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องคป์ระกอบที, 1: พนัธกิจ 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 พันธกิจ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 1.1.1 กำหนดพันธกิจ ม 1.1.1 กำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร ์ 

ม 1.1.2 เผยแพร่พันธกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ม 1.1.2 พิจารณาว่าพันธกิจของสถาบันครอบคลุมความต้องการที่จำเป็น

ด้านสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพและด้านอื่นๆ ที่สถาบันจะพึงมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

- ม 1.1.3 เผยแพร่พันธกิจแกส่าธารณะ 

สถาบัน 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 1.1.3 มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

ม 1.1.4 ระบแุผนกลยุทธ์ทางการศึกษาที่สอดคล้องและตอบสนองพันธกิจ

ของสถาบัน 

ม 1.1.4 มีพื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขา

ต่างๆ ทางการแพทย ์

 

ม 1.1.5 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ ของ

ภาคสุขภาพต่างๆ 

 

ม 1.1.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับหลังปริญญา  

ม 1.1.7 มุ่งมั่นที่จะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ม 1.1.8 พิจารณาว่าพันธกิจของสถาบันครอบคลุมความ

ต้องการที่จำเป็นด้านสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพและ

ด้านอื่นๆ ที่สถาบันจะพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ย้ายไป 1.1.2  

 

คำอธิบาย 

 สถาบัน หมายถึง องค์กรด้านการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ สำนักวิชา สถาบันการแพทย์ หรือเทียบเท่า 

- อาจเป็นอิสระ หรือเป็นส่วนหนึ่ง หรือสมทบกับมหาวิทยาลัย  

- ต้องมีบทบาทในด้านการวิจัยและการบริบาลทางการแพทย์ อาจจัดการศึกษาทางการแพทย์ในระดับอื่นๆ หรือวิชาชีพ

สุขภาพอื่น 

- อาจใช้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และหน่วยบริบาลทางการแพทย์สมทบอื่น ๆ คงเดิม 

ม 1.1.2 ครอบคลุมความต้องการที่จำเป็นด้านสุขภาพของชุมชน หมายถึง พันธกิจที่มุ่งการพัฒนาหลักสูตรที่สนใจปัญหาสุขภาพ

ของชุมชน โดยมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยเฉพาะภาคส่วนด้านสุขภาพ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ความมุ่งมั่นและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้ป่วย ภาค

ส่วนด้านสุขภาพ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพในการให้บริบาลสุขภาพ การให้การศึกษา

ทางการแพทย์ การวิจัยทางการแพทย์  เพื่อพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ทั้งระดับชาติและสากล และเป็นที่ไว้วางใจของ

สังคม ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของสถาบัน และความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัย 
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- หากนอกเหนือการควบคุม สถาบันอาจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยอธิบายเหตุผลของสถานการณ์นั้น และให้

ความสำคัญของต่อผลที่จะตามมาจากนโยบายนั้นๆ 

  

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ แสดงทิศทางต่อไปนี ้

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 1.1.1 ความสำเร็จด้านการวิจัยทางการแพทย ์ พ 1.1.1 การวิจัยทางการแพทย ์ 

พ 1.1.2  ปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับนานาชาติ  รวมถึง

ผลของความไม่เท่าเทียม 

พ 1.1.2  ปัญหาสุขภาพของประชาชนในบริบทโลกไร้พรมแดน (เช่น โรค

ระบาด โรคไม่ติดต่อ อาวุธชีวภาพ ภัยพิบัติ) ผลของความไม่เป็นธรรม 

หรือความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงและการรับบริการ ทีม่ผีลต่อสุขภาพ 

สถาบันควร 

ย้ายมาจาก พ 9.0.3 พ 1.1.3 ปรับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของสถาบัน ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม ทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 

คำอธิบาย 

พ 1.1.1 การวิจัยทางการแพทย์ ได้แก่ การวิจัยในด้านชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน การวิจัยทางคลินิก การวิจัยด้านพฤติกรรม

ศาสตร์และสังคมศาสตร ์คงเดิม 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 ความเป็นอิสระและการมีเสรีภาพทางวิชาการของสถาบัน 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการ 

กำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ โดยให้มคีณาจารย์/นักวิชาการ * และการบริหารจัดการ รับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 1.2.1 การออกแบบหลักสูตร ม 1.2.1 หลักสูตร  

ม 1.2.2 การใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรที่จำเป็นในการ

ดำเนินการหลักสูตร 

ม 1.2.2 การใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรที่จำเป็นในการดำเนินการ

หลักสูตร คงเดิม 

 

คำอธิบาย 

ความเป็นอิสระของสถาบัน หมายถึง 

ความเป็นอิสระอย่างเหมาะสมจากรัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร การวัดและประเมินผล การ

รับนักศึกษา การเลือกและรับบุคลากร การจ้างงาน การวิจัย และการจัดสรรทรัพยากร คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่าคณาจารย์/นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษามีเสรีภาพทางวิชาการที่เกี่ยวกับ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 1.2.1 หลักสูตร พ 1.2.1 หลักสูตร คงเดิม 

พ 1.2.2 การนำความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนโดย

ไม่ขยายหลักสูตร 

พ 1.2.2 การนำความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนโดยไม่ขยายหลักสูตร 
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คำอธิบาย 

 เสรีภาพทางวิชาการ หมายถึง ความมอีิสระอย่างเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็น การแสวงหาคำตอบ การเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตนักศีกษา  

คงเดิม  

พ 1.2.1 การแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างต่อหลักสูตรที่ใช้อยู่ คงเดิม 

พ 1.2.2 การนำผลงานวิจัยใหม่ ความรู้ใหม่ hot issues เพื่อสอนเนื้อหาเฉพาะบางเรื่องโดยไม่ขยายหลักสูตร จัดให้มีกิจกรรมทาง

วิชาการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ประชุมวิชาการคณะ, 

webinar  

 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.3 ย้ายไปเป็น องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 
องค์ประกอบย่อยที่ 1.3 (ใหม)่ การมีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจทางการศึกษาของสถาบัน 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม  มาตรฐาน ใหม ่

ม 1.4.1 ทำใหเ้ชื่อมั่นได้ว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก* มี

ส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจ และผลลัพธ์ทางการศึกษา 

(คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์) 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอาจอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการหลักสูตร ผู้แทน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ผู้แทนแพทยสภา ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิต

นักศึกษา) 

ม 1.3.1 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ 

และบุคลากร มีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจทางการศึกษาของสถาบัน 

 

คำอธิบาย 

การมีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจทางการศึกษาของสถาบัน หมายถึง การกำหนดพันธกิจและผลการดำเนินการของสถาบัน คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 1.4.1 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการกำหนดพันธกิจ และผลลัพธ์

ทางการศึกษา (คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์) ได้นำข้อมูลจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ* มาพิจารณาด้วย 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย ผู้แทน

คณาจารย์และบุคลากรสายบริหาร ผู้แทนจากกระทรวง

สาธารณสุข ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสมาคม

หรือองค์กรวิชาชีพ นักการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย) 

พ 1.3.1 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการกำหนดพันธกิจ ได้นำข้อมูลจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ* มาพิจารณาด้วย 

 

คำอธิบาย 

พ 1.3.1 *ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย บุคลากรสายบริหาร ผู้แทนสถาบันร่วมผลิต ผู้แทนจากแพทยสภาหรือ

กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนสมาคมหรือองค์กรวิชาชีพ นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 2: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องกำหนดผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงคแ์ละกลยุทธ์จัดการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน เดิม  มาตรฐาน ใหม ่

ม 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของแพทยสภา 

ม 2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา คงเดิม 

ม 1.3.2 พื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะศึกษาต่อในสาขา

ต่างๆ ทางการแพทย ์

ม 2.1.2 พื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะทำงานในด้านต่างๆ ทางการแพทย์ 

และบทบาทในภาคสุขภาพ 

ม 1.3.3 บทบาทของบัณฑิตแพทย์ในภาคสุขภาพ ไปรวมข้อ 2.1.2 

ม 1.3.4 การศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา ม 2.1.3 การศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา 

ม 1.3.5 ความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม 2.1.4 ความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ม 1.3.6 ความจำเป็นด้านสุขภาพของชุมชน และระบบ

บริบาลสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอื่นๆ ต่อสังคม 

ม 2.1.5 ความต้องการด้านสุขภาพที่จำเป็นของชุมชน และระบบบริบาล

สุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอื่นๆ ต่อสังคม 

สถาบันต้อง 

ม 1.3.7 สถาบันต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษามี

ความประพฤติที่เหมาะสมต่อเพื่อน บุคลากรของสถาบัน 

บุคลากรทางการแพทย์อื่นรวมถึงผู้ป่วยและญาต ิ

ม 2.1.6 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสมต่อ

เพื่อน บุคลากรของสถาบัน บุคลากรทางการแพทย์อื่นรวมถึงผู้ป่วยและ

ญาติ 

ม 1.3.8 สถาบันต้องเผยแพร่ผลลัพธ์ทางการศึกษาให้แก่

สาธารณะได้รับทราบ 

ม 2.1.7 เผยแพร่ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงคใ์ห้แก่สาธารณะ 

 

คำอธิบาย 

 ผลสัมฤทธิท์างการศึกษา หมายถึง ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่นิสิตนักศึกษาสามารถแสดงออกได้เมื่อ

สิ้นสุดการเรียนรู้  โดยครอบคลุม (ก) ด้านชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(ข) ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(ค) จริยศาสตร์ และกฏหมายทางการแพทย์ (ง) เวชปฏิบัติคลินิก ได้แก่ ทักษะทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย 

หัตถการ ทักษะการสื่อสาร การรักษาและป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู การให้เหตุผลและแก้ปัญหาทางคลินิก 

(จ) ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการแสดงออกถึงความเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบทบาทต่าง ๆ ของแพทย ์

คงเดิม 

ม 2.1.1-3 - 

ม 2.1.4 ความมุ่งมั่น และทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต คงเดิม 

ม 2.1.5 - 

ม 2.1.6 ความประพฤติของนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม หมายถึง ความประพฤติที่ถูกกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของนิสิตนักศึกษา คง

เดิม  

ม 2.1.7 ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค ์คงเดิม 
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ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม  มาตรฐาน ใหม ่

พ 1.3.1 ระบุและแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของ

บัณฑิตกับผลลัพธ์ของแพทย์หลังปริญญา 

พ 2.1.1 ระบุและแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลสัมฤทธิข์องบัณฑิตกับ

ผลสัมฤทธิข์องการฝึกอบรมระดับแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์หลัง

ปริญญาอื่นๆ 

พ 1.3.2 ระบุผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ต้องการ ของการมีส่วน

ร่วมของนิสิตนักศึกษาในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ 

พ 2.1.2 ระบุผลสัมฤทธิท์างการศึกษาทีพ่ึงประสงค ์ของการมีส่วนร่วม

ของนิสิตนักศึกษาในการทำงานวิจัยทางการแพทย ์

พ 1.3.3 กำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ต้องการของ

บัณฑิตให้มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับ

นานาชาติ 

พ 2.1.3 กำหนดผลสัมฤทธิท์างการศึกษาทีพ่ึงประสงค ์ของบัณฑิตให้มี

ความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับนานาชาต ิ

 พ 2.1.4 กำหนดผลสัมฤทธิท์างการศึกษาทีพ่ึงประสงค ์ของนิสิตนักศึกษา

ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นตาม

สภาพแวดล้อมที่บัณฑิตจะเข้าทำงาน และมีข้อมูลอ้างอิง (ย้ายมาจาก พ 

9.0.4) โดยการปรับอาจครอบคลุมทักษะทางคลินิก การฝึกอบรมด้าน

สาธารณสุข และการบริบาลผู้ป่วย ให้เหมาะสมกับบทบาทที่บัณฑติจะ

ได้รับมอบหมาย 

 
คำอธิบาย 

พ 2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของแพทยเ์ฉพาะทางตามเกณฑ์แพทยสภา ได้แก ่ 

1 การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care) 

2 ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills) 

3 ทักษะระหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

4 การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)  

5 วิชาชีพนิยม (Professionalism) 

6 การทําเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice) 

ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว ้
พ 2.1.1-4 - 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 รูปแบบหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน  

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 2.1.1 กำหนดรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวม   ม 2.2.1 กำหนดรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวม คงเดิม 

ม 2.1.2 แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียน

การสอน สามารถกระตุ้น เตรียม ส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษา

มีความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  

ม 2.2.2 แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

สามารถกระตุ้น เตรียม ส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบใน

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง คงเดิม 
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ม 2.1.3 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาโดย

คำนึงถึงความเสมอภาค (โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ 

ศาสนา เพศสภาพ เศรษฐกิจสังคม และข้อจำกัดทางกาย) 

ม 2.2.3 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความ

เสมอภาค (โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ เศรษฐกิจ

สังคม และข้อจำกัดทางกาย) คงเดิม 

สถาบันควร 

พ 2.1.1 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรสามารถเตรียมนิสิต

นักศึกษาให้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ม 2.2.4 เตรียมนิสิตนักศึกษาให้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

คำอธิบาย 

ม 2.2.1 รูปแบบของหลักสูตรในภาพรวม หมายถึง รูปแบบที่กำหนดไว้ในหนังสือหลักสูตร (มคอ.2) เช่น discipline-based, 

problem-based, system-based, outcome-based เป็นต้น และการออกแบบเป็น module หรือ spiral  

สถาบันควรใช้หลักการที่ทันสมัยในการออกแบบหลักสูตร 

หลักฐาน: มคอ.2  

ม 2.2.2 การจัดการเรียนการสอน เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนกลุ่มย่อย PBL, Case-based learning, peer-assisted 

learning การสอนภาคปฏิบัติ การสอนในห้องปฏิบัติการ การสอนข้างเตียง การสาธิต การสอนทักษะทางคลินิก การฝึก

ภาคสนามในชุมชน และการเรียนการสอนผ่านสื่อสารสนเทศ เป็นต้น 

สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่า สถาบันใช้หลักสูตรและวิธีจัดการเรียนการสอนใดที่ส่งผลให้นิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบใน

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง คงเดิม 

ม 2.2.3 ต้องแสดงผลให้เห็นว่า สถาบันมีการจัดการดูแลนิสิตนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เช่น ให้การดูแลผู้เรียนในโครงการต่างๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงความเชื่อทางศาสนา ส่วนข้อจำกัดทางสุขภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวิชาชีพ/สถาบัน 

ซึ่งต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า 

ม 2.2.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ความรับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าด้านความรู้และทักษะของตนเองอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยการประเมินทบทวน ตรวจสอบ สะท้อนคิด หรือร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพหรือการศึกษา

ต่อเนื่องทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน  

สถาบันต้องจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ที่ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 2.2.1 หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ 

และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ม 2.3.1 หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ และการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ คงเดิม 

ม 2.2.2 วิธีวิจัยทางการแพทย ์ ม 2.3.2 วิธีวิจัยทางการแพทย ์คงเดิม 

ม 2.2.3 เวชศาสตร์เชิงประจักษ ์ ม 2.3.3 เวชศาสตร์เชิงประจักษ ์คงเดิม 

 

คำอธิบาย 

ม 2.3.1 ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว อาศัยคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่กำหนด ต้องเป็นภาคบังคับใน

หลักสูตร โดยจัดให้มีรายวิชา หัวข้อวิชา หรือรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรูท้ี่เกี่ยวข้องกับหลักการทางวิทยาศาสตรซ์ึ่ง

รวมถึงการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ ์ในระยะเริ่มต้น 

ม 2.3.2 

ม 2.3.3 
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และต่อเนื่องตลอดหลักสูตร (ตั้งแต่ระดับชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก) และหมายความรวมถึง ต้องมีการจัดให้ผู้เรียนทำวิจัย 

หรือมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยขนาดเล็กสามารถนับงานวิจัยทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มได ้

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 2.2.1 จัดหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัย

ต้นฉบับหรืองานวิจัยเชิงลึก 

พ 2.3.1 จัดหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษา (รายบุคคล) มีส่วนร่วมในงานวิจัย

ต้นฉบับหรืองานวิจัยเชิงลึก 

 

คำอธิบาย 

พ 2.3.1 หลักสูตรอาจดำเนินการ โดยจัดเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือกที่ผู้เรียนมีส่วนในการทำวิจัยชนิด analytic and 

experimental studies โดยต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้ ด้วย

หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะนักวิจัย คงเดิม 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.4 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและสอดแทรกองค์ประกอบและความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เหล่านี ้

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 2.3.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่จะทำให้เข้าใจ 

และนำไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางคลินิก  

ม 2.4.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ที่จะทำให้เข้าใจและ

เกิดแนวคิดและวิธีการที่จะแสวงหา และนำไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทาง

คลินิก ม 2.3.2 แนวคิดและวิธีการที่จำเป็นที่จะแสวงหา และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคลินิก 

 

คำอธิบาย 

 การระบุให้เห็น หมายถึงสามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร 

การสอดแทรก อาจแสดงให้เห็นจากในรายวิชาเฉพาะตามประเด็นที่กำหนด หรือปรากฏหัวเรื่องฯ ในตารางสอนของ

รายวิชาใดๆ คงเดิม 

ม 2.4.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน หมายความถึงเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม anatomy, biochemistry, biophysics, cell 

biology, genetics, immunology, microbiology, molecular biology, pathology, pharmacology and 

physiology ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหลักสูตร และบริบทของท้องถิ่น คงเดิม 

แนวคิดและวิธีการ หมายถึง หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่นำเอาไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทาง

คลินิกได ้คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควรดำเนินการหลักสูตรให้สามารถปรับแก้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เข้ากับ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 2.3.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

คลินิก 

พ 2.4.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก คงเดิม 

พ 2.3.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

พ 2.4.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต คงเดิม 
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คำอธิบาย 

พ 2.4.1 หลักสูตร ในระดับรายวิชาที่ระบุใน มคอ.3 หรือ 4 ต้องแสดงเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจากเดิม หรือเป็นการสร้างรายวิชาใหม่ 

โดยต้องแสดงเนื้อหาเปรียบเทียบที่ปรับเปลี่ยนจากเดิม หรือเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นในรายวิชาใหม่ พร้อมเหตุผล พ 2.4.2 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.5 พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเวชจริยศาสตร ์

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาในด้านต่อไปนี้ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 2.4.1 พฤติกรรมศาสตร์ ม 2.5.1 พฤติกรรมศาสตร์ คงเดิม 

ม 2.4.2 สังคมศาสตร ์ ม 2.5.2 สังคมศาสตร ์คงเดิม 

ม 2.4.3 เวชจริยศาสตร ์ ม 2.5.3 เวชจริยศาสตร ์คงเดิม 

ม 2.4.4 นิติเวชศาสตร์* (*ครอบคลุมกฎหมายทาง

การแพทย์) 

ม 2.5.4 นิติเวชศาสตร์* (*ครอบคลุมกฎหมายทางการแพทย์) คงเดิม 

 
คำอธิบาย 

 ระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาวิชา 

- เนื้อหาวิชาในกลุ่มนี้ต้องประกอบด้วยความรู้ แนวคิด วิธีการ ทักษะและเจตคติที่จำเป็น เพื่อสร้างความเข้าใจสาเหตุ การ

กระจายและผลของปัญหาสุขภาพ (ที่เนื่องมาจากประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม ประชากรศาสตร์ และวัฒนธรรม) 

รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริบาลสุขภาพระดับชาติและสิทธิผู้ป่วย  

- ความรู้ในหมวดนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ประสิทธิผลของการ

สื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกและจริยธรรมในเวชปฏิบัติ คงเดิม 

ม 2.5.1 พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมายความรวมถึง biostatistics, community medicine, epidemiology, global 

health, hygiene, medical anthropology, medical psychology, public health and social medicine 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหลักสูตร และบริบทของท้องถิ่น คงเดิม 

ม 2.5.2 

ม 2.5.3 เวชจริยศาสตร์ หมายความรวมถึงประเด็นทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น ค่านิยม สิทธิ และความ

รับผิดชอบที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของแพทย์ เป็นต้น คงเดิม 

ม 2.5.4 กฎหมายทางการแพทย์ หมายความรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลและบริการสุขภาพ พ.ร.บ. 

วิชาชีพเวชกรรม และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิต/ใช้เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

เนื้อหาทางนิติเวชศาสตร์ ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งอาจระบุในระดับคลินิก หรือตาม

ความเหมาะสม คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควรจัดหลักสูตรที่มีการปรับแก้เนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และเวชจริยศาสตร์ ให้เข้ากับ 
มาตรฐาน เดิม   มาตรฐาน ใหม ่

พ 2.4.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก พ 2.5.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก คงเดิม 

พ 2.4.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

พ 2.5.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต คงเดิม 

พ 2.4.3 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของประชากรและ

วัฒนธรรม 

พ 2.5.3 การเปลี่ยนแปลงในบริบทของประชากรและวัฒนธรรม คงเดิม 

 
คำอธิบาย 
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พ. 2.5.1 - หลักสูตร ในระดับรายวิชาที่ระบุใน มคอ.3 หรือ 4 ต้องแสดงเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจากเดิม หรือเป็นการสร้างรายวิชาใหม่ 

โดยต้องแสดงเนื้อหาเปรียบเทียบที่ปรับเปลี่ยนจากเดิม หรือเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นในรายวิชาใหม่ พร้อมเหตุผล 

- บริบทประชากร รวมถึงสถิติทางประชากร และประชากรศาสตร์ในแง่มุมที่เกีย่วข้อง  
พ 2.52 

พ 2.5.3 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.6 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและทักษะทางคลินิก 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกให้เป็นไปตามบริบทของประเทศเพื่อทำให้

เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษา 

มาตรฐาน เดิม   มาตรฐาน ใหม ่

ม. 2.5.1 มีความรู้และทักษะทางคลินิกและวิชาชีพที่

เหมาะสมสำหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต  

ม. 2.6.1 มีความรู้และทักษะทางคลินิกและวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับ

ประกอบวิชาชีพในอนาคต คงเดิม 
ม 2.5.2 จัดเวลาในสัดส่วนที่เหมาะสม (ประมาณหนึ่งใน

สามของหลักสูตร) สำหรับการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยในบริบท

ทางคลินิกที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

ม 2.6.2 จัดเวลาในสัดส่วนที่เหมาะสม (ประมาณหนึ่งในสามของ

หลักสูตร) สำหรับการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยในบริบททางคลินิกที่สอดคล้อง

กับหลักสูตร คงเดิม 

ม 2.5.3 มีประสบการณ์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ

เวชศาสตร์ป้องกัน 

ม 2.6.3 มีประสบการณ์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์

ป้องกัน คงเดิม 

ม 2.5.4 ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขา

หลักทางคลินิก (เป็นไปตามบริบทของประเทศ) 

ม 2.6.4 ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขาหลักทางคลินิก 

ม 2.5.5 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกที่เหมาะสมโดย

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 

ม 2.6.5 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย คงเดิม  

พ 2.5.3 นิสิตนักศึกษาทุกคนได้ดูแล/ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย

ตั้งแต่ช่วงต้นของหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการบริบาล

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 

ม.2.6.6 นิสิตนักศึกษาทุกคนได้ดูแล/ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงต้นของ

หลักสูตร และมีส่วนร่วมในการบริบาลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 

ม.2.6.7 จัดโครงสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของการฝึกทักษะทางคลินิกให้

ตรงตามระยะของการศึกษา 

  

คำอธิบาย 

 การระบใุห้เห็น หมายถึงสามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร 

การสอดแทรก อาจแสดงให้เห็นจากในรายวิชาเฉพาะตามประเด็นที่กำหนดในเกณฑ์ 2.5.1-2.5.3 หรือปรากฏหัวเรื่องฯ ใน

ตารางสอนของรายวิชาใดๆ  

ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า หมายถึงการแสดงว่ามีผลการดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย  

วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก หมายความถึงเนื้อหาวิชาทางคลินิก ครอบคลุม 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 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแพทย์ฝึกหัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของหลักสูตร และ

บริบทของท้องถิ่น คงเดิม 
ม 2.6.1 ทักษะทางคลินิก หมายความรวมถึง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การสื่อสาร procedures and investigations, 

emergency practice, prescription and treatment practices  

ทักษะทางวิชาชีพ หมายความรวมถึง patient management skill, ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม และ 

Interprofessional education/training  
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เหมาะสมสำหรับประกอบวิชาชีพ หมายความรวมถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค และการบริบาลผู้ป่วย คงเดิม 
ม 2.6.2 การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย หมายรวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาด้วยความถี่

ที่เหมาะสม  

สถาบันต้องแสดงหลกัฐาน rotation และจำนวนนักศึกษา:ผู้ป่วย:อาจารย์ ให้ได้ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด ในภาคผนวก ข (ดู

ภาคผนวก ข หัวข้อโรงพยาบาลหลัก) 

ให้ตรวจสอบกับองค์ประกอบที่ 6 

สำหรับการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย ให้นับระยะเวลาการเรียนการสอนระดับคลินิก (ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ) คงเดิม 
ม 2.6.3 ให้แสดงว่าแต่ละรายวิชามีการสอดแทรกด้านสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

ม 2.6.4 สาขาหลักทางคลินิก หมายถึง internal medicine with subspecialties, surgery with subspecialties, OB-GYN, 

pediatrics orthopedics and emergency medicine  

ระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขาหลักทางคลินิก  หมายถึงสถาบันต้องจัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ดังนี้ 

สำหรับ internal medicine ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (นับเฉพาะปี 4-5) 

Surgery including orthopedics ไม่นอ้ยกว่า 12 สัปดาห์ (นับเฉพาะปี 4-5) 

OB-GYN และ pediatrics ไม่น้อยกว่าสาขาละ 8 สัปดาห์ (นับเฉพาะปี 4-5) 

Emergency medicine ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง (ป ี6)  

และการฝึกเวชปฏิบัติ (Externship) ไม่น้อยกว่า 40 สัปดาห์  

จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งนี้ระยะเวลาเรียนพิจารณาตามความเหมาะสม คงเดิม 
ม 2.6.5 เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ให้เป็นไปตาม WHO patient safety curriculum 

สถาบันต้องแสดงให้เห็นจากในรายวิชาเฉพาะ หรือปรากฏหัวเรื่องฯ ในตารางสอนของรายวิชาใดๆ รวมทั้งต้องมีการกำกับ

ดูแลในระหว่างการฝึกปฏิบัติ คงเดิม 
ม 2.6.6 สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษาทุกคนได้ดูแล/ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงต้นของหลักสูตร และมีส่วนร่วมใน

การบริบาลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ (Degree ของการ involve; extra-curriculum not include) 

การดูแล/ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงต้นของหลักสูตรอาจเกิดขึ้นใน primary care setting และรวมถึงการซักประวัติ 

การตรวจร่างกายและการสื่อสาร รวมถึงการบริบาลผู้ป่วยใน community setting ภายใต้การกำกับดูแล  

ม 2.6.7 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

ในหลักสูตร สถาบันควรปรับแก้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี ้

มาตรฐาน คงเดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 2.5.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

คลินิก 

พ 2.6.1 พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก คงเดิม 

พ 2.5.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาล

สุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

พ 2.6.2 ความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต คงเดิม 

 

คำอธิบาย คงเดิม 

พ 2. 6.1 หลักสูตร ในระดับรายวิชา ต้องแสดงเนื้อหาที่ปรับ เปลี่ยน จากเดิมอย่างไรบ้าง ตามประเด็นที่ระบุในเกณฑ์ (เช่นที่ระบุใน 

มคอ.3 หรือ 4) 
พ 2..6.2 หลักสูตร ในระดับรายวิชา ต้องแสดงเนื้อหาที่ปรับ เปลี่ยน จากเดิมอย่างไรบ้าง ตามประเด็นที่ระบุในเกณฑ์ (เช่นที่ระบุใน 

มคอ.3 หรือ 4) 
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องค์ประกอบย่อยที่ 2.7 หลักสูตร: โครงสร้าง องค์ประกอบ และรอบเวลา 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ม_5 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 2.6.1 อธิบายเนื้อหา ขอบเขต ลำดับและความต่อเนื่อง

ของรายวิชาและส่วนประกอบอื่นๆ ของหลักสูตร เพื่อทำ

ให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมระหว่าง

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน พฤติกรรมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

ม 2.7.1 อธิบายเนื้อหา ขอบเขต ลำดับและความต่อเนื่องของรายวิชาและ

ส่วนประกอบอื่นๆ ของหลักสูตร เพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการเชื่อมโยง

อย่างเหมาะสมระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน พฤติกรรมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คงเดิม 

พ 2.6.1 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการบูรณาการในแนวราบของ

ศาสตร์ สาขาวิชา และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน 

ม 2.7.2 มีการบูรณาการในแนวราบของศาสตร์ สาขาวิชา และรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกัน  

พ 2.6.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการบูรณาการในแนวตั้งของ

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกร่วมกับวิทยาศาสตร์

การแพทย์พื้นฐานตลอดจนพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

ม 2.7.3 มีการบูรณาการในแนวตั้งของวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานตลอดจนพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

พ 2.6.3 เปิดโอกาสให้มีรายวิชาเลือก และกำหนดสัดส่วน

ระหว่างรายวิชาหลักและรายวิชาเลือกในหลักสูตรให้

สมดุล 

ม 2.7.4 จัดให้มกีลุ$มวิชาเฉพาะ ที่ส$งเสริมสมรรถนะที่เป8นจุดเน;นของ

สถาบันหรือส$งเสริมศักยภาพตามความสนใจของผู;เรียน 

ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต โดยกำหนดสัดส่วนระหว่างกลุ$มวิชาที่ส$งเสริม

สมรรถนะฯ และส$งเสริมศักยภาพฯ ให้สมดุล 

พ 2.6.4 อธิบายความเกี่ยวพันของการแพทย์แผนปัจจุบัน

กับการแพทย์แบบเติมเตม็เช่น การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์แบบตะวันออก การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

ม 2.7.5 อธิบายความเกี่ยวพันของการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์

แบบเติมเต็มเช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แบบตะวันออก 

การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

 

คำอธิบาย 

ม 2.7.2 ทำให้เชื่อมั่นหมายความว่ามีการบูรณาการดังกล่าวอย่างทั่วถึง แสดงให้เห็นโดยมีชั่วโมงสอน หรือหัวเรื่อง หรือรายวิชา 

หรือรูปแบบหลักสูตร 

ตัวอย่างการบูรณาการในแนวราบทางปรีคลินิก เช่น การบูรณาการระหว่าง anatomy, biochemistry and physiology 

ตัวอย่างการบูรณาการในแนวราบทางคลินิก เช่นการบูรณาการระหว่าง medicine และ surgery ในหัวข้อ medical and 

surgical gastroenterology หรือ nephrology and urology หรือระหว่างรายวิชาอื่นตามความเหมาะสม คงเดิม 
ม 2.7.3 ทำให้เชื่อมั่นหมายความว่ามีการบูรณาการดังกล่าวอย่างทั่วถึง แสดงให้เห็นโดยมีชั่วโมงสอน หรือหัวเรื่อง หรือรายวิชา 

หรือรูปแบบหลักสูตร 

ตัวอย่างการบูรณาการในแนวตั้ง เช่น การบูรณาการระหว่าง metabolic disorder and biochemistry หรือ 

cardiology and cardio-vascular physiology หรือระหว่างรายวิชาอื่นตามความเหมาะสม เป็นต้น คงเดิม 
ม 2.7.4 สถาบันพึงจัดกลุ$มวิชาเฉพาะทีส่$งเสริมศักยภาพฯ ให้เพียงพอเพื่อให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ 

ทั้งนี้ให้พิจารณาจัดหลังจากที่นักศึกษามีประสบการณ์ในการเรียนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้ว 
ม 2.7.5 ความเกี่ยวพัน หมายความรวมถึง การประสานหลักการและแนวคิดของการแพทย์แบบเติมเต็มกับการแพทย์ปัจจุบัน อาจ

แสดงให้เห็นโดยมีกิจกรรม ชั่วโมงสอน หัวเรื่อง รายวิชา conference, bedside teaching หรืออื่นๆ (ผู้ประเมินอาจจะ

ทวนสอบกับผู้เรียน) คงเดิม 
 
ใหม่ 2.7 ไม่มี พ - 
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องค์ประกอบย่อยที่ 2.8 การบริหารจัดการหลักสูตร 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน คงเดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 2.7.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งจากผู้นำสถาบัน (คณบดี) โดยให้มีอำนาจหน้าที่

และความรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการ

หลักสูตร เพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตบรรลุผลลัพธ์ทาง

การศึกษาที่พึงประสงค ์

ม 2.8.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำ

สถาบัน (คณบดี) โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผน

และดำเนินการหลักสูตร เพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตบรรลุผลลัพธ์ทาง

การศึกษาที่พึงประสงค ์คงเดิม 

ม 2.7.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้แทนของ
อาจารย์และนิสิตนักศึกษา 

ม 2.8.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้แทนของอาจารย์และนิสิต

นักศึกษา คงเดิม 

 

คำอธิบาย 

ม 2.8.1 การบริหารหลักสูตร เป็นการควบคุมและกำกับกฎและกติกา ซึ่งกำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร รวมถึงการกำกับดูแล การจัดการเรียนการสอน การกำหนดหัวเรื่อง ตารางสอน วัตถุประสงค์ของรายวิชา/

