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อาจารยประจาํหลกัสูตร 

ขอมูลเดิม ตาม มคอ.2 ขอมูลปจจบัุน หมายเหตุ 

1. ศ. เกยีรติคณุพลตรหีญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ 1. ศ. นพ.สุกิจ  พันธุพิมานมาศ ไดรับความเห็นชอบ
จากสภาวชิาการ  
ในการประชุมครั้งที ่
6/2558 เมือ่วันที ่25 
มิถุนายน 2558 

2. พญ. พรทิพย น่ิมขุนทด 2. ผศ. พญ.นพร  อึ้งอาภรณ 
3. นพ. ลขิิต มาตระกูล 3. ผศ. พญ.สรญา  แกวพิทูลย 
4. นพ. ศุภกฤต อยุวฒันกุล 4. ผศ. นพ. ดร.ชวบูลย  เดชสุขุม 
5. นพ. สราวธุ สขุสผุวิ 5. อ. นพ.สราวุธ  สุขสุผิว 
อาจารยผูสอน 

1) คณาจารยประจาํสาํนกัวิชาแพทยศาสตร 
1. ผศ. พญ.สรญา แกวพิทูลย อ.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 

Fellowship Family Medicine Teacher. 
Cert. Medical Education (Clinical Teacher) 

2. ผศ. พญ.พักตรวิมล ศุภลักษณศึกษากร อว.เวชศาสตรครอบครวั 
อว.เวชศาสตรปองกัน  
(แขนงระบาดวทิยา) 
Certificated of Primary Care Oriented Clinical 
Course for Overseas Medical Practitioners, 
National Medical Center Hospital, Japan 
Certificate of Field Epidemiology Training 
Program (FETP), Ministry of Public Health, 
Thailand 

3. ผศ. พญ.นพร อึ้งอาภรณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)  
ประกาศนียบัตรโภชนาการเดก็ 

4. ผศ. นพ. ดร.ชวบูลย เดชสขุุม ว.ว. (พยาธวิิทยากายวิภาค) 
Ph.D. (Molecular Pathology) 

5. อ. นพ. ดร.นิวัฒนชัย นามวิชัยศิริกุล อ.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
อ.ว. (เวชศาสตรปองกัน) 
ปร.ด. (รฐัประศาสนศาสตร) 

6. อ. นพ. ดร.บณัฑติ อัศวฤทธิไกร Ph.D. (Developmental Neurobiology)  
(ลาศกึษาตอ) 

7. อ. ทนพ. ดร.สนอง  สุขแสวง Ph.D. (Patho biology) 
8. อ. พญ.อัชฌา พงศพิทักษดํารง ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)  
9. อ. พญ.กุลศิริ   เตียนศรี ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร) 
10. อ. นพ.ลิขิต  มาตระกูล ว.ว. ศลัยศาสตรทัว่ไป 
11. อ. นพ.ศุภกฤต อยุวฒันกุล ว.ว. ศลัยศาสตรทัว่ไป 
12. อ. นพ.ทวศีกัดิ ์ ทองทว ี ว.ว. ศลัยศาสตรทัว่ไป 

อนุสาขาศัลยศาสตรผาตดัทางกลองและสองกลอง 
ทางเดินอาหาร 
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ประกาศนียบตัรผาตดัทางกลองและหุนยนตผาตัดโรค
ลําไสใหญ มหาวิทยาลยัเกาหลีใต 

13. อ. นพ.สุวิทยา เธียรประธาน ว.ว. (ศัลยศาสตรออโธปดกิส)  
14. อ. พญ.กัณฐิกา วศินพงศวณิช ว.ว. (ออโธปดกิส) 
15. อ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 

fellowship adult reconstruction (U.W.O.) 
fellowship sports medicine (T.U.M.) 

16. อ. พญ.พรทิพย น่ิมขุนทด ว.ว. (อายุรศาสตร) 
ว.ว. อนุสาขาอายรุศาสตรโรคหวัใจ 
ประกาศนียบตัรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรกัษาโรคหวัใจ   
และหลอดเลอืด 
ส.ม. (บรหิารสาธารณสขุ) 

17. อ. นพ.ณัฐพล อันนานนท ว.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
ว.ว. (อายุรศาสตร) 
อ.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตรโรคติดเชือ้) 

18. อ. นพ.สราวุธ สุขสุผิว ว.ว. (อายุรศาสตรประสาทวทิยา) 
19. อ. พญ.เฟองฟา เบญจโอฬาร ว.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
20. อ. พญ.สีขาว  เชื้อปรุง อ.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
21. อ. นพ.ไรอัน เอ ลอยด  B.S. Biochemistry  

American Board of Family Medicine 
22. อ. พญ.ปทมา  ทองดี ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 

ว.ว. อนุสาขาเวชศาสตรการเจรญิพันธุ 
ส.ม. (บรหิารสาธารณสขุ) 

23. อ. พญ.สิรี ตั้งทองคํา ว.ว. (จักษวุทิยา) (ลาศกึษาตอ) 
24. อ. พญ.จิตราวรรณ อรรถวัฒนกุล ว.ว. (วิสัญญวีิทยา) 
25. อ. พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ ว.ว. (เวชศาสตรฟนฟู) 
26. อ. นพ.สุขสันต กนกศิลป ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 

ว.ว. ศลัยศาสตรทรวงอก 
27. อ. ดร.กระจาง ตลับนิล ปร.ด. (ชวีเคมทีางการแพทย) 

 

2)  อาจารยประจาํสาํนกัวิชาวทิยาศาสตร 
                  (2.1)  สาขาวิชาคณิตศาสตร  
1. รศ. ดร.ประภาศรี อัศวกุล Ph.D. (Mathematics)   
2. ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุช Ph.D. (Applied Mathematics) 
3. ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะ Ph.D. (Mathematics) 
4. Assistant Professor Dr. Eckart  Schulz Ph.D. (Mathematics) 
5. Associate Professor Dr.Nickolay P Moshkin Ph.D. (Mechanics of Fluid, Gas and Plasma) 
9. ผศ. ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ Ph.D. (Mathematics) 
6. อ. ดร.ธิดารัตน เปลี่ยนพานิช Ph.D. (Applied Mathematics) 
10. อ. ดร.สายันต แกนนาคํา Ph.D. (Computational Fluid Dynamics) 

 
                     (2.2) สาขาวิชาเคม ี  

1. ศ. ดร.กฤษณะ สาครกิ Dr. rer. nat. (Computational Chemistry) 
2. รศ. ดร.อนันต ทองระอา Dr. rer. nat. (Computational Chemistry) 
3. รศ. ดร.จตุพร วทิยาคณุ Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
4. ผศ. ดร.กุลวดี รังสีวัฒนานนท Dr.rer.nat. (Physical Chemistry) 
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5. ผศ. ดร.ธนพร แมนยํา Ph.D. (Chemistry) 
6. ผศ. ดร.วิสิษฐ แววสูงเนิน Ph.D. (Polymer Science) 
7. ผศ. ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช Ph.D. (Chemistry) 
8. ผศ. ดร.ระพี โกศัลวิตร-อูทเคอ วท.ด. (วทิยาศาสตรพอลิเมอร) 
9. อ. ดร.พัชรินทร ชัยสุวรรณ ปร.ด. (เคมีวเิคราะห) 

 
                  (2.3) สาขาวิชาชีวเคม ี  
1. Professor Dr.James R. Katudat-Cairns Ph.D. (Biology) 
2. รศ. ดร.วิภา สุจินต Ph.D. (Biochemistry) 
3. รศ. ดร.ทนพญ.จารุวรรณศิริเทพทวี วท.ด. (ชวีเคมี) 
4. ผศ. ดร.พนิดา  ขันแกวหลา Dr. Scient. Med (Immunology) 
5. อ. ดร.ชุติมา ทรัพยอิ่มเอิบ ปร.ด. (ชวีเคมทีางการแพทย) 

 
                  (2.4) สาขาวิชาฟสิกส  
1. ศ. ดร.ชกูิจ ลิมปจํานงค Ph.D. (Physics) 
2. ศ. ดร.สันติ แมนศิริ D. Phil. (Ceramic Nanocomposites) 
3. Professor Dr.Yupeng Yan Ph.D. (Nuclear and Particle Theory) 
4. รศ. ดร.ประพันธ แมนยํา D. Phil. (Materials) 
5. รศ. ดร.ประยูร สงสิริฤทธิกุล Ph.D. (Physics) 
6. รศ. ดร.พวงรัตน ไพเราะ Ph.D. (Theoretical Condense matter Physics) 
7. รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ Ph.D.(Materials Science and Engineering) 
8. ผศ. ดร.ชิโนรัตน กอบเดช Ph.D. (Theoretical Physics) 
9.  Assistant Professor Dr. Michael F. Smith Ph.D. (Condensed matter Physics) 
10. ผศ. ดร.วรวัฒน มีวาสนา Ph.D. (Physics) 
11. ผศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ Ph.D. Physics (Condensed Matter Physics) 
12. อ. ดร.ขรรคชัย โกศลทองกี่ Ph.D. (Physics) 
13. อ. ดร.สาโรช รุจิรวรรธน Ph.D. (Physics) 
14. อ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน PH.D. (Physics) 
15. อ.ดร.วรศม  กุนทีกาญจน Ph.D. (Applied Physics) 
16. อ.ดร.วรินทร  ศรีทะวงศ Ph.D. (Particle and Nuclear Physics) 
17. อ. ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ์ Ph.D. (Astrophysics) 

 
                     (2.5) สาขาวิชาชีววทิยา 
1. รศ. ดร.ยุพาพร ไชยสหีา Ph.D. (Animal Physiology) 
2. ผศ. ดร.หนูเดอืน เมืองแสน Ph.D. (Plant Molecular Biology) 
3. ผศ. ดร.ดวงกมล แมนศริ ิ Ph.D. (Molecular biology) 
4. อ. ดร.พงษฤทธิ ์ ครบปรชัญา วท.ด. (อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร) 

 
                    (2.6) สาขาวิชาจุลชีววทิยา  
1. ผศ. ทนพญ. ดร.วิไลรัตน ลี้อนันตศกัดิ์ศริ ิ Ph.D. (Microbiology and Immunology) 
2. อ. ดร.นวรัตน นันทพงษ Ph.D. (Bioresource Science, Applied 

Microbiology)        
                                                           

                     (2.7) สาขาวิชากายวิภาคศาสตร  
1. ผศ. ดร.อภิชาต ิ เงินสูงเนิน ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 
2. ผศ. ดร.ปยดา เงินสูงเนิน ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 
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3. ผศ. ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) 
4. อ. ดร.ราเชนทร โกศลัวิตร Ph.D. (Anatomy) 
5. อ. ดร.อรทยั วีระนันทนาพันธ M.Sc. (Neuroscience)   

Ph.D. (Biomedical Science) 
 

                    (2.8) สาขาวิชาสรีรวทิยา  
1. รศ. สพญ. ดร.ศจรีา คุปพิทยานันท Ph.D. (Physiology) 
2. ผศ. ดร.รุงฤด ี ศรีสวสัดิ ์ Ph.D. (Physiology) 
3. อ. ดร.อัจฉราพร แถวหมอ ปร.ด. (สรีรวทิยาทางการแพทย) 
 
                    (2.9) สาขาวิชาปรสิตวทิยา 

 

1. อ. มงคล ผจงธนสฤษฏ MHS. (Molecular Microbiology and Immunology) 
(ลาศึกษาตอ) 
 

                   (2.10) สาขาวิชาเภสัชวทิยา  
1. รศ. ภกญ. ดร.นวลนอย จูฑะพงษ Ph.D. (Pharmacology and Toxicology) 
2. ผศ. ภก. ดร.เกรยีงศกัดิ ์ เอือ้มเกบ็ Ph.D. (Pharmacology) 

 
                   (2.11) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
1. รศ. ดร.ดํารสั ดาราศกัดิ ์ Ph.D. (Exercise & Sport Science) 
2. อ. ดร.ลลิดา  โรจนธรรมมณ ี ปรด. (ประสาทวทิยาศาสตร) 
3. อ. ดร.พรเทพ ราชนาว ี Ph.D. (Mechanics) 
4. อ. วรีพล   จันธิมา M.S. (Physical Education 

3)  อาจารยประจาํสาํนกัวิชาเทคโนโลยีสังคม 
                   (3.1) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
1. อ. ดร.เทพทว ี โชควศิน อ.ด. (ปรัชญา) 
2. อ. ดร.บุรทิน ขําภิรฐั ค.ด. (วธิวีทิยาการวิจยัการศกึษา) 
3. อ. ดร.วิศษิฎพร วฒันวาทิน Docteur en Driot 
4. อ. ปราโมทย ภักดีณรงค ศศ.ม. (การพัฒนาสงัคม) 

 
                   (3.2) สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 
1. รศ. ดร.อญัชล ี วรรณรกัษ Ph.D. (Second Language Acquisition and Teacher 

Education) 
2. รศ. ดร.ปณณธร แสงอรุณ Ph.D. (Second Language Education) 
3. Associate Professor Dr. Jeremy Ward Ph.D. (Applied Linguistics) 

4. ผศ. ดร.อิศรา ประมลูศขุ Ph.D. (Applied Linguistics and English Language 
Teaching) 

5. ผศ. จินดาพร แสงกาญจนวนิช M.A. (TESOL and Bilingual Education) 
6. อ. ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ Ph.D. (Education) 
7. อ. ดร.ณัฏฐญา เผอืกผอง Ph.D. (Education) 
8. อ. ดร.ธีรวทิย ภิญโญณฐักานต Ph.D. (Linguistics) 
9. อ. ดร.บษุกร ยอดคําลอื Ph.D. (Linguistics) 
10. อ. ดร.พีรศกัดิ ์ สิริโยธิน Ph.D. (Educational Studies) 
11. อ. ดร.สขุสรรพ ศุภเศรษฐเสร ี ศศ.ด. (ภาษาองักฤษศึกษา) 
12. อ. ดร.สริินทร ศรีโพธิ ์ Ph.D. (Foreign Language Education) 
13. อ. กมร บุตรแสง ศศ.ม. (ศกึษาศาสตร – การสอน) 
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14. อ. มันตา หนุนภักด ี ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุงหมายเฉพาะ) 
15. อ. รุงเรือง  วชิรลาภไพฑูรย M.A. (Linguistics and applied linguistics) 
16. Mr. Peter Bint  M.Phil. (Phonetics) 

  
4) อาจารยประจาํโรงพยาบาลรวมผลิต 

                   0(4.1) อาจารยประจําโรงพยาบาลสุรินทร 
1.  ผศ. พญ.  พิสมยั   ยืนยาว ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
2.  ดร. พญ. ศราวัณ   พอกเพ่ิมด ี ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)  

Ph.D. (Dermatology) 
3.  อ. พญ.เก พงศวัชราภรณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
4.  อ. พญ.จุไรรัตน ฤทยัวฒัน ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
5.  อ. นพ.ณฐั อารยะพงษ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
6.  อ. พญ.ดุจดาว วิรบญุชยั ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
7.  อ. พญ.ผการตัน แสงกลา ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
8.  อ. นพ.ภาณวุฒัน วิรตันภานุ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
9.  อ. นพ.มณเฑยีร นรเศรษฐสิงห ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
10.  อ. พญ.ศริวิรรณ จิตตไชยวฒัน ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
11.  อ. พญ.สิรกิานดา สมัญญา ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
12.  อ. พญ.สขุุมาล สิริพันธนะ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)   

อนุสาขาโรคตอมไรทอและเมตาบอลสิม 
13.  อ. นพ.ศรายทุธ ทองหลอ ว.ว. (กุมารเวชศาสตรโรคภูมแิพ) 
14.  อ. พญ.นวรตัน จงเจษฎ ว.ว. (กุมารเวชศาสตรโรคหวัใจ) 
15.  อ. นพ.สมศกัดิ ์ เลิศวีระวฒัน ว.ว. (กุมารเวชศาสตรโรคหวัใจ) 
16.  อ. นพ.วิเชษฐ ฉัตรวิรยิะเจริญ ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร) 
17.  อ. นพ.ประวณี ตัณฑประภา ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
18.  อ. พญ.พิรณุรตัน เจยีรกัสวุรรณ ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
19.  อ. นพ.ไพโรจน พิพิธแสงจันทร ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
20.  อ. นพ.ภูวนาท รัตนนิเวศน ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
21.  อ. พญ.มนัชญา สุจินพรหัม ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
22.  อ. พญ.วิศรา ศรีสวุรรณวฒันา ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
23.  อ. นพ.กิตตศิกัดิ ์ สุรพงษพิวฒันะ ว.ว. (จิตเวชศาสตร) 
24.  อ. นพ.เอกลกัษณ แสงศริิรกัษ ว.ว. (จิตเวชศาสตร) 
25.  อ. นพ.นฤพล กิตติคณุากร ว.ว. (นิติเวชศาสตร) 
26.  อ. พญ.เปรมฤด ี ทวีคง ว.ว. (นิติเวชศาสตร) 
27.  อ. พญ.ประชุมพร บูรณเจรญิ ว.ว. (พยาธวิทิยากายวิภาค) 
28.  อ. พญ.พรรณชณฐั มหรรทัศนพงศ ว.ว. (พยาธวิทิยากายวิภาค) 
29.  อ. พญ.อัจฉรา มิตรปราสาท ว.ว. (พยาธวิทิยากายวิภาค) 
30.  อ. พญ.สวุพีร วชัรหริัญ ว.ว. (พยาธวิทิยากายวิภาค)  

