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Laws and Regulations 
 
 

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตร 
และสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วย 
การจัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
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Laws and Regulations (TMC) 
 

หมวด ๑ 
หลักสูตร 

 ข้อ ๔ ใหก้ลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ เสนอหลักเกณฑ์การขอ
เปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้คณะกรรมการ
วิชาการกลั่นกรองพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการแพทย
สภาพิจารณา และให้กรรมการแพทยสภาก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาหลักสูตร 
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Laws and Regulations (TMC) 
 
 

 ข้อ ๕ ให้สถาบันผลิตแพทย์เสนอร่างหลักสูตรต่อเลขาธิการ
แพทยสภา เพื่อให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์พิจารณา โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ตามข้อ ๔ และเกณฑ์มาตรฐานตามคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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Laws and Regulations (TMC) 
 
 

 ข้อ ๖ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาและรายงานผลต่อเลขาธิการแพทยสภา โดยให้
ความเห็นเบื้องต้นใน ๓ ลักษณะ คือ 
          (๑) เห็นชอบ 
          (๒) เห็นชอบโดยมีเงื่อนไข 
          (๓) ไม่เห็นชอบ 
          เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา 
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Laws and Regulations (TMC) 
 
 

 ข้อ ๖ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ออกข้อบังคับ..... IMEAc 
เพื่อพิจารณาและรายงานผลต่อเลขาธิการแพทยสภา โดยให้
ความเห็นเบื้องต้นใน ๓ ลักษณะ คือ 
          (๑) เห็นชอบ 
          (๒) เห็นชอบโดยมีเงื่อนไข 
          (๓) ไม่เห็นชอบ 
          เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา 
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Laws and Regulations (TMC) 
 

หมวด ๒ 
การรับรองสถาบัน 

          ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแพทยสภา ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลและ
สถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณารับรองมาตรฐานสถาบัน 
          ข้อ ๘ ในการขอรับรองสถาบันการผลิตแพทย์ จะต้องเสนอร่างมาตรฐานของสถาบันทั้ง
ในและนอกสังกัดก่อนด าเนินการรับนักศึกษาต่อเลขาธิการแพทยสภา เพื่อให้กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการแพทยสภาก าหนดตามข้อ ๗  
          ข้อ ๙ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินสถาบันตาม
ข้อ เท็จจริง และรายงานต่อเลขาธิการแพทยสภา โดยให้ความเห็นเบื้องต้น ใน ๓ ลักษณะ คือ 
          (๑) ผ่านการประเมิน 
          (๒) ผ่านการประเมินโดยมีเงื่อนไข 
          (๓) ไม่ผ่านการประเมิน 
           เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณา 
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Laws and Regulations (TMC) 
 

หมวด ๓ 
การรับรองมาตรฐานการศึกษา 

          ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการแพทยสภารับรององค์ประกอบและเครื่องชี้วัด
ของสถาบันผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์เสนอแนะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แพทยสภาก าหนด 
           ข้อ ๑๑ ให้สถาบันผลิตแพทย์ เสนอขอรับการประกันคุณภาพในปี
การศึกษานั้นๆ ต่อเลขาธิการแพทยสภา เพ่ือให้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์พิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ แพทยสภาก าหนดในข้อ ๑๐ 
          ข้อ ๑๒ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณา และรายงานผล ต่อเลขาธิการแพทยสภา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
แพทยสภาพิจารณา 
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Laws and Regulations (IMEAc) 
 

หมวด ๑ 
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์

 
 ข้อ ๔  ให้จัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร์
เป็นองค์กรในก ากับของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มีชื่อ
ย่อว่า “สมพ.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Institute for Medical 
Education Accreditation” มีชื่อย่อว่า “IMEAc” 
 ข้อ ๕  สมพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตร 
สถาบัน และมาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร์ของสถาบันผลติแพทย์
โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานสากล 
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Laws and Regulations (IMEAc) 
 

ข้อ ๖  ให้ สมพ. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ประสานงานกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบัน
ผลิตแพทย์ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ องค์ประกอบและเครื่องชี้วัด ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่อิงมาตรฐานสากล ให้แพทยสภาพิจารณารบัรอง และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 
(๒)  พัฒนา ฝึกอบรม และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์แก่สถาบนัผลิตแพทย์และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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Laws and Regulations (IMEAc) 
 

(๓)  พัฒนา ฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ 
(๔)  ประเมินและรับรอง หลักสูตร สถาบันและมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์  
(๕)  บริหารจัดการระบบและกระบวนการประเมิน เพื่อรับรอง หลักสูตร 
สถาบันและมาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร์ 
(๖)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด าเนินงานชุดต่างๆ เพื่อด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่ของ สมพ. 
(๗)  หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอ านวยการ กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบหมาย 
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Criteria 
  

1. เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 2546 + IQA…….. 

                  + EdPEx (2551)  

2. เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร

 แพทยศาสตรบัณฑิต 2555 + EdPEx +WFME (2558) 
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• มติที่ประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย การ
น า EdPEx มาใช้ในการประกันคุณภาพระดับคณะ ๒๕๕๑ 

• มติที่ประชุมกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย การ
น า เกณฑ์ WFME มาใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ๒๕๕๘ 

• ข้อบังคับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยว่าด้วย 
      การจัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์          
      ๒๕๕๙ 



 

Criteria 
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ประกาศแพทยสภา หลักเกณฑ์ฯ 2560 

• องค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐาน 9 องค์ประกอบ 
• คุณสมบัติของสถาบันผลิตแพทย์ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
2. คุณสมบัติเฉพาะ (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก และ 

ภาคผนวก ข) 
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