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นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  รุ่นท่ี 20 

ปีการศึกษา 2561 

 
 

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 



 ๒ 

สถาบนัสมทบ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 

ทีต่ั้งและอาณาเขต 

 

 ตั้งอยูเ่ลขท่ี  49  ถนนชา้งเผือก  ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา มีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน  136  ไร่ 82  

ตารางวา  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ จดกบั ท่ีดินของเอกชน 

 ทิศใต ้  จดกบั ลาํตะคลองท่ีมีตล่ิงสูงชนั 

ทิศตะวนัออก จดกบั ถนนชา้งเผอืกซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่งถนนมิตรภาพเสน้ในและ 

ถนน มิตรภาพเสน้นอก 

 ทิศตะวนัตก จดกบั ถนนมหาราช 

 

ประวตัคิวามเป็นมาและการพฒันา 

 

 วนัท่ี   28  กันยายน  2452  ได้เร่ิมก่อตั้ งข้ึนตามประกาศจัดตั้ งสุขาภิบาล  ต.โพธ์ิกลาง โดยได้มีการก่อตั้ ง

โรงพยาบาลข้ึน 2 แห่ง คือ 

1.  โรงพยาบาลสุขาภิบาลที ่1  รับรักษาผูป่้วยโรคทัว่ไปท่ี   ต.โพธ์ิกลาง   อ.เมือง   จ.นครราชสีมา 

2.  โรงพยาบาลสุขาภิบาลที่ 2 รับรักษาผู ้ป่วยโรคติดต่อ ตั้ งอยู่ท่ี  ต.สวนหม่อน อ.เมือง                      จ.

นครราชสีมา ต่อมาไดย้า้ยโรงพยาบาลสุขาภิบาลท่ี 1 จาก  ต.โพธ์ิกลางมารวมกบัโรงพยาบาลสุขาภิบาลท่ี 2  

ต.สวนหม่อนและเรียกวา่ โรงพยาบาลสวนหม่อน 

  วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2478 ไดโ้อนกิจการของโรงพยาบาลสุขาภิบาลหรือโรงพยาบาล  

สวนหม่อนไปสงักดัเทศบาลเมืองนครราชสีมา และเรียกช่ือวา่ โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครราชสีมา 

  วนัท่ี 1 กันยายน 2497 ได้โอนกิจการโรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครราชสีมา ไปสังกัดกรมการแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุขและเรียกช่ือใหม่วา่ โรงพยาบาลเมืองนครราชสีมา จดัระดบัเป็นโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั 

  ในปี พ.ศ. 2517 โรงพยาบาลเมืองนครราชสีมา ไดรั้บการพิจารณาให้จดัตั้งเป็น โรงพยาบาลศูนยแ์ห่งหน่ึง

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 วนัท่ี 5 กนัยายน 2524  เพ่ือเป็นการเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 9 และในวโรกาส

สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี กระทรวงไดน้าํความกราบบงัคมทูล 

พระกรุณา พระราชทานช่ือเป็น “โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” 
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ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลนิิก  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ช่ือย่อ “ ศพค. ” จดัตั้งข้ึนตามคาํสั่งสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ี 

1168/2541 ลงวนัท่ี 6  พฤศจิกายน  2541  เพ่ือดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาแพทยร์ะดบัคลินิกของ

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท  ซ่ึงเป็นโครงการร่วมดาํเนินการผลิตแพทยร์ะหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ

ทบวงมหาวทิยาลยัเพ่ือช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแพทยแ์ละการกระจายตวัของแพทยไ์ปปฏิบติังานในโรงพยาบาลของ

รัฐ โดยเฉพาะในเขตต่างจงัหวดัหรือเขตชนบทท่ีขาดแคลนแพทยป์ฏิบติังาน  ลกัษณะพิเศษของโครงการคือ คดัเลือก

นกัศึกษาแพทยจ์ากชนบทเรียนในชนบทและกลบัไปทาํงานในภูมิลาํเนา โดยมหาวิทยาลยัมหิดลอนุมติัรับโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันสมทบในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยข์อง

มหาวทิยาลยัมหิดล 

อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา  เป็นอาคารท่ีทาํการคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 3 ชั้น ก่อสร้างดว้ยเงินงบประมาณ

จดัสรรสําหรับโครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท โดยเฉพาะในปี 2538  การก่อสร้างระหว่างวนัท่ี 1  เมษายน  2539 – 22  

กันยายน  2540 ทําพิธีเปิดอาคารโดยฯพณฯ นายกร ทัพพะรังสี     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  21  สิงหาคม  2542 และไดท้าํการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม และในปี 2549 ไดท้าํการก่อสร้างอาคาร

เพ่ิมเติม เป็นอาคาร 4 ชั้นติดกบัอาคารเดิมในวงเงิน 15,900,000 บาท  เพ่ือเป็นท่ีทาํการต่างๆ  เช่น  ห้องสมุด ห้องเรียนดว้ย

ส่ืออิเลคทรอนิกส์ หอ้งเรียนดว้ยหุ่นการศึกษาเป็นตน้  

  

รายการ ความจุ จาํนวน 

หอ้งบรรยายรวม 150 1 

หอ้งเรียน 30 1 

หอ้งเรียน 20 4 

หอ้ง E-learning 32 1 

หอ้งปฏิบติัการ 30 2 

หอ้งประชุม 20 2 

หอ้งประชุม 50 1 

หอ้งสมุด - 1 
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แผนผงัโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

 
 

ลกัษณะการดําเนินงาน 

 

 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมีหนา้ท่ีจดัการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กบันกัศึกษาแพทย ์     ในโครงการ

ผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท  ซ่ึงร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัมหิดล  โดยคดัเลือกนกัศึกษาจากนกัเรียนท่ีเรียนจบชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี  6  จากโรงเรียนในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  บุรีรัมย ์ สุรินทร์และจงัหวดัชยัภูมิ เพ่ือไปเรียนในชั้นปีท่ี 1, 2 และภาค

การศึกษาตน้ของชั้นปีท่ี 3 ท่ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ส่วนช่วงภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 3  และในชั้นปีท่ี  

4  - 6 จะศึกษาท่ีศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  เม่ือสอบผา่นการศึกษาชั้นปีท่ี 6 แลว้

จะไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตของมหาวทิยาลยัมหิดล 
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เร่ิมรับนกัศึกษาแพทยม์าแลว้ทั้งหมด 22 รุ่น ดงัน้ี 

 

นักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา จาํนวน (คน) 

รุ่นท่ี 1 2540 16 

รุ่นท่ี 2 2541 24 

รุ่นท่ี 3 2542 32 

รุ่นท่ี 4 2543 34 

รุ่นท่ี 5 2544 32 

รุ่นท่ี 6 2545 32 

รุ่นท่ี 7 2546 32 

รุ่นท่ี 8 2547 32 

รุ่นท่ี 9 2548 32 

รุ่นท่ี 10 2549 32 

รุ่นท่ี 11 2550 45 

รุ่นท่ี 12 2551 48 

รุ่นท่ี 13 2552 48 

รุ่นท่ี 14 2553 48 

รุ่นท่ี 15 2554 48 

รุ่นท่ี 16 2555 48 

รุ่นท่ี 17 2556 48 

รุ่นท่ี 18 2557 38 

รุ่นท่ี 19 2558 48 

รุ่นท่ี 20 2559 48 

รุ่นท่ี 21 2560 41 

รุ่นท่ี 22 2561 47 
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    บนัทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก     โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    โทร. 5222, 5223 

ที ่นม 0027.124/                               วนัท่ี        พฤศจิกายน 2551 

เร่ือง ขออนุมติักาํหนดระเบียบศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกฯ วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาของ

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พ.ศ. 2551 
 

เรียน ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
  

ด้วยศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จดัทําระเบียบ

ศนูย์แพทย-ศาสตรศกึษาชัน้คลินิกฯ วา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาของศนูย์

แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลินิก พ.ศ. 2549  
  

ทั้งน้ีเพื่อพฒันาการประเมินผลของนกัศึกษาแพทยใ์หมี้มาตรฐาน สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

แพทยศาสตร- บณัฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 และประกาศคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

เร่ือง แนวปฏิบติัสาํหรับการศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2545 จึงขอแกไ้ขระเบียบศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พ.ศ. 2551 

เพื่อเป็นแนวทางการดาํเนินการทั้งของหน่วยงานและใหน้กัศึกษาปฏิบติั โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ี

แนบมาดว้ยน้ี 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบดว้ย   ขอไดโ้ปรดอนุมติัและลงนามระเบียบดงักล่าวดว้ย  จะ

เป็นพระคุณ 

 

 

(นายโยธี ทองเป็นใหญ่) 

ผูอ้าํนวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 



 ๗ 

 

ระเบียบศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลนิิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

พ.ศ. 2551 
 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดม้อบหมายใหโ้รงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมผลิตแพทยก์บั

มหาวิทยาลยัมหิดล ตามโครงการผลิตแพทยเ์พื่อชาวชนบท โดยให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จดัการเรียนการสอนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาคปลาย ถึงชั้นปีท่ี 6 เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและ

การประเมินผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงขอออกระเบียบการ

ประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ประเมินผล ดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้  1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกฯ ว่าด้วยการประเมินผล

การศึกษาของนกัศึกษาของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พ.ศ. 2551” 
 

ขอ้  2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคบัสําหรับนักศึกษาตั้ งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไปหรือจนกว่าจะมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลง 

 

ขอ้  3  ให้ยกเลิกระเบียบศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก     โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา    
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พ.ศ. 2549 
 

ขอ้  4  สิทธิเพ่ือการประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษา 

4.1 นกัศึกษาตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบ 

4.2 นกัศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จะไม่มีสิทธ์ิสอบ 

4.3 นกัศึกษาท่ีไม่ส่ง Logbook หรือไม่ส่งรายงานรวมถึงส่งรายงานไม่ครบก่อนสอบ จะไม่มีสิทธ์ิสอบ ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของภาควชิา 

4.4 นกัศึกษาตอ้งผา่นโดยไดส้ญัลกัษณ์ S ในหมวดเจตคติและทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ 

