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(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 256X 
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1. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 1.1 วัตถุประสงค์ 

(1) ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป�นแพทย ์

(2) ประยุกต์ความรู้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัย ดูแลรักษา และฟ��นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยอย่างเป�นองค์รวม สมเหตผุล และปลอดภัย 

(3) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประชาชน 

(4) สื่อสารและสร้างสัมพันธภาพทีด่ีกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน 

(5) สื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพ 

(6) พัฒนาความรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 0

a 

1.2.1 ด้านความรู้ 1

b 

 ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้ง การแพทย์แผนไทย การแพทยท์างเลือก และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 ข. ความรู้อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้แก่ 

o ศาสตร์ระบบสุขภาพ (health systems science) 

o พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการแพทย์ 

o เวชจริยศาสตร์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

o หลักการทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติ และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 

o หลักการบริบาลเวชกรรมแบบองค์รวม 

คำอธิบายประกอบ 

• วิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายรวมถึง วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

• ศาสตร์ระบบสุขภาพ คือ การศึกษาว่าการส่งมอบการบริการสุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร ทีมสหวิชาชีพด้าน

สุขภาพทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการส่งมอบบริการสุขภาพ และจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาการดูแล

ผู้ป่วยและการส่งมอบบริการสุขภาพให้ดีขึ้นในเชิงระบบ 

• สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์สุขภาพและมานุษยวิทยา

การแพทย์ท่ีจะเป�นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 
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1.2.2 ด้านทักษะ 2

c 

 ก. ทักษะเฉพาะวชิาชีพ หมายถึง ทักษะที่เก่ียวข้องกับการบริบาลผู้ป่วย ได้แก่  

o การสัมภาษณป์ระวัติและตรวจร่างกาย 

o การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรคอย่างเป�นระบบ 

o การตรวจ ส่งตรวจ และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ รังสีวิทยา และการตรวจอ่ืน ๆ 

อย่างสมเหตุผล 

o การดูแลรักษาอย่างสมเหตุผล  

o การทำหัตถการที่จำเป�น 

o การบันทึกเวชระเบยีนและจัดทำเอกสารทางการแพทย ์

o การให้ข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ              

 ข. ทักษะทั่วไป ได้แก่  

o ทักษะการเรียนรู้ 

o ทักษะส่วนบุคคล 

o ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

o ทักษะการสื่อสาร 

o ทักษะดิจิทัล (digital literacy) 

คำอธิบายประกอบ 

• ตัวอย่างของทักษะการเรียนรู้ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม ความคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไข

ป�ญหา ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและการประเมินคุณค่าแหล่งเรียนรู ้

• ตัวอย่างของทักษะส่วนบุคคล เช่น ความสามารถในการจัดการความเครียด ความยืดหยุ่นและความสามารถ

ในการปรับตัว (resilience) ทักษะทางภาษา ทักษะการพัฒนาตนเอง การชี้นำตนเอง ความเป�นผู้นำและ

ความรับผิดชอบ 

• ตัวอย่างของทักษะดิจิทัล เช่น สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมถึงความเข้าใจ การ

เข้าถึง และการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 ด้านจริยธรรม 3

d  

 ก. การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป�นแพทย ์

 ข. การตัดสนิใจโดยใช้เหตผุลตามหลักเวชจริยศาสตร์ 

1.2.4 ด้านลักษณะบุคคล 4

e 

 ก. ลักษณะบุคคลทั่วไป 

o สุภาพ ให้เกียรติผู้อ่ืน 

o อดทน อดกลั้น 
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o เคารพกฎหมายบ้านเมือง 

 ข. ลักษณะบุคคลตามวชิาชีพ  

o มีความสุจริตในการปฏิบัติงาน 

o รับผิดชอบต่อผู้ป่วย งานที่ได้รับมอบหมาย และผลจากการกระทำของตน 

o เป�นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย ญาติ และสังคม 

o รักษาจริยธรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 

o โปร่งใส ยนิดีรับการตรวจสอบ 

o มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

o มีน้ำใจ เห็นแก่ผู้อ่ืน 

o มีภาวะผู้นำ 

2. โครงสร้าง หลักสูตร รายวิชา และหน่วยกิต 

2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 180 หน่วยกิต 

โดยมีระยะเวลาการศึกษาระดบัเวชปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 48 สปัดาห์ 

2.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบดว้ย 

2.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนหน่วยกิตไมน่้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 (1) กลุ่มวิชาหลักทางการแพทย์ ไมน่้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยให้มีการจัดการศึกษาปฏิบตัิทางคลินิก  

 (workplace-based) ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต 

 (2) กลุ่มวิชาเลือกตามความสนใจของนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางการแพทย์หรือผลลพัธ์การ 

