รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส :
สี :
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

๑๒๐๑
สีเขียวหัวเป็ด
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine Program

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.บ.
Doctor of Medicine
M.D.

๓. วิชาเอก
ไม่มี
๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๒๖๐ หน่วยกิต

๑

๕. รูปแบบของหลักสูตร

๕.๑ รูปแบบ
เป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ที่ ๒ ปริ ญ ญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒ เรี ย นเต็ ม เวลา ระยะเวลาศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร ๖ ปี ก ารศึ ก ษา ใช้ เ วลาศึ ก ษาสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น
๑๒ ปีการศึกษา

๕.๒ ภาษาที่ใช้
จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษในบางหั ว เรื่ อ งการสอนและ
บางกิจกรรม

๕.๓ การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าตาม
ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
๑) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
๒) กระทรวงสาธารณสุข

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ จากหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต พ.ศ. ๒๕๔๙
เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่
๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้ อมในการเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๑. แพทย์
๒. นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๔. นักบริหารจัดการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๙. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
๒

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัวบัตร
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

๑. นาย เกษม เสรีพรเจริญกุล ๓๑๐๐๘๐๐๓๘๓๕๓๖ ผศ.
๒. นาย ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน

๓๙๐๙๙๐๐๖๐๐๘๓๑ อาจารย์

๓. นาง ทัศนีย์ เล็บนาค

๓๑๐๑๒๐๑๖๙๔๑๐๑ รศ.

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ปีที่สาเร็จการศึกษา
พ.บ. พ.ศ. ๒๕๒๓
อว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.บ. พ.ศ. ๒๕๒๓
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.บ. พ.ศ. ๒๕๐๔
Dip. Oversea Medical Laboratory
Teaching (OMLT) พ.ศ. ๒๕๑๒

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑๐.๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร
๑๐.๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
๑๐.๓ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร
๑๐.๔ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
๑๐.๕ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร
๑๐.๖ โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลแปลงยาว โรงพยาบาลสนามชัยเขต โรงพยาบาลบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐.๗ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จ จุ บั น และอนาคต โลกมี ค วามเจริ ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ความรุ่ ง เรื อ งของ
อารยประเทศถูกกาหนดด้วยความมั่นคงบนรากฐานความสาเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนง
ต่างๆ ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเป็นอารยประเทศหนึ่งของสังคมโลกจะต้องมีการพัฒนาคนในชาติให้ตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ทาความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะในกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าตลอดเวลา และนาไปปฏิบัติได้จริง
วิชาแพทย์ เป็นวิชาหนึ่งที่ได้รับความสนใจ มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนามาใช้
โดยตรงหรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ เป็น
สาขาวิชาขาดแคลนของประเทศไทย มีความจาเป็นต้องเพิ่มจานวนการผลิตบุคลากรทางด้านนี้ออกมารับใช้
สั งคม เนื่ อ งจากบุ คลากรทางสาขาวิช านี้ เป็น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถ และมีทั กษะทั้ งในด้า นการแพทย์
วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ด้านสาธารณสุ ข และด้านเทคโนโลยี สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไป
๓