ว.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
31.  อ. พญ.สรรพัชญ ไพรีพินาศ ว.ว. (รงัสีนิวเคลยีร) 
32.  อ. พญ.สุภัชชา เขยีวหวาน ว.ว. (รงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยา) 
33.  อ. พญ.ศริวิรรณ ทวิทอง ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
34.  อ. นพ.สปุระสิทธิ ์ จรูญวฒันเลาหะ ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
35.  อ. พญ.สุภาพ ธีรวริุฬห ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
36.  อ. พญ.วศินี พนมเสรฐิ ว.ว. (รงัสวีทิยา-รังสวีทิยาทัว่ไป) 
37.  อ. พญ.กฤษณา รอยศร ี ว.ว. (รงัสวีทิยา-เวชศาสตรนิวเคลยีร) 
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38.  อ. พญ.วชิราพร ภูริภูมิ ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
39.  อ. พญ.วรรณา องึพินิจพงศ ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
40.  อ. พญ.วิภาว ี ศิริเดช ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
41.  อ. พญ.วลิาวัลย องึพินิจพงศ ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
42.  อ. พญ.สรอยสุดา สุทศันาวิจิตร ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
43.  อ. พญ.สิริพิมพ จันทรมานิตย ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
44.  อ. พญ.จันทริา หงสรพิพัฒน ว.ว. (เวชกรรมฟนฟู) 
45.  อ. พญ.พรรณทิพย มูลศาสตรสาทร ว.ว. (เวชกรรมฟนฟู) 
46.  อ. พญ.พรรณวด ี สารวนางกูร ว.ว. (เวชกรรมฟนฟู)  
47.  อ. พญ.วชัร ี เลอมานกลุ ว.ว. (เวชปฏิบัตทิัว่ไป) 
48.  อ. พญ.สิรินรัตน แสงศริิรกัษ ว.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
49.  อ. นพ.ชายตา สุจินพรหัม ว.ว. (เวชศาสตรฉกุเฉนิ) 
50.  อ. นพ.อิสระ อรยิะชยัพานิชย ว.ว. (เวชศาสตรฉกุเฉนิ) 
51.  อ. พญ.อบุาล ี เทพสาล ี ว.ว. (เวชศาสตรฉกุเฉนิ) 
52.  อ. นพ.พงษนเรศ โพธิโยธนิ ว.ว. (ศัลยกรรมประสาท) 
53.  อ. นพ.ชสูทิธิ ์ พานิชวิทติกุล ว.ว. (ศัลยกรรมยูโรวทิยา) 
54.  อ. นพ.มชียั แซลิ้ม ว.ว. (ศัลยกรรมระบบปสสาวะ) 
55.  อ. นพ.ชาดุล เลอมานกลุ ว.ว. (ศัลยกรรมออรโธปดกิส) 
56.  อ. นพ.พรรณกิจ วนแสงสกุล ว.ว. (ศัลยกรรมออรโธปดกิส) 
57.  อ. นพ.พิเชษฐ กิจจาเจรญิชยั ว.ว. (ศัลยกรรมออรโธปดกิส) 
58.  อ. นพ.พิเชษฐ โอฬาระชนิ ว.ว. (ศัลยกรรมออรโธปดกิส) 
59.  อ. นพ.วิรยิะ เหลาบรรเทา ว.ว. (ศัลยกรรมออรโธปดกิส) 
60.  อ. นพ.วิรยิะ สุวรกัษสกลุ ว.ว. (ศัลยกรรมออรโธปดกิส) 
61.  อ. นพ.วิโรจน ณฐัรงัส ี ว.ว. (ศัลยกรรมออรโธปดกิส) 
62.  อ. นพ.ศุภชยั สามพันธ ว.ว. (ศัลยกรรมออรโธปดกิส) 
63.  อ. นพ.ฉัตรชยั รัตรสาร ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
64.  อ. นพ.ณกร ดลเสมอ ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
65.  อ. พญ.นัทธหทยั กนกนาก ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
66.  อ. นพ.มงคล ภูติธนารกัษ ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
67.  อ. นพ.วินัย องึพินิจพงศ ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
68.  อ. นพ.ศวิาเมษฐ แขงเพ็ญแข ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
69.  อ. พญ.อุมาพร นันทธีโร ว.ว. (ศัลยศาสตร)  

ว.ว. (เวชศาสตรฉกุเฉนิ) 
70.  อ. นพ.นาวิน ขันธรกัษา ว.ว. (ศัลยศาสตร)  

ว.ว. (ศัลยศาสตรมะเร็งวทิยา) 
71.  อ. นพ.ปณณวชัร ปทมวงศจรยิา ว.ว. (ศัลยศาสตรตกแตง) 
72.  อ. นพ.ศรณัย ลิมปวรรณ ว.ว. (ศัลยศาสตรยโูรวทิยา) 
73.  อ. นพ.สมคิด สุรยิเลิศ ว.ว. (สตู-ินรีเวชศาสตร) 
74.  อ. นพ.เฉลยีว สัตตมยั ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
75.  อ. นพ.ชวมยั สบืนุการณ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
76.  อ. นพ.พรไพโรจน มิตรปราสาท ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
77.  อ. พญ.ยุพาพร วิจกัขณาลญัฉ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
78.  อ. นพ.สมชาย แตงประกอบ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
79.  อ. นพ.สมภพ สารวนางกูร ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
80.  อ. พญ.สุชินี เอีย่มศิริพรรัตน ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
81.  อ. พญ.สุนาร ี พิชญชยัประเสรฐิ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
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82.  อ. พญ.อาจารยี เสนทอง ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา)   
อนุสาขามะเรง็นรีเวชวทิยา 

83.  อ. พญ.ปยรตัน อุดมวรรณ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา)  
อ.ว. (เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ) 

84.  อ. นพ.อังคาร ตรีนิต ิ ว.ว. (สตูิศาสตรและนรีเวชวทิยา)   
อนุสาขาเวชศาสตรการเจริญพันธ 

85.  อ. นพ.สชุาต ิ เริงกมล ว.ว. (โสต นาสกิ ลารงิซวทิยา) 
86.  อ. นพ.ธีรยทุธ จงสบืสทิธิ ์ ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ) 
87.  อ. นพ.วรเวทย โรจนจรัสไพศาล ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ) 
88.  อ. พญ.วลยัลกัษณ ทัศนกาญจนาคร ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ) 
89.  อ. พญ.เสาวลกัษณ ธนสมทุร ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ) 
90.  อ. พญ.อัญชนา รักษคดิ ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ) 
91.  อ. นพ.กิตตศิกัดิ ์ เชือ้สกลุวนิช ว.ว. (อายุรศาสตร) 
92.  อ. นพ.จําเริญ ลวดเงิน ว.ว. (อายุรศาสตร) 
93.  อ. พญ.จรีาวฒัน แกววินัด ว.ว. (อายุรศาสตร) 
94.  อ. พญ.ชหูงส มหรรทัศนพงศ ว.ว. (อายุรศาสตร) 
95.  อ. นพ.ถาวร ชูชื่นกลิ่น ว.ว. (อายุรศาสตร) 
96.  อ. นพ.บัณฑิต ธนบุญสมบตั ิ ว.ว. (อายุรศาสตร) 
97.  อ. นพ.พิชยั ชาตกิิจอนันต ว.ว. (อายุรศาสตร) 
98.  อ. พญ.ภัสสร สื่อยรรยงศิร ิ ว.ว. (อายุรศาสตร) 
99.  อ. พญ.มนัสลกัษ อรยิชยัพาณชิย ว.ว. (อายุรศาสตร) 
100.  อ. นพ.วสันต ศรีสรุินทร ว.ว. (อายุรศาสตร) 
101.  อ. พญ.สุนีย เมธาจิรภัทร ว.ว. (อายุรศาสตร) 
102.  อ. นพ.สมชยั อัศวรัศม ี ว.ว. (อายุรศาสตรทางเดินหายใจและภาวะวกิฤต 

      โรคระบบหายใจ) 
103.  อ. พญ.กสุุมา สามารถ ว.ว. (อายุรศาสตรประสาทวทิยา) 
104.  อ. นพ.ประพันธ ยอดนพเกลา ว.ว. (อายุรศาสตรประสาทวทิยา) 
105.  อ. นพ.เผด็จ หนูพันธ ว.ว. (อายุรศาสตรระบบทางเดินอาหาร) 
106.  อ. พญ.ปนหยก ศรีศันสนีย ว.ว. (อายุรศาสตรโรคขอและรูมาติชั่ม) 
107.  อ. พญ.ดวงรัตน ตันรัตนานนท ว.ว. (อายุรศาสตรโรคไต) 
108.  อ. นพ.ปกรณ ตุงคะเสรีรกัษ ว.ว. (อายุรศาสตรโรคไต) 
109.  อ. นพ.ธนันตชยั อัครวกิรยั ว.ว. (อายุรศาสตรโรคเลอืด) 
    

(2)  1อาจารยประจาํโรงพยาบาลบุรีรัมย 
1.  อ. พญ. เอือ้มพา กาญจนรงัสชิยั ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 

อ.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
2.  อ. พญ. นิศจรา กุนาฑลต Resident in-service training of family medicine 
3.  อ. นพ. เอกชยั ยอดขาว พบ.เวชศาสตรปองกันแขนงระบาดวทิยา 
4.  อาจารยถาวรยี แสงงาม พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเวชปฏิบตัิชมุชน 

ผูเชีย่วชาญการพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน 
5.  อาจารยทิตยาวด ี อินทรางกูร พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเวชปฏิบตัิชมุชน 

ผูเชีย่วชาญการพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน 
6.  อ. พญ. เกตนนิภา สินสุพรรณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
7.  อ. พญ. เคยีงขวญั อัมไพพันธ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
8.  อ. พญ. จรีชยา องักลมเกลยีว ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
9.  อ. นพ. ชษิณุพงศ ตั้งอดลุยรัตน ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
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10.  อ. นพ. ณรงคชยั วงศเลิศประยูร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
11.  อ. นพ. ทวีศกัดิ ์ กาญจนการณุ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
12.  อ. พญ. เพชรรัตน กิตตวิฒันาสาร ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
13.  อ. พญ. ลลิตา เตยีประเสรฐิ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
14.  อ. พญ. วรรณ ี ตันตปิระสทิธิ ์ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
15.  อ. นพ. วรวฒุ ิ โอฬารวาณชิ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
16.  อ. พญ. อรพรรณ อื่นสวุรรณ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
17.  อ. พญ. จําเรยีง คุมจันอัด ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร) 
18.  อ. นพ. นิธดิล อารยะสกุลวงศ ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
19.  อ. พญ. เพชรดา อึง้อราม ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
20.  อ. พญ. ภารณิ ี เขมโชคนท ี ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
21.  อ. นพ. วฑิูรย เรอืงสขุศรวีงศ ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
22.  อ. นพ. อนันต บญุยรางกูร ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
23.  อ. พญ. ศรีสุดา โอฬารวณชิ ว.ว. (จกัษวุิทยา-จอประสาทตา) 
24.  อ. พญ. ขนิษฐา สุขสวาง ว.ว. (จิตเวชศาสตร) 
25.  อ. พญ. วันรว ี พิมพรัตน ว.ว. (จิตเวชศาสตร) 
26.  อ. พญ. สจุินันท ภัทรไพศาลกิจ ว.ว. (จิตเวชศาสตร) 
27.  อ. นพ. ววิฒัน องิคไพโรจน ว.ว. (ตจวทิยา) 
28.  อ. นพ. ธนภณ งามมณ ี ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร) 
29.  อ. นพ. ไพบูลย สถาพรธีระ ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร) 
30.  อ. นพ. วฒุชิยั มัดจปุะ ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร) 
31.  อ. นพ. วฒุินันท พันธะเสน ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร) 
32.  อ. พญ. บงัอรรตัน เธยีรญาณ ี ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
33.  อ. พญ. ปนัดดา จิตวรรณรตัน ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
34.  อ. พญ. ปรญิญาพร ทุมโคตร ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
35.  อ. พญ. เมรีนิส ฉิมสันเทยีะ ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
36.  อ. พญ. ศริินภา บํารุงนา ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
37.  อ. พญ. สุนิศา คงนันทะ ว.ว. (รงัสวีทิยา) 
38.  อ. พญ. กรกนก เฮงสวสัดิ ์ ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
39.  อ. พญ. พัชร ี ยิม้รัตนบวร ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
40.  อ. พญ. สุพิชฌา ฉันทะกลุ ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
41.  อ. พญ. อิสรยิา ภิรมยรัตน ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
42.  อ. นพ. วธิวินท ฝกเจรญิผล ว.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
43.  อ. นพ. อภิชาต เอกัคคตาจิต ว.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
44.  อ. พญ. พรรณทิพา สังฆฤทธิ ์ ว.ว. (เวชศาสตรครอบครวั)  

อ.ว. (เวชศาสตรปองกันแขนงสขุภาพจิตชมุชน) 
45.  อ. พญ. ดํารัสศิร ิ ไพอุปร ี ว.ว. (เวชศาสตรฉกุเฉนิ) 

 
 

46.  อ. นพ. จรญั ทองทบั ว.ว. (เวชศาสตรปองกัน)  
ว.ว. (เวชศาสตรครอบครวั)  
ว.ว. (อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก) 

47.  อ. นพ. ชยัณรงค รัตนพนาวงษ ว.ว. (เวชศาสตรฟนฟู) 
48.  อ. นพ. ธนัชพงษ เธยีรวฒุิพงษ ว.ว. (เวชศาสตรฟนฟู) 
49.  อ. พญ. ภัคพร ปรฐีนัทธ ว.ว. (เวชศาสตรฟนฟู) 
50.  อ. นพ. เปรมศกัดิ ์ ศักรินพาณชิกุล ว.ว. (ศัลยศาสตรตกแตง) 
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51.  อ. นพ. วชัระ บุรพลกุล ว.ว. (ศัลยศาสตรตกแตง) 
52.  อ. นพ. กติติศกัดิ ์ วทิยาไพโรจน ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
53.  อ. นพ. จิรศกัดิ ์ ปรวิฒันศกัดิ ์ ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
54.  อ. นพ. จิระพล ตรีศกัดิ ์ ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
55.  อ. นพ. ชาญณรงค สวนสวรรค ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
56.  อ. นพ. ธรีวฒุ ิ รักชอบ ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
57.  อ. นพ. นิเดช กฤตสิน ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
58.  อ. นพ. นิธคิุณ บญุอิง้ ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
59.  อ. พญ. ปวณีา เลอืดไทย ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
60.  อ. นพ. รกัเกยีรต ิ ประสงคด ี ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
61.  อ. พญ. อุมาพร สหีะวงษ ว.ว. (ศัลยศาสตรทัว่ไป) 
62.  อ. นพ. เชาวนวศั พิมพรัตน ว.ว. (ศัลยศาสตรยโูรวทิยา) 
63.  อ. นพ. ไพโรจน จึงอนุวัตร ว.ว. (ศัลยศาสตรยโูรวทิยา) 
64.  อ. นพ. อดุมศกัดิ ์ วิจิตรเศรษฐกุล ว.ว. (ศัลยศาสตรยโูรวทิยา) 
65.  อ. นพ. ไกรวฒุ ิ สุขสนิท ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
66.  อ. นพ. ชนดล ปรฐีนัทธ ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
67.  อ. นพ. ณฐัพงศ ผลประดบัเพชร ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
68.  อ. นพ. นพดล เอกัคคตาจิต ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
69.  อ. นพ. ไพรชั ไพรลือชา ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
70.  อ. นพ. ภูวดล กิตตวิฒันาสาร ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
71.  อ. นพ. วญิ ู ทองทิพยเนตร ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
72.  อ. นพ. วฒุชิยั บญุไชยะ ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
73.  อ. นพ. นวกร องิคไพโรจน ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
74.  อ. พญ. เบญญาภา วทิยาไพโรจน ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
75.  อ. พญ. พจนา กองเงิน ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
76.  อ. นพ. พยงุศกัดิ ์ หอมวเิศษวงศา ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
77.  อ. พญ. ยุพิน พระไวย ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
78.  อ. นพ. วศิิษฐ โตศิร ิ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
79.  อ. พญ. สริิเพ็ญ องึพินิจพงษ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
80.  อ. พญ. สทุธวิรรณ ทองยศ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
81.  อ. นพ. สุรศกัดิ ์ แสงทกัษณิ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
82.  อ. นพ. อนันต มุงเจริญสันตกิลุ ว.ว. (สตูิศาสตร-นรีเวชวทิยา) 
83.  อ. พญ. กรภัทร เอกัคคตาจิต ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ ลารงิซวทิยา) 
84.  อ. นพ. ณัครวัต เลาหศลิปสมจิตร ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ ลารงิซวทิยา) 
85.  อ. นพ. บรรลอื อูรณาการ ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ ลารงิซวทิยา) 
86.  อ. นพ. รกัศกัดิ ์ อัมไพพันธ ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ ลารงิซวทิยา) 
87.  อ. พญ. รชัรยีา สุขเสงีย่ม ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ ลารงิซวทิยา) 
88.  อ. พญ. วลยัพร พลอยเทศ ว.ว. (โสต ศอ นาสกิ ลารงิซวทิยา) 
89.  อ. นพ. กมลทรรศน ชยัมะเรงิ ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
90.  อ. นพ. คีตะพงศ พงศทิพากร ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
91.  อ. นพ. ธญัญวฒุ ิ เศรณปีราการ ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
92.  อ. พญ. นนทพร วงศเทวา ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
93.  อ. นพ. นิธศิ เทยีนเจษฎา ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
94.  อ. นพ. พัษด ี นาชม ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
95.  อ. นพ. ไพฑรูย บญุศรรีัมย ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
96.  อ. นพ. วรียทุธ ศิลากุล ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
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97.  อ. พญ. สรอยสุดา ลีลัครานนท ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
98.  อ. นพ. อดิศกัดิ ์ กนกศลิป ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
99.  อ. พญ. อรนุช กําเนิดทอง ว.ว. (อายุรแพทยทัว่ไป) 
100.  อ. นพ. ทรงศกัดิ ์ มยุระสาคร ว.ว. (อายุรศาสตรทัว่ไป) 
101.  อ. นพ. บญุสง เอีย่มฤกษศิร ิ ว.ว. (อายุรศาสตรทัว่ไป) 
102.  อ. นพ. สภุโชค เวชภัณฑเภสชั ว.ว. (อายุรศาสตรประสาทวทิยา) 
103.  อ. นพ. นรินทร จินดาเวช ว.ว. (อายุรศาสตรระบบหายใจ)  

