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ความส าคัญของ WFME ต่อโรงเรียนแพทย์ในไทย
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แพทยสภาอนุมัติ ใช้เกณฑ์ TMC.WFME.BME Standards นี้เป็น
เกณฑ์มาตรฐานในการรบัรองมาตรฐานการศกึษาแพทยศาสตร์ 
หลักสูตร พบ. และรับรองสถาบัน



Basic Medical Education
WFME Global Standards 

for Quality Improvement of Medical Education

9 Areas with 35 Sub-areas

Areas: Broad components in the structure, process 
and outcome of medical education

Sub-areas: specific aspects of an area, corresponding 
to performance indicators

Annotations: To clarify, amplify or exemplify 
expressions in the standards 



Thailand Standards
TMC.WFME.BME. Standards (2017): Two levels

Basic standards: 
◦ The standards that MUST be met by every medical school
◦ Expressed by MUST

Standards for Quality Development: 
◦ The standards that are in accordance with the International consensus about best 

practice for medical schools
◦ Expressed by SHOULD

TMC.WFME.BME. Standards (2017): 

Total 109 Basic Standards and 90 Quality Development Standards



1. Mission and 
Outcomes

2. Educational 
Program

3. Assessment 
of Students

4. Students

5. Academic 
staff/Faculty

6. Educational 
Resources

7. Program 
Evaluation

8. Governance 
and 

Administration

9. Continuous 
Renewal

TMC.WFME.BME. Standards (2017)

109 B
90 Q



ท ำให้เช่ือมั่นได้ว่ำ มีการด าเนินการและได้ผลสัมฤทธิต์ำมเกณฑ์

สมดุล ไม่น้อยไป ไม่เอนเอียงไปทำงใดทำงหนึ่ง

กำรด ำเนินกำร ต้องมีหลักฐำน

วิเครำะห์ ใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษำให้ถ่องแท้



1.1
• Mission พันธกิจ (10-8-2)

1.2
• Institutional autonomy and academic freedom (4-2-2)

• ควำมเป็นอิสระและกำรมีเสรีภำพทำงวิชำกำรของสถำบัน

1.3
• Educational outcomes ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ (11-8-3)

1.4
• Participation in formulation of mission and outcomes (2-1-1)

• กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดพันธกิจของสถำบัน

1. Mission and Outcomes
พันธกิจ และผลลัพธ์
27 - 19 B - 8 Q



พันธกิจของสถำบัน ต้องระบุจุดมุ่งหมำยและกลยุทธ์ทำงกำรศึกษำที่จะผลิตแพทย์ดังนี้

ม 1.1.4 มีพื้นฐำนเหมำะสมที่สำมำรถจะศึกษำต่อในสำขำต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์

ม 1.1.5 มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนในฐำนะแพทย์ ของภำคสุขภำพต่ำงๆ

ม 1.1.6 มีควำมพร้อมที่จะศึกษำในระดับหลังปริญญำ



สถำบันต้องก ำหนดผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่พึงประสงค์ ให้ครอบคลุมประเด็น 
ต่อไปนี้

ม 1.3.2 พื้นฐำนเหมำะสมที่สำมำรถจะศึกษำต่อในสำขำต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์

ม 1.3.3 บทบำทของบัณฑิตแพทย์ในภำคสุขภำพ

ม 1.3.4 กำรศึกษำหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญำ



องค์ประกอบย่อยท่ี 1.4  กำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดพันธกิจของสถำบัน

ม 1.4.1 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำมีผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหลัก* มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดพันธกิจ และผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ 
(คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์)
(*ผู้มีส่วนได้สว่นเสียหลกัอำจประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริหำรคณะ คณะกรรมกำรหลกัสูตร ผู้แทนผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ ผู้แทนแพทยสภำ ผู้แทนบุคลำกร ผู้แทนนิสิต
นักศึกษำ)

พ 1.4.1 ท ำให้เชื่อมั่นไดว้่ำกำรก ำหนดพันธกิจ และผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ (คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์) ได้น ำ
ข้อมูลจำกผูม้สี่วนได้สว่นเสียที่ส ำคัญอื่นๆ* มำพิจำรณำด้วย
(*ผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่ส ำคัญอื่นๆ อำจประกอบดว้ย ผู้แทนคณำจำรย์และบุคลำกรสำยบรหิำร ผู้แทนจำก
กระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทนภำคประชำชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสมำคมหรือองค์กรวิชำชีพ นักกำรศึกษำระดบั
บัณฑิตวิทยำลัย)



