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โดย ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



ค าน า 
 

ตามท่ีโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดท าหลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิตของโรงพยาบาลร่วมกับโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท และได้เริ่มจัดการเรียนการสอน
ชั้นคลินิกในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีแรก ในการนี้ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจึงได้จัดท า
คู่มือปฐมนิเทศฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้เป็นความรู้และแนวทางการปฏิบัติส าหรับนิสิตแพทย์ทุกท่านที่จะเข้า
มาศึกษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์แห่งนี้ โดยได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตแพทย์ทุกท่าน 
 
 
 
 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 พฤษภาคม ๒๕๖๓  
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โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 
โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลักกิโลเมตร
ที่ ๙ ถนนโชตนา (เชียงใหม่–ฝาง) ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ๖๙๖ กิโลเมตร และระยะทางจาก
จังหวัด ๑๕ กิโลเมตร โรงพยาบาลนครพิงค์ เดิมชื่อ “โรงพยาบาลเชียงใหม่” และได้เปลี่ยนเป็น
โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๓ เพ่ือลดความสับสนของผู้มารับบริการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างชื่อโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

อาณาเขตติดต่อมีดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศใต้    ติดกองพันพัฒนาที่ ๓ 
ด้านหน้าทิศตะวันออก  ติดถนนโชตนา 
ด้านหลังทิศตะวันตก ติดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

เนื้อที ่
ปัจจุบันบริเวณโรงพยาบาลมีเนื้อที่ จ านวน ๓ แปลงประกอบด้วย  
๑. โรงพยาบาลนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ านวน ๗๒ ไร่ ๓ งาน ๙๒.๕ ตารางวา  
๒. โรงพยาบาลนครพิงค์(กองพันพัฒนาที่ ๓) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ านวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๖๐ 
ตารางวา 
๓. โรงพยาบาลนครพิงค์(วัดลัฎฐิวัน) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ านวน ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๖๗.๓ ตารางวา 

เริ่มเปิดบริการ 
โรงพยาบาลเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๒๓ โดยใน 

ระยะแรกบริการผู้ป่วย ๗๕ เตียง จากจ านวนเตียง ๑๖๐ เตียง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จ ากัด ต่อมาใน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๕ ได้เปิดตึกบริการผู้ป่วยเพ่ิมเป็น ๑๓๐ เตียง ล่าสุด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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โรงพยาบาลนครพิงค์ รองรับผู้มารับบริการและผู้ป่วยนอก วันละประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าคน และ
รองรับผู้ป่วยใน ขนาด ๖๐๙ เตียง (ไม่นับรวม ICU ๑๐๕ เตียง) โดยมีแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง 
๒๐๓ คน สหวิชาชีพและอ่ืนๆ รวม ๒,๒๑๐ คน  

ตลอดระยะเวลา ๓๗ ปี โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพบริการและยกระดับ
ของการให้บริการในทุกๆ ด้าน โดยได้ขยายขนาดเตียงให้บริการผู้ป่วยใน เป็น ๒๐๐ เตียง ในปี พ.ศ. 
๒๕๓๑ เพ่ิมเป็น ๖๐๙ เตียง ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงพยาบาล
นครพิงค์ ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลทั่วไป ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์เพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูนและแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ ยัง
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านอุบัติเหตุ  (ระดับ ๑) ที่สามารถ
บริการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, Trauma Fast Track การผ่าตัดสมอง, ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้าน
โรคหัวใจและหลอดเลือด (ระดับ ๑) ที่มีศักยภาพในการผ่าตัดและสวนหัวใจ, ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ด้านทารกแรกเกิด (ระดับ ๑) ที่มีศักยภาพในการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตและพัฒนา
เครือข่ายการดูแลทารกแรกเกิดในจังหวัดที่เข้มแข็ง , ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง (ระดับ ๑)   
ที่มีศักยภาพสามารถให้เคมีบ าบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง การผ่าตัด และจะเปิดให้บริการรังสีรักษา ในปี 
๒๕๖๓ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (ระดับ ๓) 

โรงพยาบาลนครพิงค์ ยังได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 
(Hospital and Medical Center) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกขึ้นใน
โรงพยาบาล มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก ให้กับนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทและโครงการแพทย์แนวใหม่ (New 
Track) โดยระยะแรกรับนิสิตแพทย์ระดับคลินิก ชั้นปีที่ ๔ - ๖ ปีละประมาณ ๑๐ คน เพ่ิมเป็นปีละ 
๒๐ คน ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์ รุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐ คน และได้
พัฒนาเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม
กระดูก ศัลยกรรม อายุรกรรม (สมทบ) แพทย์ปฏิบัติงานเพ่ือสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
และหลักสูตรทางการพยาบาลวิสัญญีพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) 

รายนามผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
นายแพทย์อ าพน  ศิริบุญมา  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ 
นายแพทย์สละ   สุขตระกูล  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ – พฤศจิกายน ๒๕๓๗ 
นายแพทย์สัมพันธ์  คหินทพงศ์  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗ – กันยายน ๒๕๔๖ 
นายแพทย์ชัชวาลย์  ศิรินิรันดร์  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
แพทย์หญิงเขมรัศมี  ขุนศึกเม็งราย  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ – มิถุนายน ๒๕๔๘ 
นายแพทย์ชัชวาลย์  ศิรินิรันดร์  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๔ 
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นายแพทย์วิรัช   พันธ์พานิช  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๗ 
นายแพทย์ธ ารง   หาญวงศ์  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๖๑ 

 นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก  ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
"ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ชั้นน าแห่งล้านนา ในปี 2565" 

พันธกิจ (Mission) 
๑. ให้การรักษา ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

และระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 
ด้วยความใส่ใจเอื้ออาทร ค านึงถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสืบสาน ประเพณวัฒนธรรม  

๒. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือรับ ใช้สังคม" 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑. เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(Promotion, Prevention & Protechtion Excellence) 
๒. พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือให้บริการที่

เป็นเลิศ (Service Excellence) 
๓. พัฒนาการบริหารจัดการด้านก าลังคนให้เพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรและผลิต

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ (People Excellence) 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) 

เป้าประสงค์ (Objective) 
๑. ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัย

สุขภาพที่มีคุณภาพ 
๒. โรงพยาบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
๓. ประชาชนเข้าถึงบริการและได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
๔. โรงพยาบาลมีอัตราก าลังบุคลากรเพียงพอ และสอดคล้องกับภาระงาน 
๕. บุคลากรมีสุขภาพดีมีศักยภาพและท างานอย่างมีความสุข 
๖. บัณฑิตแพทย์แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความรู้

คุณธรรม ทักษะชีวิต 
๗. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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๘. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
๙. โรงพยาบาลมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

ค่านิยมหลัก (Core Value) 

“MOPH” 
M: Mastery   เป็นนายตนเอง 
O: Originality   เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P : People center  ใส่ใจประชาชน 
H: Humility   ถ่อมตนอ่อนน้อม 

 
เข็มมุ่ง  (Key Focus Area) 

2P Safety 
Smart Hospital 
Disease Specific Certification 
Research/ Innovation 
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แผนผัง โรงพยาบาลนครพิงค์ 
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รายนามผู้บริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

 

 

 

 นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์

 

 -  
นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ 
รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์1 

พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ 
รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์2 

นายอภิชาติ มูลฟอง 
รอง ผอ.หัวหน้าภารกิจด้านอ านวยการ 

 

 

 
นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ 

หัวหน้าภารกิจด้านผลิตบุคลากร 
ทางการแพทย์ 

นางสาวนาฏยา เอื้องไพโรจน์ 
หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล 

นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล 
หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 
นพ.ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน 

หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
 นพ.จ ารูญ ลิขิตวัฒนาสกุล 

หัวหน้าภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ 

 

 

 
พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ 

ผช.ผอ.ด้านครุภัณฑ์การแพทย์ 
 นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี 

ผช.ผอ.ด้านบริการสุขภาพพิเศษ 

 

 

 
นพ.ธรณี กายี 

ผช.ผอ.ด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) 
 
 

นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล 
ผช.ผอ.ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 

ประวัติความเป็นมา 
ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา ลง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ จะร่วมกันผลิต และพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-สุขภาพ สาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต และจะได้จัดตั้งศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยา
จังหวัดพะเยา เป็นโรงพยาบาลหลักในการร่วมผลิต และพัฒนาด าเนินงาน ก่อเกิดศูนย์แพทยศาสตร์
แห่งที่ ๓๖ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการในปี 
๒๕๕๖ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลนครพิงค์ 
         โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยความสนับสนุนของ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ และแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ ทุกท่าน 
โรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ขึ้นโดยมี นพ.
ชาญชัย พจมานวิพุธ เป็นผู้อ านวยการศูนย์แพทย์ และมีรองผู้อ านวยการศูนย์แพทย์ ดูแลพัฒนาใน
ส่วนต่างๆ รวมถึงมีตัวแทนคณะท างานจากกลุ่มงานเพ่ือร่วมกันด าเนินงาน โครงการผลิตแพทย์ของ
โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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        เริ่มแรกปี ๒๕๕๕ ส านักงานศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตั้ งอยู่ 
อาคาร ๘ ชั้น ๑ ต่อมาในปี ๒๕๕๘ ได้
ย้ายส านักงานมาท าการ ณ อาคาร ๖ ชั้น 
๕ และปัจจุบันได้ย้ายส านักงานมาเปิดท า
การอย่ าง เป็นทางการ ณ วันที่  ๑๔ 
กุ มภา พันธ์  ๒๕๖๐ โดยปั จ จุ บั น  มี
เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ปฏิบัติงาน ๑๖ คน 
ด าเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์แพทย์ฯ 
ร ว ม ถึ ง ร่ ว ม ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง
โรงพยาบาลนครพิงค์  มหาวิทยาลัย
พะเยา และโรงพยาบาลพะเยา เ พ่ือ
ร่วมกันจัดท าหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯ 
รองรับนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานในปี 
๒๕๕๕ 

ปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.
นครพิงค์ ด าเนินการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือให้อาจารย์แพทย์ของ
โรงพยาบาลนครพิงค์ มีความเข้าใจในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินการจัดการ
สอบทักษะทางคลินิก ได้แก่ การจัดท า-ข้อสอบ การจัดเตรียมสถานที่สอบ การจัดเตรียมอุปกรณ์ และ
การซักซ้อม ท าความเข้าใจกับผู้ป่วยจ าลอง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของ  ศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
โดยการสอนจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์ 

รายนามผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
นายแพทยช์าญชัย  พจมานวิพุธ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ – มกราคม ๒๕๖๒ 

 แพทย์หญิงพรสุดา  กฤติกาเมษ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน 
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พันธกิจ 
๑. ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาที่มีทักษะความรู้ ความช านาญได้มาตรฐานสากล 
๒. มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้บริการชุมชนและสังคม 
๓. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ให้บริการวชิาการด้านการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษาแก่สังคม 
๔. สนับสนุนผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์รวมถึงงานวิจัยด้าน

แพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และบริการชุมชนร่วมกับการ

จัดการเรียนการสอน 
 

วิสัยทัศน์  

“ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกชั้นน าแห่งล้านนา ในปี ๒๕๖๗” 
(ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาที่มีคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นแพทย์ที่ดีของชุมชน) 
 

ปรัชญา 
“ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด” 

ปณิธาน 
 “ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีสู่สังคม” 
 

ค่านิยม 
๑. การท างานเป็นทีม (Team work) 
๒. มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer focus) 
๓. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Quality improvement) 
๔. ยึดหลักคุณธรรม (Integrity) 

การผลิตบัณฑิตแพทย์ 
 

รุ่น จ านวน เข้าศึกษาชั้นคลินิก ส าเร็จการศึกษา 

นิสิตแพทย์รุ่นที่ ๑ New track ๑๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๙ 
นิสิตแพทย์รุ่นที่ ๒ New track ๙ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปี ๒๕๖๐ 

นิสิตแพทย์รุ่นที่ ๓ CPIRD ๕ คน รวม ๒๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปี ๒๕๖๑ 

นิสิตแพทย์รุ่นที่ ๔ CPIRD จ านวน ๒๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๒ 
นิสิตแพทย์รุ่นที่ ๕ CPIRD จ านวน ๒๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๓ 

นิสิตแพทย์รุ่นที่ ๖ CPIRD จ านวน ๒๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๔ 
นิสิตแพทย์รุ่นที่ ๗ CPIRD จ านวน ๒๙ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๕ 

ปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียน ทั้งหมด ๗๕ คน 
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นโยบายหลักของศูนย์แพทย์  
๑. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์และ

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
๒. จัดท าและด าเนินแผนยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะ

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาและส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
(สบพช.) 

๓. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตแพทย์ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาและมีอัตลักษณ์ตามที่
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด 

๔. สนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะทางของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
๕. พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

   ๖. สนับสนุนการท าวิจัย/นวัตกรรมทั้งด้านวิชาการ แพทยศาสตรศึกษา และน างานวิจัยมาใช้
ในการเรียนการสอน 

๗. สนับสนุนและให้บริการวิชาการสู่สังคม 
๘. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
๙. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
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โครงสร้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
 

ที่ปรึกษาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

นพ.ธ ารง หาญวงศ์ 
 

นพ.วรเชษฐ  เต๋ชะรัก 
 

ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
พญ.พรสุดา  กฤติกาเมษ 

 

รองผู้อ านวยการ 
ศูนย์แพทย์ 

 ผู้ช่วยอ านวยการ 
ศูนย์แพทย์ 

 พยาบาลวิชาชีพ 

นส.กนกกาญจน์ อินถา 

- ฝ่ายหลักสูตรและ 
พัฒนาอาจารย์แพทย์ 
นพ.วัชรินทร์  สุนทรลิ้มศิริ 
- ฝ่ายทะเบียน 
และประเมินผล 
พญ.สุดาทิพย์  นิ่มก่ิงรัตน์ 
- ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี 
และสื่อการเรียนการสอน 
นายพงศ์พัฒน์  สัตโยภาส  
- ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ 
นิสิตแพทย์ 
พญ.ปัฐมาลักษณ์ เผือกผ่อง  
- ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง 
และหลังปริญญา 
นพ.ทวนฤทธิ์  สอนสะอาด  
- ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง 
และหลังปริญญา 
พญ.ณัฏฐินี  เทพสุวรรณ  
- ฝ่ายวิจัยและประกัน 
คุณภาพการศึกษา  
พญ.อัญชลี  ชัยนวล  

- ฝ่ายแผนและการเงิน 
พญ.มณีรัตน์ อนันต์ธนวณิช 
- ฝ่ายสารสนเทศ 
นพ.ฉันทวัฒน์  สุทธิพงษ ์
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
พญ.หทัยทิพย์  ต่างงาม 

 

นักวิชาการศึกษา 
นายประวิทย์ ปัญญาวุฒิ 
นส.กันยารัตน์ พรหมลา 
นส.พรรษพร รูปปัทม์ 
นส.ชญาภา มูลไชย 
นส.ชลธิดา ปินตา 
นส.สาวรีย์  งามตา 
นส.เกศนีย์  ดวงจันทร์ค า 
นส.พัชรี  ปิงใจ 

 

 

เจ้าพนักงานธุรการ 

นส.อนรรฆวี ปัญญา 

พนักงานบริการ 

นายยงยุทธ  สมค า 
นางศศิกร  คันธรส 
นส.ขวัญฤทัย  ไชยมงคล 
 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

นส.สุภาวิณี เผือกวัฒนะ 

พนักงานขับรถ 

นายสุธิพงศ์  ประธานราษฏร์ 
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คณะท างานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
 

ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
พญ.พรสุดา  กฤติกาเมษ 

 
ฝ่ายบริหาร 
 นางพรสุดา  กฤติกาเมษ 
 นายวัชรินทร์  สุนทรลิ้มศิริ  
 นางสุดาทิพย์  นิ่มก่ิงรัตน์ 
 นายทวนฤทธิ์  สอนสะอาด 
 นางสาวอัญชลี  ชัยนวล 
 นางสาวปัฐมาลักษณ์  เผือกผ่อง 
 นายพงศ์พัฒน์  สัตโยภาส 

       
นางณัฏฐินี  เทพสุวรรณ 
นางมณีรัตน์  อนันต์ธนวณิช 
นายฉันทวัฒน์  สุทธิพงษ ์
นางสาวหทัยทิพย์  ต่างงาม 
นางสาวกันยารัตน์  พรหมลา 
นางสาวกนกกาญจน์  อินถา 

 
ฝ่ายงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์แพทย์ 
 นายวัชรินทร์  สุนทรลิ้มศิริ 
 นางสาวเมลิสสา  พันธ์เมธิศร์ 
 นายพงศ์พัฒน์  สัตโยภาส 
 นายฉันทวัฒน์  สุทธิพงษ์ 
 นางสาวฉัตรมณี  ศิริวิทยากร 
 นางสาวยุรี  นายาเซะ 
 นางมณีรัตน์  อนันต์ธนวณิช 
 นายนรินทร์  แก้วมา 
 นายพรพงศ์  อิสริยะพฤทธิ์ 

   
นางณัฏฐินี  เทพสุวรรณ 
นางสาวรจพรรณ  นันทิทรรภ 
นางสาวธัญญาณ์  รอดกนก 
นางบงกช  ธีรกิตติกุล 
นายอิทธาวุธ  งามพสุธาดล 
นายสุกฤษฎิ์  เลาห์อุทัยวัฒนา  
นางสาวพรรษพร  รูปปัทม์ 
นางสาวกนกกาญจน์  อินถา 

 
ฝ่ายติดตามและประเมินบัณฑิต 
 นางณัฏฐินี  เทพสุวรรณ 
 นางสาวสุนทรี  มูลรินต๊ะ 
 นายอธิพงศ์  กองฤทธิ์ 
 นายอลงกรณ์  ชูวงษ์ 

 
นางสาววรัตม์  สุดาสมุทรทัย 
นางสาวกนกกาญจน์  อินถา  
นางสาวสาวรีย์  งามตา 
นางสาวอนรรฆวี  ปัญญา 

 
 



 

 
 
คู่มือนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.นครพิงค์ P a g e  | ๑๓ 

ฝ่ายงานประเมินผล 
 นางสุดาทิพย์  นิ่มกิ่งรัตน์ 
 นางสาวประภาวรรณ  เมธาเกษร 
 นางสาวเมลิสสา  พันธ์เมธิศร์  
 นางสาวหทัยทิพย์  ต่างงาม 
 นายณัฐวุฒิ  เจริญศุภพงศ์  
 นางสาวศวัลย์  เอ่ียมเมธาวี  
  

 
นางสาวกุลธิดา  เลิศธนาผล 
นางสาวมาริสา  ทองนอก 
นางสาวเพ็ญพรรษา  อุดมทรัพย์ 
นางนงเยาว์  เอ้ือตรงจิตต์ 
นายเอกวิทย์  ตันประดิษฐ์ 
นางสาวเกศณีย์  ดวงจันทร์ค า 

 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์ 
 นางสาวปัฐมาลักษณ์  เผือกผ่อง 
 นางสาวอัจฉมาพร  สาลี 
 นางสาวหทัยทิพย์  ต่างงาม 
 นายภักดี  แก้วแปงจันทร์ 
 นายพิชยา  แคนยุกต์ 
 นางอัจฉรีย์  แก้วมา 
 นายกุลบุตร  แก้วศิริ 
 นางสาววิณิตา  วาจาเที่ยง 

 
นางสาวประดับพร  ลีละศาสตร์ 
นางสาวบุฑบท  พฤกษาพนาชาติ 
นางณัฏฐินี  เทพสุวรรณ 
นางสาวมาริสา  ทองนอก 
นายสุกฤษฎิ์  เลาห์อุทัยวัฒนา 
นางสาวพัชรี  ปิงใจ 
นางสาวกนกกาญจน์  อินถา 

 
ฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 นายกิจจา  เจียรวัฒนกนก 
 นางสุภารัชต์  กาญจนะวณิชย์ 
 นางสาวอัญชลี  ชัยนวล 
 นางสาววรัตม์สุดา  สมุทรทัย 
 นายฉันทวัฒน์  สุทธิพงษ์ 
 นางสาวปรียาภรณ์  เสนาวัฒน์ 

 
นายทวนฤทธิ์  สอนสะอาด 
นางพีรยา  ชัยศิริ 
นายวัชรินทร์  สุนทรลิ้มศิริ 
นายขุนเขา  ฤกษ์วรชัย 
นางสาวสาวรีย์  งามตา 
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ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน  
 นายพงศ์พัฒน์  สัตโยภาส 
 นายอมรชัย  กริชนิกรกุล 
 นายวัชรินทร์  สุนทรลิ้มศิริ 
 นางสาวนันทวัน  สุอังคะ 
 นางณัฏฐินี  เทพสุวรรณ 
 นางสาวมาริสา  ทองนอก 
 นายธิติพัทธ์  ธีรานันท์พงษ์ 
 

