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การเปรียบเทียบ 

รางหลักเกณฑการเปดดำเนินการ/ปรับปรงุหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย  

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

คุณสมบัตเิฉพาะ 
 

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

องคประกอบที่ 1 : พันธกิจ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา องคประกอบที่ 1 : พันธกิจ ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

องคประกอบยอย 1.1 พันธกิจ องคประกอบยอย 1.1 พันธกิจ  

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 1.1.1 กำหนดพันธกิจ ม 1.1.1 กำหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 1.1.2 เผยแพรพันธกิจใหรูทั ่วกันในเขตชุมชนและภาคสุขภาพท่ี

สถาบันรับผิดชอบ 

ม 1.1.2 เผยแพรพันธกิจแกสาธารณะ ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

พันธกิจของสถาบัน ตองระบุจ ุดมุ งหมายและกลยุทธ ทาง

การศึกษาท่ีจะผลิตแพทยดังนี ้

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

ม 1.1.3 มีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบ

วชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

ม 1.1.3 ระบุแผนกลยุทธทางการศึกษาที ่สอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร เกณฑมาตรฐานผู

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและตอบสนองตอพันธกิจ

ของสถาบัน 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 1.1.4 มีพ้ืนฐานเหมาะสมที่สามารถจะปฏบิัติงานในวิชาชีพทาง

การแพทยดานตาง ๆ (เชน แพทย นักวิจัย นักบริหาร อาจารย ผูนำ

ชุมชนและสังคมดานสุขภาพ) 

- ตัดทิ้ง 

ม 1.1.5 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเปนแพทยในภาคสุขภาพตาง 

ๆ (เชน ภาครัฐ เอกชน ระหวางประเทศ) 

- ตัดทิ้ง 

ม 1.1.6 มีความพรอมที่จะศึกษาในระดับหลังปริญญา - ตัดทิ้ง 

ม 1.1.7 มุงมั่นที่จะมีการเรียนรูตลอดชวีิต - ตัดทิ้ง 

สถาบันตอง - - 

ม 1.1.8 พิจารณาวาพันธกิจของสถาบันครอบคลุมความตองการที่

จำเปนดานสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพและดานอ่ืนๆ ท่ีสถาบัน

จะพึงมีความรับผิดชอบตอสงัคม 

ม 1.1.4 พิจารณาวาพันธกิจ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของสถาบัน

ครอบคลุมความตองการที ่จำเปนดานสุขภาพของชุมชน ระบบ

สุขภาพและดานอ่ืนๆ ที่สถาบันจะพงึมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควรทำใหเชื่อมั่นไดวาพันธกิจครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ สถาบันควรทำใหเชื่อมั่นไดวาพันธกิจ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร 

แสดงทิศทางตอไปนี้ 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 
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หลักเกณฑฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) หลักรางเกณฑฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

พ 1.1.1 การพัฒนาทักษะดานการวิจัยทางการแพทย พ 1.1.1 การวิจัยทางการแพทย ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

พ 1.1.2 ความตระหนักถึงสุขภาพของประชาชนในบริบทโลกไร

พรมแดน รวมถึงผลของความไมเทาเทยีมและความไมเปนธรรมที่

สงผลตอสขุภาพ (เชน โรคระบาด อาวุธชีวภาพ หรือภัยพิบัติที่

สงผลตอสขุภาพ) 

พ 1.1.2 ปญหาสุขภาพของพลเมืองโลก โดยเฉพาะปญหาสุขภาพที่

สำคัญระดับนานาชาติรวมทั้งผลของความไมเปนธรรม และความ

เหล่ือมล้ำท่ีมีผลตอสุขภาพ 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

องคประกอบยอยท่ี 1.2 ความเปนอิสระและการมีเสรีภาพทาง

วชิาการของสถาบัน 

องคประกอบยอยที ่ 1.2 ความเปนอิสระและการมีเสรีภาพทาง

วิชาการของสถาบัน 

คงเดิม 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตองมีความเปนอสิระในการกำหนดนโยบายโดยให

คณาจารย/บุคลากรดานวิชาการ*  และการบริหารจัดการ 

รับผิดชอบดาน (*บุคลากรดานวิชาการครอบคลุมถึงอาจารย และ

บุคลากรที่มีบทบาทในการศึกษา) 

สถาบ ันต องมีความเป นอ ิสระในการกำหนดนโยบายโดยให

คณาจารย/นักวิชาการและการบริหารจัดการ รับผิดชอบดาน 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 1.2.1 การออกแบบหลักสูตร ม 1.2.1 หลักสูตร   ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 1.2.2 การใชทรัพยากรที่ไดรับการจัดสรรในการดำเนินการ

หลักสูตรตามความจำเปน/เหมาะสม 

ม 1.2.2 การใช ทร ัพยากรที ่ได ร ับการจัดสรรที ่จำเป นในการ

ดำเนินการหลักสูตร 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

องคประกอบยอยท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ยายเปนองคประกอบยอยท่ี 2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน  



Institute for Medical Education Accreditation 
Anandhamahidol Building, Fl 4. 
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 
Bangkok 10330, Thailand         
 

หนา้ 4 / 38 

 

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

สถาบันตองกำหนดผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาที่พึงประสงค ให

ครอบคลุมประเด็น ตอไปนี้ 

 

ม 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา 

 

 ความสอดคลองของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค

ของหลักสูตร กับผลสมัฤทธิ์ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

 

 ความสอดคลองของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค

ของหลักสูตร กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 6 

ประการ และมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน ตาม มคอ.1 

 

ม 1.3.2 ความรูและทักษะพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือการปฏิบตัิงานใน

วชิาชีพทางการแพทยดานตาง ๆ (เชน แพทยนักวิจัย นักบริหาร 

อาจารย ผูนำชุมชนและสังคมดานสุขภาพ) 

 

ม 1.3.3 บทบาทของบัณฑิตแพทยในภาคสุขภาพ  

ม 1.3.4 การศึกษาหรือฝกอบรมระดับหลังปริญญา  

ม 1.3.5 ความมุงม่ันตอการเรียนรูตลอดชีวิต  

ม 1.3.6 ความจำเปนดานสุขภาพของชุมชน และระบบบริบาล

สุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตอสังคม 

 

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

ม 1.3.7 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใหนิสิตนักศึกษามี

ความประพฤติท่ีเหมาะสมตอเพ่ือน บุคลากรของสถาบัน บุคลากร

ทางการแพทยอ่ืนรวมถึงผูปวยและญาติ   

 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควร  

พ 1.3.1 ระบุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทีพ่ึงประสงคของการมีสวน

รวมของนิสิตนักศึกษาในการทำงานวิจัยทางการแพทย 

 

พ 1.3.2 ระบุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทีพ่ึงประสงคที่สัมพันธกับ

ปญหาสุขภาพของประชาชนในบริบทโลกไรพรมแดน 

 

องคประกอบยอยท่ี 1.4 การมีสวนรวมในการกำหนดพันธกิจของ

สถาบัน 

องคประกอบยอยท่ี 1.3 การมีสวนรวมในการกำหนดพันธกิจทาง

การศึกษาของสถาบัน 

ปรับชื ่อองคประกอบยอยใหเหมือน

เกณฑฯ (พ.ศ. 2564) 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 1.4.1 ทำใหเชื่อมั่นไดวามีผูมีสวนไดสวนเสียหลัก* มีสวนรวมใน

การกำหนดพันธกิจ และผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา (คุณสมบัติ

บัณฑิตที่พึงประสงค) 

(*ผูมีสวนไดสวนเสียหลักอยางนอยตองประกอบดวยคณะกรรมการ

บริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูแทนบุคลากร) 

ม 1.3.1 ทำใหเชื ่อมั ่นไดวาผ ู ม ีส วนไดส วนเสียที ่ประกอบดวย 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูแทน

คณาจารย และผูแทนบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนดพันธกิจทาง

การศกึษาของสถาบัน 

เปลี่ยนคำวา บุคลากรสายสนับสนุน 

เปนบุคลากร เพื ่อใหขอมูลบุคลากร

สายสนับสนุนอยูในองคประกอบที่ 8 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 
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สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 1.4.1 ทำใหเชื่อม่ันไดวาการกำหนดพันธกิจ และผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา (คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค) ไดนำขอมูลจากผูมี

สวนไดสวนเสียที่สำคัญอ่ืน ๆ *มาพิจารณาดวย 

(*ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญอ่ืน ๆ อาจประกอบดวย ผูแทน