ภาควิชา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรูปแบบของหลักสูตร ในลำดับความสำคัญที่สูงกว่าความต้องการของรายวิชาหรือ

ภาควิชา (ให้ priority ของวัตถุประสงค์และรูปแบบของหลักสูตร ก่อนความต้องการของรายวิชาหรือภาควิชา) และ

พิจารณาให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 1.2  

 

ทั้งนี้หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรครอบคลุมการการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร ในการวางแผน การ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินรายวิชาและการประเมินหลักสูตร คงเดิม 
ม 2.8.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้แทนของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา โดยแสดงให้เห็นว่ามีรายชื่อ

และมีรายงานการประชุม คงเดิม 
 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควร 

มาตรฐาน คงเดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 2.7.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วางแผนและนำนวัตกรรมการศึกษามาใช้ในหลักสูตร 

พ 2.8.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและนำ

นวัตกรรมการศึกษามาใช้ในหลักสูตร คงเดิม 

พ 2.7.2 กำหนดให้มีผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

อื่นๆ*เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร  

พ 2.8.2 กำหนดให้มีผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ*เป็น

กรรมการบริหารหลักสูตร คงเดิม 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย ผู้มี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้แทนของโรงพยาบาลร่วม

ผลิต ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนของสหสาขา ผู้แทนภาค

ประชาชน ผู้แทนชุมชน) 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย ผู้มีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนของสหสาขา ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทน

ชุมชน) คงเดิม  

 

คำอธิบาย 

พ 2.8.1 นวัตกรรมการศึกษา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ การปฏิบัติการ เพื่อ

สร้างคุณค่าใหม่ให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นวัตกรรมอาจเกิดจากความรู้ของบุคลากร สถาบันหรือสถาบันอื่น หรือจากการดัดแปลงนวัตกรรมของแหล่งอื่น โดยไม่

จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแบบก้าวกระโดดของการศึกษา คงเดิม 
พ 2.8.2 - 

 สำหรับผู้แทนของของสถาบันร่วมผลิต ระดับโรงพยาบาลหลัก หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก เช่น ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาทางคลินิก ให้ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.9 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเวชปฏิบัติและภาคสุขภาพ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 2.8.1 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยง

ระหว่างหลักสูตรและการฝึกอบรมหรือเวชปฏิบัติภายหลัง

จากจบการศึกษา 

ม 2.9.1 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร

กับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และระหว่างหลักสูตรกับการฝึกอบรม

ภายหลังจากจบการศึกษา  

 

คำอธิบาย 

ม 2.9.1 การดำเนินการเพื่อเชื่อมโยง หมายถึงการแสดงความสัมพันธ์ของปัญหาสุขภาพ กับการกำหนดผลการเรียนรู้ ตามบริบท

ของพื้นที่ ประเทศ ภูมิภาค และโลก และสัมพันธ์กับการฝึกอบรมหรือเวชปฏิบัติภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ใช้เกณฑ์

มาตรฐานแพทยสภาในการพัฒนาหลักสูตร เห็นผลการประเมินหลักสูตร และนำมาเชื่อมโยงพัฒนา  

ตัวอย่างของการดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการฝึกอบรมภายหลังจบ

การศกึษา ได้แก ่การให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังภาคสุขภาพ การรับข้อมูลป้อนกลับจากภาคสุขภาพ การมีส่วนร่วมของ

อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในกิจกรรมทีมสุขภาพ รวมไปถึงการเชิญผู้ใช้บัณฑิต มาอภิปรายหรือให้ความเห็นเพื่อการแนะ

แนวอาชีพ การฝึกอบรมภายหลังจากสำเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตศึกษา และการศึกษาระดับหลังปริญญา แพทย์

เพิ่มพูนทักษะ แพทย์เฉพาะสาขาต่างๆ หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อความชำนาญเฉพาะเรื่อง และการศึกษาต่อเนื่อง 

(CPD/CME) 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการหลักสูตร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 2.8.1 ได้แสวงหาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่

บัณฑิตแพทย์จะไปปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร 

พ 2.9.1 ได้แสวงหาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่บัณฑิตแพทย์

จะไปปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร คงเดิม 

พ 2.8.2 ได้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อ

ความคิดเหน็ของชุมชนและสังคม 

พ 2.9.2 ได้พิจารณาความคิดเห็นของชุมชนและสังคม ในการปรับปรุง

หลักสูตร 

 

คำอธิบาย 

พ 2.9.1 คือการแสวงหา ติดตามบัณฑิต จากสภาพแวดล้อม และนำมาพัฒนาหลักสูตร 

 พ 2.9.2 
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องค์ประกอบที่ 3: การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 วิธีการประเมินผล 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 3.1.1 กำหนด ระบุ และเผยแพร่หลักการ วิธีการ และวิธี

ปฏิบัติ ที่ใช้ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการ

กำหนดเกณฑ์สอบผ่าน การตัดเกรด และเงื่อนไขการสอบซ่อม  

ม 3.1.1 กำหนด ระบุ และเผยแพร่หลักการ วิธีการ และวิธีปฏิบัติ 

ที่ใช้ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการกำหนดเกณฑ์

สอบผ่าน การตัดเกรด และเงื่อนไขการสอบซ่อม คงเดิม 

ม 3.1.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การประเมินผลครอบคลุมทั้งด้าน

ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

ม 3.1.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การประเมินผลครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 

ทักษะ และเจตคติ คงเดิม 

ม 3.1.3 ใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลาย

ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของหลักการประเมิน วิธีการและเครื่องมือ

ประเมินผลนั้นๆ*  

(*a combination of validity, reliability, education 

impact, acceptability and efficiency of the assessment 

methods and formats) 

ม 3.1.3 ใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลายซึ่ง

คำนึงถึงหลักการพิจารณาเลือกวิธีการและเครื่องมือประเมินผลนั้นๆ  

 

ม 3.1.4 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าวิธีการและผลการประเมินปราศจาก

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ม 3.1.4 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าวิธีการและผลการประเมินปราศจาก

ผลประโยชน์ทับซ้อน คงเดิม 

ม 3.1.5 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการประเมินผลมีความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบไดจ้ากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ม 3.1.5 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการประเมินผลมีความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก คงเดิม 

ม 3.1.6 มีระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน ม 3.1.6 มีระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

 วิธีการประเมินผล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของ 1) สัดส่วนระหว่างการประเมินแบบ formative กับ summative 

2) จำนวนครั้งของการสอบ 3) สัดส่วนระหว่างการสอบข้อเขียนกับการสอบวิธีอื่น 4) การตัดสินผลการศึกษาแบบอิง

เกณฑ์และอิงกลุ่ม 5) การเลือกใช้วิธีการประเมินผลรูปแบบอื่น เช่น portfolio, log book, OSCE และ miniCEX เป็น

ต้น ทั้งนี้ควรครอบคลุมไปถึงระบบการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในการประเมินผล 

การประเมินแบบ formative assessment เป็นการประเมินเพื่อบอกความก้าวหน้าของผู้เรียน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ระหว่างศึกษารายวิชานั้น ๆ หรือ ระหว่างช่วงเวลาของภาคการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ การประเมินแบบ formative จะต้องมี

องค์ประกอบที่สำคัญร่วมด้วยเสมอ นั่นคือการให้ข้อมูลปอ้นกลับ ซึ่งอิงผลลัพธ์การประเมินแบบ formative นั่นเอง  

 การประเมินแบบ summative assessment เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนของรายวิชานั้น ๆ หรือผลการ

เรียนปลายภาคการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ การประเมินแบบ summative มักจะเป็นการประเมินเพื่อตัดสินได้-ตกผ่าน-ไม่ผา่น 

หรือคัดผู้เรียนขึ้นในชั้นเรียนที่สูงขึ้น 

MiniCEX (Mini-clinical Evaluation Exercise) หมายถึง การประเมินในขณะปฏิบัติงานจริง (workplace-based 

assessment) รูปแบบหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินทักษะย่อยทางคลินิก (เช่น การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การ

ให้คำปรึกษาแนะนำ ฯลฯ) ความเป็นวิชาชีพ และเจตคติ โดยใช้เวลาสั้น ๆ มีแบบฟอร์มในการประเมินที่ชัดเจน หลังจาก

การประเมินสิ้นสุด ผู้ประเมินจะให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ถกูประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนา  

Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน หมายถึง ข้อมูลพื้นฐานและผลงานของนิสิตนักศึกษาในเชิงปริมาณและคุณภาพที่รวบรวม

จากการเรียนในชั้นเรียน การลงมือปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจำลอง ผู้ป่วยจริง ชุมชน และการทำกิจกรรมเสริม
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หลักสูตร แฟ้มสะสมผลงานจะบอกถึงความสำเร็จของผู้เรียนและโอกาสในการพัฒนาต่อ บอกถึงการเรียนรู้และ

ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนบอกถึงความคิดเห็นที่มีต่อผลงานตนเองแต่ละชิ้น คงเดิม 
ม 3.1.1 - 

ม 3.1.2 - 

ม 3.1.3 หลักการประเมินหมายถึง การเลือกใช้วิธีการและรูปแบบการประเมินผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  

validity ความตรง หมายถึงคุณลักษณะของเครื่องมือประเมินที่สามารถแปลความหมายของผลการประเมินว่าสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์การศึกษาหรือไม่ อย่างไร 

reliability ความเที่ยง หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องมือประเมินที่สามารถให้ผลที่คงเดิมเมื่อนำมาประเมินซ้ำ 

feasibility การนำมาปฏิบัติได้จริง หมายถึง เครื่องมือประเมินที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในบริบทของสถาบัน โดย

ปราศจากข้อจำกัด 

acceptability การยอมรับได้ หมายถึง การยอมรับของผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ต่อการนำเครื่องมือประเมินมาใช้ 

educational impact ผลกระทบต่อการเรียนรู้นิสิตนักศึกษาในการนำเครื่องมือประเมินใช้ ซึ่งอาจจะเป็นเชิงบวกหรือลบก็ได้ 

คงเดิม 

ม 3.1.4 ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือสถาบันขัดแย้งกับความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน เช่น อาจารย์ผู้ประเมินเป็นเครือญาติกับ

ผู้เรียน สถาบันได้ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์ผ่านการประเมิน เป็นต้น ทั้งนี้อาจแสดงเอกสารที่สำแดงการปราศจาก

ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการ คงเดิม 

ม 3.1.5 1. โปร่งใส หมายถึง มีการประกาศวิธีการประเมินและตัดสินผลล่วงหน้า ดำเนินการตัดสินผลในรูปคณะกรรมการ และมี

กระบวนการอุทธรณ์หากมีผู้ต้องการอุทธรณ์  

2. ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่

มีความรูค้วามสามารถในสาขาวิชานั้น 

ม 3.1.6 - 

เกณฑ์ 3.1 เป็นการวางหลักการ สำหรับการปฏิบัติจริง ความสอดคล้องและความสำคัญให้ตอบในข้อ 3.2 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 3.1.1 มีหลักฐานและการประเมินความเที่ยงและความ

ตรงของวิธีการประเมินผล (ทุกรายวิชา)  

พ 3.1.1 มีหลักฐานและการประเมินความเที่ยงและความตรงของวิธีการ

ประเมินผล (ทุกรายวิชา) คงเดิม 

พ 3.1.2 นำวิธีการประเมินผลแบบใหม่มาใช้ตามความ

เหมาะสม 

พ 3.1.2 นำวิธีการประเมินผลแบบใหม่มาใช้ตามความเหมาะสม คงเดิม 

พ. 3.1.3 ส่งเสริมให้ใช้ผู้ประเมินจากภายนอก พ. 3.1.3 ส่งเสริมให้ใช้ผู้ประเมินจากภายนอก (external examiner)  

- พ 3.1.4 มกีารทบทวนและตรวจสอบเรื่องระบบและกลไกการประเมินผล

จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (external audit) 

 

คำอธิบาย  

พ 3.1.1 ประเมิน validity และ reliability ของวิธีการประเมินผลและบันทึกเป็นหลักฐาน  

โดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพกับการประเมินผลอย่างเหมาะสม คงเดิม 

พ. 3.1.3 ใช้ผู้ประเมินจากภายนอก (external examiner) ในการตัดสินได้ตก หรือ comprehensive exam (ประชาพิจารณ์) 
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องค์ประกอบย่อยที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลและการเรียนรู ้

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องใช้หลักการและวิธีการประเมินผลซึ่ง  

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

 มาตรฐานข้อ 3.2 เป็นการปฏิบัติจริง ความสอดคล้องและความสำคัญ 

ม 3.2.1 สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์

และรูปแบบการสอนอย่างชัดเจน 

ม 3.2.1 สอดคล้องกับผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงค์และรูปแบบ

การสอนอย่างชัดเจน คงเดิม 

ม 3.2.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษาบรรลุผลลัพธ์ทาง

การศึกษาที่พึงประสงค ์

ม 3.2.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่

พึงประสงคข์องหลักสูตร 

ม 3.2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา ม 3.2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา คงเดิม 

ม 3.2.4 จัดให้มีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการ

ประเมินความก้าวหน้า และการประเมินผลแบบรวบยอด

เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และตัดสินความก้าวหน้า

ของนิสิตนักศึกษา  

ม 3.2.4 จัดให้มีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการประเมินความก้าวหน้า 

และการประเมินผลแบบรวบยอดเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และตัดสิน

ความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา คงเดิม 

 

 

คำอธิบาย  

 หลักการ วิธีการ และการดำเนินการประเมินผล หมายถึง การประเมินสัมฤทธิ์ผลของนิสิตนักศึกษา และควรครอบคลุม

การประเมินในทุกด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

เช่น ความรู้ใช้ step I&II ทักษะ และเจตคติ ใช้รายวิชา 

ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงค ์คือ ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงคข์องหลักสูตรของสถาบันนั้นๆ 

ม 3.2.1 วิธีการประเมินผลใช้เกณฑ์อะไร 

ม 3.2.2 ควรแสดง comprehensive exam หรือการประเมินที่แสดงว่านิสิตนศ.บรรลุตาม learning outcome ระดับหลักสูตร

อย่างไร (ไม่ใช ่learning outcome ระดับรายวิชา) 

ม 3.2.3 วิธีการ เครื่องมือ กระบวนการที่เมื่อใช้แล้วทำให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น การกำหนด

สัดส่วนที่เหมาะสมของขอ้สอบ การแจ้งผลสอบโดยระบุจุดแข็งหรือจุดอ่อนของผู้เรียน การเฉลยข้อสอบ เป็นต้น คงเดิม 

ม 3.2.4 สมดุล คือ มีความเหมาะสม เช่น ความถี่ ความหลากหลายของวิธีการ ฯลฯ ระหว่างการประเมินแบบ formative กับ 

summative เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนิสิตนักศึกษาในการเรียนรู้และสำหรบัผู้สอนในการตัดสินความก้าวหน้าของนิสิต

นักศึกษา 

ทั้งนี้การตัดสินความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษาควรประกอบด้วยการกำหนดผลการเรียนรู้รายทางระหว่างการศึกษาใน

หลักสูตร (milestones) และการประเมินผลที่สอดคล้องกัน ความสมดุล คือ ควรแสดงให้เห็นว่า การประเมิน formative 

ทำให้ผู้เรียนรู้จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง จนสามารถปรับปรุงตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อถูกประเมิน 

summative 

ความสมดุล แสดงทั้งภายในรายวิชา ระหว่างรายวิชา และระหว่างชั้นปี/phase คงเดิม 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่  

 พ 3.2.1 พัฒนาระบบการประเมินผลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

ผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงค ์
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พ 3.2.1 ปรับจำนวน ลักษณะ และเนื้อหาของข้อสอบ 

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความรู้และเกิดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ  

พ 3.2.2 ปรับวิธี จำนวน ลักษณะ และเนื้อหาของข้อสอบ เพื่อส่งเสริมให้

นิสิตนักศึกษามีความรู้และเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

พ 3.2.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ได้มีการนำผลการประเมินไป

ป้อนกลับแก่นิสิตนักศึกษาอย่างจำเพาะ สร้างสรรค์ เป็น

ธรรม และทันกาล  

พ 3.2.3 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า ได้มีการนำผลการประเมินไปป้อนกลับแก่นิสิต

นักศึกษาอย่างจำเพาะ สร้างสรรค์ เป็นธรรม และทันกาล คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 3.2.1 ระบบการประเมินผล เช่น ระบบ EPA online 

พ 3.2.2 การปรับจำนวนครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบต่อกระบวนการเรียนรู้ เช่น สอบบ่อยเกินไปจนนิสิตนักศึกษาพะวง

กับการสอบมากกว่าการเรียนรู้ หรือสอบน้อยครั้งแต่วัดเนื้อหาปริมาณมาก  

การปรับรูปแบบการสอบเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ควรพิจารณาใช้การสอบแบบบูรณา

การ แต่ยังคงสามารถวัดความรู้เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ในระดับที่เหมาะสม คงเดิม 

พ 3.2.2 หลักฐานอาจต้องประกอบด้วยการให้ความรู้อาจารย์ที่ให้ feedback การแสดงให้เห็นว่า feedback อย่างไร, นศ.เข้าใจ

การ feedback อย่างไร 
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องค์ประกอบที่ 4 : นิสิตนักศึกษา 

องค์ประกอบย่อยที่ 4.1 นโยบายรับเข้าและการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 4.1.1 กำหนดนโยบายรับเข้าตามวัตถุประสงค์ รวมทั้ง

จัดทำระเบียบการเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกที่ชัดเจน มี

ความโปร่งใสและยุติธรรม และนำไปปฏิบัติได ้

ม 4.1.1 กำหนดนโยบายรับเข้าตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดทำระเบียบ

การเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกที่ชัดเจน มีความโปร่งใสและยุติธรรม 

และนำไปปฏิบัติได ้คงเดิม 

ม 4.1.2 กำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการรับผู้

พิการเข้าศึกษา 

ม 4.1.2 กำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการรับผู้พิการเข้าศึกษา 

คงเดิม 

ม 4.1.3 กำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการ

โอนย้ายนิสิตนักศึกษาระหว่างหลักสูตรและสถาบัน 

ม 4.1.3 กำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการโอนย้ายนิสิต

นักศึกษาระหว่างหลักสูตรและสถาบัน คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

ม 4.1.1 นโยบายการรับเข้าต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

และสอดคล้องกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าต้องเป็นไปตาม

ศักยภาพที่ได้รับการรับรอง 

นโยบาย: ควรอ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และประกาศของสถาบันในการรับและการคัดเลือกนิสิต

นักศึกษา (มีวัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการคัดเลือก) คงเดิม 

ม 4.1.2 นโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการรับผู้พิการเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ กสพท. 

และประกาศของสถาบันในการรับและการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา คงเดิม 

ม 4.1.3 นโยบายการโอนย้ายนิสิตนักศึกษาระหว่างหลักสูตรและสถาบัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนย้ายที่สถาบัน

กำหนด คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 4.1.1 ระบุความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกนิสิต

นักศึกษา และพันธกิจของสถาบัน โปรแกรมการศึกษา 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

พ 4.1.1 ระบุความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา และพันธ

กิจของสถาบัน โปรแกรมการศึกษา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

บัณฑิต คงเดิม 

พ 4.1.2 ทบทวนนโยบายการรับเข้าเป็นระยะ 
  

พ 4.1.2 ปรับนโยบายการรับ วิธีการคัดเลือก และจำนวนนิสิตนักศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความ
ต้องการที่จำเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา
ก่อนระดับอุดมศึกษา และข้อกำหนดของหลักสูตร 
ย้าย  พ 9.0.8 มาแทน 

พ 4.1.3 มีระบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา พ 4.1.3 มีระบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 4.1.1 การเขียนอธิบายความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยอ้างอิงหลักฐาน  

1. ประกาศรับสมัคร (คุณสมบัติของผู้สมัคร, หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก) 

2. พันธกิจของสถาบัน 
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3. มคอ.2 (หลักสูตร และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต) 

(เป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานข้อที่ 1 และข้อที่ 2 กับข้อที่ 3) คงเดิม 

พ 4.1.2 แสดงการทบทวนนโยบายโดยคำนึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางสังคมและวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้าน

สุขภาพของชุมชนและสังคม โดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี ้

1.รายงานการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิ

2. นโยบายและแผนการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข กองทัพไทย กทม. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น การ

จัดสรรจำนวน และการแบ่งเขตพื้นที่) 

3. รายงานการประชุมกรรมการประจำสถาบัน/กรรมการคัดเลือกผู้เข้าเรียน 

4. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5. รายงานการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คงเดิม 

พ 4.1.3 กลไกการอุทธรณ์ หรือระบบการจัดการความเสี่ยงด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการรับเข้า เช่น ประกาศหลักการรับสมัครและ

ข้อกำหนดในการอุทธรณ์ เป็นต้น คงเดิม 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 4.2 นิสิตนักศึกษาที่รับเข้า 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 4.2.1 ระบุจำนวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับได้ตามศักยภาพ 

ซึ่งได้รับการอนุมัติจากแพทยสภา ในทุกระยะการศึกษา 

 ม 4.2.1 ระบุจำนวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับได้ตามศักยภาพ ซึ่งได้รับการ

อนุมัติจากแพทยสภา ในทุกระยะการศึกษา คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

ม 4.2.1 ให้อ้างอิง  

1. ประกาศที่ระบุจำนวนนิสิตนักศึกษาที่รับได้ในแต่ละปี 

2. ผลการตรวจรับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามเกณฑ์ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณารับรอง

หลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์  

3. จำนวนนิสิตนักศึกษาที่รับเข้า/หรือเพิ่มศักยภาพ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ตามภาคผนวก ข. เรื่องคณาจารย์และเรื่อง

สถาบันร่วมผลิต (อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษา จำนวนเตียงของ รพ.หลัก อัตราการครองเตียง อัตราส่วนจำนวน

นิสิตนักศึกษาต่อจำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก อัตราส่วนอาจารย์แพทย์ต่อจำนวนนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาหลัก 

คงเดิม 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 4.2.1 ทบทวนจำนวนและคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาที่

รับเข้า โดยปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

อื่นๆ* และกำกับให้เป็นไปตามความต้องการด้านสุขภาพ

ของชุมชนและสังคม 

พ 4.2.1 ทบทวนจำนวนและคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาที่รับเข้า โดย

ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ* และกำกับให้เป็นไปตาม

ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย คณะกรรมการ

กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
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(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย 

คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ

และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Global aspects of human 

resources for health เช่น การขาดแคลนและการ

กระจายที่ไม่เหมาะสมของแพทย์ การจัดตั้งสถาบันผลิต

แพทย์ใหม่ และการย้ายที่ของแพทย์) 

Global aspects of human resources for health เช่น การขาด

แคลนและการกระจายที่ไม่เหมาะสมของแพทย์ การจัดตั้งสถาบันผลิต

แพทย์ใหม่ และการย้ายที่ของแพทย์) คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 4.2.1 รายงานการทบทวนและแสดงหลักฐาน มติของคณะกรรมการประจำสถาบันเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติของนิสิต

นักศึกษาโดยอ้างถึง 

1. นโยบายและแผนการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข กองทัพไทย กทม. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น การ

จัดสรรจำนวน และการแบ่งเขตพื้นที่) หรือ  

2. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง หรือ  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือ  

4. ผลการศึกษา/วิจัยที่เกี่ยวข้อง คงเดิม 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 4.3 การสนับสนุนและให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษา 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัยต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 4.3.1 มีระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิตนักศึกษา ม 4.3.1 มีระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิตนักศึกษา คงเดิม 

พ 4.3.1 คำนึงถึงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา ม. 4.3.2 จัดให้มีการให้คำปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าทาง

วิชาการที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของทุกระยะการศึกษา  

พ 4.3.2 รวมถึงการแนะแนวและการวางแผนวิชาชีพ ม. 4.3.3 มีการแนะแนวและการวางแผนวิชาชีพ 

ม 4.3.2 มีบริการที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ใน

ด้านความต้องการทางสังคม การเงิน และความต้องการส่วนตัว 

ม 4.3.4 มีบริการที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ในด้าน

ความต้องการทางสังคม การเงิน และความต้องการส่วนตัว  

ม 4.3.3 จัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิต

นักศึกษา 

ม 4.3.5 จัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิต

นักศึกษา 

ม 4.3.4 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการรักษาความลับในการให้

คำปรึกษาและสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา 

ม 4.3.6 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการรักษาความลับในการให้คำปรึกษา

และสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา 

 

คำอธิบาย  

ม 4.3.1 แสดงให้เห็นว่าระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการเป็นอย่างไร (เช่น สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนิสิต บทบาทหน้าที่และ

การดูแลทั้งเชิงรุกและเชิงรับ) (ให้รวมเรื่องแนวทางการเรียนวิชาเลือก การเรียนต่อด้วย) โดยอ้างอิง 

1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คงเดิม 

ม 4.3.2 - Student Progress การตัดสินความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษาควรยึดหลัก Rules of progression ซึ่ง

ประกอบด้วยการกำหนดผลลัพธ์รายทางระหว่างการศึกษาในหลักสูตร (milestones) และการประเมินผลที่สอดคล้อง

กับ outcome ที่กำหนดในหลักสูตร 
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- ให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยคำนึงถึงการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษารวมถึงการแนะแนวและการวางแผน
วิชาชีพ โดยอ้างถึง 1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

  2. ระบบบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่มีปัญหาด้านวิชาการ เช่น มีบันทึกประจำตัวนิสิต

นักศึกษาที่รายงานผลการเรียน จุดเด่น ข้อจำกัด หรือข้อสังเกตอื่นๆ เป็นต้น  

ม 4.3.3 หลักฐานการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับอนาคตทางวิชาชีพ  

ม 4.3.4 หมายถึง การให้คำปรึกษาทางสังคม การเงิน และสุขภาพ โดยอ้างอิงถึง  

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตนักศึกษา 

2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. รายงานการจัดสรรหอพักหรือทุนการศึกษาในแต่ละปี 

4. การดูแลให้คำปรึกษาอย่างน้อย 4 ด้าน ดังนี้ 1. วิชาการ 2. กีฬาและพลานามัย 3. จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ 4.

สุนทรียะ หรือการดูแลด้านอื่นๆ  

ม 4.3.5 แผนการดำเนินการด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา รวมถึงผลการ

ดำเนินงาน เช่น กองทุนสนับสนุนภายใน/ภายนอกสถาบัน เป็นต้น 

ม 4.3.6  แสดงระบบและกลไกบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ในด้านการรักษาความลับ เกี่ยวกับการดูแลปัญหาสุขภาพกาย จิต 

หรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆ ของนิสิตนักศึกษา 

 
องค์ประกอบย่อยที่ 4.4 ผู้แทนนิสิตนักศึกษา 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องกำหนดนโยบายและดำเนินการในเรื่องการมีนิสิตนักศึกษาเป็นตัวแทนและมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในประเด็นต่อไปนี้ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 4.4.1 การกำหนดพันธกิจ ม 4.4.1 การกำหนดพันธกิจ และ/หรือยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ ทาง

การศึกษาของสถาบัน  

ม 4.4.2 การออกแบบหลักสูตร ม 4.4.2 การออกแบบหลักสูตร  คงเดิม 

ม 4.4.3 การบริหารจัดการหลักสูตร ม 4.4.3 การบริหารจัดการหลักสูตร คงเดิม 

ม 4.4.4 การประเมินหลักสูตร ม 4.4.4 การประเมินหลักสูตร คงเดิม 

ม 4.4.5 เรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญที่มีผลต่อนิสิตนักศึกษา ม 4.4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาและองค์การ

นิสิตนักศึกษา 

พ 4.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา

และองค์การนิสิตนักศึกษา 

ม 4.4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาและองค์การ

นิสิตนักศึกษา 

 

คำอธิบาย  

ม 4.4.1 ต้องแสดงว่ามีนโยบาย มีการประกาศ และดำเนินการ 

ตัวอย่างหลักฐาน 

1. เอกสารคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้แทนนิสิตนักศึกษาเป็นกรรมการ 

2. เอกสารคำสั่งแต่งตั้งกรรมการอื่น ๆ ที่มีผู้แทนนิสิตนักศึกษาเป็นกรรมการ 

3. รายงานการประชุมการมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้แทนนิสิตนักศึกษาในส่วนต่าง ๆ ในข้อ ม 4.4.1-5 

เหมาะสม เช่น ... 

ยุทธศาสตร์ที่นักศึกษาน่าจะเกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 

การประเมินรายวิชาเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ใช่การออกแบบหลักสูตรหรือประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ม. 4.4.1 การมีส่วนร่วมอาจเป็นเรื่องของรับฟังความเห็น 

ม 4.4.2 

ม 4.4.3 

ม 4.4.4 
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ม 4.4.2-4 โดยจัดตั้งในรูปแบบกรรมการ 

ม 4.4.5 เอกสารที่แสดงถึงนโยบายและการดำเนินงานของสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาและองค์การ

นิสิตนักศึกษา เช่น การส่งเสริมด้านการจัดการกิจกรรม ด้านการเงิน เป็นต้น  

ม 4.4.6 เอกสารที่แสดงถึงนโยบายและการดำเนินงานของสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของนิสิตนักศึกษาและองค์การ

นิสิตนักศึกษา เช่น การส่งเสริมด้านการจัดการกิจกรรม ด้านการเงิน เป็นต้น  

 

องค์ 4.4 ใหม่ ไม่มีข้อ พ  
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องค์ประกอบที่ 5: บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์ 

องค์ประกอบย่อยที่ 5.1 นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องกำหนดนโยบายดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรซึ่ง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผิดชอบและความสมดุลของ

บุคลากรในหัวข้อต่อไปนี ้

- ความสมดุลของอาจารย์*ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐาน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์การแพทย ์

คลินิกที่ต้องการเพื่อการดำเนินการสอนในหลักสูตรอย่าง

พอเพียง 

- ความสมดุลระหว่างอาจารย์ที่เป็นแพทย์และไม่เป็น

แพทย์  

- ความสมดุลระหว่างอาจารย์เต็มเวลา อาจารย์ไม่เต็ม

เวลา และอาจารย์พิเศษ 

- ความสมดุลระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

(*อาจารย์ รวมถึง อาจารย์ อาจารย์พิเศษที่มีหน้าที่สอนใน

หลักสูตรเป็นประจำ อาจได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับการ

แต่งตั้งก็ได้) 

ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผิดชอบและความสมดุลของบุคลากรใน

หัวข้อต่อไปนี้ 

- ความสมดุลของอาจารย์*ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย ์

คลินิกที่ต้องการเพื่อการดำเนินการสอนในหลักสูตรอย่างพอเพียง 

- ความสมดุลระหว่างอาจารย์ที่เป็นแพทย์และไม่เป็นแพทย์  

- ความสมดุลระหว่างอาจารย์เต็มเวลา อาจารย์ไม่เต็มเวลา และ

อาจารย์พิเศษ 

- ความสมดุลระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

(*อาจารย์ รวมถึง อาจารย์ อาจารย์พิเศษที่มีหน้าที่สอนในหลักสูตร

เป็นประจำ อาจได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ได้) คงเดิม 

ม 5.1.2 คำนึงถึงเกณฑ์คุณสมบัติ*ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน

การสอน และด้านคลินิก รวมทั้งให้มีความสมดุลระหว่าง

การสอน การวิจัย และการบริการ 

ม 5.1.2 คำนึงถึงเกณฑค์ุณสมบัติ*ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน และ

ด้านคลินิก รวมทั้งให้มีความสมดุลระหว่างการสอน การวิจัย และการ

บริการ คงเดิม 

ม 5.1.3 กำหนดและกำกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของ

อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก 

ม 5.1.3 กำหนดและกำกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของอาจารย์ด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์

และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

ม 5.1.1 แสดงนโยบายในดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยอ้างอิงตามเกณฑ ์

1. ภาคผนวก ข. (คณาจารย์) 

2. มคอ.1 สาขาแพทยศาสตร์ (บุคลากรสายสนับสนุน) 

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 4, ข้อ 10 (จำนวน คุณวุฒิ 

และคุณสมบัติของอาจารย์) 

4. แผนการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนและประเภทของบุคลากรเหมาะสมกับภาระงานการบริหาร

หลักสูตร 

5. โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ ที่ระบุจำนวนบุคลากรในแต่ละส่วนงาน ซึ่งแสดงถึงความสมดุลของบุคลากรแต่ละ

ด้านและปริมาณงาน  

สถาบันต้องอธิบายเหตุผลว่าสมดุลอย่างไร 
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ม 5.1.2 แสดงนโยบายในดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่คำนึงถึงเกณฑ์คุณสมบัติ* (ครอบคลุมถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์

วิชาชีพ ผลงานวิจัย รางวัลด้านการสอน และการยอมรับจากผู้ร่วมงาน) 

ตามความต้องการแต่ละด้าน โดยแสดง 

1. แผนการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนและประเภทของบุคลากรเหมาะสมกับภาระงานการบริหาร

หลักสูตร 

2. เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของภาระงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คงเดิม 

ม 5.1.3 แสดงนโยบายในดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่กำหนดและกำกับความรับผิดชอบในหน้าที่ เช่น ระบุภาระงาน