นายมนตรี  เครือซุย 
นายทศพร  ยานะสาร 
นายภาณุพงศ์  เชื่อมชิต 
นางสาวชลธิดา  ปินตา 
นายประวิทย์  ปัญญาวุฒิ 
นางสาวชญาภา  มูลไชย 

ฝ่ายพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา 
 นายทวนฤทธิ์  สอนสะอาด  
     นางสาวกัลมลี  เจนจรัตน์   
      นางสาวมาริสา  ทองนอก   
      นางสาวดังชีวัน  ตินนังวัฒนะ  
      นายชัชชัย  โกศลศศิธร 

นายฉันทวัฒน์  สุทธิพงษ์    
นางสาวรัฐกานต์  กาวิละ     
นายกาจบัณฑิต  สุรสิทธิ์    
นางสาวสาวรีย์  งามตา    
นางสาวอนรรฆวี  ปัญญา 
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ท าเนียบอาจารย์แพทย์ 
 
กลุ่มงานอายุรกรรม 
 นพ.วีรยุทธ   โฆษิตสกุลชัย 
 พญ.ปรารถนา   ลีนะศิริมากุล 
 นพ.ขรรค์ชัย   ศิริวัฒนา 
 พญ.กมลวรรณ   สิริอารีย์ 
 นพ.พิษณุวัฒน์   เดชนันทรัตน์ 
 พญ.ณัฏฐินี   เทพสุวรรณ 
 พญ.พิมพ์พร   พรหมค าตัน 
 นพ.เศรษฐพล   ปัญญาทอง 
 พญ.นภาวรรณ   ศุกรภาส 
 นพ.กาจบัณฑิต   สุรสิทธิ์ 
          นพ.ผดุงชาติ   สีหมอก 
 นพ.กัณวีร์   เทศเกตุ 
 พญ.ภัสสรา  อิฐสถิตไพศาล 
 พญ.อรอนงค์  อุดมศิริธ ารง 

 
นพ.เวช   วิจารณ์ปรีชา 
พญ.รัฐกานต์   กาวิละ 
พญ.นาถฤดี   พรินทรากูล 
พญ.พิมพ์ชยา   อุดมพันธุ์ 
พญ.หทัยทิพย์   บุญญะรัตน์ 
นพ.นพรัตน์   อ่อนเอี่ยม 
นพ.ภรต   เอ่ียมประไพ 
พญ.จุฑาทิพย์  เฉลิมวงศ์ 
นพ.นนท์  พิพิธสมบัติ 
พญ.อวัสดา  อย่างเจริญ 
นพ.พันธพงศ์  ตาเรืองศรี 
พญ.อธิศา  คุณรัตน์ 
พญ.กัญญา  หิรัญรัตนาพร 
 

 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
 นพ.สุรชาย   เล้าพรพิชยานุวัฒน์ 
 พญ.มณีรัตน์   อนันต์ธนวณิช 
 พญ.วารุณี   มณีรัตน์ 
 พญ.สุภารัชต์   กาญจนะวณิชย์ 
 พญ.พรสุดา   กฤติกาเมษ 
 พญ.ปวีณ  อนันทนาธร 
 พญ.กมลพรรณ  เล็กสวัสดิ์ 
          นพ.ชัชวาลย์  เชวงชุติรัตน์ 
          พญ.ปัณฑารีย์  เหล่าสืบสกุลไทย 
          พญ.กัญญรัตน์  อินพรหม 
  

 
พญ.ปัฐมาลักษณ์   เผือกผ่อง 
พญ.อรุณรัตน์   สุวรรณรัตน์ 
พญ.หทัยทิพย์   ต่างงาม 
พญ.ประภาวรรณ   เมธาเกษร 
นพ.ขุนเขา   ฤกษ์วรชัย 
พญ.กัลมลี   เจนจรัตน์ 
พญ.รุจิเรข  กมลรัตนา 
พญ.นันทวัน  สุอังคะ 
พญ.วราลี  เดชพุทธวัจน์ 
พญ.กนิษฐา  มั่นเข็มทอง(หุ่นภู่) 
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กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม 
 พญ.นงเยาว์   เอื้อตรงจิตต์ 
 พญ.อัญชลี   ชัยนวล 
 นพ.ภักดี   แก้วแปงจันทร์ 
 นพ.วัชรินทร์   สุนทรลิ้มศิริ 
 พญ.ยุรี   ยานาเซะ 
          พญ.สุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์ 

 
พญ.จิตรา   วิทยานุกูล 
พญ.อุไรวรรณ   วิชาศิลป์ 
นพ.อลงกรณ์   ชูวงษ์ 
นพ.รัฐศาสตร์   มหาเทพ 
พญ.ดังชีวัน   ตินนังวัฒนะ 
พญ.ธนิยาภรณ์ เศรษฐิยานันท ์

 

กลุ่มงานศัลยกรรม 
 นพ.กิจจา   เจียรวัฒนกนก 
 นพ.กฤษฏา   พฤกสวัสดิ์นนท์ 
 นพ.กิตติสัณห์   กาญจนวงศ์ชัย 
 พญ.กานต์พิชมณชุ์   สุวรรณนิคม 
 นพ.จ ารูญ   ลิขิตวัฒนาสกุล 
 นพ.จิรศักดิ์   ปลื้มปัญญา 
 นพ.ชัชชัย   โกศลศศิธร 
 นพ.ชวิน   บัดติยา 
 พญ.โชติรส   อังกุระวรานนท์ 
 นพ.ณัฐวุฒิ   เจริญศุภพงศ์ 
 นพ.นรินทร์   แก้วมา 
 นพ.อมรชัย   กริชนิกรกุล 
 นพ.อนันต์   วัชราจิตติธรรม 
 นพ.นภสิน  มาไพโรจน์ 
 

 
พญ.ปรียาภรณ์   เสนะวัต 
นพ.ประพนธ์   เปี่ยมอนันต์ 
นพ.พัฒนา   องคะสุวรรณ 
นพ.วสันต์   ลักษณไกรสร 
นพ.พิชยา   แคนยุกต์ 
พญ.วิภาวี   กันปวน 
พญ.รุ่งฤจี   กาวีแว่น 
นพ.สมบูรณ์   ไพจิตรวิเชียร 
นพ.สันติชัย   ไกรลาศโอฬาร 
นพ.สุกิจ   พรหมศิริ 
พญ.สุดาทิพย์   นิ่มกิ่งรัตน์ 
นพ.สุนิล   กุจลา 
พญ.ชุติมา  โสภารัตน์ 
พญ.ลักขณา  อดิเรกลาภวงค์ 

 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช 
 นพ.อิทธาวุธ  งามพสุธาดล 
 นพ.บุญฤทธิ์   ค าทิพย์ 
 พญ.มาริสา  ทองนอก 
 พญ.วรัตม์สุดา  สมุทรทัย 
 พญ.พัณณชิตา  ช านาญกิจวณิชย์ 

 
พญ.กมลชนก  บุญศรี 
พญ.หทัยรัตน์  จันทรพรหมกุล 
พญ.ณัฐฐิกานต์   มีลาภ 
พญ.ปุยเมฆ   เกษมถาวรศิลป์ 
พญ.ธัญญาณ์   รอดกนก 
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กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
 นพ.ศิริพจน์   ศรีบัณฑิตกุล 
 นพ.ชาญชัย   พจมานวิพุธ  
 นพ.ทวนฤทธิ์   สอนสะอาด 
 นพ.วรพจน์  ปลื้มฤดี 
 นพ.วรรธนัย   อัตถากร 
 นพ.จิรายุ  ปลิโพธ 
 นพ.ปรัชญา  คล่องแคล่ว 

 
นพ. สถาพร   เปาอินทร์ 
นพ.อธิพงศ์   กองฤทธิ์ 
นพ.อนุกูล   นิรมิตสันติพงศ์ 
นพ.จิรวัฒน์   โชตยะกุล 
นพ.พรพงศ์   อิสริยะพฤทธิ์ 
นพ.สมาธิต   พรวัฒนเวทย์ 
นพ.นพรัตน์   รุจิวัฒนพงศ์ 

 นพ.ธนวัต  บูรณพัฒนา           นพ.คณิน  พงศ์มั่นจิต 
 นพ.วุฒิพงค์ ศิริวิทยาการ           นพ.พสิษฐ์  หวังซื่อกุล 
 
กลุ่มงานจักษ ุ
 นพ.ประธาน   เลิศมีมงคลชัย 
 พญ.บงกช   ธีรกิตติกุล 
 พญ.ณัฐยา  ปัญโญวัฒน์กูล 

 
นพ.อภิญพัฒน์   คงประยูญ 
พญ.กนกรัตน์ ชุ่มภิรมย์ 
 

 
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
 นพ.ทวี   ธนุภาพรังสรรค์ 
 พญ.ลดาวรรณ   หาญไพโรจน์ 
 พญ.ฉัตรมณี   ศิริวิทยากร 
 นพ.กุลบุตร   แก้วศิริ 

 
พญ.ขวัญชนก   พงศ์มณี 
นพ.ไชยวัฒน์   ส่งเสริมปัญญากุล 
พญ.ปฑมีล   ธนะชัยขันธ์ 
 

 
กลุ่มงานรังสี 
 นพ.จิระ   สร้อยสุวรรณ 
 พญ.ดวงกมล   ประดิษฐ์ด้วง 
 พญ.เมลิสสา   พันธุ์เมธิศร์ 
 พญ.ลัคนา   ทิมเสน 

 
พญ.สุนทรี   มูลรินต๊ะ 
พญ.กาญจนาพร   มหัทธนพรรค 
พญ.ปัญญ์ชลี  พาเกิดสุข 
นพ.ปณิธาน  คงสุภาพศิริ 
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กลุ่มงานวิสัญญ ี
 พ.ต.ต.จงลักษณ์   เปาอินทร์ 
 นพ.ชนัตถ์   คุณชยางกูร 
 พญ.ปราณิศา   วงศ์หมึก 
 นพ.พงศ์พัฒน์   สัตโยภาส 
          พญ.ขวัญชนก  ธัญญาวินิชกุล 

 
พญ.พีรยา   ชัยศิริ 
พญ.ลักขณาพรรณ   เรือนโรจน์รุ่ง 
พญ.ประกายวรรณ   ตาเรืองศรี 
นพ.ปภพ  นักหล่อ 
   

 
กลุ่มงานจิตเวช 
 พญ.รจนพรรณ   นันทิทรรภ 
 พญ.บุฑบท   พฤกษาพนาชาติ 

 
นพ.สุกฤษฏิ์   เลาห์อุทัยวัฒนา 
พญ.อภิญญา   ก่อธงชัย 

 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
 พญ.อัจฉรีย์   แก้วมา 

 

 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 นพ.ธีรวัฒน์  วงค์ตัน 
 นพ.อิสรภาพ  กองสมบัติ 
 นพ.ปัณณวิช   จันทกลาง 
 นพ.ฉันทวัฒน์  สุทธิพงษ์ 
 พญ.เพ็ญพรรษา  อุดมทรัพย์ 

 
พญ.ประดับพร  ลีละศาสตร์ 
พญ.วิณิตา   วาจาเที่ยง 
พญ.ธีรภรณ์ บุญยืน 
พญ.ณัฐรุจา อนันบุญทริก 

 
กลุ่มงานพยาธิ 
 พญ.รัมย์ชวัล   ศรีประสิทธิ์ 
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แผนการเรียนการสอน 
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การสอบ ศรว.ขั้นตอนที ่๒ 
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การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การวัดและประเมินผลการศึกษาส าหรับชั้นคลินิกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลนครพิงค-์พะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ 
1. การประเมินคะแนนก่อนการตัดเกรด 
2. การประเมินผล (ตัดเกรด) 
3. การประเมินผลหลังการตัดเกรด อ้างอิงจาก คู่มือนิสิต หมวดที่ 4 การวัดและประเมินผล

การศึกษา ข้อ 14 และ 15 
4. การแจ้งคะแนนสอบ (หากนิสิตแพทย์ต้องการทราบคะแนนหรือเกรด ให้ติดต่อ อ. 