คณาจารยและบคุลากรสายบริหาร ผูแทนจากกระทรวงสาธารณสขุ 

ผูแทนภาคประชาชน ผูแทนชุมชน ผูแทนสมาคมหรือองคกรวิชาชีพ 

นักการศึกษาระดับบัณฑิตวทิยาลัย) 

พ 1.3.1 ทำใหเชื่อมั่นไดวาการกำหนดพันธกิจไดนำขอมูลจากผูมีสวน

ไดสวนเสยีท่ีสำคัญอ่ืนๆ มาพิจารณาดวย 

- ตัดคำวา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

- ยายคำนิยามของผูมีสวนไดสวนเสยีที่

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

องคประกอบที่ 2 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต องคประกอบที่ 2 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - 

องคประกอบยอยท่ี 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา องคประกอบยอย 2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา - 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตองกำหนดผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาที่พึงประสงค ให

ครอบคลุมประเด็น ตอไปนี้ 

สถาบันตองกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงคและกลยุทธ

การจัดการเรียนการสอน ใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา 

ม 2.1.1 ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา 

คงเดิม 

ม 1.3.2 ความรูและทักษะพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือการปฏิบตัิงานใน

วชิาชีพทางการแพทยดานตางๆ (เชน แพทยนักวิจยั นักบริหาร 

อาจารย ผูนำชุมชนและสังคมดานสุขภาพ) 

ม 2.1.2 มีพื ้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะทำงานในดานตางๆ ทาง

การแพทย และบทบาทในภาคสุขภาพ 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 1.3.3 บทบาทของบัณฑิตแพทยในภาคสุขภาพ - ตัดทิ้ง 

ม 1.3.4 การศึกษาหรือฝกอบรมระดับหลังปริญญา ม 2.1.3 การศึกษาหรือฝกอบรมระดับหลังปริญญา คงเดิม 

ม 1.3.5 ความมุงมั่นตอการเรียนรูตลอดชีวิต ม 2.1.4 ความมุงม่ันตอการเรียนรูตลอดชีวิต คงเดิม 

ม 1.3.6 ความจำเปนดานสุขภาพของชุมชน และระบบบริบาล

สุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอ่ืนๆ ตอสังคม 

ม 2.1.5 ความตองการดานสุขภาพที่จำเปนของชุมชน และระบบ

บริบาลสุขภาพ ตลอดจนความรบัผิดชอบอื่นๆ ตอสังคม 

เปล่ียนขอความใหเหมาะสม 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 
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ม 1.3.7 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใหนิสิตนักศึกษามี

ความประพฤติท่ีเหมาะสมตอเพ่ือน บุคลากรของสถาบัน บุคลากร

ทางการแพทยอ่ืนรวมถึงผูปวยและญาติ   

ม 2.1.6 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใหนิสิตนักศึกษามีความ

ประพฤติที ่เหมาะสมตอเพื่อน บุคลากรของสถาบัน บุคลากรทาง

การแพทยอื่นรวมถึงผูปวยและญาติ 

คงเดิม 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 1.3.1 ระบุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทีพ่ึงประสงคของการมีสวน

รวมของนิสิตนักศึกษาในการทำงานวิจัยทางการแพทย 

พ 2.1.1 ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงคของหลักสูตรให

นสิิตนักศึกษามีสมรรถนะการทำงานวิจัยทางการแพทย 

ปรับขอความใหแสดงผลสัมฤทธิ ์ทาง

การศึกษาที่พึงประสงคใหจำเพาะ 

พ 1.3.2 ระบุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทีพ่ึงประสงคที่สัมพันธกับ

ปญหาสุขภาพของประชาชนในบริบทโลกไรพรมแดน 

พ 2.1.2 กำหนดผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงคของบัณฑิต ให

มีความสัมพันธกับปญหาสุขภาพทีส่ำคัญระดับนานาชาติ 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

องคประกอบยอย 2.1 รูปแบบหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียน

การสอน 

องคประกอบยอย 2.2 รูปแบบหลักสูตรและวิธีการจัดการเรยีนการ

สอน 

- 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 2.1.1 กำหนดรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวม ม 2.2.1 กำหนดรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวมที่สอดคลองและ

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร  

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาที่เปนปจจุบัน 

ปรับขอความใหครอบคลุมกฎระเบียบ

ที่สำคัญ 
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ม 2.1.2 แสดงใหเห็นวา หลักสูตรและวิธีการจดัการเรยีนการสอน 

สามารถกระตุน เตรียม สงเสริม ใหนิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบ

ในกระบวนการเรียนรูของตนเอง 

(ครอบคลุมกลยุทธการสอนที่ทำใหนิสิตนักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาที่พึงประสงคของหลักสูตร -ปรับปรุงตาม มคอ. 1) 

ม 2.2.2 แสดงใหเห็นวาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน 

สามารถกระตุน เตรียม สงเสริม ใหนิสิตนักศึกษามีความรับผิดชอบ

ในกระบวนการเรียนรูของตนเอง 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

 ม 2.2.3 เตรียมนิสิตนักศกึษาใหมีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต ปรับจากเกณฑ พ 2.1.1 เนื่องจากเปน

ก าร ส  ง เ ส ร ิ มต า มมา ตรฐ านกา ร

อุดมศกึษา ดานผลลพัธของผูเรียน 

ม 2.1.3 ทำใหเชื่อมั่นไดวาหลักสูตรมีการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึง

ความเสมอภาค (โดยไมคำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ 

เศรษฐกิจสังคม และขอจำกดัทางกาย) 

ม 2.2.4 กำหนดนโยบายใหมีหลักสูตรมีการจดัการศึกษาโดยคำนึงถึง

ความเสมอภาค 

ปรับขอความใหกระชับและสอดคลอง

กับสถานะของสถาบันเปดดำเนินการ

ใหม 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ - - 

สถาบันควร - - 

พ 2.1.1 ทำใหเชื่อมั่นไดวาหลักสูตรสามารถเตรียมนิสิตนักศึกษาให

มีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต 

ปรับเปนเกณฑประเภท ม - 

องคประกอบยอยที ่2.2 วธิีการทางวิทยาศาสตร องคประกอบยอยท่ี 2.3 วธิีการทางวิทยาศาสตร - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตองจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ที่ครอบคลุมเน้ือหา

ตอไปนี้ 

สถาบันตองจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ที่ครอบคลุมเนื้อหา

ตอไปนี ้

- 
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ม 2.2.1 หลักการทางวทิยาศาสตร ซ่ึงรวมทั้งการวิเคราะห และการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ 

ม 2.3.1 หลักการทางวิทยาศาสตร ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห และการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ 

คงเดิม 

ม 2.2.2 วิธีวิจัยทางการแพทย ม 2.3.2 วิธีวิจยัทางการแพทย คงเดิม 

ม 2.2.3 เวชศาสตรเชิงประจักษ ม 2.3.3 เวชศาสตรเชิงประจักษ คงเดิม 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 2.2.1 จัดหลักสูตรใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในงานวิจัยตนฉบับ

หรืองานวิจัยเชิงลึก 

- ตัดทิ้ง 

องคประกอบยอยที ่2.3 วทิยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน องคประกอบยอยท่ี 2.4 วทิยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

ในหลักสูตร สถาบันตองระบุใหเห็นและสอดแทรกองคประกอบ

และความเขาใจในส่ิงตาง ๆ เหลานี ้

- - 

ม 2.3.1 วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานที่จะทำใหเขาใจ และนำไป

ประยุกตใชกับความรูทางคลินิก 

ม 2.4.1 ในหล ักส ูตร สถาบันตองระบุให เห ็นและสอดแทรก

องคประกอบและความเขาใจในความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย

พ ื ้นฐาน เพ ื ่อให เข าใจ สามารถพัฒนาแนวคิด แสวงหา และ

ประยุกตใชกับความรูทางคลินิก 

นำขอความนำมารวม 

ม 2.3.2 แนวคิดและวิธีการที่จำเปนที่จะแสวงหา และประยุกตใช

ความรูทางคลินิก 

- นำไปรวมกับเกณฑ ม 2.4.1 
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องคประกอบยอยท่ี 2.4 พฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร และ

เวชจริยศาสตร 

องคประกอบยอยท่ี 2.5 พฤติกรรมศาสตร สงัคมศาสตร และเวช 

จริยศาสตร 

- 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

ในหลักสูตร สถาบันตองระบุใหเห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาใน

ดานตอไปนี้  

ในหลักสูตร สถาบันตองระบุใหเห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาใน

ดานตอไปนี้  

- 

ม 2.4.1 พฤติกรรมศาสตร ม 2.5.1 พฤติกรรมศาสตร 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 นิติเวชศาสตร* (*ครอบคลุมกฎหมายทางการแพทย) ม 2.5.4 นติิเวชศาสตร (ครอบคลุมกฎหมายทางการแพทย) นำคำขยายไปอยูในคูมืออธิบายเกณฑ 

องคประกอบยอยที่ 2.5 วิทยาศาสตรการแพทยคลินิกและทักษะ

ทางคลินิก 

องคประกอบยอยที่ 2.6 วิทยาศาสตรการแพทยคลินิกและทักษะ

ทางคลินิก 

- 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

ในหลักสูตร สถาบันตองระบุใหเห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิกใหเปนไปตามบริบทของประเทศเพ่ือ

ทำใหเชื่อมั่นไดวานิสตินักศึกษา 

ในหลักสูตร สถาบันตองระบุใหเห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาทาง

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิกใหเปนไปตามบริบทของประเทศเพ่ือทำ

ใหเชื่อม่ันไดวานิสตินักศึกษา 

- 

ม 2.5.1 มีความรู และทักษะทางคลินิกและวิชาชีพที ่เหมาะสม

สำหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต 

ม. 2.6.1 มีความรู และทักษะทางคลินิกและวิชาชีพที ่เหมาะสม

สำหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต 

คงเดิม 



Institute for Medical Education Accreditation 
Anandhamahidol Building, Fl 4. 
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 
Bangkok 10330, Thailand         
 

หนา้ 12 / 38 

 

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

ม 2.5.2 มีการฝกปฏิบตัิกับผูปวยในบริบททางคลินิกที่สอดคลองกับ

หลักสูตร ดวยสัดสวนเวลาที่เหมาะสม (ไมนอยกวารอยละ 40 ของ

หมวดวิชาเฉพาะทางการแพทย) 

ม 2.6.2 มีการฝกปฏิบัติกับผูปวยในบริบททางคลินิกที่สอดคลองกับ

หลักสูตร ดวยสัดสวนเวลาที่เหมาะสม (ไมนอยกวารอยละ 40 ของ

หมวดวิชาเฉพาะทางการแพทย) 

คงเดิม 

ม 2.5.3 มีประสบการณในดานการสรางเสริมสุขภาพและเวช

ศาสตรปองกัน 

ม 2.6.3 มีประสบการณในดานการสรางเสริมสุขภาพและเวชศาสตร

ปองกนั 

คงเดิม 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 2.5.4 ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขาหลักทาง

คลินิก (เปนไปตามบริบทของประเทศ) 

ม 2.6.4 ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขาหลักทาง

คลินิก 

ตัดขอความในวงเล็บ 

ม 2.5.5 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง

ความปลอดภัยของผูปวย 

ม 2.6.5 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกท่ีเหมาะสมโดยคำนึงถึงความ

ปลอดภัยของผูปวย 

คงเดิม 

 ม 2.6.6 จัดใหนิสิตนักศึกษาทุกคนมีประสบการณการเรียนรู กับ

ผูปวยตั้งแตชวงตนของหลักสูตร และมีสวนรวมในการบริบาลผูปวย

เพ่ิมข้ึนเปนลำดับ 

- ยายมาจากเกณฑ พ 2.5.1 เนื่องจาก

เป นประเด ็นตามพ ัฒนาการด  าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงดำเนินการ 

- ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

 ม 2.6.7 จัดโครงสรางในหลักสูตร กลไกและทรัพยากรสนับสนุน ใน

การฝกทักษะทางคลินิกใหตรงตามระยะของการศึกษา 

- ยายมาจากเกณฑ พ 2.5.2 เนื่องจาก

เป นประเด ็นตามพ ัฒนาการด  าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงดำเนินการ 
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- ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 2.5.1 จัดใหนิสิตนักศึกษาทุกคนไดดแูล/ฝกปฏิบัติกับผูปวยต้ังแต

ชวงตนของหลักสตูร และมีสวนรวมในการบริบาลผูปวยเพิ่มข้ึนเปน

ลำดับ 

- ยายไปเปนเกณฑ ม 2.6.6 

พ 2.5.2 จัดโครงสรางองคประกอบตางๆ ของการฝกทักษะทาง

คลินิกใหตรงตามระยะของการศกึษา 

- ยายไปเปนเกณฑประเภท ม 2.6.7 

องคประกอบยอยที่ 2.6 หลักสูตร: โครงสราง องคประกอบ และ

รอบเวลา 

องคประกอบยอยที่ 2.7 หลักสูตร: โครงสราง องคประกอบ และ

รอบเวลา 

- 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 2.6.1 อธิบายเนื ้อหา ขอบเขต ลำดับและความตอเนื ่องของ

รายวิชา และสวนประกอบอื่นๆ ของหลักสูตร เพื่อทำใหเชื่อมั่นได

วามีการเชื ่อมโยงอยางเหมาะสมระหวางวิทยาศาสตรการแพทย

พ ื ้นฐาน พฤติกรรมศาสตร  ส ังคมศาสตร และว ิทยาศาสตร

การแพทยคลินิก 

ม 2.7.1 อธิบายเนื ้อหา ขอบเขต ลำดับและความตอเนื ่องของ

รายวิชาและสวนประกอบอื่นๆ ของหลักสูตร เพ่ือทำใหเชื่อมั่นไดวามี

การเชื่อมโยงอยางเหมาะสมระหวางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 

พฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทยคลนิิก 

คงเดิม 
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 ม 2.7.2 จ ัดหลักสูตรที ่ม ีการบูรณาการในแนวราบของศาสตร 

สาขาวชิา และรายวิชาที่เก่ียวของกัน 

- ยายมาจากเกณฑ พ 2.6.1 เนื่องจาก

เป นประเด ็นตามพ ัฒนาการด  าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงดำเนินการ 

- ปรับขอความใหคลายเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

 ม 2.7.3 จัดหลักสูตรที่มีการบูรณาการในแนวต้ังของวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิกรวมกับวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานตลอดจน

พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 

- ยายมาจากเกณฑ พ 2.6.2 เนื่องจาก

เป นประเด ็นตามพ ัฒนาการด  าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงดำเนินการ 

- ปรับขอความใหคลายเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 2.6.2 จัดใหมีกลุมวิชาเฉพาะที่สงเสริมศักยภาพตามความสนใจ

ของนิสิตนักศึกษา อยางนอย 12 หนวยกิต (ตาม มคอ.1) และ

กำหนดสัดสวนระหวางรายวิชาหลักและรายวิชาเลือกในหลักสูตร

ใหสมดุล 

ม 2.7.4 จัดใหมีรายวิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะไมต่ำกวา 12 หนวย

กิต  

 

ปรับขอความ 

 ม 2.7.5 จัดหลักสูตรที่แสดงใหเห็นถึงบทบาททางการแพทยแบบเติม

เต็มท่ีสงผลกับการแพทยแผนปจจุบัน 

- ยายมาจากเกณฑ พ 2.6.3 เนื่องจาก

เป นประเด ็นตามพ ัฒนาการด  าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงดำเนินการ 

- ปรับขอความ 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  - 
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สถาบันควรจัดหลักสูตรท่ี   

พ 2.6.1 มีการบูรณาการในแนวราบของศาสตร สาขาวิชา และ

รายวิชาที่เก่ียวของกนั 

- ยายไปเปนเกณฑ ม 2.7.2 

พ 2.6.2 มีการบูรณาการในแนวตั ้งของวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิกรวมกับวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ตลอดจนพฤติกรรม

ศาสตรและสังคมศาสตร 

- ยายไปเปนเกณฑ ม 2.7.3 

พ 2.6.3 อธิบายความเกี ่ยวพันของการแพทยแผนปจจ ุบ ันกับ

การแพทยแบบเติมเต็ม เชน การแพทยแผนไทย การแพทยแบบ

ตะวันออก การแพทยทางเลอืก เปนตน 

- ยายไปเปนเกณฑ ม 2.7.5  

องคประกอบยอยที ่2.7 การบริหารจัดการหลักสูตร องคประกอบยอยท่ี 2.8 การบริหารจัดการหลักสูตร - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 2.7.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ ่งไดรับการแตงตั้งจาก

