เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มที่ตาม
ก าหนดไว้ 

5. การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์ประจ ารายวิชาต้องแจ้งความประสงค์มาที่งาน
แพทยศาสตรศึกษาก่อนวันสอนล่วงหน้า 1 เดือน และต้องท าหนังสือเชิญสอนและขออนุมัติในหลักการเชิญ
สอน-สอบ กรณีเป็นวิทยากรภายนอกและต้องจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ทราบและ
พิจารณาอนุมัตลิ่วงหน้า  

6. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอน (ประเมินผลการสอน)  อาจารย์ควร
ชี้แจงให้นิสิตรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการสอนโดยระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน เข้าถึงได้ที่ http://assess.buu.ac.th ทั้งนี ้อาจารย์ควรตรวจสอบผลการประเมินการสอนของนิสิตอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 
ผลการประเมินแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 ถึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

7. เวลาเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรบันทึกการเข้าชั้นเรียน
ของนิสิตทุกคาบเรียน หากนิสิตคนใดมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 และอาจารย์ผู้สอนพิจารณาแล้วว่าไม่ควร
มีสิทธิ์ในการสอบปลายภาค ให้ส่งรายชื่อนิสิตเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบต่อคณบดีก่อนสิ้นภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ 
ในกรณีนิสิตเขียนใบลาให้อาจารย์ผู้สอนใช้ดุลยพินิจในการตัดสินว่าสมเหตุสมผลในการลาหรือไม่ 

8. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนอาจารย์ต้องเขียนรายงาน
ผลการด าเนินงาน (มคอ.5) ทุกรายวิชาที่สอน ผ่านระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เข้าถึงได้ที่ http://tqf.buu.ac.th ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคเรียนหรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ อธิบายรายละเอียดการกรอกข้อมูล มคอ 5 ไว้ที่หน้า 20 
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กระบวนการคุมสอบ 
 
1. ก่อนเวลาสอบ 

1.1 อาจารย์ประจ ารายวิชาหรือกรรมการคุมสอบมารับข้อสอบได้ที่งานแพทยศาสตรศึกษาก่อนถึง
เวลาสอบ 30 นาท ี

1.2 เมื่อรับข้อสอบแล้วต้องไปที่ห้องสอบทันที โดยไม่แวะและไม่วางข้อสอบไว้ที่หนึ่งที่ใดโดยเด็ดขาด 
2. ขณะทีน่ิสิตเข้าห้องสอบ 

2.1 ให้นิสิตเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 5 นาที เพ่ือให้นิสิตใช้เวลาส าหรับเขียนชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
รหัสกลุ่มเรียน สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ าเป็น 

2.2 กรรมการคุมสอบควรยืนหน้าชั้นเพ่ือดูแลความเรียบร้อยทั่ว ๆ ไป พร้อมทั้งเตรียมพร้อมสั่งการใด 
ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.3 กรรมการคุมสอบไม่ควรอนุญาตให้นิสิตที่แต่งกายไม่สุภาพหรือไม่เรียบร้อยห้องสอบ และห้าม
เอกสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในการสอบเข้าห้องสอบ 

 
 

3. ก่อนท าการสอบ 
3.1 กรรมการคุมสอบชี้แจงรายละเอียดข้อสอบ และเวลาในการสอบ รวมถึงประกาศอ่ืน ๆ ที่

เห็นสมควร 
3.2 กรรมการคุมสอบประกาศเตือนนิสิตในเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควรอีกครั้ง 
3.3 กรรมการคุมสอบแจกกระดาษค าตอบพร้อมด้วยกระดาษค าถาม 
3.4 ตรวจสอบรายชื่อและบัตรแสดงตนของนิสิต เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การสอบและตัวตนของนิสิต หาก

นิสิตคนใดไม่มีรายชื่อใหน้ิสิตติดต่ออาจารย์ประจ ารายวิชา 
3.5 ให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อสอบให้เรียบร้อยก่อนลงมือท าข้อสอบ 

4. ระหว่างการสอบ 
4.1 กรรมการคุมสอบต้องเดินตรวจความเรียบร้อยภายในห้องสอบอยู่เสมอ 
4.2 ไม่อนุญาตให้นิสิตเข้าห้องน้ าในขณะสอบ ยกเว้นกรณีสุดวิสัย และอนุญาตให้ไปได้ครั้งละ 1 คน 
4.3 กรรมการคุมสอบควรแจ้งเตือนการหมดเวลาสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาท ี

5. กรณีนิสิตทุจริต 
5.1 ให้นิสิตหยุดท าข้อสอบรายวิชานั้นทันที 
5.2 ให้นิสิตเซ็นชื่อในเอกสารรายงานทุจริตการสอบ 
5.3 ให้นิสิตคนที่นั่งใกล้ ๆ เซ็นเป็นพยานในการทุจริตในเอกสารรายงานทุจริตการสอบ 
5.4 เมื่อนิสิตผู้ทุจริตเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วให้ออกจากห้องสอบได้ทันที 
5.5 อาจารย์ผู้คุมสอบเก็บกระดาษค าตอบและหลักฐานในการทุจริตโดยแยกออกจากมัดของ