ผู้รับผิดชอบ) 
5. ระบบการอุทธรณ์ผลการเรียน ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการวัดและประเมินผล ให้ผู้ขอ

อุทธรณ์ด าเนินการตามระบบการอุทธรณ์ เพ่ือน าเรื่องเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้ึนเพื่อท าการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณี
ดังกล่าว การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 การประเมินคะแนนก่อนการตัดเกรด เกณฑ์การประเมินจะประเมินทั้ง 3 ด้าน (KAS) ได้แก่ 
Knowledge, Attitude, Skill 

หลักเกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็น 
1. Workplace based assessment (IPD/OPD/Teaching round) + Lecture + Activities 

ของภาควิชา 
1.1 ต้องมีเวลาเรียนส าหรับ OPD/Teaching round เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของทั้งหมด 

และคะแนนประเมินในส่วนนี้ต้องไม่น้อยกว่า 60% และหากน้อยกว่า 60% จะต้องปฏิบัติงานบน
วอร์ด 2 สัปดาห์ 

1.2 ต้องอยู่เวร โดยเวลาในการอยู่เวรต้องไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาที่ก าหนดให้อยู่เวร และให้
อาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน หรือแพทย์พี่เลี้ยงเซ็นแบบขึ้นเวรทุกครั้ง หากไม่สามารถที่จะอยู่เวรที่จัดไว้
ให้ได้ ก็ให้แลกเวรกับเพ่ือน และคะแนนประเมินในส่วนนี้ต้องไม่น้อยกว่า 60% และหากน้อยกว่า 
60% จะต้องซ่อมวอร์ด 2 สัปดาห์ 

1.3 ต้องมีเวลาเรียน Lecture เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของจ านวนชั่วโมงเรียน Lecture 
ทั้งหมด และหากเวลาเรียน Lecture ไม่ถึง 80% จะต้องซ่อมวอร์ด 2 สัปดาห์ (หากมาเข้าชั้นเรียน
สายกว่า 15 นาที ถือว่าขาดเรียน) 

2.  รายงานเคสผู้ป่วย (หากภาควิชาใดไม่มีก าหนดมา ให้ถือปฏิบัติตามข้อ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) 
2.1 นิสิตแพทย์จะต้องส่งรายงานภายใน 5 วันท าการ ก่อนเวลา 16.00 นับตั้งแต่วันแรกที่รับผู้ป่วย เช่น
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  รับผู้ป่วย วันจันทร์ ต้องส่งรายงาน ภายในวันศุกร์ ก่อน 16.00 น. 
  รับผู้ป่วย วันอังคาร ต้องส่งรายงาน ภายในวันจันทร์ ถัดไปก่อน 16.00 น. 
  รับผู้ป่วย วันพุธ ต้องส่งรายงาน ภายในวันจันทร์ ถัดไปก่อน 16.00 น. 
  รับผู้ป่วย วันพฤหัสบดี ต้องส่งรายงาน ภายในวันจันทร์ ถัดไปก่อน 16.00 น. 
  รับผู้ป่วย วันศุกร์ ต้องส่งรายงาน ภายในวันอังคารถัดไปก่อน 16.00 น. 
  รับผู้ป่วย วันเสาร์ ต้องส่งรายงาน ภายในวันพุธถัดไปก่อน 16.00 น. 
  รับผู้ป่วย วันอาทิตย์ ต้องส่งรายงาน ภายในวันพฤหัสบดีถัดไปก่อน 16.00 น. 

2.2 กรณีส่งช้าเกินกว่าก าหนด 
2.2.1 ส่งช้ากว่าก าหนด แต่ไม่เกิน 7 วันหลังรับเคส จะถูกตัดคะแนน 50% (หากท าคะแนน

ก่อนถูกหัก 50% ได้ไม่เกิน 60% ก็จะต้องท ารายงานใหม่อีก 1 ฉบับตามข้อ 2.4.2) 
2.2.2 ส่งช้าเกินกว่า 7 วันหลังรับเคสจะไม่ได้คะแนน 

      2.3 กรณีส่งรายงานไม่ครบ 
2.3.1 กรณีท่ีมีปัญหารายงานอะไรก็ตาม ต้องแจ้งอาจารย์ประจ าแผนกทราบ 
2.3.2 กรณีท่ีส่งรายงานฉบับสุดท้ายไม่ครบก่อนวันสอบ OSCE จะไม่อนุญาต ให้สอบ OSCE 

ซึ่งหากคะแนนรวมไม่ถึงเกณฑ์ผ่าน ก็จะได้เกรด F 
2.3.3 กรณีท่ีส่งรายงานฉบับสุดท้ายไม่ครบภายใน 1 อาทิตย์หลังลงกองไปแล้ว จะไม่ได้รับ

การประเมินผล (ตัดเกรด) โดยจะพิจารณาให้เกรด I 
2.3.4 กรณีท่ีได้รับผู้ป่วยท ารายงานในสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบ (ส าหรับภาควิชาอ่ืนที่ไม่ใช่

ภาควิชาอายุรศาสตร์) สามารถส่งได้ตามก าหนด แต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังลงกอง แต่หากส่งช้ากว่า 1 
สัปดาห์หลังลงกอง จะไม่ได้รับการประเมินผล โดยจะพิจารณาให้เกรด I 

2.3.5 หากนิสิตแพทย์ ที่ส่งรายงานช้า หรือได้คะแนนไม่ถึง 60% ของคะแนนรวมด้าน
รายงาน หรือได้รับเกรด I จากการที่ไม่ส่งรายงานหรือส่งช้า  
การแก้ไข จะต้องซ่อมวอร์ด 2 สัปดาห์ และท ารายงานใหม่เท่ากับรายงานที่มีปัญหา (ที่ได้คะแนนไม่
ถึง 60% หรือ ขาดส่งรายงาน) โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 60% โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและส่ง
ตาม ข้อ 2.1-2.2 
      2.4 การประเมินรายงาน  

2.4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบการตรวจรายงานจะให้ความเห็น ข้อชี้แนะ การปรับปรุงรายงาน 
และให้คะแนนในแบบประเมินแล้วส่งคืนรายงานให้นิสิตแต่ละคน ให้นิสิตแพทย์ทราบข้อบกพร่อง 
เพ่ือที่จะได้น าไปปรับปรุงในการเขียนรายงานผู้ป่วยครั้งต่อไป 

2.4.2 ส าหรับรายงานฉบับที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า 60% จะมีการแจ้งให้นิสิตแพทย์แก้ไข
รายงานฉบับนั้นใหม่ หรืออาจจะพิจารณาเปลี่ยนผู้ป่วยรายใหม่และเขียนใหม่ และหากมีการส่ง
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รายงานก่อนสอบและรายงานฉบับนั้นได้คะแนนมากกว่าเดิม ก็จะใช้คะแนนใหม่ในการตัดเกรด 
2.4.3 หากภายใน 1 สัปดาห์ไม่ได้รับการตรวจรายงานจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบการให้คะแนน 

ให้ส่งรายงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจ ารายวิชาตรวจแทน 
2.4.4 การลอกรายงาน 

      2.5 ส าหรับภาควิชาอายุรศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 
ก าหนดให้ส่งรายงาน Online ผ่าน google doc และส่งภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากรับเคส โดย
สามารถที่จะส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรับการประเมินคะแนนใช้เกณฑ์ ในข้อ 2.3, 2.4 
 

3. LogBook  
 3.1 ก าหนดให้ส่ง LogBook ภายใน 1 สัปดาห์หลังลงกอง แต่หากส่งช้า หรือไม่ลง LogBook จะ

ได้ ศูนย์ คะแนน 
 3.2 ส าหรับภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ ศศค พะเยา นั้นเป็น e-logbook ดังนั้นจะปิดรับ 

logbook ในวันอาทิตย์สุดท้ายของการเรียนการสอน 
4. แบบประเมิน 

 4.1 ก าหนดให้ส่งแบบประเมินของทุกรายวิชาภายใน 1 สปัดาห์หลังลงกอง หากไม่ส่งภายใน
เวลาที่ก าหนดจะไม่ได้คะแนน 

5. Formative assessment  
 5.1 ส าหรับภาควิชาที่มีการเรียนการสอนมากกว่า 4 สัปดาห์ จะจัดให้มีการสอบ Formative 

หลังจากผ่านการเรียนการสอนไปครึ่งหนึ่ง โดยการสอบ Online ผ่านโปรแกรมคลังข้อสอบของ 
ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพ่ือชาวชนบท
http://27.254.67.164/CPIRD/Pages/Home 

 5.2 รูปแบบในการประเมิน Formative assessment การจัดการขึ้นกับแต่ละภาควิชา 
6. Summative assessment 

 6.1 MCQ กรณีท่ี นิสิตแพทย์ ได้คะแนนน้อยกว่า 50% (กรณีตัดคะแนนแบบอิงเกณฑ์) หรือ
น้อยกว่า Mean - 2SD (กรณีตัดคะแนนแบบอิงกลุ่ม) ถือว่าตก นิสิตแพทย์ต้องสอบซ่อมใหม่ โดยต้อง
ได้คะแนนมากกว่า 50% หรือ Mean - 2SD (แล้วแต่กรณี) โดยให้โอกาสในการท าข้อสอบซ่อม 2 ครั้ง 
หากซ่อม 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านจะได้เกรด F หรือ I 

