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ค ำน ำ 
 

 

ประเทศไทยมีการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ โดยแพทยสภามา
ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2547 ในการด าเนินการรับรองนี้ แพทยสภามอบหมายให้กลุ่มสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท) 
ท าหน้าที่ดังกล่าว ต่อมา กสพท ด าริว่าประเทสไทยควรใช้เกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล กสพท จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 คณะท างานฯ ได้เลือกใช้
มาตรฐานสากล WFME Global Standards for Quality Improvement Basic Medical Education เป็นเกณฑ์ และ
ได้แปลเกณฑ์ WFME Global Standards for Quality Improvement Basic Medical Education. The 2012 
Revision เป็นภาษาไทยเพ่ือใช้ในการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย 
ในระยะเริ่มต้น ได้มีการน าร่องใช้เกณฑ์นี้กับคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมด 6 แห่งคือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
เวลาต่อมา กสพท ก็ได้จัดตั้ง สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) หรือ Institute for Medical 
Education Accreditation (IMEAc) ขึ้นมาท าหน้าที่ในการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองมาตรฐาน มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน และมีจุดมุ่งหมายให้ สมพ. ได้รับการรับรองจาก WFME ว่าเป็นองค์กรที่สามารถตรวจ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ได้ สมพ. ได้พัฒนาเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจประเมินเป็นระยะ เพื่อให้มีความ
ทันสมัย โดยได้ปรับเกณฑ์ที่แปลจาก The 2012 Revision มาใช้ เกณฑ์ The 2015 Revision และต่อมาได้ผนวกเอา
ข้อก าหนดตามบริบทของการจัดการศึกษาของประเทศไทยเข้าไป โดยแพทยสภาให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศ
แพทยสภาดมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 สมพ. ได้มีการอบรมบุคลากรของสถาบันผลิตแพทย์มาโดยตลอด เพ่ือให้
บุคลากรของสถาบันผลิตแพทย์เข้าใจเกณฑ์ และสถาบันผลิตแพทย์สามารถด าเนินการผลิตบัณฑิตแพทย์ได้อย่างมีคณุภาพ 
จากข้อมูลป้อนกลับ สมพ. พบว่ายังมีค าหรือข้อความบางวรรค บางตอนในเกณฑ์ภาษาไทยที่ไม่ชัดเจน และอาจท าให้เข้าใจ
คลาดเคลื่อน สมพ. จึงได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือประกอบเกณฑ์เพ่ือให้ผู้ใช้ได้เข้าใจเกณฑ์ตรงกัน เอกสารฉบับนี้เป็น
เกณฑ์ตามประกาศของแพทยสภา และมีค าอธิบายประกอบเกณฑ์ร่วมด้วยเพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการด าเนินการ 

สมพ. หวังว่าค าอธิบายประกอบเกณฑ์นี้จะเป็นประโยชน์กับสถาบันผลิตแพทย์ในการด าเนินการให้ได้ตามเกณฑ์ 
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอให้โปรดแจ้งกลับมายังสมพ. (contact@imeac.org)  สมพ. ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะได้
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
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องค์ประกอบท่ี 1: พันธกิจ และผลลัพธ ์

องค์ประกอบย่อยท่ี 1.1 พันธกิจ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

 ผลลัพธ์ในที่น้ี หมายถึง ผลการด าเนินการตามพันธกิจของสถาบัน 
สถาบัน หมายถึง องค์กรด้านการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
ส านักวิชา สถาบันการแพทย์ หรือเทียบเท่า 
- อาจเป็นอิสระ หรือเป็นส่วนหนึ่ง หรือสมทบกับมหาวิทยาลยั  
- ต้องมีบทบาทในด้านการวิจัยและการบริบาลทางการแพทย์ อาจจดั
การศึกษาทางการแพทย์ในระดับอื่นๆ หรือวิชาชีพสุขภาพอ่ืน 
- อาจใช้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และหน่วยบรบิาลทางการแพทย์
สมทบอ่ืน ๆ  

ม 1.1.1 ก าหนดพันธกิจ ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกดา้นของสถาบันซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
และความต้องการระดับสถาบัน ชาติ ภูมิภาค และสากล 

ม 1.1.2 เผยแพร่พันธกิจให้แก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสียรับทราบ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษา  
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เชน่ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพอ่ืน องค์กร
การศึกษา ผู้ป่วย ชุมชน องค์กรดา้นสุขภาพ ราชวิทยาลัย สมาคมวชิาชีพ 
ภาคส่วนท่ีเกีย่วกับระบบการบริบาลสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงสถาบันวิจัยทางการแพทย ์

 
พันธกิจของสถาบัน ต้องระบุจุดมุง่หมายและกลยุทธ์ทางการศึกษาที่จะผลติแพทย์ดังนี้ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 เกณฑ์ข้อนี้ เน้นถึงพันธกิจด้านการศึกษา  

จุดมุ่งหมาย ควรแสดงถึงตัวช้ีวัด 
ม 1.1.3 มีความรู้ความสามารถตามเกณฑม์าตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

 

ม 1.1.4 มีพื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขา
ต่างๆ ทางการแพทย ์

“ศึกษาต่อ” ตามเกณฑ์ภาษาไทยนี้ จะหมายความถึง สามารถจะท างาน 
(future career) ในด้านต่างๆ ทางการแพทย์ ได้แก่ เวชปฏิบัติ การ
บริหาร และการวจิัยทางการแพทย์ 

ม 1.1.5 มีสมรรถนะในการปฏิบัตงิานในฐานะแพทย์ ของ
ภาคสุขภาพต่างๆ 

เกณฑ์ข้อนี้จะเน้นไปท่ี roles of doctor  
ภาคสุขภาพต่างๆ หมายถึง ภาคสว่นท่ีเกี่ยวกับระบบการบริบาลสุขภาพ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันวิจัยทางการแพทย ์

ม 1.1.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับหลังปรญิญา เกณฑ์ข้อนี้จะเน้นไปท่ี post graduate medical education 
การศึกษาระดับหลังปริญญา หมายถึง บัณฑิตศึกษา แพทย์เพิ่มพูน
ทักษะ แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ หลักสตูรเฉพาะด้านเพื่อความ
ช านาญเฉพาะเรื่อง 
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ม 1.1.7 มุ่งมั่นท่ีจะมีการเรียนรูต้ลอดชีวิต การเรยีนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ความรับผิดชอบในการตดิตาม
ความก้าวหน้าด้านความรู้และทักษะของตนเองอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องโดยการประเมินทบทวน ตรวจสอบ สะท้อนคิด หรือร่วม
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพหรือการศึกษาต่อเนื่องทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

ม 1.1.8 พิจารณาว่าพันธกิจของสถาบันครอบคลมุความ
ต้องการที่จ าเป็นด้านสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพและ
ด้านอื่นๆ ท่ีสถาบันจะพึงมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 

ครอบคลุมควำมต้องกำรที่จ ำเป็นด้ำนสุขภำพของชุมชน หมายถึง 
พันธกิจที่มุ่งการพัฒนาหลักสตูรทีส่นใจปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยมี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยเฉพาะภาคส่วนด้านสุขภาพ และภาคส่วนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ความมุ่งมั่นและความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของสงัคม ผู้ป่วย ภาคส่วนด้านสุขภาพ และ
ภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องกับสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพในการให้
บริบาลสุขภาพ การให้การศึกษาทางการแพทย์ การวิจัยทางการแพทย์  
เพื่อพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ทัง้ระดับชาติและสากล และเป็นท่ี
ไว้วางใจของสังคม ทั้งนี้ข้ึนกับนโยบายของสถาบัน และความเป็นอิสระ
ของมหาวิทยาลัย 
- หากนอกเหนือการควบคุม สถาบันอาจแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม
โดยอธิบายเหตผุลของสถานการณน์ั้น และให้ความส าคัญของต่อผลที่จะ
ตามมาจากนโยบายนั้นๆ 

 
 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่าพันธกิจแสดงทิศทางต่อไปนี ้
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 1.1.1 ความส าเร็จดา้นการวิจัยทางการแพทย์ การวิจัยทางการแพทย์ ได้แก่ การวิจัยในด้านชีววิทยาทางการแพทย์ขั้น

พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิก การวจิัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

พ 1.1.2  ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญระดับนานาชาติ  รวมถึง
ผลของความไม่เท่าเทียม 

ความไมเ่ท่าเทียม หมายถึง ความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมที่
ส่งผลต่อสุขภาพ 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1.2 ควำมเป็นอิสระและกำรมีเสรีภำพทำงวิชำกำรของสถำบัน 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการ 
ก าหนดนโยบายและน าไปปฏิบัติ โดยให้คณาจารย์/บุคลากรด้านวิชาการ*  และการบริหารจัดการ รับผิดชอบด้าน 
(*บุคลากรด้านวิชาการครอบคลุมถึงอาจารย์ และบุคลากรที่มีบทบาทในการศึกษา) 
 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 ความเป็นอิสระของสถาบัน หมายถึง 
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ความเป็นอิสระอย่างเหมาะสมจากรัฐ และองค์กรที่เกีย่วข้องในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบหลกัสูตร การวัดและประเมินผล การ
รับนักศึกษา การเลือกและรับบุคลากร การจ้างงาน การวิจัย และการ
จัดสรรทรัพยากร 

ม 1.2.1 การออกแบบหลักสูตร  

ม 1.2.2  การใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรที่จ าเป็นใน
การด าเนินการหลักสตูร 

 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่าบุคลากรและนสิิตนักศึกษามีเสรภีาพทางวิชาการที่เกี่ยวกับ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 เสรภีาพทางวิชาการ หมายถึง ความอิสระอย่างเหมาะสมในการแสดง

ความคิดเห็น การแสวงหาค าตอบ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรและนักศีกษา 

พ 1.2.1 หลักสตูร การแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างต่อหลักสูตรที่ใช้อยู่ 
พ 1.2.2 การน าความรู้ใหม่มาใช้ในการเรยีนการสอนโดย
ไม่ขยายหลักสูตร 

การใช้ผลงานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อสอนเนื้อหาเฉพาะบางเรื่องโดยไม่ขยาย
หลักสตูร 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1.3 ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้องก าหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ ให้ครอบคลมุประเด็น ต่อไปนี้ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 ผลลัพธ์ทางการศึกษา หมายถึง ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะ 

และเจตคติที่นสิิตนักศึกษาสามารถแสดงออกได้เมื่อสิ้นสุดการเรยีนรู้  
โดยครอบคลุม (ก) ด้านชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน(ข) ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ค) จริยศาสตร์ และกฏหมายทาง
การแพทย์ (ง) เวชปฏิบัติคลินิก ได้แก่ ทักษะทางคลินิกท่ีเกี่ยวข้องกับ
การตรวจวินจิฉัย หัตถการ ทักษะการสื่อสาร การรักษาและป้องกัน
โรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู การให้เหตผุลและแก้ปญัหาทาง
คลินิก (จ) ความสามารถในการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และการแสดงออก
ถึงความเป็นวิชาชีพท่ีเกี่ยข้องกับบทบาทต่าง ๆ ของแพทย์ 

ม 1.3.1 ผลสัมฤทธ์ิ ตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทยสภา 

 

ม 1.3.2 พื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขา
ต่างๆ ทางการแพทย ์

มีพื้นฐานเหมาะสมทีส่ามารถจะท างานในด้านต่าง ๆ ทางการแพทย ์

ม 1.3.3 บทบาทของบัณฑิตแพทย์ในภาคสุขภาพ  

ม 1.3.4 การศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา  
ม 1.3.5 ความมุ่งมั่นต่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต ความมุ่งมั่น และทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ม 1.3.6 ความจ าเป็นด้านสุขภาพของชุมชน และระบบ
บริบาลสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอ่ืนๆ ต่อสังคม 

 

ม 1.3.7 สถาบันต้องท าให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษามี
ความประพฤติทีเ่หมาะสมต่อเพื่อน บุคลากรของสถาบัน 
บุคลากรทางการแพทย์อื่นรวมถึงผู้ป่วยและญาต ิ

ความประพฤติของนิสตินักศึกษาที่เหมาะสม หมายถึง ความประพฤติ
ที่ถูกก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของนิสิตนักศึกษา 

ม 1.3.8 สถาบันต้องเผยแพรผ่ลลพัธ์ทางการศึกษาให้แก่
สาธารณะได้รบัทราบ 

 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 1.3.1 ระบุและแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของ
บัณฑิตกับผลลัพธ์ของแพทย์หลังปริญญา 
 

 

พ 1.3.2 ระบุผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ต้องการ ของการมี
ส่วนร่วมของนิสตินักศึกษาในการท างานวิจัยทางการ
แพทย ์

 

พ 1.3.3 ก าหนดผลลัพธ์ทางการศกึษาที่ต้องการของ
บัณฑิตใหม้ีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญระดับ
นานาชาติ 

 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1.4  กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดพันธกจิของสถำบัน 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 การมีส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจของสถาบัน หมายถึง การ

ก าหนดพันธกิจและผลการด าเนินการของสถาบัน 
ม 1.4.1 ท าให้เช่ือมั่นได้ว่ามีผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลัก* มี
ส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจ และผลลัพธ์ทางการศึกษา 
(คุณสมบัติบณัฑิตที่พึงประสงค์) 
(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอาจประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารคณะ คณะกรรมการหลักสตูร ผู้แทนผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิต
นักศึกษา) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั อย่างน้อยต้องประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน คณะกรรมการหลกัสูตร ผู้แทนบุคลากร และผู้แทน
นิสิตนักศึกษา 

ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควร 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 1.4.1 ท าให้เช่ือมั่นได้ว่าการก าหนดพันธกิจ และผลลัพธ์
ทางการศึกษา (คุณสมบัติบณัฑิตที่พึงประสงค์) ได้น า
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ข้อมูลจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีที่ส าคัญอื่นๆ* มาพิจารณา
ด้วย 
(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย ผู้แทน
คณาจารย์และบุคลากรสายบริหาร ผู้แทนจากกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทน
สมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ นักการศึกษาระดับบณัฑติ
วิทยาลัย) 
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องค์ประกอบท่ี 2: หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.1  รูปแบบหลักสูตรและวิธกีำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน  
สถาบันต้อง 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 2.1.1 ก าหนดรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวม   
 

รูปแบบของหลักสตูรในภาพรวม หมายถึง หนังสือหลักสูตร (มคอ.2) 
ซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะของหลักสตูร รวมถึงผลการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ ประมวลรายวิชา วัตถุประสงค์ทางการศึกษา ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้และประเมินผล 
(มคอ.3 และ 4)  
(ดู ข้อ ม 1.3 2.2-2.6 และ 3.1 ด้วย) 
หลักสตูร ควรระบรุูปแบบที่ใช้ เช่น discipline-based, problem-
based, system-based, outcome-based เป็นต้น และการ
ออกแบบเป็น module หรือ spiral  
สถาบันควรใช้หลักการที่ทันสมยัในการออกแบบหลักสูตร 
หลักฐาน: มคอ.2 มคอ.3 และ 4 

ม 2.1.2 แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรและวิธีการจดัการเรียน
การสอน สามารถกระตุ้น เตรียม ส่งเสริม ให้นิสตินักศึกษา
มีความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  
 

การจัดการเรยีนการสอน เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนกลุ่ม
ย่อย PBL, Case-based learning, peer-assisted learning การ
สอนภาคปฏิบัติ การสอนในห้องปฏิบัติการ การสอนข้างเตียง การ
สาธิต การสอนทักษะทางคลินิก การฝึกภาคสนามในชุมชน และการ
เรียนการสอนผา่นสื่อสารสนเทศ เป็นต้น 
สถำบันต้องแสดงให้เห็นว่ำ สถาบันใช้หลักสูตรและวิธีจดัการเรียน
การสอนใดท่ีส่งผลให้นิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบในกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง  

ม 2.1.3 ท าให้เช่ือมั่นได้ว่าหลักสูตรมีการจดัการศึกษาโดย
ค านึงถึงความเสมอภาค (โดยไม่ค านึงถึง เพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา เพศสภาพ เศรษฐกิจสังคม และข้อจ ากัดทางกาย) 

ต้องแสดงผลให้เห็นว่าใหส้ถาบัน มีการจัดการดูแลบุคลากรและนสิติ
นักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ให้การดูแลผูเ้รียนในโครงการตา่งๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงความเช่ือทางศาสนา ส่วนข้อจ ากัด
ทางสุขภาพให้เป็นไปตามข้อก าหนดของวิชาชีพ/สถาบัน ซึ่งต้องแจ้ง
ให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควร 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 2.1.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าหลักสตูรสามารถเตรียมนิสติ
นักศึกษาให้มีทักษะในการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

ดูค าอธิบาย ม.1.1.7  
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องค์ประกอบย่อยท่ี 2.2 วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน  
สถาบันต้องจัดการเรยีนการสอนตลอดหลักสูตร ที่ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 2.2.1 หลักการทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว อาศัยคณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านที่ก าหนด ต้องเป็นภาคบังคับในหลักสูตร เช่น 
จัดให้มีรายวิชาหรือหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย และ
หมายความรวมถึง สถาบันต้องจัดให้ผู้เรียนท าวิจัย หรือมสี่วนร่วมใน
โครงการวิจัยขนาดเล็กสามารถนับงานวิจัยท้ังรายบุคคลและรายกลุม่
ได้ โดย 

ม 2.2.2 วิธีวิจัยทางการแพทย ์
ม 2.2.3 เวชศาสตร์เชิงประจักษ ์

 
ส าหรับเกณฑ์ ม 2.2.1 – ม 2.2.3 ให้ดูค าอธิบายดังนี้ “This training would be a compulsory part of the curriculum and would 
include that medical students conduct or participate in minor research projects.” 
 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควร 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 2.2.1 จัดหลักสูตรให้นิสิตนักศกึษามีส่วนร่วมในงานวิจัย
ต้นฉบับหรืองานวิจัยเชิงลึก 
 

หลักสตูรอาจด าเนินการ โดยจัดเปน็รายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกที่
ผู้เรยีนมีส่วนในการท าวิจัยชนิด analytic and experimental 
studies โดยต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรยีนในการสร้างองค์ความรู้ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะ
นักวิจัย 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.3 วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พ้ืนฐำน 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เหน็และสอดแทรกองค์ประกอบและความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 การระบุใหเ้ห็น หมายถึงสามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร 

การสอดแทรก อาจแสดงให้เห็นจากในรายวิชาเฉพาะตามประเด็นที่
ก าหนด หรือปรากฏหัวเรื่องฯ ในตารางสอนของรายวิชาใดๆ 

ม 2.3.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานท่ีจะท าให้เข้าใจ 
และน าไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางคลินิก  
 

วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน หมายความถึงเนื้อหาวิชาทีค่รอบคลมุ 
anatomy, biochemistry, biophysics, cell biology, genetics, 
immunology, microbiology, molecular biology, pathology, 
pharmacology and physiology ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
หลักสตูร และบริบทของท้องถิ่น  

ม 2.3.2 แนวคิดและวิธีการที่จ าเปน็ท่ีจะแสวงหา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคลินิก 

แนวคิดและวิธีการ หมายถึง หลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่น าเอาไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางคลินิกได้  
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ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควรด าเนินการหลักสูตรให้สามารถปรับแก้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เข้ากับ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 2.3.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คลินิก 
 

หลักสตูร ในระดับรายวิชา ต้องแสดงเนื้อหาท่ีปรับเปลี่ยน จากเดิม
อย่างไรบ้าง ตามประเด็นท่ีระบุในเกณฑ์ (เช่นท่ีระบุใน มคอ.3 หรือ 
4) 

พ 2.3.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.4 พฤติกรรมศำสตร์ สังคมศำสตร์ และเวชจริยศำสตร์ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เหน็และมีการสอดแทรกเนื้อหาในดา้นต่อไปนี้ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 ระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนือ้หาวิชา 

- เนื้อหาวิชาในกลุ่มนี้ต้องประกอบด้วยความรู้ แนวคิด วิธีการ ทักษะ
และเจตคติที่จ าเป็น เพื่อสร้างความเข้าใจสาเหตุ การกระจายและผล
ของปัญหาสุขภาพ (ท่ีเนื่องมาจากประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประชากรศาสตร์ และวัฒนธรรม) รวมทั้งความรู้ที่เกีย่วข้องกับระบบ
บริบาลสุขภาพระดับชาติและสิทธิผู้ป่วย  
- ความรู้ในหมวดนี้จะท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการ
ด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ประสิทธิผลของการสื่อสาร 
ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกและจริยธรรมในเวชปฏิบัติ 

ม 2.4.1 พฤติกรรมศาสตร ์ พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมายความรวมถึง 
biostatistics, community medicine, epidemiology, global 
health, hygiene, medical anthropology, medical 
psychology, public health and social medicine 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของหลักสตูร และบริบทของท้องถิ่น 

ม 2.4.2 สังคมศาสตร ์

ม 2.4.3 เวชจริยศาสตร ์ เวชจริยศาสตร์ หมายความรวมถึงประเด็นทางจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น ค่านิยม สิทธิ และความรับผิดชอบท่ีมี
ผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของแพทย์ เป็นต้น 

ม 2.4.4 นิติเวชศาสตร์* (*ครอบคลุมกฎหมายทาง
การแพทย์) 

กฎหมายทางการแพทย์ หมายความรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริบาลและบริการสุขภาพ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการผลติ/ใช้เวชภณัฑ์
และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
เนื้อหาทางนิติเวชศาสตร์ ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการจดัการเรียนการ
สอนในหลักสตูร ซึ่งอาจระบุในระดับคลินิก หรือตามความเหมาะสม 
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ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควรจดัหลักสูตรที่มีการปรบัแก้เนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และเวชจริยศาสตร์ ให้เข้ากับ 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 2.4.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คลินิก 

หลักสตูร ในระดับรายวิชา ต้องแสดงเนื้อหาท่ีปรับ เปลี่ยน จากเดิม
อย่างไรบ้าง ตามประเด็นท่ีระบุในเกณฑ์ (เช่นท่ีระบุใน มคอ. ๓/๔) 

พ 2.4.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

หลักสตูร ในระดับรายวิชา ต้องแสดงเนื้อหาท่ีปรับ เปลี่ยน จากเดิม
อย่างไรบ้าง ตามประเด็นท่ีระบุในเกณฑ์ (เช่นท่ีระบุใน มคอ. ๓/๔) 

พ 2.4.3 การเปลีย่นแปลงในบริบทของประชากรและ
วัฒนธรรม 

หลักสตูร ในระดับรายวิชา ต้องแสดงเนื้อหาท่ีปรับ เปลี่ยน จากเดิม
อย่างไรบ้าง ตามประเด็นท่ีระบุในเกณฑ์ (เช่นท่ีระบุใน มคอ.3 หรือ 
4) 
 
บริบทประชากร รวมถึงสถิติทางประชากร และประชากรศาสตร์ใน
แง่มุมที่เกียวข้อง  

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.5 วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิกและทักษะทำงคลินิก 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เหน็และมีการสอดแทรกเนื้อหาทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิกให้เปน็ไปตามบริบทของประเทศเพื่อท าให้
เชื่อมั่นได้ว่านสิิตนักศึกษา 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 การระบุใหเ้ห็น หมายถึงสามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร 

การสอดแทรก อาจแสดงให้เห็นจากในรายวิชาเฉพาะตามประเด็นที่
ก าหนดในเกณฑ์ 2.5.1-2.5.3 หรอืปรากฏหัวเรื่องฯ ในตารางสอน
ของรายวิชาใดๆ  
ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า หมายถึงการแสดงว่ามีผลการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดดังกล่าวด้วย  
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก หมายความถึงเนื้อหาวิชาทางคลินิก 
ครอบคลมุ anesthetics, dermatology, diagnostic radiology, 
emergency medicine, general practice/family medicine, 
geriatrics, OB-GYN, internal medicine with subspecialties, 
laboratory medicine, medical technology, neurology, 
neurosurgery, oncology and radiotherapy, ophthalmology, 
orthopedic surgery, oto-rhino-laryngology, pediatrics, 
palliative care, physiotherapy, rehabilitation medicine, 
psychiatry, surgery with subspecialties and venereology 
(STD) รวมถึง final modules เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
แพทย์ฝึกหัด ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพาะของหลักสูตร และบริบท
ของท้องถิ่น  