กระดาษค าตอบของนิสิตท่านอ่ืน 
5.6 เมื่อน าข้อสอบมาส่งงานแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์ผู้คุมสอบต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับ

ข้อสอบรับทราบด้วยว่าห้องท่ีตนเองคุมสอบมีนิสิตทุจริต 
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6. เมื่อหมดเวลาสอบ 
กรรมการคุมสอบแจ้งหมดเวลาสอบให้นิสิตทราบ และต้องเก็บข้อสอบโดยทันที โดยให้นิสิตส่ง

กระดาษค าถามและกระดาษค าตอบทุกชนิดที่กรรมการคุมสอบพร้อมกัน 
7. การเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบ 

7.1 ให้แยกกระดาษค าตอบแต่ละประเภทออกจากกัน 
7.2 เรียงกระดาษค าตอบแต่ละประเภทตามรหัสประจ าตัวนิสิต 
7.3 นับจ านวนกระดาษค าตอบทุกชนิดให้ตรงกับจ านวนนิสิตที่เข้าสอบโดยดูจากใบเซ็นชื่อ 
7.4 นับจ านวนข้อสอบให้ตรงกับจ านวนข้อสอบที่เขียนไว้ที่หน้าซองข้อสอบ 
7.5 กรณีท่ีมนีิสิตขาดสอบ ให้กรรมการคุมสอบเขียนเอกสารรายงานนิสิตขาดสอบ 

8. การคืนข้อสอบ 
8.1 ให้กรรมการคุมสอบน าข้อสอบมาคืนยังงานแพทยศาสตรศึกษาโดยทันที 
8.2 กรณีท่ีมนีิสิตขาดสอบและ/หรือทุจริต ให้กรรมการคุมสอบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับข้อสอบทราบ 

 
หมายเหตุ กรณีมีการทุจริตให้นิสิตเซ็นชื่อยินยอมไว้เป็นหลักฐานและน าประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมฝ่าย
วิชาการและวิจัยพิจารณาตัดสินต่อไป  
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การวัดและประเมินผล 
การสอบและการวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะท าให้ทราบความก้าวหน้าและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต จุดอ่อน-จุดแข็งของการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงานด้านการสอบ
และการวัดผลจึงจ าเป็นต้องมีระบบและแบบแผนการปฏิบัติงานที่จะทาให้เกิดความเที่ยงตรง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
และน าผลการสอบไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจระบบและแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการสอบ 
การวัดผล และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตรงกัน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 

1. การออกข้อสอบ ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาและอาจารย์ผู้สอนวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือออกข้อสอบ
ตาม table of specification (TOS) ที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา และเฉลยค าตอบร่วมกัน ให้ครอบคลุม
รายละเอียดการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตตาม มคอ.3 ที่ได้จัดท าไว้แล้ว โดยอาจารย์ประจ ารายวิชาเป็นผู้
รวบรวมข้อสอบ เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถติดต่อประสานงานการน าข้อสอบไปใช้ 

2. การส่งข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบให้เจ้าหน้าที่งานแพทยศาสตรศึกษา ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนสอบ 

3. การให้คะแนนและประเมินผลการเรียน 
3.1 การให้คะแนนทุกส่วนเพ่ือใช้ในการประเมินผลระดับคะแนน (เกรด) อาจารย์ต้องตรวจข้อสอบ

และงานที่มอบหมายให้นิสิตท า โดยพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และยุติธรรม พร้อมทั้งแจ้งคะแนนให้
นิสิตทราบอย่างเปิดเผยและมีเหตุผล 

3.2 นิสิตคนใดที่เรียนอ่อนมาก และอาจารย์ผู้สอนพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถสอบปลายภาคผ่านได้ 
ควรแนะน าให้นิสิตไปถอนรายวิชา (Drop) นั้นก่อนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3 อาจารย์ไม่ควรแจ้งผลการสอบหรือเกรดให้นิสิตทราบก่อน ทั้งนี้ควรผ่านการพิจารณาในที่ประชุม
ของรายวิชาหรือประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัยเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและจนกว่าเกรดจะขึ้นในระบบ 

3.4 อาจารย์ต้องส่งผลการเรียนตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือประโยชน์ต่อนิสิตเรื่องการวาง
แผนการเรียนในภาคเรียนต่อไป รวมทั้งกองบริการการศึกษาต้องพิจารณานิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ภาคเรียน และรวบรวมเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

3.5 ระดับการให้คะแนนแบ่งเป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยการตัดเกรดควรเป็นลักษณะ
โค้งปกติ (Normal Curve) 

3.6 นิสิตที่ทุจริตในการสอบ หรือนิสิตมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น หรือ
นิสิตสอบไม่ผ่านหรือไม่ท างานที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ ให้อาจารย์กรอกคะแนนและสัญลักษณ์ “F” ในการ
ส่งเกรดโดยระบบบริการการศึกษา https://reg.buu.ac.th 

