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การเปรียบเทียบ 

รางหลักเกณฑการเปดดำเนินการ/ปรับปรงุหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย  

(สถาบันผลิตแพทยเปดดำเนินการใหม) พ.ศ. 2565 กับหลกัเกณฑฯ พ.ศ. 2561   
 

คุณสมบัติทั่วไป 
 

หลักเกณฑฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) รางหลักเกณฑฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

1. เปนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานปลดักระทรวง

การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรมรับรอง (มี พรบ. / 

ไดรับการรับรองตามกฎหมายของประเทศไทย และมีการจัด

การศึกษาระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมท้ังมี

บรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสราง

คุณสมบัติในการใฝรูใหแกนิสิตนกัศึกษา 

1. เปนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่ ไดรับการรับรอง

ตามกฎหมายของประเทศไทย  

ปรับขอความใหกระชบั 

 

2. มีคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะในมหาวทิยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาเปนผูรับผิดชอบดำเนนิการ โดยผูบรหิาร

มหาวิทยาลัย/คณะท่ีรับผิดชอบดำเนินการตองไมมีผลประโยชน

สวนตัวท่ีอาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนาสถาบัน  

2. มีคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ  

ปรับขอความใหกระชบั 

ยอมรับโครงการจัดตั้งหนวยงาน 

3. หากเปนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะตองไม

แสวงหากำไร มีวัตถุประสงคท่ีไมแสวงหาผลกำไรโดยให ตองจัดต้ัง

มูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสำรองเพียงพอในการดำเนินการระยะยาว

3. หากเปนมหาวิทยาลยั/สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองจัดตั้ง

มูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนสำรองเพียงพอในการดำเนินการ

ระยะยาวและใหม ีผ ู แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการ

ปรับขอความใหกระชบั 
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และใหมีผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และแพทย

สภาเปนกรรมการของมูลนิธหิรือกองทุนโดยตำแหนง 

อุดมศึกษาฯ และแพทยสภาเปนกรรมการของมูลนิธิหรือ

กองทนุโดยตำแหนง 

4. มีระบบบรหิารงานท่ีชัดเจน เพ่ือสนับสนุนการจดัการศึกษาให

บรรลุตามปณิธาน ไดแก การบริหารงานท่ัวไป การบริหาร

การศึกษา เปนตน ระบบบริหารงานดังกลาวใหทำเปนระเบียบของ

มหาวิทยาลัย/สถาบนัอุดมศึกษา และประกาศใหผูเกี่ยวของทราบ

ท่ัวกัน 

4. มีระบบบริหารงานที่ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบไดเพื่อ

สนับสนุนการจัดการศกึษาใหบรรลุตามพันธกิจ  

- ปรับขอความใหกระชับ  

- เพิ่มคำขยาย 

- เปล่ียนคำวา ปณิธานเปนพันธกิจ 

5. ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ 7 ป) มหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาท่ีขอเปดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ตองทำขอตกลง เปนลายลักษณอักษรกับมหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีประสบการณดำเนินการเปดหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตมาแลวไมตำ่กวา 20 ป ใหชวยทำหนาท่ีเปนท่ี

ปรึกษา/ชวยเหลือ หรือเปนสถาบันพี่เล้ียง โดยควรพิจารณาความ

สะดวกและเปนไปได ท่ีจะใหสถาบันพ่ีเล้ียงมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ ทั้งนี้สถาบันพี่เล้ียงไมควรรับเปนท่ีปรึกษา/ชวยเหลือ

สถาบันผลิตแพทยที่เปดดำเนินการใหมเกินกวา 2 สถาบันในเวลา

เดียวกนั 

5. ในระยะเวลาที ่ เปดดำเน ินการจนม ีบ ัณฑิตร ุ นแรก 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาท่ีขอเปดดำเนินการหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ตองทำขอตกลง เปนลายลักษณอักษร

กับมหาว ิทยาล ัย/สถาบันอ ุดมศึกษาที ่ม ีประสบการณ

ดำเนินการเปดหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหชวยทำหนาที่

เปนที่ปรึกษา/ชวยเหลือ หรือเปนสถาบันพี่เลี ้ยงโดยใหมี

คุณสมบัติเปนไปตามภาคผนวก 2  

- เปลี ่ยนการระบุระยะเวลาจาก 7 ป เปน 

ระยะเวลาที่เปดดำเนินการจนมีบัณฑิตรุนแรก 

- ปรับขอความใหกระชับ 

6. กอนเปดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาจะตองดำเนินการดังนี้ 

   6.1 แสดงเหตุผลในการผลิตแพทยเพ่ิมทั้งปริมาณและคุณภาพ  

6. ก อนเป ดดำเน ินการหล ักสูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศกึษาจะตองดำเนินการดังนี ้

เพิ่มขอความเรื่อง การระบุเหตุผลความจำเปน

ในการขอเปดดำเนินการ 
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    6.1 แสดงเหตุผลในการผลิตแพทยเพิ ่มทั้งปริมาณและ

คุณภาพ และตองแสดงใหเห็นวาแพทยท่ีผลิตมาจะอยูในภาค

สวนใดของระบบสุขภาพ (สถาบันควรแสดงความจำเปน หรือ

ขาดแคลนของแตละภาคสวนท่ีอางอิง) ท้ังน้ีอาจพิจารณาตาม

บริบทของพื้นที่ 

   6.2 แสดงวาแพทยที่ผลิตมาจะอยูในภาคสวนใดของระบบ

สุขภาพ (สถาบันควรแสดงความจำเปน หรือขาดแคลนของแตละ

ภาคสวนท่ีอางอิง) ทั้งนี้อาจพิจารณาตามบริบทของพ้ืนที ่ 

    6.2 ม ี คณะกรรมการพ ัฒนาหล ั กส ูตรอย  า งน  อ ย

ประกอบดวยผูแทนแพทยสภา ผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตร

ศึกษา ผูบริหารสถาบัน ผู แทนคณาจารย และมีผู มีสวนได

สวนเสยีท่ีสอดคลองกับแนวคดิของหลักสูตร 

-  ถ ูกกำหนดให  ระบ ุ ในรายละเอ ียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) แลว 

- เพิ่มคุณสมบัติขอนี้เพื่อใหมีความตอเนื่องกับ

เกณฑ ม 2.8.2 

   6.3 แสดงความพรอมในการจดัการศึกษาและทรัพยากรตาง ๆ 

โดยเฉพาะอาจารย ส่ือการศกึษาและอุปกรณการเรียนการสอน 

รวมทั้งงบประมาณ ครบถวนทุกหัวขอตามท่ีกำหนด 

ตัดทิ้ง เปนสวนหนึ่งของคุณสมบัติเฉพาะ 

   6.4 แสดงแผนดำเนินงานตลอดระยะเวลาของหลักสูตรรวมทั้ง

แผนตดิตามบัณฑิตท่ีมีความชัดเจนและเปนไปได 

    6.3 แสดงแผนดำเนินงานตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ปร ับข อความตามบร ิบทของสถาบ ันเปด

ดำเนินการใหม 

   6.5 แสดงแผนปฏิบัติการ และแสดงความพรอมกอนเริ่ม

การศึกษาของแตละชั้นปอยางนอย 1 ปการศึกษา 

    6.4 แสดงแผนปฏิบัติการ รายละเอียดของรายวิชาหรือ

เทียบเทา (มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4) กอนเริ ่มการศึกษา

ลวงหนาอยางนอย 1 ปการศึกษา 

ปรับเพิ ่มขอมูลที ่จำเป น และขอความให

กระชบั 

   6.6 ใหแพทยสภารับรองหลักสูตรเพ่ือใหผูสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์

เขาสอบเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

    6.5 ให แพทยสภาร ับรองหล ักส ูตรเพ ื ่อให ผ ู สำเร็จ

การศึกษามีสิทธิ์เขาสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเวช

กรรม 

ไมเปล่ียนแปลง 
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 7. ในกรณีท ี ่สถาบันผล ิตแพทย ม ีการจ ัดการศึกษาใน

สถาบันการศ ึกษานานาชาติดังแสดงในแผนการศึกษา 

สถาบันตองแสดงขอตกลงความรวมมืออยางเปนทางการที่มี

การลงนามโดยผูมอีำนาจตามกฎหมาย  

เพิ ่มเนื ่องจากใหเก ิดความเชื ่อมั ่นสำหรับ

สถาบันผลิตแพทยที ่ทำความรวมมือในการ

ผลิตแพทยกับสถาบันการศึกษานานาชาติ 

 

 