ม. 2.5.1 มีความรู้และทักษะทางคลินิกและวิชาชีพท่ี
เหมาะสมส าหรบัประกอบวิชาชีพในอนาคต  
 

ทักษะทางคลินิก หมายความรวมถึง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย 
การสื่อสาร procedures and investigations, emergency 
practice, prescription and treatment practices  
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ทักษะทางวิชาชีพ หมายความรวมถึง patient management skill, 
ทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม และ Interprofessional 
education/training  
เหมาะสมส าหรบัประกอบวิชาชีพ หมายความรวมถึง การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมการสรา้งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการบริบาลผู้ป่วย  

ม 2.5.2 จัดเวลาในสดัส่วนท่ีเหมาะสม (ประมาณหนึ่งใน
สามของหลักสูตร) ส าหรับการฝึกปฏิบัติกับผูป้่วยในบริบท
ทางคลินิกท่ีสอดคล้องกับหลักสตูร 

การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย หมายรวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาด้วยความถี่ที่เหมาะสม  
สถาบันต้องแสดงหลักฐาน rotation และจ านวนนักศึกษา:ผู้ป่วย:
อาจารย์ ให้ได้ไมต่่ ากว่าท่ีก าหนด ในภาคผนวก ข (ดูภาคผนวก ข 
หัวข้อโรงพยาบาลหลัก) 
ให้ตรวจสอบกับองค์ประกอบท่ี 6 
ส าหรับการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย ใหน้ับระยะเวลาการเรียนการสอน
ระดับคลินิก (ท้ังทฤษฎีและปฏบิัต)ิ 

ม 2.5.3 มีประสบการณ์ในด้านการสรา้งเสริมสุขภาพและ
เวชศาสตร์ป้องกัน 

 

ม 2.5.4 ระบรุะยะเวลาที่ชัดเจนในการเรยีนการสอนสาขา
หลักทางคลินิก (เป็นไปตามบริบทของประเทศ) 

สาขาหลักทางคลินิก หมายถึง internal medicine with 
subspecialties, surgery with subspecialties, OB-GYN, 
pediatrics orthopedics and emergency medicine  
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขาหลักทางคลินิก  
หมายถึงสถาบันต้องจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรูด้ังนี้ 
ส าหรับ internal medicine ไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห ์
Surgery including orthopedics ไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห ์
OB-GYN และ pediatrics ไม่น้อยกว่าสาขาละ 8 สัปดาห ์
Emergency medicine ไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง 
จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตรค์รอบครวั ทั้งนี้ระยะเวลาเรยีนพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 

ม 2.5.5 จัดการเรยีนการสอนทางคลินิกท่ีเหมาะสมโดย
ค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ป่วย 

เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ให้เป็นไปตาม WHO 
patient safety curriculum 
สถาบันต้องแสดงให้เห็นจากในรายวิชาเฉพาะ หรือปรากฏหัวเรื่องฯ 
ในตารางสอนของรายวิชาใดๆ รวมทั้งต้องมีการก ากับดูแลในระหว่าง
การฝึกปฏิบัต ิ

  
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
ในหลักสูตร สถาบันควรปรับแกเ้นือ้หาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 2.5.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คลินิก 

หลักสตูร ในระดับรายวิชา ต้องแสดงเนื้อหาท่ีปรับ เปลี่ยน จากเดิม
อย่างไรบ้าง ตามประเด็นท่ีระบุในเกณฑ์ (เช่นท่ีระบุใน มคอ.3 หรือ 
4) 



47/78 
  

พ 2.5.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

หลักสตูร ในระดับรายวิชา ต้องแสดงเนื้อหาท่ีปรับ เปลี่ยน จากเดิม
อย่างไรบ้าง ตามประเด็นท่ีระบุในเกณฑ์ (เช่นท่ีระบุใน มคอ.3 หรือ 
4) 

พ 2.5.3 นิสิตนักศึกษาทุกคนได้ดแูล/ฝึกปฏิบัติกบัผู้ป่วย
ตั้งแต่ช่วงต้นของหลักสูตร และมีสว่นร่วมในการบริบาล
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ 

สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่านสิิตนักศึกษาทุกคนได้ดูแล/ฝึกปฏิบตัิ
กับผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงต้นของหลักสูตร และมสี่วนร่วมในการบริบาล
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ 
การดูแล/ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยตั้งแตช่่วงต้นของหลักสูตรอาจเกิดขึ้นใน 
primary care setting และรวมถงึการซักประวตัิ การตรวจร่างกาย
และการสื่อสาร รวมถึงการบริบาลผู้ป่วยใน community setting 
ภายใต้การก ากับดูแล 

พ 2.5.4 จัดโครงสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของการฝึก
ทักษะทางคลินิกให้ตรงตามระยะของการศึกษา 

 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.6 หลักสูตร: โครงสร้ำง องค์ประกอบ และรอบเวลำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 2.6.1 อธิบายเนื้อหา ขอบเขต ล าดับและความต่อเนื่อง
ของรายวิชาและส่วนประกอบอ่ืนๆ ของหลักสูตร เพื่อท า
ให้เช่ือมั่นได้ว่ามีการเช่ือมโยงอย่างเหมาะสมระหว่าง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน พฤติกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควรจดัหลักสูตรที ่
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 2.6.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการบรูณาการในแนวราบของ
ศาสตร์ สาขาวิชา และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน 

ท าให้เชื่อมั่นหมายความวา่มีการบรูณาการดังกล่าวอยา่งทั่วถึง แสดง
ให้เห็นโดยมีชั่วโมงสอน หรือหัวเรือ่ง หรือรายวิชา หรือรูปแบบ
หลักสตูร 
ตัวอย่างการบูรณาการในแนวราบทางปรีคลินิก เช่น การบูรณาการ
ระหว่าง anatomy, biochemistry and physiology 
ตัวอย่างการบูรณาการในแนวราบทางคลินิก เช่นการบูรณาการ
ระหว่าง medicine และ surgery ในหัวข้อ medical and surgical 
gastroenterology หรือ nephrology and urology หรือระหว่าง
รายวิชาอื่นตามความเหมาะสม 

พ 2.6.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการบรูณาการในแนวตั้งของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกร่วมกับวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐานตลอดจนพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ท าให้เชื่อมั่นหมายความวา่มีการบรูณาการดังกล่าวอยา่งทั่วถึง แสดง
ให้เห็นโดยมีชั่วโมงสอน หรือหัวเรือ่ง หรือรายวิชา หรือรูปแบบ
หลักสตูร 
ตัวอย่างการบูรณาการในแนวตั้ง เช่น การบูรณาการระหว่าง 
metabolic disorder and biochemistry หรือ cardiology and 
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cardio-vascular physiology หรือระหว่างรายวิชาอื่นตามความ
เหมาะสม เป็นต้น 

พ 2.6.3 เปิดโอกาสให้มีรายวิชาเลอืก และก าหนดสัดส่วน
ระหว่างรายวิชาหลักและรายวิชาเลือกในหลักสตูรให้
สมดลุ 

- สมดลุ ตามข้อเสนอแนะของการประชุมแพทยศาสตรศึกษา
แห่งชาติครั้งที่ 8 เสนอให้หลักสตูรมีรายวิชาเลือกอย่างน้อย 
12 สัปดาห์ (ไม่นับวิชาเลือกเสรีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
ทั้งนี้ให้พิจารณาจัดวิชาเลือกหลังจากท่ีนักศึกษามี
ประสบการณ์ในการเรียนช้ันคลินกิมาระยะหนึ่งแล้ว 

พ 2.6.4 อธิบายความเกี่ยวพันของการแพทย์แผนปัจจุบัน
กับการแพทย์แบบเตมิเตม็เช่น การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์แบบตะวันออก การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

ความเกี่ยวพัน หมายความรวมถึง การประสานหลักการและแนวคดิ
ของการแพทย์แบบเติมเต็มกับการแพทย์ปัจจุบัน อาจแสดงให้เห็น
โดยมีกิจกรรม ช่ัวโมงสอน หัวเรื่อง รายวิชา conference, bedside 
teaching หรืออ่ืนๆ (ผู้ประเมินอาจจะทวนสอบกับผูเ้รียน) 

  
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.7 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 2.7.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้น าสถาบัน (คณบดี) โดยให้มีอ านาจหนา้ที่
และความรับผดิชอบในการวางแผนและด าเนินการ
หลักสตูร เพื่อท าให้เชื่อมั่นได้ว่าบณัฑิตบรรลุผลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีพึงประสงค ์

การบริหารหลักสูตร เป็นการควบคุมและก ากบักฎและกติกา ซึ่ง
ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมถงึ
การก ากับดูแล การจัดการเรียนการสอน การก าหนดหัวเรื่อง 
ตารางสอน วัตถุประสงค์ของรายวชิา/ภาควิชา ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และรูปแบบของหลักสูตร ในล าดับความส าคญัที่สูงกว่า
ความต้องการของรายวิชาหรือภาควิชา (ให้ priority ของ
วัตถุประสงค์และรูปแบบของหลักสูตร ก่อนความต้องการของ
รายวิชาหรือภาควิชา) และพิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 
1.2  

 
ทั้งนี้หน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรควรครอบคลมุการการ
จัดหาและการจดัสรรทรัพยากร ในการวางแผน การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินรายวิชาและการประเมินหลักสูตร 

ม 2.7.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มผีู้แทนของ
อาจารย์และนิสตินักศึกษา 

ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามคีณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่มผีู้แทนของ
อาจารย์และนิสตินักศึกษา โดยแสดงให้เห็นว่ามีรายชื่อและมรีายงาน
การประชุม 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควร 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 2.7.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วางแผนและน านวตักรรมการศึกษามาใช้ในหลักสูตร 

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีความส าคัญเพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ การปฏิบตัิการ เพื่อสร้างคณุค่า
ใหม่ให้กับผู้เรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นวัตกรรมอาจเกิดจากความรู้ของบุคลากร สถาบันหรือสถาบันอื่น 
หรือจากการดัดแปลงนวัตกรรมของแหล่งอื่น โดยไมจ่ าเป็นต้องเป็น
สิ่งที่ใหม่ที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแบบก้าวกระโดดของ
การศึกษา  

พ 2.7.2 ก าหนดให้มีผู้แทนจากผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่ส าคัญ
อื่นๆ*เป็นกรรมการบริหารหลักสตูร  

 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย ผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้แทนของโรงพยาบาลร่วม
ผลิต ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนของสหสาขา ผู้แทนภาค
ประชาชน ผู้แทนชุมชน) 

ส าหรับผู้แทนของของสถาบันร่วมผลิต ระดับโรงพยาบาลหลัก หรือ
สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก เชน่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทางคลนิิก 
ให้ถือเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.8 ควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กบัเวชปฏิบัติและภำคสุขภำพ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 2.8.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการด าเนินการเพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างหลักสูตรและการฝึกอบรมหรือเวชปฏิบตัิภายหลัง
จากจบการศึกษา 

การด าเนินการเพื่อเชื่อมโยง หมายถึงการแสดงความสัมพันธ์ของ
ปัญหาสุขภาพ กับการก าหนดผลการเรยีนรู้ ตามบริบทของพื้นที่ 
ประเทศ ภมูิภาค และโลก และสมัพันธก์ับการฝึกอบรมหรือเวช
ปฏิบัติภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 
การฝึกอบรมภายหลังจากส าเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตศึกษา 
และการศึกษาระดับหลังปริญญา แพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์เฉพาะ
สาขาต่างๆ หลักสตูรเฉพาะด้านเพือ่ความช านาญเฉพาะเรื่อง และ
การศึกษาต่อเนื่อง (CPD/CME) 

 
 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการหลักสูตร 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 2.8.1 ได้แสวงหาข้อมลูจากสภาพแวดล้อมการท างานท่ี
บัณฑิตแพทย์จะไปปฏิบัติงานเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตร 

 

พ 2.8.2 ได้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อ
ความคิดเห็นของชุมชนและสังคม 
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องค์ประกอบท่ี 3: กำรประเมินผลนิสิตนักศึกษำ 
องค์ประกอบย่อยท่ี 3.1 วิธีกำรประเมินผล 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