3.7 นิสิตที่ได้รับคะแนนระดับขั้น I จะต้องได้รับการประเมินผลเพ่ือแก้ระดับขั้น I ให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการเปลี่ยนระดับขั้น I เป็นค่าระดับขั้นอ่ืนให้อยู่ในการก ากับดูแลของคณบดีของคณะที่
รายวิชาสังกัด หากการแก้ระดับขั้น I ไม่เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป ให้อยู่ ในดุ ลยพินิจของ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย 

การให้เกรด I อาจารย์ผู้สอนจะต้องท าบันทึกชี้แจงเหตุผลแนบกับใบส่งเกรด เมื่อประธานสาขาและ
คณบดีเห็นชอบด้วยแล้ว ให้คณะแนบบันทึกชี้แจงส่งให้กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาพร้อมกับใบส่ง
เกรด I จึงจะถือว่าเกรด I ถูกต้องสมบูรณ์ 
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3.8 การส่งผลการเรียน อาจารย์จะต้องด าเนินการส่งเกรดถึงงานแพทยศาสตรศึกษาภายใน 12 วัน 
นับจากวันสุดท้ายของการสอบ ทั้งนี้  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ตัวนิสิต ต่ออาจารย์ผู้สอนเอง และ
มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม หากมีการส่งเกรดล่าช้ากว่าก าหนด กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจะท า
หนังสือติดตามเกรดให้ด าเนินการตามมติ “การติดตามการส่งเกรด” 

3.9 การแก้ไขผลการเรียน ถ้าอาจารย์มีการประมวลผลผิดพลาด และมีความประสงค์จะขอแก้ไข 
เกรดให้ท าบันทึกข้อความผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและคณบดี ส่งกองทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา โดยชี้แจงเหตุผลทั้งหมดมาด้วยเพ่ือประกอบการพิจารณา แต่อย่างไรก็ตาม กรณีนี้อาจารย์ทุกท่าน
ควรท าการประมวลผลสอบอย่างละเอียดและรอบคอบเพราะเป็นผลประโยชน์ หรือผลได้ ผลเสี ย ของนิสิต 
หากมีการแก้ไขจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความเชื่อมั่นในระบบประมวลผล 
 5. การประเมินแบบ Formative Assessment 
  อาจารย์ต้องจัดให้มีการประเมินเพ่ือบอกความก้าวหน้าของนิสิต (formative assessment) ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งระหว่างศึกษาในรายวิชานั้น ๆ โดยในรายวิชาตัง้แต่ 2 หน่วยกิตข้ึนไป จะต้องมีการจัดการประเมิน
ความก้าวหน้าของนิสิต อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  ทั้งนีอ้าจารย์ต้องแสดงให้เห็นว่า การประเมนิความก้าวหน้า ท าให้นิสิตรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 
อาจารย์ต้องให้ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนแก่นิสิต จนสามารถปรับปรุงตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือถูก
ประเมินสรุป (summative assessment) ได ้

เกณฑ์การตัดเกรดของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ การตัดเกรดแบบ
อิงกลุ่ม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์  

1. การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม  
ในทุกรายวิชาที่มีภาคทฤษฎี ใช้การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม โดยวิธีของ  Dewey B Stuit นิยมใช้ทาง

การแพทย์ เพราะเป็นการอิงเกณฑ์ร่วมกับอิงกลุ่มใช้กับนิสิตกลุ่มเล็กได้ และการกระจายของคะแนนไม่ต้อง
แปลงให้เป็นการกระจายแบบโค้งปกติก่อน ใช้คะแนนดิบโดยตรง เหมาะส าหรับการให้คะแนนตาม
ความสามารถของกลุ่ม จึงเป็นประโยชน์มาก ถ้ามีนิสิตหลายกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน  

2. การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์  
ในทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ ใช้การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดย ถ้าตามรายละเอียดรายวิชาก าหนด

เกรดเป็น เกรด S กับ U ใช้วิธีก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ > 60 %  
ถ้าตามรายละเอียดรายวิชาก าหนดเกรดเป็น เกรด A-F ใช้ก าหนดเกณฑ์ท่ี A = 80% และ C = 60% แล้วหา
ค่า interval = (80-60)/4 = 5  
เกณฑ์การตัดเกรดของแต่ละรายวิชา มีเกณฑ์การตัดเกรด แบ่งเป็น 3 วิธี ดังนี้  

1. รายวิชาที่มีภาคทฤษฎีเท่านั้น ตัดเกรดในภาคทฤษฎีแบบอิงกลุ่ม โดยวิธีของ Dewey B Stuit  
วิธีการ ตัดเกรดในภาคทฤษฎีแบบอิงกลุ่ม โดยวิธีของ Dewey B Stuit ดังนี้  

1. ประเมินความสามารถของนิสิตแพทย์ทั้งกลุ่มว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ดีมาก ดี หรือประเมินว่าเกรด
เฉลี่ยทั้งกลุ่มประมาณเท่าใด  
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2. หาขีดจ ากัดล่าง โดยใช้ความสามารถของกลุ่ม ตามการพิจารณาของอาจารย์ ดังนี้ 
ระดับความสามารถ เกรดเฉลี่ยทั้งกลุ่มโดยประมาณ ค่าขีดจ ากัดล่าง 