 จึงจะมีสิทธ์ิสอบ หากไดส้ญัลกัษณ์ U ในหมวดน้ีจะตอ้งเรียนซํ้ า 

4.5 นกัศึกษาตอ้งผา่นขอ้กาํหนดเพ่ือการประเมินของภาควชิา 
4.6 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จะสามารถข้ึนเรียนชั้นปีท่ี 2 ได ้ จะตอ้งมีแตม้เฉล่ียสะสมในชั้นปีท่ี 1 ไม่ตํ่ากวา่ 

2.00 และไม่มีรายวชิาใดได ้F 
4.7 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จะสามารถข้ึนเรียนชั้นปีท่ี 3 ได ้จะตอ้งมีแตม้เฉล่ียสะสมตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง 2 ไม่

ตํ่ากวา่  2.00  และไม่มีรายวชิาใดท่ีเรียนในชั้นปีท่ี  1  ไดต้ ํ่ากวา่  D และในชั้นปีท่ี 2 และ 3 



 ๘ 

 ภาคการศึกษาตน้ ไดต้ ํ่ากวา่  D+ 

4.8 นักศึกษาชั้นปีท่ี  3  จะสามารถขา้มไปศึกษาต่อท่ีศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  ตามประกาศไว ้ 

จะตอ้งไดแ้ตม้เฉล่ียสะสม  ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง 3 ภาคการศึกษาตน้ ไม่ตํ่ากวา่ 2.00 และไม่มีรายวชิาใด

ท่ีเรียนในชั้นปีท่ี 2 และ 3 ไดต้ ํ่ากวา่  D+ 

4.9 นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย ถึงชั้นปีท่ี 6 ตอ้งไม่มีรายวิชาใดท่ีเรียนท่ีศูนยแ์พทยศาสตร-

ศึกษาชั้นคลินิก  ท่ีไดเ้กรดตํ่ากวา่ C หรือไดส้ญัลกัษณ์ U 

 

 ขอ้  5  ระเบียบและส่ิงควรรู้สาํหรับนกัศึกษา 

5.1 การลงโทษนกัศึกษาท่ีทุจริตในการสอบเป็นอาํนาจภาควิชาร่วมกบัคณะกรรมการงานประเมินผล

และ/หรือคณะกรรมการบริหารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี 

ดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 พิจารณาให้ได ้F ในรายวิชาท่ีพยายามทุจริต โดยนาํเอกสาร วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ท่ี

ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ห้องสอบ กรณีน้ีให้หมายรวมถึงนกัศึกษาท่ีกระทาํการหรือดาํเนินการ

ใดๆ ใหน้กัศึกษาผูอ่ื้นคดัลอกขอ้มูลดว้ย 

5.1.2 พิจารณาใหไ้ด ้ F ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น เม่ือทุจริตในการสอบ 

โดยกระทาํการคดัลอกหรือทาํวธีิอยา่งใดๆ ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเน้ือหาในการสอบ หรือจาก

นกัศึกษาผูอ่ื้น หรือกระทาํการดว้ยวธีิอยา่งใดๆ ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลเน้ือหาในเน้ือหาขอ้สอบ

ของตนเองดว้ย 

5.1.3 พิจารณาใหไ้ด ้ F ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น   และใหพ้กัการศึกษา

ในภาคการศึกษาถดัไปไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา เม่ือนกัศึกษากระทาํการหรือดาํเนินการ

ใดๆ ใหไ้ดม้าซ่ึงเน้ือหา ขอ้มูลในการสอบหรือเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในการสอบ ซ่ึงความผิด

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีภาควชิาร่วมกบัคณะกรรมการงานประเมินผลและ/หรือ

คณะกรรมการบริหารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก พิจารณาวา่เป็นความผิดหรือเป็น

ความผิดทางกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใดกาํหนดไว ้ โดยนกัศึกษาจะถูกดาํเนินคดีตาม

กฎหมายดว้ย 

5.1.4 รายงานอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดลเม่ือเห็นสมควรให้นกัศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ   พน้

จากสภาพการเป็นนกัศึกษา เม่ือนกัศึกษากระทาํการทุจริตหรือพยายามกระทาํการทุจริตซํ้ า

หลงัจากเคยไดรั้บการตกัเตือนแลว้ 

 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของภาควิชาร่วมกบัคณะกรรมการงานประเมินผลและ/หรือคณะกรรมการ

บริหารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

5.2 การลาและการขาดเรียน 

5.2.1 การลาป่วย เม่ือนกัศึกษาป่วยไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หป้ฏิบติัดงัน้ี 

5.2.1.1 แจง้หรือใหเ้พ่ือนนกัศึกษาแจง้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบประจาํสายโดยเร็วท่ีสุด 

5.2.1.2 ส่งใบลาป่วยพร้อมแจง้สาเหตุท่ีหวัหนา้ภาควชิา และแจง้นกัวชิาการภาควิชาทราบ 

5.2.1.3 นกัศึกษาท่ีเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบติังานนานกวา่ 3 วนัติดต่อกนั  

ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์



 ๙ 

5.2.2 การลากิจ นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

5.2.2.1 แจง้ใหอ้าจารยป์ระจาํสายทราบล่วงหนา้ 

5.2.2.2 ส่งใบลากิจท่ีหัวหนา้ภาควิชาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ เพ่ือพิจารณาวา่ควร

ใหล้าหรือไม่ 

5.2.2.3 นกัศึกษาสามารถลาไดเ้ม่ือรับอนุมติัจากหวัหนา้ภาคแลว้เท่านั้น 

5.2.2.4 ถ้าวนัท่ีลาตรงกับวนัท่ีนักศึกษาอยู่เวรนักศึกษาจะต้องแลกเวรล่วงหน้าให้

เรียบร้อยก่อน 

5.3 การลงทะเบียนเรียนซํ้ า 

5.3.1 ในรายวิชาท่ีไดส้ัญลกัษณ์ F หรือ W หรือไดส้ัญลกัษณ์ U หรือคณะกรรมการประจาํคณะ 

หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นว่าควรเรียนซํ้ า นักศึกษาต้อง

ลงทะเบียนเรียนซํ้ า ถา้รายวชิานั้นเป็นรายวชิาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวชิาอ่ืนแทน

ก็ได ้ 

5.3.2 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซํ้ าในรายวิชาท่ีเรียนแลว้เพ่ือให้แตม้เฉล่ียสูงข้ึน แต่ตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะ 

5.3.3 นกัศึกษาอาจขอลงทะเบียนเรียนซํ้ าในแต่ละรายวิชา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ าแต่ซํ้ า

ไดไ้ม่เกิน  2  คร้ัง  (นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวชิาไดเ้พียง 3 คร้ัง หรือ 

คร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไดรั้บการประเมินผลว่า “ผ่าน” มิฉะนั้นจะส้ินสภาพการเป็นนักศึกษา

โดยไม่ตอ้งพิจารณาหรือคาํนึงถึงแตม้เฉล่ียสะสม) ยกเวน้กรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุญาตให้

ลาพกัการศึกษา  ตามขอ้ 5.4.1.1  5.1.1.2 และ 5.1.1.3 

5.4 การลาพกัการศึกษา 

5.4.1 นกัศึกษาอาจยืน่คาํร้องขอลาพกัการลาพกัการศึกษา ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

5.4.1.1 ถูกเกณฑ ์หรือระดมรับราชการทหารกองประจาํการ 

5.4.1.2 ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซ่ึงคณะกรรมการ

ประจาํคณะเห็นวา่สมควรสนบัสนุน 

5.4.1.3 เม่ือนกัศึกษามีความจาํเป็นส่วนตวั  อาจยืน่คาํขอลาพกัการศึกษาได ้ แต่ตอ้งมีแตม้

เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00  

การลาพกัการศึกษาตามขอ้ 5.4.1 น้ี ใหน้กัศึกษายืน่คาํร้องต่อผูอ้าํนวยการศูนยแ์พทยศาสตร-

ศึกษาชั้นคลินิก และ/หรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย

เป็นผูพิ้จารณา 

5.4.2 เม่ือนกัศึกษามีเหตุสุดวสิัยจาํตอ้งลาพกัการศึกษา ดว้ยเหตุผลนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 

5.4.1.1 ใหย้ื่นคาํร้องลาพกัการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด และใหค้ณะกรรมการประจาํคณะหรือผูท่ี้

คณะกรรมการประจาํคณะมอบหมายเป็นผูพิ้จารณา 

5.4.3 การลาพกัการศึกษาตามขอ้ 5.4.1.1 และ 5.4.1.2 ใหอ้นุมติัไดค้ร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ ถา้มีความจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาต่อไปอีก ใหย้ืน่คาํร้องลาพกัการศึกษาใหม่ 

5.4.4 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพกัการศึกษา ให้นับเวลาท่ีลาพกัอยู่ในระยะเวลา

การศึกษาด้วย ยกเวน้นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 5.4.1.1 และ 

5.4.1.2 



 ๑๐ 

5.4.5 ระหวา่งท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งรักษาสภาพการเป็นนกัศึกษา โดย

ชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้ นจะถูกจําหน่ายช่ือออกจาก

มหาวทิยาลยัมหิดล 

5.4.6 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา เม่ือกลบัเขา้ศึกษาจะตอ้งยืน่คาํร้องขอกลบัเขา้

ศึกษาต่อผูอ้าํนวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และ/หรือคณะกรรมการท่ีไดรั้บ

มอบหมาย และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ก่อนกาํหนดวนัชาํระคา่ธรรมเนียมการศึกษา ไม่

นอ้ยกวา่ 1 สปัดาห์  

5.5 การลงทะเบียนเรียน 

นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนตามรายวชิาและจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

5.6 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวชิา 

5.6.1 นกัศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชาไดต้่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารย ์  ท่ี

ปรึกษา และ/หรือภาควชิาร่วมกบัคณะกรรมการงานประเมินผล โดยถือเกณฑก์ารพิจารณา

ดงัต่อไปน้ี 

5.6.1.1 การขอเพิ่มรายวิชา จะตอ้งกระทาํภายใน 2 สัปดาห์ นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