ผูนำสถาบัน โดยใหมีอำนาจหนาที ่และความรับผิดชอบในการ

วางแผนและดำเนินการหลักสูตร เพื่อทำใหเชื่อมั ่นไดวาบัณฑิต

บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่พึงประสงค 

ม 2.8.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากผูนำ

สถาบัน (คณบดีหรือเทียบเทา) โดยใหมีอำนาจหนาที ่และความ

รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการหลักสูตร เพื่อทำใหเชื่อม่ัน

ไดวาบัณฑิตบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค   

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 2.7.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผูแทนของอาจารย ม 2.8.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผูแทนของอาจารย และ

ผูแทนของสถาบันรวมผลิต (ถามี)  ในกรณีสถาบันเอกชนใหมีผูแทน

มูลนิธิหรือกองทุนเปนกรรมการ 

ปรับขอความใหเหมาะสม 
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ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 2.7.1 มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและ

นำนวัตกรรมการศึกษามาใชในหลักสูตร 

พ 2.8.1 มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวางแผนและนำ

นวัตกรรมการศึกษามาใชในหลักสูตร 

- 

พ 2.7.2 กำหนดใหมีผูแทนจากผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคญัอื่น ๆ *

เปนกรรมการบริหารหลักสูตร  

(*ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญอ่ืน ๆ อาจประกอบดวย ผูมสีวนรวมใน

การจัดการศึกษา ผูแทนของโรงพยาบาลรวมผลิต ผูแทนบัณฑิต 

ผูแทนของสหสาขา ผูแทนภาคประชาชน ผูแทนชุมชน) 

- ตัดทิ้ง 

องคประกอบยอยท่ี 2.8 ความเชื่อมโยงสัมพันธกับเวชปฏิบัติและ

ภาคสขุภาพ 

 ตัดทิ้ง 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน  - 

สถาบันตอง  - 

ม 2.8.1 กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรและการ

ฝกอบรมหรือเวชปฏบิัติภายหลังจากจบการศึกษา 

 ตัดทิ้ง 
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องคประกอบที ่3: การประเมินผลนิสิตนักศึกษา องคประกอบที ่3: การประเมินผลนิสิตนักศึกษา - 

องคประกอบยอยท่ี 3.1 วธิีการประเมินผล องคประกอบยอยท่ี 3.1 วธิีการประเมินผล - 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 3.1.1 กำหนด ระบุ และเผยแพรหลกัการ วิธีการ และวิธีปฏิบตัิ 

ท่ีใชในการประเมินผลนิสตินักศึกษา ซึ่งรวมถึงการกำหนดเกณฑ

สอบผาน การตัดเกรด และเง่ือนไขการสอบซอม 

ม 3.1.1 กำหนด ระบุ และเผยแพรหลักการ วิธกีาร และวิธีปฏิบัติ ที่

ใชในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการกำหนดเกณฑสอบ

ผานการตัดเกรด และเง่ือนไขการสอบซอม 

คงเดิม 

ม 3.1.2 แสดงแผนการประเมินผลที ่ครอบคลุมทั ้งดานความรู 

ทักษะ และเจตคติ 

ม 3.1.2 แสดงแผนการประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ 

และเจตคติ 

คงเดิม 

(เพิ่มคำอธิบายในคูมือฯ: ตองแสดงการ

จำแนก PLOs ตามพิสัยดานพุทธิพิสัย 

จติพสิัย และทักษะพิสัย) 

ม 3.1.3 ใชวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินผลที่หลากหลายตรง

ตามหลักการประเมิน* (*a combination of validity, reliability, 

education impact, acceptability and efficiency of the 

assessment methods and formats) 

ม 3.1.3 ใชวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลายซ่ึง

คำนึงถึงหลักการพิจารณาเลอืกวิธีการและเคร่ืองมือประเมินผลนั้นๆ 

ยายคำขยายไปอยูในคูมืออธิบายเกณฑ 

(เพิ ่มคำอธิบายในคู ม ือฯ: โดยแสดง

เหตุผลของการใชวิธีการและเครื่องมือ

ในการประเมินผลทุกประเภท และ

พิจารณาความสอดคลองใน มคอ.3 

ของรายวิชาในชั้นปที่ 1 และแผนการ

สอนที่เก่ียวของ) 
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ม 3.1.4 กำหนดวิธีการประเมินและการตัดสินผลที ่ปราศจาก

ผลประโยชนทับซอน 

ม 3.1.4 กำหนดวิธ ีการประเมินและการตัดสินผลที ่ปราศจาก

ผลประโยชนทับซอน 

คงเดิม 

ม 3.1.5 กำหนดกระบวนการประเมินผลที ่มีความโปรงใสและ

สามารถตรวจสอบไดจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ม 3.1.5 กำหนดกระบวนการประเมินผลที่มีความโปรงใสและมีระบบ

การตรวจสอบกระบวนการประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ปรับขอความ 

(เพิ ่มคำอธิบายในคู มือฯ: แสดงระบบ

และกลไกในการ ให ผ ู  เ ช ี ่ ย วช าญ

ภายนอกสามารถตรวจสอบได เชน 

แผนภูมิ) 

ม 3.1.6 มีระบบอทุธรณผลการประเมิน ม 3.1.6 มรีะบบอุทธรณผลการประเมิน คงเดิม 

องคประกอบยอยท่ี 3.2 ความสัมพันธระหวางการประเมินผล

และการเรียนรู 

องคประกอบยอยที่ 3.2 ความสัมพันธระหวางการประเมินผลและ

การเรียนรู 

- 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตองใชหลักการและวิธีการประเมินผลซ่ึง สถาบันตองใชหลกัการและวธิีการประเมินผลซ่ึง - 

ม 3.2.1 สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที ่พึงประสงคและ

รูปแบบการสอนอยางชัดเจน 

ม 3.2.1 สอดคลองกับผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาที่พึงประสงคและ

รูปแบบการสอนอยางชัดเจน 

คงเดิม 

ม 3.2.2 สงเสริมการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา ม 3.2.2 สงเสริมการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา  คงเดิม 

ม 3.2.3 จัดให ม ีความสมดุลที ่เหมาะสมระหวางการประเมิน

ความกาวหนา และการประเมินผลแบบรวบยอดเพื่อเปนแนวทาง

ในการเรียนรูและตัดสินความกาวหนาของนิสิตนักศึกษา 

ม 3.2.3 จัดใหมีความสมดุลที ่ เหมาะสมระหวางการประเมิน

ความกาวหนา และการประเมินผลแบบรวบยอดเพื่อเปนแนวทางใน

การเรียนรูและตัดสินความกาวหนาของนิสิตนักศึกษา 

คงเดิม 
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องคประกอบที ่4: นิสิตนักศึกษา องคประกอบที ่4: นิสิตนักศกึษา - 

องคประกอบยอยท่ี 4.1 นโยบายรับเขาและการคัดเลือกนิสิต

นักศึกษา 

องคประกอบยอยท่ี 4.1 นโยบายรับเขาและการคัดเลือกนิสิต

นักศึกษา 

- 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 4.1.1 กำหนดนโยบายรบัเขาตามวตัถุประสงค รวมท้ังจัดทำ

ระเบียบการเก่ียวกับข้ันตอนการคัดเลือกท่ีชัดเจน สุจริต โปรงใส 

ยตุิธรรม และนำไปปฏิบัติได 

ม 4.1.1 กำหนดนโยบายรับเขาตามวัตถุประสงค รวมทั ้งจ ัดทำ

ระเบียบการเกี ่ยวกับขั ้นตอนการคัดเลือกที่ชัดเจน สุจริต โปรงใส 

ยุติธรรม และนำไปปฏิบตัิได  

คงเดิม 

(เพิ ่มคำอธิบายในคู มือฯ : ใหกำหนด

คุณสมบัติของผูสมัครเพื่อใหมั่นใจวา ผู

ไดร ับการคัดเลือกสามารถศึกษาจน

สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่

หล ักสูตรกำหนด เช น การกำหนด

ประเภทของรายวิชา เกณฑผานขั้นต่ำ) 

ม 4.1.2 กำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการรับผูพิการเขา

ศึกษา 

ม 4.1.2 กำหนดนโยบายเก่ียวกับการรับผูพิการเขาศึกษา ปรับขอความใหเหมาะสม 

ม 4.1.3 กำหนดนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการโอนยายนิสิต

นักศึกษาระหวางหลักสูตรและสถาบัน 

ม 4.1.3 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการโอนยายนิสิตนักศึกษาระหวาง

หลักสูตรและสถาบัน 

ปรับขอความใหเหมาะสม 

 ม 4.1.4 มีระบบอุทธรณผลการคดัเลือกนิสิตนักศึกษา ปรับประเภทของเกณฑตามบริบทของ

การพัฒนาคุณภาพ 
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ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 4.1.1 ระบุความสัมพันธระหวางการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาและ

พันธกิจของสถาบัน โปรแกรมการศึกษาและคุณลักษณะที ่พึง

ประสงคของบัณฑิต 

พ 4.1.1 ระบุความสัมพันธระหวางการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาและ

พันธกิจของสถาบัน โปรแกรมการศึกษาและคุณลักษณะที ่พึง

ประสงคของบัณฑิต 

คงเดิม 

พ 4.1.2 มีระบบอุทธรณผลการคดัเลือกนิสิตนักศึกษา ยายไปเปนเกณฑประเภท ม - 

องคประกอบยอยที ่4.2 นิสิตนักศึกษาที่รับเขา องคประกอบยอยท่ี 4.2 นิสิตนักศึกษาท่ีรับเขา - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 4.2.1 ระบุจำนวนนสิิตนกัศึกษาที่จะรับไดตามศักยภาพ ม 4.2.1 ระบุจำนวนนสิิตนักศึกษาที่จะรับไดตามศักยภาพ คงเดิม 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 4.2.1 กำหนดคุณสมบัติของนิสิตนกัศึกษาที่รับเขา โดย

ปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญอ่ืน ๆ * และกำกับให

เปนไปตามความตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม 

(*ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญอ่ืน ๆ อาจประกอบดวย คณะกรรมการ

กำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ผูเชี่ยวชาญและองคกรท่ีเก่ียวของกับ 

Global aspects of human resources for health ส  วนความ

- ตัดทิ้ง 
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ตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม เชน การขาดแคลนและ

การกระจายที่ไมเหมาะสมของแพทย การจัดตั้งสถาบันผลิตแพทย

ใหม และการยายที่ของแพทย) 

องคประกอบยอยที่ 4.3 การสนับสนุนและใหคำปรึกษานิสิต

นักศึกษา 

องค ประกอบยอยท่ี 4.3 การสนับสนุนและใหคำปรึกษานิสิต

นักศึกษา 

- 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัยตอง สถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัยตอง - 

ม 4.3.1 มีระบบการใหคำปรึกษาดานวิชาการแกนิสิตนักศึกษา ม 4.3.1 มีระบบการใหคำปรึกษาดานวิชาการแกนิสตินักศึกษา คงเดิม 

ม 4.3.2 มีบริการที่ใหการสนับสนุน/ชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในดาน

ความตองการทางสังคม การเงิน และความตองการสวนตัว 

ม 4.3.2 มีบริการที่ใหการสนับสนุน/ชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในดาน

ความตองการทางสังคม การเงิน และความตองการสวนตัว 

คงเดิม 

ม 4.3.3 จ ัดสรรทรัพยากรเพื ่อการสนับสน ุน/ชวยเหลือนิสิต

นักศึกษา 

ม 4.3.3 จัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุน/ชวยเหลือนิสิตนักศึกษา คงเดิม 

(เพิ ่มคำอธิบายในคู ม ือฯ: แสดงการ

จ ัดสรรทรัพยากรท ั ้ งด านบุคลากร 

งบประมาณ และอื่นๆ) 

ม 4.3.4 ม ีระบบการร ักษาความล ับในการใหคำปรึกษาและ

สนับสนุน/ชวยเหลือนิสิตนักศึกษา 

ม 4.3.4 ม ีระบบการร ักษาความล ับในการให คำปร ึกษาและ

สนับสนุน/ชวยเหลือนิสิตนักศึกษา 

คงเดิม 

องคประกอบยอยที ่4.4 ผูแทนนสิิตนักศึกษา องคประกอบยอยท่ี 4.4 การมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 
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สถาบันตองกำหนดนโยบายในเรื่องการมีนิสิตนักศึกษาเปนตวัแทน

และมีสวนรวมที่เหมาะสมใน 

สถาบันตองกำหนดนโยบายที่สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/องคกร

ของนิสิตนักศึกษาเพื่อใหนสิิตนักศึกษามีสวนรวมใน 

ปรับขอความใหเหมาะสม 

ม 4.4.1 การกำหนดพันธกิจ ม 4.4.1 การกำหนดพันธกิจ และ/หรือยุทธศาสตร หรือแผนกลยุทธ 

ทางการศึกษาของสถาบัน 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 4.4.2 การออกแบบหลักสูตร ม 4.4.2 การออกแบบหลักสูตร คงเดิม 

ม 4.4.3 การบริหารจัดการหลักสตูร ม 4.4.3 การบริหารจัดการหลักสูตร คงเดิม 

ม 4.4.4 การประเมินหลักสูตร ม 4.4.4 การประเมินหลักสูตร คงเดิม 

ม 4.4.5 การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาและ

องคการนิสิตนักศึกษา 

ม 4.4.5 เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีสำคัญที่มีผลตอนิสิตนักศึกษา ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 
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องคประกอบที ่5: บุคลากรดานวิชาการ/คณาจารย องคประกอบที ่5: บุคลากรดานวิชาการ/คณาจารย - 

องคประกอบยอยท่ี 5.1 นโยบายการสรรหาและการคดัเลือก องคประกอบยอยท่ี 5.1 นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก - 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตองกำหนดนโยบายและดำเนินการในการสรรหาและ

คัดเลอืกบุคลากร ซึ่ง 

สถาบันตองกำหนดนโยบายและดำเนินการในการสรรหาและ

คัดเลอืกบคุลากร ซึ่ง 

คงเดิม 

ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผิดชอบและความสมดุลของบคุลากร

ในหัวขอตอไปนี ้

 - ความสมดลุของอาจารย*ดานวิทยาศาสตร การแพทยพ้ืนฐาน 

ดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิกที่ตองการเพื่อการดำเนินการสอนในหลักสูตรอยางพอเพียง 

 - ความสมดลุระหวางอาจารยทีเ่ปนแพทยและไมเปนแพทย  

 - ความสมดลุระหวางอาจารยเต็มเวลา อาจารยไมเต็มเวลา และ

อาจารยพิเศษ 

 - ความสมดลุระหวางอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

(*อาจารย รวมถึง อาจารย อาจารยพิเศษที่มีหนาที่สอนในหลักสูตร

เปนประจำ อาจไดรับการแตงต้ังหรือไมไดรับการแตงต้ังก็ได) 

ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผิดชอบและความสมดุลของบุคลากร

ในหัวขอตอไปน้ี 

 - ความสมดุลของอาจารย*ดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน ดาน

พฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกที่

ตองการเพื่อการดำเนินการสอนในหลักสูตรอยางพอเพียง 

 - ความสมดุลระหวางอาจารยท่ีเปนแพทยและไมเปนแพทย  

 - ความสมดุลระหวางอาจารยเต็มเวลา อาจารยไมเต็มเวลา และ

อาจารยพิเศษ 

 - ความสมดุลระหวางอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

(*อาจารย รวมถึง อาจารย อาจารยพิเศษที่มีหนาที่สอนในหลักสูตร

เปนประจำ อาจไดรับการแตงตั้งหรือไมไดรับการแตงต้ังก็ได) 

คงเดิม 

(เพิ ่มคำอธิบายในคูมือฯ: สถาบันตอง

แสดงใหเห็นวา มีอาจารยที่เปนแพทย

ที่มีจำนวนเพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการทั ้งในแนวต้ัง

และแนวนอนและประยุกต ใช ทาง

คลินิก) 
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ม 5.1.2 คำนึงถึงเกณฑคุณสมบัติดานวิทยาศาสตร ดานการสอน 

และดานคลินิก รวมทั้งใหมีความสมดุลระหวางการสอน การวิจัย 

และการบริการ 

ม 5.1.2 คำนึงถึงเกณฑคุณสมบัติดานวิทยาศาสตร ดานการสอน 

และดานคลินิก รวมทั้งใหมีความสมดุลดานภาระงานระหวางการ

สอน การวิจัย และการบริการ 

คงเดิม 

( เพ ิ ่ มคำอธ ิบายในค ู  ม ื อฯ : แสดง

คำอธิบายลักษณะงานตามภาระงาน) 