 6.2 CRQ นิสิตแพทย์ต้องได้คะแนนมากกว่า 50% ของคะแนนรวมข้อสอบ CRQ ถ้าไม่ผ่าน 
ข้อสอบ CRQ ที่ได้คะแนนไม่ถึง 50% ต้องท าการสอบซ่อมใหม่  

 6.3 MEQ นิสิตแพทย์ต้องได้คะแนนมากกว่า 50% ของคะแนนรวมทั้งหมด หากคะแนนรวมไม่
ถึง 50% ต้องสอบซ่อมใหม่ ทุกข้อในข้อสอบชุดนั้น ๆ 

http://27.254.67.164/CPIRD/Pages/Home
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 6.4 OSCE 
6.4.1 เกณฑ์การผ่านในแต่ละข้อ Minimal Passing Level จะถูกก าหนดโดยอาจารย์ผู้ออก

ข้อสอบเป็นคนก าหนด นิสิตแพทย์ต้องได้คะแนนในแต่ละข้อมากกว่า Minimal Passing Level ใน
แต่ละข้อและรวมแล้วต้องผ่านมากกว่า 60% ของจ านวนข้อสอบ ในข้อสอบชุดนั้น ๆ 

6.4.2 ถ้าหากนิสิตแพทย์ ผ่านน้อยกว่า 60% ของจ านวนข้อ นิสิตแพทย์ต้องท าการสอบซ่อม
ใหม่ โดยใช้ข้อสอบข้อที่ไม่ผ่านมาสอบ ให้ผ่านมากกว่า 60% ของจ านวนข้อสอบทั้งหมด 

6.4.3 ส าหรับรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4 (ส าหรับ Extern) 
จะต้องผ่านการสอบข้อ PALS อย่างน้อย 1 ข้อ หากไม่ผ่านข้อนี้ แม้จะท าข้อสอบผ่านมากกว่า 60% 
ของจ านวนข้อ ก็ต้องสอบซ่อมข้อนี้ใหม่ 
       6.5 Long case 

6.5.1 นิสิตแพทย์จะต้องสอบ Long case ผู้ป่วย 1 คน 
6.5.2 นิสิตแพทย์ต้องได้คะแนนมากกว่า 60% ถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่า 60% ให้สอบใน

เคสที่ 2 
6.5.3 หากนิสิตแพทย์สอบ 2 เคสแล้วได้คะแนนยังน้อยกว่า 60% นิสิตแพทย์ต้องซ่อมวอร์ด

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วท าการสอบซ่อมใหม่ โดยใช้เกณฑ์เดิม คือ 60% หากสอบไม่ผ่านใน 2 เคส 
ทาง ศศค จะส่งคะแนนนั้นไปให้คณะ ซึ่งส่งผลให้ นิสิตแพทย์สอบ National Licensing 
Examination 3 ไม่ผ่าน (NL3 ประกอบด้วย Long case, MEQ, OSCE ซึ่งหากไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง 
จะท าให้ไม่ผ่าน NL3 จะท าให้ไม่สามารถรับใบประกอบโรคศิลป์) 

 
     6.6 ส าหรับการสอบซ่อมนั้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา แต่ละศูนย์สามารถก าหนดการสอบซ่อมเอง
ได้ตามเห็นสมควร 
   7. คะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด จะใช้คะแนนก่อนท าการสอบซ่อม หากมีการตัดเกรดแล้วนิสิตแพทย์
ที่ได้เกรด F แต่ท าการสอบซ่อมผ่านหมดแล้ว จะได้รับการปรับเกรด เป็นเกรดต่ าสุดของวิชานั้น ๆ 
เช่นเกรด D, D+ หรือ C แต่จะไม่ได้เกรดมากกว่าเกรด C 
   8. ส าหรับนิสิตแพทย์ที่มีปัญหา หรือคิดว่าจะมีปัญหาในการประเมินหรือตัดเกรด รายวิชาต้อง
จัดการสอบหรือประเมินผลซ้ าให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนหลังจากสอบเสร็จ ซึ่งนิสิตต้องสามารถมารับ
การประเมินซ้ าดังกล่าวได้ หากมีการจัดการสอบซ่อมแล้วนิสิตแพทย์ไม่สามารถมาสอบได้ ก็จะ
พิจารณาเกรด I  
   9. ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลข้างต้น ให้น าเข้าเป็นวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือปรึกษาแนวทางการด าเนินการต่อไป 
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การประเมินผล (การตัดเกรด) 
การตัดเกรดของแต่ละวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงาน จะท า

การวิพากษ์ผลการเรียนและตัดเกรดหลังจากที่สิ้นสุดการสอบภายใน 1 เดือน หรือเป็นไปตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  

การตัดเกรดจะอิงเกณฑ์เป็นหลัก นอกจากกรณีข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน หรือข้อสอบยาก
เกินไป อาจจะพิจารณาตัดอิงกลุ่ม ซึ่ งนิสิตต้องผ่านการประเมินขั้นต้นดังกล่าวมาก่อนแล้ว โดย
พิจารณาดังนี้ 

1. เกรด A เมื่อคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 80 
2. เกรด F เมื่อคะแนน น้อยกว่า 50% และ น้อยกว่า  -2SD (ค่าเฉลี่ย - 2 เท่าของส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน)  
3. เกรด D - B+ ตัดตามเกณฑ์ 

 เมื่อมีการประเมินผลรายวิชาแล้ว จะต้องน าเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 
คณะกรรมการวิชาการระดับชั้นคลินิก ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือน ามา
วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหานิสิต และรับรองผลการศึกษาต่อไป 

การประเมินผลหลังการตัดเกรด 
ก่อนที่จะมีการตัดเกรดนิสิตแพทย์ต้องผ่านเกณฑ์ข้อ 1-6 ในหัวข้อหลักเกณฑ์การ

ประเมินก่อนถึงจะท าการตัดเกรดได้ 
อ้างอิงจาก คู่มือนิสิต หมวดที่ 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 14 และ 15 มี
รายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 14 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
14.1. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
14.2. นิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะ

มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ผู้ไม่มีสิทธ์ิได้รับการวัดและ
ประเมินผลตามวรรคก่อนจะได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U 

14.3. มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจาก
รายวิชา ที่ก าหนด ให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U 

14.4. ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มี มหาวิทยาลัยก าหนดและ
ประเมินผลด้วย อักษร S และ U 
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14.5. สัญลักษณ์ และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้ก าหนด ดังนี้ 
A หมายถึง  ดีเยี่ยม   (EXCELLENT) 
B+ หมายถึง  ดีมาก   (VERY GOOD) 
B หมายถึง  ดี   (GOOD) 
C+ หมายถึง  ดีพอใช้   (FAIRLY GOOD) 
C หมายถึง  พอใช้   (FAIR) 
D+  หมายถึง  อ่อน   (POOR) 
D หมายถึง  อ่อนมาก  (VERY POOR) 
F หมายถึง  ตก   (FAILED) 
S หมายถึง  เป็นที่พอใจ  (SATISFACTORY) 
U หมายถึง  ไม่เป็นที่พอใจ  (UNSATISFACTORY) 
I หมายถึง  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
P หมายถึง  การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (IN PROGRESS) 
W หมายถึง  การถอนรายวิชา  (WITHDRAWN) 

 

14.6. ระบบระดับขั้น ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+ D และ F ซึ่งแสดงผล
การศึกษาของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าระดับขั้นดังนี้ 

ระดับข้ัน A  มีค่าระดับข้ันเป็น  4.00 
ระดับข้ัน B+  มีค่าระดับข้ันเป็น  3.50 
ระดับข้ัน B  มีค่าระดับข้ันเป็น  3.00 
ระดับข้ัน C+  มีค่าระดับข้ันเป็น  2.50 
ระดับข้ัน C  มีค่าระดับข้ันเป็น  2.00 
ระดับข้ัน D+  มีค่าระดับข้ันเป็น  1.50 
ระดับข้ัน D  มีค่าระดับข้ันเป็น  1.00 
ระดับข้ัน F  มีค่าระดับข้ันเป็น  0 

14.7. อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นิสิตไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในรายวิชานั้นให้
เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร I 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้น
สังกัดอยู่ 
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นิสิตจะต้องด าเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I ให้
สมบูรณ์ภายใน 4 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียน
เรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นระดับขั้น F หรือ
อักษร U 

14.8. อักษร P เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่ 
และไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้ใช้เฉพาะ
บางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อักษร P จะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการวัดและ
ประเมินผลภายในระยะเวลาไม่เกินวันสุดท้ายของการสอบไล่ประจาภาค 2 ภาค
การศึกษาถัดไป หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวตามวรรคก่อนแล้ว มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนอักษร P เป็นระดับขั้น F หรืออักษร U 

14.9. อักษร W เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่า 
14.9.1 นิสิตได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 
14.9.2 การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
14.9.3 นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นิสิตถอนทุก

รายวิชาที่ลงทะเบียน 
14.10. อักษร S U I P และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
14.11. การนับหน่วยกิตสะสม และการค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

14.11.1 การนับจานวนหน่วยกิตสะสมเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า  
1 ครั้ง ให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต ครั้งสุดท้ายที่ปีประเมินว่าสอบได้ให้ไปคิดเป็นหน่วยกิต
สะสมเพียงครั้งเดียว 

14.11.2 มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับ
ขั้นของรายวิชาทั้งหมดท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาท่
ลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษาตามข้อ 12.8 

14.11.3 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ให้น าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิต
กับค่าระดับขั้นของทุกๆ รายวิชาตามข้อ 14.6 มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิต ของ
รายวิชาทั้งหมด ยกเว้น ข้อ 14.10 ในการนี้ให้มีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ และ
ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้งมหาวิทยาลัยจะค านวณ
ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าระดับขั้นที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเพียง
ครั้งเดียว 
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14.11.4 การค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะ 
ให้น าเอา ผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของทุกรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร
สาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม รายวิชาที่ไม่ปรากฏใน
หลักสูตรสาขาวิชาที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะได้รับค่าระดับขั้นใดจะไม่น ามาค านวณระดับขั้น 
สะสมเฉลี่ย 

14.11.5 การค านวณค่า ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยของนิสิตที่โอนย้ายมาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้ค านวณค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาที่เรียนใหม่ 