นั้นๆ หรือภายในสปัดาห์แรกจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 

5.6.1.2 การขอลดรายวิชา จะตอ้งกระทาํภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือภายใน

สปัดาห์แรกนบัจากวนัเร่ิมการศึกษารายวชิาซ่ึงมิไดเ้ปิดสอนพร้อมกบัการเปิดภาค

การศึกษา และไม่บนัทึกรายวชิาท่ีขอลดลงในใบแสดงผลการศึกษา 

5.6.1.3 การขอถอนรายวชิา จะกระทาํไดเ้ม่ือพน้สัปดาห์ท่ี 2 นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา

ปกติ หรือเม่ือพ้นสัปดาห์แรกจากวนัเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือเม่ือพ้น

สปัดาห์แรกนบัจากวนัเร่ิมการศึกษารายวชิาซ่ึงมิไดเ้ปิดสอนพร้อมกบัการเปิดภาค

การศึกษา จนถึงหน่ึงสัปดาห์ก่อนสอบส้ินสุดรายวิชานั้น และจะบนัทึกรายวชิาท่ี

ขอถอนลงในใบแสดงผลการศึกษา เป็นสญัลกัษณ์ W 

  

ขอ้  6  การกาํหนดเกณฑพิ์จารณาผลการศึกษา 

นักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย ถึงชั้นปีท่ี 6 ถา้มีรายวิชาใดท่ีเรียนท่ีศูนยแ์พทยศาสตร-

ศึกษาชั้นคลินิก ไดเ้กรดตํ่ากวา่ C ใหพิ้จารณาตามเกณฑด์งัน้ี  

6.1 กรณีนกัศึกษาไดผ้ลการประเมินเบ้ืองตน้เป็น D หรือ D+ ใหพิ้จารณาดงัน้ี 

6.1.1 นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนดิบมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 70 หรือ MEAN-1SD หรือเกณฑ์ขั้นตํ่า ท่ี

ภาควิชากําหนด (MPL) และให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาร่วมกับคณะกรรมการงาน

ประเมินผลวา่ 

- จะพิจารณาปรับเกรดของนกัศึกษาใหเ้ป็น C โดยไม่ตอ้งสอบแกต้วัหรือ 

- ใหค้งเป็น D หรือ D+ ตามเดิม ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ้า่น จึงจะปรับเป็น C 

6.1.2 นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนดิบนอ้ยกวา่ร้อยละ 70 และนอ้ยกวา่ MEAN-1SD และนอ้ยกวา่เกณฑข์ั้น

ตํ่าท่ีภาควชิากาํหนด (MPL)ใหน้กัศึกษาสอบแกต้วัใหผ้า่น จึงจะปรับเป็น C 

6.2 กรณีนกัศึกษาไดผ้ลการประเมินเบ้ืองตน้เป็น F ใหพิ้จารณาดงัน้ี 



 ๑๑ 

6.2.1 นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนดิบมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ  70  หรือ  MEAN-1SD หรือเกณฑข์ั้นตํ่า

ท่ีภาควิชากําหนด (MPL) ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาร่วมกับคณะกรรมการงาน

ประเมินผลวา่ 

- จะพิจารณาปรับเกรดของนกัศึกษาใหเ้ป็น C โดยไม่ตอ้งสอบแกต้วั 

- จะพิจารณาปรับเกรดของนกัศึกษาใหเ้ป็น D หรือ D+ โดยจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ้า่น     จึง

จะปรับเป็น C 

- หรือใหค้งเป็น F ตามเดิม แลว้ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้ า 

6.2.2 นกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนดิบมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 60 หรือ MEAN-2SD หรือเกณฑ ์  ขั้น

ตํ่าท่ีภาควชิากาํหนด (MPL) ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาร่วมกบัคณะกรรมการงาน

ประเมินผลวา่ 

- จะพิจารณาปรับเกรดของนกัศึกษาใหเ้ป็น D หรือ D+ โดยจะตอ้งสอบแกต้วัใหผ้า่น   จึง

จะปรับเป็น C หรือ 

- ใหค้งเป็น F ตามเดิม แลว้ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้ า 

6.2.3 นักศึกษาท่ีได้คะแนนดิบน้อยกว่าร้อยละ 60 และ MEAN-2SD และเกณฑ์ขั้นตํ่าท่ีภาควิชา

กาํหนด (MPL) พิจารณาใหค้งเป็น F ตามเดิม แลว้ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้ า 

ทั้งน้ีการปรับเกรดในขอ้ 6 ให้พิจารณาร่วมกบัขอ้บงัคบัขอ้อ่ืนๆ ต่อไปน้ี โดยภาควิชาจะ

พิจารณาร่วมกบัคณะกรรมการงานประเมินผล 

ขอ้  7  การสอบแกต้วั สอบซ่อม และลงทะเบียนเรียนซํ้ า 

7.1 นักศึกษาท่ีได้ผลการประเมินเป็น D หรือ D+ ให้สอบแก้ตัว 1 คร้ัง หรือข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ

ภาควชิาร่วมกบัคณะกรรมการงานประเมินผล ถา้ยงัไม่ผ่านเกณฑ ์ให้ประกาศเกรดเป็น D หรือ D+ คงเดิม    

และจะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ าในช่วงปิดภาคการศึกษาและกรณีท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้ าช่วงปิดภาค

การศึกษาแลว้ยงัไดเ้กรดตํ่ากวา่ C จะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ าในภาคการศึกษาปกติพร้อมนกัศึกษารุ่น

ถดัไป 

7.2 นักศึกษาท่ีได้ผลการประเมินเป็น F จะต้องลงทะเบียนเรียนซํ้ าในช่วงปิดภาคการศึกษา ถ้า

ลงทะเบียนซํ้ าในช่วงปิดภาคการศึกษาแลว้ยงัไดเ้กรดตํ่ากวา่ C จะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ าใน  ภาค

การศึกษาปกติพร้อมนกัศึกษารุ่นถดัไป 
 

 ขอ้  8  การพิจารณาปรับเกรด 

8.1 นักศึกษาท่ีมีแตม้เฉล่ียน้อยกวา่   2.00  คณะกรรมการงานประเมินผลจะเรียกพบนักศึกษาเตือนให้

ทราบถึงผลการเรียน และหาแนวทางการช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงการเรียนใหดี้ข้ึน 

8.2 นกัศึกษาท่ีไดผ้ลการประเมินเป็นเกรด  D  หรือ  D+  และตอ้งสอบแกต้วั  หรือข้ึนปฏิบติังานเพ่ิมศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  จะรายงานผลการสอบแก้ตัวเป็น  I  แม้ว่าจะสอบแก้ตัวหรือข้ึน

ปฏิบติังานผ่านแลว้ แต่จะยงัไม่ปรับเกรดให้ ตอ้งรอผลจากการพิจารณาแตม้เฉล่ียเบ้ืองตน้ประจาํปี 

ซ่ึงตอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 1.80 

8.3 นกัศึกษาท่ีมีแตม้เฉล่ียเบ้ืองตน้ตลอดหลกัสูตรตํ่ากวา่ 2.00 หรือตลอดปีการศึกษาตํ่ากวา่ 1.80 หรือภาค

การศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึงตํ่ากวา่ 1.80 จะตอ้งลงทะเบียนเรียนซํ้ าในภาคปกติ ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บั

ดุลยพินิจของภาควชิาร่วมกบัคณะกรรมการงานประเมินผล 
 



 ๑๒ 

 ขอ้ 9 การจาํแนกสภาพนกัศึกษา จะกระทาํเม่ือส้ินภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษา หรือเม่ือส้ินปี

การศึกษา ทั้ งน้ียกเวน้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาเป็นปีแรกซ่ึงการจาํแนกสภาพนักศึกษา จะกระทาํเม่ือส้ินภาค

การศึกษาท่ีสอง 

9.1 นกัศึกษาสภาพปกติ  ไดแ้ก่  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาแรกหรือนกัศึกษาท่ีสอบ ได้

แตม้เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

9.2 นกัศึกษาสภาพวทิยาทณัฑ ์ไดแ้ก่ นกัศึกษาท่ีสอบไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 จาํแนก

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี  1  นกัศึกษาท่ีสอบไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 1.80 

ประเภทท่ี  2  นกัศึกษาท่ีสอบไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 

9.3 การพน้สภาพนกัศึกษา 

9.3.1 ศึกษาครบตามหลกัสูตร และไดรั้บอนุมติัใหไ้ดรั้บปริญญา 

9.3.2 ไดรั้บอนุมติัใหล้าออก 

9.3.3 ไดรั้บพิจารณาใหพ้น้จากสภาพการเป็นนกัศึกษา เน่ืองจากมีแตม้เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.50 

9.3.4 นกัศึกษาสภาพวทิยาทณัฑ ์ ประเภทท่ี 1 ท่ีมีแตม้เฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.80 สามภาคการศึกษา

ติดต่อกนัจะพน้สภาพนกัศึกษา 

9.3.5 นกัศึกษาสภาพวทิยาทณัฑ ์ ประเภทท่ี 2 ท่ีมีแตม้เฉล่ียสะสม 1.81ถึง 2.00 หา้ภาคการศึกษา

ติดต่อกนัจะพน้สภาพนกัศึกษา 

9.3.6 ลงทะเบียนเรียนซํ้ าในรายวชิาเกิน 2 คร้ัง (นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวชิา     ได้

เพียง 3 คร้ัง หรือคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไดรั้บการประเมินผลวา่ “ผา่น” มิฉะนั้นจะส้ินสภาพการ

เป็นนกัศึกษาโดยไม่ตอ้งพิจารณาหรือคาํนึงถึงแตม้เฉล่ียสะสม) ตามขอ้ 5.3.3 

9.3.7 มีเวลาเรียนเกินสองเท่าของเวลาท่ีกาํหนดในหลกัสูตร 

9.3.8 เม่ือพน้กาํหนดเวลา 2 สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาแลว้ยงัไม่ลงทะเบียนเรียน หรือ     ไม่

รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาโดยมีเหตผุลไม่สมควร 

9.3.9 ตาย 

 