ม 5.1.3 กำหนดและกำกับความรับผิดชอบในหนาที่ของอาจารย

ด านว ิทยาศาสตร การแพทยพ ื ้นฐาน ดานพฤติกรรมศาสตร  

สังคมศาสตร และวทิยาศาสตรการแพทยคลินิก 

ม 5.1.3 กำหนดและกำกับความรับผดิชอบในหนาที่ของอาจารยดาน

วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ดานพฤติกรรมศาสตร สังคมศาสตร 

และวทิยาศาสตรการแพทยคลินิก 

คงเดิม 

 ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

 พ 5.1.1 สถาบันควรมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกอาจารยโดย

คำนึงถึงความสอดคลองตอพันธกิจขององคกร และประเด็นสำคัญ

ตามบริบทของทองถิ่น 

ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

องคประกอบยอยที ่5.2 ภารกิจและการพัฒนาบุคลากร องคประกอบยอยท่ี 5.2 ภารกจิและการพัฒนาอาจารย - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตองกำหนดนโยบายและดำเนินการเกีย่วกบัภารกิจและการ

พัฒนาบุคลากรโดยมีแนวทางดงันี ้

สถาบันและสถาบันรวมผลิตตองกำหนดนโยบายและดำเนินการ

เก่ียวกับภารกิจและการพัฒนาอาจารยโดยมแีนวทางดังนี ้

- 

 ม 5.2.1 จัดใหมีสดัสวนของอาจารยตอนิสิตนักศึกษาใหสอดคลองกับ

องคประกอบของหลักสูตร 

- ยายมาจากเกณฑ พ 5.2.1 

- ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 5.2.1 มีความสมดุลของสมรรถภาพในดานการสอน การวิจัย 

และการบริการ 

ม 5.2.2 มีความสมดุลของสมรรถภาพในดานการสอน การวิจัย และ

การบริการ 

คงเดิม 
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ม 5.2.2 มีการนำการบริการทางคลินิกและการวิจัยมาใชในการ

เรียนการสอน 

ม 5.2.3 มีการนำการบรกิารทางคลินิกและการวิจัยมาใชในการเรียน

การสอน 

คงเดิม 

(เพิ่มคำอธิบายในคูมือฯ: การวิจัยตาม

นัยของเกณฑขอนี ้หมายถึง การนำ

กระบวนการหรือชิ้นงานวิจยัที่อาจารย

ดำเนินการไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนตามความสมดุลที ่อาจารยไดรับ

มอบหมาย แตมีปญหาในการปฏิบัติจึง

อนุโลมใหนำงานวิจัยภายนอกสถาบัน

มาใชได)  

ม 5.2.3 ใหอาจารยมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรทั้งหมดอยาง

เพียงพอ 

ม 5.2.4 ใหอาจารยมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรทั้งหมดอยาง

เพียงพอ 

คงเดิม 

ม 5.2.4 มีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินคาคณาจารย 

โดยดำเนินการอบรมและพัฒนาคณาจารยและสายสนับสนุน กอน

เปดสอนตามหลักสูตรประมาณ 1-2 ป 

ม 5.2.5 มีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินคาคณาจารย 

โดยดำเนินการอบรมและพัฒนาคณาจารยกอนเปดสอนตามหลักสูตร

ประมาณ 1-2 ป 

ตัดบุคลากรสายสนับสนุน โดยใหไปอยู

ในองคประกอบที่ 8 

 ม 5.2.6 สถาบันตองกำหนดนโยบายการสงเสริมและสนับสนุน

พฤติกรรมอันพึงประสงคของอาจารยตามจรรยาบรรณอาจารย 

โดยเฉพาะในการดูแล ใหคำปรึกษาและการมีปฏิสัมพันธตอนิสิต

นกัศึกษา 

เพิ ่มเกณฑใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 
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สถาบันควร   

พ 5.2.1 คำนึงถึงสัดสวนของอาจารยตอนิสิตนักศึกษาใหสอดคลอง

กับองคประกอบของหลกัสูตร 

- ยายไปเปนเกณฑ ม 5.2.1 

พ 5.2.2 กำหนดนโยบายการใหความดีความชอบแกบุคลากรและ

นำไปปฏิบัติ 

พ 5.2.1 สถาบันควรกำหนดนโยบายการใหความดีความชอบแก

อาจารย 

ตัดบุคลากรสายสนับสนุน โดยใหไปอยู

ในองคประกอบที่ 8 
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องคประกอบที ่6 : ทรัพยากรทางการศกึษา องคประกอบที ่6 : ทรัพยากรทางการศึกษา - 

องคประกอบยอยท่ี 6.1 สิ่งอำนวยความสะดวกดานกายภาพ องคประกอบยอยท่ี 6.1 สิ่งอำนวยความสะดวกดานกายภาพ - 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 6.1.1 มีส่ิงอำนวยความสะดวกดานกายภาพอยางเพียงพอสำหรับ

บุคลากรและนิสตินักศึกษาเพื่อทำใหเชื่อม่ันไดวาสามารถ

ดำเนนิการไดตามหลักสูตร 

ม 6.1.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกดานกายภาพอยางเพียงพอสำหรับ

บุคลากรและนิสิตนักศึกษาเพื่อทำใหเชื่อมั่นไดวาสามารถดำเนินการ

ไดตามหลักสตูร 

คงเดิม 

ม 6.1.2 มีการจัดการสภาพแวดลอมเพื ่อการเรียนรู ใหมีความ

ปลอดภัยสำหรับบุคลากร นิสิตนักศึกษา ผูปวยและญาติ 

ม 6.1.2 มีการจัดการสภาพแวดลอมเพื ่อการเรียนรู ใหมีความ

ปลอดภัยสำหรับบุคลากร นิสิตนักศึกษา ผูปวยและญาติ 

คงเดิม 

องคประกอบยอยที ่6.2 ทรัพยากรเพ่ือการฝกอบรมทางคลินิก องคประกอบยอยท่ี 6.2 ทรัพยากรเพ่ือการฝกอบรมทางคลินิก - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตองทำใหเชื ่อมั ่นไดว ามีการจัดทรัพยากรเพื ่อใหนิสิต

นักศึกษามีประสบการณทางคลินิกอยางเพียงพอ ซ่ึงรวมถึง 

สถาบันตองทำใหเชื่อม่ันไดวามีการจัดทรัพยากรเพ่ือใหนสิิตนักศึกษา

มีประสบการณทางคลินิกอยางเพยีงพอ ซ่ึงรวมถึง 

- 

ม 6.2.1 จำนวนและประเภทของผูปวย ม 6.2.1 จำนวนและประเภทของผูปวย คงเดิม 

ม 6.2.2 ส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือการฝกอบรมทางคลินิก ม 6.2.2 สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการฝกอบรมทางคลนิิก คงเดิม 

ม 6.2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางคลินิก ม 6.2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานทางคลินิก คงเดิม 
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(สถานฝกปฏิบัติทางคลินิกของสถาบันผลิตแพทย พึงรับผิดชอบ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดเฉพาะหลักสูตรของสถาบัน

ผลิตแพทยน้ัน) 

ม 6.2.4 ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทยตองจดัการเรียนการสอนทาง

คลินิก ทั้งหมดหรือบางสวนในสถาบันรวมผลิต (ตามภาคผนวก 2) 

สถาบันผลิตแพทยตองทำขอตกลงที ่ชัดเจน และลงนามโดยผูมี

อำนาจตามกฎหมาย ในขอตกลงดังกลาวสถาบันผลิตแพทยตอง

สามารถเขาไปรวมดูแลการจัดการศึกษาในสถาบันรวมผลิต อยาง

สะดวกและมีประสิทธิภาพ  

(สถานฝกปฏิบัติทางคลินิกหลักของสถาบันรวมผลิตตามขอตกลง

กับสถาบันผลิตแพทย สามารถทำขอตกลงรวมกับสถาบันผลิต

แพทยไดเพียงสถาบันเดียวและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิต

นักศึกษาไดเฉพาะหลักสูตรของสถาบันผลิตแพทยนั้น) 

ม 6.2.4 ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทยตองจัดการเรียนการสอนทาง

คลินิก ทั้งหมดหรือบางสวนในสถาบันรวมผลิต (ตามภาคผนวก ข) 