 เรียนรู้ของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

คำอธิบายประกอบ 

• หน่วยกิตท่ีกำหนดข้างต้นเป�นหน่วยกิตของการจัดการศึกษาระบบทวิภาค 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ พึงดำเนินการโดยยึดหลักการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน

เป�นสำคัญ (student-centered education) ให้นิสิตนักศึกษารับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง (active learning) และ

เน้นการจัดการศึกษาปฏิบัติทางคลินิก (workplace-based) โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย และ

พิจารณาประยุกต์ใช้หลักการดังต่อไปนี้ 

o การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (integrated learning)  
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o การศึกษาที่เน้นป�ญหาเป�นฐาน (problem-based education)  

o การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม (technology-enhanced learning) 

o การจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสนใจที่แตกตา่งกันของนิสตินักศึกษา (personalized 

education) 

o การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการวางแผนอย่างเป�นระบบ (systematic learning)  

o ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวชิาชพี (interprofessional education)  

o การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป�นฐาน (community-based education)  

o การจัดประสบการณ์คลนิิกตั้งแต่ช่วงตน้ของหลักสูตร (early clinical exposure)  

o การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลอง (simulation-based learning)  

o การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (practice-based learning) 

ทั้งนี้ สถาบนัต้องสามารถปรับรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมเพือ่ตอบสนองต่อสถานการณท์ี่

เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

4. ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสตูร 

4.1 จำนวนอาจารย์ 

• ให้มีสัดส่วนจำนวน “อาจารย์ประจำ 5

f ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาแพทยศาสตร์” ต่อจำนวนนิสิต

นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 : 4 

• ให้มีสัดส่วนจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 6

g ต่อจำนวนนิสิตนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 : 8 

• ให้มีสัดส่วนจำนวนอาจารย์ผู้สอน 7

h : นิสิตนักศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาปฏิบัติทางคลินิก (workplace-

based) ไม่น้อยกว่า 1 : 2 ทั้งนี้ต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้สอนอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลการฝ�กปฏิบัติทาง

คลินิก 

• ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาอย่างน้อยรายวิชาละ 2 คน โดยเป�นอาจารย์ประจำอยา่งน้อย 1 คน 

• ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 8

i จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป�นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่น้อยกว่า 

3 คน และเป�นผู้มีประสบการณ์บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่บริหารในระดับหลักสูตรหรือรายวิชา

อย่างน้อย 2 คน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป�นบุคลากรของสถาบันร่วมผลิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 

คำอธิบายประกอบ 

• อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หมายถึง อาจารย์ผู้สอนท่ีทำหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

กำหนดหัวข้อ รายละเอียดของเน้ือหา วิธีการสอน และการประเมินผล 
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4.2 คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ 

o อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

o อาจารยผ์ู้สอนที่สังกัดสถาบันร่วมผลิตต้อง 

o มีคุณวุฒิขั ้นต่ำระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

แพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือ 

o มีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่าง

ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ป� 

4.3 การพัฒนาอาจารย์ 

สถาบันต้องจัดให้มีการฝ�กอบรมแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมความรู้

ความเข้าใจเร่ืองการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการสอน การประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา การให้คำปรึกษา 

และการดูแลนิสิตนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา ทั้งนี ้ กรณีที ่เป�นอาจารย์ใหม่ต้องได้รับการ

ฝ�กอบรมภายใน 2 ป� เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจด้าน

การศึกษา 

4.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

สถาบันต้องจัดให้มีบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีอัตราส่วนบุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา : 

นิสิตนักศึกษา (รวมทุกชั้นป�ในหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 1:20 โดยมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน และมีวุฒิระดับปรญิญา

ตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาทางการศึกษา เช่น ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 1 คนต่อ

หลักสูตร เพื่อสนับสนุนการบริหารหลักสูตรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 ทรัพยากรการศึกษา 

 สถาบันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการวางแผนและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทรัพยากร

ทางการศึกษาทุกประเภทเพียงพอต่อการจดัการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

(1) สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ 

o มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพ เช่น ห้องบรรยาย ห้องเรียนกลุ่มย่อย ห้องปฏิบัติการ แหล่ง

เรียนรู้และฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา พื้นที่และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและอุปกรณ์นันทนาการ ห้องพักเวร อย่างเพียงพอ และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อ

การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม มีระบบและ

มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดระหว่างการฝ�กปฏิบัติงาน รวมถึงระหว่าง

การเดินทางไปและกลับจากแหล่งฝ�กปฏิบัต ิ
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(2) ทรัพยากรเพื่อการฝ�กปฏิบัติทางคลินิก 

o มีการจัดประสบการณ์ทางคลินิกอย่างเหมาะสม มีทรัพยากรที่จำเป�นในการสอนอย่างเพียงพอและมี