 ๑๓ 

ขอ้ 10 การใหป้ริญญา 

 การพิจารณาใหไ้ดป้ริญญา นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

10.1 สอบผา่นรายวชิาและเกณฑอ่ื์นๆ  ครบตามหลกัสูตร 

10.2 ไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

10.3 เป็นผูมี้ความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกัด์ิศรีแห่งปริญญานั้น 
 

ขอ้ 11 เกณฑอ่ื์นๆ ของการใหป้ริญญา คณะฯ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.1 ระเบียบศูนยแ์พทยศาสตร

ศึกษา- 

ชั้นคลินิกฯ ดงัน้ี 

11.1 ตอ้งสอบผา่นการสอบรวบยอดทั้ง 3 ขั้นตอน ของสถาบนั 

ขั้นตอนท่ี 1:  ประเมินความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน 

ขั้นตอนท่ี 2:  ประเมินความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

ขั้นตอนท่ี 3:  ประเมินความรู้ทางดา้นหตัถการและหตัถการทางคลินิก 

11.2 ไม่มีบุคลิกภาพ และ/หรือ มีพฤตินิสัยเจตคติท่ีขัดต่อการเป็นแพทย์ท่ีดี ตามเกณฑ์

มาตรฐาน        ผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
 

ขอ้ 12 การใหป้ริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตเกียรตินิยม 

 นกัศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต จะไดรั้บการพิจารณาให้ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร

บณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั 1  เม่ือสอบไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่  3.50  และให้ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตร

บณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั 2 เม่ือสอบไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 3.25 และตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

12.1 สอบผา่นการสอบรวบยอดทั้ง 3 ขั้นตอน โดยไม่สอบแกต้วั 

12.2 มีเวลาเรียนไม่เกินจาํนวนภาคการศึกษา หรือจาํนวนปีการศึกษาน้อยท่ีสุดท่ีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตร 

12.3 มีคุณสมบติัครบถว้น ตามขอ้ 10 และ 11 

12.4 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซํ้ า หรือลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนแทนหรือสอบแก้ตัวหรือ

ปฏิบติังานแกต้วัในรายวชิาใดเลยตลอดหลกัสูตร 
 

ขอ้ 13 กรณีท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต แต่มีอุปสรรคไม่สามารถ

ศึกษาต่อจนสาํเร็จ 

นักศึกษาสามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย)์ หากมีจาํนวนหน่วยกิต

สะสมท่ีไดศึ้กษาเพียงพอตามเกณฑก์ารรับปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต จากคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

จึงกาํหนดใหท้ราบและถือปฏิบติัต่อไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี           พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551 



 ๑๔ 

 

ระเบียบการขอลา 

1. การลาและการขาดเรียน 

การลาป่วย เม่ือนกัศึกษาป่วยไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หป้ฏิบติัดงัน้ี 

1.1 แจง้หรือใหเ้พ่ือนนกัศึกษาแจง้อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบประจาํสายโดยเร็วท่ีสุด 

1.2 ส่งใบลาป่วยพร้อมแจง้สาเหตท่ีุหวัหนา้ภาควชิา 

1.3 นกัศึกษาท่ีเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบติังานนานกวา่ 3 วนัติดต่อกนัตอ้งมีใบรับรองแพทย ์

2. การลากิจ นกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 

2.1  แจง้ใหอ้าจารยป์ระจาํสายทราบล่วงหนา้ 

2.2   ส่งใบลากิจท่ีหวัหนา้ภาควชิาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ เพ่ือพิจารณาวา่ควรให ้

ลาหรือไม่ 

2.3นกัศึกษาสามารถลาไดเ้ม่ือรับอนุมติัจากหวัหนา้ภาคแลว้เท่านั้น 

2.4 ถา้วนัท่ีลาตรงกบัวนัท่ีนกัศึกษาอยูเ่วรนกัศึกษาจะตอ้งแลกเวรล่วงหนา้ใหเ้รียบร้อยก่อน 

3. การลาพกักรศึกษา 

นกัศึกษายืน่คาํร้องขออนุญาตลาพกัการศึกษาได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

3.1    ถูกเกณฑ ์หรือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ 

3.2 ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศหรือทุนอ่ืนใดท่ีศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

เห็นสมควรสนบัสนุน 

3.3   เจ็บป่วยตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดโดยตอ้งมีใบรับรอง

แพทยด์ว้ย 

 3.4 เม่ือนกัศึกษามีความจาํเป็นส่วนตวัอาจยื่นคาํร้องขอลาพกัการศึกษาได ้แต่ตอ้งมีแตม้เฉล่ียสะสม

ไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

3.5 การลาพกัการศึกษา ให้นักศึกษายื่นคาํร้องต่อผูอ้าํนวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา  ชั้นคลินิก

หรือผูท่ี้ผูอ้าํนวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมอบหมายเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 

 

สาํหรับขั้นตอนในการลาพักการศึกษา  มดีังนี ้

1.  นักศึกษาตอ้งกรอกแบบฟอร์มการขอลาพกัการศึกษาพร้อมหนงัสือแสดงความยินยอมจากผูป้กครองและ

นาํมายื่นเสนอท่ีงานแพทยศาสตรศึกษาพร้อมผูป้กครอง แลว้งานแพทยศาสตรศึกษาจะติดต่อสอบถามความคิดเห็นจาก

ภาควชิาท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่ทั้งน้ีความเห็นจากภาควชิาจะเป็นเอกสารประกอบการขอลาพกัการศึกษาของนกัศึกษา 

 2.  ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยความเห็นชอบของผูอ้าํนวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจะ

รับผิดชอบนาํเสนอคาํร้องการขอลาพกัการศึกษาของนกัศึกษาต่อผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพ่ือ

พิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาใหน้กัศึกษาภาควชิาและคณะกรรมการการศึกษารับทราบ 



 ๑๕ 

 
 
 

 
 



 ๑๖ 

 
 
 

 
 

 
 



 ๑๗ 

ระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแบบการแต่งกายและการใส่เส้ือกาวน์ของนกัศึกษาแพทย์ 

ระหว่างการศึกษาและปฏิบัตหิน้าทีท่ั้งในและนอกโรงพยาบาล 

นกัศึกษาท่ีศึกษาในระดบัชั้นคลินิก ณ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตอ้ง

แต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบดงัน้ี 

 1.  เส้ือนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3, 4 และ 5 ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยัเป็นเส้ือสีขาวคอเช้ิต  กระดุม

พลาสติกและใส่เส้ือกาวน์ยาวสีขาวแขนสั้น ปัก "นศพ. ช่ือ - นามสกุล" ดว้ยดา้ยสีเขียวตวัอกัษรสูง 1 ซ.ม. เหนือกระเป๋า

บนดา้นซา้ยและใส่เส้ือกาวน์ตลอดเวลาท่ีศึกษาปฏิบติังานอยูใ่นตวัอาคารโรงพยาบาล  ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 2.  เส้ือปฏิบติัการของนกัศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ให้เป็นเส้ือขาวคอกลมแขนสั้น จีบหลงัติดกระดุมทบับนอก ติด

กระเป๋า 2 ใบ ปัก Extern แถวบน แถวล่างปักช่ือและนามสกลุอยูเ่หนือกระเป๋าบนดว้ยดา้ยสีแดง ขนาดตวัอกัษรสูง 1 ซ.ม. 

3. กางเกงหรือกระโปรง ใหใ้ชผ้า้พ้ืนสีเขม้ เป็นสีดาํ สีเทาหรือสีนํ้ าตาล ไม่มีลวดลาย 

4. เคร่ืองประดบัและเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากระเบียบเคร่ืองแต่งกายของมหาวทิยาลยัให้แต่งไดพ้องาม ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ

ปฏิบติังาน ห้ามใส่ตุม้หูและแหวน 

5. รองเทา้นกัศึกษาชายให้ใชร้องเทา้หุ้มส้นสีเขม้แบบสุภาพ ท่ีไม่ใช่รองเทา้สาน หรือผา้ใบ หรือรองเทา้กีฬา และให้ใส่ถุงเทา้สีเขม้ตลอดเวลาท่ีศึกษาและปฏิบติังาน

อยูใ่นตวัอาคารโรงพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการ นกัศึกษาหญิงให้ใชร้องเทา้คทัชู หุ้มส้น สีเขม้ ไม่มีลวดลาย ไม่สวมถุงเทา้ 

1. โทรศพัทมื์อถือ ผูท่ี้มีอุปกรณ์เหล่าน้ีใหปิ้ดสญัญาณระหวา่งทุกกิจกรรมการศึกษา 

2. หา้มแต่งชุดทาํคลอดหรือชุดผา่ตดัออกนอกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘ 

เคร่ืองแบบนักศึกษาช้ันพรีคลนิิก 

 

 
 

 เคร่ืองแบบปกตชิาย  

1. เส้ือเช้ิตสีขาว แขนสั้น หรือ แขนยาว  

2. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเขม้สวมทบัเส้ือเช้ิต 

3. เขม็ขดัหนงัสีดาํหรือสีนํ้ าตาลเขม้ หวัเขม็ขดัของ

มหาวทิยาลยั 

4. รองเทา้หุม้สน้ สีเขม้ สวมถุงเทา้สีเขม้ 

เคร่ืองแบบปกตหิญิง 

1. เส้ือเช้ิตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเขม็ของมหาวทิยาลยั 

2. กระโปรงสีเขม้แบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า  สวมทบั

เส้ือเช้ิต  

3. เขม็ขดัหนงัสีดาํหรือสีนํ้ าตาลเขม้ หวัเขม็ขดัของ

มหาวทิยาลยั.   

4. รองเทา้หุม้สน้สีดาํ,นํ้ าตาลเขม้,นํ้ าตาล,ขาว 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙ 

เคร่ืองแบบนกัศึกษาชั้นคลินิก 

 

 
 

 เคร่ืองแบบชาย  

1. เส้ือเช้ิตสีขาว แขนสั้น หรือ แขนยาว  

2. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเขม้สวมทบัเส้ือเช้ิต 

3. เขม็ขดัหนงัสีดาํหรือสีนํ้ าตาลเขม้ หวัเขม็ขดัของ

มหาวทิยาลยั 

4. รองเทา้หุม้สน้ สีเขม้ สวมถุงเทา้สีเขม้ 

5. สวมเส้ือกาวนท์บั เม่ือข้ึนปฏิบติังาน 

เคร่ืองแบบหญิง 

1. เส้ือเช้ิตสีขาว กระดุมพลาสติก ติดเขม็ของ

มหาวทิยาลยั 

2. กระโปรงสีเขม้แบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า  สวมทบั

เส้ือเช้ิต  

3. เขม็ขดัหนงัสีดาํหรือสีนํ้ าตาลเขม้ หวัเขม็ขดัของ

มหาวทิยาลยั.   