อนุสาขาเวชบาํบัดวกิฤต 
104.  อ. พญ. ภาวินี วงศประสทิธิ ์ ว.ว. (อายุรศาสตรโรคตดิเชื้อ) 
105.  อ. นพ. ชชัชยั ดานสุนทรวงศ ว.ว. (อายุรศาสตรโรคไต) 
106.  อ. พญ. นํ้าทิพย อารยะสกุลวงศ ว.ว. (อายุรศาสตรโรคระบบทางเดนิอาหาร) 
107.  อ. นพ. สุรศกัดิ ์ อ่ําแกว ว.ว. (อายุรศาสตรโรคระบบทางเดนิอาหาร) 
108.  อ. นพ. ภัทรพงษ พีรวงศ ว.ว. (อายุรศาสตรโรคหวัใจ) 
109.  อ. พญ. ฤดกีร อือ้เศรษฐศกัดิ ์ ว.ว. (อายุรศาสตรโรคหวัใจ) 
110.  อ. นพ. ศกัดา รุงอรามศลิป ว.ว. (อายุรศาสตรโรคหวัใจ) 
111.  อ. พญ. รุงนภา เพ็งประโคน ว.ว. (อายุรศาสตรโลหิตวทิยา) 
112.  อ. นพ. อารยี นิสภนันต อ.ว.เวชศาสตรครอบครัว 

    
(3)  อาจารยประจาํโรงพยาบาลชัยภูม ิ

1. อ. พญ. จุฑาทิพย   อุดมทรัพย ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
2. อ. พญ. ณฐัวรรณ   สวงโท ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
3. อ. พญ. ปรางทิพย   คงสตร ี ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
4. อ. พญ. ปวณีา   กาละด ี ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
5. อ. พญ. เรอืงศร ี  ชยัวิรตันะ ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
6. อ. นพ. วชัร   สฐุิตวินิช ว.ว. (กุมารเวชศาสตร) 
7. อ. พญ. มณีรตัน   ทวิทอง ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
8. อ. พญ. วินิธา   รุจิราวรรณ ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
9. อ. นพ. อภิรกัษ   ชยัวิรตันะ ว.ว. (จกัษวุิทยา) 
10. อ. นพ. สกล   ดานภักด ี ว.ว. (จิตเวชศาสตร) 
11. อ. นพ. ศุทธพล   ศรีศุภร ว.ว. (รงัสวีทิยาทัว่ไป) 
12. อ. พญ. วชิุนันท   กันชยั ว.ว. (รงัสวีทิยาวินิจฉยั) 
13. ดร. อ. พญ. บรรจง   ครอบบวับาน ว.ว. (วิสญัญวีทิยา) 
14. อ. นพ. กลุพันธ   สันตวิงษ ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
15. อ. นพ. จรญัธร   สุขใย ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
16. อ. นพ. ฐานศกัดิ ์  สมัตถะ ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
17. อ. นพ. ประเสรฐิ   ชยัวิรตันะ ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
18. อ. นพ. มเีดช   หาชยัภูม ิ ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
19. อ. นพ. สรุชยั   อาชวีกุลมาศ ว.ว. (ศัลยศาสตร) 
20. อ. นพ. ณรงคศกัดิ ์  บํารุงถิ่น ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
21. อ. นพ. ศุภชยั   ชยับุตร ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
22. อ. นพ. สมบตั ิ  ตั้งขจรโกศล ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
23. อ. นพ. สทิธ ิ  ชยับุตร ว.ว. (ศัลยศาสตรออรโธปดกิส) 
24. อ. พญ. กนกวรรณ   จันทรสุรินทร ว.ว. (สตูิศาสตร - นรีเวชวทิยา) 
25. อ. นพ. ชาญ   กุศลเลิศจรยิา ว.ว. (สตูิศาสตร - นรีเวชวทิยา) 
26. อ. นพ. สกุิจ   พรหมรบั ว.ว. (สตูิศาสตร - นรีเวชวทิยา) 
27. อ. พญ. สธุญัญา   โฆษิตธนสาร ว.ว. (สตูิศาสตร - นรีเวชวทิยา) 
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28. อ. พญ. ชลธชิา   จิตเอือ้โอภาส ว.ว. (โสต นาสกิ ลารงิชวิทยา) 
29. อ. นพ. อนวชั   วรรธนะมณกีลุ ว.ว. (โสต นาสกิ ลารงิชวิทยา) 
30. อ. นพ. ฐานันดร   ฐานวิเศษ ว.ว. (อายุรศาสตร) 
31. อ. นพ. ทวลีกัษณ   ทววีงศไพจิตร ว.ว. (อายุรศาสตร) 
32. อ. พญ. ประภัสสร   เลิศจินดารัศม ี ว.ว. (อายุรศาสตร) 
33. อ. พญ. มรกต   ภัทรพงศสินธุ ว.ว. (อายุรศาสตร) 

อ.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
34. อ. นพ. สัจจะ   ตตยิานุพันธวงศ ว.ว. (อายุรศาสตร)  

อ.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตรโรคไต) 
35. อ. นพ. ปกครอง   ลิมปวรรณธะ ว.ว. (อายุรศาสตรโรคไต) 
36. อ. นพ. พยงุศกัดิ ์  สุจิตวฒันศกัดิ ์ อ.ว. (เวชศาสตรครอบครวั) 
37. อ. นพ. ประสาน   ชยัวิรตันะ อ.ว. (เวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสขุศาสตร) 
38. อ. พญ. ไดอานา   ศรีพรกิจขจร อ.ว. (เวชศาสตรปองกัน แขนงสขุภาพจิตชุมชน) 

39. อ. พญ. จุฑาทิพย   พฤติจริะวงศ 
อ.ว. (สตูิศาสตร - นรีเวชวทิยา) 
 

(4) ผูชวยสอนและวจิยัสาํนักวิชาแพทยศาสตร 
1. นางสาวอัจฉรา งามนวน วท.บ. (อนามยัสิ่งแวดลอม) 
2. นางสาวชาลินี มินขุนทด วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ) 
3. นางสาวรษัฎากร ยิม้สบาย วท.บ. (สถิติ) 
 
 

สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
1. ชั้นปที่ 1 ศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชอาคารเรียนรวม 1, 2 รวมกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 
2. ชั้นปรีคลินิก ศึกษาที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา บรมราชินีนาถ  (F9) สํานักวิชาแพทยศาสตร ใชในการจัดการ

เรียนการสอนในชั้น ปที่ 1-3  ซึ่งจัดใหมีหองเรียนเพียงพอ มีอุปกรณการเรียนการสอนที่ครบพรอม รวมทั้งสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรม และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทั้งมหาวิทยาลัยและงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือจัดซื้อและ
ซอมแซมทุกป 

3. ชั้นคลินิก โรงพยาบาลรวมผลิต : โรงพยาบาลสุรินทร  โรงพยาบาลบุรีรัมย และโรงพยาบาลชัยภูมิ  ไดมีอาคารศูนย
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและหอพักนักศึกษา อาคาร 9 ชั้น รวมทั้งยังจัดเปนที่ทําการ หองสมุด หองเรียน 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร รวมทั้งจัดใหมีสถานที่สําหรับการออกกําลังกายแกนักศึกษา บุคลากรของโรงพยาบาลดวย 
ทั้งน้ี ในสวนของโรงพยาบาลชยัภูมิ อยูระหวางการกอสรางอาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ในชวงป 2560 และจะรับนักศึกษาระดับชั้นคลินิก ตั้งแตปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

4. มหาวิทยาลัยไดจัดสราง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือรักษาพยาบาลแกนักศึกษา คณาจารย  และ
เจาหนาที่ของมหาวทิยาลยั รวมทั้งใหบริการแกประชาชนรอบขาง พรอมทั้งเปนสถานที่เรียนรูสําหรับนักศึกษาแพทย โดย
ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหเปนสถานพยาบาลของทาง
ราชการ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน 326 ลานบาท เปนอาคาร 11 ชั้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ไดทรงวางศิลาฤกษ เมื่อเดือนตุลาคม 2553  และไดรับพระราชทานชื่ออาคาร คือ อาคารรัตนเวชภัณฑ 

 
การกาํกับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

 เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารยประจาํหลกัสตูร 
(เอกสารแนบ 1 – มตสิภาวชิาการ ครัง้ที ่6/2558 เมื่อ 25/6/58) 

เปนไปตามเกณฑ จํานวน 5 คน 
 

2 คุณสมบัติของอาจารยประจาํหลกัสูตร 
(เอกสารแนบ 1 – มตสิภาวชิาการ ครัง้ที ่6/2558 เมื่อ 25/6/58) 

เปนไปตามเกณฑ ซึง่มีคณุวฒุิตรงกบัหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิตและจบการศกึษาแพทยผู
เชยีวชาญ (เทยีบเทาปรญิญาเอก) และดํารง

รายงาน มคอ.7 ปการศึกษา 2557 แกไข 170758                           11 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 



 เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 

ตําแหนงทางวชิาการ 4 คน 
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร เปนไปตามเกณฑ ซึง่มีคณุวฒุิตรงกบัหลกัสตูร

แพทยศาสตรบัณฑิตและจบการศกึษาแพทยผู
เชยีวชาญ (เทยีบเทาปรญิญาเอก) และดํารง
ตําแหนงทางวชิาการ 4 คน 

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน เปนไปตามเกณฑ ปรากฏตามรายนาม
คณาจารยผูสอนขางตน 

5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

- ไมมีการเปดหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา - 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธรวม(ถามี) - ไมมีการเปดหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา - 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวทิยานพินธ   - ไมมีการเปดหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา - 
8 การตีพมิพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 

 
- ไมมีการเปดหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา - 

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- ไมมีการเปดหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา - 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

- ไมมีการเปดหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา - 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาํหนด 
 (เอกสารแนบ 2 – หลกัสตูร พบ.(ฉ.ปป.2555) 

ดําเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิตตามกําหนดเมือ่บณัฑติ 1 รุน (หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) โดยผานความเห็นชอบ 
1) สภาวชิาการ ในการประชมุครัง้ที ่ 1/2555 

เมื่อวันที ่27 ม.ค. 2555 
2) สภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครัง้ที ่

1/2555 เมือ่วันที ่24 ก.พ. 2555 
3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบหลกัสตูร เมือ่วันที ่3 ก.ย. 2555 
4) ไดรับการรบัรองจากแพทยสภา จากการ

ประชุมครัง้ที ่ 7/2555 เมือ่วนัที ่ 12 ก.ค. 
2555 

และดําเนินการใชดําเนินการจดัการเรยีนการ
สอนตั้งแตภาคการศกึษาที ่ 1/2555 และใชกบั
นักศกึษารุนปการศกึษา 2555 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนนิงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน(เอกสารแนบ 3 – มคอ.3-6 ป 2557) 

ผลการดําเนินการ  
ขอ 1 มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต เปนประจําทกุ
เดอืน ทกุวันพฤหสับดทีี ่3 ของเดอืน 
ขอ 2 ดาํเนินการจัดการเรยีนการสอนเปนไป
ตาม มคอ. 2 
ขอ 3 มกีารจดัทํารายละเอยีดของวชิา  
(มคอ. 3, 4) กอนเปดภาคการศกึษา 
ขอ 4 มกีารจดัทํารายงานผลการดาํเนินการ 
(มคอ. 5, 6) หลงัสิ้นสุดการจัดการเรยีนการสอน
ของภาคการศกึษาน้ัน ๆ 
ขอ 5 จดัทาํรายงานผลการดําเนินการของ
หลกัสตูร (มคอ.7) 
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 เกณฑการประเมนิ ผลการดําเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 อาจารย 
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้ 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 

การดําเนินงาน 
นโยบายและแผนการดําเนินงาน 
        มกีารวางแผนอตัรากําลงัของคณาจารยแพทยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษา และเกณฑมาตรฐานของแพทยสภารวมถงึคณาจารยปรคีลินิก ซึง่รวมในการ
จัดการเรยีนการสอนแกนักศกึษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลยั มรีะบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ โดยมรีองคณบดฝีายบรหิาร 
และหวัหนาสํานักงานคณบด ีสํานักวชิาแพทยศาสตร เปนผูประสานงานและรายงานตอ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรทกุเดอืน การดาํเนินการจดัทําคาํของบประมาณ เพ่ือจดัสรร
งบประมาณในการพัฒนาอาจารยทัง้ดานวชิาชีพ และดานวชิาการ ใหแกคณาจารยอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ 
การคัดเลือกและสรรหาคณาจารย 
       เปนไปตามกลไกของมหาวิทยาลัยประกอบดวยการคัดเลือกจากอธิการบดีและ
คณบดีทุกสาํนักวชิา เพ่ือสรรหาอาจารยทีม่ีคุณวฒุแิละคุณลักษณะการเปนอาจารย โดย
ผานสวนการเจาหนาที่เปนผูดําเนินการคัดเลือก  
การประเมินอาจารย 

เมื่อผานการคัดเลือกและไดบรรจุเปนคณาจารยประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร
เรียบรอยแลว จะมีระบบการสอบสอน โดยคณะกรรมการทีไ่ดรับการแตงตั้งใหพิจารณา
ผลการสอบสอนในระดับมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาอาจารย 
       มีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายพัฒนาคณาจารย เพ่ือดูแลและพัฒนาคณาจารย
ทางดานตาง ๆ  มีการจัดปฐมนิเทศคณาจารยใหม เพ่ือแนะนําการดําเนินงานของสํานัก
วิชาแพทยศาสตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินภาระงาน การคํานวณภาระ
งาน การใชงานระบบทะเบียนนักศึกษา  
         มีระบบการพัฒนาอาจารยใหสามารถขอตําแหนงทางวิชาการไดตามเวลา 
สงเสริมใหคณาจารยเขียนเอกสารทางวิชาการ การจัดทําวิจัย การเขียนบทความวิจัย
และตีพิมพ   
การบริหารวิชาการ 
         กระบวนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ไดมีการนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 
2558 และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2558  และสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบ ใน
การประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558 และอยูระหวางการเสนอสภา
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 27 ก.ค. 2558 
        กรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ในการแตงตั้งอาจารยผูประสานงานรายวิชา
หลัก ผูประสานงานรายวิชารองเพ่ือรวมกันบริหารรายวิชา จัดสรรภาระงานสอนใหแก
คณาจารย การจัดสรรรายวิชาใหเอื้อตอเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนและสอดคลอง
ตอคุณวุฒิของคณาจารย 

มีระบบการสงเสริม ยกยองคณาจารยที่ผลการปฏิบัติงานดีเดน ไดแก การเรียน
การเสนองานดานวิจัย และดานการบริการวิชาการ และดานคุณธรรม จริยธรรม มี
คณาจารยที่ไดรับรางวัลอาจารยแพทยผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเดนทุกป 
การบริหารอาจารย 
        จากระบบการบรหิารจัดการทีผ่านมา เน่ืองจากคณาจารยมีจาํนวนสาขาเพ่ิมขึ้น 
ดังน้ัน ไดมกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และไดมีนโยบายในการปรบั
ระบบการดแูลคณาจารยในปการศึกษา 2558 

มีการคัดเลอืกผูแทนสาขาของแตละสาขา เพ่ือทําหนาที่เปนตวัแทนของสาขา
การบรหิารจัดการทางดานตาง ๆ รวมถึงเปดโอกาสใหผูแทนคณาจารยมทีกุสาขาวชิา
เขามามสีวนรวมในการบรหิารจัดการหลกัสูตร 

สถานแพทยศาสตรศกีษาเพ่ือประสานงานในดานตางๆ มีระบบอาจารยพ่ีเลีย้ง 
และระบบการประเมินอาจารยโดยหวัหนาสาขาวชิา รองคณบดแีละคณบดีตามลําดบั 

คุณภาพอาจารย 
  

รอยละของอาจารยประจําหลกัสตูรทีม่ีคุณวฒุปิริญญาเอก         100%         . 
รอยละของอาจารยประจําหลกัสตูรทีด่ํารงตําแหนงทางวชิาการ    80%         . 
   (คะแนนแปลงคารอยละ = 5 คะแนน)                                             . 
ผลงานวิชาการของอาจารย      คาทวงนํ้าหนักอยูที ่3.8                           . 
จํานวนบทความของอาจารยประจําหลกัสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางองิในฐานขอมูล 
TCI และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลกัสตูร   4 ผลงานวิจยั         . 