 วิธีกำรประเมินผล ควรพิจารณาถงึความเหมาะสมของ 1) สัดส่วน
ระหว่างการประเมินแบบ formative กับ summative 2) จ านวน
ครั้งของการสอบ 3) สัดส่วนระหวา่งการสอบข้อเขียนกับการสอบวิธี
อื่น 4) การตัดสินผลการศึกษาแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 5) การ
เลือกใช้วิธีการประเมินผลรปูแบบอื่น เช่น portfolio, log book, 
OSCE และ miniCEX เป็นต้น ทั้งนี้ควรครอบคลุมไปถึงระบบการ
ตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในการประเมินผล 
กำรประเมินแบบ formative assessment เป็นการประเมินเพื่อ
บอกความก้าวหน้าของผู้เรยีน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างศึกษา
รายวิชานั้น ๆ หรือ ระหว่างช่วงเวลาของภาคการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ 
การประเมินแบบ formative จะต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญัร่วมด้วย
เสมอ น่ันคือการให้ข้อมลูป้อนกลบั ซึ่งอิงผลลัพธ์การประเมินแบบ 
formative นั่นเอง  
 กำรประเมินแบบ summative assessment เป็นการประเมินเพือ่
ตัดสินผลการเรียนของรายวิชานั้น ๆ หรือผลการเรียนปลายภาค
การศึกษานั้น ๆ ท้ังนี้ การประเมินแบบ summative มักจะเป็นการ
ประเมินเพื่อตัดสินได้-ตกผา่น-ไมผ่า่น หรือคัดผูเ้รียนขึ้นในช้ันเรียนที่
สูงขึ้น 
MiniCEX (Mini-clinical Evaluation Exercise) หมายถึง การ
ประเมินในขณะปฏิบัติงานจริง (workplace-based assessment) 
รูปแบบหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ประเมินทักษะย่อยทางคลินิก 
(เช่น การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การให้ค าปรึกษาแนะน า ฯลฯ) 
ความเป็นวิชาชีพ และเจตคติ โดยใช้เวลาสั้น ๆ มีแบบฟอร์มในการ
ประเมินท่ีชัดเจน หลังจากการประเมินสิ้นสุด ผู้ประเมินจะให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้ถูกประเมินเพื่อให้เกดิการพัฒนา  
Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานและผลงานของ
นิสิตนักศึกษาในเชิงปริมาณและคณุภาพที่รวบรวมจากการเรียนใน
ช้ันเรียน การลงมือปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจ าลอง ผู้ป่วย
จริง ชุมชน และการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร แฟ้มสะสมผลงานจะ
บอกถึงความส าเรจ็ของผู้เรยีนและโอกาสในการพัฒนาต่อ บอกถึง
การเรยีนรู้และความสามารถของผู้เรยีน ตลอดจนบอกถึงความ
คิดเห็นท่ีมตี่อผลงานตนเองแตล่ะช้ิน 

ม 3.1.1 ก าหนด ระบุ และเผยแพร่หลักการ วิธีการ และ
วิธีปฏิบัติ ที่ใช้ในการประเมินผลนสิิตนักศึกษา ซึ่งรวมถึง
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การก าหนดเกณฑส์อบผ่าน การตดัเกรด และเง่ือนไขการ
สอบซ่อม  

ม 3.1.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า การประเมินผลครอบคลมุทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ

 

ม 3.1.3 ใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่
หลากหลายตรงตามหลักการประเมิน*  
(*a combination of validity, reliability, education 
impact, acceptability and efficiency of the 
assessment methods and formats) 
 

หลักการประเมินหมายถึง การเลือกใช้วิธีการและรูปแบบการ
ประเมินผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  
validity ความตรง หมายถึงคุณลกัษณะของเครื่องมือประเมินท่ี
สามารถแปลความหมายของผลการประเมินว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การศึกษาหรือไม่ อยา่งไร 
reliability ความเที่ยง หมายถึง คณุลักษณะของเครื่องมือประเมินที่
สามารถให้ผลที่คงเดิมเมื่อน ามาประเมินซ้ า 
feasibility การน ามาปฏิบตัิได้จรงิ หมายถึง เครื่องมือประเมินท่ี
สามารถน ามาใช้ไดจ้ริงในบริบทของสถาบัน โดยปราศจากข้อจ ากัด 
acceptability การยอมรับได้ หมายถึง การยอมรับของผู้บริหาร 
คณาจารย์ นิสตินักศึกษา ต่อการน าเครื่องมือประเมินมาใช้ 
educational impact ผลกระทบต่อการเรียนรู้นสิิตนักศึกษาในการ
น าเครื่องมือประเมินใช้ ซึ่งอาจจะเป็นเชิงบวกหรือลบก็ได้ 

ม 3.1.4 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าวิธีการและผลการประเมิน
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือสถาบนัขัดแย้งกับความน่าเชื่อถือของผล
การประเมิน เช่น อาจารย์ผู้ประเมนิเป็นเครือญาติกับผู้เรยีน สถาบัน
ได้ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์ผ่านการประเมิน เป็นต้น ทั้งนี้อาจ
แสดงเอกสารที่ส าแดงการปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนของ
กรรมการ 

ม 3.1.5 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าการประเมินผลมคีวามโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้จากผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

 

ม 3.1.6 มีระบบอุทธรณผ์ลการประเมิน  
 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 3.1.1 มีหลักฐานและการประเมินความเที่ยงและความ
ตรงของวิธีการประเมินผล (ทุกรายวิชา)  

ประเมิน validity และ reliability ของวิธีการประเมินผลและบันทกึ
เป็นหลักฐาน  
โดยใช้กระบวนกำรประกันคุณภำพกับกำรประเมินผลอย่ำง
เหมำะสม 

พ 3.1.2 น าวิธีการประเมินผลแบบใหม่มาใช้ตามความ
เหมาะสม 

 

พ. 3.1.3 ส่งเสริมให้ใช้ผู้ประเมินจากภายนอก  
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องค์ประกอบย่อยท่ี 3.2 ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงกำรประเมินผลและกำรเรียนรู้ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้องใช้หลักการและวิธีการประเมินผลซึ่ง  
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 หลักกำร วิธีกำร และกำรด ำเนินกำรประเมินผล หมายถึง การ

ประเมินสัมฤทธ์ิผลของนิสิตนักศึกษา และควรครอบคลมุการประเมนิ
ในทุกด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ

ม 3.2.1 สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์
และรูปแบบการสอนอย่างชัดเจน 

 

ม 3.2.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่านสิิตนักศึกษาบรรลุผลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีพึงประสงค ์

 

ม 3.2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสตินักศึกษา วิธีการ เครื่องมือ กระบวนการที่เมื่อใช้แล้วท าให้เกิดประโยชน์ด้าน
การเรยีนรู้ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การก าหนดสดัส่วนท่ีเหมาะสม
ของข้อสอบ การแจ้งผลสอบโดยระบุจุดแข็งหรือจดุอ่อนของผู้เรียน 
การเฉลยข้อสอบ เป็นต้น 

ม 3.2.4 จัดให้มีความสมดลุที่เหมาะสมระหว่างการ
ประเมินความก้าวหน้า และการประเมินผลแบบรวบยอด
เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และตัดสินความก้าวหน้า
ของนิสิตนักศึกษา  
 

สมดุล คือ มีความเหมาะสม ระหว่างการประเมินแบบ formative 
กับ summative เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนสิิตนักศึกษาในการเรียนรู้
และส าหรับผู้สอนในการตัดสินความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา 
ทั้งนี้การตัดสินความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษาควรประกอบด้วยการ
ก าหนดผลการเรียนรู้รายทางระหว่างการศึกษาในหลักสตูร 
(milestones) และการประเมินผลที่สอดคล้องกัน ความสมดุล คือ 
ควรแสดงให้เห็นว่า การประเมิน formative ท าให้ผู้เรียนรู้จุดแข็ง 
และจุดอ่อนของตนเอง จนสามารถปรับปรุงตนเองให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เพื่อถูกประเมิน summative 
ความสมดุล แสดงท้ังภายในรายวชิา ระหว่างรายวิชา และระหวา่ง
ช้ันป/ีphase 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย  
พ 3.2.1 ปรับจ านวน ลักษณะ และเนื้อหาของข้อสอบ 
เพื่อส่งเสริมให้นิสตินักศึกษามีความรู้และเกิดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  
 

การปรับจ านวนครั้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบต่อกระบวนการ
เรียนรู้ เช่น สอบบ่อยเกินไปจนนิสตินักศึกษาพะวงกับการสอบ
มากกว่าการเรียนรู้ หรือสอบน้อยครั้งแต่วัดเนื้อหาปริมาณมาก  
การปรับรูปแบบการสอบเพื่อส่งเสริมให้นิสตินักศึกษาเกิดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ควรพิจารณาใช้การสอบแบบบรูณาการ แต่ยังคง
สามารถวัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ในระดับท่ีเหมาะสม 

พ 3.2.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า ได้มีการน าผลการประเมินไป
ป้อนกลับแก่นิสิตนักศึกษาอย่างจ าเพาะ สร้างสรรค์ เป็น
ธรรม และทันกาล  
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องค์ประกอบท่ี 4 : นิสิตนกัศึกษำ 
องค์ประกอบย่อยท่ี 4.1 นโยบำยรับเข้ำและกำรคัดเลือกนสิิตนักศกึษำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 4.1.1 ก าหนดนโยบายรับเข้าตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง
จัดท าระเบียบการเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกที่ชัดเจน มี
ความโปร่งใสและยุติธรรม และน าไปปฏิบตัิได ้

นโยบายการรับเข้าต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนนสิิต
นักศึกษาท่ีรับเข้าต้องเป็นไปตามศกัยภาพที่ไดร้ับการรับรอง 
นโยบาย: ควรอ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ
ประกาศของสถาบันในการรับและการคัดเลือกนิสตินักศึกษา (มี
วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผูส้มัคร หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
คัดเลือก) 

ม 4.1.2 ก าหนดนโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับการรับผู้
พิการเข้าศึกษา 

นโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับการรับผู้พิการเข้าศึกษาใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศของ กสพท. 
และประกาศของสถาบันในการรับและการคัดเลือกนิสตินักศึกษา 

ม 4.1.3 ก าหนดนโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับการ
โอนย้ายนิสตินักศึกษาระหว่างหลกัสูตรและสถาบัน 

นโยบายการโอนย้ายนสิิตนักศึกษาระหว่างหลักสูตรและสถาบัน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการโอนย้ายทีส่ถาบันก าหนด 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 4.1.1 ระบุความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา และพันธกิจของสถาบัน โปรแกรมการศึกษา 
และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

การเขียนอธิบายความสมัพันธ์ดังกล่าวโดยอ้างอิงหลักฐาน  
1. ประกาศรับสมัคร (คุณสมบัติของผู้สมัคร, หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือก) 
2. พันธกิจของสถาบัน 
3. มคอ.2 (หลักสูตร และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต) 
(เป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานข้อท่ี 1 และข้อที่ 2 
กับข้อท่ี 3) 

พ 4.1.2 ทบทวนนโยบายการรับเข้าเป็นระยะ 
  

แสดงการทบทวนนโยบายโดยค านึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางสังคมและ
วิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและ
สังคม โดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี ้
1.รายงานการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตร
ศึกษาแห่งชาติ 
2. นโยบายและแผนการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข กองทัพ
ไทย กทม. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น การจัดสรรจ านวน 
และการแบ่งเขตพื้นท่ี) 
3. รายงานการประชุมกรรมการประจ าสถาบัน/กรรมการคัดเลือกผู้
เข้าเรียน 
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4. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 
5. รายงานการประชุมที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

พ 4.1.3 มีระบบอุทธรณ์ผลการคดัเลือกนสิิตนักศึกษา กลไกการอุทธรณ์ หรือระบบการจดัการความเสีย่งด้านการศึกษาท่ี
เกี่ยวกับการรับเข้า เช่น ประกาศหลักการรับสมัครและข้อก าหนดใน
การอุทธรณ ์เป็นต้น 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 4.2 นิสิตนกัศึกษำท่ีรับเข้ำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 4.2.1 ระบุจ านวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับได้ตามศักยภาพ 
ซึ่งได้รับการอนุมัตจิากแพทยสภา ในทุกระยะการศึกษา 