ดีเลิศ 3.5 0.7 
ดีมาก 3.1 0.9 

ดี 2.8 1.1 
ที่มา ดร. พจน์ สะเพียรชัย ดัดแปลงจาก Robert L. Ebel “ Marking System” Measuring Educational 
Achievement, (New Delhi : Prentice - Hall of India Private Ltd., 1966) p.428  

 
3. หาค่า Median จากคะแนนดิบ เพราะเป็นค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด เมื่อการแจกแจงของคะแนนไม่เป็นโค้งปกติ  
4. หาค่า Standard deviation  
5. หาขีดจ ากัดล่างของเกรด A = Median + (ค่าขีดจ ากัดล่าง x SD)  
6. หาขีดจ ากัดล่างของเกรดอ่ืนๆ โดยใช้ค่าขีดความจ ากัดล่างของ A ลบทีละ 0.5 เรียงไปตามล าดับ  

ได้แก่ หาขีดจ ากัดล่างของเกรด B+ = Median + ((ค่าขีดจ ากัดล่าง – 0.5) x SD)  
หาขีดจ ากัดล่างของเกรด B = Median + ((ค่าขีดจ ากัดล่าง – 1) x SD) 
หาขีดจ ากัดล่างของเกรด C+ = Median + ((ค่าขีดจ ากัดล่าง – 1.5) x SD)  
หาขีดจ ากัดล่างของเกรด C = Median + ((ค่าขีดจ ากัดล่าง – 2) x SD)  
หาขีดจ ากัดล่างของเกรด D+ = Median + ((ค่าขีดจ ากัดล่าง – 2.5) x SD)  
หาขีดจ ากัดล่างของเกรด D = Median + ((ค่าขีดจ ากัดล่าง – 3) x SD)  
หาขีดจ ากัดล่างของเกรด F < ขีดจ ากัดล่างของเกรด D 

2. รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติเท่านั้น ตัดเกรดในภาคปฏิบัติแบบอิงเกณฑ์  
ถ้าเกรดเป็น เกรด S กับ U ใช้วิธีก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ > 60 %  
เกรด A-F ใช้ก าหนดเกณฑ์ที ่A = 80% และ C = 60%  
แล้วหาค่า interval = (80-60)/4 = 5 

3. รายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะแบ่งการตัดเกรดเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ตัดเกรดใน
ภาคทฤษฎีแบบอิงกลุ่ม โดยวิธีของ Dewey B Stuit และส่วนที่ 2 ตัดเกรดในภาคปฏิบัติแบบอิงเกณฑ์  
  และน าเกรดภาคทฤษฎีคูณด้วยจ านวนหน่วยกิตภาคทฤษฎี มารวมกับเกรดภาคปฏิบัติที่คูณด้วย
จ านวนหน่วยกิตภาคปฏิบัติ และน ามาหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชา ดังนี้ 
 

เกรดที่ได้ = (Level เกรดทฤษฎี x หน่วยกิตทฤษฎี) + (Level เกรดปฏิบัติ x หน่วยกิตปฏิบัติ) 
                                                    หนว่ยกิตของรายวิชา 
 

 ทั้งนี้รายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  นิสิตจะต้องผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ (เกรด
ไม่น้อยกว่า D) ในกรณีถ้าไม่ผ่านภาคใดภาคหนึ่ง จะถือว่าไม่ผ่านในรายวิชา  
 
หมายเหตุ   

1. การพิจารณาเกณฑ์วัดผลประเมินผลขึ้นอยู่กับมติของอาจารย์ประจ ารายวิชาและคณะกรรมการท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. การประเมินเจตคติ นิสิตต้องได้คะแนนในส่วนเจตคติในรายวิชานั้น ๆ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
50 หรือประเมินผ่าน ในกรณีถ้าไม่ผ่าน จะถือว่าไม่ผ่านในรายวิชา 
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การใช้ระบบบริการการศึกษา 

Http://Reg.buu.ac.th 
 

ระบบบริการการศึกษา เข้าถึงได้ที่ http://Reg.buu.ac.th ของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นระบบที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ให้บริการด้านการศึกษาส าหรับนิสิตและอาจารย์เป็นหลัก 
ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนจะต้องขอ username และ password ที่ส านักคอมพิวเตอร์ โดยประสานงาน
ผ่านทางงานบริหารงานบุคคลของคณะแพทยศาสตร์  

 
ตารางที ่1 สรุปรายละเอียดการให้บริการการศึกษา http://Reg.buu.ac.th 
 

อาจารย ์ นิสิต อ่ืนๆ 
ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา การลงทะเบียน, เพิ่มถอน

รายวิชา 
ปฏิทินการศึกษา 

อนุมัติผลการลงทะเบียน ตารางเรียน  รายละเอียดหลักสูตร 
ภาระการสอน 
 - บันทึกผลการเรียนนิสิตในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ 