ผลทีเ่กิดกับอาจารย 
 
 
 
 
 
รอขอมูลจากเอเติม 

มีการรายงานผลการดาํเนินงานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหแกคณาจารย  และเมือ่
เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม จะจัดทําผลประเมินความพึงพอใจตอการจดักจิกรรม รวมถงึ
ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูเขารวมอบรม   

ในรอบปการศกึษา 2557 พบวา 
- อัตราการคงอยูของอาจารย   ไมมลีาออก                              . 
- คณาจารยประจําหลกัสตูรมกีารยืน่ขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 100 
- ความพึงพอใจของอาจารยตออาจารยประจําหลกัสตูร                               .   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 3 นกัศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 
ปการศกึษาที่รบัเขา จํานวนนักศกึษาคงอยู (จํานวนจรงิ) ในแตละปการศกึษา 
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(ตั้งแตปการศกึษาที่เริ่มใช
หลกัสตูร) 

จํานวนคงอยู 2557 2558 2559 หมายเหต ุ 
(ขอมูลประกอบ ปการศกึษา 

2557 
ปการศกึษา     2549 (48 คน) -    สําเรจ็การศกึษา 48 คน 
ปการศกึษา     2550 (48 คน) -    สําเรจ็การศกึษา 48 คน 
ปการศกึษา     2551 (48 คน) 1 1 1   
ปการศกึษา     2552 (48 คน) 48 45 2  1) เรยีนลาชาป 4, 5 จํานวน 3 

คน   
2) เรยีนซ้ําชั้นป 6 จํานวน 2 คน 

ปการศกึษา     2553 (49 คน) 46 47 47  มีนักศกึษาทีร่บัเขาศกึษาเมือ่ป
การศกึษา 2553 ลาออก 2 คน ใน
ปการศกึษา 2554 

ปการศกึษา     2554 (60 คน) 60 60 60  มีนักศกึษาทีร่บัเขาศกึษาเมือ่ป
การศกึษา 2554 เสยีชวีิต 1 คน 
ในปการศึกษา 2556 

ปการศกึษา     *2555 (60 คน) 60 59 57   
ปการศกึษา     2556 (80 คน) 80 80 79  มีนักศกึษาทีร่บัเขาศกึษาเมือ่ป

การศกึษา 2556 ลาออก 1 คน ใน
ปการศกึษา 2558 

ปการศกึษา     2557 (80 คน) 80 80 80   
ปการศกึษา     2558 (80 คน) 80 0 80   

* ปทีเ่ริม่ใชหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การรบันักศกึษา 
 
 
 
เอกสารประกอบ คําสั่ง 
 
เอกสารประกอบ รง.
อํานวยการรบันศพ. 
 
 
 
รง. ประเมินโครงการ ODOD 
 
 
 
 
 
 
แนบกิจกรรมชยัภูม ิ
 
 

- การรบันักศกึษา หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ รบันักศกึษาแพทยในโครงการผลติ
แพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน จํานวน 80 
คน จากจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูมิ บรุีรัมย สุรินทร ผลการรบันักศกึษาเปนไปตาม
แผน 

- มีการตัง้คณะกรรมการโดยมีตวัแทนจากโรงพยาบาลรวมผลติทุกแหง และสํานักงาน
สาธารณสขุจงัหวดันครราชสีมา ชยัภูม ิบุรรีัมย และโรงพยาบาลสุรนิทร 

- โดยรวมกันกําหนดนโยบายและดาํเนินการคัดเลอืกนักศกึษาที่เปนไปตามคณุลกัษณะ
บณัฑิตที่พึงประสงค 

- การเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา มโีครงการพัฒนาศกัยภาพทางวชิาการสําหรบั
นักเรยีนชั้น ม. 6 โดยมีการพัฒนาทัง้ทางดานวิชาการและทกัษะการดํารงชวีติ ทกัษะ
การทํางานเปนทีม 

- พบวา จากการติดตามและประเมนิผลความกาวหนา พบวานักเรยีนมีผลการเรยีนที่
สูงขึ้น  

- เมื่อสิ้นสุดกระบวนการคดัเลือกนักศกึษา สามารถรบันักศกึษาไดเปนไปตามจํานวนที่
กําหนดรบัสมัคร สําหรบัโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน  (ODOD) มกีาร
กระจายพ้ืนทีข่องนักเรยีน  และยงัคงมีโควตาของจงัหวดัชยัภูม ิที่มจีํานวนนักเรยีน
ผานเกณฑไมครบตามจํานวนทีก่ําหนด โดยคณะกรรมการอํานวยการคัดเลอืกบุคคล
เพ่ือเขาศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต กําหนดโควตาให 

- เน่ืองจาก นักเรยีนในจงัหวัดชยัภูม ิมีคะแนนที่นอยกวาจังหวดัอื่น ๆ ทัง้น้ี ไดรวม
ประชุมตวัแทนจากจงัหวดัชยัภูม ิในการพัฒนานักเรยีนตอไป  ซึง่ขณะน้ี ทางจงัหวัด
ไดดําเนินการพัฒนานักเรยีนใหมศีกัยภาพสงูขึ้น 
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เอกสารแนบ รายงานคกก.
อํานวยการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตเปนโครงการผลติแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท โดยรวมมอื
กบักระทรวงสาธารณสขุ เปดรบัตรงเฉพาะในเขตอสีานตอนลาง หรอืเขตพ้ืนที ่“นคร
ชยับุรินทร” ไดแก นคราชสีมา ขยัภูม ิบุรรีัมย และสุรินทร โดยแบงเปนโครงการผลติ
แพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน 
(ODOD)  จํานวนรบันักศกึษาเปนไปตามแผนทีไ่ดรับการอนุมัติจากแพทยสภา 

 จํานวนนกัศึกษาแพทยรับไดจริงตามแผน/ป 
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* อยูระหวางการขอรบัประเมินจากแพทยสภาในการเพ่ิมจํานวนรบันักศกึษาแพทย ใน
ระหวางวันที ่27-28 กรกฎาคม 2558 

โดยอาจารยประจําในชั้นปรีคลินิก ไดแก อาจารยจากสํานักวชิาเทคโนโลยสีงัคม 
สํานักวิชาวทิยาศาสตรทัง้หมด 82 คนรวมกบัสํานักวชิาแพทยศาสตร 29 คน และชั้น
คลินิกรวมสอนโดยอาจารยจากรพ.รวมผลิต รพ.สุรินทรและรพ.บุรรีมัยทัง้หมด 109+ 
86 = 338 คน โดยมีสัดสวนอาจารย: นักศกึษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของแพทย
สภาคือ ชั้นปรีคลินิก 1: 6 และชั้นคลินิก 1:4 
 

2. เกณฑการรับนักศึกษา  
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาํนวยการการคัดเลอืกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาหลกัสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 
 

3. กระบวนการรับนักศึกษา 
- กําหนดปฏิทินการรบันักศกึษาประจําปศกึษาน้ัน ๆ เพ่ือเปนแผนกํากบัในการ

ดําเนินงาน 
- มีการแตงตัง้คณะกรรมการอํานวยการคัดเลอืกฯ โดยสาํนักวชิาฯ ไดเสนอขอพิจารณา

แตงตัง้ตอคณะกรรมการประจําสํานักวชิาแพทยศาสตร และสภาวชิาการ  ซึง่ผานการ
ตรวจสอบจากงานนิตกิาร กอนจดัทําเปนคาํสัง่แตงตัง้  

- คณะกรรมการอํานวยการคัดเลอืกฯ ประกอบดวย กรรมการผูมีสวนไดเสีย กรรมการ
ภายนอกในเขตพ้ืนที่รบันักศกึษา (นครชยับรุินทร) ทั้งสถาบันรวมผลติ หนวยงาน
สังกดักระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานภายในแตละการดําเนินการสอบตาม
ขั้นตอนตาง ๆ  ของมหาวทิยาลยั  

- คณะกรรมการอํานวยการคัดเลอืกฯ มหีนาทีห่ลกัในการพิจารณาคณุสมบัตขิอง
ผูสมคัร พิจารณาเกณฑผูมสีทิธิเ์ขาศึกษา และเกณฑการตัดสินผลการคัดเลอืก 

- มีการแตงตัง้คณะทํางานฝายตางๆ ที่เกีย่วของเพ่ือดําเนินการในกระบวนการคัดเลอืก
นักเรยีน แบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) กระบวนการสอบขอเขยีน 2) กระบวนการ
ทดสอบสขุภาพจิต ตรวจรางกาย และ 3) กระบวนการสอบสมัภาษณ มปีระกาศผล
การคัดเลอืกในแตละขั้นตอนของการทดสอบ จนกระทั่งไดผูผานการคัดเลอืกเขา
ศึกษา 

- การทํางานของคณะกรรมการในการคัดเลอืกมกีารประชุมทัง้กอนและหลงัการ
ดําเนินการรบันักศกึษาเปนประจําทกุป มกีารสรปุปญหา อปุสรรค การดําเนินงาน
ของกรรมการแตละฝาย และนํามาพิจารณาแนวทางแกไขในการรบันักศกึษาปตอไป  

- มีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการและนักศกึษาเพ่ือนํามาพัฒนา
กระบวนการ เชน การประชมุคณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ มีการประชมุ
คณะอนุกรรมการฯ กอนการดําเนินการ และมกีารปรบัแบบประเมินที่มรีายละเอยีด
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เอกสารประกอบ อ.สขีาว จะ
สรปุกิจกรรมทีต่อบสนองตอ
คุณลกัษณบณัฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบ เกณฑรบั 
กสพท. 
 
เอกสารประกอบ แบบ
ประเมินสอบสมัภาษณ 
 

ในคะแนนในแตละหวัขอของการสอบที่ใชประเมินตรงตามวตัถปุระสงค คณุลักษณะ
ของบณัฑติที่พึงประสงคมากขึ้น โดยมผีลความพึงพอใจดขีึ้นจากปการศกึษาเดมิ  

  
4. นักเรียน ที่รับเขาศึกษา  

จะตองผานขั้นตอนกระบวนการทัง้ 3 ขั้นตอน 1) กระบวนการสอบขอเขยีน 2) 
กระบวนการทดสอบสขุภาพจิต ตรวจรางกาย และ 3) กระบวนการสอบสัมภาษณ กรณี
นักศกึษาโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน (ODOD) จะผานการเขาคายพัฒนา
ศักยภาพทางวชิาการเพ่ือคัดเลอืกใหมสีทิธิ์สอบขอเขยีนในการเขาศกึษาหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต โดยจะมีการคัดเลอืกเพ่ือเขาคายฯ รวม 2 เทาของจํานวนรบั
นักศกึษาของโครงการกระจายแพทยหน่ึงอําเภอหน่ึงทุน (ODOD)  

เมื่อผานการคัดเลอืกเขาศกึษาแลว นักศกึษาจะไดรบัการเตรยีมความพรอมทั้ง
ทางดานวชิาการและการพัฒนาจติ เชน กิจกรรมเขาคายเตรยีมความพรอม พิธปีฏิญาณ
ตนและไหวครแูพทย เปนตน เน่ืองจากการศกึษาวิชาแพทยศาสตรนอกจากจะมีความยาก
ทางวิชาการที่ตองเรยีนถึง 6 ป นักศกึษาแพทยยงัจะตองมีจิตอาสา มีความเสยีสละ
ความสขุสวนตน และตองมวีธิีทีจ่ะลดความเครยีด เพ่ือใหสามารถศกึษาไดสาํเรจ็เปน
แพทยตามคณุลกัษณะของบณัฑติที่พึงประสงคของมหาวิทยาลยั  
 
5. กรณนีักเรียน ทีม่ีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กาํหนดในประกาศรับ 

จะตองมกีารนําเขาเสนอขอมติจากคณะกรรมการอํานวยการการคดัเลอืกบุคคล
เพ่ือเขาศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ในปน้ัน ๆ เพ่ือทําการพิจารณาคุณสมบตัิ 
กรณทีี่ไมเปนไปตามเกณฑการรบัสมัคร  และนําแจงนักเรยีนและผูปกครอง โดยใชมตขิอง
คณะกรรมการอํานวยการฯ 

 
6. การกําหนดคุณสมบัติในการับนักศึกษาแพทย 
- เกณฑการสอบขอเขยีนเพ่ือวดัความรู ความสามารถ มกีําหนดรายวชิาที่ใชในการ

ทดสอบ ในการดําเนินการสอบขอเขยีน เพ่ือคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบดวย 5 รายวชิา ฟสกิส เคม ีคณิตศาสตร ชวีวิทยา และ
ภาษาองักฤษ  ซึ่งจะมีคณะกรรมการอาํนวยการฯ จะพิจารณาอนุมตัแินวทางการแบง
เกณฑการกําหนดคาคะแนนสําหรบัการประเมนิ และคณะอนุกรรมการฝายออก
ขอสอบและจดัทําขอสอบฯ จะเปนผูรบัผิดชอบในการจัดทําขอสอบน้ัน ๆ โดยเปน
คําสัง่ “ลบั” มกีารแตงตั้งคณะกรรมการที่คดัเลือกจากผูทรงคณุวฒุขิองมหาวทิยาลยั 
โดยมกีารแบงเกณฑคาคะแนนประเมินเปนไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการฯ ที่
กําหนด 

- การตรวจรางกายเปนไปตามเกณฑของกลุมสถาบันแพทยศาสตรศกึษาแหงประเทศ
ไทยเพ่ือใหไดนักศกึษาทีม่ีสขุภาพรางกายทีเ่หมาะตอการเปนแพทย  

- การตรวจสขุภาพจิตเพ่ือคัดกรองนักเรยีนที่มีคณุลกัษณะเปนแพทยที่ด ี
- การสัมภาษณประกอบดวย การประเมินดานคณุธรรม จรยิธรรม ดานทกัษะการ

สื่อสาร ดานบุคลกิภาพ ดานกระบวนการคิดและประเมินทกัศนคติเพ่ือใหไดแพทยที่
เปนแพทยทีด่ีของชุมชน  

 
7. ผลการพัฒนาบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

นับถงึปการศกึษา 2557 สํานักวิชาแพทยศาสตรรบันักศกึษาแพทยแลว 9 รุน รวม 
599 คน มบีณัฑติแพทยแลว 4 รุน จํานวน 186 คน ซึง่ในปการศกึษา 2554  สภา
มหาวิทยาลยั อนุมัติผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรุนที่ 4 จํานวน 43 คน 
                 จํานวนนักศึกษาแพทยที่จบการศึกษา/ป 
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 2549 2550 2551 2552 
จํานวนรบั 48 48 47 48 

สําเรจ็การ ศกึษา 48 48 47 43 
สําเรจ็การ ศกึษาตามเวลา 48 48 47 43 

สําเรจ็การ ศกึษาลาชา - - 1 5 
ผลการรบัเขานักศกึษาในโครงการ ODOD เปรยีบเทยีบกบั CPIRD พบวา เกรด

เฉลีย่โดยภาพรวมของนักศกึษาในโครงการ ODDO นอยกวานักศกึษาในโครงการ CPIRD 
เลก็นอยแตกระบวนการพัฒนา นักศกึษาสามารถพัฒนาและมีผลการเรยีนไมแตกตางกัน
ในชั้นปทีส่งูขึ้นในนักศกึษาชั้นปที ่3 ปการศกึษา 2557  

นพ.ศักดา ชนะหาญ บณัฑิตรุนปการศกึษา 2551 ทีม่าจากโครงการ ODOD อ.
พุทไธสง จ.บรุีรมัย มีคณุสมบัติไดรับเกยีรตินิยมอันดบั 1 ไดรับการคัดเลอืกจาก
คณะกรรมการผูทรงคณุวฒุิระดบัประเทศโดยมผีูเขารวมการคัดเลอืกจากคณะ
แพทยศาสตรทัว่ประเทศ และไดรบัรางวลัมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรมพระบรมราขชนก 
ประจําป 2557  

