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(ร่าง) ประกาศแพทยสภา ที่ .../2565 

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ 
(ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่) 

ตามที่แพทยสภามีการประกาศ หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
รับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่) พ.ศ. 2561 โดยพัฒนาจากหลักเกณฑ์การขอ
เปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ และเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา 
(World Federation for Medical Education, Basic Medical Education WFME Global Standards for 
Quality Improvement เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับรองหลักสูตรและ สถาบันที่จะเปิดด าเนินการ/
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณารับรองหลักสูตร
และสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2547 หมวด 1 หลักสูตร ข้อ 4 และหมวด 2 
การรับรองสถาบัน ข้อ 7 นั้น 

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป มีสถาบันแห่งใหม่ที่ต้องการเปิด
การด าเนินการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพและความต้องการของสังคม อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของการศึกษา กรรมการ
แพทยสภาได้พิจารณาเห็นว่าเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง  หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่) โดยมีเป้าหมายให้การ
เปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตส าหรับสถาบันที่เปิดด าเนินการใหม่เป็นไปอย่างเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศและประชาคมโลก และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญว่า บัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์  
(ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่) 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
ต้องมีคุณสมบัติ เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมรับรอง ก่อนเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องด าเนินการให้แพทยสภารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบ
เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษา/ด าเนินการตามองค์ประกอบ

- แนวทางการดําเนินการปรับปรุงเกณฑฯ สําหรับสถาบันผลิตแพทยเปดดําเนินการใหม พ.ศ. 2565

- เปรียบเทียบ (ราง)หลักเกณฑใหม พ.ศ. 2565 กับหลักเกณฑฯ พ.ศ. 2561
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ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) พ.ศ. 2565 ครบถ้วนตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
1. พันธกิจ 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
3. การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
4. นิสิตนักศึกษา 
5. บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์ 
6. ทรัพยากรทางการศึกษา 
7. การประเมินหลักสูตร 
8. การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ 
9. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
ค าอธิบายประกอบ 

  หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ ก าหนด
คุณสมบัติของสถาบันผลิตแพทย์ที่จะขอเปิดด าเนินการหลักสูตรฯ ออกเป็น 2 ส่วนคือ คุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะ พร้อมรายละเอียดในภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 

 
คุณสมบัติท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษา 

  มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที ่ขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและมีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาตามกฎหมายของ
ประเทศไทย 

2. มีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู ้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

3. หากเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องจัดตั้งมูลนิธิหรือกองทุนที ่มีทุนส ารอง
เพียงพอในการด าเนินการระยะยาวและให้มีผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และแพทยสภา
เป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

4. มีระบบบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
พันธกิจ 
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5. ในระยะเวลาที่เปิดด าเนินการจนมีบัณฑิตรุ่นแรก มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิด
ด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับมหาวิทยาล ัย/
สถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ช่วยท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา/ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันพ่ีเลี้ยงโดยให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามภาคผนวก 2 

6. ก่อนเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

6.1 แสดงเหตุผลในการผลิตแพทย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการในระบบสุขภาพ อีกทั้งเป็นการ
ผลิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ/สมรรถนะเฉพาะของสถาบันและควรแสดงความจ าเป็น หรือ
ขาดแคลนของแต่ละภาคส่วน ทั้งนี้อาจพิจารณาตามบริบทของพ้ืนที่ 

6.2 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วยผู้แทนแพทยสภา ผู้เชี่ยวชาญด้าน
แพทยศาสตรศึกษา ผู้บริหารสถาบัน ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนสถาบันพี่เลี้ยง และมีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับแนวคิดของหลักสูตร 

6.3 แสดงระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร และแผนด าเนินงานตลอดระยะเวลาของ
หลักสูตร 

6.4 แสดงแผนปฏิบัติการ และรายละเอียดของรายวิชาหรือเทียบเท่า (มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4) 
ก่อนเริ่มการศกึษาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

6.5 ให้แพทยสภารับรองหลักสูตรเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

7. ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทย์มีการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษานานาชาติดังแสดงในแผนการ
ศึกษา สถาบันต้องแสดงข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะของสถาบันผลิตแพทย์ (รายละเอียดในภาคผนวก 1) 
1. พันธกิจ  

สถาบันผลิตแพทย์ต้องก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเผยแพร่พันธกิจให้แก่สาธารณะ พันธกิจต้องระบุ
จุดมุ ่งหมายและกลยุทธ์ทางการศึกษาที ่จะผลิตแพทย์ที ่มีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
แพทยศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พันธกิจของสถาบันต้องครอบคลุม
ความต้องการที่จ าเป็นด้านสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพและด้านอื่น ๆ ที่สถาบันจะพึงมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย และน าไปปฏิบัติ  สถาบันต้องท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ส าคัญมีส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจทางการศึกษาของสถาบัน 
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2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
สถาบันผลิตแพทย์ที ่จะขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องจัดท าหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิตที่ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา  
- บัณฑิตแพทย์มีพื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะท างานในด้านต่าง ๆ ทางการแพทย์ มีความพร้อมที่จะ

