คำถำมที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions)
คำถำมเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรขอเปิดดำเนินกำร/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิตและรับรอง
สถำบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564
เกณฑ์ / ประเด็น
คำถำม
คำแนะนำ
พ 1.1.2 สถาบันควรทาให้เชื่อมั่น ปัญหาสุขภาพของพลเมืองโลก
แนะนาให้ใช้แหล่งอ้างอิงจาก
ได้ว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
(global health) จะพิจารณา
องค์การอนามัยโลกที่
ยุทธศาสตร์ แสดงทิศทาง ปัญหา อย่างไร และจะนามาประยุกต์ให้ www.who.int/data/gho
สุขภาพของพลเมืองโลก โดยเฉพาะ เกิดการเรียนรู้ในหลักสูตร
ปัญหาสุข ภาพที่สาคัญระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิตอย่างไร
นานาชาติ รวมทั้งผลของความไม่
เป็นธรรม และความเหลื่อมล้าที่ มี
ผลต่อสุขภาพ
พ 2.3.1 สถาบันควรจัดหลักสูตรให้ สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่า นิสิต
สถาบันต้องแสดงให้เห็นว่า นิสิต
นิสิตนักศึกษา (รายบุคคล) มี ส่วน นักศึกษาทุกคนต้องทางาน
นักศึกษาแต่ละคนมีส่วนร่วมใน
ร่วมในงานวิจัยต้นฉบับหรือ
วิจัยหรือไม่ และต้องเป็นงานวิจัย งานวิจัยด้วยตนเองในฐานะผู้วิจัย
งานวิจัยเชิงลึก
ในลักษณะเพียง analytical หรือ หลัก (principal investigator)
experimental research หรือไม่ โดยเกณฑ์ข้อนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า นิสิตนักศึกษาได้
เรียนรู้ กระบวนการทาวิจัยด้วย
ตนเอง แต่ไม่จาเป็นต้องทาเพียงคน
เดียว ดาเนินการร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ ส่วนประเภทของ
งานวิจัยสามารถดาเนินการได้
หลายรูปแบบ รวมถึงการทา
systematic review/metaanalysis ประเด็นที่สาคัญคือ การ
สะท้อนการเรียนรู้ของนิสิต
นักศึกษาแพทย์ถึงกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการทาวิจัย

เกณฑ์ / ประเด็น
ม 2.6.5
ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุ ให้
เห็นและมีการสอดแทรก
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกให้เป็นไปตามบริบทของ
ประเทศเพื่อทาให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิต
นักศึกษาจัดการเรียนการสอนทาง
คลินิกที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย

ม 2.9.1 สถาบันต้องทาให้เชื่อมั่น
ได้ว่ามีการดาเนินการเพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างหลักสูตรกับการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และระหว่าง
หลักสูตรกับการศึกษาและการ
ฝึกอบรมหลังจากจบการศึกษา
พ 3.1.1 สถาบันควรมีหลักฐานและ
การประเมินความเที่ยงและ
ความตรงของวิธีการประเมิน
ผล (ทุกรายวิชา)

คำถำม
สถาบันต้องจัดการเรียนการสอน
ในหัวข้อทุกหัวข้อตามคู่มือของ
องค์การอนามัยโลกหรือไม่

ความเชื่อมโยงกับหลักสูตร
การศึกษาหรือการฝึกอบรม
หลังจากจบการศึกษา ต้องแสดง
อย่างไร

การประเมินความเที่ยงและความ
ตรงของวิธีการประเมินผลในทุก
รายวิชาต้องแสดงทุกเครื่องมือ
หรือไม่

คำแนะนำ
ไม่จาเป็น แต่ควรแสดงการจัดการ
เรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมตามที่คู่มือขององค์การ
อนามัยโลกกาหนด โดยอาจจัดใน
หลายชั้นปี และสอดแทรกใน
รายวิชาต่าง ๆ ที่ไม่ต้องจัดทา
รายวิชาใหม่แต่ต้องแสดงการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ รวมถึงวิธีการ
กากับดูแลนิสิตนักศึกษาในระหว่าง
ฝึกปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย
สถาบันสามารถแสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตกับคุณสมบัติ
ของการเข้าศึกษาหรือการฝึกอบรม
ระดับหลังปริญญา
สถาบันควรแสดงผลการประเมิน
ความ
เที่ยงและความตรงของวิธีการ
ประเมิน
ผลในเครื่องมือที่ส่งผลต่อผล
การศึกษา
มาก เช่น
- รายวิชา A กาหนดวิธีการ
ประเมินผลประกอบด้วย
1. Written assessment (60
%) ประกอบด้วย
1.1 MCQ 40 %