การสงเสริมและพัฒนา
นักศกึษา 

1. มีระบบอาจารยทีป่รึกษา ดแูลการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรี โดยมีระบบและกลไกการจัดการเปนดงัน้ี 
- เจาหนาที่จัดใหมีอาจารยทีป่รกึษา 1 ทาน ตอ นักศกึษาแพทยจาํนวน 20 คน 
- เจาหนาที่มแีบบฟอรมคํารองขอคาํปรกึษาใหนักศกึษาและ/หรอืแกไขปญหา

เบือ้งตน  
- เจาหนาที่มแีบบฟอรมบันทกึการใหคําปรกึษาสาํหรบัอาจารยทีป่รกึษา พรอม

สรปุสงรายงานตอทานคณบดสีํานักวชิาแพทยศาสตรในทกุสิ้นภาคการศกึษา 
- เจาหนาที่เปนผูจัดสงแบบฟอรมรายงานสรปุประเด็นปญหาในแตละทกุสิ้นป

การศกึษาใหกบัอาจารยทีป่รกึษาบันทกึ เพ่ือสงตอใหกบัชั้นคลินิก 
2. ทัง้น้ี ระบบกลไกสนับสนุนมีเจาหนาที่เปนผูจัดนักศกึษามีระบบสนับสนุนการปฏิบัติ

หนาที่จากสํานักวชิาในการจดักิจกรรมพบอาจารยทีป่รกึษา มงีบประมาณสนับสนุน
อาจารยทีป่รกึษา 3,000 บาทตอป มรีะบบ REG เพ่ือใหอาจารยทีป่รกึษาเขาดผูลการ
เรยีนของนักศกึษาไดตลอดเวลา 

3. อาจารยทีป่รกึษานําปญหาของนักศึกษาเสนอตอกรรมการบรหิารหลกัสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือรบัทราบและหาแนวทางแกไขปญหารวมกนัเบือ้งตน เมือ่พบ
ปญหานักศกึษาทีก่ระทบตอการเรยีน 

4. ประชุมคณะทํางานเพ่ือการดแูลนักศกึษาแพทยชั้นปรีคลินิกกรณีพิเศษ สาํนักวชิา
แพทยศาสตร เพ่ือรบัทราบและหาแนวทางแกไขปญหารวมกันเบือ้งตนหากพบปญหา
นักศกึษาที่เกีย่วของกบัพฤตกิรรมและสขุภาพ 

5. นัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโทษดานพฤตกิรรมและสขุภาพจิตของนักศกึษา 
ตอเน่ืองจากจากที่ไดหารอืคณะทาํงานเพ่ือการดแูลนักศกึษาแพทยชั้น    ปรีคลินิก
กรณีพิเศษ สํานักวิชาแพทยศาสตรเรยีบรอยแลว 

6. เพ่ือใหการดแูลนักศกึษา ขณะศกึษาอยูในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ตลอดจน 6 
ปการศกึษา จึงจัดระบบกลไกของการดแูลนักศกึษาของอาจารยทีป่รึกษา สําหรบัป
การศกึษา 2558 โดยเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบไดจัดอาจารยทีป่รกึษา 1:20-25 คน เปน
แบบสายรหสั (นักศกึษาครบทกุชัน้ป) 

7. การพัฒนาศกัยภาพนักศกึษาและการเสริมสรางทกัษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 
สํานักวิชาไดมกีารสนับสนุนระบบอินเตอรเน็ตไรสาย ใหสามารถเขาถงึขอมูลได
ตลอดเวลา  

8. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาที่เพียงพอและมี
บุคลากรที่ดแูลดานน้ีโดยตรง  มีจาํนวนที่เพียงพอ 

9. โครงการพัฒนานักศกึษาทางดานการสบืคนขอมลูที่เหมาะสม มีระบบเรยีนรูผาน
สารสนเทศ (E learning) ผลการประเมินในรายวชิาที่ใช E-learning นักศกึษามีความ
พึงพอใจ ในรายวชิาระบบกลามเน้ือและโครงกระดูก 3 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

10. มีการสือ่สารนัดหมายกบันักศกึษาในทีป่รกึษาเปนรายบุคคล โดยผานระบบ REG  / 
ระบบ SMS ของโทรศัพท 

11. กิจกรรมพัฒนานักศกึษา ไดแก กจิกรรมเขาคายเตรยีมความพรอมในการเปน
นักศกึษาแพทย กิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาโดยมหาวทิยาลยั พิธปีฏิญาณตนและไหว
ครูคนแรก กิจกรรมในหลกัสตูรและเสริมหลกัสตูรที่สงเสรมิกระบวนการดานตาง ๆ 
ใหนักศกึษาแพทยเปน หมอดขีองแผนดิน อันประกอบดวย คิดเกง รอบรู และด ีมสีุข
พิธ ีwhite gown ในป 3 และ ปจฉิมนิเทศ  

12. ติดตามการปฏิบัตงิานของบณัฑติทกุป และตอเน่ืองเปนเวลา 2 ป (ในรพ.แหลงฝก
และรพ.ชุมชน) และนําผลการประเมินของผูใชบณัฑติและผลประเมินหลกัสูตรจาก
บณัฑิตมาประชมุในกรรมการบรหิารหลกัสูตร 

13. จัดการประชุมวชิาการประจําปและพบศษิยเกา สงเสรมิการพัฒนาศษิยเกาในการเปน
อาจารยและสนับสนุนศษิยเกาในการเสนอชือ่เขารบัรางวัลตาง ๆ 

ผลที่เกดิกบันักศกึษา อัตราการคงอยู             คิดเปนรอยละ 99.34%               . 
การสําเร็จการศกึษา       คิดเปนรอยละ 89.58%              . 
ความพึงพอใจ และผลการจดัการขอรองเรยีนของนักศกึษา  

เมื่อสิ้นปการศกึษา จะดําเนินการมอบหมายแตละชั้นปสรปุปญหา/อปุสรรค 
ที่มตีอการเรยีน โดยเสนอผานคณะกรรมการบรหิารการศกึษาหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือแจงอาจารยผูเกีย่วของดําเนินการแกไขปญหา 
หรือปรบัแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
ตอไป                                 . 

ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา **ขอมลูจากการวจิยัทัศนคติของนักเรยีนและผูปกครองทีเ่ขาศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตร
บณัฑิต ประจําปการศกึษา 2557  

5. เปนสถาบันทีอ่ยูใกลบาน 
6. เปนสถาบันที่ผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท 
7. ความมชีื่อเสยีงและความเชื่อมั่นของสถาบัน 
8. ความมั่นใจในความรูความสามารถของคณาจารย 

  
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

ปการศึกษาที่รับเขา(ต้ังแตป
การศึกษาทีเ่ร่ิมใชหลกัสูตร) 

ปการศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา 2554 2555 2556 2557 

2549 จํานวน 47 1   
รอยละของจํานวนที่รบัเขาในรุน 97.92 2.08   

2550 จํานวน  44 4  
รอยละของจํานวนที่รบัเขาในรุน  91.67 8.33  

2551 จํานวน   47  
รอยละของจํานวนที่รบัเขาในรุน   97.92  

2552 จํานวน    43 
รอยละของจํานวนที่รบัเขาในรุน    89.58 

 
ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอการสําเร็จการศกึษา   

1) นักศกึษาไมสามารถศกึษาไดตามแผนการศกึษาของหลกัสูตร เน่ืองจาก ผลการเรยีนไมเปนไปตามเกณฑวาดวยการศกึษา
เพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ที่จัดระบบการศกึษา 

2) ความตระหนักของนักศกึษา เชน ความรบัผิดชอบของนักศกึษา ทัศนคติในการเรยีน นักศึกษาติด Social Network อาทิ
เชน ติดเกมส  โดยจะพัฒนาตอในระบบของอาจารยทีป่รกึษา, ระบบการสือ่สารกบัผูปกครอง  จากปญหาที่ผานมาได
เสนอตอคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และกําหนดผูรบัผดิชอบในการแกไขปญหา 
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3) นักศกึษาสอบเพ่ือประเมินความรูความสามารถในการประกอบวชิาชีพในขั้นตอนที ่1,2 ไมผาน ซึ่งจากปญหาที่ผานมา ได

เสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ กาํหนดผูรับผิดชอบในการแกไข โดยมกีารสอนเสริม ประสาน
อาจารยทีป่รกึษาและสอนเสริม รวมถงึใหขอมูลกบัผูปกครอง และโรงพยาบาลรวมผลิต ไดมกีารปรบัปรงุระบบการดแูล
นักศกึษาในชั้นคลินิก โดยมอีาจารยทีป่รกึษาประจํารายวชิา ในการติดตามพัฒนาของนักศกึษาที่มปีญหา 

 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 
วันที่สํารวจ 12 กรกฎาคม 2558 

ขอมลูพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนบณัฑติทัง้หมด 43 คน (ปการศกึษา 2557) 89.59 
จํานวนบณัฑติทีต่อบแบบสํารวจ  ขอขอมูลจากสวนแผน  
จํานวนบณัฑติที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศกึษา  
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

 
 

 
 

- ตรงสาขาที่เรยีน 43 
(ขอมูลจากการรายงานตวั

ปฏิบัตงิานชดใชทุน) 

100 

- ไมตรงสาขาที่เรยีน   

จํานวนบณัฑติทีป่ระกอบอาชีพอสิระ - 0 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาที่มงีานทาํกอนเขาศกึษา - 0 
จํานวนบณัฑติทีศ่ึกษาตอ 5 

(สอบถามจากรุน 52 เรยีนตอ
เวชศาสตรครอบครวั) 

11.63 
 

จํานวนบณัฑติทีอ่ปุสมบท 3 
(สอบถามจากรุน 52) 

6.97 

จํานวนบณัฑติทีเ่กณฑทหาร - 0 
การวิเคราะหผลทีไ่ด 

นักศกึษาที่สาํเรจ็การศกึษาแลว ไดงานทําทกุคน จากนโยบายผลติแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ตองการใหนักศกึษา
ปฏิบัตงิานใชทุนในหนวยงานราชการ  เน่ืองจากเปนลกัษณะของทนุเฉพาะโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท จงึทาํใหสามารถ
ปฏิบัตงิานไดทัน หากสําเร็จการศกึษา  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปการศกึษา 2556  มีนักศกึษาลาออกจากการปฏิบัตงิานชดใชทุน 1 
คน โดยใหสาเหตวุา ประกอบธุรกจิสวนตวั คิดเปนรอยละ 0.46  

มีนักศกึษาทีส่ําเร็จการศกึษาในปการศกึษา 2557 ไดสมัครเรยีนตอเฉพาะทางในสาขาเวชศาสตรครอบครวัในการผลิต
แพทยเวชศาสตรครอบครัว เพ่ิมขัน้ สอดคลองกบันโยบาย 

 
การเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

นักศกึษาและผูสําเร็จ
การศกึษา 

ชือ่ผลงาน แหลงเผยแพร คานํ้าหนัก 

 - ไมมบีัณฑิตศกึษา - - - - 
    
    

 
หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลกัสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
สรปุผลรายวชิาทีเ่ปดสอนในภาค/ปการศกึษา   

รหัส ชื่อวชิา ภาค/ 
ปการศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศกึษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบยีน สอบผาน 

รายงาน มคอ.7 ปการศึกษา 2557 แกไข 170758                           20 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 



 
 
 
 

601101 บทนําวทิยาศาสตร 
           การแพทยพ้ืนฐาน     

3/2557 10 26 28 13 3    80 80 

601102 ภาษาองักฤษเพ่ือ 
           วิชาชีพแพทย 

1/2557 13 23 21 3     80 80 

601204 ระบบหวัใจและ 
           หลอดเลือด 3 

1/2557 10 20 22 4 4    60 60 

601301 ระบบหวัใจและหลอด 
            เลอืด 2 

1/2557 10 20 22 4 4    60 60 

601307 พฤติกรรมศาสตรและ 
           พัฒนาการมนุษย 

1/2557 19 16 5 1     60 60 

601308 เวชศาสตรครอบครวั 
           และชนบท 2 
(อยูระหวางจัดทํา มคอ 5) 

1/2557 10 27 13 6 2  2  60 60 

601200 พยาธิวทิยา และพยาธ ิ
           วทิยาคลินิก 

2/2557 6 30 9 9 5 1   60 60 

601201 เวชพันธุศาสตร 2/2557 2 10 27 24 12 2 2  79 79 
601202 ระบบผวิหนังและ 
           เน้ือเยือ่เกีย่วพัน 2 

2/2557 37 24 11 4 3    79 79 

601205 ชนบทศกึษาทาง 
           การแพทย 2 

2/2557 55 22 2      79 79 

601302 ระบบยอยอาหาร 2 2/2557 2 13 19 14 9 1 2  60 60 
601303 ระบบทางเดินปสสาวะ 2 2/2557 22 19 9 6 2 1 1  60 60 
601312 บทนําคลินิก 1 2/2557 37 14 9      60 60 
601104 ชนบทศกึษาทาง 
           การแพทย 1 
(อยูระหวางจัดทํา มคอ 6) 

3/2557 
ขอเกรด 

80 - - - - - - - 80 80 

601103 เวชศาสตรครอบครวั 
           และชมุชน 1  

3/2557 13 23 21 3     60 60 

601203 ระบบกลามเน้ือโครง 
            กระดกู 3 
 

3/2557 6 25 25 15 6 1 1  60 60 

รหัส ชื่อวชิา ภาค/ป
การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศกึษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบยีน สอบผาน 

601204 ระบบประสาท 3 3/2557 13 23 21 3     60 60 
601208 ชนบทศกึษาทาง 
           การแพทย 3 
(อยูระหวางการจดัทํา มคอ.) 

3/2557           

601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 1/2557 28 20 9 3     60 60 
601304 ระบบสบืพันธุ 2 3/2557 42 12 3 1     58 58 
601305 ระบบตอมไรทอ  3/2557 37 14 4 1 1    57 57 
601306 ระบบเลอืด 2 3/2557 10 20 11 10 6    57 57 
601309 ชนบทศกึษาทาง 1/2557 42 14 3     1 60 59 

รายงาน มคอ.7 ปการศึกษา 2557 แกไข 170758                           21 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 



 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมนิผล 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

สาระของรายวชิาใน
หลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT ของนักศกึษาที่รง. 

หลกัคิดในการออกแบบหลกัสูตร ขอมูลทีใ่ชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร   
- ผลจากการประเมินหลกัสูตรของบณัฑิตแพทย และมกีารกําหนดคณุสมบัตขิองบัณฑิตที่พึง

ประสงคทีส่อดคลองกบัปรัญชา วสิยัทัศน พันธกิจของมหาวทิยาลยัและสาํนักวชิาแพทยศาสตร 
- แนวคิดการปรบัปรงุหลกัสูตร เปนแบบบรูณาการ คอื มีความเชือ่มโยงของรายวชิา มกีารบูรณา

การชั้นคลินิกตัง้แตปตนๆ เนนการเรยีนรูในชมุชน โดยมรีายวชิาชนบทศกึษาทกุชั้นป และมกีาร
เพ่ิมรายวชิาของสํานักวชิาแพทยศาสตร ที่มคีณาจารยแพทยรวมสอนมากขึ้น ตัง้แตชั้นปที ่1 

- การกาํหนดรายวชิาเพ่ือ ลดความซ้ําซอนของการดําเนินการจัดการเรยีนการสอน มกีารกําหนด
หนวยกติการศกึษาใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และเกณฑ
แพทยสภา และมกีารจัดสรรหนวยกติการศกึษาใหสอดคลองกบับรบิทของมหาวทิยาลยั คอืเปน
แบบไตรภาค มกีารจัดเรยีงรายวิชาที่ควรมกีารศกึษากอน / หลงัตามลําดบั  

- มีการกําหนดรายวชิาที่สามารถศกึษาไดทั้งในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวิทยาลยั อาทิเชน 
รายวิชาชนบทศกึษาทางการแพทย 1-4, มกีารเปดรายวชิาเพ่ือพัฒนาผูเรยีนใหครบทกุดานทัง้
ความรู และคุณธรรมจริยธรรม เชน รายวิชา 601307 พฤติกรรมศาสตร, รายวิชา 601100 
การพัฒนาตนเอง  รวมทั้งยงัมกีารเปดการรายวชิาที่สอดแทรกแนวคดิทางจรยิธรรม การสราง
สัมพันธภาพ วธิกีารบอกความจรงิ การยอมรบัความจรงิ เพ่ือเปนฝกทกัษะการคิด การพูดจา 
การแสดงออก ในการดแูลผูปวย ญาตผิูปวยในรายวชิาเวชจรยิศาสตร 

 
 
- มีการแตงตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประกอบดวย คณาจารย ตวัแทนนักศกึษา ซึง่จะมี

การประชุมกันทกุวันพุธที่ 3 ของทกุเดอืน และประชุมผลการดําเนินงาน โดยมีตวัแทนนักศกึษา
เขารวมปการศกึษาละ 1 ครั้ง โดยใหตวัแทนนักศกึษาของทกุชั้นป ทาํการสรปุผลการจัดการ
เรยีนการสอน/ สิ่งทีอ่ยากใหสํานักวชิาดําเนินการปรบั/ปรุง 

- มีการวางแผนรวมกันในการจดัการเรยีนการสอน มคอ.3 ระหวางรายวชิาตอเน่ือง กอนเปดภาค
การศกึษา เพ่ือจัดทํารายละเอยีดรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินงาน มคอ.5 ใหมีความ
ตอเน่ืองและสอดคลองกัน 

- สํานักวิชาแพทยศาสตร วางแผนจดัการเรยีนการสอนและการประเมินผลใหสอดคลองกบั
วัตถปุระสงคการศกึษาของหลกัสตูร และสอดคลองกบัหลกัการทีถ่อืวาผูเรยีนสําคญัที่สุด โดย
จัดใหมบีูรณาการการเรยีนการสอนทางปรีคลินิกและคลินิก 

- การเรยีนการสอนมทีั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบตัิ ภาคสนาม และ SDL การสอนกลุมยอย POL 
และ PBL    

- มีการวางแผนการจัดการเรยีนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือเตรยีมความพรอมนักศกึษาแพทย
ขึ้นสูชั้นคลินิก และเพ่ือเตรยีมสอบการประเมินความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมขั้นตอนที ่1 

- การจัดการศกึษาระดบัชั้นคลินิก โรงพยาบาลรวมผลิตแพทย ไดแก ศูนยแพทยศาสตรศกึษาชั้น
คลินิกโรงพยาลสรุินทร  บุรรีัมย  และชยัภูมิ ไดรบัการประเมินความพรอมจากคณะกรรมการ
กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยตามเกณฑทั้งในดานจํานวนอาจารยทั้ง 14 สาขา 
จํานวนผูปวย ระบบการบันทกึเวชระเบยีน กิจกรรมสัมมนาทางวชิาการ วิจยั รวมถงึระบบ
มาตรฐานของหองปฏิบัตกิารที่จะทําใหการจัดการเรยีนการสอนเปนไปตามมาตรฐาน  

           การแพทย 4 
601310 เวชศาสตรครอบครวั 
          และชุมชน 3 

3/2557 7 20 18 9 3    57 57 

601311 เวชจรยิศาสตรและ 
           การคดิเชงิวิพากษ 
(อยูระหวางการจดัทํา มคอ.) 