ข้อ 15 การเรียนซ้ า 
- รายวิชาใดท่ีนิสิตสอบได้ต่ ากว่า C นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าได้ 
- รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่มีนิสิตสอบได้ F นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 
- รายวิชาบังคับใดตามโครงสร้างหลักสูตรที่นิสิตสอบได้ U นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า 
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ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา 

 



 

 
 
คู่มือนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.นครพิงค์ P a g e  | ๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
๓๒ | P a g e  คู่มือนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.นครพิงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
คู่มือนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.นครพิงค์ P a g e  | ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
๓๔ | P a g e  คู่มือนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.นครพิงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
คู่มือนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.นครพิงค์ P a g e  | ๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
๓๖ | P a g e  คู่มือนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.นครพิงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
คู่มือนิสิตแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก รพ.นครพิงค์ P a g e  | ๓๗ 

 
 
 

 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัต ิจรรยาบรรณ             

และกิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับนิสิตแพทย ์

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลนครพิงค ์
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ระเบียบการแต่งกายและเครื่องแบบนิสิตแพทย์ 
 

๑. การแต่งกาย นิสิตแพทย์ปี ๔-๕ 
- นิสิตแพทย์ชาย ใส่เสื้อเชิร์ต สีขาวมีปก แขนยาวหรือแขนสั้น  กางเกงขายาวสีเข้ม 
- นิสิตแพทย์หญิง ใส่เสื้อเชิร์ต แขนสั้นสีขาว ติดตรามหาวิทยาลัยที่อกขวา  กระโปรงสีเข้ม 
สุภาพ ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่า 

๒. ใส่เสื้อกาวน์ยาว  สีขาว  แขนสั้น  ปัก นสพ. “.......ชื่อ-สกุล......” ด้วยด้ายสีเขียว ตัวอักษรสูง  ๑ 
ซม. บริเวณหน้าอกด้านขวา โดยใส่เสื้อกาวน์ตลอดเวลาที่ศึกษาและปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณ
โรงพยาบาล  ทั้งในและนอกเวลาราชการ  

๓. รองเท้า หุ้มส้นสีเข้ม  ไม่ใช่รองเท้าสาน  ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬา 

๔. ทรงผม  
- นิสิตแพทย์ชาย ไว้ผมสั้น  
- นิสิตแพทย์หญิง หากผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย ห้ามท าสีผมฉูดฉาด  
( อนุญาตให้ย้อมได้เฉพาะสีน้ าตาลเข้มถึงด าเท่านั้น ) 

๕. นอกเวลาราชการ ใส่เสื้อล าลองให้เรียบร้อย สวมเสื้อกาวน์ทับ 
- นิสิตแพทย์ชาย สวมกางเกงขายาว สีทึบหรือสีด าเท่านั้น (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)              
- นิสิตแพทย์หญิง สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว สีทึบหรือสีด า (ห้ามใส่
กางเกงยีนส์) 
- สวมรองเท้าหุ้มส้น ทั้งชายและหญิง 

๖. นิสิตแพทย์ปี ๖ ใส่เสื้อกาวน์สั้น  สีขาว แขนสั้น  ปัก นสพ. “.......ชื่อ-สกุล......” ด้วยด้ายสีแดง 
ตัวอักษรสูง  ๑ ซม.  บริเวณหน้าอกด้านขวา 
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ระเบียบการมาปฏิบัติงาน 
 

๑. วันราชการ 
- เริ่มงาน ๐๗.๐๐ น. (ขึ้นอยู่กับภาควิชา) 
- เลิกงาน ๑๗.๐๐ น. 
- เข้าห้องเรียนช้า เกิน ๑๐ นาทีโดยไม่มีเหตุผล อาจารย์ผู้สอนสามารถตัดคะแนนและเชิญ
ออกจากห้องเรียนได้ 

๒. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
- นัดกับอาจารย์ผู้สอน 

 
 

ระเบียบการลาและการขาดเรียน 
 

๑.  การลาป่วย   
เมื่อนิสิตแพทย์ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑. แจ้งหรือให้เพ่ือนแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสานโดยเร็วที่สุด 
๑.๒. ส่งใบลาป่วยพร้อมแจ้งสาเหตุ ที่หัวหน้าภาควิชา 
๑.๓. ถ้าเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานนานกว่า ๓ วันต้องมีใบรับรองแพทย์ 

๒. การลากิจ  
นิสิตแพทย์จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

๒.๑. แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้า 
๒.๒. ส่งใบลากิจที่หัวหน้าภาควิชาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันราชการ เพ่ือพิจารณาว่า
สมควรให้ลาหรือไม่ 
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ระเบียบการเตือนและการท าโทษ 
 

๑. เมื่อมีความผิดตามกฎระเบียบดังกล่าว อาจารย์จะตักเตือนด้วยวาจา ๑ ครั้ง ถ้ายังไม่
ปฏิบัติตาม จะส่งรายงานเป็นหลักฐานไว้เสมอ หากท าผิดเกิน ๒ ครั้ง ต้องพบ    รองผู้อ านวยการศูนย์
แพทย์ฯ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เพ่ือตักเตือน 

๒. หากรองผู้อ านวยการศูนย์แพทย์ฯ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้การตักเตือนแล้วยังพบการ
กระท าผิดซ้ าอีก จะส่งรายงาน ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทย์ฯ พิจารณาการลงโทษต่อไป เช่น  

- การตัดคะแนน 
- การพักการเรียน 
- ปรับตก 
- ไล่ออก 
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ระเบียบการเข้าสอบส าหรับนิสิตแพทย์ 
 

เพ่ือให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นิสิตแพทย์ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ  จะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้    

๑. ต้องแต่งกายตามระเบียบของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 
๒. ต้องท าตามค าสั่งของกรรมการ จะเข้าห้องสอบไม่ได้จนกว่ากรรมการจะอนุญาต จะน า

ต าราหรือกระดาษต่างๆ หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบไม่ได้ และจะ
เขียนได้เฉพาะกระดาษท่ีกรรมการจัดให้เท่านั้น 

๓. ห้ามลอกข้อสอบออกจากห้องสอบไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ และห้ามน ากระดาษที่เกี่ยวกับการ
สอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น 

๔. ต้องจัดการเข้าห้องน้ าให้เรียบร้อยเสียก่อนสอบ ในระหว่างสอบจะยอมให้เข้าห้องน้ าได้
เฉพาะในรายที่จ าเป็นจริงๆ ในกรณีเช่นนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้คุมสอบ 

๕. นิสิตแพทย์ต้องลงชื่อในบัญชีรายชื่อ ในการเข้าสอบตามก าหนดของภาควิชาที่รับผิดชอบ  
มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ 

๖. นิสิตแพทย์ที่มาช้ากว่าก าหนด เกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ในกรณีอันมี
เหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ 

๗. ในกรณีที่มีปัญหา ให้ผู้เข้าสอบยกมือขึ้น และนั่งอยู่กับที่จนกว่าผู้คุมสอบเดินไปถึงจึงแจ้ง
ปัญหาให้ทราบ 

๘. เมื่อเวลาสอบได้สิ้นสุด และกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ นิสิตแพทย์จะต้องหยุด
เขียนทันที และให้วางกระดาษสอบทั้งหมดไว้บนที่นั่งสอบ หรือตามท่ีกรรมการคุมสอบสั่ง 

การลงโทษการทุจริตในการสอบ 
การลงโทษนิสิตแพทย์ที่ทุจริตในการสอบเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทย์ฯ 

หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
- ให้ได้สัญลักษณ์ F ในทุกรายวิชาที่ทุจริต 
- ให้ได้สัญลักษณ์ F ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
- ให้ได้สัญลักษณ์ F ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภารการศึกษานั้น และให้พัก
การศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา 
- รายงานอธิการบดี เมื่อเห็นว่าสมควรให้นิสิตแพทย์ที่ทุจริตในการสอบพ้นจากสภาพการเป็น
นิสิตแพทย์ 
- อธิการบดีมีอ านาจสั่งให้นิสิตแพทย์ท่ีทุจริตในการสอบพ้นจากสภาพการเป็นนิสิตแพทย์  
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ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักนิสิตแพทย์ 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักนิสิตแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงพยาบาลนครพิงค์ 
จึงได้ก าหนดระเบียบดังนี้ 
 ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงพยาบาลนครพิงค์ ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหอพัก
นิสิตแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
 ๒.  ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
 ๓.  นิสิตแพทย์จะต้องพักในหอพักนิสิต โดยชื่อตรงกับที่แสดงความจ านงไว้ห้องละ ๑-๒ คน 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักนิสิตแพทย์อย่างเคร่งครัด 
 ๔.  นิสิตแพทย์ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยขณะออกจากห้องพัก 
 ๕.  นิสิตแพทย์ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของหอพักทั้งภายนอก
ห้องพักตลอดถึงบริเวณโดยรอบหอพัก 
  - ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และบริเวณโดยรอบหอพัก 
  - ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือราดน้ าทางหน้าต่างระเบียง 
  - ไม่ทิ้งเศษอาหารลงอ่างน้ า 
  - ทิ้งขยะในพื้นที่ท่ีทางหอพักจัดเตรียมไว้ 

 - ห้ามดื่มของมึนเมาในหอพัก รวมถึงไม่เล่นการพนันหรือการกระท าใดๆ อันผิด 
  กฎหมาย 

  - ไม่น าสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในห้องพัก รวมถึงอาวุธร้ายแรงหรืออาวุธเชื้อเพลิง 
 - ไม่ส่งเสียงหรือเปิดวิทยุดังรบกวน รวมทั้งไม่กระท าการใดที่เป็นการรบกวนหรือ 
  อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น 

  - ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด 
- ไม่น าเครื่องใช้ของหอพัก ซึ่งเป็นของใช้ส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว 

  - ช่วยกันประหยัดการใช้น้ า และไฟฟ้า 
  - จัดเก็บของใช้ภายในหอพัก และห้องพักให้เรียบร้อย 

 - ช่วยกันรักษาสมบัติในหอพักให้อยู่ในสภาพไม่เสียหาย ห้ามตอกตะปูหรือดัดแปลง 
  แก้ไขอุปกรณ์ภายในหอพักเด็ดขาด 