ตารางสอบ 
 

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ค้นหาข้อมูลนิสิต งานส าเร็จการศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  
บันทึกถึงผู้เรียน แก้ไขประวัติส่วนตัว ทะเบียนรายชื่อ 
  สถิตินิสิต 
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ภาพที่ 1 จอแสดงผลระบบบริการการศึกษา http://Reg.buu.ac.th  
 
เมื่ออาจารย์เข้าใช้งานผ่านระบบบริการการศึกษา อาจารย์สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้

ดังนี้ 
1. ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. อนุมัติผลการลงทะเบียน 
3. ภาระการสอน 
4. ค้นหาข้อมูลนิสิต 
5. บันทึกถึงผู้เรียน 
6. การกรอกเกรด 
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ภาพที ่2 จอแสดงผลเมื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา 
 

 1. ภาระอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  ระบบฯ จะปรากฎรายชื่อนิสิตที่ให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งประวัตินิสิต ข้อมูลผลการเรียน ตาราง
เรียนของนิสิต และสถานภาพนิสิต เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนได้อย่าง
ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยงานบริหารงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จะเป็นผู้จัดสรรรายชื่อนิสิต
ให้กับอาจารย์  

 2. อนุมัติผลการลงทะเบียน 
  กรณีนิสิตที่ให้ค าปรึกษาลงทะเบียนแล้วต้องมีการ เพิ่ม – ลดรายวิชา หรือไม่ได้ลงทะเบียนใน

ช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องลงทะเบียนล่าช้า อาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ในการกดอนุมัติผลการ
ลงทะเบียนของนิสิตผ่านระบบบริการการศึกษา 

3. ภาระการสอน 
 ในเมนูภาระการสอนเป็นเมนูที่อาจารยเ์ข้าใช้งานเป็นประจ า โดยระบบฯ จะแสดงผลต่าง ๆ 

ดังนี้  
- รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ  
- รายชื่อ นิสิต วิทยานิพนธ์ ที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา 
- บันทึกเกรด 
- ตารางสอนที่อาจารย์เป็นอาจารย์ประจ ารายวิชาและเป็นผู้สอน  
- สถิติการลงทะเบียนของรายวิชาที่อาจารย์รับผิดชอบ 
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4. ค้นหาข้อมูลนิสิต 
 อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของนิสิตสังกัดคณะแพทยศาสตร์ได้โดยค้นหาผ่าน

รหัสนิสิตหรือชื่อ-นามสกุล 
5. บันทึกถึงผู้เรียน 
 กรณอีาจารย์ผู้สอนมีเอกสารการสอนต้องการให้นิสิตดาวน์โหลดเพ่ือการเรียนการสอน หรือ

เรื่องเร่งด่วนใด ๆ อาจารย์สามารถเขียนบันทึกถึงนิสิตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวก็จะปรากฏในระบบบริการ
การศึกษาเม่ือนิสิตเข้าระบบฯ 
 6. การกรอกเกรด 
  เมื่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ ารายวิชาประชุมหารือตัดสินผลเกรดรายวิชาเรียบร้อย
แล้ว อาจารย์ประจ ารายวิชาจะต้องเข้าระบบ http://reg.buu.ac.th เพ่ือกรอกเกรดเข้าระบบทะเบียน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

กดเข้าเมนู > ภาระการสอน 
> บันทึกเกรด 
> เลือกปีการศึกษา 
> เลือกรายวิชาที่จะตัดเกรด และเลือกกลุ่ม 

กรณี ชั้นคลินิก ให้เลือกกลุ่มเรียน ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
กลุ่มท่ี 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
> เลือก ปุ่ม A, B/ent 
> กรอกเกรด 
> บันทึกเกรด 
> พิมพ์ (Print) เกรด  

จากนั้น อาจารย์ประจ ารายวิชาลงนาม และส่งงานแพทยศาสตรศึกษาเพ่ือจะน าเสนอคณบดีลงนามต่อไป 
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ระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
http://Assess.buu.ac.th 

อาจารย์ผู้สอนควรตรวจสอบการประเมินผลการสอนโดยนิสิตอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งการตรวจสอบผลการประเมินผลการสอน 
สามารถเข้าถึงได้ที่ https://assess.buu.ac.th/ โดยอาจารย์ใช้ username และ password ที่ได้จากส านัก
คอมพิวเตอร์ ในการเข้าสู่ระบบฯ 
 
 

 

 
ภาพที่ 3 จอแสดงผลระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน https://assess.buu.ac.th 
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เมื่ออาจารย์เข้าระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่าน https://assess.buu.ac.th แล้ว 
อาจารย์สามารถตรวจสอบผลการประเมินผลการสอน ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ไม่ได้ประเมิน และสามารถสั่ง
พิมพ์รายงานการประเมินผลได้ โดยการประเมินผลได้แยกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงรายละเอียดรายงานการประเมินผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 | คู่ มื อ อ า จ า ร ย์  

การส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 
http://tqf.buu.ac.th 

 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งไฟล์เอกสาร มคอ.3 รายละเอียดการสอน ก่อนเปิดการเรียนการสอน 30 วัน

และ มคอ.5 รายงานการสอน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 30 วัน  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์ใช้ username และ password เดียวกัน
กับการเข้าสองระบบข้างต้น โดยจะมีจอแสดงผลดังภาพที่ 5  