2.1
• Framework of the program (4-3-1)

2.2 • Scientific method (4-3-1)

2.3 • Basic biomedical science (4-2-2)

2.4 • Behavioral and social sciences, medical ethics and jurisprudence (7-4-3)

2.5 • Clinical sciences and skills (9-5-4)

2.6 • Program structure, composition and duration (5-1-4)

2.7 • Program management (4-2-2)

2.8 • Linkage with medical practice and the health sector (3-1-2)

2. Educational Program
40 – 21 B – 19 Q



องค์ประกอบย่อยท่ี 2.1  รูปแบบหลักสูตรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ม 2.1.2 แสดงให้เห็นว่ำ หลักสูตรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถกระตุ้น เตรียม ส่งเสริม ให้
นิสิตนักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

พ 2.1.1 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำหลักสูตรสำมำรถเตรียมนิสิตนักศึกษำให้มีทักษะในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต



องค์ประกอบย่อยท่ี 2.1  รูปแบบหลักสูตรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ม 2.1.2 แสดงให้เห็นว่ำ หลักสูตรและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถกระตุ้น เตรียม ส่งเสริม ให้
นิสิตนักศึกษำมีควำมรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

พ 2.1.1 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำหลักสูตรสำมำรถเตรียมนิสิตนักศึกษำให้มีทักษะในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต



มาตรฐาน ค าอธิบาย

พ 2.2.1 จัดหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษำมีส่วน
ร่วมในงำนวิจัยต้นฉบับหรืองำนวิจัยเชิงลึก

หลักสูตรอำจด ำเนินกำร โดยจัดเป็นรำยวิชำ
บังคับหรือรำยวิชำเลือกที่ผู้เรียนมีส่วนในกำร
ท ำวิจัยชนิด analytic and experimental 
studies โดยต้องแสดงให้เห็นว่ำเป็นกำร
พัฒนำควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ด้วยหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ใน
ฐานะนักวิจัย



องค์ประกอบย่อยท่ี 2.1วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิกและทักษะทำงคลินิก

มาตรฐาน ค าอธิบาย

ม 2.5.2 จัดเวลำในสัดส่วนที่
เหมำะสม (ประมำณหนึ่งใน
สำมของหลักสูตร) ส ำหรับกำร
ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยในบริบททำง
คลินิกที่สอดคล้องกับหลักสูตร

กำรฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย หมำยรวมถึงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำด้วยควำมถี่ที่เหมำะสม 
สถำบันต้องแสดงหลักฐำน rotation และจ ำนวนนักศึกษำ:ผูป้่วย:อำจำรย์ ให้
ได้ไม่ต่ ำกว่ำที่ก ำหนด ในภำคผนวก ข (ดูภำคผนวก ข หัวข้อโรงพยำบำล
หลัก)
ให้ตรวจสอบกับองค์ประกอบที่ 6
ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย ให้นับระยะเวลำกำรเรียนกำรสอนระดับคลินิก 
(ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ)



องค์ประกอบย่อยท่ี 2.1วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิกและทักษะทำงคลินิก

มาตรฐาน ค าอธิบาย

ม 2.5.4 ระบุระยะเวลำที่
ชัดเจนในกำรเรียนกำรสอน
สำขำหลักทำงคลินิก (เป็นไป
ตำมบริบทของประเทศ)

สำขำหลักทำงคลินิก หมำยถึง internal medicine with 
subspecialties, surgery with subspecialties, OB-GYN, pediatrics, 
orthopedics and emergency medicine 
ระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรเรียนกำรสอนสำขำหลักทำงคลินิก หมำยถึง
สถำบันต้องจัดให้มีประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ดังนี้
ส ำหรับ internal medicine ไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์
Surgery including orthopedics ไม่น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์
OB-GYN และ pediatrics ไม่น้อยกว่ำสำขำละ 8 สัปดำห์
Emergency medicine ไม่น้อยกว่ำ 120 ชั่วโมง
จิตเวชศำสตร์ เวชศำสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ระยะเวลำเรียนพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสม



3.1
• Assessment methods (9-6-3)

3.2
• Relation between assessment and learning (6-4-2) 