สถาบันผลิตแพทยตองทำขอตกลงที ่ช ัดเจน และลงนามโดยผู มี

อำนาจตามกฎหมาย ในขอตกลงดังกลาวสถาบันผลิตแพทยตอง

สามารถเขาไปรวมดูแลการจัดการศึกษาในสถาบันรวมผลิตอยาง

สะดวกและมีประสิทธผิล  

ในระยะแรกของการดำเนินการสถาบันผลิตแพทยจะจัดการศึกษา

รวมกับสถานฝกปฏิบตัิทางคลินิกหลักไดเพียงแหงเดียวเทานั้น 

เพิ ่มขอกำหนดเรื่อง จำนวนสถานฝก

ปฏิบัติทางคลินิกหลักใหมีเพียง 1 แหง

จนกวาจะมีบ ัณฑิตร ุ นที ่ 1 เพื ่อให

สถาบันผลิตแพทยกำกับคุณภาพได

อยางครอบคลุมและมีประสิทธิผล 

องคประกอบยอยที ่6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ องคประกอบยอยท่ี 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

 ม 6.3.1 จัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอนและการเรียนรูดวยตนเอง 

เพิ ่มเกณฑเพื ่อใหสถาบันผลิตแพทย

แสดงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ม 6.3.1 กำหนดนโยบายที่คำนึงถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหนิสิตนักศึกษาสามารถเรียนรู

ดวยตนเองจากฐานขอมูลตางๆ ทั ้งนี ้ใหอยู ในกรอบกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งประเมินผลการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม 

ม 6.3.2 กำหนดนโยบายที่คำนึงถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหนิสิตนักศึกษาสามารถเรียนรู

ดวยตนเองจากฐานขอมูลตางๆ ทั ้งนี ้ใหอยู ในกรอบกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงประเมินผลการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม 

คงเดิม 

ม 6.3.2 มีแผนการดำเนินการที ่ใหนิสิตนักศึกษาสามารถเขาถึง

ข อม ูลสารสนเทศผ านทางเคร ือข ายอ ินเตอร  เน ็ต หร ือ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 

ม 6.3.3 แสดงแผนในการดำเนินการใหนิสิตนักศึกษาเขาถึงขอมูล

ผูปวยเพ่ือการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม 

ปรับขอความตามบริบท และใหเหมือน

เกณฑฯ (พ.ศ. 2564) 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควรทำใหอาจารยและนิสิตนักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือ 

- - 

พ 6.3.1 การเรียนรูอยางอิสระ (ดวยตนเอง) - รวมกบัเกณฑ ม 6.3.1 

พ 6.3.2 การเขาถึงขอมูล - รวมกบัเกณฑ ม 6.3.3 

พ 6.3.3 การดแูลผูปวย - รวมกบัเกณฑ ม 6.3.3 

พ 6.3.4 การทำงานในระบบบริการสุขภาพ 

(ครอบคลุมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทยที่

สำคัญตอระบบสขุภาพของประเทศ – ปรับปรุงตาม มคอ. 1) 

- ตัดทิ้ง 

องคประกอบยอยท่ี 6.4 การวจิัยและความเช่ียวชาญทาง

การแพทย 

องค ประกอบย อยที่  6.4 การวิจ ัยและความเช ี ่ยวชาญทาง

การแพทย 

- 
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ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 6.4.1 ใชการวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทยเปนพ้ืนฐาน

ในการจัดการเรียนการสอน 

ม 6.4.1 กำหนดนโยบายใหมีการเช ื ่อมโยงการวิจ ัยและความ

เชี่ยวชาญทางการแพทยเพื่อเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอน

ท้ังภายในสถาบันและสถาบันรวมผลิต 

รวมเกณฑ ม 6.4.1 และ ม 6.4.2 และ

เพ่ิมสถาบันรวมผลิต 

ม 6.4.2 กำหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางการวิจัย

ทางการแพทยและการศึกษา และนำไปปฏิบัติ 

- รวมเกณฑ ม 6.4.1 และ ม 6.4.2 และ

เพ่ิมสถาบันรวมผลิต 

ม 6.4.3 ระบุทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการวิจัยและ

ทิศทางการวิจยัที่สถาบันใหความสำคัญ 

ม 6.4.2 ระบทุรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการวิจัย ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

องคประกอบยอยท่ี 6.5 ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา องคประกอบยอยท่ี 6.5 ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา - 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 6.5.1 มีชองทางเขาถึงผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาไดเมื่อจำเปน ม 6.5.1 กำหนดใหมีผูเชี ่ยวชาญดานการศึกษาเพื่อกำกับดูแลดาน

การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน การประเมินผล การประเมินหลักสูตร และภารกิจอื ่นที่

เก่ียวของ 

ปรับขอความใหสอดคลองกับบรบิท 

สถาบันตองกำหนดนโยบายในการใชประโยชนจากผูเชี่ยวชาญ

ดานการศึกษาและนำไปปฏบัิติ 

- - 
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ม 6.5.2 ในการพัฒนาหลักสูตร ม 6.5.2 มผีูแทนแพทยสภารวมในการพัฒนาหลกัสูตร ปรับขอความใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 6.5.3 ในการพัฒนาวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล - รวมกบัเกณฑ ม 6.5.1 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 6.5.1 แสดงหลักฐานวามีการใชผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาภายใน

หรือภายนอกสถาบัน ในการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

- ตัดทิ้ง 

พ 6.5.2 ใหความสำคัญในการพัฒนาผูเชี่ยวชาญการประเมินดาน

การศึกษาและการวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา โดยอาจจัดใหมี

หนวยงานที่รับผิดชอบดานแพทยศาสตรศึกษา 

พ 6.5.1 จัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานแพทยศาสตรศึกษาและ

การพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศึกษา  

ปรับขอความใหกระชับ 

องคประกอบยอยท่ี 6.6 การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา - ไมมีเกณฑในองคประกอบยอยที่ 6.6 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - - 

สถาบันตองกำหนดนโยบายและนำไปปฏิบัติ ในดาน - - 

ม 6.6.1 ความรวมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมถึงการแลกเปล่ียนอาจารยและนิสิตนักศึกษา 

- ตัดทิ้ง 

ม 6.6.2 การถายโอนหนวยกิตการศึกษา - ตัดทิ้ง 
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องคประกอบที ่7: การประเมินหลักสูตร องคประกอบที ่7: การประเมินหลักสูตร - 

องคประกอบยอยท่ี 7.1 กลไกในการติดตามและประเมิน

หลักสูตร 

องคประกอบยอยท่ี 7.1 กลไกในการติดตามและประเมินหลักสูตร - 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง - - 

ม 7.1.1 มีระบบและกลไกการกำกับดูแลกระบวนการและ

ผลสัมฤทธิข์องหลักสตูรอยูเปนประจำ 

ม 7.1.1 สถาบันตองมีระบบและกลไกการติดตามกระบวนการและ

ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรอยูเปนประจำ 

คงเดิม 

 

สถาบันตองสรางและใชกลไกในการประเมินที ่ - - 

ม 7.1.2 คำนึงถึงหลักสูตรและองคประกอบหลัก*  

(*องคประกอบหลัก ไดแก โครงสราง เนื้อหาวิชา ระยะเวลาศึกษา

ของรายวิชาครอบคลุมถึงรายวิชาบังคับและรายวิชาเลอืก) 

- ตัดทิ้ง 

ม 7.1.3 คำนึงถึงความกาวหนาของนิสิตนักศกึษา - ตัดทิ้ง 

ม 7.1.4 ระบุและคำนึงถึงปญหาอุปสรรคซึ่งนำไปสูการวางแผน

แกไขและพัฒนา 

- ตัดทิ้ง 

 องคประกอบยอย 7.2 ขอมูลปอนกลับของอาจารยและนิสิต

นักศึกษา 

- 

 ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 
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 ม 7.2.1 สถาบันตองออกแบบกระบวนการเพื่อแสวงหา วิเคราะห

และตอบสนองอยางเปนระบบตอขอมูลปอนกลับของอาจารยและ

นสิิตนักศึกษา 

เพิ ่มเกณฑใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 
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องคประกอบที ่8: การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ องคประกอบที ่8: การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ - 

องคประกอบยอยท่ี 8.1 การบังคบับัญชา องคประกอบยอยท่ี 8.1 องคกร เปลี่ยนชื่อองคประกอบยอยใหเหมือน

