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Organization profile & related 
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▻3. Details of medical student intake 

▻4. Details of teaching hospital used for 

educational process including pre-medical, 

pre-clinical and clinical teaching 

▻5. Details of, if any, all affiliated/community 

hospitals used for clinical teaching 
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Organization profile 

▰ ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวตัิความเปน็มาโดยย่อ 

▰ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

▰ โครงสร้างองคก์ร โครงสรา้งการบรหิาร โครงสรา้งการบรหิาร
การศึกษาและหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต พร้อมแผนภูมิ 

▰ รายชื่อผู้บรหิาร 

▰ จ านวนอาจารย์และบคุลากร 

▰ จ านวนหลักสูตรและสาขาทีเ่ปดิสอน  

▰ ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับงบประมาณและคา่ใช้จา่ย  

▰ สินทรัพย์ ด้านอาคารสถานที ่ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์  

▰ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  

▰ ระบบการประกันคณุภาพ/การรบัรองคณุภาพอืน่ๆ  
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Details of medical student 

intake 

▰ จ านวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี 

▰ โครงการรับเข้า จ านวนนิสิตนักศึกษาใน
แต่ละโครงการ 
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Details of teaching hospital used for 

educational process including pre-medical, 

pre-clinical and clinical teaching (1) 

  

▻  
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หัวข้อ ข้อก าหนด 

สถานที่จัดการเรยีนการสอนระดับ 

premedical, preclinical, clinical 

จ านวนนสิิตนักศึกษาในแต่ละแห่ง 

ขนาดโรงพยาบาล จ านวนเตียง ไม่ต่ ากว่า 250-300 เตียง (ระดับ S) 

สาขาความเชี่ยวชาญ สาขาหลักทุกสาขา สาขารอง สาขาย่อยบาง

สาขา 

จ านวนและประเภทของผู้ปว่ย 

จ านวนอาจารยแ์พทย์ 

พันธกิจด้านการเรียนการสอน ระบุเปน็ลายลักษณ์อักษร จัดไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่ง

ของการเรียนการสอนชัน้คลินกิ 

กิจกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ เหมาะสม หลากหลาย มีการวิจัยตามสมควร 



 

 

Details of teaching hospital used for 

educational process including pre-medical, 

pre-clinical and clinical teaching (2) 

  

▻  
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หัวข้อ ข้อก าหนด 

อัตราส่วนนสิิตนักศึกษาแพทย์ต่อ

จ านวนเตียงผู้ปว่ย คิดแยกแต่ละชัน้ปี 

ปี 4, 5 = ไม่ต่ ากว่า 1:5 

ปึ 6 =ไม่ต่ ากว่า 1:10 ไม่ควรเกิน 1:15 

อัตราส่วนนสิิตนักศึกษาแพทย์ต่อ

จ านวนผู้ปว่ยนอก คิดแยกแต่ละชัน้ปี 

ปี 4, 5 = ไม่ต่ ากว่า 1:50 ต่อปี 

ปึ 6 =ไม่ต่ ากว่า 1:5 ต่อสัปดาห์  

อัตราส่วนอาจารยแ์พทย์ : นิสิต

นักศึกษาในสาขาวิชาหลัก ต่อ 

rotation ชั้นปีที่ 4,5 

รพ.คณะแพทย์ =ไม่ต่ ากว่า 1:2 

รพ.ที่ไม่ใช ่รพ. คณะแพทย์ =ไม่ต่ ากว่า 1:1 

 

อัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยต่อป ี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ สามารถเข้าถึงวารสารทางการแพทย์ 

มีต าราที่จ าเปน็ทกุสาขาวชิา 

ที่พักนิสิตนักศึกษา พอเพียง เดินทางสะดวก ปลอดภัย 



 

 

Details of teaching hospital used for 

educational process including pre-medical, 

pre-clinical and clinical teaching (3) 

  

▻  
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หัวข้อ ข้อก าหนด 

มูลนิธ/ิกองทุน มีทุนส ารองเพียงพอส าหรับการเรียน

การสอน 

พันธกิจด้านการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 

โครงสร้างการบรหิาร และหน่วยงานที่

รับผิดชอบด้านการบรหิารการศึกษา 

ตัวแทนจากสถาบนัที่ขอเปดิด าเนินการ 

ร่วมเป็นกรรมการบริหาร 

อย่างน้อย 1 คน 

ประวัติเคยเปน็ รพ.สมทบ จัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ป ี

กิจกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ ไม่น้อยกว่า 2 ป ี

Plus for Private hospital 



 

 

All affiliated hospitals used for 

clinical teaching 
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หัวข้อ ข้อก าหนด 

จ านวนอาจารยแ์พทย์ 

อัตราส่วนนสิิตนักศึกษาแพทย์ต่อจ านวน

เตียงผู้ป่วย คิดแยกแต่ละชัน้ปี 

เหมือน รพ.หลัก 

อัตราส่วนนสิิตนักศึกษาแพทย์ต่อจ านวน

ผู้ป่วยนอก คิดแยกแต่ละชัน้ป ี

อัตราส่วนอาจารยแ์พทย์ : นิสิตนักศึกษา

ในสาขาวิชาหลัก ต่อ rotation ชั้นปีที่ 4,5 

ระยะเวลาจดัการศึกษา ไม่เกิน 1 ใน 3 ของการเรียนการสอน

ในชั้นคลนิิก 

พันธกิจด้านการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 



 

 

All affiliated hospitals used for 

clinical teaching 

  

▻  
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หัวข้อ ข้อก าหนด 

มูลนิธ/ิกองทุน มีทุนส ารองเพียงพอส าหรับการเรียน

การสอน 

พันธกิจด้านการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 

โครงสร้างการบรหิาร และหน่วยงานที่

รับผิดชอบด้านการบรหิารการศึกษา 

ตัวแทนจากสถาบนัที่ขอเปดิด าเนินการ ร่วม

เป็นกรรมการบริหาร 

อย่างน้อย 1 คน 

ประวัติเคยเปน็ สถาบันฝึกอบรมหลัก/สมทบ อย่างน้อย 2 สาขา ไม่น้อยกว่า 5 ป ี

กิจกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ สม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่า 2 ป ี

Plus for Private hospital 



 

 

Community hospitals 

 

  
 

▰ Provision of community-based education 

▰ Holistic care 

▰ รพ.ชุมชน 

▰ เครือข่าย : โรงเรียน โรงงาน โรงงานก าจัดขยะ 

สถานีอนามัย หมู่บ้าน ฯลฯ 

   

▻  
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THANK YOU 

Any questions? 


