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Organization profile & related 

information

▻1. Executive summary of the SAR

▻2. Organization profile

▻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

➢ ชือ่หน่วยงาน ทีต่ ัง้ และประวตัคิวามเป็นมาโดยย่อ

➢ ปรชัญา ปณิธาน วสิยัทศัน ์พนัธกจิ คา่นิยม

➢ โครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งการบรหิาร โครงสรา้งการบรหิารการศกึษา

และหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ พรอ้มแผนภมูิ

➢ รายชือ่ผูบ้รหิาร

➢ จ านวนอาจารยแ์ละบคุลากร

➢ จ านวนหลกัสตูรและสาขาทีเ่ปิดสอน 

➢ ขอ้มูลพืน้ฐานเกีย่วกบังบประมาณและคา่ใชจ้า่ย 

➢ สนิทรพัย ์ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นเทคโนโลยแีละอปุกรณ์

➢ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

➢ ระบบการประกนัคณุภาพ/การรบัรองคณุภาพอืน่ๆ
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Details of medical student 

intake

➢ จ านวนนิสตินักศกึษาทีร่บัเขา้ในแตล่ะปี

➢ โครงการรบัเขา้ จ านวนนิสตินักศกึษาใน

แตล่ะโครงการ
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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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หวัขอ้ ขอ้ก ำหนด

สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนระดบั 

premedical, preclinical, clinical

จ านวนนิสตินักศกึษาในแตล่ะแห่ง

ขนาดโรงพยาบาล จ านวนเตยีง ไม่ต ่ากวา่ 250-300 เตยีง (ระดบั S)

สาขาความเช ีย่วชาญ สาขาหลกัทุกสาขา สาขารอง สาขาย่อยบาง

สาขา

จ านวนและประเภทของผูป่้วย

จ านวนอาจารยแ์พทย ์

พนัธกจิดา้นการเรยีนการสอน ระบเุป็นลายลกัษณอ์กัษร จดัไม่ต ่ากวา่กึง่หน่ึงของ

การเรยีนการสอนช ัน้คลนิิก

กจิกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ เหมาะสม หลากหลาย มกีารวจิยัตามสมควร



Details of teaching hospital used for 

educational process including pre-medical, 

pre-clinical and clinical teaching (2)

▻
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หวัขอ้ ขอ้ก ำหนด

อตัราสว่นนิสตินักศกึษาแพทยต์่อจ านวน

เตยีงผูป่้วย คดิแยกแตล่ะช ัน้ปี

ปี 4, 5 = ไม่ต ่ากวา่ 1:5

ปึ 6 =ไม่ต ่ากวา่ 1:10 ไม่ควรเกนิ 1:15

อตัราสว่นนิสตินักศกึษาแพทยต์่อจ านวน

ผูป่้วยนอก คดิแยกแตล่ะช ัน้ปี

ปี 4, 5 = ไม่ต ่ากวา่ 1:50 ตอ่ปี

ปึ 6 =ไม่ต ่ากวา่ 1:5 ตอ่สปัดาห ์

อตัราสว่นอาจารยแ์พทย ์: นิสตินักศกึษา

ในสาขาวชิาหลกั ตอ่ rotation ช ัน้ปีที่

4,5

รพ.คณะแพทย ์=ไม่ต ่ากวา่ 1:2

รพ.ทีไ่ม่ใช ่รพ. คณะแพทย ์=ไม่ต ่ากวา่ 1:1

อตัราการครองเตยีงโดยเฉลีย่ตอ่ปี ไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 70

หอ้งสมุด/ศนูยส์ารสนเทศ สามารถเขา้ถงึวารสารทางการแพทย ์

มตี าราทีจ่ าเป็นทุกสาขาวชิา

ทีพ่กันิสตินักศกึษา พอเพยีง เดนิทางสะดวก ปลอดภยั



Details of teaching hospital used for 

educational process including pre-medical, 

pre-clinical and clinical teaching (3)

▻
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หวัขอ้ ขอ้ก ำหนด

มูลนิธ/ิกองทุน มทีุนส ารองเพยีงพอส าหรบัการเรยีนการ

สอน

พนัธกจิดา้นการจดัการศกึษาแพทยศาสตร ์

โครงสรา้งการบรหิาร และหน่วยงานที่

รบัผดิชอบดา้นการบรหิารการศกึษา

ตวัแทนจากสถาบนัทีข่อเปิดด าเนินการ รว่ม

เป็นกรรมการบรหิาร

อย่างนอ้ย 1 คน

ประวตัเิคยเป็น รพ.สมทบ จดัการศกึษา ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี

กจิกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

Plus for Private hospital



All affiliated hospitals used for 

clinical teaching
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หวัขอ้ ขอ้ก ำหนด

จ านวนอาจารยแ์พทย ์

อตัราสว่นนิสตินักศกึษาแพทยต์อ่จ านวนเตยีง

ผูป่้วย คดิแยกแตล่ะช ัน้ปี

เหมอืน รพ.หลกัอตัราสว่นนิสตินักศกึษาแพทยต์อ่จ านวนผูป่้วย

นอก คดิแยกแตล่ะช ัน้ปี

อตัราสว่นอาจารยแ์พทย ์: นิสตินักศกึษาใน

สาขาวชิาหลกั ตอ่ rotation ช ัน้ปีที่ 4,5

ระยะเวลาจดัการศกึษา ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของการเรยีนการสอนในช ัน้

คลนิิก

พนัธกจิดา้นการจดัการศกึษาแพทยศาสตร ์



All affiliated hospitals used for 

clinical teaching

▻
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หวัขอ้ ขอ้ก ำหนด

มูลนิธ/ิกองทุน มทีุนส ารองเพยีงพอส าหรบัการเรยีนการ

สอน

พนัธกจิดา้นการจดัการศกึษาแพทยศาสตร ์

โครงสรา้งการบรหิาร และหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

ดา้นการบรหิารการศกึษา

ตวัแทนจากสถาบนัทีข่อเปิดด าเนินการ รว่มเป็น

กรรมการบรหิาร

อย่างนอ้ย 1 คน

ประวตัเิคยเป็น สถาบนัฝึกอบรมหลกั/สมทบ อย่างนอ้ย 2 สาขา ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี

กจิกรรมและบรรยากาศทางวชิาการ สม ่าเสมอ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

Plus for Private hospital



Community hospitals

➢ Provision of community-based education

➢ Holistic care

➢ รพ.ชมุชน

➢ เครอืขา่ย : โรงเรยีน โรงงาน โรงงานก าจดัขยะ สถานี

อนามยั หมู่บา้น ฯลฯ

▻
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THANK YOU

Any questions?