รายบุคคล และผลการประเมินตามภาระงาน หรือตัวชี้วัดรายบุคคล คงเดิม 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควรมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยคำนึงถึงเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 5.1.1 ความสอดคล้องต่อพันธกิจขององค์กร และ

ประเด็นสำคัญ*ตามบริบทของท้องถิ่น 

(*ประเด็นสำคัญได้แก่ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ

หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

พ 5.1.1 ความสอดคล้องต่อพันธกิจขององค์กร และประเด็นสำคัญ*ตาม

บริบทของท้องถิ่น 

(*ประเด็นสำคัญได้แก่ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และหัวข้ออื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง)  คงเดิม 

พ 5.1.2 ด้านเศรษฐศาสตร ์ พ 5.1.2 ด้านเศรษฐศาสตร ์คงเดิม  

สถาบันควร 

พ 9.0.9 พ 5.1.3 ปรับนโยบายการรับ และการพัฒนาคณาจารย์ ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

คำอธิบาย  

พ 5.1.1 สถาบันแสดงนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่สอดคล้องต่อพันธกิจขององค์กร และประเด็นสำคัญ*ตาม

บริบทของท้องถิ่น เช่น บุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาเพื่อตอบสนองต่อความเป็นนานาชาต ิคงเดิม 

พ 5.1.2 สถาบันแสดงนโยบายหรือแผนการจัดสรรอัตรากำลังของบุคลากรคำนึงถึงงบประมาณและความคุ้มทุน เช่น การวิเคราะห์

ต้นทุน การวิเคราะห์สัดส่วนระหว่างจำนวนบุคลากรและภาระงาน 

การขยายความของกรรมการ : 

ให้แสดงแผนการใช้งบประมาณในการจ้างอาจารย ์คงเดิม 

  

องค์ประกอบย่อยที่ 5.2 ภารกิจและการพัฒนาคณาจารย ์
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องกำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจและการพัฒนาคณาจารย ์ซึ่ง  

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 5.2.1 ให้มีความสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน 

การวิจัย และการบริการ 

ม 5.2.1 ทำให้มีความสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน การวิจัย และ

การบริการ คงเดิม 

ม 5.2.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการยกย่องชมเชยคณาจารย์ 

ในด้านการสอน การวิจัย และการบริการอย่างเหมาะสม 

(การยกย่องชมเชย เช่น ประกาศเกียรติคุณ การให้รางวัล 

เป็นต้น) 

ม 5.2.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการยกย่องชมเชยคณาจารย์ ในด้านการสอน 

การวิจัย และการบริการอย่างเหมาะสม 

(การยกย่องชมเชย เช่น ประกาศเกียรติคุณ การให้รางวัล เป็นต้น) 
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ม 5.2.3 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการนำการบริการทางคลินิก

และการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

ม 5.2.3 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการนำการบริการทางคลินิกและการวิจัยมา

ใช้ในการเรียนการสอน คงเดิม 

ม 5.2.4 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจใน

หลักสูตรทั้งหมดอย่างเพียงพอ 

ม 5.2.4 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร

ทั้งหมดอย่างเพียงพอ คงเดิม 

ม 5.2.5 มีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินค่า

คณาจารย์ ในกรณีหลักสูตรเปิดใหม่จำเป็นต้องดำเนินการ

อบรมและพัฒนาคณาจารย์และสายสนับสนุน ก่อนเปิด

สอนตามหลักสูตรประมาณ 1-2 ปี 

ม 5.2.5 มีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินค่าคณาจารย์ ในกรณี

หลักสูตรเปิดใหม่จำเป็นต้องดำเนินการอบรมและพัฒนาคณาจารย ์ 

 

พ 5.2.1 คำนึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษา ให้

สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร 

ม 5.2.6 คำนึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ

องค์ประกอบของหลักสูตร 

 ม 5.2.7 กำหนดนโยบายการให้ความดีความชอบแกอ่าจารย์?บคุลากร

และนำไปปฏิบัต ิ

 

คำอธิบาย  

ม 5.2.1 ความสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน การวิจัย และการบริการ หมายถึง การจัดสรรให้มีเวลาสำหรับแต่ละหน้าที่ 

โดยคำนึงถึงความต้องการของสถาบันและคุณสมบัติด้านวิชาชีพของอาจารย ์คงเดิม 

ม 5.2.2 - 

ม 5.2.3 - 

ม 5.2.4 - 

ม 5.2.5 คณาจารย์ รวมถึงอาจารย์ในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสมทบและโรงพยาบาลชุมชน 

การประเมินค่าอาจารย์อาจทำได้โดย 

- การประเมิน contribution ของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง ต่อองค์กร ตามภาระกิจหรือพันธกิจ

ขององค์กร 

- ประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ (Professional Standard Framework) 

มีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินค่าคณาจารย์ ในกรณีหลักสูตรเปิดใหม่จำเป็นต้องดำเนินการอบรมและพัฒนา

คณาจารย ์ก่อนเปิดสอนตามหลักสูตรประมาณ 1-2 ปี 

ม 5.2.6 คำนึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษา ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร  

อัตราส่วนอาจารย์ในสาขาหลักของชั้นคลินิก 1:1 และ 1:2 (เป็นไปตามภาคผนวก ข.) 

ม 5.2.7  
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องค์ประกอบที่ 6 : ทรัพยากรทางการศึกษา 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.1 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 6.1.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพอย่าง

เพียงพอสำหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาเพื่อทำให้

เชื่อมั่นได้ว่าสามารถดำเนินการได้ตามหลักสูตร 

ม 6.1.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพอย่างเพียงพอสำหรับ

บุคลากรและนิสิตนักศึกษาเพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าสามารถดำเนินการได้

ตามหลักสูตร คงเดิม 

ม 6.1.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อ

การเรียนรู้ให้มีความปลอดภัยสำหรับบุคลากร นิสิต

นักศึกษา ผู้ป่วยและญาต ิ

ม 6.1.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้มี

ความปลอดภัยสำหรับบุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้ป่วยและญาต ิคงเดิม 

 

คำอธิบาย  

ม 6.1.1 สิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ เช่น พื้นที่ ห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องกลุ่มย่อย ห้องประชุม ห้องฝึกทักษะทาง

คลินิก ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หอพัก การขนส่ง การบริการอาหาร ห้องสมุด สถานที่ออก

กำลังกายและสันทนาการ เป็นต้น คงเดิม 

ม 6.1.2 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้มีความปลอดภัย ได้แก่ 

1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมของสถาบัน เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ/ของมีคม แนวทางการ

ปฏิบัติเมื่อถูกของมีคม เป็นต้น 

2. แนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย 

3. แนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของสถาบัน เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

4. แนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 6.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย

อยู่เสมอ และเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้อง

กับพัฒนาการทางการศึกษา 

พ 6.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และ

เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางการศึกษา 

คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 6.1.1 แสดงระบบ แผนงาน และการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เช่น clinical skill lab, learning center ให้ทันสมัย 

ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางการศึกษา 

 

องค์ประกอบย่อยที ่6.2 ทรัพยากรเพื่อการฝึกอบรมทางคลินิก 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่า มีการจัดทรัพยากรที่พอเพียงเพื่อใหน้ิสิตนักศึกษามีประสบการณ์ทางคลินิกอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 6.2.1 จำนวนและประเภทของผู้ป่วย ม 6.2.1 จำนวนและประเภทของผู้ป่วย คงเดิม 
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มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 6.2.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการฝึกอบรมทาง

คลินิก 

ม 6.2.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการฝึกอบรมทางคลินิก คงเดิม 

ม 6.2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางคลินิก  

(*สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกของสถาบันผลิตแพทย์ พึง

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาตาม

หลักสูตรได้เฉพาะหลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย์นั้น) 

ม 6.2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางคลินิก  

(*สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกของสถาบันผลิตแพทย์ พึงรับผิดชอบจัดการ

เรียนการสอนนิสิตนักศึกษาตามหลักสูตรได้เฉพาะหลักสูตรของสถาบัน

ผลิตแพทย์นั้น) คงเดิม 

ม 6.2.4 ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทย์ต้องจัดการเรียน

การสอนทางคลินิก ทั้งหมดหรือบางส่วนในสถาบันร่วม

ผลิต (ตามภาคผนวก ข) สถาบันผลิตแพทย์ต้องทำ

ข้อตกลงที่ชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอำนาจตาม

กฎหมาย ในข้อตกลงดังกล่าวสถาบันผลิตแพทย์ต้อง

สามารถเข้าไปร่วมดูแลการจัดการศึกษาในสถาบันร่วม

ผลิต อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

(*สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของสถาบันร่วมผลิต

ตามข้อตกลงกับสถาบันผลิตแพทย์ สามารถทำข้อตกลง

ร่วมกับสถาบันผลิตแพทย์ได้เพียงสถาบันเดียวและ

รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาได้เฉพาะ

หลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย์นั้น) 

ม 6.2.4 ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทย์ต้องจัดการเรียนการสอนทางคลินิก 

ทั้งหมดหรือบางส่วนในสถาบันร่วมผลิต (ได้แก่ รพ.หลัก รพ.สมทบ และ 

รพ.ชุมชน ตามภาคผนวก ข) สถาบันผลิตแพทย์ต้องทำข้อตกลงที่ชัดเจน 

และลงนามโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ในข้อตกลงดังกล่าวสถาบัน

ผลิตแพทยต์้องสามารถเข้าไปร่วมดูแลการจัดการศึกษาในสถาบันร่วม

ผลิต อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

(*สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของสถาบันร่วมผลิตตามข้อตกลงกับ

สถาบันผลิตแพทย์ สามารถทำข้อตกลงร่วมกับสถาบันผลิตแพทย์ได้เพียง

สถาบันเดียวและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาได้เฉพาะ

หลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย์นั้น) 

 

คำอธิบาย  

ม 6.2.1 1. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลชุมชน (ถ้ามี) จำนวนเตียงและข้อมูลชนิด

ของผู้ป่วยจำแนกตามสาขา* จำนวน/criteria ของระดับ S 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน (จำนวนและชนิดของผู้ป่วย) หน่วยบริการปฐมภูมิ สถานบริการ

สาธารณสุขในชุมชนอื่นๆ และการจัดการหมุนเวียนนิสิตนักศึกษา* 

3. ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก 

4. จำนวนนิสิตนักศึกษาต่อรอบการปฏิบัติงาน 

3. ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานทางคลินิก เช่น คู่มือการปฏิบัติงานทางคลินิก 

(*ตามเกณฑ์ในภาคผนวก ข. หัวข้อสถาบันร่วมผลิตและแบบฟอร์มการรายงานข้อมูล) 

ต้องมีข้อมูลเชิงคุณภาพบ้างว่า นศ.ได้ตรวจคนไข้อะไร จำนวนเท่าไร ไหม? 

*สำหรับผู้ตรวจให้อ่านรายงานการตรวจในส่วน OP  

*เพิ่มในเกณฑ์ รร. แพทย์ใหม่ ให้ strict ขึ้น ใช้คำว่า ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ไม่ต้องทำข้ออื่น 

ม 6.2.2 

ม 6.2.3 

ม 6.2.4 สถาบันต้องแสดงรายชื่อ รพ. ทั้งหมดที่ส่งนิสิต/นักศึกษาไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติ และแสดง MOU 

ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ต้องเป็นระดับปลัดกระทรวงหรือผู้รับมอบอำนาจ ร่วมกับอธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจ 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่



 

28/78 
  

พ 6.2.1 ประเมิน ดัดแปลงและพัฒนาสิ่งอำนวยความ

สะดวกเพื่อการฝึกอบรมทางคลินิกเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชากรในพื้นที่ที่สถาบันรับผิดชอบ 

พ 6.2.1 ประเมิน ดัดแปลงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการ

ฝึกอบรมทางคลินิกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรใน

พื้นที่ที่สถาบันรับผิดชอบ คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 6.2.1 รายงานการดำเนินการที่แสดงการประเมิน ความเหมาะสม คุณภาพของการฝึกอบรม ในแง่ของสถานปฏิบัติงาน  สิ่ง

อำนวยความสะดวก จำนวนและชนิดของผู้ป่วย ปฏิบัติการคลินิก การกำกับดูแลและการบริหารจัดการ เพื่อการดัดแปลง

และพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชากรในพื้นที ่คงเดมิ 

 

องค์ประกอบย่อยที ่6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 6.3.1 สถาบันต้องกำหนดนโยบายที่คำนึงถึงการใช้

เทคโนโลยีสารเสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูล

ต่างๆ ทั้งนี้ใหอ้ยู่ในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณธรรม 

จริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

ม 6.3.1 สถาบันต้องกำหนดนโยบายและดำเนินการ ซึ่งคำนึงถึงการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ให้อยู่

ในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประเมินผล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม คงเดิม 

ม 6.3.2 สถาบันต้องทำให้มั่นใจได้ว่านิสิตนักศึกษา

สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

ม 6.3.2 สถาบันต้องทำให้เชื่อมั่นได้ว่าอาจารย์และนิสิตนักศึกษา

สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศที่สถาบันจัด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้อย่างอิสระ (ด้วยตนเอง)  คง

เดิม 

พ.6.3.5 ให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูล

ระบบบริบาลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

ม. 6.3.3 สถาบันต้องทำให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการ

การดูแลผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม 

 

คำอธิบาย  

ม 6.3.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำนึงถึงระบบบริหารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายภายในและ

ภายนอก รวมทั้งเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึงข้อมูลในห้องสมุด และเตรียมนิสิตนักศึกษาเพื่อ EBM และ 

life-long learning และอยู่ในกรอบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ คุณธรรม จริยธรรม (การเคารพในความเป็นส่วนตัว และการ

รักษาความลับของแพทย์และผู้ป่วย) รวมทั้งแสดงหลักฐานการประเมินผล คงเดิม 

ม 6.3.2 แสดงให้เห็นว่ามีระบบและการดำเนินงาน เช่น มีการฝึกอบรมหรือคู่มือ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ e-resources ของ

สถาบัน คงเดิม 

ม. 6.3.3 ต้องแสดงให้เห็นว่านิสิตนักศึกษาเข้าถึงระดับหรือชั้นความลับของข้อมูลผู้ป่วยได้มากน้อยเพียงใด คงเดิม 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควรทำให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่
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พ 6.3.1 การเรียนรู้อย่างอิสระ (ด้วยตนเอง) พ 6.3.1 การเรียนรู้อย่างอิสระ (ด้วยตนเอง) คงเดิม 

พ 6.3.2 การเข้าถึงข้อมูล พ 6.3.2 การทำงานในระบบบริการสุขภาพ 

 

คำอธิบาย  

พ 6.3.1 มีการจัดฝึกอบรม/คู่มือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (internet account, การสืบค้นข้อมูล ระบบ Hospital 

Information System (HIS) ระบบบริการสุขภาพ ระบบ intranet ของสถาบัน (ถ้ามี) ระบบ telemedicine ของ

สถาบัน(ถ้ามี) หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) เพื่อการดูแลผู้ป่วย และระบบบริบาลสุขภาพต่าง ๆ (ขยายความว่า DRG และ 

ICD system ไหม) คงเดิม 

พ 6.3.2 

 

องค์ประกอบย่อยที ่6.4 การวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทย ์

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 6.4.2 กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง

ระหว่างการวิจัยทางการแพทย์และการศึกษา และนำไป

ปฏิบัต ิ

ม 6.4.1 กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย

ทางการแพทย์และการศึกษา และนำไปปฏิบัต ิ 

ม 6.4.1 ใช้การวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็น

พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน 

ม 6.4.2 ใช้การวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นพื้นฐานใน

การจัดการเรียนการสอน 

 ม 6.4.3 ต้องมีภาระงานด้านวิจัย ภายในสถาบันหรือสถาบันร่วมผลิต 

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของคณาจารย์/สถาบัน  

ม 6.4.3 ระบุทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการ

วิจัยและทิศทางการวิจัยที่สถาบันให้ความสำคัญ 

ม 6.4.4 ระบุทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการวิจัย 

 

คำอธิบาย  

ม 6.4.1 แสดงนโยบายที่เชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและการเรียนการสอน เช่น การนำผลงานวิจัย (ที่เกิดขึ้นโดยสถาบันหรือ

ภายนอกสถาบัน) ไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

มีแผนการสอนที่แสดงถึงการใช้ผลงานวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และคลินิก พฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์) และองค์ความรู้ทางการแพทย์ในสาขาวิชา คงเดิม 

ม 6.4.2 

ม 6.4.3 สำหรับข้อนี้ควรเป็นวิจัยทั่วไป 

ม 6.4.4 - 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยทางการแพทย์และการศึกษาซึ่ง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 6.4.1 ส่งผลต่อการสอนในปัจจุบัน พ 6.4.1 ส่งผลต่อการสอนในปัจจุบัน คงเดิม 
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พ 6.4.2 สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และเตรียมความพร้อม