3. Assessment of students
15 - 10 B – 5 Q



ม 3.1.2 ม 3.1.3 วิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากำรประเมินครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ 
ทักษะ และเจตคติ ตรงตำมหลักกำรประเมิน

ม 3.1.4 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำวิธีกำรและผลกำรประเมินปรำศจำกผลประโยชน์ทับซ้อน

ม 3.1.5 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำกำรประเมินผลมีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้จำกผู้เชี่ยวชำญ
ภำยนอก

พ 3.1.2 น ำวิธีกำรประเมินผลแบบใหม่มำใช้ตำมควำมเหมำะสม

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 วิธีการประเมินผล



ม 3.2.4 จัดให้มีควำมสมดุลที่เหมำะสมระหว่ำงกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ และกำรประเมินผลแบบรวบ
ยอดเพื่อเป็นแนวทำงในกำรเรียนรู้และตัดสินควำมก้ำวหน้ำของนิสิตนักศึกษำ 

องค์ประกอบย่อยที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลและการเรียนรู้



4.1
• Admission policy and admission (6-3-3)

4.2
• Student intake (2-1-1)

4.3
• Student counselling and support (6-4-2)

4.4
• Student representation (6-5-1)

4. Students
20 - 13 B – 7 Q



ม 4.3.3 จัดสรรทรัพยำกรเพื่อกำรสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษำ

ม 4.3.4 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำมีกำรรักษำควำมลับในกำรให้ค ำปรึกษำและสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษำ

พ 4.3.1 สถำบันควรจัดให้มีบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรซึ่งค ำนึงถึงกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
นิสิตนักศึกษำ



สถำบันต้องก ำหนดนโยบำยและด ำเนินกำรในเรื่องกำรมีนิสิตนักศึกษำเป็นตัวแทนและมีส่วนร่วมที่
เหมำะสมใน

องค์ประกอบย่อยที่ 4.4 ผู้แทนนิสิตนักศึกษา

มำตรฐำน ค ำอธิบำย
ม 4.4.1 กำรก ำหนดพันธกิจ ต้องแสดงว่ำมีนโยบำยและมีกำรประกำศ 

ตัวอย่ำงหลักฐำน
1. เอกสำรค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรหลักสูตรที่มี
ผู้แทนนิสิตนักศึกษำเป็นกรรมกำร
2. เอกสำรค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรอื่น ๆ ที่มีผู้แทนนิสิต
นักศึกษำเป็นกรรมกำร
3. รายงานการประชุมการมีส่วนร่วมและบทบาทของ
ผู้แทนนิสิตนักศึกษาในส่วนต่ำง ๆ ในข้อ ม 4.4.1-5

ม 4.4.2 กำรออกแบบหลักสูตร
ม 4.4.3 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ม 4.4.4 กำรประเมินหลักสูตร
ม 4.4.5 เรื่องอื่น ๆ ท่ีส ำคัญที่มีผลต่อนิสิต
นักศึกษำ



5.1
• Recruitment and selection policy (5-3-2)

5.2
• Staff activity and staff development (7-5-2)

5. Academic staff/faculty (WFME 2015)
12 - 8 B – 4 Q



สถำบันต้องก ำหนดนโยบำยด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรซึ่ง

ม 5.1.1 ระบุประเภทควำมรับผิดชอบและควำมสมดุลของบุคลำกรในหัวข้อต่อไปนี้
- ควำมสมดุลของอำจำรย์ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน ด้ำนพฤติกรรมศำสตร์ สังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลินิกที่ต้องกำรเพื่อกำรด ำเนินกำรสอนในหลักสูตรอย่ำงพอเพียง
- ควำมสมดุลระหว่ำงอำจำรย์ที่เป็นแพทย์และไม่เป็นแพทย์ 
- ควำมสมดุลระหว่ำงอำจำรย์เต็มเวลำ อำจำรย์ไม่เต็มเวลำ และอำจำรย์พิเศษ
- ควำมสมดุลระหว่ำงอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
(*อำจำรย์ รวมถึง อำจำรย์ อำจำรย์พิเศษที่มีหน้ำที่สอนในหลักสูตรเป็นประจ ำ อำจได้รับกำรแต่งตั้งหรือไม่ได้รับกำร
แต่งตั้งก็ได)้