ให้อ้างอิง  
1. ประกาศท่ีระบจุ านวนนิสตินักศกึษาที่รับได้ในแตล่ะป ี
2. ผลการตรวจรับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทยต์ามเกณฑ์
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณารับรองหลักสูตรและ
สถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติและหลักเกณฑ์
การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติและ
รับรองสถาบันผลติแพทย์  
3. จ านวนนิสิตนักศึกษาท่ีรับเข้า/หรือเพิ่มศักยภาพ ต้องเป็นไปตาม
เกณฑต์ามภาคผนวก ข. เรื่องคณาจารย์และเรื่องสถาบันร่วมผลิต 
(อัตราส่วนอาจารย์ต่อนสิิตนักศึกษา จ านวนเตียงของ รพ.หลัก อัตรา
การครองเตยีง อัตราส่วนจ านวนนสิิตนักศึกษาต่อจ านวนเตียง 
จ านวนผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก อัตราสว่นอาจารย์แพทย์ต่อจ านวนนสิิต
นักศึกษาในสาขาวิชาหลัก  

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 4.2.1 ทบทวนจ านวนและคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาท่ี
รับเข้า โดยปรึกษาหารือกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคญั
อื่นๆ* และก ากับให้เป็นไปตามความต้องการด้านสุขภาพ
ของชุมชนและสังคม 
(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย 
คณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Global aspects of human 
resources for health เช่น การขาดแคลนและการ
กระจายทีไ่ม่เหมาะสมของแพทย์ การจัดตั้งสถาบันผลิต
แพทยใ์หม่ และการย้ายที่ของแพทย์) 

รายงานการทบทวนและแสดงหลกัฐาน มติของคณะกรรมการประจ า
สถาบันเกี่ยวกับจ านวนและคณุสมบัติของนิสิตนักศึกษาโดยอ้างถึง 
1. นโยบายและแผนการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข กองทัพ
ไทย กทม. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น การจัดสรรจ านวน 
และการแบ่งเขตพื้นท่ี) หรือ  
2. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง หรือ  
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือ  
4. ผลการศึกษา/วิจัยที่เกีย่วข้อง 
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องค์ประกอบย่อยท่ี 4.3 กำรสนบัสนุนและให้ค ำปรึกษำนิสิตนักศกึษำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัยตอ้ง 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 4.3.1 มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสติ
นักศึกษา 

แสดงให้เห็นว่าระบบการให้ค าปรกึษาด้านวิชาการเป็นอย่างไร (เช่น 
สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสติ บทบาทหน้าท่ีและการดูแลทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ) (ให้รวมเรื่องแนวทางการเรยีนวิชาเลือก การเรียนต่อ
ด้วย) 
โดยอ้างอิง 
1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ม 4.3.2 มีบริการที่ให้การสนับสนนุ/ช่วยเหลือนิสิต
นักศึกษา ในด้านความต้องการทางสังคม การเงิน และ
ความต้องการส่วนตัว 

หมายถึง การให้ค าปรึกษาทางสังคม การเงิน และสุขภาพ โดยอ้างอิง
ถึง  
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตนักศึกษา 
2. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. รายงานการจัดสรรหอพักหรือทุนการศึกษาในแต่ละป ี
4. การดูแลด้านสุขภาพ เช่น การตรวจรักษา และฉีดวัคซีน  

ม 4.3.3 จัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุน/ช่วยเหลือ
นิสิตนักศึกษา 

แผนการด าเนินการด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา รวมถึงผลการด าเนินงาน เช่น 
กองทุนสนับสนุนภายใน/ภายนอกสถาบัน เป็นต้น  

ม 4.3.4 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการรกัษาความลับในการให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน/ช่วยเหลอืนิสิตนักศึกษา 

แสดงระบบและกลไกบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในด้านการ
รักษาความลบั เกี่ยวกับการดูแลปญัหาสุขภาพกาย จิต หรือปัญหา
ส่วนตัวอ่ืนๆ ของนิสิตนักศึกษา 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควรจดัให้มีบริการให้ค าปรกึษาทางวิชาการซึ่ง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 4.3.1 ค านึงถึงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิต
นักศึกษา  

- Student Progress การตัดสินความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา
ควรยึดหลัก Rules of progression ซึ่งประกอบด้วยการก าหนด
ผลลัพธ์รายทางระหว่างการศึกษาในหลักสูตร (milestones) และ
การประเมินผลที่สอดคล้องกับ outcome ที่ก าหนดในหลักสตูร 

- ให้ค าปรึกษาทางวิชาการโดยค านงึถึงการติดตามความก้าวหน้าของ
นิสิตนักศึกษารวมถึงการแนะแนวและการวางแผนวิชาชีพ โดยอ้าง
ถึง 1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

  2. ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาทีม่ี
ปัญหาด้านวิชาการ เช่น มีบันทึกประจ าตัวนิสิตนักศึกษาท่ีรายงานผล
การเรยีน จุดเด่น ข้อจ ากัด หรือขอ้สังเกตอื่นๆ เป็นต้น 

พ 4.3.2 รวมถึงการแนะแนวและการวางแผนวิชาชีพ หลักฐานการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้และค าแนะน า
เกี่ยวกับอนาคตทางวิชาชีพ 
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องค์ประกอบย่อยท่ี 4.4 ผู้แทนนิสิตนักศึกษำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้องก าหนดนโยบายและด าเนินการในเรื่องการมีนิสตินักศึกษาเป็นตัวแทนและมีส่วนร่วมที่เหมาะสมใน 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 4.4.1 การก าหนดพันธกิจ ต้องแสดงว่ามีนโยบายและมีการประกาศ  
ตัวอย่างหลักฐาน 
1. เอกสารค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสตูรที่มผีู้แทนนิสติ
นักศึกษาเป็นกรรมการ 
2. เอกสารค าสั่งแต่งตั้งกรรมการอืน่ ๆ ที่มีผู้แทนนิสตินักศึกษาเป็น
กรรมการ 
3. รายงานการประชุมการมีส่วนรว่มและบทบาทของผู้แทนนิสติ
นักศึกษาในส่วนต่าง ๆ ในข้อ ม 4.4.1-5 

ม 4.4.2 การออกแบบหลักสูตร 

ม 4.4.3 การบริหารจดัการหลักสตูร 
ม 4.4.4 การประเมินหลักสูตร 
ม 4.4.5 เรื่องอื่น ๆ ที่ส าคัญที่มีผลต่อนิสิตนักศึกษา 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 4.4.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมของนิสตินักศึกษา
และองค์การนสิิตนักศึกษา 

เอกสารที่แสดงถึงนโยบายและการด าเนินงานของสถาบันทีส่่งเสริม
และสนบัสนุน กิจกรรมของนิสตินกัศึกษาและองค์การนสิิตนักศึกษา 
เช่น การส่งเสริมด้านการจดัการกจิกรรม ด้านการเงิน เป็นต้น 
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องค์ประกอบท่ี 5: บุคลำกรด้ำนวิชำกำร/คณำจำรย์ 
องค์ประกอบย่อยท่ี 5.1 นโยบำยกำรสรรหำและกำรคัดเลือก 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้องก าหนดนโยบายด าเนนิการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรซึ่ง 

มำตรฐำน   ค ำอธิบำย 

ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผดิชอบและความสมดลุของ
บุคลากรในหัวข้อต่อไปนี ้
- ความสมดลุของอาจารย์*ดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
คลินิกท่ีต้องการเพื่อการด าเนินการสอนในหลักสูตรอย่าง
พอเพียง 
- ความสมดลุระหว่างอาจารย์ที่เปน็แพทย์และไม่เป็น
แพทย์  
- ความสมดลุระหว่างอาจารย์เตม็เวลา อาจารยไ์มเ่ต็ม
เวลา และอาจารย์พิเศษ 
- ความสมดลุระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
(*อาจารย์ รวมถึง อาจารย์ อาจารย์พิเศษท่ีมีหน้าที่สอนใน
หลักสตูรเป็นประจ า อาจไดร้ับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับการ
แต่งตั้งก็ได้) 

แสดงนโยบายในด าเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรโดยอ้างอิง
ตามเกณฑ ์
1. ภาคผนวก ข. (คณาจารย์) 
2. มคอ.1 สาขาแพทยศาสตร์ (บุคลากรสายสนับสนุน) 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 4, ข้อ 10 (จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบตัิ
ของอาจารย์) 
4. แผนการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรที่แสดงให้เห็นว่าจ านวนและ
ประเภทของบุคลากรเหมาะสมกับภาระงานการบริหารหลักสตูร 
5. โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ ท่ีระบุจ านวนบุคลากรในแต่ละ
ส่วนงาน ซึ่งแสดงถึงความสมดลุของบุคลากรแตล่ะด้านและปริมาณ
งาน  
 

ม 5.1.2 ค านึงถึงเกณฑ์คณุสมบัติ*ด้านวิทยาศาสตร์ ดา้น
การสอน และด้านคลินิก รวมทั้งให้มีความสมดลุระหว่าง
การสอน การวิจยั และการบริการ 
 

แสดงนโยบายในด าเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่ค านึงถึง
เกณฑ์คณุสมบัติ* (ครอบคลุมถึงคณุวุฒิ ประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลงานวิจัย รางวัลด้านการสอน และการยอมรับจากผูร้่วมงาน) 
ตามความต้องการแตล่ะดา้น โดยแสดง 
1. แผนการจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรที่แสดงให้เห็นว่าจ านวนและ
ประเภทของบุคลากรเหมาะสมกับภาระงานการบริหารหลักสตูร 
2. เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีคณุสมบัตสิอดคล้องกับความต้องการ
ของภาระงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

ม 5.1.3 ก าหนดและก ากับความรบัผิดชอบในหน้าท่ีของ
อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก  

แสดงนโยบายในด าเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่ก าหนดและ
ก ากับความรับผิดชอบในหน้าท่ี เช่น ระบุภาระงานรายบุคคล และผล
การประเมินตามภาระงาน หรือตวัช้ีวัดรายบุคคล 
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ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควรมีนโยบายในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรโดยค านึงถึงเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 5.1.1 ความสอดคล้องต่อพันธกิจขององค์กร และ
ประเด็นส าคญั*ตามบริบทของท้องถิ่น 
(*ประเด็นส าคัญได้แก่ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ
หัวข้ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

สถาบันแสดงนโยบายในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรที่สอดคล้องต่อ
พันธกิจขององค์กร และประเด็นส าคัญ*ตามบริบทของท้องถิ่น เช่น 
บุคลากรที่มคีวามสามารถด้านภาษาเพื่อตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

พ 5.1.2 ด้านเศรษฐศาสตร ์ สถาบันแสดงนโยบายหรือแผนการจัดสรรอตัราก าลังของบุคลากรค านึงถึง
งบประมาณและความคุม้ทุน เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์
สัดส่วนระหว่างจ านวนบคุลากรและภาระงาน 
การขยายความของกรรมการ : 
ให้แสดงแผนการใช้งบประมาณในการจ้างอาจารย ์

  
องค์ประกอบย่อยท่ี 5.2 ภำรกิจและกำรพัฒนำบุคลำกร 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้องก าหนดนโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับภารกจิและการพัฒนาบุคลากรโดยมแีนวทางดังนี้ 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 5.2.1 ให้มีความสมดลุของสมรรถภาพในด้านการสอน 
การวิจัย และการบริการ 

ความสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน การวิจยั และการบริการ 
หมายถึง การจัดสรรให้มีเวลาส าหรับแต่ละหน้าที่ โดยค านึงถึงความ
ต้องการของสถาบันและคุณสมบตัดิ้านวิชาชีพของอาจารย์ 

ม 5.2.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการยกย่องชมเชยคณาจารย์ 
ในด้านการสอน การวิจัย และการบริการอย่างเหมาะสม 
(การยกย่องชมเชย เช่น ประกาศเกียรติคณุ การเลื่อนขั้น
และ/หรือค่าตอบแทน การให้รางวัล เป็นต้น) 

 

ม 5.2.3 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการน าการบริการทางคลินิก
และการวจิัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

 

ม 5.2.4 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสตูรทั้งหมดอย่างเพียงพอ 

 

ม 5.2.5 มีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินค่า
คณาจารย์ ในกรณีหลักสูตรเปิดใหม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
อบรมและพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุน ก่อนเปิด
สอนตามหลักสตูรประมาณ 1-2 ป ี

คณาจารย์ รวมถึงอาจารย์ในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสมทบและ
โรงพยาบาลชุมชน 
การประเมินค่าอาจารย์อาจท าไดโ้ดย 
- การประเมิน contribution ของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาหรือ
อบรมในแต่ละครั้ง ต่อองค์กร ตามภาระกิจหรือพันธกิจขององค์กร 
- ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ (Professional 
Standard Framework) 
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ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควร  