เกณฑ์ / ประเด็น

พ 3.1.2 สถาบันควรนาวิธีการ
ประเมินผลแบบใหม่มาใช้ตาม
ความเหมาะสม

คำถำม

คำแนะนำ
1.2 MEQ 20 %
2. Performance-based
assessment (30 %) ด้วย OSCE
อย่างเดียว
3. Direct observation for
attitudinal assessment ด้วย
rubric scoring (10 %)

สถาบันควรประเมินความตรงและ
ความเที่ยงของเครื่องมือ MCQ
และ OSCE เป็นอย่างน้อยโดย
1. การประเมินความตรง ให้
แสดงตารางคุณสมบัติของข้อสอบ
และหลักฐานการกลั่นกรองข้อสอบ
ก่อนการสอบ กาหนดเกณฑ์การ
ตัดสินผล
2. การประเมินความเที่ยง
ให้แสดงค่า KR-20/21 กรณี
ข้อสอบ MCQ และค่าสัมประสิทธิ์
Cronbach กรณีข้อสอบ OSCE
ตัวอย่างของวิธีการประเมินผลแบบ เป็นวิธีการหรือเครื่องมือในการ
ใหม่มีอะไรบ้าง
ประเมินผล หรือการตัดสินผลที่
นามาใช้ใหม่ในสถาบันผลิตแพทย์
ทั้งนี้ไม่ควรเป็นวิธีการที่ใช้
แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับแล้ว
เช่น MCQ, MEQ, long case
examination, OSCE และ
workplace-based assessment

เกณฑ์ / ประเด็น
คำถำม
พ. 3.1.3 สถาบันควรส่งเสริมให้ใช้ สถาบันควรแสดงถึงหลักฐานถึง
ผู้ประเมินจากภายนอก (external ระยะเวลาการเชิญผู้ประเมิน
examiner)
ภายนอกอย่างไร
ผู้ประเมินจากภายนอกควรมี
คุณสมบัติอย่างไร

สถาบันจะแสดงหลักฐานการ
ประเมินในระดับใด

พ 3.1.4 สถาบันควรมีการทบทวน สถาบันควรแสดงหลักฐานการ
และตรวจสอบเรื่องระบบและกลไก ทบทวนและตรวจสอบอะไรบ้าง
การประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก (external audit)

คำแนะนำ
สถาบันควรแสดงหลักฐานถึงความ
สม่าเสมอและต่อเนื่องในการเชิญผู้
ประเมินภายนอกมาประเมิน
บุคคลต่อไปนี้ไม่ถือเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก
1. อาจารย์ที่สังกัด
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษานั้น
2. อาจารย์ประจาของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาฯ และ
โรงพยาบาลสมทบของสถาบันผลิต
แพทย์นั้น
3. อาจารย์พิเศษ อาจารย์
ผู้สอน
4. วิทยากรที่จัดอบรมในหัวข้อ
ที่มีการประเมินผลของสถาบันผลิต
แพทย์นั้น
สถาบันควรแสดงหลักฐานการ
ประเมินที่สาคัญและมีผลกระทบสูง
โดยการมีส่วนร่วมโดยผู้ประเมิน
จากภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น
การประเมินรายวิชาเฉพาะหรือการ
ประเมินที่ส่งผลต่อการสาเร็จ
การศึกษา
สถาบันควรแสดงหลักฐานถึง
แนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ดาเนินการทบทวนและตรวจสอบ
โดยเป็นกระบวนการทบทวนทั้ง
ระบบ มีกระบวนการทบทวน
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ม 3.2.2 สถาบันต้องใช้หลักการ
และวิธีการประเมินผลซึ่งทาให้
เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษาบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึง
ประสงค์

คำถำม

หลักฐานที่แสดงถึงการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประ
สงค์ได้แก่อะไร

ม 6.3.3 สถาบันต้องทาให้นิสิต
สถาบันควรดาเนินอย่างไรเพื่อให้
นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการ เกิดความเหมาะสม
ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

ม 6.4.1 สถาบันต้องกาหนด
นโยบายและดาเนินการเชื่อมโยง
การวิจัยทางการแพทย์และ
การศึกษา

สถาบันจะใช้งานวิจัยภายนอก
สถาบันได้หรือไม่

คำแนะนำ
เกิดขึ้น มีผลของการทบทวน ในรูป
รายงานเพื่อให้สถาบันได้นาไป
วางแผนพัฒนา
สถาบันสามารถแสดงผลการ
ประเมินในระดับหลักสูตรที่
สอดคล้องกับแผนที่แสดงการ
กระจายผลการเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร รวมถึงผลการสอบ
ประมวล ความรู้รวบยอด
(comprehensive examination)
ที่ครอบคลุมความรู้ เจตคติ ทักษะ
หรือผลการบรรลุผล สัมฤทธิ์ทาง
การศึกษารายทาง (milestones)
สถาบันพึงทบทวนระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลถึง
ประโยชน์และข้อกังวลของระดับ
ข้อมูลที่ให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึงได้
รวมถึงการกากับผลการปฏิบัติของ
นักศึกษาตาม code of conduct
ที่สถาบันกาหนด
ข้อนี้มุ่งเน้นให้สถาบันแสดงความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (ตามชื่อ
องค์ประกอบย่อย 6.4) โดยมีการ
สร้างผลงาน วิจัยโดยบุคลากร
ประจาของสถาบัน เมื่อมีงานวิจัย
ของบุคลากรประจาสถาบัน
เผยแพร่ สถาบันพึงกาหนด
นโยบายและวิธีการในการถ่ายทอด
งานวิจัยมาใช้ในการศึกษา โดยอาจ
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คำถำม