4. รองเทา้หุม้สน้สีดาํ,นํ้ าตาลเขม้,นํ้ าตาล,ขาว 

5. สวมเส้ือกาวน์ทบั เม่ือข้ึนปฏิบติังาน 

 



 ๒๐ 

 

 

เคร่ืองแบบนกัศึกษาชั้นปีท่ี 6 

 

                                                
 

 เคร่ืองแบบปกตชิาย  

1. เส้ือกาวน์ตวัสั้น แขนสั้น สีขาว ปักตราสญัลกัษณ์

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก บนกระเป่าเส้ือ

ดา้นซา้ย ปักช่ือดว้ยดา้ยสีแดงเหนือกระเป๋าเส้ือ

ดา้นซา้ย มีกระเป๋าเส้ือดา้นล่างทั้งสองขา้ง 

2. กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีเขม้ 

3. รองเทา้หุม้สน้ สีเขม้ สวมถุงเทา้สีเขม้ 

เคร่ืองแบบปกตหิญิง 

1. เส้ือกาวน์ตวัสั้น แขนสั้น สีขาว ปักตราสญัลกัษณ์

ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก บริเวณอก

ดา้นขวา ปักช่ือดว้ยดา้ยสีแดงเหนือตราสญัลกัษณ์ มี

กระเป่าเส้ือดา้นล่างทั้งสองขา้ง  

2. กระโปรงสีเขม้แบบสุภาพ ยาวคลุมเข่า  สวมทบั

เส้ือเช้ิต  

3. รองเทา้หุม้สน้สีดาํ,นํ้ าตาลเขม้,นํ้ าตาล,ขาว 

 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

 
ระเบียบการอยูหอพัก 

นักศึกษาแพทย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

สิทธิการเขาพักอาศัย 

ขอ ๑ ผูมีสิทธิการเขาพักอาศัยในหอพัก  จะตองมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง  ดังน้ี 

๑.๑ เปนนักศึกษาแพทยช้ันปท่ี ๓, ๔ , ๕, ๖ ในโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทของโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา 

๑.๒ เปนอาจารยแพทย  
๑.๓ นักศึกษาแพทยจากสถาบันอ่ืนท่ีมาฝกอบรม 

๑.๔ ผูอาศัยท่ีศูนยแพทยศาสตรช้ันคลนิิก  อนุญาตใหเขาพักอาศัยตามความจําเปน 

๑.๕ คุณสมบัติอ่ืน ๆ   ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึนและประกาศใชในแตละปการศึกษา 

ขอ ๒ การเขาพักอาศัยในหอพัก 

๒.๑ นักศึกษาท่ีมีสิทธิเขาอยูหอพัก  จะตองยื่นเรื่องการเขาพักกับเจาหนาท่ีงานหอพัก 

และชําระคามัดจํากุญแจหอพัก จํานวน  ๒๐๐  บาท ตอหอง   ใหเสร็จสิ้นกอนการ 
เขาพักในหอพัก 

๒.๒ นักศึกษาท่ีมีสิทธิเขาอยูหอพัก  จะตองเขาพักในหอพักและหองพักท่ีเจาหนาท่ี 
หอพักจัดใหภายใน  ๗ วัน นับแตเปดภาคเรียน  มิฉะน้ันถือวาสละสทิธ์ิ 

๒.๓ นักศึกษาจะตองพักในหองตามท่ีงานหอพักกําหนดให  หามโยกยายและโอนสิทธิกันโดยพละการ  หากฝา
ฝนจะถูกตดัสิทธิการอยูหอพัก 

ขอ ๓ การลาออกจากการเปนนักศึกษาหอพัก 

๓.๑ ยื่นคํารองขอลาออกการคืนหองพักลวงหนาอยางนอย  ๓๐  วัน 

๓.๒ นักศึกษาตองขนยายสัมภาระสวนตัวท้ังหมดออกจากหองพัก ภายใน  ๗  วันภายหลังจบการศึกษาใน
ห ลั ก สู ต ร น้ั น  ๆ      แ ล ะ คื น กุ ญ แ จ ห อ พั ก กั บ เจ า ห น า ท่ี ห อ พั ก   โ ด ย คื น เ งิ น ค า 
มัดจํา   ในวันสุดทายท่ีออกจากหอพักภายในเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

ขอ ๔ การหมดสิทธิพักอาศัยในหอพัก 

๔.๑ เสียชีวิต 

๔.๒ ลาออกหรือสละสิทธ์ิ 

๔.๓ ไมเขาพักอาศัยในหอพัก 

๔.๔ ไมมรีายช่ือไดรับสิทธ์ิใหเขาพักอาศัย 

๔.๕ ถูกตัดสิทธิ 

๔.๖ ถูกลงโทษใหออกจากหอพัก 

๔.๗ พนสภาพการเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ันๆ 

๔.๘ ถูกลงโทษใหออกจากหอพัก 

๔.๙ พนสภาพการเปนนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร 



 ๒๒ 

การพัฒนานักศึกษา 

ขอ ๑ ใหนักศึกษาท่ีพักอาศัยในหอพักเลอืกคณะกรรมการนักศึกษาหอพักข้ึนคณะหน่ึง 

  เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือเจาหนาท่ีหอพัก  และประสานกับผูพักอาศัยในหอพัก 

ขอ ๒ ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม   การประชุมและอบรมในโครงการและกิจกรรม 

  ตาง ๆ ท่ีหอพักจัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักศึกษาและเปนประโยชนตอหอพักและศูนย 
  แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก   

 

การตรวจหอพัก 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกจะทําสุมการตรวจหอพัก เพ่ือความเปนระเบียบและความมีวินัยของ
นักศึกษา โดยจะมีตัวแทนจากอาจารย เจาหนาท่ีศูนยแพทย เจาหนาท่ีหอพัก และตัวแทนนักศึกษาแพทยทุกช้ันปรวมเปน
กรรมการตรวจหอพัก ซึ่งจะตรวจดู  ความสะอาด การปฏิบัติตามระเบียบหอพัก และอ่ืน ๆ  

 

การใหบริการภายในหอพัก 

๑. น้ําด่ืม  มีนํ้าดื่มท่ีผานเครื่องกรองและเครื่องทําความเย็นติดตั้งทุกช้ัน 

    บริเวณหองโถงช้ัน ๑ และบริเวณโถงบันไดช้ัน ๒ - ๘ 
๒. หองประชุมใหญ หองโถงช้ัน ๑ ฝงซายมือ สําหรับประชุม หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
๓. หองอานหนังสือ และหองคอมพิวเตอร หองยอยก้ันกระจก จํานวน ๑ หองปกซายของอาคาร 

       ช้ัน ๑ ติดกับหองประชุมใหญ 
 ช้ัน ๕ มีหอง commom room ไวอานหนังสือและทํา   กิจกรรม
ตางๆ สามารถใชงานไดครั้งละ 20 คน  
 ช้ัน ๖ มีหอง commom room ไวอานหนังสือและทํากิจกรรม
ตางๆ สามารถใชงานไดครั้งละ 20 คน   

๖. การใหบริการ นักศึกษาท่ีประสงคจะจางซักรีดเสื้อผา ใหดําเนินการดังน้ี 

 ซัก- รีดเสื้อผา ติดตอแสดงความจํานงตอเจาหนาท่ีหอพัก เพ่ือประสานกับผูรับจางซักรีดให 
และกํากับดานความปลอดภัยของหอพัก ในขณะท่ีผูรับจางซักรีดจะนําผาใสถุงผาหรือแขวน
ไวท่ีราวขางลางช้ัน ๑ ดานขวามือ(หองซักรีด) นักศึกษาแพทยจะตองเก็บผาดังกลาวเขาหอง
ทันที หามแขวนท้ิงไว ท้ังน้ีเพ่ือความเปนระเบียบและปองกันการสูญหาย โดยเจาหนาท่ี
หอพัก จะตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนของผูมารับ - สงผาและบันทึกการเขา - ออกไว
ทุกครั้งเพ่ือปองกันปญหาดังกลาว คาซักผา ๒๕๐ บาท / เดือน สงผาซักไดวันละ ๘ ช้ิน/ วัน 

๗. รองเทา ใหวางรองเทาไวหนาหองพัก เพ่ือความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยรวมท้ังเปน
การอํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดหอพัก 

๙.   ขยะ  หอพักมีท่ีท้ิงขยะไวทุกช้ันและขยะเปยกท่ีหองรับประทานอาหาร นักศึกษาแพทยตองชวยกัน
รักษาความสะอาดของหอพักโดยนําขยะไปท้ิงใหเปนท่ีตามท่ีจัดไวให เพ่ือปองกันไมใหมด 
แมลงสาบ แมลงหว่ีและหนูเขามารบกวนนักศึกษาเองและเพ่ือน ๆ ภายในหอพักและเปน
การรวมสรางสุขลักษณะนิสัยท่ีดีท้ังของตนเองและสวนรวม  



 ๒๓ 

กฎระเบียบหอพัก 

ขอ  ๑. ตองไมเลนการพนัน 

ขอ  ๒. ตองไมเสพสิ่งเสพติด 

ขอ  ๓. ตองไมประกอบอาหารอันกอเกิดความรําคาญตอผูอ่ืนในหอพัก 

ขอ  ๔. ตองไมเปดเครื่องเสียง หรือสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน 

ขอ  ๕. ตองไมดืม่สุรา  ของมึนเมา  อาละวาดสงเสียงดัง 
ขอ  ๖. ชวยรักษาสาธารณะสมบัติและทรพัยสินของหอพัก 