 

ภาพที่ 5 จอแสดงผลระบบจัดการหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
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ขั้นตอนการกรอกข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 มีดังนี้  
 

ขั้นตอนที่ 1 กดเลือก มคอ 3/มคอ 5 ที่ กรอบเมนูทางซ้ายที่เขียนว่า "อาจารย์" 
 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ ปีการศึกษา และ ภาคเรียน ให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 กด "บันทึก มคอ 3/มคอ 5" รูปดินสอบนกระดาษ 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลไปทีละธง  กดปุ่ม “บันทึก” ข้อมูลที่ด้านล่างทุกหน้า ทุกธง จนธงสีแดงเปลี่ยนเป็นสี
เขียวทั้งหมด (ถ้ากดบันทึกไปทีละหน้า หากไม่เสร็จในการเข้าระบบคราวเดียว สามารถท าต่อได้เลยโดยไม่ต้อง
ย้อนกลับไปท าใหม่) 
 

 
 
 
 
 

ถ้ารายวิชาที่รับผดิชอบไม่
ขึ้นให้กดตรงนี้ค่ะ 
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ขั้นตอนที่ 5 กดย้อนกลับไปที่หน้ารวมวิชาทั้งหมด แล้วกด "ยืนยันส่ง มคอ 3/มคอ 5" รูป ลูกศรบนกระดาษ 
แล้วกดยืนยันตาม pop-up ที่เตือนขึ้นมา  

 
 

จากนั้น รูปหน้าคนบึ้งสีเทา (-_-) จะเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มสีเหลือง (^_^) นั่นหมายถึง การบันทึกข้อมูล 
มคอ. 3/ มคอ.5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    
          งานแพทยศาสตรศึกษา ห้อง 309  ชั้น 3 
          อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ โทร. 2315, 2316  
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งานบริการวิชาการและวิจัย 
นอกจากการเรียนการสอนจะเป็นภาระงานหลักของต าแหน่งอาจารย์แล้ว การวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่

อาจารย์ต้องด าเนินการเช่นกัน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงถึงสมรรถนะของอาจารย์ รวมถึงการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.,รศ.,ศ) ปัจจุบันรัฐบาลประกาศนโยบาย Thailand 4.0 ท าให้บทบาทของ
มหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม มีความเปลี่ยนแปลงโดยจะ
ไม่ใช่สถาบันที่ผลิตบัณฑิตเป็นหลักเท่านั้น แต่ยังต้องผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม เพราะนวัตกรรมคือหัวใจ
ของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12    

 
การขอรับทุนวิจัยจาก 3 แหล่งทุนส าคัญ 

 ทุนวิจัยเงินรายได้ส่วนงาน  คณะแพทยศาสตร์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานเป็นประจ าทุกปี โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน นโยบายการให้ทุนวิจัยของคณะฯ ซึ่งเน้นความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ทั้งนี้ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยควรศึกษารายละเอียดในประกาศรับ
ข้อเสนอการวิจัยฯ ของแต่ละปีเพื่อเตรียมเขียนข้อเสนอการวิจัยและส่งให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ทุนวิจัยเงินรายได้จากรัฐบาล  ทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยและ
พัฒนาทั้ง 3 แหล่งทุนนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นผู้ประกาศ
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยบน website มหาวิทยาลัย มีทั้งทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ บุคลากรสาย
สนับสนุน การเปิดรับทุนและประกาศผลช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม   

 ทุนวิจัยจากภายนอก  อาจารย์ที่สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัยกับแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
หากเป็นหน่วยงานราชการมักจะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยในช่วงปลายปีงบประมาณ ช่วงเดือน
มิถุนายน – กันยายน  ส่วนทุนวิจัยจากภาคเอกชนขึ้นอยู่กับแหล่งทุนนั้น ๆ ผู้สนใจขอรับทุนควร
ศึกษารายละเอียดในประกาศของแหล่งทุนให้ชัดเจน  

 
การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยด้วยการอบรม 

สิ่งส าคัญของการการเริ่มต้นท าวิจัยอย่างมีคุณภาพ คือ ความพร้อมของผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท าวิจัย ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบังคับชัดเจนเกี่ยวกับการท าวิจัยใน
มนุษย์ หรือแหล่งทุนยังไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติ แต่การท าวิจัยทางคลินิก อาจารย์แพทย์ควรต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรส าคัญอย่างน้อย 2 หลักสูตร ได้แก่ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP : Good Clinical 
Practice)  และ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical  Principles and Human 
Subject Protection)  

มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมทั้ง 2 หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี คณะฯ ก็มีการจัดอบรมเป็นระยะ ๆ อาจารย์
สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือผู้ที่ไม่มีเวลาก็สามารถอบรมผ่านระบบ Online ของสถาบันอ่ืน ได้  

นอกจากนี ้ ผู้วิจัยยังต้องรอบรู้เรื่องข้ันตอน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยทั้ง
ของสถาบัน และประเทศท่ีท าวิจัยด้วย 
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การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
คณะฯ มีทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับบุคลากรคณะฯ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้