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 5.2.1 ค านึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสตินักศึกษา ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลกัสูตร 

 

พ 5.2.2 ก าหนดนโยบายการให้ความดีความชอบแก่
บุคลากรและน าไปปฏิบตั ิ
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องค์ประกอบท่ี 6 : ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
องค์ประกอบย่อยท่ี 6.1 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำยภำพ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 6.1.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพอย่าง
เพียงพอส าหรับบุคลากรและนสิิตนักศึกษาเพื่อท าให้
เชื่อมั่นได้ว่าสามารถด าเนินการไดต้ามหลักสูตร 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ เช่น พ้ืนท่ี ห้องเรียน ห้อง
บรรยาย ห้องกลุ่มย่อย ห้องประชุม ห้องฝึกทักษะทางคลินิก 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ หอพัก การ
ขนส่ง การบริการอาหาร ห้องสมุด สถานท่ีออกก าลังกายและสันทนา
การ เป็นต้น 

ม 6.1.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการจดัการสภาพแวดล้อมเพื่อ
การเรยีนรู้ให้มีความปลอดภัยส าหรับบุคลากร นิสติ
นักศึกษา ผู้ป่วยและญาต ิ

การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ใหม้ีความปลอดภยั ได้แก ่
1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมของสถาบัน 
เช่น การจัดการขยะตดิเช้ือ/ของมคีม แนวทางการปฏิบัตเิมื่อถูกของมี
คม เป็นต้น 
2. แนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 
3. แนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของสถาบัน เช่น ระบบรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น 
4. แนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 6.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้ทันสมยั
อยู่เสมอ และเพิ่มเติมสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางการศึกษา 

ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ให้ทันสมัย ตัวอย่าง เช่น 
clinical skill lab, learning center เป็นต้น 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 6.2 ทรัพยำกรเพ่ือกำรฝึกอบรมทำงคลินิก 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้องท าให้เชื่อได้ว่า มีการจดัทรัพยากรเพื่อให้นิสิตนักศึกษามปีระสบการณ์ทางคลินิกอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 6.2.1 จ านวนและประเภทของผู้ป่วย 1. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสมทบ และ
โรงพยาบาลชุมชน (ถ้ามี) จ านวนเตียงและข้อมลูชนิดของผู้ป่วย
จ าแนกตามสาขา*  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (จ านวนและชนิด
ของผู้ป่วย) หน่วยบริการปฐมภูมิ สถานบริการสาธารณสุขในชุมชน
อื่นๆ และการจัดการหมุนเวยีนนิสตินักศึกษา* 
3. ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก 
4. จ านวนนิสิตนักศึกษาต่อรอบการปฏิบัติงาน 

ม 6.2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่การฝึกอบรมทาง
คลินิก 

ม 6.2.3 การควบคมุดูแลการปฏบิตัิงานทางคลินิก  
(*สถานฝึกปฏิบตัิทางคลินิกของสถาบันผลติแพทย์ พึง
รับผิดชอบจดัการเรียนการสอนนสิิตนักศึกษาตามหลักสูตร
ได้เฉพาะหลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย์นั้น) 
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มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

3. ระบบการก ากับดูแลการปฏิบตังิานทางคลินิก เช่น คู่มือการ
ปฏิบัติงานทางคลินิก 
(*ตามเกณฑ์ในภาคผนวก ข. หัวข้อสถาบันร่วมผลติและแบบฟอร์ม
การรายงานข้อมลู) 

ม 6.2.4 ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทย์ต้องจัดการเรียนการ
สอนทางคลินิก ทั้งหมดหรือบางสว่นในสถาบันร่วมผลิต 
(ตามภาคผนวก ข) สถาบันผลิตแพทย์ต้องท าข้อตกลงท่ี
ชัดเจน และลงนามโดยผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย ใน
ข้อตกลงดังกล่าวสถาบันผลิตแพทย์ต้องสามารถเข้าไปร่วม
ดูแลการจัดการศึกษาในสถาบันร่วมผลติ อย่างสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ  
(*สถานฝึกปฏิบตัิทางคลินิกหลักของสถาบันร่วมผลิตตาม
ข้อตกลงกับสถาบันผลิตแพทย์ สามารถท าข้อตกลงร่วมกับ
สถาบันผลิตแพทยไ์ด้เพียงสถาบันเดียวและรับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอนนสิิตนักศึกษาได้เฉพาะหลักสูตรของ
สถาบันผลิตแพทย์นั้น) 

ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ต้องเป็นระดับปลดักระทรวงหรือผูร้ับมอบ
อ านาจ ร่วมกับอธิการบดีหรือผู้รับมอบอ านาจ 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 6.2.1 ประเมิน ดัดแปลงและพฒันาสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพื่อการฝึกอบรมทางคลินกิเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชากรในพ้ืนท่ีที่สถาบันรับผดิชอบ 

รายงานการด าเนินการที่แสดงการประเมิน ความเหมาะสม คณุภาพ
ของการฝึกอบรม ในแง่ของสถานปฏิบัติงาน  สิ่งอ านวยความสะดวก 
จ านวนและชนิดของผู้ป่วย ปฏิบัตกิารคลินิก การก ากับดูแลและการ
บริหารจดัการ เพื่อการดัดแปลงและพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชากรในพ้ืนท่ี 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 6.3 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 6.3.1 สถาบันต้องก าหนดนโยบายที่ค านึงถึงการใช้
เทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูล
ต่างๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหค้ านึงถึงระบบบริหารจัดการ การใช้
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายภายในและภายนอก รวมทัง้
เครื่องมือใหม่ๆ เพื่อใหน้สิิตนักศึกษาเข้าถึงข้อมูลในห้องสมุด และ
เตรียมนิสตินักศึกษาเพื่อ EBM และ life-long learning และอยู่ใน
กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม จริยธรรม (การเคารพในความ
เป็นส่วนตัว และการรักษาความลบัของแพทย์และผู้ป่วย) รวมทั้ง
แสดงหลักฐานการประเมินผล 
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ม 6.3.2 สถาบันต้องท าให้มั่นใจไดว้่านิสิตนักศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

แสดงให้เห็นว่ามรีะบบและการด าเนินงาน เช่น มีการฝึกอบรมหรือ
คู่มือ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควรท าให้อาจารย์และนิสตินักศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 6.3.1 การเรียนรู้อย่างอิสระ (ดว้ยตนเอง) มีการจัดฝึกอบรม/คูม่ือการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (internet 
account, e-resources ของสถาบัน การสืบค้นข้อมลู ระบบ 
Hospital Information System (HIS) ระบบบริการสุขภาพ ระบบ 
intranet ของสถาบัน (ถ้ามี) ระบบ telemedicine ของสถาบัน(ถ้ามี) 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) เพื่อ 
การเรยีนรู ้
การเข้าถึงข้อมูล  
การดูแลผู้ป่วย 
การบริบาลสุขภาพต่าง ๆ 

พ 6.3.2 การเข้าถึงข้อมูล 

พ 6.3.3 การดูแลผู้ป่วย 

พ 6.3.4 การท างานในระบบบริการสุขภาพ 

พ 6.3.5 ให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึงขอ้มูลผู้ป่วยและข้อมลู
ระบบบริบาลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

ต้องแสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาเข้าถึงระดับของข้อมูลผูป้่วยได้มาก
น้อยเพียงใด 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 6.4 กำรวิจัยและควำมเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 6.4.1 ใช้การวิจัยและความเช่ียวชาญทางการแพทย์เป็น
พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน 

ต้องมีภาระงานด้านวิจัย ภายในสถาบันหรือสถาบันร่วมผลิต หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของคณาจารย์/สถาบัน 

ม 6.4.2 ก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างการวิจยัทางการแพทย์และการศึกษา และน าไป
ปฏิบัต ิ

แสดงนโยบายที่เชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและการเรียนการสอน เช่น 
การน าผลงานวิจัย (ท่ีเกิดขึ้นโดยสถาบันหรือภายนอกสถาบัน) ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
มีแผนการสอนที่แสดงถึงการใช้ผลงานวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน และคลินิก พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
และองค์ความรู้ทางการแพทย์ในสาขาวิชา  

ม 6.4.3 ระบุทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
วิจัยและทิศทางการวจิัยที่สถาบันให้ความส าคัญ 
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ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามคีวามสัมพันธ์ระหว่างการวิจยัทางการแพทย์และการศึกษาซึ่ง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 6.4.1 ส่งผลต่อการสอนในปัจจบุัน รายงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการส่งเสริมการเรียนรูด้้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมการสอนท่ีใช้แนวคิดจากผลงานวิจัย เช่น 
งานวิจัยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ถูกก าหนดเป็นนโยบาย
ขององค์การอนามัยโลกและน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

พ 6.4.2 สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และเตรียมความพร้อม
ให้นิสิตนักศึกษามสี่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาทาง
การแพทย์ 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
วิจัยทางการแพทย์ 
2. รายวิชาที่มีการสอนเกี่ยวกับการท าวิจัยทางการแพทย ์
3. ผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาท่ีได้รับการน าเสนอในที่ประชุมทาง
วิชาการ (ถ้ามี) 
4. ทุนวจิัยส าหรับนสิิตนักศึกษา (ถ้ามี) 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 6.5 ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรศึกษำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 6.5.1 มีช่องทางเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้เมื่อ
จ าเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา หมายถงึ ผู้ที่จบการศึกษาด้าน
แพทยศาสตรศึกษา หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ รวมถึงสาขาวิชาทางการแพทย์นั้นๆ เป็นต้น) หรือ 
ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา หรือ 
ผู้ที่มปีระสบการณด์้านแพทยศาสตรศึกษา มาไม่น้อยกว่า 5 ปี  
แสดงหลักฐานค าสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา หรือกรรมการ
ซึ่งมผีู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้อาจเป็นบุคคลภายในหรอื
ภายนอกสถาบันกไ็ด้  

 
ก าหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์จากผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาและน าไปปฏิบตัิ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 6.5.2 ในการพัฒนาหลักสูตร หลักฐานแสดง 
1. นโยบายในการใช้ประโยชน์จากผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาและการ
น านโยบายไปปฏิบตัิ  
2. ค าสั่งแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในการเป็น
กรรมการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาวิธีการสอนและการ
ประเมินผล 
3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง 
4. โครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการ  

ม 6.5.3 ในการพัฒนาวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล 



64/78 
  

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 6.5.1 แสดงหลักฐานว่ามีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาภายในหรือภายนอกสถาบัน ในการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

 

พ 6.5.2 ให้ความส าคญัในการพัฒนาผู้เช่ียวชาญการ
ประเมินด้านการศึกษาและการวิจยัด้านแพทยศาสตร
ศึกษา โดยอาจจดัให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้น
แพทยศาสตรศึกษา 

1. การก าหนดนโยบายด้านการพฒันาผู้เชี่ยวชาญดา้นการประเมิน
ด้านการศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 
2. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นแพทยศาสตรศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
ฝึกอบรม และวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 
3. มีงบประมาณและแผนในการพฒันาอาจารย์และบุคลากรการ
ประเมินด้านการศึกษาและการวิจยัด้านแพทยศาสตรศึกษา 

พ 6.5.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรด าเนินการวิจัยด้าน
แพทยศาสตรศึกษาตามความสนใจ 

1. ทุนวิจัยและการสนับสนุนใหไ้ปน าเสนอผลงาน/ตีพิมพ ์
 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 6.6 กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้องก าหนดนโยบายและน าไปปฏิบตัิ ในด้าน 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 6.6.1 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนิสตินักศึกษา 

มีนโยบายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ และมหีลักฐาน 
1. MOU ด้านการศึกษาและการใช้ประโยชน์จาก MOU  
2. กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างสถาบัน/สหสาขาวิชา 
3. จ านวนอาจารย์ และ นิสิตนักศกึษา ท่ีแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลยั
ที่มี MOU ร่วมกัน  

ม 6.6.2 การถ่ายโอนหน่วยกิตการศึกษา นโยบาย/ระเบียบการถ่ายโอนหนว่ยกิตการศึกษาของสถาบัน 

 
 