คุณภาพ ได้แก่ ผู ้ป่วย อุปกรณ์การฝ�กปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง (simulation) อุปกรณ์การฝ�ก

ปฏิบัติทางคลินิก และอุปกรณ์ป้องกัน 

o มีการจัดให้นิสิตนักศึกษาฝ�กทำหัตถการและฝ�กทักษะทางคลินิกอื่นในสถานการณ์จำลองก่อนฝ�ก

ปฏิบัติกับผู้ป่วย 

o เมื่อผ่านการฝ�กปฏิบัติงานในสถานฝ�กปฏิบัติทางคลินิก นิสิตนักศึกษาต้องได้รับประสบการณ์ทาง

คลินิกภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

o ในการศึกษาชั้นคลินิกที่ไม่ใช่ระดับเวชปฏิบัติ นิสิตนักศึกษาแต่ละคนต้องมีโอกาสตรวจผู้ป่วย

นอกด้วยตนเองอย่างน้อย 80 ราย และตรวจรับผู้ป่วยในด้วยตนเองอย่างน้อย 50 ราย 

o นิสิตนักศึกษาเวชปฏิบัตแิต่ละคนต้องมีประสบการณ์ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกด้วยตนเองอย่างน้อย

ป�ละ 200 ราย และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบผู้ป่วยในอย่างน้อยป�ละ 100 ราย ทัง้นี้ควรมี

ผู้ป่วยในความดูแลไม่เกิน 20 ราย/วัน และอยู่เวรนอกเวลาราชการไม่เกิน 10 วัน/เดือน 

คำอธิบายประกอบ 

• นิสิตนักศึกษาเวชปฏิบัติ หมายถึง นิสิตนักศึกษาแพทย์ท่ีอยู่ในระยะสุดท้ายของการพัฒนาผลลัพธ์การ

เรียนรู้ด้านทักษะเฉพาะวิชาชีพของหลักสูตร มักจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในฐานะส่วนหน่ึง

ของทีมบริบาลในระดับท่ีใกล้เคียงกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดย

การเรียนรู้จะเกิดจากการฝ�กปฏิบัติทางคลินิก (workplace-based) มากกว่าการเรียนในชั้นเรียนอย่าง

ชัดเจน มักจะเป�นนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นป�ท่ี 6 ในหลักสูตร 6 ป� 

• การศึกษาชั้นคลินิกที่ไม่ใช่ระดับเวชปฏิบัติ หมายถึง การศึกษาของนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นป�ท่ี 4-5 ใน

หลักสูตร 6 ป� 

(3) เทคโนโลยสีารสนเทศ 

o สถาบันต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที ่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู ้ ประสานกับบริการ

ห้องสมุดของสถาบัน และสามารถเข้าถึงระบบเวชระเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกรอบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

o สถาบนัต้องจัดให้มีระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม 

(4) การวิจัย 

o สถาบันต้องจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษามีประสบการณ์ด้านวิจัยที่สอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

(5) ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา 

o สถาบนัต้องมีหรือสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญดา้นการศึกษาเพื่อให้การบริหารหลักสูตรสอดคล้องกับข้อ

ปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษา 
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(6) การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 

o สถาบนัต้องจัดให้มีความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอ่ืนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิต

นักศึกษา 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

5.1 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

5.2 ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา 

6. การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 

การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์พึงดำเนินการอย่างเป�นระบบ เป�นธรรม โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เกณฑ์การสำเร็จ

การศึกษาให้เป�นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและข้อบังคับ/ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา 

คำอธิบายประกอบ 

• ตัวอยา่งของวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ก. ด้านความรู้ อาจใช้การสอบข้อเขียน (written examination) การสอบปากเปล่า (oral examination)  

ข. ด้านทักษะ 

o ทักษะเฉพาะว ิชาช ีพ  อาจใช้การสอบทักษะทางคลิน ิกแบบหลายสถานี (Objective Structured Clinical 

Examination; OSCE) การสอบรายส้ัน/รายยาว (short case/long case examination) การประเมินด้วยสมุดบันทึก

ผลงาน (logbook) และการประเมินการปฏิบัติงานแบบ workplace-based assessment รูปแบบต่าง ๆ เช่น การ

ประเมินด้วยวิธี mini-clinical evaluation exercise การประเมินการทำหัตถการ (direct observation of 

procedures) การประเมินแบบ Case-based Discussion (CbD) 

o ทักษะทั่วไป อาจใช้การสังเกตพฤติกรรม (direct observation) การประเมินด้วยสมาชิกกลุ่ม (peer assessment) 

การประเมินผลงาน (assessment of assignment) การประเมินโครงการ (project-based assessment) การ

ประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (portfolio assessment) 

ค. ด้านจริยธรรมและด้านลักษณะบุคคล อาจใช้การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานทางคลินิก (clinical performance 

assessment) การประเมินแบบ 360 องศา (multisource feedback) การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (assessment 

of reflective writing) 

7. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 

7.1  จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยผู้แทน

แพทยสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา ผู้บริหารสถาบัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนคณาจารย์ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับหลักสูตรที่เป�ดใหม่ต้องมีผู้แทนสถาบันพี่เลี้ยงร่วมเป�นคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรด้วย 

7.2 ให้จัดทำเค้าโครงรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งมีเนื้อหาโดยสังเขปประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา ผลลัพธ์
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การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล ให้เสร็จสิ้นก่อนเป�ดหลักสูตร และจัดทำ

รายละเอียดของรายวิชาให้เสร็จก่อนเป�ดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นป� โดยให้แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ทั้งนี้การโอนย้ายหน่วยกิตให้เป�นไปตาม

ประกาศของสถาบัน 

7.3 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรมีสิทธิขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม ให้สถาบันเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอนุมัติให้เป�ดสอนแล้วให้แพทยสภาให้ความ

เห็นชอบ 

คำอธิบายประกอบ 

• เค้าโครงรายวิชา (course outline) หมายถึง การกำหนดโครงร่างของการสอนแต่ละรายวิชา 

• รายละเอียดของรายวิชา (course specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การ

จัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป�นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแต่ละรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝ�งทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ี

นิสิตนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ี

ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรอืส่ือทางวิชาการอื่นๆ ท่ีจำเป�นสำหรับ

การเรียนรู้ นอกจากน้ียังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

8. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

สถาบันต้องประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแพทยสภากำหนด 

คำอธิบายประกอบ 

• การประกันคุณภาพ (quality assurance) การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 

และประเมินการดำเนินงาน ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามดัชนีบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป�นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 

สาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้น ๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหรือการปฏิบัติ

ภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนท่ีกำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (quality control) การตรวจสอบคุณภาพ (quality 

auditing) และการประเมินคุณภาพ (quality assessment) จนทำให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดระบบ

และกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

 

 
a ผลที่เกิดขึ้นแก่ผูเ้รียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝ�กอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝ�กปฏิบัติ หรือการเรียนรู้

จริงในที่ทำงานระหว่างการศึกษา (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565) 



(ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2565 หน้า 9 
 

 
b (Knowledge) ส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ท่ีเกิดจากหลักสูตร ซ่ึงเป�นส่ิงท่ีจำเป�นและเพียงพอต่อ

การนำไปปฏิบัติ หรือต่อยอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการดำรงชีวิตยุค

ดิจิทัล (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2565 ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565) 

c (Skills) ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝ�กฝนปฏิบัติให้เกิดความแคล่วคล่อง ว่องไว และชำนาญ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือ

วิชาการ พัฒนาตน และพัฒนาสังคมสำหรับการดำรงชีวิตในยุคดิจิตัล (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียด

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565) 

d (Ethics) พฤติกรรมหรือการกระทำระดับบุคคลท่ีสะท้อนถึงความเป�นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและ

ส่วนตน ท้ังต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565) 

e (Character) บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยมที่สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ 

และการฝ�กประสบการณ์จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 

กรกฎาคม 2565) 

f อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคคลท่ีดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตำแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่า

ในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด หรือ บุคคลในองค์กรภายนอกที่มีการตกลงร่วมผลิต ซึ่งมีหน้าท่ี

รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  สำหรับอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ ่มใช้บังคับต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ

ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565) 

g อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ

หรืออนุมัติ มีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังน้ี สามารถเป�นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกนั 

  สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องมีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง และเป�นผลงานทาง

วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 

5 ป�ย้อนหลัง 

  กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป�นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้น

คุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

และมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรแห่งนั ้นหรือการทำงานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื ่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ป� (ประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 

2565) 

h อาจารย์ผู้สอนอาจเป�นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษ (ผู้สอนท่ีไม่ใช่อาจารย์ประจำ) ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

  ในกรณีที่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 จะประกาศใช้ให้สามารถทำหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 



(ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรและการจัดการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2565 หน้า 10 
 

 
  สำหรับหลักสูตรท่ีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจำเป�นบุคคลท่ีมาจากองค์กรน้ันอาจได้รับ

การยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรแห่งน้ันหรือการทำงาน

ประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ป� (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565) 

i  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป�นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลา

เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป�นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตร ในกรณีน้ี อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน 

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าของหลักสูตรน้ันเป�นอาจารย์

ผู้รับผิดขอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565)  