  - รักษากุญแจ ห้ามท าหาย และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักเม่ือส าเร็จการศึกษา  
                       (ไม่มอบต่อให้นิสิตด้วยกันเอง) 
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 ๖.  ของใช้ในห้องพักประกอบด้วย ตู้ เตียง เก้าอ้ี ที่นอน เครื่องปรับอากาศ เครื่องท าน้ าอุ่น 
และตู้เย็น 
 ๗.  อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อนุญาตให้น ามาใช้ได้ในหอพัก ได้แก่ พัดลม เตารีด และคอมพิวเตอร์
พกพา เทา่นั้น 
 ๘.  ของใช้ภายในหอพักถ้าช ารุดเสียหายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือซ่อมแซม หากการช ารุด
เสียหายนั้น เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือขาดความระมัดระวังในการใช้งานเท่าที่ควร นิสิตต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมและใช้งานได้ดังเดิม โดยในเวลาราชการให้
เขียนแบบฟอร์มที่ ส านักงานศูนย์แพทยศาสตร์ฯ นอกเวลาราชการและเหตุฉุกเฉินแจ้ ง               
นายประวิทย์  ปัญญาวุฒิ เบอร์ติดต่อ ๐๘๖-๑๘๕๔๙๑๘ หรือ น.ส.ชญาภา  มูลไชย เบอร์ติดต่อ       
๐๙๔-๖๐๑๓๕๘๗ 
 ๙.  ไม่ควรเก็บของมีค่าไว้ในหอพัก ถ้าสูญหายทางโรงพยาบาลฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๑๐.  ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในหอพัก 
 ๑๑.  ไม่อนุญาตให้น าเพื่อนต่างเพศมาคุยและพักอาศัยในห้องพัก ให้พบปะสนทนาในบริเวณ
ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น. 
 ๑๒.  ประตูหนีไฟห้ามเปิดค้างไว้ เพ่ือความปลอดภัยของนิสิต 
 ๑๓.  อัตราค่าใช้จ่าย 
  - ค่าบ ารุงหอพัก ห้องเดี่ยว ๒๐,๐๐๐ บาท ห้องคู่ ๒๔,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา  
                       ช าระเม่ือรายงานตัว   
  - ค่ามัดจ ากุญแจ ๒๐๐ บาท  และคีย์การ์ด ๓๐๐ บาท (รับคืนเมื่อออกจากห้องพัก) 

 - ค่าประกันของเสียหาย ๓,๐๐๐ บาท และค่าท าความสะอาด ๕๐๐ บาท  (รับคืน 
เมื่อย้ายออกห้องพักซึ่งห้องพักต้องสะอาดเรียบร้อย หากห้องพักไม่สะอาดทางศูนย์
แพทย์จะยึดเงินส่วนนี้ไว้เพื่อจ้างเจ้าหน้าที่ให้ท าความสะอาดห้องพัก) 

  - อัตราค่าไฟฟ้า /คน/เดือน 
* ๕๐ หน่วยแรก ฟรี 

      ๕๑ - ๑๐๐ หน่วยละ ๒ บาท  
        ๑๐๑ ขึ้นไปหน่วยละ ๕ บาท  

  ** ส าหรับนิสิตแพทย์ต่างสถาบัน หน่วยละ ๕ บาท/ห้อง 
     ช าระภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน หากนิสิตไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินล่าช้า
กว่าก าหนด จะหักเงินจากค่าประกันของเสียหาย และถ้าไม่ช าระเงินมากกว่า ๓ 
เดือน จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 
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 ๑๔. หากฝ่าฝืนระเบียบหอพัก นิสิตจะได้รับโทษตั้งแต่ ว่ากล่าวตักเตือน รายงานผู้ปกครอง 
รายงานต่อคณะจนถึงมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งมีผลถึงการให้ออก
จากการศึกษาได ้

๑๕. ไม่อนุญาตให้นิสิตแพทย์น ารถยนต์เข้ามาใช้ระหว่างศึกษา เนื่องจากเพ่ือความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของตนเอง หากมีความจ าเป็นต้องน ารถมาใช้ ให้จอดที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลและ
ล็อครถทุกครั้งเท่านั้น 
 16. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก พญ.วราลี  เดชพุทธวัจน์ เบอร์ติดต่อ ๐๘๗-๑๗๒๖๐๓๒ 
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ระเบียบการใช้ห้องสมดุ 
 

สถานที ่
ชั้น G อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
โทร. ๐๕๓-๙๙๙๒๐๐ ต่อ ๑๑๘๑         

เวลาเปิดให้บริการขั้น G 
วันจันทร์ – ศุกร์    เปิดเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
วันเสาร์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วัตถุประสงค์ของห้องสมุด 
           ห้องสมุดเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสื่อความรู้ทุกรูปแบบ เช่น หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ 
ซีดีรอม ตลอดจนบริการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้
โรงพยาบาลสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ท าให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

บริการของห้องสมุด 
๑. บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร 
๒. บริการให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการ 
๓. บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 
๔. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
๕. บริการสืบค้นฐานข้อมูลทางการแพทย์ 
๖. บริการจองหนังสือ 
๗. บริการข่าวสารที่ทันสมัย 
๘. บริการท าบัตรสมาชิกใหม่ 
๙. รวบรวมบรรณานุกรมและแนะน าการเขียนบรรณานุกรม 
๑๐. ติดต่อส าเนาวารสารจากห้องสมุดคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑๑. เป็นศูนย์การศึกษาด้วยตนเองของแพทย์ นักศึกษา พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 
๑๒. เป็นศูนย์สืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น Internet และฐานข้อมูลทางการแพทย์ 
๑๓. ให้บริการแก่บุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีขอรับการสนับสนุน 
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บุคลากรห้องสมุด 
บรรณารักษ ์ :  นางปาริชาติ  บุญรังษี 

:  นางสาวกนกวรรณ รุ่งรังษี 

หนังสือเอกสารที่จัดให้บริการ 
๑. ต าราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๒. วิจัย – วิทยานิพนธ์ 
๓. หนังสืออ้างอิง 
๔. หนังสือรายงานต่างๆ 
๕. วารสาร นิตยสาร สารคดีท่ัวไป 
๖. หนังสือพิมพ์ 
๗. หนังสือวิชาการท่ัวไป หนังสือคอมพิวเตอร์ หนังสือธรรมมะ pocket book นวนิยาย 

ระเบียบการยืมหนังสือ 
๑. ยืมโดยใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด 
๒. นักศึกษาใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบขับข่ี 
๓. สิทธิในการยืมหนังสือ 

- สามารถยืมหนังสือได้ครั้งละ ๓ เล่ม / ๑ ท่าน 
- วารสารได้ครั้งละ ๓ เล่ม / ๑ ท่าน 
- ระยะเวลาในการยืม ๗ วัน / วิชาการ ๒ อาทิตย ์
- ในกรณีที่หนังสือเกิดช ารุดเสียหาย จนไม่สามารถซ่อมหรือคืนได้หรือท าหายผู้ยืม

ต้องรับผิดชอบโดยชดใช้ตามราคาหนังสือที่ยืมไป 

* หมายเหตุ การยืมห้ามใช้บัตรผู้อ่ืนมายืมหนังสือ ถ้าหนังสือหายเจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบต่อ
หนังสือเล่มนั้น 

ระเบียบการส่งคืนหนังสือ 
๑. ผู้ยืมต้องน าหนังสือและเอกสารทุกชนิดที่ยืมไปส่งคืนห้องสมุดภายในเวลาที่ก าหนดส่ง 

มิฉะนั้นต้องช าระค่าปรับตามอัตราที่ก าหนดไว้ 
๒. รับบัตรสมาชิกห้องสมุดคืนเมื่อบรรณารักษ์ได้ประทับหลักฐานการส่งคืนเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว 
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ระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับการส่งหนังสือเกินก าหนด 
๑. การคิดค่าปรับให้นับตั้งแต่วันที่เกินก าหนดส่งที่ปรากฏในบัตรก าหนดส่งเรื่อยไปจนถึงวันที่

น าหนังสือมาคืน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
๒. หนังสือต าราวิชาการ วารสาร นิตยสาร และหนังสือทั่วไป ปรับวันละ ๕ บาท / เล่ม / วัน 
๓. เมื่อสมาชิกเสียค่าปรับแล้วให้ลงชื่อทุกครั้งเพ่ือเป็นหลักฐานทางการเงิน 

การท าบัตรสมาชิก 
๑. หลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์ 
๒. กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มที่ห้องสมุดเตรียมไว้ให้ 
๓. ถ่ายรูปลงในฐานข้อมูล 
๔. รอรับบัตรสมาชิก 
๕. กรณีบัตรหายท าบัตรใหม่ต้องเสียค่าปรับ ๕ บาท 

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
ระบบการจัดหมวดหมู่ของห้องสมุดโรงพยาบาลนครพิงค์ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ของ

ห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library Medicine) เป็นระบบที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
ผสมกับตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ 

…..ระบบนี้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่….. 

๑. หนงัสือเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานหรือคลินิก 

 QS กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ Human Anatomy 
 QT สรีรวิทยา Physiology 
 QU ชีวเคมี Biochemistry 
 QV เภสัชวิทยา Pharmacology 
 QW วิทยาแบคทีเรียและภูมิคุ้มกัน Microbiology and Immunology 
 QX ปาราสิตวิทยา Parasitology 
 QY พยาธิวิทยาคลินิก Clinical Pathology 
 QZ พยาธิวิทยา Pathology 
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๒. หนังสือเกี่ยวกับวิขาการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

     W อาชีพแพทย์  
 WA สาธารณสุขศาสตร์ 
 WB อายุรศาสตร์ 
 WC โรคติดเชื้อต่างๆ 
 WD โภชนาการผิดปรกติ 
 WE ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
 WF ระบบทางเดินหายใจ  
 WG ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด  
 WH ระบบเก่ียวกับเลือดและต่อมน้ าเหลือง  
 WI ระบบเก่ียวกับการย่อยอาหาร 
     WJ ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ 
 WK ระบบต่อมไร้ท่อ 
 WL ระบบประสาท 
   WM จิตเวชศาสตร์ 

WN รังสีวิทยา 
WO ศัลยศาสตร์ 
WP นรีเวชวิทยา 
WQ สูติศาสตร์ 
WR วิทยาโรคผิวหนัง 
WS กุมารเวชศาสตร์ 
WT เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
WU ทันตแพทย์ศาสตร์ 
WV โสต ศอ นาสิก 
WW จักษุวิทยา 
WX    โรงพยาบาลและ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
WY การพยาบาล 
WZ ประวัติการแพทย์ 
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นโยบายสุขภาพนิสิต 
 

การรักษาพยาบาล 
๑. สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิตแพทย์ ใช้สิทธิบัตรทอง ให้ย้ายสิทธิมาที่  
    โรงพยาบาลนครพิงค์  
๒. การได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีฟรี 
๓. การได้รับวัคซีนฟรี 
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แนวทางเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ 
สัมผัสเลอืดหรอืสารคดัหลั่งขณะปฏิบัติงาน 
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แนวทางรับบริการด้านสุขภาพของนิสิตแพทย ์
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แนวทางการดูแลปัญหาสุขภาพจิตนิสิตแพทย์ 
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ระเบียบการออกฝึกปฏิบัติงานช้ันคลินิก 
 