ม 5.1.2 ค ำนึงถึงเกณฑ์คุณสมบัติด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรสอน และด้ำนคลินิก รวมทั้งให้มีควำมสมดุลระหว่ำงกำร
สอน กำรวิจัย และกำรบริกำร



พ 5.1.2 ด้ำนเศรษฐศำสตร์

สถำบันแสดงนโยบำยหรือแผนกำรจัดสรรอัตรำก ำลัง
ของบุคลำกรค ำนึงถึงงบประมำณและควำมคุ้มทุน เช่น 
กำรวิเครำะห์ต้นทุน กำรวิเครำะห์สัดส่วนระหว่ำง
จ ำนวนบุคลำกรและภำระงำน
ให้แสดงแผนกำรใช้งบประมำณในกำรจ้ำงอำจำรย์

สถำบันควรมีนโยบำยในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรโดยค ำนึงถึงเกณฑ์ดังต่อไปนี้



ม 5.2.2 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำมีกำรยกย่องชมเชยคณำจำรย์ ในด้ำนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรอย่ำง
เหมำะสม
(กำรยกย่องชมเชย เช่น ประกำศเกียรติคุณ กำรเลื่อนขั้นและ/หรือค่ำตอบแทน กำรให้รำงวัล เป็นต้น)

ม 5.2.4 ท ำให้เชื่อมั่นได้ว่ำอำจำรย์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสูตรทั้งหมดอย่ำงเพียงพอ

สถำบันต้องก ำหนดนโยบำยและด ำเนินกำรเกี่ยวกับภำรกิจและกำรพัฒนำบุคลำกรโดยมีแนวทำงดังนี้



6.1 • Physical facilities (3-2-1)

6.2 • Clinical training resources (5-4-1)

6.3 • Information technology (7-2-5)

6.4 • Medical research and scholarship (5-3-2)

6.5 • Educational expertise (6-3-3)

6.6 • Educational exchanges (4-2-2)

6. Educational resources
30 – 16 B – 14 Q



มำตรฐำน ค ำอธิบำย
ม 6.3.1 สถำบันต้องก ำหนดนโยบำยที่ค ำนึงถึง
กำรใช้เทคโนโลยีสำรเสนเทศและกำรสื่อสำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้นักศึกษำสำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองจำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ ทั้งนี้ให้
อยู่ในกรอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ค ำนึงถึงระบบบริหำร
จัดกำร กำรใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ำย
ภำยในและภำยนอก รวมทั้งเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้นิสิต
นักศึกษำเข้ำถึงข้อมูลในห้องสมุด และเตรียมนิสิต
นักศึกษำเพื่อ EBM และ life-long learning และอยู่ใน
กรอบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับ คุณธรรม จริยธรรม (กำร
เคำรพในควำมเป็นส่วนตัว และกำรรักษำควำมลับของ
แพทย์และผู้ป่วย) รวมทั้งแสดงหลักฐำนกำรประเมินผล

องค์ประกอบย่อยที่ 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ



มำตรฐำน ค ำอธิบำย
ม 6.5.1 มีช่องทำงเข้ำถึงผู้เชี่ยวชำญด้ำน
กำรศึกษำได้เมื่อจ ำเป็น

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ หมำยถึง ผู้ที่จบกำรศึกษำ
ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น 
ครุศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ รวมถึงสำขำวิชำทำงกำรแพทย์
นั้นๆ เป็นต้น) หรือ
ผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรวิจัยด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ 
หรือ
ผู้ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ มำไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี 
แสดงหลักฐำนค ำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ 
หรือกรรมกำรซึ่งมีผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำเข้ำร่วม 
ทั้งนี้อำจเป็นบุคคลภำยในหรือภำยนอกสถำบันก็ได้ 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.5 ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา



7.1
• Mechanisms for program monitoring and 

evaluation (9-5-4)

7.2
• Teacher and student feedback (2-1-1)

7.3
• Performance of students and graduates (8-3-5)

7.4
• Involvement of stakeholders (4-1-3)