ขอ  ๗. ไมลักขโมย 

ขอ  ๘. ไมนําสัตวเลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก 

ขอ  ๙. ไมเขาไปในหองพักผูอ่ืนในขณะท่ีเจาของหองไมอยู 
ขอ  ๑๐. ตองไมประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ  ขัดกับศีลธรรม ในบริเวณหอพัก 

ขอ  ๑๑. ตองไมนําบุคคลอ่ืนมาพักในหอพักโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีหอพัก 

ขอ  ๑๒. การแตงกายไมสอไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก 

ขอ  ๑๓. ตองไมปดรูป โปสเตอร เขียนรูป หรือขอความอันใดใหเปรอะเปอนตามฝาผนัง 
 พ้ืนหอง  ประตู  ตูเสื้อผาหรือท่ีอ่ืนๆ ในบริเวณหอพัก และขัดตอศีลธรรมอันด ี

ขอ  ๑๔. ตองไมทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกาย 

ขอ  ๑๕. หามแกไขเครื่องเรือน  สายไฟ  หรืออุปกรณหอพักชํารดุเสียหาย 

ขอ  ๑๖. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในหองพักและบริเวณหอพัก 

ขอ  ๑๗. ใชนํ้าและไฟอยางประหยัด 

ขอ  ๑๘. การใชไฟฟาในหอพักหากใชเกินกําหนดตามยูนิตท่ีกําหนดให ( ๑ คน/๒๐ ยูนิต ) ในสวนเกิน  คิดยูนิ
ตละ ๕ บาท  ทางโรงพยาบาลจะดําเนินการเก็บเพ่ิมกับผูท่ีพักในหองดังกลาว 

ขอ  ๑๙. การใชบริเวณหอพักเพ่ือการประชุม  หรือจัดกิจกรรมตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอ
เจาหนาท่ีหอพัก  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงดําเนินการได 

ขอ  ๒๐. บุคคลภายนอกท่ีตองการตดิตอกับผูท่ีพักอาศัย  ใหแจงแกยามประจําหอพักกอนทุกครั้ง 

ขอ  ๒๑. บุคคลภายนอกเยี่ยมผูพักอาศัยไดตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. 

ขอ  ๒๒. หากผูพักอาศัยอยูผูใดเกิดเจ็บปวย  ใหแจงหัวหนางานหอพัก  เพ่ือใหการชวยเหลือ 
โดยดวน 

ขอ  ๒๓. ผูพักอาศัยตองดําเนินการสงซอมแจงเจาหนาท่ีหอพักกรณีมีสิ่งตอไปน้ี เกิดความชํารดุ  หรือสญูหาย 

๑. ฟูก หมอน 

๒. โตะทํางาน ตูเกาอ้ี เตียงนอน 

๓. ประตู หนาตาง บานเกลด็  มุงลวด บานพับ  กลอน  กุญแจ  ลูกกุญแจ 

๔. สวิตซไฟ  สายไฟ  ตลบัแยกสายไฟ พัดลม  หลอดไฟ สายอินเตอรเน็ต 
ขอ  ๒๔. ผูพักอาศัยตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายตามท่ีศูนยแพทยศาสตรช้ันคลินิก  โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสมีา กําหนด ในกรณีผูพักอาศัยไดกระทําใหสิ่งของ   
ฝาผนัง ตูเสื้อผา โตะทํางาน พ้ืนหอง ประตูหรืออ่ืนๆ เปรอะเปอนเสยีหายยกเวนเปนการเสื่อมสภาพ
ของวัตถุน้ัน 
สิ่งตอไปนี้หามมีไวครอบครองในหอพัก 

๑. อุปกรณท่ีใชเลนการพนันทุกชนิด 

๒. ยาเสพตดิและอุปกรณท่ีใชสําหรับเสพติด 

๓. สื่อลามกอนาจาร 

๔. สุรา ของมึนเมา ขวดสุรา และภาชนะท่ีบรรจุของมึนเมามาดืม่ในบรเิวณหอพัก 

๕. อาวุธปน  กระสุนปน  วัตถุระเบิด 

๖. เช้ือเพลิงไวไฟ 



 ๒๔ 

๗. อาวุธแหลมคม หรืออาวุธอ่ืนท่ีไมจาํเปนสําหรับใชประกอบการศึกษาเลาเรียน 
ของนักศึกษาการดําเนินการสอบสวนและพิจารณาลงโทษใหเปนไปตามประกาศของหอพัก 

ขอ  ๒๕. หามสูบบุหรี่ในหอพักเดด็ขาด
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การลงโทษนักศึกษาหอพักท่ีไมปฏิบัติตาม หรือฝาฝนระเบียบ  ขอกําหนด หรือประกาศของหอพัก    จะตองไดรับโทษ
สถานใดสถานหนึ่ง  หรือหลายสถานดังตอไปนี ้

๑. ตักเตือน 

๒. ใหทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือพัฒนาตนเอง 

๓. คาปรับ 

๔. ทําทัณฑบน 

๕. ภาคทัณฑ 
๖. ถูกตัดสิทธ์ิการพักอาศยัในหอพัก 

๗. ในกรณีมีการกระทําความผิดรายแรง  ผูกระทําผิดจะไดรับพิจารณาโทษ 

 ทางวินัยนักศึกษาอีกสถานหน่ึงดวย 

๘. การแจงผลลงโทษตอผูปกครอง  ทางศูนยแพทยศาสตรช้ันคลินิก จะแจงผลลงโทษใหผูปกครองทราบทุกครั้ง 

๙. กรณีตอไปน้ี ถือเปนการกระทําผิดรายแรง    ใหเจาหนาท่ีหอพักหรอืผูพบเห็น 
รีบรายงานใหคณะกรรมการงานหอพักทราบโดยดวน ไดแก 
๙.๑ ประพฤติเสียหายทางเพศ  ในบริเวณหอพัก 

๙.๒ ลักทรัพยหรือจงใจทําลาย หรือกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของหอพักหรือของผูอ่ืน 
๙.๓ ทํารายรางกายผูอ่ืน 

๙.๔ เลนการพนัน 

๙.๕ นําอาวุธ  วัตถุระเบิด หรือสิ่งท่ีเปนอันตรายเขามาในหอพัก 

๙.๖ เปนตัวการ ผูใช ผูสนับสนุนใหเกิดเหตุวุนวายรายแรงภายใน หรือกอใหเกิดการแตกสามัคคี  ในระหวาง
นักศึกษา 

๙.๗ ดื่มสรุา ของมึนเมา  เสพสิ่งเสพตดิทุกชนิดในหอพัก 

๙.๘ ไมเช่ือฟง คํากลาว  ตักเตือน หรือมีพฤติกรรมกาวราว กระดางกระเดื่อง 
ตอเจาหนาท่ีหอพัก 

๙.๙   การจงใจทําลายทรัพยสินของหอพักและของผูอ่ืนในบริเวณหอพัก 

      ๙.๑๐  การกระทําท่ีอาจจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกสวนรวม 
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การขอคาํปรึกษา 

 นักศึกษาแพทยทุ์กคนสามารถขอรับบริการเพ่ือปรึกษาหารือ พูดคุย ขอคาํแนะนํา ขอ้ช้ีแนะ       กบัอาจารยท่ี์

ปรึกษา ซ่ึงศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นผูจ้ดันกัศึกษาเขา้กลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษา     หากนกัศึกษามีความยุง่ยากหรือ

ปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น 

 -  ปัญหาดา้นการเรียน   -  ปัญหาดา้นเพ่ือน 

 -  ปัญหาทางดา้นจิตใจ-อารมณ์  -  ปัญหาบุคลิกภาพ 

 -  ปัญหาครอบครัว   -  ปัญหาเศรษฐกิจ 

 -  ปัญหาส่วนตวัอ่ืน ๆ 

 นอกจากน้ีศูนยแ์พทยฯ ยงัไดก้าํหนดใหมี้การจดักิจกรรมพบอาจารยท่ี์ปรึกษาพร้อมกนั            ทุกภาควชิาปีละ 3 - 

4 คร้ัง  ทั้งน้ีเพ่ือใหน้กัศึกษาแพทยไ์ดมี้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตน เขา้ใจสาเหตุของปัญหา เขา้ใจ

ตนเอง รู้จกัวธีิเผชิญกบัปัญหาท่ีถูกตอ้ง พฒันาตนเอง ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ยิง่ข้ึน  

ช่องทางการแจ้งปัญหาหรือขอความช่วยเหลือ 

- นางปวนัรัตน์ พวงมาลีประดบั  (พ่ีหน่ึง) โทร 089 - 7223422 หรือ ติดต่อผา่นไลน ์

- นางสาวสกนุตลา สืบสาํราญ (พ่ีกุน) 081 - 2632703 

- นางสาวสุภมาศ สุภโศภิษฐ ์(พ่ีมด) 096 – 7635889 
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การตรวจรักษาสุขภาพ 

1. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ใหแ้จง้ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเพ่ือพาไปตรวจท่ีหอ้งตรวจ         ผูป่้วยนอก 

2. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 ใหแ้จง้ภาควชิาเพ่ือจดัส่งตรวจ 

3. ในช่วงเวลานอกราชการให้ไปตรวจท่ีห้องตรวจฉุกเฉิน แลว้แจง้รองผูอ้าํนวยการ            ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ

ผูอ้าํนวยการศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก หรืออาจารยผ์ูป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการของภาควชิานั้น 

4. ทางศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจะจดัให้มีการตรวจร่างกายประจาํปีสาํหรับนกัศึกษาทุกคน 

กองทุนและทุนเพ่ือการศึกษา 

 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกมีเงินทุนช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในช่วงเรียน  ดงัน้ี 

 

1. กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลนิิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ระเบียบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

1. วัตถุประสงคของกองทุน 
1.1 เปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใหกูยืมเงินแกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย เปนคาเลาเรียน คาใชจาย

เพ่ือการศึกษา และคาครองชีพ โดยใหทุนสูงสุดไมเกินภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
1.2 เปนเงินทุนหมุนเวียนกูยืมเพ่ือเปนคาสมัครสอบ national license โดยตองแนบใบเสร็จคาสมัคร

และตองไมไดขอกูยืมเงินทุนหมุนเวียน (1.1) ท้ังนี้สามารถขอกูยืมคาสมัครสอบไดทุกครั้งรวมถึง
การสมัครสอบซอมดวย 