ขอรับทุนเผยแพร่ต้องน าหลักฐานการตอบรับผลงานเพ่ือน าเสนอมาประกอบการขอรับทุนและด าเนินการตาม
รายละเอียดของประกาศ คณะฯ จัดสรรทุนเผยแพร่นี้ตลอดปีงบประมาณ 

นอกจากการสนับสนุนทุนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้ว  คณะฯ ยังมชี่องทางในการตีพิมพ์ผลงาน  
ภายในวารสารวิชาการ “บูรพาเวชสาร” ซึ่งออกปีละ 2 ฉบับ และจัดกลุ่มอยู่ใน TCI  กลุ่มท่ี 2  ผู้ส่งผลงาน
เพ่ือตีพิมพ์ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ ThaiJo ของ TCI  

เมื่อผู้วิจัยส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือผู้ที่สามารถน าผลงานไปจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ก็สามารถยื่นขอรับเงินรางวัลตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องได้ 
 
การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเป็นกิจกรรม/โครงการที่เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม นอกเหนือจาก
ส่วนของบริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย)  เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบหา
รายได้   

การอบรมความรู้แบบให้เปล่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  การออกหน่วยบริการทาง
การแพทย์ เป็นต้น การจัดกิจกรรม/โครงการเหล่านี้ เกิดจากความร่วมมือในระดับสาขา หน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันเฉลี่ยตลอดปี  ปัจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ หลักสูตร
อบรมอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส าหรับแพทย์ 2 เดือน จัดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม,  งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จัดช่วงเดือนกันยายน, งานประชุมนานาชาติจัดช่วงเดือนมกราคม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    
       งานบริการวิชาการและวิจัย ห้อง 401  ชั้น 4 
       อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์  โทร. 2401-2402  
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ภาระงานคณาจารย์ประจ า 
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การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 คณะแพทยศาสตร์ โดยงานบริหารงานบุคคล ได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure) เรื่อง
การขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับคณาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ไว้แล้ว รายละเอียดดังนี้ 
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35 | คู่ มื อ อ า จ า ร ย์

คุณสมบัติ และ ผลงาน การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ประจ า) (แก้ไขครั้งที่ 4) 
ต าแหน่งที่ขอ

แต่งตั้ง 
คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติท่ัวไป ผลงานสอน ผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1. บรรจุต าแหน่งอาจารย์
ด้วยวุฒิ ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี   
2. บรรจุต าแหน่งอาจารย์
ด้วยวุฒิ ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ป ี
3. บรรจุต าแหน่งอาจารย์
ด้วยวุฒิ ป.เอก ไม่น้อยกว่า 
1 ปี และพ้นระยะทดลอง
ปฏิบัติงาน 
(แพทย์เฉพาะทาง เทียบเท่า
วุฒิ ป.เอก ตามบันทึก
ข้อความ กองบริการการศึกษา 
ที่ ศธ 6602.5/2115 ลงวันท่ี 
5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง 
ตอบข้อหารือการเทยีบวุฒิ
การศึกษา เพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ) 

1. เป็นพนักงานเต็มเวลา
ต าแหน่งอาจารย์ และผ่าน
การทดลองการปฏิบัติงาน 
2. มีผลการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการของ
คณาจารย์ พ.ศ.2562 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

1. มีช่ัวโมงสอนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า ที่
สร้างตามหลักการศึกษา ทุกคาบ หรือทุกช่ัวโมง ไม่ว่าจะ
เป็นภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม ท่ีผู้เสนอ
เป็นผู้สอน  
กรณี รายวิชานั้น สอนร่วมกันหลายคน ให้ผู้เสนอ จัดท า
เอกสารประกอบการสอนทุกหัวข้อ ที่ผู้เสนอเป็นผู้สอน  
(รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ) (ไม่ใช่ PowerPoint) 
และใช้ประกอบการสอนแล้ว 1 ฉบับมีคุณภาพในระดับด ี
2. มีเทคนิคการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ ในระดับดี
3. มีผลความพึงพอใจของนิสิตต่อเทคนิคการสอน ในระดับดี
4. มีความช านาญในการสอน
5. มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ท่ีถูกต้อง
ตามหลักการศึกษา 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง    หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

1 รายการ  หรือ
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  1 เรื่อง

หรือ
4. ผลงนวิจัย 1 เรื่อง และต าราหรอืหนังสือ 1 เล่ม

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการทุกประเภท  ต้องได้รับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
**ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่  (ผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม, ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การเรยีนรู้,  ผลงานวิชาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ, 
กรณีศึกษา และ  งานแปล)** 
** สัดส่วนผลงานวิจัย ผูด้ าเนินการหลัก corresponding 
author และแตล่ะงานวิจยัมีได้เพยีงคนเดียว** 

    หมายเหตุ  ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณุสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 



36 | คู่ มื อ อ า จ า ร ย์  

คุณสมบัติ และ ผลงาน การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ประจ า) (แก้ไขครั้งที่ 4) 
 

