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Information related to organization profiles

1. Executive summary
2. Organization details
• Name, location and brief history

3. Philosophy, Vision, Mission, Core values
4. Organizational Structure, Management Structure, 

Educational Administration Structure, and Doctor of 
Philosophy Program with Chart

5. Executive list
6. Number and qualifications of faculty and staff



Information related to organization profiles

• Number of courses offered
• Number of training courses for medical specialists and sub-

specialist
• Number of graduate courses
• Graduation Certificate
• Master's degree
• High School Diploma Level 
• Doctoral degree 

• Number of undergraduate courses



Information related to organization profiles

• Fundamentals data of budgets 
•Building site assets, technology and equipment
• Stakeholders
•Other quality assurance / accreditation bodies and 

main clinical practices hospital or institute.



ข้อมูลหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันผลิตแพทย์

ชื#อหลกัสูตร…………………………พ.ศ………………….
• การรับนิสิตนักศึกษา

• จำนวนรับนิสิตนักศึกษาต่อปี (256.)…………………………………………………………..
• โครงการรับเข้าและจำนวนนิสิตนักศึกษาในแต่ละโครงการ………………………………….
• จำนวนนิสิตนักศึกษารวมทุกชั้นปี (256.)…………………………………………………….

• จำนวนหน่วยกิต/ช่ัวโมง.................................................. ระยะเวลาศึกษา...........................
• โครงสร้างหลักสูตร

• วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ชั้นปีท่ี.................จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง..............................
• วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   ชั้นปีท่ี.................จำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมง...............................

• สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

• การจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการศึกษาท่ี ............
• การจัดการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน จัดการศึกษาท่ี ………...
• การจัดการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 



การจดัการศึกษาในวชิาวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

ลำดับท่ี ช่ือโรงพยาบาลหลัก/สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก จำนวนนิสิตนักศึกษาท่ีรับ 
(คน)



ข้อมูลโรงพยาบาลหลกั/สถานฝึกปฏบิัตทิางคลนิิกหลกั
ขนาดโรงพยาบาล จานวนเตยีง ไม่ตา่กวา่ 250-300 เตยีง (ระดบั S)
สาขาความเชีAยวชาญ สาขาหลกัทกุสาขา สาขารองสาขาย่อยบางสาขา
พนัธกจิดา้นการเรยีนการสอน ระบเุป็นลายลกัษณอ์กัษร จดัไม่ตา่กวา่กึAงหนึAงของการเรยีนการ

สอนช ัPนคลนิิก
กจิกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ เหมาะสม หลากหลาย มกีารวจิยัตามสมควร



ข้อมูลโรงพยาบาลหลกั/สถานฝึกปฏบิัตทิางคลนิิกหลกั
รายการ ลำดับที่ ... ลำดับที่ ...

ขนาดโรงพยาบาลระดับ จำนวนเตียงสามัญ
จำนวนผู้ป่วยนอก/ปี 
จำนวนผู้ป่วยใน/ปี
จำนวนผู้ป่วยคลอด/ปี
จำนวนอาจารย์แพทย์ทั้งหมด

จำนวนอาจารย์แพทย์สาขาต่อไปน้ี 
• อายุรศาสตร์
• ศัลยศาสตร์
• สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา
• กุมารเวชศาสตร์
• ออร์โธปิดิกส์
• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
• เวชศาสตร์ครอบครัว
• จิตเวชศาสตร์



ข้อมูลโรงพยาบาลหลกั/สถานฝึกปฏบิัตทิางคลนิิกหลกั

พันธกิจด้านการเรียนการสอน (โปรดระบ)ุ
กิจกรรมและบรรยากาศทางวิชาการ และการวิจัย (โปรดระบุ)

อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อจำนวนเตียงผู้ป่วย คิด
แยกแต่ละช้ันปี

ชั้นปี
ที่ 4

ชั้นปี
ที่ 5

ชั้นปี
ที่ 6

ชั้นปี
ที่ 4

ชั้นปี
ที่ 5

ชั้นปี
ที่ 6

อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อจำนวนผู้ป่วยนอก คิด
แยกแต่ละช้ันปี



ข้อมูลโรงพยาบาลหลกั/สถานฝึกปฏบิัตทิางคลนิิกหลกั

อัตราส่วนอาจารย์แพทย ์: นิสิตนักศึกษา ต่อ rotation

ในสาขาวิชาหลัก*

ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 5 ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 5