1.3 เปนเงินทุนฉุกเฉินกรณีอ่ืน ๆ เชน ทางบานมีปญหา รถชน เกิดอุบัติเหตุ บานไฟไหม เปนตน 
พิจารณาโดยกรรมการ 
 

2. คุณสมบัติผูกูยืมเพ่ือเปนคาเลาเรียน คาครองชีพ 
2.1 เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย 
2.2 เปนผูมีผลการเรียนดี ชั้นปรีคลินิก ไมต่ํากวา 2.2 ชั้นคลินิกอยูในเกณฑดี โดยพิจารณาผลการเรียน
ใหมทุกป  
2.3 เปนผูมีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา หอพักและโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา 
2.4 เปนนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 – 6 ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา  
 

3. วิธีการกูยืม 
รับเอกสารและยื่นกูยืมท่ีคุณปวันรัตน  พวงมาลีประดับ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย
แพทยศาสตร-ศึกษาชั้นคลินิก ในวันและเวลาราชการ 
 

4. ระยะเวลาการย่ืนเอกสาร  
4.1 หมุนเวียน (1.1) คาเลาเรียน คาใชจายเพ่ือการศึกษา และคาครองชีพ ภายใน 1 เดือนแรก
หลังเปดภาคการศึกษาใหม ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 
4.2 ทุนหมุนเวียน (1.2) กูยืมเพ่ือเปนคาสมัครสอบ national license ยื่นหลังจากสมัครสอบไป
แลวโดยแนบใบเสร็จคาสมัครสอบมาดวย 
4.3 ทุนฉุกเฉินกรณีอ่ืน ๆ (1.3) ยื่นไดทุกเดือน  
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5. การพิจารณา 

5.1 ทุนหมุนเวียน (1.1) คาเลาเรียน คาใชจายเพ่ือการศึกษา และคาครองชีพ พิจารณาปการศึกษาะ 
2 ครั้ง กอนการจายคาเทอม 
5.2 ทุนหมุนเวียน (1.2) คาสมัครสอบ national license ไมตองเขาท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
จารณาใหทุนไดเลย แตตองแนบใบเสร็จคาสมัครสอบทุกครั้ง 
5.3 ทุนฉุกเฉินกรณีอ่ืน ๆ  (1.3) พิจารณาเปนครั้งๆ ตามท่ีนักศึกษายื่นกูยืม 
 

6. การใชคืน 
ใชคืนภายใน 3 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา โดยตองทําสัญญาฉบับใหมเพ่ือรวมวงเงินกูและ

สรุปการคืนเงิน 
 

7. กรรมการพิจารณา 
1. ผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
2. รอง / ผูชวย ผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 2 คน 
3. ตัวแทนงานกิจการนักศึกษา 1 คน 

 
8. เกณฑการพิจารณา 

1. ถาไดรับทุนอ่ืนอยูแลว มีสิทธิ์ขอทุนได แตจะไดรับการพิจารณาเปนลําดับหลังผูท่ีไมไดรับทุนอ่ืน
ใด 

2. ผลการเรียนดี 
3. ความประพฤติดี เจตคติดี 
 

2. กองทุนอ่ืน ๆ  

พิจารณาตามเกณฑข์องผูใ้หทุ้น  ซ่ึงศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจะประกาศใหท้ราบ  หรือผูท่ี้มีปัญหา

สามารถมาติดต่อขอคาํปรึกษาเร่งด่วนไดท่ี้  คุณปวนัรัตน์ พวงมาลีประดบั 
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ห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลนิิก 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

การใช้ห้องสมุด 

 หอ้งสมุดศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกตั้งอยูท่ี่อาคารศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา ชั้น 1 การจดัเก็บ  ส่ิงพิมพใ์ชร้ะบบ

การจดัหมู่หนังสือ National Library of Medicine ของสหรัฐอเมริกา เรียกยอ่ ๆ วา่ NLM   เป็นระบบท่ีใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่ผสม

กบัตวัเลขเป็นสญัลกัษณ์ เช่น WA 100.  

 ระบบ NLM แบ่งหมวดหนงัสือเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. หนงัสือท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์การแพทยพ้ื์นฐานหรือปรีคลินิก (Preclinical Sciences) 

2. หนงัสือท่ีเก่ียวกบัวชิาการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง (Medicine and Related Subject) 

 

การให้บริการของห้องสุมด 

- บริการยมื - คืน หนงัสือและวารสาร / โสตทศันวสัดุ 

- บริการถ่ายเอกสารระหวา่งหอ้งสมุด 

- บริการก๊อปป้ี VCD 

- บริการ CD-ROM 

- บริการ INTERNET 

- บริการปร้ินเตอร์สาํหรับบทความทางการแพทย ์ แผน่ละ  2  บาท 

 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด 

 ขอ้กาํหนดเวลาสาํหรับยมืหนงัสือประเภทต่าง ๆ  และวดีีโอ 

 -  หนงัสือตาํรา  ยมืไดค้ร้ังละ  1-3  เล่ม เวลา  7   วนั 

 -  วารสาร  ยมืไดค้ร้ังละ  1-3  เล่ม เวลา  7   วนั 

 -  หนงัสือทัว่ไป  ยมืไดค้ร้ังละ  1-3  เล่ม เวลา  7   วนั 

 -  ซีดีรอม, วซีีดี  ยมืไดค้ร้ังละ  1-3  แผน่ เวลา  7  วนั 

 -  Standard Textbook   ยมืเรียนของภาควชิา  (ยมืไดจ้นกวา่จะลงกองของแต่ละภาควชิา) 

เวลาทาํการ 

 จนัทร์ - ศุกร์  เวลา  08.00 - 20.00 น. 

 เสาร์   เวลา  08.00 - 16.00 น. 

 อาทิตย ์   เวลา  08.00 - 12.00 น. 

หยดุทาํการวนันกัขตัฤกษ ์

 

ข้อปฏิบัตใินการเข้าใช้ห้องสมุด 

- ฝากกระเป๋าท่ีลอ็คเกอร์หอ้งสมุด 

- แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

- ไม่ส่งเสียงดงั 

- ไม่นาํอาหาร เคร่ืองด่ืมเขา้มารับประทานในหอ้งสมุด 
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การบริการยืม – คืนหนังสือ 

- แสดงบตัรสมาชิกทุกคร้ังเม่ือมีการยมืหนงัสือและตอ้งยมืดว้ยตวัเอง 

- ไม่อนุญาตใหใ้ชบ้ตัรผูอ่ื้นมาใช ้

- เม่ือตอ้งการต่อหนงัสือตอ้งนาํหนงัสือมาดว้ยทุกคร้ังเพ่ือประทบัวนัท่ีเป็นหลกัฐานการต่อ (เซ็นช่ือในบตัร

ยมืทุกคร้ัง) และต่อได ้2 คร้ัง 

- ก่อนออกจากหอ้งสมุดจะตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจหนงัสือ และตรวจกระเป๋าทุกคร้ัง 

- รายช่ือ Standard Textbook   สาํหรับยมืเรียน 

- Guide to Physical Examination and 

History Taking  

- Harrison ’s Principles of Internal 

Medicine   

- Novak’s Gynecology  

  

- Williams Obstetrics  

   

- Nelson Text book of Pediatrics 

   

-  Orthopaedics   

  

-  Bailey & Love’s Short Practce of 

Surgery    

- Schwartz’s Principles of Surgery 

  

- Principles of Surgery 

- Robbins Basic Pathology 

- Concise Pathology 

- Lecture Nose on Diseases of the Ear 

Nose and Throat 

- Clinical Ophthalmology 

- Manual of Radioation Oncology 

- Handbook of Neurosurgery 

- คู่มือการใชย้าจิตเวชสาํหรับแพทย์

ทัว่ไป 

- คู่มือการดูแลผูมี้ปัญหาสุขภาพจิต

และจิตเวชสาํหรับแพทย ์

- ระบาดวทิยา 

- รังสีวนิิจฉยั 

- จกัษุวทิยา     

- ออร์โธปิดิกส์ 

- นรีเวชวทิยา (ฉบบัสอบบอร์ด) 

- ตาํราโสต ศอ นาสิกวทิยา  

- วสิญัญีระดบัพ้ืนฐาน 
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การทวงหนังสือเกนิกาํหนด  

- เม่ือมีหนงัสือเกินกาํหนดเจา้หนา้ท่ีจะแจง้ใหท้ราบ 

- เม่ือครบ 7 วนั ออกหนงัสือไปยงัหน่วยงานและติดรายช่ือท่ีหอพกั 

- แจง้ผูอ้าํนวยการศูนยแ์พทย ฯ ดาํนินการ 

ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ส่งหนังสือห้องสมุด   เม่ือส้ินภาคการศึกษาให้ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา       

ชั้นคลินิกสอบถามไปท่ีหอ้งสมุด ขอรายช่ือเพ่ือแจง้ใหน้กัศึกษาทราบต่อไป หากไม่ส่งหนงัสือคืนจะไม่แจง้

เกรดใหท้ราบจนกวา่จะมีการนาํส่งคืน  หากหนงัสือชาํรุดหรือสูญหายจะตอ้งชดใชส่ิ้งพิมพท่ี์ชาํรุดหรือ  สูญ

หาย ตามระเบียบของหอ้งสมุด จึงจะแจง้เกรดใหท้ราบ 

 เน่ื องจากโลกปั จ จุบัน มี การเป ล่ียน แป ลงไป ม ากด้าน เท ค โน โลยีการแพ ร่ข ยายขอ ง         

สารสนเทศ  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมส่งผลกระทบถึงแพทยท่ี์จะอยูใ่นสงัคมแห่งการเรียนรู้   โดยจกัตอ้ง

เป็นบุคคลท่ีมีการเรียนรู้เป็นวิถีชีวิต จึงตอ้งมีการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อย่าง

สมํ่าเสมอ ดงันั้น ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจึงมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยท่ี

นกัศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ความกระตือรือร้น หมัน่ทบทวน สงสัยใคร่รู้  ชอบตั้งคาํถามและคน้ควา้หาคาํตอบ

