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Requirements 

▰ รร.แพทยแ์ละหลกัสตูร ไดร้บัการรบัรองจาก

สภามหาวทิยาลยัแลว้ 

▰ จดัท า Self assessment report (SAR) 
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Contents of SAR  

 

▻Part 1: Introduction  

▻Part 2: Standard Criteria Requirements  
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PART I: INTRODUCTION  
Organization profile & related information 

▻1. Executive summary of the SAR 

▻2. Organization profile 

▻3. Details of medical student intake 

▻4. Details of teaching hospital used for 

educational process including pre-medical,       

pre-clinical and clinical teaching 

▻5. Details of all affiliated/community           

hospitals used for clinical teaching 
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PART II: STANDARD CRITERIA 

REQUIREMENTS 

▻ รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน พรอ้ม

ทั้งเอกสารหลกัฐาน (Supporting evidence) 

▰  ใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME  standards (2017)  

▰ 199 standards = 109 basic standards  

                           + 90 quality standards 
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Requirements for SAR  

 

 

▰ Use an updated version of SAR template 

▰ Provide organization chart and 

administrative medical program chart 

▰ OP, medical student intake, teaching 

hospital, affiliated/community hospitals  

▰ Provide information covering all basic 

standard criteria 
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SAR preparation 

 

 

▰ ความยาวไม่เกิน 150 หน้า A4  

▰ ควรใช ้font TH SarabunPSK / TH Sarabun New 

size14/Times New Roman size 12 

▰ เตรียมเล่มรายงาน 1 เล่ม และเอกสารหลกัฐานใน

รปู pdf files ใส่ flash drive 
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Pitfalls in SAR preparation 

▰   ใหข้อ้มลูไมเ่พียงพอ 

▰  ตอบไมต่รงประเด็น 

▰  ตอบแบบทวนโจทย ์โดยไมบ่อกวา่ท าอะไร 

ท าอยา่งไร 

▰  อา้งอิงเอกสาร โดยไมใ่ส่ขอ้มลูในผลการ

ด าเนินงาน  
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Supporting evidence 

preparation 

▰1. เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file    

ระบุหน้าและ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 

▰2. ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ 

เช่น ม1.1.1-1, ม1.1.1-2 เป็นตน้ 

▰3. เก็บเป็น folder-subfolder ตาม

องคป์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย 

▰4. ท า hyperlink จากเล่ม SAR 
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APPLICATION & 

ASSESSOR 

ASSIGNMENT 
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Work flow 
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Step Process 

owner 

 Forms to be 

used 

1. Med school sends 

application form with 1 

set of SAR (hard copy) 
& supporting evidence 

(flash drive) to IMEAc 

office/แพทยสภา/กสพท.  

Site visit occurs around 4 

months after submission 

• IMEAc SAR 

template 

• Application 

form 

2. Lead assessor invitation 

by personal contact 

IMEAc 

 

3. Pre-screening of SAR Lead assessor Checklist for pre-

screening of SAR 

Form  - SAR Template 2017.docx
Form  - SAR Template 2017.docx
Form  - SAR Template 2017.docx
Form  - SAR Template 2017.docx
Checklist for pre-screening of SAR_ .Juraiporn ver 3.0.pdf
Checklist for pre-screening of SAR_ .Juraiporn ver 3.0.pdf
Checklist for pre-screening of SAR_ .Juraiporn ver 3.0.pdf


Pre-screening of SAR for 

site visit eligibility 
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Eligible 

Assessor invitation 

 (by IMEAc)  

IMEAc sends assessor team 

name list to medical school 

No COI with COI 

Medical school sends 

SAR + evidence 

directly to assessor 

members (except lead) 

and 1 set to IMEAc 

Eligible if amended 

Rewrite or revise SAR 

and send to IMEAc office 

within 1 month 

If delayed 

New application with an 

application fee 

1 wk 

Assessor team =  4 persons 

 (no more than 6 persons) 



SITE VISIT 
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Site visit  

▰ Pre-work before site visit 

▰ Site visit schedule: 3-4 days 

▰ On-site reviews 
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REPORTS AND 

ACCREDITATION 

DECISIONS 
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Decision making process 
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Assessor team 

Ad hoc subcommittee 

Executive board 

Form D = Preliminary findings  

Verified Form D 

Revised Form E 

Form A = Assessment Report   

 Accredited 

 Accredited with condition 

 Not accredited 

Lead IMEAc 
Medical 

school 

Form E = Assessment Summary  

Lead IMEAc 

2 wk 

Verifying process 

Form D1.1 - Preliminary report to be verfied by applicant.docx


Accredited medical school 

▰ Accreditation term = 5 years 

▰ Annual Progress Report 

▰ Re-evaluate every 5 years 

▰ In case of substantive curricular 

changes before 5 years after positive 

accreditation, the medical school must 

apply for re-accreditation before 

launching the new program. 
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Annual progress report 

▰ รายงานความกา้วหนา้ประจ  าปีตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME 

standards (2017) 

1. การปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

2. การปรบัปรุงการรายงานขอ้มลูใน SAR  

3. การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในรอบปีท่ีผ่านมา เช่น การปรบัปรุง

หลกัสตูร การรบันิสิต การจดัการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผล ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ฯลฯ 
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Annual progress report 

▰ รายงานผลการด าเนินงานในรูป full version 

 - ขอ้มาตรฐานท่ีมีการปรบัปรุงผลด าเนินการ 

 ใหใ้ส่ขอ้มลูเดิม และขอ้มลูปัจจบุนัท่ีมีความสมบรูณใ์นตวัเอง

ลงในชอ่ง (row) ตอ่ทา้ย พรอ้มเอกสารหลกัฐาน โดยพิมพ์

ขอ้มลูปัจจบุนัดว้ยตวัอกัษรแบบตวัเอน 

 - ขอ้มาตรฐานท่ีไมม่ีการปรบัปรุงผลด าเนินการ 

 ใหใ้ส่ขอ้มลูเดิม 

 

 22 

Form G1.1 - Template of Annual Progress Report  with instruction 2017.docx


Annual progress report 

▰ แนบหลกัฐานการตรวจประกนัคุณภาพ/การรบัรองคุณภาพ

ตามเกณฑอ่ื์นๆ เชน่ EdPEx สกอ. HA เป็นตน้ 

▰ ลงนามโดยคณบดี และรองคณบดีท่ีรบัผิดชอบหลกัสตูร/การ

ประกนัคุณภาพหลกัสตูร พ.บ. 

▰ ส่งเล่มพรอ้ม flash drive (PDF file ของ annual progress 

report + supporting evidence) 2 ชุด มายงั IMEAc 

▰ ส่งทุกปี โดย IMEAc จะมีบนัทึกแจง้เตือนล่วงหน้า 3 เดือน  
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THANK YOU 

Any questions? 