• อายุรศาสตร์
• ศัลยศาสตร์
• สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
• กุมารเวชศาสตร์
อัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยต่อปี
ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ
ท่ีพักนิสิตนักศึกษา

*โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัสดัสว่น 1:2 โรงพยาบาลในสงักดัสถาบนัร่วมผลติสดัสว่น 1:1



ข้อมูลโรงพยาบาลหลกั/สถานฝึกปฏบิัตทิางคลนิิกหลกั

*โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัสดัสว่น 1:2 โรงพยาบาลในสงักดัสถาบนัร่วมผลติสดัสว่น 1:1

หวัขอ้ ขอ้กาํหนด
อตัราสว่นนิสตินักศกึษาแพทยต์อ่จานวนเตยีงผูป่้วย คดิแยกแตล่ะช ัBนปี ปี 4, 5 = ไม่ตา่กวา่ 1:5

ปึ 6 =ไม่ตา่กวา่ 1:10 ไม่ควรเกนิ 1:15

อตัราสว่นนิสตินักศกึษาแพทยต์อ่จานวนผูป่้วยนอก คดิแยกแตล่ะช ัBนปี ปี 4, 5 = ไม่ตา่กวา่ 1:50 ตอ่ปี
ปึ 6 =ไม่ตา่กวา่ 1:5 ตอ่สปัดาห ์

อตัราสว่นอาจารยแ์พทย ์: นิสตินักศกึษาในสาขาวชิาหลกั ตอ่ rotation 
ช ัBนปีทีP4,5

รพ.คณะแพทย ์=ไม่ตา่กวา่ 1:2
รพ.ทีPไม่ใช ่รพ. คณะแพทย=์ไม่ตา่กวา่ 1:1

อตัราการครองเตยีงโดยเฉลีPยตอ่ปี ไม่ตา่กวา่รอ้ยละ70

หอ้งสมุด/ศนูยส์ารสนเทศ สามารถเขา้ถงึวารสารทางการแพทย ์
มตีาราทีPจาเป็นทกุสาขาวชิา

ทีPพกันิสตินักศกึษา พอเพยีง เดนิทางสะดวก ปลอดภยั



ในกรณทีี(เป็นสถานพยาบาลเอกชน ให้เพิ(มเตมิข้อมูล ดงันี?
• มลูนิธิ/กองทนุ

• พนัธกิจด้านการจดัการศกึษาแพทยศาสตร์

• โครงสร้างการบริหาร และหนว่ยงานทีDรับผิดชอบด้านการบริหารการศกึษา

• รายชืDอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ทีDมีตวัแทนจากสถาบนัทีDขอเปิดดําเนินการ ร่วมเป็น
กรรมการบริหาร

• ประวติัการเป็นโรงพยาบาลสมทบจดัการศกึษา

• กิจกรรมและบรรยากาศทางวิชาการ

หวัขอ้ ขอ้กาํหนด

มูลนิธ/ิกองทนุ มทีนุสารองเพยีงพอสาหรบัการเรยีนการสอน

พนัธกจิดา้นการจดัการศกึษาแพทยศาสตร ์

โครงสรา้งการบรหิาร และหน่วยงานทีFรบัผดิชอบดา้นการบรหิาร
การศกึษา

ตวัแทนจากสถาบนัทีFขอเปิดดาเนินการ รว่มเป็นกรรมการบรหิาร อยา่งนอ้ย 1 คน

ประวตัเิคยเป็น รพ.สมทบ จดัการศกึษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี

กจิกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี



ข้อมูลโรงพยาบาลสมทบ/สถานฝึกปฏบิัตทิางคลนิิกสมทบ
(affiliated hospitals)
• .............................................. ศกึษารายวิชา.............................ชั -นปีที2.........ระยะเวลา......
• .............................................. ศกึษารายวิชา.............................ชั -นปีที2.........ระยะเวลา......
• .............................................. ศกึษารายวิชา.............................ชั -นปีที2.........ระยะเวลา......
• ...............................................ศกึษารายวิชา.............................ชั -นปีที2........ระยะเวลา......



ชื#อโรงพยาบาลสมทบ/สถานฝึกปฏบัิตทิางคลนิิกสมทบ (เฉพาะที#นิสิตนักศึกษาคนหนึ#งไปศึกษาอย่างน้อย 3 เดือน)
…………………………………………………….. 