 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 6.6.1 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนสิิต
นักศึกษากับสถาบันอื่นในระดับภมูิภาคและนานาชาตดิ้วย
การจัดสรรทรัพยากรให้อยา่งเหมาะสม 
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พ 6.6.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า การแลกเปลีย่นมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนโดยค านึงถึงความต้องการของบุคลากรและนสิิต
นักศึกษาและเคารพในหลักจริยธรรม* 
(*เช่น การคัดเลือกบุคลากรหรือนิสิตนักศึกษาอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม เป็นต้น) 

ระเบียบปฏิบัติและผลการด าเนินการในการคัดเลือกและการ
แลกเปลีย่นบุคลากรและนิสตินักศกึษากับสถาบันอ่ืนโดยค านึงถึง
ความต้องการของบุคลากรและนิสตินักศึกษาและเคารพในหลัก
จริยธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 7: กำรประเมินหลักสูตร 
องค์ประกอบย่อยท่ี 7.1 กลไกในกำรติดตำมและประเมินหลักสูตร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
กลไกในกำรติดตำมและประเมินหลักสูตร 

 
การติดตามหลักสตูร หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลทีส่ าคญัของ
หลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการจัด
การศึกษาเป็นไปในแนวทางที่ก าหนดและเพื่อระบสุ่วนท่ีจ าเป็นที่ต้อง
มีการแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมลูดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
บริหารที่เกีย่วเนื่องกับการรับนสิิตนักศึกษา การวัดผลและการส าเรจ็
การศึกษา 
การประเมินหลักสตูร หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลูอย่าง
เป็นระบบเพื่อน าไปวิเคราะห์ และได้ผลการประเมินหลักสตูรเพื่อใช้
ตัดสินประสิทธิภาพและความพร้อมของสถาบันและหลักสูตร 
กระบวนการนีต้้องใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูลทีม่ี
ความเที่ยง และความตรง เพ่ือแสดงคุณภาพของหลักสูตร หรือ
องค์ประกอบหลักของหลักสูตรที่สมัพันธ์กับพันธกิจ รวมถึงผลการ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์ การใช้ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาจะช่วยในการพัฒนาคุณภาพด้าน
แพทยศาสตรศึกษาของสถาบัน 

 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง  

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 7.1.1 มรีะบบและกลไกการก ากับดูแลกระบวนการและ
ผลลัพธ์ของหลักสูตรอยู่เป็นประจ า 

มีระบบและกลไกในการติดตามกระบวนการและผลด าเนินการของ
หลักสตูรอยู่เป็นประจ า  

 
สถาบันต้องสร้างและใช้กลไกในการประเมินท่ี 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 7.1.2 ค านึงถึงหลักสตูรและองค์ประกอบหลัก* (*
องค์ประกอบหลักได้แก่ เรื่อง โครงสร้าง เนื้อหาวิชา 
ระยะเวลาศึกษา ของรายวิชาครอบคลุมถึงรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือก) 

สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่าได้มี บคุคล/คณะกรรมการ/หน่วยงาน ที่
ประเมินหลักสูตรและองค์ประกอบหลักต่างๆ รวมถึงมีการน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินการด าเนินการของหลักสูตร 

ม 7.1.3 ค านึงถึงความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการน าข้อมูลความก้าวหน้าของผู้เรียน
มาใช้ในการประเมินการด าเนินการของหลักสูตร (ดู พ 4.3.1 ร่วม
ด้วย) 

ม 7.1.4 ระบุและค านึงถึงปัญหาอุปสรรคซึ่งน าไปสู่การ
วางแผนแก้ไขและพัฒนา 

ปัญหาอุปสรรคจะรวมถึงความไมส่มบูรณ์ต่อการบรรลผุลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีพึงประสงค์ กระบวนการและการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวกบั
ผลลัพธ์ทางการศึกษารวมถึงจดุอ่อนและปัญหา การให้ข้อมูล
ป้อนกลับและแผนการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งต้องการ
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สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิและเอื้อตอ่การให้ข้อมูลโดยอาจารย์และ
ผู้เรยีน 

ม 7.1.5 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินท่ีมีนัยส าคัญ มี
ผลต่อหลักสูตร 

สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินการ
ของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร ที่สืบเนื่องมาจากผลการประเมิน 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควรมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะโดยค านึงอย่างรอบด้านถึง 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 ประเมินหลักสูตรเป็นระยะ หมายถึง การประเมินการด าเนินการ

หลักสตูรอย่างน้อยทุกปีการศึกษา 
พ 7.1.1 บริบทโดยรวม (ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
ทรัพยากร บรรยากาศการเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กร) 
ของกระบวนการจัดการศึกษา 

 

พ 7.1.2 องค์ประกอบเฉพาะของหลักสตูร ได้แก่ 
ค าอธิบายรายวิชา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการ
ประเมินผล 

 

พ 7.1.3 ผลลัพธ์โดยรวม (เช่น ผลการสอบ ศ.ร.ว. ผลลัพธ์
ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ การท างานหรือเรียนต่อของ
บัณฑิต เป็นต้น) 

 

พ 7.1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันควรมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะโดยค านึงอย่างรอบด้าน
ถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถงึ มีความเต็มใจและความสามารถ
ในการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ของผู้ป่วย ภาคสุขภาพ
และส่วนเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและนานาชาติใน
เรื่องของความรู้ทางการแพทย์ งานวิจัย และสมรรถนะของการ
บริบาลสุขภาพ 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 7.2 ผลป้อนกลับของอำจำรย์และนสิิตนักศกึษำ 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 7.2.1 แสวงหา วิเคราะห์และตอบสนองอย่างเป็นระบบ
ต่อผลป้อนกลับของอาจารย์และนสิิตนักศึกษา 
 

ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง ความเหน็ของอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และ
ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการและผลผลิตของหลักสตูร 
ครอบคลมุถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผดิกฎระเบียบ หรือ
พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของอาจารย์หรือนสิิตนักศึกษาซึ่งอาจจะมผีล
หรือไมม่ีผลทางกฎหมาย 
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ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 7.2.1 ใช้ผลป้อนกลับในการพัฒนาหลักสตูร  

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 7.3 สมรรถนะของนสิิตนักศกึษำ และบัณฑิต 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน  
สถาบันต้องวิเคราะหส์มรรถนะของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตแตล่ะรุน่ ที่สัมพันธ์กับ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
สถาบันต้องวิเคราะหส์มรรถนะของนิสิตนักศึกษา การวัดและวิเคราะหส์มรรถนะของนิสิตนักศึกษาแตล่ะรุ่น จะ

ครอบคลมุถึงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจริง คะแนน
สอบ อัตราการผ่านและตก อัตราการส าเร็จและการตกออกพร้อม
เหตุผล รายงานผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในแตล่ะรายวิชาทั้ง
วิชาบังคับและวิชาเลือก นอกจากนี้อาจรวมถึงการสัมภาษณ์นิสติ
นักศึกษาท่ีต้องเรียนซ้ าและต้องออกจากการศึกษาในหลักสูตร การวัด
สมรรถนะของบัณฑติแตล่ะรุ่น ควรครอบคลุมถึงผลการสอบเพื่อรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเลือกแนวทางการ
ประกอบวิชาชีพ สมรรถนะระหว่างการศึกษาหลังปรญิญา 

- สถาบันต้องแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างสมรรถนะ
ของนิสิตนักศึกษาและบณัฑติในแต่ละรุ่น กับองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ดังกล่าว มิใช่ข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ม 7.3.1 พันธกิจและผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์
ของสถาบัน 

ควรดูให้สอดคล้องกับ ม.1.1 และ ม.1.3 

ม 7.3.2 หลักสูตร  
ม 7.3.3 การจดัหาทรัพยากรด้านการศึกษา  

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
สถาบันควรวิเคราะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตแตล่ะรุน่ท่ีสัมพันธ์กับ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 7.3.1 ภูมิหลังและสถานภาพของนิสิตนักศึกษา ภูมิหลังและสถานภาพของผู้เรียนจะครอบคลุมถึงสภาพสังคม เศรษฐ
สถานะและวัฒนธรรม 

พ 7.3.2 คุณสมบัติแรกเข้าของนิสตินักศึกษาที่ก าหนดเพื่อ
ศึกษาในสถาบัน 

 

 
สถาบันควรน าผลการวิเคราะหส์มรรถนะของนิสิตนักศึกษา ป้อนกลบัให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 7.3.3 การคัดเลือกนักเรยีนเพื่อเข้าศึกษา 
พ 7.3.4 การวางแผนหลักสูตร 
พ 7.3.5 การให้ค าปรึกษาแก่นสิิตนักศึกษา 
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องค์ประกอบย่อยท่ี 7.4 กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 7.4.1 ในการก ากับดูแลและประเมินหลักสตูร สถาบัน
ต้องจัดระบบและกลไก ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีส่วน
ร่วมในการตดิตามและประเมินหลกัสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา 

 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
ส าหรับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญอื่นๆ * สถาบันควร 
(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ าคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย ผู้แทนของบุคลากรด้านวิชาการและบริหาร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทน
ของ สกอ. ผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนขององค์กรวิชาชีพ ผู้แทนของแพทยสภา) 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 7.4.1 ยินยอมให้เข้าถึงผลการประเมินรายวิชาและ
หลักสตูร 

การเปิดเผย มคอ.5, 6, 7 หรือเทียบเท่า  

พ 7.4.2 แสวงหาผลป้อนกลับเกีย่วกับสมรรถนะของ
บัณฑิตจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

พ 7.4.3 แสวงหาผลป้อนกลับเกีย่วกับหลักสตูรจากผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย โดยอาศัยข้อมลูจากแหล่งต่างๆ เช่น ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้แทนของบุคลากรด้านวชิาการและบริหาร ผู้แทน
ชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนของ สกอ. ผู้แทนของ
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนขององค์กรวิชาชีพ ผู้แทนของ
แพทยสภา 
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องค์ประกอบท่ี 8: กำรบังคับบัญชำและบริหำรจัดกำร 
องค์ประกอบย่อยท่ี 8.1 กำรบังคับบัญชำ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 กำรบังคับบัญชำ หมำยถึง การด าเนินการ และ/หรือ โครงสร้างใน

การบังคับบัญชาสถาบัน การบังคบับัญชาเกี่ยวข้องกับการวาง
นโยบาย ซึ่งรวมถึงกระบวนการวางนโยบายระดับสถาบันและระดับ
หลักสตูร และการน านโยบายลงสูก่ารปฏิบัติ ท้ังนี้ นโยบายระดับ
สถาบันและระดับหลักสูตรหมายความรวมถึงการก าหนดพันธกิจของ
สถาบันและหลักสูตร นโยบายรับเข้านิสิตนักศึกษา นโยบายคัดเลือก
อาจารย์และบุคลากร และการตัดสินใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับเวช
ปฏิบัติ ภาคสุขภาพ รวมถึงความสมัพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 

 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 8.1.1 ก าหนดโครงสร้างและหนา้ที่ของการบังคับบัญชา
รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีภายในมหาวิทยาลัย 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยควรมีความจ าเพาะ 
ตัวอย่างเช่น สถาบันเป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยหรือเป็นสถาบัน
สมทบ เป็นต้น  

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
ในโครงสร้างของการบังคับบัญชา สถาบันควรก าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 8.1.1 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก  
พ 8.1.2 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอื่นๆ  
พ 8.1.3 สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นว่า การบังคับบัญชา และ
การตัดสินใจมีความโปร่งใส 

ความโปร่งใสสามารถแสดงให้เห็นได้โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านจดหมายข่าว เว็บไซต์ และรายงานการประชุม 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 8.2 ผู้บริหำรด้ำนกำรศึกษำ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 ผู้บริหารด้านการศึกษา หมายถึง ต าแหน่งและบคุคลในโครงสร้างการ

บังคับบัญชาและการบริหารจดัการ ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา การวจิัย และการบริการ เช่น คณบดี รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานรายวิชา ประธาน
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ผู้อ านวยการศูนย์/สถาบัน/ส านักวิชา/สถาน/โรงพยาบาลที่
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 8.2.1 สถาบันต้องอธิบายบทบาท หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้บรหิารการศึกษา แต่ละระดบั ในการ
บริหารหลักสตูรไว้อย่างชัดเจน 