ถ่ า ยทอดให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การผลิ ต บุ ค ลากรในสายงานต่ า งๆด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ เช่ น เภสั ช กร
นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบาบัด เป็นต้น ซึ่งเป็นสายวิชาชีพที่มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติร่วมกัน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นคุณค่า ความจาเป็น และตระหนักถึงหน้าที่ในสังคม
ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาบุ ค ลากร พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการแพทย์ จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและเศรษฐศาสตร์คลินิกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วย
พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทางด้ านเทคโนโลยี และการสื่ อ สาร ทาให้ คนไทยเรีย นรู้ ข่า วสาร และรั บ
วัฒนธรรมจากต่างชาติ วิถีชีวิต จึงเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความก้าวหน้าของวิชาการ การศึกษาวิจัยและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทาง
สังคมและวัฒนธรรม
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ มีจุดประสงค์เพื่อระดม
ความคิดจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ทั้งในทางการแพทย์ การศึกษา และสังคมภายนอก เพื่อพัฒนาการศึกษา
แพทย์ให้มีแนวทางที่ทันต่อยุคสมัยและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน และพัฒนาระบบ
บริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง การผลิ ต แพทย์ แ ละการบริ ก าร
สาธารณสุขจึงได้ถูกพัฒนามาเป็นลาดับ โดยจัดให้มีการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติทุก ๗-๘ ปี ซึ่งใน
การประชุมครั้งที่ ๘ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ กรุงเทพมหานครที่ผ่านมานั้น มีจุดเน้น คือการบริบาลผู้ป่วยโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centered health care) การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์
(humanistic medicine) การสร้างเสริมสุขภาพ (health promotion) การใช้ยาและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ ให้ดาเนินไปสู่เป้าหมายของการผลิตแพทย์
ที่ส มบู ร ณ์ พ ร้ อ มด้ ว ยคุณ ภาพและคุ ณธรรมเพื่ อ ออกไปปฏิบั ติ ง านให้ เ ป็น ประโยชน์ แก่ สั ง คมและประเทศ
ต่อไป หลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับจุดเน้นจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งนี้
แพทยสภาถือกาเนิดขึ้นจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ มีวัตถุประสงค์หลักเรื่อง
หนึ่ง คือ การส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการแพทย์ โดยมีหน้าที่ใน
การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วย การออกใบอนุญาตดังกล่าวเคยออกให้โดย
แพทยสภาจัดสอบเพื่อประเมิน ความรู้ ความสามารถ ต่อมาในพ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการจัดตั้งศูน ย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ให้ทาหน้าที่ในส่วนนี้
อีกทั้งในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกมาตรการให้แต่ละสาขาวิชา
จัดทามาตรฐานคุณวุฒิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ. ๑)
หลั กสู ตรแพทยศาสตรบั ณฑิต เพื่อการผลิ ตแพทย์จึงต้องมีความสอดคล้ องกับเกณฑ์ มาตรฐาน
คุณวุฒิ และเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕
๔

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ

พันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
๑๒.๑ ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ สั งคม และวั ฒ นธรรมที่ เปลี่ ย นแปลง ทาให้ มีค วาม
จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในด้านความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัยและเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
จริยธรรมอันดี รู้จักการบริบาลผู้ป่วยโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centered health care)
การแพทย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ (humanistic medicine) การสร้างเสริมสุขภาพ (health
promotion)
การใช้ ย าและเทคโนโลยี ท างการแพทย์ อย่ า งเหมาะสมตามผลสรุ ป จากการประชุ ม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๒ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕

๑๒.๒

ผลกระทบต่อพันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พันธกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คือ การผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานแพทยสภา
มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แสวงหาความรู้ อย่ า งต่ อเนื่ อ ง และพั ฒ นาการเรีย นรู้ เ พื่อ ไปสู่ คุ ณภาพชี วิต ที่ ดี ข อง
ประชาชน เมือ่ มาตรฐานการผลิตมีการปรับเปลี่ยนจึงได้บูรณาการพันธกิจในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้ทากิจกรรม วิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับอาจารย์ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอีกด้วย
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยรังสิต
๑๓.๑ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นของมหาวิทยาลัยรังสิต
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์
 กลุ่มวิชาภาษา เปิดสอนโดยสถาบันภาษา
 กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ความรู้เ บื้ อ งต้ น ทางสถิ ติ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เปิ ด สอนโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
 กลุ่มวิชาพลศึกษา เปิดสอนโดยศูนย์กีฬาและสุขภาพ

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี

๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๕

การบริ หารจัดการเป็ นแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) โดยมีเป้าหมายตามคาอธิบาย
รายวิชาในภาคผนวก ข.
การบริหารการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอื่น คิดภาระงานและการประเมินผลตามหลักเกณฑ์
และระเบียบของมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนที่ร่วมกับคณะอื่น เช่น วิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการโดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนในคณะอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดตารางเวลาเรียน การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู้
และการสอบ

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา
ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม

๑.๒ วัตถุประสงค์
เพื่อให้บั ณฑิตแพทย์ มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แพทยสภา และสมาพันธ์แพทยศาสตรของโลก (World Federation for
Medical Education - WFME) อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ มี ค ว ามรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ตามกรอบมาตรฐ านคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.๑)
๑.๒.๒ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของ
แพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๕
๑.๒.๓ แก้ ปั ญ หาทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข แบบองค์ ร วม (ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม) ได้อย่างเหมาะสม
๑.๒.๔ มีแนวคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการประเมินตนเอง การวิจัย การศึกษา แสวงหาความรู้
ด้ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สามารถจะพั ฒ นาตนเพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ไปสู่ ก ารเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักบริหารจัดการ รวมทั้งพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ได้ มีความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษทางการแพทย์และชีวิตประจาวัน สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเอง
๑.๒.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งวจนภาษา และการบันทึกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๖ ประยุกต์แนวทางในการสร้างเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพในประชากรทุกวัย
รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความจาเป็น
๑.๒.๗ มีความสามารถทางบริหารจัดการ และปฏิบัติงานได้ทั้งชุมชนเมืองและชนบท
๖

๑.๒.๘ มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของวิชาชีพแพทย์ สถาบันศึกษาและฝึกอบรม

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา ๖ ปี หลังจากเริ่มใช้ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๑ การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุก
๕ ปี โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่สาคัญ (KPI) ที่อยู่ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการศึกษา
ต่อเนื่อง

มีแผนการประเมินรายวิชาทุกปี

มีแผนพัฒนาการบริหารการศึกษา

กลยุทธ์
๑. รวบรวมติดตาม ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี
๒. จัดทาแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรทุก ๕ ปี
๓. ประเมินด้านความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาค อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บังคับบัญชา
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
๔. ประเมินภาวะการได้งานทาของ
บัณฑิตตรงตามสาขาวิชาชีพแพทย์
ทุกปี
จัดการประเมินทุกรายวิชาทุกปี

๑. จัดอบรมแพทยศาสตรศึกษา ให้
อาจารย์ และอาจารย์บรรจุใหม่
๒. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา
นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
และอาจารย์
๓. ปรับปรุงสถานศึกษา อุปกรณ์
การศึกษา และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย
๔. สร้างเสริมคุณภาพของบัณฑิต
๗

หลักฐาน / ดัชนีชี้วัด
๑. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมภายใน ๑ ปี
๒. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและ
การประกอบอาชีพอิสระตรงตามสาขา
ภายใน ๑ ปี
๓. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับ
ค่าตอบแทนเริ่มต้นไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดโดย ก.พ.
๔. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอน หัวหน้าภาค ผู้บังคับบัญชา
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
ผลการประเมินรายวิชาประกอบด้วย
เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลนักศึกษา และความพึง
พอใจในภาพรวมของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอน ผู้ร่วมสอน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าภาค และ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ต่อการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)

๒.๒ การให้คาปรึก ษาและความช่ วยเหลือต่อนั กศึกษาที่เรียนซ้าชั้น และที่ส อบไม่ผ่านการ
ประเมินผลเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
หมายเหตุ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ไม่มีการเรียนซ้้าชั้น แต่นักศึกษาที่ไม่ผ่าน
การประเมิน หรือผลการเรียนอ่อนในแต่ละรายวิชาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้้าในรายวิชานั้นๆ

แผนการพัฒนา /
เปลี่ยนแปลง
๑. มีแผนพัฒนาพฤติกรรม
๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ให้
นักศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน / ดัชนีชี้วัด

๑. จัดให้มีระบบคัดกรองและปรับ
พฤติกรรมให้แก่นักศึกษา
๒. จัดให้มีการสอนเสริมให้แก่นักศึกษา
แพทย์ที่มีปัญหาทางการศึกษา

๑. มีกลไกการคัดกรองเพื่อปรับพฤติกรรม
นักศึกษา
๒. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม ดีขึ้น
๓. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลการสอบดีขึ้น

๘