ให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาทาง

การแพทย ์

พ 6.4.2 สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และเตรียมความพร้อมให้นิสิต

นักศึกษามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย ์คงเดิม 

พ 6.4.3 สถาบันควรระบทุิศทางการวิจัยที่สถาบันให้

ความสำคัญ 

พ 6.4.3 สถาบันควรระบทุิศทางการวิจัยที่สถาบันให้ความสำคัญ คง

เดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 6.4.1 รายงานที่แสดงให้เห็นว่ามีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมการสอนที่ใช้แนวคิดจาก

ผลงานวิจัยของสถาบันตนเอง เช่น งานวิจัยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ถูกกำหนดเป็นนโยบายขององค์การ

อนามัยโลกและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

พ 6.4.2 1. โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการทำวิจัยทางการแพทย ์

2. รายวิชาที่มีการสอนเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการแพทย ์

3. ผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (ถ้ามี) 

4. ทุนวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษา (ถ้ามี) คงเดิม 

พ 6.4.3  

 

องค์ประกอบย่อยที ่6.5 ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 6.5.1 มีช่องทางเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้เมื่อ

จำเป็น 

 ม 6.5.1 มีช่องทางเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้เมื่อจำเป็น คง

เดิม 

 ม 6.5.2 มีผู้แทนแพทยสภาร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

ม 6.5.2 ในการพัฒนาหลักสูตร ม 6.5.3 กำหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน

การศึกษาและนำไปปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา

วิธีการสอนและวิธ3ี0การประเมินผล คงเดิม ขยายความ 

 

คำอธิบาย  

ม 6.5.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น ครุศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น) หรือ 

ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา หรือ 

ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านแพทยศาสตรศึกษา มาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

แสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งและหนังสือตอบรับ??ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการศึกษา หรือกรรมการซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

เข้าร่วม หรือการมาจัดอบรมให้ ทั้งนี้อาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบันก็ได ้

ม 6.5.3 หลักฐานแสดง 

1. นโยบายในการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการนำนโยบายไปปฏิบัติ  
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2. คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในการเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาวิธีการสอน

และการประเมินผล 

3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

4. โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ 

ทั้งนี้อาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบันก็ได ้

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 6.5.1 แสดงหลักฐานว่ามีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน

การศึกษาภายในหรือภายนอกสถาบัน ในการพัฒนา

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

พ 6.5.1 แสดงหลักฐานว่ามีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภายใน

หรือภายนอกสถาบัน ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน คงเดิม 

พ 6.5.2 ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการ

ประเมินด้านการศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตร

ศึกษา โดยอาจจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

แพทยศาสตรศึกษา 

พ 6.5.2 ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการประเมินด้าน

การศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยอาจจัดให้มี

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบด้านแพทยศาสตรศึกษา คงเดิม 

พ 6.5.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรดำเนินการวิจัยด้าน

แพทยศาสตรศึกษาตามความสนใจ 

พ 6.5.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรดำเนินการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา

ตามความสนใจ คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 6.5.1 - 

พ 6.5.2 1. การกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินด้านการศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 

2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแพทยศาสตรศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ฝึกอบรม และวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 

3. มีงบประมาณและแผนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรการประเมินด้านการศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 

พ 6.5.3 1. ทุนวิจัยและการสนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงาน/ตีพิมพ ์

 

องค์ประกอบย่อยที ่6.6 การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องกำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ ในด้าน 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 6.6.1 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย ์

และนิสิตนักศึกษา 

ม 6.6.1 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย ์และนิสิตนักศึกษา คงเดิม 

ม 6.6.2 การถ่ายโอนหน่วยกิตการศึกษา ม 6.6.2 การถ่ายโอนหน่วยกิตการศึกษา คงเดิม 

 

คำอธิบาย  
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ม 6.6.1 มีนโยบายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีหลักฐาน เช่น 

1. MOU ด้านการศึกษาและการใช้ประโยชน์จาก MOU  

2. กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบัน/สหสาขาวิชา 

3. จำนวนอาจารย์ และ นิสิตนักศึกษา ที่แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่มี MOU ร่วมกัน 

ม 6.6.2 นโยบาย/ระเบียบการถ่ายโอนหน่วยกิตการศึกษาของสถาบัน 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 6.6.1 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต

นักศึกษากับสถาบันอื่นในระดับภูมิภาคและนานาชาติด้วย

การจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 

พ 6.6.1 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

และนิสิตนักศึกษากับสถาบันอื่นในระดับภูมิภาคและนานาชาติด้วย

การจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 

พ 6.6.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การแลกเปลี่ยนมีวัตถุประสงค์

ที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความต้องการของบุคลากรและนิสิต

นักศึกษาและเคารพในหลักจริยธรรม* 

(*เช่น การคัดเลือกบุคลากรหรือนิสิตนักศึกษาอย่าง

โปร่งใสและเป็นธรรม เป็นต้น) 

พ 6.6.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การแลกเปลี่ยนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดย

คำนึงถึงความต้องการของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต

นักศึกษาและเคารพในหลักจริยธรรม* 

(*เช่น การคัดเลือกอาจารย์ บุคลากรหรือนิสิตนักศึกษาอย่างโปร่งใส

และเป็นธรรม เป็นต้น) 

 

คำอธิบาย  

พ 6.6.1 - 

พ 6.6.2 ระเบียบปฏิบัติและผลการดำเนินการในการคัดเลือกและการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตนักศึกษากับสถาบันอื่นโดย

คำนึงถึงความต้องการของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาและเคารพในหลักจริยธรรม คงเดิม 
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องค์ประกอบที ่7: การประเมินหลักสูตร 

องค์ประกอบย่อยที ่7.1 กลไกในการติดตามและประเมินหลักสูตร 

คำอธิบาย  

การติดตามหลักสูตร หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการจัด

การศึกษาเป็นไปในแนวทางที่กำหนดและเพื่อระบุส่วนที่จำเป็นที่ต้องมีการแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของ

ระบบบริหารที่เกี่ยวเนื่องกับการรับนิสิตนักศึกษา การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปวิเคราะห์ และได้ผลการประเมินหลักสูตรเพื่อ

ใช้ตัดสินประสิทธิภาพและความพร้อมของสถาบันและหลักสูตร กระบวนการนี้ต้องใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มี

ความเที่ยง และความตรง เพื่อแสดงคุณภาพของหลักสูตร หรือองค์ประกอบหลักของหลักสูตรที่สัมพันธ์กับพันธกิจ รวมถึงผลการเรียนรู้

ที่พึงประสงค์  

อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาในเรื่องนี ้การใช้ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันและผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาจะช่วยใน

การพัฒนาคุณภาพด้านแพทยศาสตรศกึษาของสถาบัน 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง  

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 7.1.1 มีระบบและกลไกการกำกับดูแลกระบวนการและ

ผลลัพธ์ของหลักสูตรอยู่เป็นประจำ 

ม 7.1.1 มีระบบและกลไกการติดตามกระบวนการและผลสัมฤทธิข์อง

หลักสูตรอยู่เป็นประจำ 

สถาบันต้องสร้างและใช้กลไกในการประเมินหลักสูตรที ่

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 7.1.2 คำนึงถึงหลักสูตรและองค์ประกอบหลัก* (*

องค์ประกอบหลักได้แก่ เรื่อง โครงสร้าง เนื้อหาวิชา 

ระยะเวลาศึกษา ของรายวิชาครอบคลุมถึงรายวิชาบังคับ

และรายวิชาเลือก)  

ม 7.1.2 คำนึงถึงหลักสูตรและองค์ประกอบหลัก* และ หลักฐานทาง

วิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา (*องค์ประกอบหลักได้แก่ เรื่อง 

โครงสร้าง เนื้อหาวิชา ระยะเวลาศึกษา ของรายวิชาครอบคลุมถึงรายวิชา

บังคับและรายวิชาเลือก) 

ม 7.1.3 คำนึงถึงความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา ม 7.1.3 คำนึงถึงความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา คงเดิม 

ม 7.1.4 ระบุและคำนึงถึงปัญหาอุปสรรคซึ่งนำไปสู่การ

วางแผนแก้ไขและพัฒนา 

ม 7.1.4 ระบุและคำนึงถึงปัญหาอุปสรรคซึ่งนำไปสู่การวางแผนแก้ไขและ

พัฒนา คงเดิม 

ม 7.1.5 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินที่มีนัยสำคัญ มี

ผลต่อหลักสูตร 

ม 7.1.5 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมินที่มีนัยสำคัญ มีผลต่อหลักสูตร 

คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

ม 7.1.1 การติดตามหลักสูตร หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่า

กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปในแนวทางที่กำหนดและเพื่อระบุส่วนที่จำเป็นที่ต้องมีการแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูล

ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารที่เกี่ยวเนื่องกับการรับนิสิตนักศึกษา การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ปรับ

ข้อความ 

 สถาบันต้องประเมินหลักสูตรอย่างน้อยทุกปีการศึกษา  ?? 

ม 7.1.2 สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่าได้มี บุคคล/คณะกรรมการ/หน่วยงาน ที่ประเมินหลักสูตรและองค์ประกอบหลักต่างๆ รวมถึงมี

การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินการดำเนินการของหลักสูตร คงเดิม 

ม 7.1.3 สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการนำข้อมูลความก้าวหน้าของผู้เรียนมาใช้ในการประเมินการดำเนินการของหลักสูตร (ดู 

ม. 4.3.2 ความก้าวหน้าตาม milestones ร่วมด้วย) 
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ม 7.1.4 ปัญหาอุปสรรคจะรวมถึงความไม่สมบูรณ์ต่อการบรรลุผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงค์ กระบวนการและการใช้

สารสนเทศที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการศึกษารวมถึงจุดอ่อนและปัญหา การให้ข้อมูลป้อนกลับและแผนการปรับปรุงเพื่อการ

พัฒนาหลักสูตร ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเอือ้ต่อการให้ข้อมูลโดยอาจารย์และผู้เรียน คงเดิม 

ม 7.1.5 สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร ที่สืบเนื่องมาจากผลการ

ประเมิน คงเดิม 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควรมกีารกลั่นกรองกระบวนการกำกับดูแล* และมกีารประเมินหลักสูตร เป็นระยะโดยคำนึงอย่างรอบด้านถึง 

*หมายความว่าการทำให้กระบวนการกำกับดูแล และการประเมินหลักสูตรดีขึ้น กระชับขึ้น ชัดเจนขึ้น  
มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 7.1.1 บริบทโดยรวม (ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 

ทรัพยากร บรรยากาศการเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กร) 

ของกระบวนการจัดการศึกษา 

พ 7.1.1 บริบทโดยรวม (ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากร บรรยากาศ

การเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กร) ของกระบวนการจัดการศึกษา คงเดิม 

พ 7.1.2 องค์ประกอบเฉพาะของหลักสูตร ได้แก่ 

คำอธิบายรายวิชา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการ

ประเมินผล 

พ 7.1.2 องค์ประกอบเฉพาะของหลักสูตร ได้แก่ คำอธิบายรายวิชา การ

จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินผล คงเดิม 

พ 7.1.3 ผลลัพธ์โดยรวม (เช่น ผลการสอบ ศ.ร.ว. ผลลัพธ์

ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ การทำงานหรือเรียนต่อของ

บัณฑิต เป็นต้น) 

พ 7.1.3 ผลสัมฤทธิโ์ดยรวม (เช่น ผลการสอบ ศ.ร.ว. สัมฤทธิท์าง

การศึกษาที่พึงประสงค์ การทำงานหรือเรียนต่อของบัณฑิต เป็นต้น) คง

เดิม 

พ 7.1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม พ 7.1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

 ประเมินหลักสูตรเป็นระยะ หมายถึง การประเมินการดำเนินการหลักสูตรอย่างน้อยทุกรอบการประเมินคุณภาพหรือตาม

ความเหมาะสม 

พ 7.1.1 - 

พ 7.1.2 - 

พ 7.1.3 - 

พ 7.1.4 สถาบันควรมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะโดยคำนึงอย่างรอบด้านถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ระบุไว้ในข้อ 1.1.8 

ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง มีความเต็มใจและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ของ

ผู้ป่วย ภาคสุขภาพและส่วนเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและนานาชาติในเรื่องของความรู้ทางการแพทย์ 

งานวิจัย และสมรรถนะของการบริบาลสุขภาพ  

 

องค์ประกอบย่อยที ่7.2 ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 7.2.1 แสวงหา วิเคราะห์และตอบสนองอย่างเป็นระบบ

ต่อผลป้อนกลับของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา 

ม 7.2.1 แสวงหา วิเคราะห์และตอบสนองอย่างเป็นระบบต่อผลป้อนกลับ

ของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา คงเดิม 
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คำอธิบาย  

ม 7.2.1 ข้อมูลป้อนกลับ หมายถึง ความเห็นของอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการและผลผลิตของ

หลักสูตร ครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผิดกฎระเบียบ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์หรือนิสิต

นักศึกษาซึ่งอาจจะมีผลหรือไม่มีผลทางกฎหมาย 

สถาบันต้องแสดงถึงกระบวนการของการให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้วย 

ในข้อนี้ต้องแสดง การแสวงหา วิเคราะห์และตอบสนองอย่างเป็นระบบ 

ขอ้มาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 7.2.1 ใช้ผลป้อนกลับในการพัฒนาหลักสูตร พ 7.2.1 ใช้ผลป้อนกลับในการพัฒนาหลักสูตร คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 7.2.1 - 

องค์ประกอบย่อยที ่7.3 สมรรถนะของนิสิตนักศึกษา และบัณฑิต 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน  

สถาบันต้องวิเคราะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตแต่ละรุ่น ที่สัมพันธ์กับ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 7.3.1 พันธกิจและผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์

ของสถาบัน 

ม 7.3.1 วัตถุประสงคห์ลักสูตรและผลสมัฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงค์

ของหลักสูตร 

ม 7.3.2 หลักสูตร  ม 7.3.2 การจัดหาทรัพยากรด้านการศึกษา  

ม 7.3.3 การจัดหาทรัพยากรด้านการศึกษา  

 

คำอธิบาย  

 -เกณฑ์ข้อนี้สถาบันต้องวิเคราะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษา และบัณฑิตแต่ละรุ่น ทุกรุ่น ทุกป ี

-การวัดและวิเคราะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษาแต่ละรุ่น จะครอบคลุมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาจริง 

คะแนนสอบ อัตราการผ่านและตก อัตราการสำเร็จและการตกออกพร้อมเหตุผล รายงานผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

ในแต่ละรายวิชาทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก นอกจากนี้อาจรวมถึงการสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่ต้องเรียนซ้ำและต้องออก

จากการศึกษาในหลักสูตร การวัดสมรรถนะของบัณฑิตแต่ละรุ่น ควรครอบคลุมถึงผลการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเลือกแนวทางการประกอบวิชาชีพ สมรรถนะระหว่างการศึกษาหลังปริญญา 

-สถาบันต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตในแต่ละรุ่น กับองค์ประกอบ

ตามเกณฑ์ดังกล่าว มิใช่ข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ม 7.3.1 - 

ม 7.3.2 - 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควรวิเคราะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สัมพันธ์กับ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 7.3.1 ภูมิหลังและสถานภาพของนิสิตนักศึกษา พ 7.3.1 ภูมิหลังและสถานภาพของนิสิตนักศึกษา คงเดิม 
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พ 7.3.2 คุณสมบัติแรกเข้าของนิสิตนักศึกษาที่กำหนดเพื่อ

ศึกษาในสถาบัน 

พ 7.3.2 คุณสมบัติแรกเข้าของนิสิตนักศึกษาที่กำหนดเพื่อศึกษาใน

สถาบัน คงเดิม 

สถาบันควรนำผลการวิเคราะห์สมรรถนะของนิสิตนักศึกษา ป้อนกลับให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 7.3.3 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา พ 7.3.3 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา คงเดิม 

พ 7.3.4 การวางแผนหลักสูตร พ 7.3.4 การวางแผน บริหาร พัฒนา หรือปรับปรุง หลักสูตร 

พ 7.3.5 การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา พ 7.3.5 การให้คำปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษา คงเดิม 

 

คำอธิบาย  

พ 7.3.1 ภูมิหลังและสถานภาพของผู้เรียนจะครอบคลุมถึงสภาพสังคม เศรษฐานะและวัฒนธรรม 

พ 7.3.2-5 - 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 7.4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 7.4.1 ในการกำกับดูแลและประเมินหลักสูตร สถาบัน