3/2557 29 22 6 1    1 59 58 

601313 บทนําคลินิก 2 3/2557 14 19 17 4 2 1   57 57 

รายงาน มคอ.7 ปการศึกษา 2557 แกไข 170758                           22 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 



ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทนัสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานัน้ๆ 
- มีแผนการปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบปที่ครบกาํหนดการปรบัปรุง 
- การปรบัปรุงหลกัสูตร ไดนําผลการประเมินโดยนักศกึษา บณัฑิต ผูใชบัณฑิต และทิศทางการ

เปลีย่นแปลงของแพทยศาสตรศกึษาแหงชาต ิขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวฒุ ินํามาปรบัปรุง
หลกัสตูร 

- มีการประชมุหารอืเน้ือหาของแตละรายวชิากอนเริม่ดําเนินการจดัการเรยีนการสอนกอนเปด
ภาคการศกึษาทกุภาคการศึกษา มีการประชมุรวมกันระหวางคณาจารยปรคีลินิก อาทิเชน 
รายวิชาชนบทศกึษาทางการแพทย และรายวิชาอื่น ๆ ทีต่อเน่ืองกัน 

- ผลจากการปรบัปรงุหลกัสูตรทีป่รบัจากระบบเดิม เปนการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ
ชั้นคลินิกมากขึ้น อาทเิชน เพ่ิมเตมิรายวชิา PBL โดยพบวา ผลการประเมินการสอบเพ่ือ
ประเมินความรูความสามารถในการประกอบวชิาชีพ (NL) สูงขึ้น  และนักศกึษาพึงพอใจใน
ระบบการเรยีนการสอน 

 
การพิจารณาอนุมัติหัวขอวทิยานพินธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- ยงัไมมกีารเปดหลกัสูตรบณัฑติศกึษา 

การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรยีน
การสอน 
 
 
 
PPT ของนักศกึษาที่รง. 

การพิจารณากาํหนดผูสอน  
- กอนเริ่มการเปดการจัดการเรยีนการสอน คณาจารยมกีารประชุมหารือรวมกันในรายวชิาตาง ๆ 

และมกีารแบงรายวชิา หวัขอตามความเชีย่วชาญของคณาจารย แตเน่ืองจากประสบปญหาการ
กระจายภาระงาน จงึมกีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพ่ือกาํหนดผูประสานงาน
รายวิชาทีช่ัดเจนเปนสาขาวชิา เพ่ือเปนการกระจายภาระงานใหทัว่ถงึในปการศกึษาถัดไป 
 

การกาํกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาํ มคอ. 3 และมคอ.4   
- มีการกําหนดระยะเวลาในการจดัสง มคอ.3 และ มคอ.4 กอนเปดภาคการศกึษา ในแตละภาค

การศกึษา รวมถงึผูประสานงานรายวชิาหลกั, ผูประสานงานรายวชิารอง และรายงานตอฝาย
การเรยีนการสอน และกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 

การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- ไมม ี
การกาํกับกระบวนการเรียนการสอน   
- มีผูประสานงานรายวชิา เปนผูกํากบัการเรยีนการสอน ใหเปนไปตามแผนการศกึษาที่ไดวางไว

ใน มคอ.3 และ มคอ.4  รวมทัง้มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิต เมือ่สิ้นภาคการศึกษา โดยมีนักศกึษาเขามามีสวนรวมในการประชุม 

- โรงพยาบาลสุรินทร และโรงพยาบาลบุรรีัมย  ไดรบัการประเมินวธิกีารสอบ Long Case จาก
คณะกรรมการบรหิารศูนยประเมนิและรบัรองความรูความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวช
กรรม ไปเรยีบรอยแลว ซึง่ในขณะน้ี มหาวทิยาลยัไดพัฒนาโรงพยาบาลชยัภูมิเพ่ือเตรยีมความ
พรอมเปนศูนยแพทยศาสตรศกึษาชั้นคลินิกดวยโดยไดลงนามบนัทกึตกลงความรวมมอื
เรยีบรอยแลว 

การจัดการเรียนการสอนทีม่ีการฝกปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี  
- มีการกําหนดหนวยกิตปฎิบัตทิกุวชิาที่ตองการพัฒนาพัฒนาทกัษะการปฎิบัต ิทกุหมวดวิชา ทัง้

ศึกษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะทางวทิยาศาสตรการแพทย สวนชั้นคลินิกมกีารกําหนดหนวยกติ 
การฝกปฏิบัติตามมาตรฐานวชิาชพีเวชกรรม 

- มีการจัดการเรยีนการสอนรายวชิาชนบทศกึษาทางการแพทย 1-4 เพ่ือใหนักศกึษาแพทยได
ออกฝกปฏิบัติจริงปละครัง้ ตัง้แตป 1-3 ณ ฐานฝกศูนยสขุภาพชุมชน ซึง่สํานักวชิาฯ ให 
ความสําคญักบัรายวชิาน้ีมากและพยายามสงเสรมิความเขมแข็งใหชมุชนเปนแหลงการเรยีนการ
สอนใหกบันักศกึษาแพทย มีอาจารยพิเศษจากสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดนครราชสีมา 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลชุมชนตางๆ รวมในการจัดการเรยีนการสอน    

การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

- มีการจัดการเรยีนการสอนทีบู่รณาการกบังานวจิยัและการบรกิารวชิาการรวมถงึทาํนุบํารงุ
ศิลปวฒันธรรม ปรบัแปลงถายทอดเทคโนโลย ีเชน รายวชิาพัฒนาตนเอง และสงนักศกึษาไป
นําเสนอผลงานตางประเทศ และการนํานักศกึษาไปศกึษาดงูานบรกิารทางสถานทีบ่รกิารผูปวย
จริง อาทิเชน โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุนาร ีโรงพยาบาลคาย    สรุนาร ี
โรงพยาบาลชุมชนตาง ๆ อาทิเชน รายวชิาบทนําคลินิก, ชนบทศกึษาทางการแพทย และ
รายวิชาเวชศาสตรครอบครวัและชุมชน 

- มีการจัดการเรยีนรวมกบัอาจารยสหสาขาวชิาชีพในรายวชิาชนบทศึกษาทางการแพทย และมี
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรรวมกบัการบรกิารทางวิชาชีพ อาทิเชน การออกหนวยแพทยเคลือ่นที ่
(ขอมูลประกอบ คอื คายพา นศพ. ไป โตนด, ตรวจสขุภาพ รพสต.ยางใหญ) 

 
การประเมินผูเรยีน 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบขอบังคบั
หลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิต 
 
เอกสารประกอบ รายงาน
การประชุมจากนองรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เอกสารรายาน
ความกาวหนาหลกัสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต) 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
- มีการประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุทิัง้ 5 ดาน ทัง้ทกัษะดานคุณธรรม 

จรยิธรรม (Ethics and Morals) ดานความรู (Knowledge) ดานทกัษะทางปญญา (Cognitive 
Skills) ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) ดานทกัษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical, Communication and Information Technology Skills) ดาน
ทกัษะพิสยั (Domain of Psychomotor Skills)  

- มีการสอบประมวลผลผลสัมฤทธิก์ารศกึษาเมือ่สิ้นสดุการศกึษาในระยะที ่1 และ 2 โดยขอสอบ
มีการกําหนด table of specification ครบทกุดาน ทัง้ทกัษะดานความรู ทกัษะทางปญญา 
ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะทางความสัมพันธระหวางบคุคล และทกัษะพิสยั 

- มีการรายงานผลการประเมินการเรยีนรู การรายงานผลการจัดสอบประเมินความรูระหวางการ
เรยีนชั้นปรีคลินิก เพ่ือใหนักศกึษาไดประเมินตนเอง กอนสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
กรรมการทุกป 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา   
- กอนการเรยีนการสอนมกีารแจงวตัถปุระสงคและการประเมินนักศกึษาในชัว่โมงแรกของการ

เขาเรยีน 
- มีการประชมุเพ่ือปรบัปรุงเครือ่งมอืที่ใชในการประเมินคณุภาพการศึกษา เชน การวิพากษ

ขอสอบในแตละรายวชิา หาเกณฑเพ่ือตดัสินการผานหรอืตก ในแตละวชิา  
- มีการประชมุกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพ่ือรายงานผลการประเมินรายวิชา 
- จากการตรวจสอบ มคอ.5, มคอ.6 พบวา ยังมีความหลากหลายในการประเมิน 
การกาํกับการประเมนิการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ.6 และมคอ.7)    
- กําหนดกรอบเวลาในการสง มคอ. ในแตละรายวชิา  
- นํา มคอ 5 และ มคอ 6 มาประมวลการจัดการเรยีนการสอนและรายงานใน มคอ  7 เพ่ือมา

ปรบัใชในปการศกึษา 2558  
- ผูประสานงานรายวชิา จะใหผูสอนในรายวชิาตาง ๆ แจงปญหา / อปุสรรค ที่เกิดขึ้นตอการ

จัดการเรยีนการสอนในรายวชิาน้ัน ๆ เพ่ือนํามาปรบัปรงุ แกไข ในการดําเนินการจัดทํา
รายละเอยีดของวชิา (มคอ.3) ที่จะดําเนินการจัดการเรยีนการสอนในปการศกึษาถัดไป 

- มีการรายงานความกาวหนาตอมหาวทิยาลยัและแพทยสภาตามกรอบเวลาทีก่ําหนด  
การประเมินวทิยานพินธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา   
- ไมมบีณัฑิตศกึษา 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบงช้ีผลการดําเนนิงาน(Key Performance Indicators) เปนไปตามเกณฑ ไมเปนไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลกัสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชมุ
เพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลกัสตูร 

 
แนบ รง.การประชุม คกก.

บริหารหลักสูตร พบ. 

- 

2) มีรายละเอยีดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒุแิหงชาต ิหรือ มาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

 
แนบ มคอ.2 

- 

3) มีรายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทกุรายวชิา 

 
แนบ มคอ.3, 4 

- 

4) จัดทาํรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศกึษาทีเ่ปดสอนใหครบทกุ
รายวิชา 

 
แนบ มคอ.5,6 

- 

5) จัดทาํรายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลงัสิ้นสุดปการศกึษา 

 - 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิา
ที่เปดสอนในแตละปการศกึษา 

 
ผลสอบ 

ตาราง table spec สอบ 
comprehensive 

 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรงุการจัดการเรยีนการสอน กลยทุธการสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปทีแ่ลว  

 
แนบ รง.การประชุม คกก.

บริหารหลักสูตร พบ. 

- 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรบัการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการ
จัดการเรยีนการสอน (ขอรายละเอียดจดักิจกรรมปฐมนิเทศ อ.ใหม จากจา 

 
 

- 

9) อาจารยประจําหลกัสตูรทกุคนไดรบัการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรอื
วชิาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครัง้ (ขอ รง. สรปุคณาจายประชุม จากจา) 

 
 

- 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) ไดรบัการพัฒนา
วชิาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
(ขอ รง. สรุป จนท.เขารวมการพัฒนา จาก หน.สนง /สวนการเจาหนาที่) 

 
 

- 

11) ระดบัความพึงพอใจของนักศกึษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 - 

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใชบณัฑติทีม่ีตอบัณฑิตใหม เฉลีย่ไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 (แนบผลการประเมินบณัฑิต ป 2557) 

 - 

รวมตวับงชี้ในปน้ี 12  
จํานวนตวับงชีท้ี่ดําเนินการผานเฉพาะตวับงชีท้ี ่1-5 5  

รอยละของตวับงชี้ที ่1-5 100  
จํานวนตวับงชี้ในปน้ีที่ดําเนินการผาน 12  

รอยละของตวับงชี้ทัง้หมดในปน้ี 100  
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การวิเคราะหรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมปกติ    

รหัส ชื่อวชิา ภาคการศกึษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตทุีท่ําใหผดิปกต ิ มาตรการแกไข 

601200 
พยาธวิทิยา
คลินิกและพยาธิ
คลินิก 

1 ทําใหม ีA หลาย
คน 

คะแนนการ
กระจายทกุระดบั
เกรด แตสวนใหญ
ระดบัคะแนนจะ
อยูชวง 80-85 
ตามคะแนนดบิ  

คะแนนจะอยูชวง 80-
85 ตามคะแนนดบิ 

เสนอตอ
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูรและวาง
แนวทางการวัด
และประเมินผล 
พัฒนาคาความ
ยากงายของ
ขอสอบ 

 
 
รายวิชาทีไ่มไดเปดสอนในปการศึกษา   

เปดดําเนินการตามแผนการศกึษา 

รหัส ชื่อวชิา ภาคการศกึษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 

     
    

 
รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา   

รหัส ชื่อวชิา ภาคการศกึษา หวัขอทีข่าด สาเหตุที่ไมไดสอน วธิแีกไข 

601202 ระบบ
ผิวหนังและเน้ือ
เยี่อเกีย่วพัน 2 

 Disease due to 
microbial agents, 
infestations, bites, 
and stings 

มีการสอนในรายวิชา
จุลชวีวทิยาแลว 

ใหนักศกีษาเรยีนรูดวยตนเองในชัว่โมง 
self directed learning (SDL) โดย
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย 

  The skin in 
systemic disease 
and other skin 
disorders 

มีการสอนในพยาธิ
วทิยาระบบผิวหนัง
แลว 

ใหนักศกีษาเรยีนรูดวยตนเองในชัว่โมง 
self directed learning (SDL) โดย
แจกเอกสารประกอบการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพของการสอน  
การประเมินรายวิชาทีเ่ปดสอนในปที่รายงาน 
 รายวิชาที่มกีารประเมนิคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ   

รหัส ชื่อวชิา ภาค
การศกึษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศกึษา 

แผนการปรบัปรงุ 

รายงาน มคอ.7 ปการศึกษา 2557 แกไข 170758                           26 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 



ม ี ไมม ี
601203  ระบบกลามเน้ือโครงกระดกู3    พัฒนาระบบการสอบดวยคอมพิวเตอร ใหมีระบบที่

เสถยีรมากขึ้น 
601204 ระบบประสาท 3    ปรบัชัว่โมงสอนใหเหมาะสมทัง้การบรรยาย ปฏิบตั ิ

การทํางานกลุม 
601300  ระบบทางเดินหายใจ 2    ตองมกีารตวิเพ่ิมเรือ่งพ้ืนฐานของระบบทางเดิน

หายใจ 
การวดัผลการเขาเรยีนและพฤตกิรรมใหสม่ําเสมอ 

601301 ระบบหวัใจและหลอดเลอืด 2    พัฒนาแบบประเมินการเขาเรยีนและพฤตินิสยั 
 

601302 ระบบยอยอาหาร 2    เน่ืองจากเปนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่ปน Block 
ซึ่งมรีะยะเวลาสําหรบัการเรยีนรูในแตละหวัขอสั้น
เกินไป 
จึงไปปรบัหวัขอที่ซ้ําซอนในปตอไป 