เกณฑฯ (พ.ศ. 2564) 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 

ม 8.1.1 กำหนดโครงสรางและหนาท่ีของการบังคับบญัชา รวมทั้ง

แสดงความสมัพันธเชื่อมโยงท่ีมภีายในมหาวิทยาลัย 

ม 8.1.1 กำหนดโครงสรางและหนาที ่ของการบังคับบัญชาของ

สถาบัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงที่มีภายในมหาวิทยาลัย 

องคประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน รวมถึงบทบาท 

หนาที่ ความรับผิดชอบ และความสมัพันธเชงิการรายงาน 

ปรับเกณฑใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

 ม 8.1.2 อธิบายบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร

การศกึษาแตละระดับ ในการบริหารหลักสูตรไวอยางชัดเจน 

ปรับขอความใหคลายเกณฑใหเหมือน

เกณฑฯ (พ.ศ. 2564) 

 ม 8.1.3 แสดงใหเห็นวาการบังคับบัญชาและการตัดสินใจมีความ

โปรงใส 

ปรับขอความใหคลายเกณฑใหเหมือน

เกณฑฯ (พ.ศ. 2564) 

 ม 8.1.4 ระบุความเสี ่ยงทางการศึกษา การวิเคราะหสาเหตุ การ

ปองกนั และการแกไข 

เพิ่มเกณฑเพื่อใหสถาบันผลิตแพทยที่

ขอเปดดำเนินการใหมแสดงการบริหาร

ความเสี่ยงดานการศึกษา 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  



Institute for Medical Education Accreditation 
Anandhamahidol Building, Fl 4. 
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 
Bangkok 10330, Thailand         
 

หนา้ 35 / 38 

 

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

ในโครงสรางของการบังคับบัญชา สถาบันควรกำหนดโครงสราง

ของคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูแทนจาก 

- - 

พ 8.1.1 ผูมสีวนไดสวนเสียหลัก - ตัดทิ้ง 

พ 8.1.2 ผูมสีวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ - ตัดทิ้ง 

 พ 8.1.1 สถาบันควรมีนโยบายและการดำเนินการใหอาจารยมีสวน

รวมหรือใหความคิดเห็นในดานที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ของสถาบัน 

- ปรับเกณฑใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 

2564) 

- ปรับเกณฑเปนประเภท พ 

องคประกอบยอยที ่8.2 ผูบริหารดานการศึกษา - นำเกณฑท ี ่ เก ี ่ยวก ับผ ู บร ิหารด าน

การศึกษาไปอยูในองคประกอบยอยที่ 

8.1 เหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 2564) 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน - - 

ม 8.2.1 สถาบันตองอธบิายบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของ

ผูบริหารการศึกษาแตละระดับ ในการบริหารหลักสูตรไวอยาง

ชัดเจน 

- ยายไปเปนเกณฑ ม 8.1.2 

องคประกอบยอยที่ 8.3 งบประมาณทางการศ ึกษาและการ

จัดสรรทรัพยากร 

องคประกอบยอยที่ 8.2 งบประมาณทางการศึกษาและการจัดสรร

ทรัพยากร 

- 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

สถาบันตอง สถาบันตอง - 
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ม 8.3.1 ระบุสายงานของความรับผิดชอบและอำนาจหนาที่อยาง

ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณ 

ม 8.2.1 ระบุสายงานของความรับผิดชอบและอำนาจหนาที่อยาง

ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรรวมท้ังงบประมาณ 

คงเดิม 

ม 8.3.2 แสดงใหเห็นวามีแหลงงบประมาณชัดเจนและเพียงพอ

สำหรับการดำเนินการการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการ

พัฒนาอาจารยทางการศึกษา และได ร ับการสนับสน ุนจาก

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด 

ม 8.2.2 แสดงใหเห็นวามีแหลงงบประมาณที่เพียงพอและแผนการ

จัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและเปนไปไดสำหรับการดำเนินการการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรและการพัฒนาอาจารยทางการศึกษา 

คงเดิม 

(เพิ ่มในคู มือฯ: แหลงงบประมาณมา

จ ากสถาบ ันหร ื อมหาว ิทยาล ั ย /

สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด) 

ม 8.3.3 แสดงแผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและเปนไปได - รวมกบัเกณฑ ม 8.2.2 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 8.3.1 มีอิสระในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการใหคาตอบแทน

ผูสอนดวยวิธีการที ่เหมาะสม เพื ่อที ่จะใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาท่ีพึงประสงคของสถาบัน 

พ 8.2.1 มีอิสระในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการใหคาตอบแทน

ผู สอนดวยวิธีการที ่ เหมาะสมเพื ่อที ่จะใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์ทาง

การศกึษาที่พึงประสงคของสถาบัน 

คงเดิม 

พ 8.3.2 พ ิจารณากระจายทร ัพยากรเพ ื ่ อการพ ัฒนาด าน

วิทยาศาสตรการแพทยและความตองการที่จำเปนดานสุขภาพของ

สังคมดวย 

- ตัดทิ้ง 

องคประกอบยอยที่ 8.4 บุคลากรดานการบริหารงานและการ

บริหารจัดการ 

องคประกอบยอยท่ี 8.4 บุคลากรดานการบริหารงานและการ

บริหารจัดการ 

- 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 
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สถาบันตองมีบุคลากรดานการบริหารงานและดานวิชาชีพ ท่ี

เหมาะสมสำหรับ 

สถาบันตองมีบุคลากรทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่

เหมาะสมเพ่ือ 

เปล่ียนใหเหมอืนเกณฑฯ (พ.ศ. 2564) 

ม 8.4.1 สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ม 8.4.1 สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและ

กิจกรรมที่เกี่ยวของ 

คงเดิม 

ม 8.4.2 การบริหารจัดการและการใชทรัพยากร ม 8.4.2 การบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เปลี่ยนใหเหมือนเกณฑฯ (พ.ศ. 2564) 

และตัดคำวา เชื่อมั่นไดวา 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

พ 8.4.1 สถาบันควรกำหนดการประกันคุณภาพภายในของการ

บริหารจัดการ 

พ 8.4.1 สถาบันควรจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถาบันและสถาบันรวมผลิต 

ปรับขอความ 

องคประกอบยอยที ่8.5 ปฏิสัมพันธกับภาคสุขภาพ องคประกอบยอยท่ี 8.5 ปฏิสัมพันธกบัภาคสุขภาพ - 

ขอมาตรฐานพื้นฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

ม 8.5.1 สถาบันตองมีปฏสิัมพันธเชิงสรางสรรครวมกับภาคสุขภาพ 

และภาคอื่นท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ         

ม 8.5.1 สถาบันตองมีปฏิสัมพันธเชิงสรางสรรครวมกับภาคสุขภาพ 

และภาคอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพ         

คงเดิม 

(เพิ่มคำอธิบายในคูมือฯ: ภาคสุขภาพ

ไมนับรวมสถานฝกปฏิบัติทางคลินิก

หลักและสถานฝกปฏิบัต ิทางคลินิก

สมทบ) 

ขอมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ขอมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

พ 8.5.1 สถาบันควรสรางความรวมมืออยางเป นทางการกับ

องคการ/หนวยงานในภาคสุขภาพ (เชน สวรส. สสส. วช.) 

พ 8.5.1 สถาบันควรสรางความรวมมืออยางเปนทางการกับองคการ/

หนวยงานในภาคสุขภาพ  

ยายคำในวงเล็บไปอยู ในคู ม ือ (เชน 

สวรส. สสส. วช.) 
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องคประกอบที ่9 : การทบทวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง องคประกอบที ่9 : การทบทวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง - 

ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน ขอมาตรฐานพ้ืนฐาน - 

ในฐานะที่สถาบันมีความเปนพลวัตและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

สถาบันตอง 

ในฐานะที่สถาบันมีความเปนพลวัตและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

สถาบันตอง 

- 

ม 9.0.1 จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเพ่ือการทบทวนและพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

ม 9.0.1 จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอเพื่อการทบทวนและพัฒนา

อยางตอเนื่อง 

คงเดิม 

ม 9.0.2 กำหนดระบบและกลไกในการประกันและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระดับสถาบัน โดยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื ่อการ

ดำเน ินการท ี ่ เป นเล ิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence, EdPEx) 

ม 9.0.2 แสดงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน โดยใช

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence, EdPEx) 

ปรับขอความใหเปนไปตามบริบท 

(เพิ ่มคำอธิบายในคูมือฯ: แผนพัฒนา

ควรครอบคลุมเปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ) 

 