ต าแหน่งที่ขอ
แต่งตั้ง 

คุณสมบัติเฉพาะ ผลงานสอน ผลงานทางวิชาการ 

รองศาสตราจารย ์ ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลยัมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

1. มีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหรือเทียบเท่า ที่สร้างตามหลัก
การศึกษา ทุกคาบ หรือทุกช่ัวโมง ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎี หรือ
ภาคปฏิบตัิ หรือภาคสนาม ท่ีผู้เสนอเป็นผู้สอน  
กรณี รายวิชานั้น สอนร่วมกันหลายคน ให้ผู้เสนอ จัดท าเอกสารค าสอน
ทุกหัวข้อ ที่ผู้เสนอเป็นผูส้อน  (รวมกันต้องไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
(ไม่ใช่ PowerPoint) และใช้ประกอบการสอนแล้ว 1 ฉบับมีคณุภาพใน
ระดับด ี
2. มีเทคนิคการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ ในระดับดี  
3. มีผลความพึงพอใจของนิสิตต่อเทคนิคการสอน ในระดับด ี
4. มีความช านาญพิเศษในการสอน 
5. มีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต ท่ีถูกต้องตามหลกั
การศึกษา 
 

วิธีท่ี 1 
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และ หนังสอืหรือต ารา 1 เล่ม  หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ 1 เรื่อง 
และ หนังสือหรือต ารา 1 เล่ม    หรือ  
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานรรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ หนังสอืหรือ
ต ารา 1 เลม่     

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการทุกเรื่องในแบบท่ี 1 ต้องมีคุณภาพอยูใ่น 
ระดับดี และไดร้ับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

วิธีท่ี 2 
1. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง (คุณภาพ2 เรื่องดมีาก) หรือ 
2. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง (คุณภาพ 2 เรื่องดีมาก) และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น 1 เรื่อง หรอื 
3. ผลงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง  (คุณภาพ 2 เรื่องดีมาก)และผลงา
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง 
หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการทุกเรื่องในแบบท่ี 2 ต้องได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการทกุประเภท  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด  

**ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม, ผลงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรยีนรู้,  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบาย
สาธารณะ, กรณีศึกษา และ  งานแปล)** 

** สัดส่วนผลงานวิจยั ผู้ด าเนินการหลัก corresponding author และแต่ละงานวิจัยมี
ได้เพียงคนเดียว** 

หมายเหตุ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณุสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 



37 | คู่ มื อ อ า จ า ร ย์

คุณสมบัติ และ ผลงาน การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ประจ า) (แก้ไขครั้งที่ 4) 
ต าแหน่งที่ขอ

แต่งตั้ง 
คุณสมบัติเฉพาะ ผลงานสอน ผลงานทางวิชาการ 

ศาสตราจารย ์ ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลยัมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

วิธีท่ี 1 
1. ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 5 เรื่อง และหนังสือหรือต ารา 1 เล่ม  หรือ
2. ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  1 เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ๆ หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกัน  5 เรื่อง และ หนังสือหรือต ารา 1 เล่ม  
หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการทุกเรื่องในแบบท่ี 1 ต้องมีคุณภาพอยูใ่น ระดับดีมาก 
และได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

วิธีท่ี 2 
1. ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  5 เรื่อง  หรือ
2. ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 1 เรื่อง  และ ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ระดับ
นานาชาติ หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกัน 5 เรื่อง  
หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการทุกเรื่องในวิธีที่ 2 ต้องมีคุณภาพอยู่ใน ระดับดเีด่น และ
ได้รับการเผยแพรต่ามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด 

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการทกุประเภท  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
**ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  (ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม, ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้,  ผลงานวชิาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ, กรณีศึกษา และ 
งานแปล)** 

** สัดส่วนผลงานวิจยั ผู้ด าเนินการหลัก corresponding author และแต่ละงานวิจัยมีได้เพียงคน
เดียว** 

หมายเหตุ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคณุสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 

       สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 
       อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์  โทร. 2223-2225 
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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

ด้วย  ก.พ.อ.  ได้ออกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งก าหนดให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ในวารสารทางวิชาการจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวเท่านั้น  และ 
โดยที่ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ประกอบกับปัจจุบัน
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  บางรายการได้ถูกยุบเลิก
และได้มีฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเกิดขึ้นใหม่
อีกเป็นจ านวนมาก  ก.พ.อ.  จึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื่อฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้มีความทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และสามารถรองรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และ
เอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.   

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผลงานทางวิชาการส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
และประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ  ณ  วันที่  
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



  ๓.๑ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ERIC,  MathSciNet,  Pubmed,  Scopus,  
Web  of  Science  (เฉพาะในฐานข้อมูล  SCIE,  SSCI  และ  AHCI  เท่านั้น),  JSTOR  และ  Project  Muse   

  ๓.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ  ได้แก่  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  
Citation  Index - TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่  ๑  และกลุ่มที่  ๒ 

ข้อ ๔ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งได้เผยแพร่  
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. 

ความในวรรค  ๑  ให้ ใช้บังคับแก่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีหนังสือรับรอง   
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าให้เผยแพร่ได้แล้วด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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