601303 ระบบทางเดินปสสาวะ 2    จํานวนกรณีศกึษาทีม่ากเกินไป ทาํใหนักศกึษาไมมี
เวลาในการกลั่นกรอง 
แผนปรบัปรุงคอืพิจารณากรณีศกึษาเลอืกเฉพาะ
ปญหาที่พบบอย 

601304 ระบบสบืพันธุ 2    ประชุมผูสอนเพ่ือชวยตรวจสอบความทัว่ถงึในการ
ตรวจสอบการมสีวนรวมของนักศกึษา 

601305 ระบบตอมไรทอ 2    ประชุมทําความเขาใจผูสอนในทกัษะการคุมกลุม 
เพ่ือความทัว่ถงึในการทํางานกลุม 

601307 พฤติกรรมศาสตรและ 
           พัฒนาการมนุษย 

   บูรณาการเน้ือหากบัรายวชิาเวชศาสตรครอบครัว 

601313 บทนําคลินิก 2    ประชุมทําความตกลงการจัดการรายวชิากบั
คณาจารยใหเปนไปในทศิทางเดยีวกัน 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม     

ผลการประเมินคณาจารยมากกวา 3.5 คะแนน จาก 5 คะแนน (REG) 
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ประสิทธิผลของกลยทุธการสอน   

 มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจรยิธรรม การประเมินเจตคตยิงัไมชัดเจนวาจะประเมิน
อะไรบาง 

มีแบบประเมินกลาง ของหลกัสูตร 

ความรู ควรกาํหนดแนวทางการออกขอสอบชนิดตางๆ ใหมี
ความหลากหลายและสอดคลองกบัสภาพจริง 

แนะนําวธิอีอกขอสอบชนิดตางๆ 
ไดแก mcq, meq, assay. Long 
case, OSCE 

ทกัษะทางปญญา ควรพัฒนาทกัษะการออกขอสอบการสอนที่พัฒนา
ทกัษะทางปญญา 
ผลการประเมินกรณีศกึษา PBL จากประเมิน
ผูทรงคุณวฒุ ิพบวามีความยากเกนิไป 

- กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่
พัฒนาทกัษะทางปญญา เชน 
Team base Learning, Problem 
base learning 

- ปรบัความยากงายของ Case PBL  
- ปรบัการประเมิน MEQ 

ทกัษะความสัมพันธระหวางบุคล
และความรบัผดิชอบ 

แตละรายวชิามกีารประเมินทีแ่ตกตางกันบาง
รายวิชา ไมสามารถประเมินทกัษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

ปรบั Curriculum mapping ให
สอดคลอง 

ทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข 
การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แนวทางการสอนในแตละรายวชิาที่มกีารกําหนดให
ประเมินทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ น้ันไมสามารถ
จัดการเรยีนการสอนและประเมินผลได 

ปรบั curriculum mapping ให
สอดคลองและครบถวนทกุ domain 

 
การปฐมนเิทศอาจารยใหม   

การปฐมนิเทศเพ่ือชีแ้จงหลกัสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม  5 คน   จํานวนอาจารยทีเ่ขารวมปฐมนิเทศ  5 (100%)     คน    

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ      

 
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเหน็ และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการประชุมเชงิปฏิบตักิาร MED 
Academic Talk 
(พ.ย. 57 - มิ.ย. 58) 

  - เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยแพทยที่
เปนนักวชิาการไดถายทอดองคความรูแตละ
สาขาเฉพาะทาง 

- เพ่ือเปนเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณ
ดานความรูทางวชิาชีพทางการแพทยของแต
ละสาขาวิชาซึ่งกันและกัน 
 

โครงการอบรมเชงิเสวนางานวิจยัทางการแพทย
และวทิยาศาสตรสขุภาพ (The Medical and 
Health Sciences Research Forum) 
(ต.ค.57 - ก.ย.58) 

  - เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถสรางเครือขายทาง
งานวิจยัเพ่ิมศกัยภาพและความสามารถในการ
ทํางานวิจยัของนักวจิยั โดยมสีหสาขาวชิาทาง
การแพทย วทิยาศาสตรสุขภาพ การพยาบาล 

- เพ่ือเปนเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณ
ดานการวิจยัซึ่งกันและกัน อันจะเปนเครอืขาย

ข้อคดิเห็น[CE1]: ควรเป็นขอ้คิดเห็นจาก

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลการประเมินค่ะ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเหน็ และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ประสานงานความรวมมอืในการทาํวิจยัตอไป 
- เพ่ือใหผูเขาอบรมชวยระดมสมองในการทํา

วิจยัทางการแพทยและวทิยาศาสตรสขุภาพให
ดยีิ่งขึ้น 

โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารแลกเปลีย่นเรยีนรู 
เรือ่ง การดแูลภาวะหายใจลมเหลวในหอง 
ผูปวยหนักแบบสหสาขาวชิาชีพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
วันที ่30 มกราคม 2558 

  - เพ่ือเผยแพรความรูและตอบขอซักถาม รวมถึง
นําการปฏิบตัิจรงิ  

- เพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสุดและเปนการสราง
แนวทางการสรางเสรมิสขุภาพอยางยัง่ยืนแก
บุคลากรในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารแลกเปลีย่นเรยีนรู 
เรือ่ง การดแูลผูปวยกอนผาตดัในระบบตอมไร
ทอและการดแูลผูปวยโรคตอมไรทอในผูปวย
นอกแบบสหสาขาวชิาชีพ 

  - เพ่ือใหผูเขารวมอบรมเผยแพรความรูและตอบ
ขอซกัถาม รวมถึงนําการปฏิบัติจรงิ 

- เพ่ือเปนเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณ
การดแูลภาวะหายใจลมเหลวในหองผูปวยหนัก
แบบสหสาขาวชิาชีพซึง่กันและกัน 

- เพ่ือเปนการสรางแนวทางการสรางเสริม
สุขภาพอยางยัง่ยืนแกบุคลากรในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

โครงการพัฒนาศกัยภาพของแพทยและ
พยาบาลในการดแูลผูปวยเขารบัการผาตัด
หลอด เลือดสาํหรบัฟอกไต ครัง้ที่ 1 

  - สามารถใหคําแนะนํา ดแูลผูปวยโรคไตวาย
เรือ้รงัที่จําเปนตองไดรบัการผาตดัหลอดเลอืด
เพ่ือฟอกไต ไดอยางถกูตองเหมาะสม ตัง้แต
แรกรบั จนถึงระยะพักฟน ตลอดจนกลบัไปใช
ชวีิตไดตามปกต ิ

- มีความรูทีท่ันสมยัและสามารถประยกุตความรู
ที่ไดรบักบัการทํางานได 

- สามารถนําความรูที่ได ถายทอดใหกบั
บุคคลากรในหนวยงาน เพ่ือสามารถใหการ
บรกิารแกผูรบับรกิารไดอยางพึงพอใจ 

 
 

โครงการสัมมนาทางวชิาการดานวจิัยสาขา
วทิยาศาสตรสขุภาพ (Research Based  
Learning : RBL) 

  - เพ่ือเปนการแลกเปลีย่นเรยีนรู “การจัดการ
เรยีนการสอนโดยใชการวิจยัเปนฐาน” 
ประจําป 2558 ในสาขาตาง ๆ จํานวน 3 
สาขา ไดแก  
  (1) สาขาวชิาแพทยศาสตร (คณาจารย) 
  (2) สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร   
      (คณาจารย) 

- เพ่ือใหผูเขาสมัมนาเรยีนรูเน้ือหาจาก
ผลงานวิจยั 

- เพ่ือใหผูเขาสมัมนารวมกันทํางานวิจยัทาง
วทิยาศาสตรการแพทยแบบสหสาขาวชิาชีพ 

- เพ่ือใหผูเขาสมัมนาพัฒนาและเรยีนรูการวิจยั 

ข้อคดิเห็น[CE1]: ควรเป็นขอ้คิดเห็นจาก

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลการประเมินค่ะ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเหน็ และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

- เพ่ือใหผูเขาสมัมนาสามารถเพ่ิมจํานวนและ
คุณภาพงานวิจยัของศูนยวทิยาศาสตรสขุภาพ
รวมถึงการนํางานวิจยัสอดแทรกในงานสอน
และงานบรกิารวิชาการ        

โครงการสัมมนาวชิาการและการพัฒนา
คณาจารย  เรือ่ง “อาจารยมอือาชีพ” 
วันที ่20 – 21 ตุลาคม 2557 

  - เพ่ือใหคณาจารยไดมีทักษะและเทคนิคการ
สอนรูปแบบตางๆ รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริง  

- เพ่ือใหคณาจารยมีความรูและความเขาใจใน
งานวิจัย และการบริการทางดานวิชาการ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- เ พ่ือใหคณาจารยและบุคลากรสนับสนุน
วิชาการ มีความรู และเขาใจในการจัดการ
เรียนการสอน การเตรียมเอกสารประกอบการ
สอน สื่อการสอน ในรายวิชาของหลักสูตรๆ 

- เ พ่ื อ ก ร ะ ตุ น อ า จ า ร ย ใ ห มี จิ ต วิ ญ ญ า ณ 
(Spiritual) ของความเปนครู เอาใจใสการ
พัฒนานักศึกษา และสงเสริมใหเปนแบบอยาง 
(Role Model) มีความเปนผูนําทางวิชาการ 
และสํานึกสาธารณะ 

- เพ่ือพัฒนาคณาจารยและบุคลากรดานการ
วชิาการ และดานการศกึษาใหมคีวามรูและ
ทกัษะในการผลติสือ่อิเลก็ทรอนิกส  

โครงการการประเมินความเสีย่งของภาวะโรค
หลอดเลอืดแดงแขง็ใน  ปจจยัเสีย่ง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนารี (เม.ย.58-กย.58) 

  - เพ่ือเสริมสรางสุขอนามัยที่ดีแกบุคลากรและ
นักศึกษา 

การอบรม OSCE ในวันที ่7-8 มีนาคม 2558 ณ 
โรงแรมเฮอรเิทจ พัทยา จังหวดัชลบุร ี

  -  

โครงการสัมมนาวชิาการและการพัฒนา
คณาจารย  เรือ่ง “มิตราจารย” ประจําป
งบประมาณ 2558 

  - คณาจารยแพทยสามารถเขาใจถึงวิธีการ
จัดการเรียนการสอน และภาระงานไดอยาง
ทั่วถึง 

- คณาจารยแพทยไดมีทักษะและเทคนิคการ
สอนรูปแบบตางๆ รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริง   

- คณาจารยแพทยมี เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณดานการเปนอาจารยแพทยของ
แตละสาขาวชิาแพทยศาสตร จํานวน 14 สาขา  

- คณาจารยแพทยไดเรียนรู เขาใจ และเกิดจิต
ปญญาในดาน “แพทยผูมีหัวใจความเปน
มนุษย”  

ข้อคดิเห็น[CE1]: ควรเป็นขอ้คิดเห็นจาก

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลการประเมินค่ะ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวน  
สรุปขอคิดเหน็ และประโยชนที่ผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

กิจกรรม “Workshop การเขยีนรายงานการ
ประเมินตนเองระดบัหลกัสตูร ตามตวับงชีท้ี่
ปรบัใหม” 

  -  

โครงการสัมมนาวชิาการและการพัฒนาการ
เรยีนการสอนดานแพทยศาสตรศกึษา“ ในวันที ่
21-23 เมษายน 2558 

  คณาจารยและบุคลากรสามารถนําหลกัการ
บรหิารความสามารถหลกัขององคการมาใชใน
การทํางาน 
- คณาจารยและบุคลากรเพ่ิมประสทิธิภาพ

ทางดานการสือ่สารและประสานงานในการ
ทํางาน 

- คณาจารยและบุคลากรที่รบัผิดชอบดแูลดาน
การจัดการเรยีนการสอนและผูรบัผิดชอบการ
จัดทาํหลกัสูตรของสาขาวิชามีความรู ความ
เขาใจ และสามารถเกีย่วกบัการจดัทํากรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศกึษาแหงชาต ิ
มคอ. 3 – 5 (มคอ.3 - 5) ตามแนวทางของ
กรอบมาตรฐานคุณ 

- คณาจารยและบุคลากรมกีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูและประสบการณระหวางอาจารย
เกีย่วกบัการจดัทาํ มคอ. 3 – 5 มกีารรวบรวม
ประเด็นปญหาและอปุสรรคพรอมแนว
ทางแกไขเกีย่วกบัการจดัทาํ มคอ. 3 – 5 และ
สามารถนําความรูที่ไดไปถายทอดใหกบั
อาจารยคนอื่นๆ ตอไป  

- คณาจารยและบุคลากรสามารถมคีวามสัมพันธ
และความเขาใจ เห็นใจ ซึง่กันและกันมาก
ยิง่ขึ้นระหวางคณาจารยและบคุลากรในสํานัก
วชิาแพทยศาสตร 

 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลกัสูตร 
ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหา

ในอนาคต 
มีการประชมุสม่ําเสมอทกุป แต
ระบบการสือ่สารยงัไมทั่วถงึ 

การบรหิารหลกัสูตรไมเปนทิศทางเดยีวกัน เพ่ิมชองทางการสือ่สารมากขึ้น 

ระบบการวดัและประเมินผลยงัไม
เปนมาตรฐานเดยีวกนั 

มีการประเมินที่เปนไปตามความถนัดของ
คณาจารยแตละทาน 

พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลที่
ชัดเจนมากขึ้น 

 
สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 
สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
 

อธบิายผลการดําเนินงาน 
1) ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสีวนรวมของ
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เอกสารประกอบภาคผนวก ขอมลู
สารสนเทศของบรรณสารฯ) 

อาจารยประจาํหลกัสูตรเพื่อใหมสีิ่งสนับสนนุการเรียนรู  
- มีการประชมุเพ่ือวางแผนการจัดหาครุภัณฑ การประชุมติดตาม

แผนการจดัสรรงบประมาณเปนประจําทกุเดือน 
- ระบบรวมบรกิารประสานภารกิจของมหาวทิยาลยั ไดมผีูแทนของ

สํานักวิชาเชารวมเปนกรรมการชุดตางๆในการจดัสรรทรัพยากร
สนับสนุนการศกึษา เชน ศูนยบรรณาสารและสือ่การศกึษาในการ
จัดสรรหนังสอืและฐานขอมลูทางการแพทย ศูนยเครื่องมอื เพ่ือ
จัดสรรครุภัณฑการศกึษา ศูนยคอมพิวเตอรในการจัดสรร
ทรัพยากรคอมพิวเตอร wifi ใหครบถวน งานอาคารและสถานที่ใน
การสนับสนุนความพรอมของที่เรยีน และศูนยบรกิารการศกึษาที่
ดูแลระบบการลงทะเบยีน การประมินผล การจดัสรรหองเรยีน ศูนย
นวตกรรมในการสนับสนุงบประมารในการจัดทําสือ่การศกึษาทกุ
ประเภท เชน e learning เปนตน 

- นําผลจากการประเมินของนักศกึษาและรายงานตอคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร และเสนอตอมหาวิทยาลยัเพ่ือแกไข 

2) จํานวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรูทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน  
- จํานวนฐานขอมูลที่มีเพียงพอ  
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  พรรษา บรมราชินีนาถ  (F9)  สํานัก

วิชาแพทยศาสตรใชในการจัดการเรียนการสอนในชั้น ปที่ 1-3 มี
สถานที่ หองเรียนเพียงพอ รวมทั้งสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมมี
อุปกรณการเรียนการสอนที่ครบพรอม และไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทั้งมหาวิทยาลัยและงบประมาณในหมวดเงิน
อุดหนุนเพ่ือจัดซื้อและซอมแซมทุกป 

- โรงพยาบาลรวมผลิตมีจํานวนผูปวยที่เหมาะสมตอการเรียนรู และ
สามารถเขาศึกษาไดตามเหมาะสม 

- โรงพยาบาลรวมผลิตมีที่พักใหนักศึกษาเพียงพอ มีการจัดสรรหอง
อานหนังสือ ฟตเนส สนามกีฬา ใหนักศึกษาชั้นคลินิก 

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือรักษาพยาบาลแก
นักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยและประชาชน
รอบขางพรอมทั้งเปนสถานที่เรียนรูสําหรับนักศึกษาแพทย  

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยตอสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู  
- นําผลการประเมินความพีงพอใจเสนอตอการประชุมประเมินภาระ

กิจการจัดการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั ทกุภาคการศกึษา และ
นํามาปรบัปรุงในปการศกึษาตอไป 

 
 
 
 
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมนิ 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมนิ ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสตูร การนาํไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ปรบัความยาก งายของกรณีศกึษาใน กรณีศกีษามีความยากเกินระดบัปรีคลินิก พัฒนาการสราง Case 
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ชั้นปรีคลินิก   
   
   

 
สรุปการประเมนิหลักสูตร 

 
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศกึษา  (รายงานตามปที่สาํรวจ) วันทีส่ํารวจ 21 ตุลาคม 2559 – 12 มนีาคม 2558 

ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมนิ ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ดานหลกัสตูรและการเรียนการสอน 
1. ปรบัปรงุหลกัสูตร ใหทันกบัปจจบุนัสม่ําเสมอ 
2. บางรายวชิาอาจจะตองปรบัปรงุเพ่ือใหเขากบัชั้น

คลินิกใหมากขึ้น  
3. อยากใหมกีารจดัการสอนเกีย่วกบัความรูทางคลินิก 

ทกัษะทางคลินิกแกนักศกึษาชั้นปที ่3 ใหมากขึ้น 
อาจมสีือ่การสอนอยางอื่นๆ เพ่ิม เชน การซกั
ประวัตติรวจรางกาย การ Approach อาการตางๆ 
การอาน X-ray และ CT brain  

4. เพ่ิมหลกัสูตรการบรหิารสาธารณสขุเบือ้งตนในชั้น
ปสุดทาย 

5. เพ่ิมการเรยีนแบบ case เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
พูดคยุแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัแพทยผูอื่นไดให
นักศกึษาแพทยชั้นปที่ 3 มโีอกาสไดใชเวลาขึ้น
คลินิกมากขึ้น เพ่ือที่จะไดนําความรูในชั้นปที ่3 มา
ประยกุตใชได 

6. เพ่ิมเจตคติในการทํางานเปนทมี เพ่ือสามารถเปน
ผูนํา และทํางานกบัสหวชิาชีพได  

7. จัดใหม ีelective ใหมากขึ้น เพ่ือไดมีโอกาสไป
เรยีนรูในโรงเรยีนแพทย  

8. ในชั้น clinic เน่ืองจากบุคคลากรอาจยงัไมเพียงพอ 
ตอง service คอนขางมากบางครัง้ขาดอาจารย
ควบคมุดแูล  

9. มีการจัดตวิ NL3 ใหมีความเขมขนมากขึ้น รวมทั้ง
นาจะมีระยะเวลาใหอานหนังสือกอนสอบ NL3 

ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 
1. สวสัดกิารนักศกึษา ชั้นคลินิกยงัไมครอบคลมุ 
2. อยากใหมวีารสาร/นิตยสารทีส่าขาแพทยพิมพออก

เผยแพร เพ่ือใหนักศกึษามีโอกาสแสดงความคดิ 
และสามารถมีไวอานในเวลาวาง  

3. ควรมกีารเพ่ิมแพทยใชทุนใหมากขึ้น เพ่ือใหนองได
มีโอกาสในการเรยีนการสอนเพ่ิมมากขึ้นอื่นๆ 

- อยากใหเกดิความรวมมอืดานตางๆ ระหวาง มทส.
และ รพ.ชุมชน เขตนครชยับรุินทรมากขึ้น 
 

- ตองการใหมกีารติดตามหลังจากแพทยจบ
การศกึษา หลงัทํางาน ในระยะยาว 

 
- เสนอตอกรรมการบรหิารหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือ

ปรบัปรงุในปการศกึษาตอไป 
- รายงานการประชุมผลการติดตามบณัฑิตและคณะ

กรรมการบรหิารหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 
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- อยากใหมกีารจดัอบรมองคความรูตางๆ สําหรบั
แพทยทัว่ไป เชน x-ray, Evidence-Based 
Medicine  

ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน   
ดานการจดัการเรยีนการสอน ควรมีการประชมุเพ่ือปรบัปรุงระหวางคณาจารยชั้นปรีคลินิก และคลินิกอยาง

สม่ําเสมอและนําผลการประเมินมาปรบัใช 
 
การประเมินจากผูมสีวนเกีย่วของ (ผูใชบณัฑิต) 
กระบวนการประเมินการติดตามบณัฑิต 

ขอวิพากษทีส่าํคัญจากผลการประเมนิ ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- เนนการดแูลผูปวยแบบองครวมสอนใหระลกึเสมอ
วาผูปวยเปนญาตขิองเรา เพ่ือใหเขาใจความรูสกึ
ของผูปวยมาขึ้น 

- ควรเนนใหมกีารเสยีสละ เอือ้อาทรตอผูปวยและ
ญาต ิตลอดจนเสยีสละตอเพ่ือนรวมงาน 

- เพ่ิมเตมิความรูการดแูลผูปวยฉกุเฉินในโรคหรอื
ภาวะที่ซบัซอน 

- ฝกการทําหตัถการทางสตูินรีเวชใหมากขึ้น 
- เพ่ิมเตมิความรูการสรปุเวชระเบยีน 
- พัฒนาทกัษะการสงตรวจเพ่ิมเติมทาง

หองปฏิบตักิารตามความจําเปน 
- เพ่ิมความถี ่

นํามาปรบัปรุงและเนนในสวนทีย่งัขาด เชน 
การดแูลแบบองครวม นําไปบูรณาการในชั้นคลินิก 
เพ่ิมเน้ือหาภาวะฉกุเฉินในทกุรายวชิา 
เพ่ิมการสรปุเวชระเบยีนในทกุรายวชิาชั้นคลินิก  
 

ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
- นํามาปรบัปรุงและเนนในสวนทีย่งัขาด เชน การดแูลแบบองครวม นําไปบูรณาการในชั้นคลินิก  
- เพ่ิมเน้ือหาภาวะฉกุเฉินในทกุรายวชิา 
- เพ่ิมการสรปุเวชระเบยีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 แผนการดําเนนิการเพือ่พัฒนาหลกัสูตร 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปที่ผานมา 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการไดสาํเร็จ 
มีการประชมุกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรอยางตอเน่ือง 

1 ป กรรมการบรหิาร
หลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิต 

มีการประชมุทุกเดอืน 

มีการประชมุรวมกันระหวาง 1 ป กรรมการบรหิาร มีการประชมุกอนเปดภาคการศกึษา 
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คณาจารยปรคีลินิก หลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิต 

มีการประเมินผลนักศกึษาให
เปนไปตามมารตฐานเดยีวกันใน
แตละศูนยแพทย 

2 ป กรรมการบรหิาร
หลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิต 

ใช มคอ 3 มคอ 4 รวมกันทกุศูนยแพทย 
อยูในชวงดําเนินการเน่ืองจากมกีารปรบั
หลกัสตูในป 2555 และนักศกึษาขึน้ชั้น
คลินิกในป 2558 

พัฒนาแนวทางการสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา 

1 ป กรรมการบรหิาร
หลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิต 

มีแนวทางการทบทวนสอบผลสมัฤทธิท์ี่เปน
มาตรฐาน 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลกัสูตร 

1. ขอเสนอในการปรบัโครงสรางหลกัสูตร (จํานวนหนวยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) 
ไมม ี

2. ขอเสนอในการเปลีย่นแปลงรายวชิา (การเปลีย่นแปลง เพ่ิมหรอืลดเน้ือหาในรายวชิา การเปลีย่นแปลงวธิีการสอน
และการประเมินสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) 
กําหนดแนวทางในการวดัและประเมินผลรายวชิา และตดิตามในกรรมการบรหิารหลกัสตูรอยางสม่ําเสมอ 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   
พัฒนาแพทยศาสตรศกึษาสําหรบัคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป 2558 
ระบแุผนการปฏิบตักิารแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรบัผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
อาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
ประธานหลกัสตูร : ____________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หวัหนาภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. สําเนารายงานรายวชิาทกุวิชา 
2. วิธกีารใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
3. ขอสรปุผลการประเมินของบณัฑิตทีจ่บการศกึษาในปทีป่ระเมิน 
4. ขอสรปุผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ประสิทธิผลของกลยทุธการสอน   ขอมูลจากรายงานใน มคอ.5 
  

มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจรยิธรรม เสนอแนวทางการประเมิน ทกัษะ
การดแูลแบบองครวม โดยให
เขาใจปลกูฝงความมวีินัย ใฝรู 
และมีคณุธรรมจรยิธรรม เคารพ
ในสิทธผิูปวย โดยการใหความ
จริง รกัษาความลบั และคํานึงถงึ
ประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูปวยเปนสําคัญ 
 

ใชแบบประเมินอยางตอเน่ืองเปนระบบ 
ปลกูฝงใหเห็นถงึความสําคญัของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มีคะแนน
การเขาหองเรยีน ไมมกีารเช็คชือ่ใหสําหรบัผูที่เขาเรยีนสาย ไมให
คะแนนการบานสําหรบัผูทีส่งชากวากําหนดสง การทํากิจกรรมกลุม 
รูจกัการทํางานรวมกบัผูอื่น 
สอดแทรกใหนักศกึษาเคารพสทิธผิูปวย เชน การขออนุญาตตรวจ
รางกาย 
การเปนแบบอยางที่ดขีองอาจารย ทั้งการแตงกายและการประพฤตติน 

 
 
 
 

 รายวิชา 601304 ระบบสบืพันธุ 
2 
การประเมินดานคุณธรรม
จรยิธรรม 

วธิกีารประเมินโดยการใชเกณฑทีช่ัดเจนและแจงใหนักศกึษาทราบโดย
ใชแบบประเมินพฤตินิสยั (เขาเรยีนและตรงตอเวลา, การแตงกาย, การ
ลอกขอสอบ/งาน) 

 รายวิชา 601307 พฤตกิรรม
ศาสตรและพัฒนาการมนุษย 
 

 ใชแบบประเมินอยางตอเน่ืองเปนระบบ 
ปลกูฝงใหเห็นถงึความสําคญัของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มีคะแนน
การเขาหองเรยีน ไมมกีารเช็คชือ่ใหสําหรบัผูที่เขาเรยีนสาย ไมให
คะแนนการบานสําหรบัผูทีส่งชากวากําหนดสง เปนตน 
สอดแทรกใหนักศกึษาเคารพสทิธผิูปวย เชน การขออนุญาตตรวจ
รางกาย 

 

ความรู รายวิชา 601300 ระบบทางเดิน
หายใจ 2 
เนนการสอน ทางดาน
วทิยาศาสตรการแพทย และ
อธบิายความเชือ่มโยงแบบบรูณา
การเพ่ือใหเขาใจมากยิง่ขึ้น 
สอนทกัษะการทําปฏิบตัิเชน การ
ทํา pulmonary function test, 
การด ูpathology เปนตน 

แจง อ.ผูประสานงานรายวชิาและจัดการเรยีนการสอน system I ให
สอดคลองกบั System II และประชุมรวมกันกบัสํานักวิชาวทิยาศาสตร 
วางแผนรวมกบัวชิาอื่น ๆ ในเรือ่งปฏิบัตกิารเพ่ือใหครบตามเกณฑ
มาตรฐานแพทยสภา 
มีการสอนปฏิบัติจริงในรพ.เพ่ือการบรูณาการกบัการใชชวีิตแพทยจริง 

 ร601305 ระบบตอมไรทอ 2 
เน้ือหาปริมาณมาก 

เพ่ิมเอกสารประกอบการสอนไปใหนักศกึษาอานทําความเขาใจลวงหนา 
2 สัปดาห เน่ืองจากเน้ือหาความรูมากแตเวลานอย 

 601203 ระบบกลามเน้ือโครง
กระดกู 3 
นักศกึษามคีวามกระตอืรอืลน
นอย 

อาจารยผูสอนและอาจารยทีป่รกึษาควรมีสวนกระตุนและมีสวนชีแ้นะ
เน้ือหาสวนที่สําคัญหรือนาสนใจ 

 601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 
ควรเพ่ิมเติมการไปเรยีนรูที่
สถานทีจ่รงิ 

 
- เพ่ิมชัว่โมงทีป่ฏิบัตกิบัผูปวยจําลองและผูปวยจรงิ ทีโ่รงพยาบาล

มากขึ้น 
 รายวิชา 601307 พฤตกิรรม

ศาสตรและพัฒนาการมนุษย 
ควรเนนการสอน ทางดาน
วทิยาศาสตรการแพทยและ

มีการประชมุจัดการเน้ือหาและเวลาใหเหมาะสมกบัเกณฑความรูทกัษะ 
เจตคตทิีแ่พทยศาสตรควรไดรบั 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

อธบิายความเชือ่มโยงแบบบรูณา
การเพ่ือใหเขาใจมากยิง่ขึ้น 

 601312 บทนําคลินิก 
ควรเพ่ิมการเรยีนกบัผูปวยจรงิ 
 

การไปเรยีนรูทีส่ถานที่จรงิ ที่โรงพยาบาล  เพ่ิมชั่วโมงที่ปฏิบัตกิบัผูปวย
จริง ที่โรงพยาบาลมากขึ้น 

ทกัษะทางปญญา 601201 เวชพันธุศาสตร 
เพ่ิมการอานบทความอยางมี
วิจารณญาน 

เนนใหนักศกึษาใชวิจารญาณในการเลอืกแหลงขอมูล และระบุ
แหลงขอมูลที่ไดมาทกุครั้ง 

 601204 ระบบประสาท 3 
- บางคนไมมทีกัษะการทํางาน

เปนกลุม 

ปรบัรปูแบบมาเรยีนแบบ Team based learning พบวาผูเรยีนมี
ความกระตือรอืรนมากขึ้น 

 601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 
พัฒนนักศกึษาใหสามารถคนหา
ขอเท็จจริง อยางมวีจิารณญาน 

แนะนําการใชฐานขอมูลอิเลคทรอนิกสของมหาวิทยาลยั 
แจงหนวยงานที่เกีย่วของในการดาํเนินการดาน internet 

 
 601305 ระบบตอมไรทอ 2 

ไมมีชัว่โมงปฏิบัตกิาร 
 ใหใชสือ่การสอนประกอบ mobile content การทําหตัถการที่
เกีย่วของทางระบบตอมไรทอ เพ่ือประกอบการเรยีน 

 รายวิชา 601307 พฤติกรรม
ศาสตรและพัฒนาการมนุษย 
นักศกึษามทีกัษะการหาขอมลูยงั
ไมดีพอ 

แนะนําการใชฐานขอมูลอิเลคทรอนิกสของมหาวิทยาลยั 
แจงหนวยงานที่เกีย่วของในการดาํเนินการดาน internet 
 

ทกัษะความสัมพันธ
ระหวางบุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

601101 บทนาํทาง
วทิยาศาสตรการแพทย 
การทํางานเปนกลุมมปีญหาเรือ่ง
ความแตกตางระหวางนักศกึษา 

ควรมวีธิกีารแบงกลุมที่ทาํใหมกีารคละกันระหวางนักศกึษาที่เกงและไม
เกงไดดขีึ้น โดยการนําระดบัเกรดที่ผานมา เพ่ือชวยในการแบงกลุม 

แทรกประสบการณของอาจารย
ในระหวางการสอนโดยการผาน
เลาเรือ่งตาง ๆทําใหนักศกึษา
เขาใจมากขึ้น 

นําตัวอยางของผูปวยจรงิมาประกอบการเรยีน อาจทําใหนักศกึษา ซึ่ง
ยงัไมมีพ้ืนฐานความรูทางคลินิกเขาใจไดยาก จงึควรมกีารปูพ้ืนความรู
ในทางคลินิกมากขึ้น หรอืใชตวัอยางผูปวยที่ไมซบัซอนมาก 

 601201 เวชพันธุศาสตร 
การประเมินกระบวนการกลุม 
 

มอบหมายงานใหคนควาและศกึษาดวยตนเอง ซึง่เปนสวนหน่ึงของการ
เรยีนในรปูแบบ POL รวมถึงการทํางานกลุมที่ไดรบัมอบหมายในชัน้
เรยีนปกต ิจงึควรใหมกีารนําเสนอโดยนักศกึษาทกุคน 
ควรมวีธิกีารแบงกลุมที่ทาํใหมกีารคละกันระหวางนักศกึษาที่เกงและไม
เกง โดยการนําระดบัเกรดที่ผานมา เพ่ือชวยในการแบงกลุม 

 
 601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 

เพ่ิมการประเมินการทํางานเปน
ทีมใหมากขึ้น  

 มีการประเมินทกัษะดานการทํางานเปนทมีของสวนกลาง 
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มาตรฐานผลการ
เรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และ
ขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง 

 601307 พฤติกรรมศาสตรและ
พัฒนาการมนุษย 
เพ่ิมการประเมินการทํางานเปน
ทีมใหมากขึ้น 

มีการประเมินทกัษะดานการทํางานเปนทมีของสวนกลาง 

ทกัษะการวเิคราะห
เชงิตวัเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 601203 ระบบ
กลามเน้ือโครงกระดกู 3 
บางรายยงัไมสามารถเลอืกขอมูล
ที่นาเชือ่ถอื 

อาจารยผูสอนควรชีแ้จงและแนะนําแหลงขอมูลที่มีความนาเชือ่ถอืแก
นักศกึษา 

 รายวิชา 601300 ระบบทางเดิน
หายใจ 2 
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 
โดยใชองคความรูที่เรยีนมา
ทัง้หมดมาประยกุต เชน 
กระบวนการเรยีนแบบกลุม PBL 

 มรีายวชิาทีด่แูลดานน้ีโดยเฉพาะและในรายวชิาน้ีควรเปนความ
รับผิดชอบรอง 
มีแบบประเมินดานทกัษะทกัษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ทกัษะพิสยั ควรจัดการเรยีนการสอนใน
สภาพจริง 

เพ่ิมการฝกปฏิบัติในโรงพยาบาล 
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