ต้องจัดระบบและกลไก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีส่วน

ร่วมในการติดตามและประเมินหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา 

ม 7.4.1 ในการกำกับดูแลและประเมินหลักสูตร สถาบันต้องจัดระบบและ

กลไก ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก อย่างน้อยได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากรสายสนับสนุน มสี่วนร่วมในการติดตามและประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา คง

เดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ * สถาบันควร 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย ผู้แทนของบุคลากรด้านวิชาการและบริหาร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทน

ของ สกอ. ผู้แทนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ใช้บัณฑิต ผู้แทนขององค์กรวิชาชีพ ผู้แทนของแพทยสภา) 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 7.4.1 ยินยอมให้เข้าถึงผลการประเมินหลักสูตร พ 7.4.1 ยินยอมให้เข้าถึงผลการประเมินหลักสูตร คงเดิม 

พ 7.4.2 แสวงหาผลป้อนกลับเกี่ยวกับสมรรถนะของ

บัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พ 7.4.2 แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย คงเดิม 

พ 7.4.3 แสวงหาผลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ผู้ใช้

บัณฑิต ผู้แทนของบุคลากรด้านวิชาการและบริหาร ผู้แทน

ชุมชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนของ สกอ. ผู้แทนของ

กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนขององค์กรวิชาชีพ ผู้แทนของ

แพทยสภา 

พ 7.4.3 แสวงหาผลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อื่นๆ 

 

คำอธิบาย  

พ 7.4.1 การเปิดเผย มคอ.7 หรือเทียบเท่า 

พ 7.4.2-3 - 
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องค์ประกอบที ่8: การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ องค์กรและการบริหารจัดการ 

องค์ประกอบย่อยที ่8.1 การบังคับบัญชา องค์กร 

คำอธิบาย  

องค์กรและการบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินการ และ/หรือ โครงสร้างในการนำองค์กรของสถาบัน การบังคับบัญชาเกี่ยวข้อง

กับการวางนโยบาย ซึ่งรวมถึงกระบวนการวางนโยบายระดับสถาบันและระดับหลักสูตร และการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ 

นโยบายระดับสถาบันและระดับหลักสูตรหมายความรวมถึงการกำหนดพันธกิจของสถาบันและหลักสูตร นโยบายรับเข้านิสิตนักศึกษา 

นโยบายคัดเลอืกอาจารย์และบุคลากร และการตัดสินใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับเวชปฏิบัติ ภาคสุขภาพ รวมถึงความสัมพันธ์กับ

หน่วยงานภายนอก 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 8.1.1 กำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของการบังคับบัญชา

รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีภายในมหาวิทยาลัย 

ม 8.1.1 กำหนดรูปแบบการกำกับดูแล การนำองค์กรของสถาบัน รวมทั้ง

แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริหารสถาบัน รวมถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน 

พ 8.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ม 8.1.2 มีนโยบายและการดำเนินการให้อาจารย์มีส่วนร่วมหรือให้ความ

คิดเห็นในด้านที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสถาบัน  

*ภาระรับผิดชอบ อาจประกอบด้วย 1) การกำหนดพันธกิจ 2) ตัวชี้วัด 3) การวางแผน 4) ผลที่เกิดขึ้นทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 5) การสื่อสาร 

6) การส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งงบประมาณ และ 7) การประกันคุณภาพภายใน (Ref. “Key Elements for Educational Accountability 

Models, Council of Chief State School Officers, Washington, DC) 

คำอธิบาย  

ม 8.1.1 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยควรมีความจำเพาะ ตัวอย่างเช่น สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยหรือ

เป็นสถาบันสมทบ เป็นต้น  

สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบัน และกระทำโดยคณะกรรมการชุดใด 

รูปแบบ/ระบบภาระรับผิดชอบของสถาบัน เปน็อย่างไร* 

ม 8.1.2 สถาบันควรพิจารณาถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการวางแผน และการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบัน และพิจารณา

วิธีการที่อาจารย์จะสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมหรือให้ข้อคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้ ทั้งนี้ควรแสดงกลไกที่ชัดเจนในการจัดให้

อาจารย์มีส่วนร่วม อาทิ การเชิญผู้แทนของกลุ่ม หรือการระบุตัวบุคคลที่มีความสนใจเป็นพิเศษในงานบางเรื่องของ

สถาบันโดยเฉพาะ ได้แก ่

1.อาจารย์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการดำเนินภารกิจของสถาบันอย่างไร 

2. มีอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับเลือก ในฐานะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น 

หรือไม่ 

3. อาจารย์ มีส่วนร่วมในการจัดการและหลักสูตรของสถาบัน ในเรื่องใดบ้าง และได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ 

4. มีเหตุผลทางวัฒนธรรมหรือเหตุผลอื่นใดหรือไม่ ที่ทำให้อาจารย์ ไม่สมัครใจมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร

ของสถาบัน ถ้ามี สถาบันจะสามารถดำเนินการอย่างไรเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคนี ้

สำหรับนิสิตนศ. คำอธิบายไปใส่และปรับเกณฑ ์ใน ม 4.4, ม 2.7 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่
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พ 8.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  

พ 8.1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ พ 8.1.1 กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารสถาบันที่

ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

พ 8.1.3 สถาบันควรทำให้เชื่อมั่นว่า การบังคับบัญชา และ

การตัดสินใจมีความโปร่งใส 

พ 8.1.2 ทำให้เชื่อมั่นไดว้่า การบังคับบัญชา และการตัดสินใจมีความ

โปร่งใส  

พ 8.2.1 สถาบันควรมีการประเมินผู้บริหารการศึกษาแต่

ละระดับ ในด้านการบรรลุพันธกิจและผลลัพธ์ทางการ

ศึกษาที่พึงประสงค์ของสถาบัน ตามระยะเวลาที่กำหนด 

พ 8.1.3 มีการประเมินผู้บริหารการศึกษาแต่ละระดับ ในด้านการบรรลุ

พันธกิจและสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึงประสงค์ของสถาบัน ตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

 พ 8.1.4 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามกีระบวนการทบทวน เพื่อปรับโครงสร้าง

องค์กรและการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับ

สภาพแวดล้อม และความต้องการที่จำเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับให้

เกิดผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ สอดคล้องกับมุมมอง

อนาคต 

 

คำอธิบาย  

พ 8.1.1 ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

พ 8.1.2 ความโปร่งใสสามารถแสดงให้เห็นได้โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านจดหมายข่าว เว็บไซต์ และรายงานการประชุม 

คงเดิม 

พ 8.1.3 ดู องค์ประกอบ 1.1 และ 1.3   

พ 8.1.4 โดยแสดงหลักฐานของการทบทวนและพัฒนา จากข้อมูลในประเด็นตามเกณฑ ์

สายสนับสนุน ย้ายไป Area8 

องค์ประกอบย่อยที ่8.2 ผู้บริหารด้านการศึกษา (เดิม) à รวม 8.1 

องค์ประกอบย่อยที ่8.3 งบประมาณทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากร (เดิม)à 8.2 (ใหม)่ 

องค์ประกอบย่อยที่ 8.2 งบประมาณทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากร 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 8.3.1 ระบุสายงานของความรับผิดชอบและอำนาจ

หน้าที่อย่างชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง

งบประมาณ  

ม 8.2.1 ระบุสายงานของความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน

ในการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณ 

ม 8.3.2 แสดงให้เห็นว่ามีแหล่งงบประมาณชัดเจนและ

เพียงพอสำหรับการดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ม 8.2.2 แสดงให้เห็นว่ามีแหล่งงบประมาณ และมีการจัดสรรทรัพยากรที่

จำเป็นในการดำเนินการหลักสูตรและกระจายทรัพยากร อย่างชัดเจนและ

คำอธิบาย 

ผู้บริหารด้านการศึกษา หมายถึง ตำแหน่งและบุคคลในโครงสร้างการบังคับบัญชาและการบริหารจัดการ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และการบริการ เช่น คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานรายวิชา ประธาน

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน/สำนักวิชา/สถาน/โรงพยาบาลที่ดำเนินงาน

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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และการพัฒนาอาจารย์ทางการศึกษา และได้รับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอดุมศึกษาต้นสังกัด 

เพียงพอสำหรับการดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการ

พัฒนาอาจารย์ทางการศึกษา และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 

- (ม. 8.2.2 รวม ม 8.2.3) 

ม 8.3.3 จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการ

หลักสูตรและกระจายทรัพยากรให้สอดคล้องกับความ

จำเป็นของการศึกษา 

 

คำอธิบาย  

ม 8.2.1 งบประมาณ หมายถึง งบประมาณทางการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณของแต่ละสถาบัน และควร

เชื่อมโยงกับแผนการใช้เงินงบประมาณที่โปร่งใส คงเดิม 

ม 8.2.2 สถาบันต้องแสดงให้เห็นทั้งแหล่งงบประมาณ จำนวนเงินงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ รวมถึง

งบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย์ทางการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันควรแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนงบประมาณและ

ทรัพยากรจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดด้วย 

การจัดสรรและกระจายทรัพยากรบ่งบอกถึงความเป็นอิสระและการมีเสรีภาพทางวิชาการของสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อ 

ม 1.2.2 

การจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ควรสอดคล้องกับ

ข้อ ม 4.3.3 และ พ 4.4.1 ใหม ่

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควร 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 8.3.1 มีอิสระในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการให้

ค่าตอบแทนผู้สอนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้บรรลุ

ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของสถาบัน 

พ 8.2.1 มีอิสระในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการให้ค่าตอบแทนผู้สอน

ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้บรรลุผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่พึง

ประสงค์ 

พ 8.3.2 ในการกระจายทรัพยากร สถาบันควรพิจารณาถึง

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และความต้องการที่

จำเป็นด้านสุขภาพของสังคมด้วย 

พ 8.2.2 จัดสรรทรัพยากรเพื่อพฒันาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

ความต้องการที่จำเป็นด้านสุขภาพของสังคมด้วย 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 8.3 บุคลากรด้านการบริหารงานและการบริหารจัดการ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

คำอธิบาย 

การบริหารงานและการบริหารจัดการ หมายถึงการดำเนินการ และ/หรือ โครงสร้างที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำนโยบายของสถาบัน

และหลักสูตรสู่การปฏิบัติ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างสถาบัน 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

สถาบันต้องมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการบริหารงานและด้านวิชาชีพที่เหมาะสมตามเกณฑ์ มคอ.1 เพื่อ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 8.4.1 สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ม 8.3.1 สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้อง 

ม 8.4.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

ม 8.3.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและการใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
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สายสนับสนุน ย้ายมาจาก Area5 ใช้ข้อความจากมคอ.1 

(15.12 และ 12.3) ก่อนเปิดสอนตามหลักสูตรประมาณ 1-

2 ปี 

ม 8.3.3 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา

ตรงตามงาน ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อปี  

 ม 8.3.4 กำหนดนโยบายการให้ความดีความชอบแกบุ่คลากรและนำไป

ปฏิบัต ิ

 

คำอธิบาย  

 - บุคลากรด้านการบริหารงานและด้านวิชาชีพ คือ บุคลากรสายสนับสนุน (ไม่รวมอาจารย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข)  

- ความเหมาะสม หมายถึง จำนวนที่เพียงพอ และคุณวุฒิที่หลากหลายของบุคลากร สอดคล้องกับการดำเนินงานของ

สถาบัน คงเดิม 

ม 8.3.1 สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม มคอ.1 

- สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีบุคลากรทางการศึกษา (ได้แก่ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนหรือผู้ช่วยสอน และ

บุคลากรสนับสนุนบริการโสตทัศนูปกรณ์) อย่างน้อย 3 คน และอัตราส่วนบุคลากรทางการศึกษา : นิสิตนักศึกษาใน

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1:20 เพื่อสนับสนุนการบริหารหลักสูตรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

สถาบันการศึกษาต้องมีบุคลากรผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีวุฒิระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชา

ทางการศึกษา (เช่น ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต) ไม่น้อยกว่า 1 คนตอ่หลักสูตร ทั้งนี้ต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติ

หน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษาเต็มเวลา คงเดิม 

ม 8.3.2 สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้าง กลไก บทบาทหน้าที ่และการบริหารจัดการที่สามารถบรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ 

โครงสร้างการบริหารงานสามารถสนบัสนุนการดำเนินการภารกิจของสถาบันอย่างไร 

ระบบการรายงานสำหรับการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นอย่างไร 
 

องค์ประกอบย่อยที ่8.4 ปฏิสัมพันธ์กับภาคสุขภาพ  

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 8.5.1 สถาบันต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ

ภาคสุขภาพ และภาคอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

ม 8.4.1 สถาบันต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับภาคสุขภาพ และ

ภาคอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 

คำอธิบาย  

ม 8.4.1 ปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือ และการริเริ่มโครงการระหว่างสถาบัน ซึ่งจะช่วย

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของสังคม 

ภาคสุขภาพ ได้แก่ ระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ภาคอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ได้แก่ องค์กรอื่นที่มพีันธกิจเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค สิ่งแวดล้อม 

และภาคสังคม คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 8.5.1 สถาบันควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ

องค์การ/หน่วยงานในภาคสุขภาพ (เช่น สวรส. สสส. วช. 

เป็นต้น) ครอบคลุมทั้งระดับบุคลากร และนิสิตนักศึกษา 

พ 8.4.1 สถาบันควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การ/

หน่วยงานในภาคสุขภาพ (เช่น สวรส. สสส. วช. เป็นต้น) ครอบคลุมทั้ง

ระดับบุคลากร และนิสิตนักศึกษา 
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คำอธิบาย  

พ 8.4.1 ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ หมายถึงการมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการ มีการระบุเนื้อหาและรูปแบบของความร่วมมือ 

โครงการที่มีความร่วมมือกัน และ/หรือ การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คงเดิม 

องค์ประกอบที่ 9: การประกันคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ในฐานะที่สถาบันมีความเป็นพลวัตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันต้อง 

มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

ม 9.0.1 ริเริ่มกระบวนการสำหรับการทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการ

ประเมิน และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในหลักสูตร ให้

เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

ม 9.0.1 มีการดำเนินการระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวกับภารกิจของ

สถาบันในด้านการศึกษา การบริหารจัดการ และการวิจัย โดยใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence)  

(เฉพาะสถาบันผลิตแพทย์ที่มีบัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษาแล้ว) 

ม 9.0.2 ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมีข้อมูลอ้างอิง ม 9.0.2 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพื่อการทบทวนและพัฒนาองค์กร

อย่างต่อเนื่อง 

ม 9.0.3 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพื่อการทบทวนและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ม 9.0.3 ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินองค์กรและ

มขี้อมูลอ้างอิง 

ม 9.0.4 ดำเนินการพัฒนาสถาบันโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence)  

(เฉพาะสถาบันผลิตแพทย์ที่มีบัณฑิตแพทย์สำเร็จ

การศึกษาแล้ว) 

- 

 

คำอธิบาย  

ม 9.0.1 สถาบันแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการทบทวนและปรับปรุง บนรากฐานของ 

 -  การศึกษาและวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า        

 -  ข้อมูลการประเมินภายในของสถาบัน 

วัตถุประสงค์และวิธีการในการประกันคุณภาพ ครอบคลุมการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา 

สัมฤทธิแ์ละคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการประเมิน และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ใน

หลักสูตร ตลอดจนการดำเนินการที่เกิดขึ้นในสถาบัน ถูกกำหนด และอธิบายไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ และได้รับการเผยแพร่

ต่อสาธารณะหรือไม่ 

ในการดำเนินการระบบประกันคุณภาพ สถาบันมีการจัดสรรความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ และ

บุคลากรสนับสนุนด้านวิชาการหรือไม่ 

สถาบันมีการใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรอยา่งต่อเนื่องหรือไม่ 

ม 9.0.2 - 

ม 9.0.3 การปรับแก้ข้อบกพร่อง (OFI) อาจได้มาจากการตรวจประเมิน EdPEx หรือการทำ Organization assessment ของ

องค์กร 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันควรแสดงผลการดำเนินงาน  ตามตัวชี้วัดที่ระบุในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อทำให้เชื่อมั่นได้ว่าองค์กรมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ในด้านต่อไปนี้ 
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มาตรฐาน เดิม มาตรฐาน ใหม ่

พ 9.0.1 มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาบนรากฐานของ 

 -  การศึกษาและวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า        

 -  ข้อมูลการประเมินภายในของสถาบัน และ 

 -  หลักฐานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา 

พ 9.0.1 การศึกษา (ครอบคลุมถึง หลักสูตร กระบวนการประเมิน

หลักสูตร และทรัพยากรทางการศึกษา) 

 

พ 9.0.2 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการทบทวนและพัฒนา 

และการปรับโครงสร้างจะทำให้เกิดการปรับนโยบายและ

การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในอดีต 

กิจกรรมปัจจุบันและมุมมองอนาคต 

พ 9.0.2 การวิจัย 

 