7. Program evaluation 
23 - 10 B – 13 Q



กำรติดตำมหลักสูตร หมำยถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าคญัของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อท ำให้เชื่อมั่นได้
ว่ำกระบวนกำรจัดกำรศึกษำเป็นไปในแนวทำงที่ก ำหนดและเพื่อระบุส่วนที่จ ำเปน็ที่ต้องมีกำรแก้ไข กำรเก็บรวม
รวมข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหำรที่เก่ียวเนื่องกับกำรรับนิสิตนกัศึกษำ กำรวัดผลและกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ
กำรประเมินหลักสูตร หมำยถึง กระบวนการเกบ็รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปวิเคราะห์ และได้ผล
การประเมินหลักสูตรเพื่อใช้ตัดสินประสิทธิภาพและความพร้อมของสถาบันและหลักสูตร กระบวนกำรนี้ต้อง
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่มีควำมเที่ยง และควำมตรง เพื่อแสดงคุณภำพของหลักสูตร 
หรือองค์ประกอบหลักของหลักสูตรที่สัมพันธ์กับพันธกิจ รวมถึงผลกำรเรียนรู้ที่พึงประสงค์ กำรใช้ผู้ประเมินจำก
ภำยนอกสถำบันและผู้เชี่ยวชำญดำ้นแพทยศำสตรศึกษำจะช่วยในกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนแพทยศำสตรศึกษำของ
สถำบัน



ม 7.2.1 สถำบันต้องแสวงหำ วิเครำะห์และตอบสนองอย่ำงเป็นระบบต่อผลป้อนกลับของอำจำรย์และ
นิสิตนักศึกษำ

องค์ประกอบย่อยที่ 7.2 ผลป้อนกลับของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา



องค์ประกอบย่อยที่ 7.3 สมรรถนะของนิสิตนักศึกษา และบัณฑิต

สถำบันต้องวิเครำะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษำและบัณฑิตแต่ละรุ่น ที่สัมพันธ์กับ

มำตรฐำน ค ำอธิบำย
สถำบันต้องวิเครำะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษำ กำรวัดและวิเครำะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษำแต่ละรุ่น จะครอบคลุมถึงข้อมูล

เกี่ยวกับระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำจริง คะแนนสอบ อัตรำกำรผ่ำนและตก อัตรำกำร
ส ำเร็จและกำรตกออกพร้อมเหตุผล รำยงำนผลกำรศึกษำของนิสิตนักศึกษำในแต่ละ
รำยวิชำทั้งวิชำบังคับและวิชำเลือก นอกจำกนี้อำจรวมถึงกำรสัมภำษณ์นิสิตนักศึกษำที่
ต้องเรียนซ้ ำและต้องออกจำกกำรศึกษำในหลักสูตร กำรวัดสมรรถนะของบัณฑิตแต่ละ
รุ่น ควรครอบคลุมถึงผลกำรสอบเพื่อรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม กำร
เลือกแนวทำงกำรประกอบวิชำชีพ สมรรถนะระหว่ำงกำรศึกษำหลังปริญญำ
- สถำบันต้องแสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสมรรถนะของนิสิตนักศึกษำและ

บัณฑิตในแต่ละรุ่น กับองค์ประกอบตำมเกณฑ์ดังกล่ำว มิใช่ข้อมูลในช่วงเวลำใด
เวลำหนึ่ง

ม 7.3.1 พันธกิจและผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่พึงประสงค์
ของสถำบัน

ควรดูให้สอดคล้องกับ ม.1.1 และ ม.1.3

ม 7.3.2 หลักสูตร
ม 7.3.3 กำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำ



8.1
• Governance (4-1-3)

8.2
• Academic leadership (2-1-1)

8.3 Educational budget and resource allocation (5-3-2)

8.4
• Administration and management (3-2-1)

8.5
• Interaction with health sector (2-1-1)

8. Governance and administration
16 – 8 B – 8 Q



B 9.0.1-9.0.4

• ริเริ่มกระบวนกำรทบทวน ปรับแก้ข้อบกพร่อง จัดทรัพยำกร และใช้ 
EdPEx

Q 9.0.1-9.0.12

• ทบทวนไปข้ำงหน้ำ เกิดกำรปรับนโยบำย ปรับพันธกิจ ปรับผลลัพธ์ 
ปรับหลักสูตร ปรับองค์ประกอบของหลักสูตร กำรประเมินผล นโยบำย
กำรรับนิสิตนักศึกษำ  กำรรับอำจำรย์และกำรพัฒนำ ปรับทรัพยำกร
กำรศึกษำ กำรประเมินหลักสูตร กำรบริหำรองค์กร

9. Continuous renewal (WFME 2015 + TMC 9.0.4)
16 – 4 B – 12 Q

No subarea



Q & A