คำแนะนำ
นามาจัดในหัวข้อใด หัวข้อหนึ่งของ
รายวิชาในระดับของสมรรถนะที่
เหมาะสมกับหลักสูตร หรือ
กิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน
พ 7.1.4 สถาบันควรมีการประเมิน ความรับผิดชอบต่อสังคม
Social accountability
หลักสูตรเป็นระยะโดยคานึงอย่าง ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
ครอบคลุมการคาดการณ์ล่วงหน้า
รอบด้านถึงความรับผิดชอบต่อ
ในอนาคตซึ่งอาจมีได้ทั้งผลกระทบ
สังคม
เชิงบวกและเชิงลบต่อสังคมรวมทั้ง
คุณภาพของหลักสูตรซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม
สถาบันควรจะต้อง ระบุว่ามีตัววัด
อะไรบ้าง (ในองค์ประกอบที่ 1)
ต้องดาเนินการแล้วนาตัววัด
เหล่านั้นมาวิเคราะห์และพัฒนา
เป็นระยะ หมายถึง ระยะ ของ
เป็นระยะ หมายถึง ระยะเวลาของ
อะไร ระยะของชั้นปี หรือ
การประเมินหลักสูตร เช่น ทุก ๆ ปี
ระยะเวลา
มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
ม 7.3.2 สถาบันต้องวิเคราะห์
ทรัพยากรด้านการศึกษาครอบคลุม ทรัพยากรด้านการศึกษาควร
สมรรถนะของนิสิตนักศึกษาและ อะไรบ้าง
พิจารณาทรัพยากรที่สาคัญทั้งที่มี
บัณฑิตแต่ละรุ่นที่สัมพันธ์กับการ
อยู่เดิมและที่จัดหาเพิ่มเติมในปีการ
จัดหาทรัพยากรด้านการศึกษา
ติดตามหรือประเมินหลักสูตร เช่น
โปรแกรม หุ่นสอนแสดง ประเภท
และปริมาณของผู้ป่วย
พ 7.4.1 ในการกากับดูแลและ
ข้อมูลผลการประเมินหลักสูตรควร ประเภทของข้อมูลการประเมิน
ประเมินหลักสูตร สถาบันต้อง
แสดงอะไรบ้าง และแตกต่างจาก หลักสูตรที่จะแสดงให้ผู้มีส่วนได้
ยินยอมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
การแสดงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนเสียประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สาคัญอื่น ๆ เข้าถึงผลการประเมิน หลักหรือไม่
ดุลพินิจของสถาบันผลิตแพทย์โดย
หลักสูตร
สถาบันควรแสดงเหตุผลประกอบ
ของความแตกต่าง และเปิดโอกาส
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คำถำม

ม 8.1.4 สถาบันต้องมีการประเมิน แต่ละระดับ หมายถึงระดับใดบ้าง
ผู้บริหารการศึกษาแต่ละระดับ
ในด้านการบรรลุพันธกิจของ
สถาบันและผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาที่พึงประสงค์ของหลัก
สูตรตามระยะเวลาที่กาหนด

พ 8.4.1 สถาบันควรสร้างความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ
องค์การ/หน่วยงานในภาคสุขภาพ

ปฏิสัมพันธ์ต้องเป็นระดับใด มี
MOU เพียงพอหรือไม่

คำแนะนำ
ให้เข้าถึงรายงานฉบับเต็มได้ตาม
ความเหมาะสม
เป็นไปตามที่แสดงในโครงร่าง
องค์กร ที่รับผิดชอบพันธกิจด้าน
การศึกษา แต่ละระดับ โดย
ครอบคลุมอย่างน้อยคณบดี รอง
คณบดี หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ โดยควร
มีตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้สถาบัน
ผลิตแพทย์ควรแสดงแนวทางและ
ผลการประเมินประธานรายวิชา/
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร
ต้องมีการดาเนินการในรูป MOU
ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง มีการระบุเนื้อหาและ
รูปแบบของความร่วมมือ โครงการ
ที่มีความร่วมมือกัน และควร
จะต้องเกิดประโยชน์ต่อ
บุคคลภายนอกด้วย
จัดทาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