พ 9.0.3 การปรับพันธกิจและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ

สถาบัน ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้าน

วิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

พ 9.0.3 การบริการวิชาการ 

 

พ 9.0.4 การปรับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของ

นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการที่จำเป็นตามสภาพแวดล้อมที่บัณฑิตจะเข้า

ทำงาน และมีข้อมูลอ้างอิง 

อนึ่ง การปรับอาจครอบคลุมทักษะทางคลินิก การ

ฝึกอบรมด้านสาธารณสุข และการบริบาลผู้ป่วย ให้

เหมาะสมกับบทบาทที่บัณฑิตจะได้รับมอบหมาย 

พ 9.0.4 บุคลากร 

 

พ 9.0.5 การปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ที่เชื่อมั่นได้ว่ามีความเหมาะสมและตรงประเด็น 

พ 9.0.5 การนำองค์กร มาจาก พ9.0.12 

สถาบันควร (ใหม่) 

พ 9.0.6 การปรับองค์ประกอบหลักสูตรและความสัมพันธ์

ขององค์ประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับ  

 - ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พฤติกรรมศาสตร์

และสังคมศาสตร์  

 - การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลประชากรศาสตร์ สุขภาพ

และการเกิดโรคของประชากร สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรม  

   การปรับควรทำให้เชื่อมั่นว่า ได้ครอบคลุมความรู้ 

แนวคิด และวิธีการที่ทันสมัยและตรงประเด็น และยกเลิก

สิ่งที่ล้าสมัย 

พ 9.0.6 มกีารกลั่นกรองกระบวนการกำกับดูแล และการประเมิน

หลักสูตร มาจาก พ9.0.11 

พ 9.0.7 การพัฒนาหลักการประเมินผล วิธีและจำนวน

ครั้งของการสอบ สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึง

ประสงค์และวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ไปเป็น พ 3.2.1, ม 3.2.1 

พ 9.0.8 การปรับนโยบายการรับ วิธีการคัดเลือก และ

จำนวนนิสิตนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการที่จำเป็น

ไปเป็น พ 4.1.2 
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ด้านทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา

ก่อนระดับอุดมศึกษา และข้อกำหนดของหลักสูตร 

พ 9.0.9 การปรับนโยบายการรับ และการพัฒนา

คณาจารย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 

ไป พ 5.1.3 

พ 9.0.10 การปรับทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ 

จำนวนนิสิตนักศึกษา จำนวนและประเภทของคณาจารย์ 

และหลักสูตร 

- 

พ 9.0.11 การกลั่นกรองกระบวนการกำกับดูแล และการ

ประเมินหลักสูตร 

เป็น พ 9.0. 

พ 9.0.12 การพัฒนาโครงสร้างขององค์กร การปกครอง

และการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อม และ

ความต้องการที่จำเป็นที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับให้

เกิดผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ตามแต่

ละช่วงเวลา 

เป็น พ 9.0.5 

 

คำอธิบาย  

พ 9.0.1-4 สถาบันต้องแสดงผลที่ไม่ใช่การปรับแก้ OFI ที่แสดงแล้วในข้อ ม 9.0.3 โดยแสดงใหเ้ห็นว่าองค์กร มีการพัฒนาดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง เป็น level, trend หรือ comparison โดยแสดงหลักฐานของการทบทวนและพัฒนา จากข้อมูลในประเด็นตาม

เกณฑ์ 
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ภาคผนวก 2 (อภิธานศัพท์) 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ 

(ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) 

 

คณาจารย์ 

  อาจารย์ประจำ 

ให้ใช้อัตราส่วน อาจารย์ : นิสิตนักศึกษา = 1:4 เป็นเกณฑ์เฉล่ียสำหรับจำนวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกช้ันปี

ตลอดหลักสูตร สำหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตรหรือบางรายวิชา ซ่ึงต้องการการสอนและการควบคุมดูแล

อย่างใกล้ชิด จะต้องจัดให้มีจำนวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในส่วนน้ันๆ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มีอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิตามเกณฑ์สกอ. และ อาจมาจากสถาบันร่วมผลิตได้ไม่เกิน 2 คน (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจำหลักสูตร  

มีมากกว่าหรือเท่ากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรเป็นอาจารย์จากสถาบันหลักและอาจารย์จากสถาบัน

ร่วมผลิต (กรณีท่ีมีสถาบันร่วมผลิต)  

อาจารย์ประจำรายวิชา รายวิชาละ 2 คนและเพียง 1 รายวิชา ณ เวลาหน่ึงๆ    

ภาระงานของอาจารย์  

 อาจารย์ 1 คนไม่ควรมีช่ัวโมงสอนเกิน 10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค (150 ช่ัวโมงสำหรับการ

สอนภาคทฤษฎี หรือ  300 ช่ัวโมงสำหรับการสอนภาคปฏิบัติ โดยหมายถึงทุกรายวิชาท่ีอาจารย์ท่านน้ันๆ รับผิดชอบสอน) 

ท้ังน้ีเพ่ือให้อาจารย์มีเวลาในการออกแบบ วางแผน เตรียมการสอนและการประเมินผล เพ่ือให้การเรียนการสอนและการ

ประเมินผลมีคุณภาพ หากอาจารย์ต้องมีภาระหน้าท่ีอ่ืน เช่น งานบริการ งานบริหาร งานวิจัย ฯลฯ จำนวนช่ัวโมงสอนต้อง

ลดลง และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต้องเพ่ิมจำนวนอาจารย์จากเกณฑ์ปกติเพ่ือชดเชย 

 

สถาบันผลิตแพทย/  

หมายความว3า คณะ วิทยาลัย สำนักวิชา หรือหน3วยงานท่ีเทียบเท3าท่ีจัดการศึกษาแพทยศาสตรO  

 

สถาบันพ่ีเล้ียง  

หมายถึงสถาบันผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับมหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสถาบันผลิตแพทย์เปิดใหม่ ท้ังน้ีข้อตกลงต้องลงนามโดยคู่สัญญาท่ีมีอำนาจเต็มตามกฎหมาย  

สถาบันพ่ีเล้ียงมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

คุณสมบัติ 

• มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี 

• รับเป็นสถาบันพ่ีเล้ียงได้ไม่เกิน 2 สถาบันในช่วงเวลาเดียวกัน 

บทบาทและหน้าท่ี 

• ให้ความเห็นประกอบรายงานความก้าวหน้าก่อนส่งให้แพทยสภาพิจารณาตามรอบเวลา 
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• ให้คำแนะนำและกำกับดูแลเพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพของสถาบันผลิตแพทย์ท่ีเปิดใหม่ให้สามารถดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการแก้ปัญหา เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีทำให้สถาบันผลิตแพทย์ใหม่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามท่ีกำหนด   

• การแบ่งปันและกระจายทรัพยากรข้ึนกับดุลพินิจ 
• การส้ินสุดความเป็นสถาบันพ่ีเล้ียงเม่ือ สถาบันสถาบันผลิตแพทย์ใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ และมีบัณฑิตรุ่นแรกสำเร็จการศึกษา 

• ในกรณีท่ีสถาบันพ่ีเล้ียงไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ครบระยะเวลาท่ีกำหนด ให้รายงานแพทยสภาเพ่ือทราบ
และแก้ไขต่อไป 

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ สถาบันพ่ีเล้ียงจะได้รับความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเพ่ือไปเพ่ิมพูนประสบการณ์/ศึกษา

วิชาเลือก ในสถาบันผลิตแพทย์ท่ีเปิดใหม่ และอาจได้รับความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคต 

 

สถาบันร่วมผลิต  

หมายถึงหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา แต่มีข้อตกลงในการร่วมผลิตบัณฑิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่โรงพยาบาลหลัก/สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก (teaching hospital) โรงพยาบาลสมทบ/

สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกสมทบ (affiliated hospital) และโรงพยาบาลชุมชน/สถานฝึกปฏิบัติงานชุมชน (community 

hospital) 

โรงพยาบาลหลัก หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก หรือ teaching hospital  

เป็นโรงพยาบาลระดับไม่ต่ำกว่าโรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญ่ ขนาด 300 เตียงข้ึนไป (ระดับ S - Standard level 

referral hospital) ท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันผลิตแพทย์ในการจัดให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษา อย่างน้อย ๒ ใน ๓ 

ของระยะเวลาศึกษาทางคลินิก ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญสาขาหลักทุกสาขา สาขารอง และสาขาย่อยบางสาขา (แบ่งตาม

ขีดความสามารถโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์การจัดต้ังและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง 

คร้ังท่ี 1) พ.ศ. 2561 

• เป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) 

• มีพันธกิจด้านการเรียนการสอนท่ีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจะต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าก่ึงหน่ึงของการเรียนการสอนในระดับคลินิก  

• มีกิจกรรมและบรรยากาศทางวิชาการท่ีเหมาะสมกับการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ มีกิจกรรมวิชาการ
หลากหลาย เช่น journal club, case conference เป็นต้น รวมท้ังมีการวิจัยตามสมควร 

• อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 4 และ 5  ต่อจำนวนเตียงผู้ป่วย ต้องไม่ต่ำกว่า 1:5 คิดแยกแต่ละ

ช้ันปี โดยมีผู้ป่วยใหม่ 1-2 รายต่อสัปดาห์ต่อนิสิตนักศึกษา 1 คน และมีอัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ช้ัน

ปีท่ี 4 และ 5  ต่อจำนวนผู้ป่วยนอก ไม่ต่ำกว่า 1:50 ต่อปี  

• อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ต่อจำนวนเตียงผู้ป่วย ต้องไม่ต่ำกว่า 1 : 10 และไม่ควรเกิน 1:15 

และ อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ช้ันปีท่ี 6 ต่อจำนวนผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 1:5 ต่อสัปดาห์  
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• มีอัตราการครองเตียงโดยเฉล่ียต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

• งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้จำนวนมีผู้ป่วยเพียงพอตามเกณฑ์ มคอ.1 ?? 

• ความพร้อมด้านบุคลากรข้ันต่ำ ประกอบด้วยแพทย์สาขาหลักครบทุกสาขา อย่างน้อย สาขาละ 2 คน 

ยกเว้นสาขาวิสัญญีแพทย์อย่างน้อย 1 คน มีแพทย์เฉพาะทางสาขารองบางสาขาท่ีจำเป็นท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตร และรวมแพทย์ท้ังหมดของหน่วยบริการอย่างน้อย 30 คน 

• อัตราส่วนอาจารย์แพทย์ : นิสิตนักศึกษาคลินิก ในสาขาวิชาหลัก (อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา และกุมารเวชศาสตร์) ต้องไม่ต่ำกว่า 1:2 สำหรับโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ และ 1:1 

สำหรับโรงพยาบาลท่ีไม่ใช่โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ต่อการหมุนเวียนขณะน้ัน เฉพาะช้ันปีท่ี 4 และ

ปีท่ี 5 ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหาอาจารย์ได้ตามสัดส่วนดังกล่าว สามารถแสดงภาระงานอาจารย์

รายบุคคลประกอบได้ 

• มีห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ ท่ีสามารถเข้าถึงวารสารทางการแพทย์ และมีตำราท่ีจำเป็นในทุก
สาขาวิชา 

• มีท่ีพักนิสิตนักศึกษา อย่างพอเพียง ภายในหรือใกล้โรงพยาบาล ท้ังน้ีควรพิจารณาถึงความสะดวกในการ
เดินทางและความปลอดภัย 

   
ในกรณีท่ีเปRนสถานพยาบาลเอกชนตTองมีองคOประกอบเพ่ิมเติม ดังน้ี 

• ตTองแสดงใหTเห็นว3ามีมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนสำรองเพียงพอในการดำเนินการเพ่ือ 

รองรับผูTป[วยท่ีเตรียมไวTสำหรับการเรียนการสอน หรือ เพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ สำหรับ         

  การเรียนการสอน 

• ตTองมีพันธกิจท่ีระบุชัดเจนเก่ียวกับการจัดการศึกษาแพทยศาสตรO 

• ตTองมีโครงสรTางการบริหาร และหน3วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ 

• ตTองมีตัวแทนจากสถาบันผลิตแพทยOท่ีขอเปaดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

    ไดTรับการแต3งต้ังเปRนกรรมการบริหาร หรือกรรมการอำนวยการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ  

  ท่ีเทียบเท3า ของสถานพยาบาลเอกชนน้ันๆ อย3างนTอย 1 คน 

• ตTองเคยไดTรับการอนุมัติเปRนโรงพยาบาลสมทบ (affiliated hospital) ในการจัด 

    การศึกษาระดับก3อนปริญญามาเปRนเวลาไม3นTอยกว3า 5 ปq 

• มีบรรยากาศทางวิชาการหรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย3างสม่ำเสมอมาแลTวไม3นTอยกว3า 2 ปq 

 

เดิม โรงพยาบาลสมทบ หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกสมทบ หรือ affiliated hospital 

 ในกรณีท่ีโรงพยาบาลหลักมีจำนวนผู้ป่วยในบางสาขาไม่เพียงพอ อาจจัดให้มีโรงพยาบาลสมทบได้ และใช้เกณฑ์ 

จำนวนอาจารย์แพทย์ : เตียงผู้ป่วย : นิสิตนักศึกษา เช่นเดียวกับโรงพยาบาลหลัก รวมท้ังมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

และการประเมินผลในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก และมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 

1 ใน 3 ของการเรียนการสอนในระดับคลินิก ท้ังน้ีโรงพยาบาลท่ีรับเป็นสถาบันสมทบต้องกำหนดให้การจัดการศึกษาเป็น

พันธกิจหน่ึงของสถาบัน 
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ใหม่ สถานฝึกปฏิบัติคลินิกอ่ืนๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสมทบ หรือ โรงพยาบาลร่วมผลิต 

เป็นโรงพยาบาลท่ีไม่ใช่โรงพยาบาลหลัก แต่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันผลิตแพทย์ (กรณีโรงพยาบาลหลักมี

จำนวนผู้ป่วยของสาขาหลัก หรือจำนวนหัตถการไม่เพียงพอ) สถาบันต้องแสดง criteria ในการเลือก โรงพยาบาลสมทบ 

เหตุผลในการส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึก และกระบวนการประกันคุณภาพ โรงพยาบาลสมทบ อย่างสม่ำเสมอ 

การพิจารณาตรวจเย่ียม โรงพยาบาลสมทบ หรือ โรงพยาบาลร่วมผลิตอ่ืนๆ หรือการเชิญบุคลากร โรงพยาบาลสมทบ มา

ให้ข้อมูล ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการตรวจประเมิน 

ในกรณีท่ีเปRนสถานพยาบาลเอกชนตTองมีองคOประกอบเพ่ิมเติม ดังน้ี 

• ตTองแสดงใหTเห็นว3ามีมูลนิธิหรือกองทุนท่ีมีทุนสำรองเพียงพอในการดำเนินการเพ่ือ   

รองรับผูTป[วยท่ีเตรียมไวTสำหรับการเรียนการสอน หรือ เพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ สำหรับ   

การเรียนการสอน 

• เป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) 

• ตTองมีพันธกิจท่ีระบุชัดเจนเก่ียวกับการจัดการศึกษาแพทยศาสตรO 

• ตTองมีโครงสรTางการบริหาร และหน3วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ  

• ตTองเคยไดTรับการอนุมัติเปRนสถาบันฝsกอบรมหลัก หรือสถาบันฝsกอบรมสมทบในหลักสูตรการฝsกอบรม

เพ่ือเปRนผูTมีความรูTความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย3างนTอย 2 สาขา เปRนเวลาไม3นTอยกว3า 

5 ปq 

• มีบรรยากาศทางวิชาการหรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย3างสม่ำเสมอมาแลTวไม3นTอยกว3า 2 ปq 

 

โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานฝึกปฏิบัติงานชุมชน หรือ community hospital 

 สถาบันต้องจัดเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนไว้เพียงพอให้นิสิตนักศึกษาได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานในชุมชน

ในลักษณะ community-based education โรงพยาบาลดังกล่าวควรให้บริการแบบองค์รวม โดยไม่แบ่งการบริการผู้ป่วย

เป็นสาขา 

 การจัดเครือข่ายเพ่ือรองรับ community-based education ให้รวมถึงการศึกษาสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา

สุขภาพ เช่น โรงเรียน โรงงาน โรงงานกำจัดขยะ สถานีอนามัย หมู่บ้าน ฯลฯ 
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คณะกรรมการดำเนินงาน 

 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม    ท่ีปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์    ท่ีปรึกษา 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์    ผู้อำนวยการ 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุไรพร  สมบุญวงค์    กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  สุนทรโลหะนะกูล   กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงษ์  อัครผล    กรรมการ 

อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธ์ุ     กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย์    กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