พนัธกิจด้านการจดัการศึกษาแพทยศาสตร์ (โปรดระบุ)

จาํนวนอาจารย์แพทย์ทั @งหมด

จาํนวนอาจารย์แพทย์สาขาต่อไปนี @ 

• อายุรศาสตร์

• ศัลยศาสตร์

• สูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา

• กุมารเวชศาสตร์

• ออร์โธปิดกิส์

• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

• เวชศาสตร์ครอบครัว

• จติเวชศาสตร์

กิจกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ และการวจิยั (โปรดระบุ)

อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อจาํนวนเตยีงผู้ป่วย คดิแยกแต่ละชั @นปี

ชั #นปีที( 4 ชั #นปีที( 5 ชั #นปีที( 6

อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อจาํนวนผู้ป่วยนอก คิดแยกแต่ละชั @นปี

อัตราส่วนอาจารย์แพทย์ : นิสิตนักศึกษา ต่อ rotation ในสาขาวชิาหลัก* ชั #นปีที( 4 ชั #นปีที( 5

• อายุรศาสตร์

• ศัลยศาสตร์

• สูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา

• กุมารเวชศาสตร์

* โรงพยาบาลในสงักดัสถาบนัร่วมผลติสดัสว่น 1:1



ชื#อโรงพยาบาลสมทบ/สถานฝึกปฏบัิตทิางคลนิิกสมทบ (เฉพาะที#นิสิตนักศึกษาคนหนึ#งไปศึกษาอย่างน้อย 3 เดือน)
…………………………………………………….. 

* โรงพยาบาลในสงักดัสถาบนัร่วมผลติสดัสว่น 1:1

หวัขอ้ ขอ้กาํหนด

จานวนอาจารยแ์พทย ์

อตัราสว่นนิสตินักศกึษาแพทยต์อ่จานวนเตยีงผูป่้วย 
คดิแยกแตล่ะช ัBนปี

เหมอืน รพ.หลกั

อตัราสว่นนิสตินักศกึษาแพทยต์อ่จานวนผูป่้วยนอก 
คดิแยกแตล่ะช ัBนปี

อตัราสว่นอาจารยแ์พทย ์: นิสตินักศกึษาในสาขาวชิาหลกั 
ตอ่ rotation ช ัBนปีทีJ4,5

ระยะเวลาจดัการศกึษา ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของการเรยีนการสอนในช ัBนคลนิิก

พนัธกจิดา้นการจดัการศกึษาแพทยศาสตร ์



ในกรณทีี(เป็นสถานพยาบาลเอกชน ให้เพิ(มเตมิข้อมูล ดงันี?

• มลูนิธิ/กองทนุ

• พนัธกิจด้านการจดัการศกึษาแพทยศาสตร์

• โครงสร้างการบริหาร และหนว่ยงานทีDรับผิดชอบด้านการบริหารการศกึษา

• ประวตักิารเป็นโรงพยาบาลสมทบจดัการศกึษา

• กิจกรรมและบรรยากาศทางวิชาการ



โรงพยาบาลชุมชน/สถานฝึกปฏบัิตทิางคลนิิกชุมชน (community 
hospital)

• รายชื&อเครือขา่ยโรงพยาบาลชมุชนที&สถาบนัผลติแพทย์จดัให้นิสตินกัศกึษาเพื&อรองรับ 

community-based education ซึ&งรวมถงึการศกึษาสถานที&ที&เกี&ยวข้องกบัปัญหา

สขุภาพ เชน่ โรงเรียน โรงงาน โรงงานกําจดัขยะ สถานีอนามยั หมูบ้่าน เป็นต้น



สัดส่วนคณาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษา

• สดัสว่นคณาจารย์ตอ่นิสตินกัศกึษาโดยรวม..............................
• สดัสว่นคณาจารย์ตอ่นิสตินกัศกึษาระดบัคลนิิก*......................



การสอบเพื*อประเมนิความรู้ความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม

• นิสตินกัศกึษาจะสมคัรสอบเพื5อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ขั @นตอนที5 B เมื5อ......................................................................................................
• นิสตินกัศกึษาจะสมคัรสอบเพื5อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขั @นตอนที5 D เมื5อ.......................................................................................................
• นิสตินกัศกึษาจะสมคัรสอบเพื5อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ขั @นตอนที5 E เมื5อ.......................................................................................................



After complete OP
Then.. part 2 รายงานผลการดาํเนินงานตามมาตรฐาน

Now practice writing your institute OP
Your questions or comments are welcome