เป็นข้อตกลง เพื่อความเคารพต่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ความเรียบร้อย ปลอดภัย และเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้สูงสุดของนิสิตแพทย์ในการออกปฏิบัติงานชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ นิสิตแพทย์
พึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. แสดงเจตคติที่ดี และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของนิสิตแพทย์ ในการปฏิบัติงานชั้นคลินิก 
๒. ตระหนักถึงความส าคัญ และสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย 

ผู้ร่วมงาน ด้วยทักษะการติดต่อสื่อสารพื้นฐาน ได้อย่างเหมาะสม 
๓. มีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประชาชนบรรลุการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
๔. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการเจ็บป่วยกับจิตใจ พฤติกรรม ผลกระทบต่อ

ครอบครัว สังคม และศักยภาพของโรงพยาบาลนครพิงค์ ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
๕. มีความตระหนักถึงค่านิยม จรรยาบรรณ และมารยาทที่เหมาะสมแห่งวิชาชีพ 

๕.๑. การแต่งกายขอให้สุภาพ เรียบร้อย และให้เกียรติกับสถานที่ 
๕.๒. การเข้าฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ขอให้ไปตรงตามเวลาที่นัดหมาย  เคารพ

อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ 
๕.๓. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ขณะ

ปฏิบัติงานและท่ีหอพัก 
๕.๔. รักษาความสงบในบริเวณหอพัก หรือบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะในยามวิกาล 
๕.๕. ในกรณี น ารถยนต์ส่วนตัวมาใช้ นิสิตต้องดูแลและรับผิดชอบเอง  
๕.๖. ในยามวิกาลห้ามออกมานอกหอพัก  นอกจากลงเวรต้องรีบกลับหอพักทันที 

หมายเหตุ 
กรณีนิสิตแพทย์มีความจ านงจะขอพัก หอนอก หากเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีใดๆ เกิดขึ้นกับ

นิสิตแพทย์ซึ่งอยู่นอกเหนือความดูแลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทางศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิก จะไม่รับผิดชอบกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในทุกกรณี 
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จรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย 
(Thai Medical Student's Code of Conduct) 

๑. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยโดยทั่วไป (Thai Medical Student's General Practice) 
     ๑.๑ ยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ตนเป็นกิจที่สอง 
     ๑.๒ มีคุณธรรม โดยเน้น การมีวินัย อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตน 
กตัญญูกตเวที มีเหตุผล แต่ง  กายสุภาพเรียบร้อยตามกาลเทศะ 
     ๑.๓ ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจารีตแห่งวิชาชีพ (Professionalism) ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี
งามต่อสังคม 
     ๑.๔ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รอบด้าน และประยุกต์ใช้ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัย และให้
เกิดประโยชน์แก่เพ่ือนมนุษย์ 
     ๑.๕ มีวิจารณญาณในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และอย่างคุ้มค่า ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๑.๖ ละเว้นการรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบที่ท า
ให้เกิดความเสื่อมเสียหรือน าไปสู่ความไม่เหมาะสมต่อความเป็นนิสิต 
          นักศึกษาแพทย์ องค์กรนิสิตนักศึกษา สถาบันแพทย์ และต่อวิชาชีพเวชกรรมหรือจรรยาแพทย์  
  

๒. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยต่อผู้ป่วย (ThaiMedical Student's Practice to Patient) 
     ต้องเคารพสิทธิผู้ป่วย ให้เกียรติและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเสมือนครูบาอาจารย์ โดย 
     ๒.๑ เก็บความลับผู้ป่วยและห้ามเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ป่วย 
     ๒.๒ สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างสุภาพ แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและอย่างเหมาะสม 
     ๒.๓ ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้ป่วย 
     ๒.๔ ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและตัวนิสิตนักศึกษาเองในการให้การรักษา โดยตระหนัก
ในข้อจ ากัดของตนเอง 
     ๒.๕ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามกาลเทศะ โดยค านึงถึงความรู้สึกและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 
  
๓. ข้อพึงปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยต่อผู้อื่น (Thai Medical Student's Practice to 
Others) 
     ๓.๑ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของอาจารย์ รุ่นพี่ เพ่ือน รุ่นน้อง และบุคลากรทุกฝ่าย ทุก
ระดับในสถาบนการศึกษาและสถานพยาบาล รวมทั้งผู้อื่นในสังคม 
     ๓.๒ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจ ต่อเพ่ือนนิสิตนักศึกษาแพทย์และเพ่ือนร่วมสหวิชาชีพด้วยกัน 
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คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์พะเยาที่พึงประสงค์ (Intended outcome) 
 

๑. รู้รอบ ปฏิบัติจริง (professional Knowledge + skill) 
๒. น าคุณธรรม (professional roles and social responsibility) 
๓. มองอย่างองค์รวม (Holistic care) 
๔. ท างานเป็นทีม (interprofessional teamwork) 
๕. พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) 
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กิจกรรมจัดการเรียนรู ้
๑. สถานที่ เทคโนโลยี และทรัพยากรอ่ืนๆ 

  ๑.๑ ห้องสมุด และระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

  ๑.๒ ห้องเรียนศูนย์แพทยศาสตร์ฯ 

   ๑.๒.๑ ห้องเรียน จ านวน ๓ ห้อง + ห้อง Tele (อาคารศูนย์แพทยศาสตร์) 
และห้องเรียนตามหอผู้ป่วยต่างๆ 

   ๑.๒.๒ ห้องเรียน L๒๓-๒๕ จ านวน ๓ ห้อง (อาคารผู้ป่วยนอก) 
  ๑.๓ ห้องสื่อการเรียนการสอน  (ห้อง Skill Lab) 
  ๑.๔ ห้องสอบ OSCE ๑๒ สถานี 
  ๑.๕ ห้องประชุม จ านวน ๓ หอ้ง (อาคารศูนย์แพทยศาสตร์) 
 

๒. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่พร้อมทั้งภาระรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนและอ านาจการตัดสินใจ   
ที่ชัดเจนตามข้อก าหนดของหลักสูตร 

 - มีการจัดท าบัญชีรายชื่อให้เจ้าหน้าที่และนิสิตแพทย์ทราบ และมีการระบุความรับผิดชอบ
และความสัมพันธ์ของผู้สอนกับศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ในเวปไซต์ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ 

 

๓. มีระบบการก ากับดูแลที่เพียงพอส าหรับนักศึกษาแต่ละระดับเพ่ือให้มั่นใจในความปลอดภัยในการ
ดูแลผู้ป่วย และมีระบบจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน 
มีระบบชัดเจนในการบันทึกหลักฐานของการก ากับดูแล(log book) และมีแบบฟอร์มการบันทึก
ประวัติและการติดตามอาการผู้ป่วยที่บันทึกโดยนักศึกษาโดยเฉพาะ ไม่รวมกับข้อมูลบันทึกทาง
การแพทย์ ส าหรับนิสิตแพทย์ปี ๖ การบันทึกทุกอย่างในเวชระเบียบหรือบันทึกOPD Card ต้องมี
อาจารย์แพทย์หรือแพทย์ประจ าบ้านเซ็นต์ชื่อก ากับทุกครั้ง 

 

๔. มีการจัดท าข้อตกลงในความร่วมมือที่จะสนับสนุนกันและกันระหว่างศูนย์แพทยศาสตร์ฯและคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบที่คาดหวัง ระดับของการปฏิบัติที่อนุญาตให้
นิสิตแพทย์ท าได้ มีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับสถานะและการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ 
(Portfolio) 
 

๕. นิสิตแพทย์ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ทุกฉบับ 

 - แจ้งให้นิสิตแพทย์รับทราบนโยบายและระเบียบปฏิบัติรวมทั้ง มีระบบก ากับติดตามและ
ลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น คู่มือนิสิต ระเบียบหอพักเป็นต้น 
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๖. ศูนย์แพทยศาสตร์ฯสร้างเจตคติที่ดีในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยแก่นิสิต
แพทย์  และมีองค์กรแพทย์เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องความปลอดภัย ในด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม   
การเรียนรู้จากความผิดพลาด ระบบบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดให้นิสิตแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ การจัดปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ปีที่4 ในเรื่อง HA , RDU ,infection control, 
communication skill , patient safety เป็นต้น 

          ๖.๒ นิสิตแพทย์เข้าร่วมประชุมใน Multidisciplinary team meeting / patient care 
team / discharge planning team  
 ๖.๓ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน MM Conference / Case Conference เพ่ือให้เกิด
แนวคิดและตระหนักด้านคุณภาพและความปลอดภัย  
 ๖.๔ ก าหนดหัวข้อ patient safetyในแบบฟอร์มการเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วยทุกฉบับ 

 

๗. มีระบบการติดตามประเมินผลโปรแกรมการเรียนการสอนทางคลินิก ทั้งในด้านความรู้และคุณภาพ 
และความปลอดภัยของการให้บริการ โดยรับรู้ถึงอุบัติการณ์และผลไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดต่อผู้ป่วย
จากการกระท าของนิสิตแพทย์ 
๘. ความภาคภูมิใจ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้เป็นศูนย์แพทย์ต้นแบบ
ดีเด่นขนาดเล็กในปี ๒๕๕๘ 
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เพลงศูนย์แพทยศาสตร์นครพิงค์ 
 

นครพิงค์ นครพิงค์ นครพิงค์  ชื่อนี้งามพริ้ง สมจริงแห่งเมืองเชียงใหม่ 

แพทยศาสตร์ศึกษา ศรัทธาด้วยความตั้งใจ สามัคคีรักใคร่ ภูมิใจเพื่อพัฒนา 

 ม่วงเฟื่องฟ้า ป่าใหญ่ร่มเย็น  ดอยสุเทพเด่น เป็นศรีแห่งพระครูบา 

จงตั้งใจเพียร ยึดมั่น สติตั้งปัญญา  เพื่อวันข้างหน้า น าพาสู่ประชาไทย 

 นครพิงค์ นครพิงค์ นครพิงค์  ชื่อนี้งามพริ้ง สมจริงดั่งค าสัญญา 

งามหนักเพียงใด ไม่หวั่นอุปสรรคนานา  สมนามงามว่า เรามาจากนครพิงค์ 
 
 

ประพันธ์โดย นายแพทย์ผดุงชาติ สีหมอก 
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