 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 8.2.1 สถาบันควรมีการประเมนิผู้บริหารการศึกษาแต่
ละระดับ ในด้านการบรรลุพันธกิจและผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาที่พึงประสงค์ของสถาบัน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ดู องค์ประกอบ 1.1 และ 1.3 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 8.3 งบประมำณทำงกำรศึกษำและกำรจัดสรรทรัพยำกร 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้อง 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 8.3.1 ระบสุายงานของความรับผิดชอบและอ านาจ
หน้าท่ีอย่างชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง
งบประมาณ 

งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทางการศึกษาให้เป็นไปตามแนว
ทางการบริหารงบประมาณของแต่ละสถาบัน และควรเชื่อมโยงกับ
แผนการใช้เงินงบประมาณที่โปร่งใส 

ม 8.3.2 แสดงให้เห็นว่ามีแหล่งงบประมาณชัดเจนและ
เพียงพอส าหรับการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
และการพัฒนาอาจารย์ทางการศกึษา และได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/สถาบนัอุดมศึกษาต้นสังกัด 

สถาบันต้องแสดงให้เห็นทั้งแหล่งงบประมาณ จ านวนเงินงบประมาณ 
และการจัดสรรทรัพยากรที่เพยีงพอ รวมถึงงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาอาจารย์ทางการศึกษา ทั้งนี ้สถาบันควรแสดงให้เห็นถึงการ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดด้วย 

ม 8.3.3 จัดสรรทรัพยากรที่จ าเปน็ในการด าเนินการ
หลักสตูรและกระจายทรัพยากรให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของการศึกษา  

การจัดสรรและกระจายทรัพยากรบ่งบอกถึงความเป็นอิสระและการมี
เสรภีาพทางวิชาการของสถาบัน ซึง่สอดคล้องกับข้อ ม 1.2.2 
การจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ควรสอดคล้องกับข้อ ม 4.3.3 
และ พ 4.4.1 

ส าหรับสถาบันผลิตแพทย์ใหม่ มีแผนการจดัสรร
งบประมาณที่ชัดเจนและเป็นไปได ้มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะขอเปิดด าเนินการหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องแสดงให้เห็นว่ามีแหล่ง
งบประมาณชัดเจนและเพยีงพอส าหรับการด าเนินการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร และการพัฒนาอาจารย์ทาง
การศึกษา 
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ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 8.3.1 มีอิสระในการจัดการทรพัยากร รวมทั้งการให้
ค่าตอบแทนผูส้อนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อท่ีจะให้บรรลุ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ของสถาบัน 

ดู องค์ประกอบ 1.3 

พ 8.3.2 ในการกระจายทรัพยากร สถาบันควรพิจารณาถึง
การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และความต้องการที่
จ าเป็นด้านสุขภาพของสังคมด้วย 

 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 8.4 บุคลำกรด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรบริหำรจัดกำร 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

องค์ประกอบย่อยท่ี 8.4 บุคลากรด้านการบริหารงานและ
การบริหารจัดการ  

การบริหารงานและการบริหารจดัการ หมายถึงการด าเนินการ และ/
หรือ โครงสร้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการน านโยบายของสถาบันและ
หลักสตูรสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ
โครงสร้างสถาบัน 

 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
สถาบันต้องมีบุคลากรด้านการบรหิารงานและด้านวิชาชีพ ที่เหมาะสมส าหรับ  
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
 - บุคลากรด้านการบรหิารงานและด้านวิชาชีพ คือ บุคลากรสาย

สนับสนุน (ไม่รวมอาจารย์ หรือบคุลากรสาธารณสุข)  
- ความเหมาะสม หมายถึง จ านวนท่ีเพียงพอ และคุณวุฒิที่
หลากหลายของบุคลากร สอดคลอ้งกับการด าเนินงานของสถาบัน 

ม 8.4.1 สนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาตาม
หลักสตูรและกิจกรรมที่เกีย่วข้อง 

สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม มคอ.1 
- สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มบีุคลากรทางการศึกษา (ได้แก่ 
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนหรือผู้ช่วยสอน และบุคลากร
สนับสนุนบริการโสตทัศนูปกรณ์) อย่างน้อย 3 คน และอัตราส่วน
บุคลากรทางการศึกษา : นิสิตนักศึกษาในหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 1:20 
เพื่อสนับสนุนการบริหารหลักสตูรให้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
สถาบันการศึกษาต้องมีบุคลากรผูท้ าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียนการ
สอนซึ่งมีวุฒิระดับปรญิญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาทางการศึกษา 
(เช่น ศึกษาศาสตรบณัฑติ ครุศาสตรบณัฑิต) ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อ
หลักสตูร 
ทั้งนีต้้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบตัิหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษาเต็มเวลา  

ม 8.4.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าองค์กรมีการบรหิารจดัการที่ดี
และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

- สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้าง กลไก บทบาท
หน้าท่ี และการบริหารจัดการที่สามารถบรรลตุามเปา้ที่ตั้ง
ไว้ (หรือแสดงหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล) 
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ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 8.4.1 สถาบันควรก าหนดการประกันคณุภาพภายใน
ของการบริหารจดัการ รวมทั้งมีการทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอและน าไปปฏิบตั ิ

 

 
องค์ประกอบย่อยท่ี 8.5 ปฏิสัมพันธ์กับภำคสุขภำพ  
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

ม 8.5.1 สถาบันต้องมีปฏิสมัพันธ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ
ภาคสุขภาพ และภาคอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกับสุขภาพ 

ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ หมายถงึการแลกเปลี่ยนข้อมลู ความ
ร่วมมือ และการริเริม่โครงการระหว่างสถาบัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การผลิตบณัฑิตแพทย์ใหม้ีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของ
สังคม 
ภาคสุขภาพ ได้แก่ ระบบบริการสขุภาพท้ังภาครัฐและเอกชน และ
สถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ภาคอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ องค์กรอื่นท่ีมีพันธกิจเกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค สิ่งแวดล้อม และภาคสังคม 

 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
พ 8.5.1 สถาบันควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
กับองค์การ/หน่วยงานในภาคสุขภาพ (เช่น สวรส. สสส. 
วช. เป็นต้น) ครอบคลุมทั้งระดับบคุลากร และนิสติ
นักศึกษา 
 

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ หมายถึงการมีข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการ มีการระบุเนื้อหาและรูปแบบของความร่วมมือ โครงการทีม่ี
ความร่วมมือกัน และ/หรือ การจดัตั้งคณะกรรมการร่วม และ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบท่ี 9: กำรทบทวนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ข้อมาตรฐานพืน้ฐาน 
ในฐานะที่สถาบันมีความเป็นพลวตัและมีความรับผดิชอบต่อสังคม สถาบันต้อง 
มำตรฐำน ค ำอธิบำย 
ม 9.0.1 ริเริ่มกระบวนการส าหรบัการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ โครงสรา้ง เนื้อหา ผลลัพธ์ และ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการ
ประเมิน และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในหลักสูตร ให้
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

สถาบันแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง (แตกต่าง
จากกระบวนการประเมินหลักสตูร) 

ม 9.0.2 ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมีข้อมลูอ้างอิง  

ม 9.0.3 จัดสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอ เพื่อการทบทวนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

ม 9.0.4 ด าเนินการพัฒนาสถาบันโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence)  
(เฉพาะสถาบันผลติแพทย์ที่มีบัณฑิตแพทย์ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว) 

 

 
 
ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
 สถาบันควร 

มำตรฐำน ค ำอธิบำย 

พ 9.0.1 มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาบนรากฐานของ 
 -  การศึกษาและวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า        
 -  ข้อมูลการประเมินภายในของสถาบัน และ 
 -  หลักฐานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา 

 

พ 9.0.2 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการทบทวนและพัฒนา 
และการปรับโครงสร้างจะท าให้เกดิการปรับนโยบายและ
การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานในอดีต 
กิจกรรมปจัจุบันและมุมมองอนาคต 

โดยแสดงหลักฐานของการทบทวนและพัฒนา จากข้อมลูในประเดน็
ตามเกณฑ ์

 
 
ในกระบวนการทบทวนและพัฒนา  สถาบันควรค านึงถึงประเด็นต่อไปนี ้

พ 9.0.3 การปรับพันธกิจและผลลพัธ์ที่พึงประสงค์ของ
สถาบัน ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท้ังด้าน
วิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

 

พ 9.0.4 การปรับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของ
นิสิตนักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
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ความต้องการที่จ าเป็นตามสภาพแวดล้อมท่ีบณัฑิตจะเข้า
ท างาน และมีข้อมูลอ้างอิง 
อน่ึง การปรับอาจครอบคลุมทักษะทางคลินิก การ
ฝึกอบรมด้านสาธารณสุข และการบริบาลผู้ป่วย ให้
เหมาะสมกับบทบาทที่บัณฑิตจะได้รับมอบหมาย 

พ 9.0.5 การปรับหลักสตูรและวิธกีารจัดการเรยีนการสอน 
ที่เช่ือมั่นได้ว่ามีความเหมาะสมและตรงประเด็น 

ดูองค์ประกอบ 2.1 

พ 9.0.6 การปรับองค์ประกอบหลกัสูตรและความสมัพันธ์
ขององค์ประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับ  
 - ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
 - การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลประชากรศาสตร์ สุขภาพ
และการเกิดโรคของประชากร สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม  
   การปรับควรท าให้เชื่อมั่นว่า ไดค้รอบคลมุความรู้ 
แนวคิด และวิธีการที่ทันสมัยและตรงประเด็น และยกเลิก
สิ่งที่ล้าสมัย 

 

พ 9.0.7 การพัฒนาหลักการประเมินผล วิธีและจ านวน
ครั้งของการสอบ สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีพึง
ประสงค์และวิธีการจัดการเรยีนการสอน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

การพัฒนาหลักการประเมินผล วิธแีละจ านวนครั้งของการสอบ 
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงวิธกีารจัดการเรยีนการสอนและ/หรอื
ผลทางการศึกษาท่ีพึงประสงค ์
 
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 3.1 และ 3.2 

พ 9.0.8 การปรับนโยบายการรับ วิธีการคัดเลือก และ
จ านวนนิสิตนักศึกษา ใหส้อดคล้องกับความคาดหวังและ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการที่จ าเป็น
ด้านทรัพยากรบคุคล การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา
ก่อนระดับอุดมศึกษา และข้อก าหนดของหลักสูตร 

ความต้องการที่จ าเป็นด้านทรัพยากรบุคคลหมายถึงความต้องการ
ก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
 
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 4.1 และ 4.2 

พ 9.0.9 การปรับนโยบายการรับ และการพัฒนา
คณาจารย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 5.1 และ 5.2 

พ 9.0.10 การปรับทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 
จ านวนนิสิตนักศึกษา จ านวนและประเภทของคณาจารย์ 
และหลักสตูร 

ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 6.1 - 6.3 

พ 9.0.11 การกลั่นกรองกระบวนการก ากับดูแล และการ
ประเมินหลักสูตร 

หมายความว่าการท าให้กระบวนการก ากับดูแล และการประเมิน
หลักสตูรดีขึ้น กระชับขึ้น ชัดเจนขึน้  
 
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 7.1 - 7.4  

พ 9.0.12 การพัฒนาโครงสร้างขององค์กร การปกครอง
และการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อม และ

การพัฒนาโครงสร้างขององค์กร การปกครองและการบริหารจัดการ 
เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อม และความต้องการที่จ าเป็นท่ี
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ความต้องการที่จ าเป็นท่ีเปลีย่นแปลงไป และปรับให้
เกิดผลประโยชน์กับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่างๆ ตามแต่
ละช่วงเวลา 

เปลี่ยนแปลงไป และสนองตอบต่อความสนใจ ความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียกลุม่ต่างๆ ตามเวลาที่เปลี่ยนไป 
 
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 8.1 - 8.5 
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คณะท ำงำนจัดท ำค ำอธิบำยประกอบเกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards (2017) 
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์    ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย์    ประธาน 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วรรณไกรโรจน์    กรรมการ 
ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ   กรรมการ 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร  สมบุญวงค์    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์  อัครผล    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  สุนทรโลหะนะกูล   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยพฤกษ์  กุสุมาพรรณโญ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธัญญพงษ์  ณ นคร    กรรมการ 
อาจารย์ นายแพทย์มาโนช  โชคแจ่มใส     กรรมการ 
อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์     กรรมการ 
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