รวมทั้งสามารถคน้ควา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถแยกแยะเร่ืองต่าง ๆ โดยใชว้จิารณญาณ (Critical thinking)  

ใคร่ครวญไตร่ตรองอยา่งแยบคายและสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science 

process)  เพ่ือตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 ในการน้ี นักศึกษาจะตอ้งสนใจและตระหนักถือประโยชน์จากการอ่านและคน้ควา้ความรู้ดว้ย

ตนเองในห้องสมุด นักศึกษาตอ้งรู้จกัประโยชน์ของห้องสมุดเพ่ือคน้ควา้ความรู้จากหนังสือ  วารสาร 

โสตทัศนูปกรณ์ เช่น สไลด์ วีดีทศัน์ เป็นตน้ โดยสามารถคน้หาตามบตัรรายการหรือการคน้ขอ้มูลทาง

การแพทยจ์าก  Medicine และ / หรือ CD-ROM  ตามระเบียบการใชห้อ้งสมุด 
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ระเบียบห้องสมุดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ว่าด้วย 

การยืมและส่งคืน หนังสือ/วารสาร/โสตทศันวสัดุ 

พ.ศ.๒๕๔๘ 

---------------------------------------------------------------------- 

ด้วยปัจจุบันห้องสมุดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีป ริมาณหนังสือ /วารสาร/

โสตทัศนวสัดุ ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน  รวมทั้ งมีผูม้าใช้บริการจาํนวนเพ่ิมข้ึน  ดังนั้ น   เพ่ือให้การหมุนเวียน

หนังสือ/วารสาร/โสตทศันวสัดุ สาํหรับผูท่ี้สนใจจะอ่าน  หรือยืมไปศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ไม่

ขาดช่วงหรือเกิดการสูญหาย  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงขอกาํหนดระเบียบว่าดว้ย  การยืม/

ส่งคืน หนงัสือ/วารสาร โสตทศันวสัดุ  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบห้องสมุดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ว่าดว้ยการยืม

และส่งคืนหนงัสือ/วารสาร/โสตทศันวสัดุ  พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ขอ้ ๒.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓.  กาํหนดเวลาสาํหรับยมืหนงัสือประเภทต่างๆ และโสตทศันวสัดุ 

  -  หนงัสือตาํรา  ยมืไดค้ร้ังละ ๑-๓ เล่ม เวลา ๗  วนั 

  -  วารสารฉบบัล่วงเวลา ยมืไดค้ร้ังละ       ๑-๓ เล่ม เวลา ๗  วนั 

  -   หนงัสือทัว่ไป  ยมืไดค้ร้ังละ ๑-๓ เล่ม เวลา  ๗  วนั 

-  วดีีโอ ,ซีดีรอม,วซีีดี ยมืไดค้ร้ังละ ๑-๓ แผน่ เวลา  ๗  วนั 

หนังสือตาํรา/หนังสือทั่วไป/วารสาร/วีดีโอ,ซีดีรอม,วีซีดี  ยืมรวมกันแลว้ไม่เกิน  ๖   

เล่มอนึ่ง  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นได้เคยยืมหนังสือ/วารสาร/วีดีโอ,ซีดีรอม,วีซีดี  จํานวนหนึ่งในช่วงเวลา    

ก่อนหน้าและยังไม่ได้ส่งคืนทางห้องสมุดจะชลอการให้ยืมไว้ก่อนจนกว่าจะได้นําหนังสือ/วารสาร/วีดีโอ,

ซีดรีอม,วซีีดทีียื่มก่อนหน้าคืนห้องสมุดเสียก่อน  จงึยืมใหม่ได้ในจาํนวนทีร่วมแล้วไม่เกนิ  ๖  เล่ม 

 ขอ้ ๔.  ประเภทของส่ิงพิมพต์่างและโสตทศันวสัดุ ท่ีหา้มยมืออกจากหอ้งสมุด 

-   หนงัสืออา้งอิงต่างๆ เช่น พจนานุกรม, สารานุกรม รายงานการวจิยั  รายงาน

ประจาํปี  สถิติ  หนงัสือท่ีระลึก  วทิยานิพนธ์   หนงัสือหายาก เป็นตน้ 

-  วารสารภาษาไทยฉบบัใหม่ 

-  วารสารภาษาต่างประเทศฉบบัใหม่ 

-  หนงัสือพิมพฉ์บบัใหม่ 
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ขอ้ ๕.  อตัราค่าปรับส่ิงพิมพ ์

 ผูท่ี้ไม่นําหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวสัดุและส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ  มาคืนในเวลาท่ีกาํหนด 

จะตอ้งเสียค่าปรับดงัน้ี   

     -     หนงัสือตาํรา  เสียค่าปรับ  ๕  บาท/เล่ม/วนั 

     -    วารสารฉบบัล่วงเวลา  เสียค่าปรับ  ๕  บาท/เล่ม/วนั 

     -    ส่ิงพิมพรั์ฐบาล           เสียค่าปรับ  ๕  บาท/เล่ม/วนั 

     -    หนงัสือทัว่ไป  เสียค่าปรับ  ๕  บาท/เล่ม/วนั 

     -    วดีีโอ/วีซีดี/ซีดีรอม                      เสียค่าปรับ  ๕  บาท/แผน่/วนั 

ขอ้ ๖.  การทวงหนงัสือ 

 เม่ือหนงัสือ/วารสารไม่ไดถู้กส่งคืนภายในกาํหนด  ห้องสมุดจะมีใบทวงหนงัสือไปยงัผูย้ืมตาม

ขั้นตอนคือ 

- เม่ือเกินกาํหนดไปแลว้  ๗  วนั      ส่งใบทวงคร้ังท่ี  ๑  โดยบรรณารักษส่์งถึงผูย้มื   

- เม่ือเกินกาํหนดไปแลว้  ๑๔  วนั   ส่งใบทวงคร้ังท่ี  ๒ โดยบรรณารักษส่์งถึงหวัหนา้กลุ่ม

งาน/ศูนย/์ฝ่ายหรือผูบ้งัคบับญัชาของผูย้มื 

- เม่ือเกินกาํหนดไปแลว้  ๒๑  วนั  ส่งใบทวงคร้ังท่ี  ๓  โดยหวัหนา้ศูนยแ์พทยศาสตร์ถึง

หวัหนา้กลุ่มงาน/ศูนย/์ฝ่าย  

ในกรณีท่ีห้องสมุดยงัไม่ไดรั้บคืนหนงัสือ/วารสาร/โสตทศันวสัดุ ภายใน ๗ วนั  

หลงัจากทวง  คร้ังท่ี ๓ หอ้งสมุดจะนาํช่ือหนงัสือพร้อมราคาเสนอต่อหวัหนา้ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเพื่อทาํหนงัสือราชการถึงผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา  เพื่อขออนุมติัหกัเงินต่อไป 

ทั้ งน้ีผูย้ืมท่ีไม่ได้คืนหนังสือ  เม่ือได้รับใบทวงคร้ังท่ี ๑ แลว้  ทางห้องสมุดจะงดสิทธ์ิการยืม

หนงัสืออ่ืน ๆ ทั้งหมดจนกวา่จะไดส่้งคืนหนงัสือท่ีคา้งพร้อมจ่ายเงินค่าปรับให้แก่ทางห้องสมุดเรียบร้อย

แลว้จึงจะมีสิทธ์ิยมืหนงัสือเล่มใหม่ไดต้่อไป 

 ขอ้ ๗.  การชดใชส่ิ้งพิมพป์ระเภทต่าง ๆ และวดีีโอ,วซีีดี,ซีดีรอม ในกรณีสูญหาย 

 เม่ือผูใ้ชย้ืมหนงัสือ วารสาร  ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ และวดีีโอจากห้องสมุดไม่นาํมาส่งคืนตามกาํหนดส่ง  

หอ้งสมุดจะทวงตามระเบียบการทวงหนงัสือ  ถา้ปรากฏวา่สูญหายตอ้งเสียค่าปรับดงัน้ี 

 -  ประเภทส่ิงตีพิมพ ์ ซ้ือหนังสือใหม่เพ่ือนํามาทดแทนหรือ editionใหม่ โดยเสียค่า

ดาํเนิน-การใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดหรืออาจจ่ายเป็น 2 เท่าของราคาหนงัสือ 

 -  วดีีโอ,วซีีดี,ซีดีรอม ชดใช้เป็น ๒  เท่า  ของราคาวีดีโอ,วีซีดี,ซีดีรอม ในกรณีท่ีชาํรุด       

เสียหายเน่ืองจากการใชข้องผูย้มื  ใหช้ดใชเ้ท่าราคาและตอ้งนาํของท่ีชาํรุดมาส่งคืนหอ้งสมุดดว้ย 

-  ประเภทส่ิงพิมพ์ท่ีห้องสมุดไดม้าจากการบริจาค และไม่สามารถซ้ือมาทดแทนได ้ตอ้งเสีย

ค่าปรับตามจาํนวนหนา้ของหนงัสือ  คือหนา้ละ  ๒  บาท 

ผูใ้ดมีเจตนาและจงใจทาํให้หนังสือชาํรุดเสียหายโดยการฉีก หน้าใดหน้าหน่ึงของหนังสือ/

วารสาร  ตอ้งเสียค่าปรับ ๒ เท่า ของราคาหนงัสือ 

 ขอ้ท่ี ๘.  ผูมี้สิทธ์ิยมืหนงัสือ/วารสาร/โสตทศันวสัดุ  ตอ้งเป็นสมาชิกหอ้งสมุดเท่านั้น 
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ขอ้ท่ี ๙.  ถา้ผูใ้ชบ้ริการท่านใดหยิบหนังสือ/วารสาร/ส่ือต่างๆ  ออกจากห้องสมุดโดยไม่ผ่านการยืมของ

หอ้งสมุด  จะตอ้งถูกดาํเนินการตามกฎหมาย 

 

จึงประกาศมาเพ่ือใหท้ราบ  และถือปฏิบติั   ตั้งแต่วนัท่ี     20      ตุลาคม  2548  เป็นตน้ไป 

 

    
               (นายอนุศกัด์ิ   ตั้งไพบูลย)์ 

             ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
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ภาคผนวกรายช่ืออาจารย์แพทย์ 
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