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ระเบียบการฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
Practicum Regulation for Medical Student at Burapha University Hospital  

 
๑. การเข้าเรียนต้องเซ็นชื่อก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยลงเวลาตามจริง (Student must be signed prior 

to attend, by the exactly time at ward) 
 ถ้านิสิตไม่เซ็นชื่อเข้าเรียน ถือว่าขาดเรียน (Without any signed is mean absence) 
 ถ้านิสิตเข้าเรียนช้ากว่า ๑๕ นาที ถือว่าเข้าเรียนสาย ถ้าสาย ๒ ครั้งถือว่าขาดเรียน (For the 

students who arrive ward over 15 minutes late, they are considered late. The 
twice late means absence.) 

๒. ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล หักคะแนนร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาคปฏิบัติ  ในแต่ละครั้ง (Absent 
without the report, deduct 10 % of the total point in each clinical practicum.) 
 ขาดเรียนให้ส่งใบลากิจหรือลาป่วย และให้ประธานสาขาวิชาลงนามอนุมัติ (In necessary 

absent, the student must report the note of absent and approved by the 
head of a department.)  

๓. ขาดความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (Ignored any responsibility to assigned task) 
 ขาดเวรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (Absent without the proper reason) 
 ไม่รับคนไข้ โดยไม่มีเหตุผลสมควร (Rejected cases assignment without the reason) 
 ไม่ท า topic ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหัวข้อนั้น (ถ้ามี) (Did not report the 

assigned topic as the responsible person) (If any) 
 ส่งรายงานไม่ครบถ้วน หรือไม่ส่งรายงานเป็นระยะตามที่ก าหนด (ถ้ามี) (Report 

incomplete task or do not periodically report it as assigned.) (If any) 
๔. ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านจริยธรรม เช่น (Ethical misconduct indicated as;)  

 แต่งกายไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม (Inappropriate dress) 
 มีกิริยาวาจาไม่สุภาพกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยหรือผู้ร่วมงาน (Express impolite both in 

speech and acts to the patient, relatives or colleagues) 
 ก่อเหตุทะเลาวิวาท (Cause controversy) 
 ก่อเหตุไม่เหมาะสมด้านชู้สาว (Wrongful acts in endearment) 
 ความประพฤติอันส่อเจตนาทุจริต เช่น ลอกรายงาน แก้ไขวันที่รับคนไข้ ให้เพ่ือนเขียน

รายงานให้ และกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านจริยธรรมอ่ืน ๆ (The implicit intent 
corruption scandal such as copy the report, modified the patient admit date, 
let friend wrote the report, and others ethical misconduct.)  

๕. หากพบว่านักศึกษามีการกระท าผิดระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะ
ด าเนินการสอนสวน โดยทีมระดับภาควิชา หรือ คณะกรรมการวิชาการและวิจัย หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และการก าหนดโทษขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการ  
(For the student who offends one of these regulations, he/she will be investigated by 
the Faculty of Medicine Burapha University, a department team, the academic 
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committee, the research academic and foreign affairs committee and the executive 
board committee. To impose a penalty up to the discretion of the Board.) 

๖. ทั้งนี้นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามแนวทางการฝึกปฏิบัติตามที่หลักสูตรของสถาบันของตนก าหนดควบคู่
ไปด้วย ในระหว่างการปฏิบัตงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาแห่งนี้ (Students must follow 
the practice guidelines set by their respective institute curriculums side by side 
during their practicum at Burapa University Hospital.) 

 