ศึกษาในระดับหลังปริญญา และมีความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- นิสิตนักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสมต่อเพื่อน บุคลากรของสถาบัน บุคลากรทางการแพทย์อ่ืน

รวมถึงผู้ป่วยและญาติ 
- หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรต้อง

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐาน พฤติกรรมศาสตร์  สังคมศาสตร์ เวชจริยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิกและทักษะทางคลินิก   

3. การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
สถาบันต้องก าหนด ระบ ุและเผยแพร่หลักการ วิธีการ และวิธีปฏิบัติ ที่ใช้ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

ตามหลักการการวัดและประเมินผล ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร วิธีการและผลการประเมิน
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีระบบอุทธรณ์
ผลการประเมิน การประเมินส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา มีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการประเมิน
ความก้าวหน้าและการประเมินผลแบบรวบยอด  

4. นิสิตนักศึกษา 
สถาบันต้องก าหนดนโยบายรับเข้าและการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่ชัดเจน สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม จ านวน

นิสิตนักศึกษาเป็นไปตามศักยภาพของสถาบัน มีระบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือก มีระบบการสนับสนุนและให้
ค าปรึกษานิสิตนักศึกษา และมีนโยบายในเรื่องการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษา 

5. บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์ 
สถาบันต้องก าหนดนโยบายด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์ ก าหนด

ภารกิจและการพัฒนาคณาจารย์ให้มีความสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน การวิจัย และการบริการ จ านวน
และคุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
แพทยศาสตร์ และภาคผนวก 2 
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6. ทรัพยากรทางการศึกษา 
สถาบันต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ ทรัพยากรเพ่ือการฝึกอบรมทางคลินิก เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการวิจัย เพื่อท าให้เชื่อมั่นได้ว่าสามารถด าเนินการได้ตาม
หลักสูตร  
 ส าหรับทรัพยากรเพื่อการฝึกอบรมทางคลินิก สถาบันอาจจัดการเรียนการสอนโดยสถาบันผลิตแพทย์เอง
ตลอดหลักสูตร หรืออาจจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันร่วมผลิตก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน
ภาคผนวก 2 

สถาบันผลิตแพทย์ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงการวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อเป็น
พื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในสถาบันและสถาบันร่วมผลิต สถาบันต้องก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญดา้น
การศึกษาเพื่อก ากับดูแลด้านการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล การประเมินหลักสูตร และภารกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 

7. การประเมินหลักสูตร 
 สถาบันต้องมีระบบและกลไกเพื่อการติดตามกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยู่เป็นประจ า  
สถาบันต้องออกแบบกระบวนการเพื่อแสวงหา วิเคราะห์ และตอบสนองอย่างเป็นระบบต่อข้อมูลป้อนกลับของ
อาจารย์และนิสิตนักศึกษา 

8. การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ 
สถาบันต้องก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของการบังคับบัญชารวมทั้งแสดงความสัมพันธ์เชื ่อมโยงที่มี

ภายในมหาวิทยาลัย มีการก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษาแต่ละระดับ แสดงให้
เห็นว่าการบังคับบัญชาและการตัดสินใจมีความโปร่งใส ระบุความเสี่ยงทางการศึกษา ระบุสายงานของความ
รับผิดชอบและอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณ มีแหล่งงบประมาณที่
เพียงพอ แสดงแผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและเป็นไปได้ มีบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาที่สนับสนุน
การเรียนการสอนที่เหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับภาคสุขภาพและภาคอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

9. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
สถาบันต้องแสดงแผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ

ที ่เป ็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) และจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ 
เพ่ือการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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อนึ่ง เมื่อสถาบันผลิตแพทย์บรรลุข้อมาตรฐานพื้นฐานแล้ว ควรมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามข้อมาตรฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพ และตามเกณฑ์ที่มุ ่งสู่ความเป็นเลิศของ
สถาบัน  

กระบวนการตรวจประเมินและรับรองสถาบันผลิตแพทย์และสถาบันร่วมผลิต ให้เป็นไปตามแนวทาง
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ให้มอบหมายกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยโดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพตลอดจนติดตามประเมินการบริหารจัดการ หรือการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ ในเวลาที่
ก าหนด  

ประกาศนี้ใหม้ีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ .................................................................... 
ลงชื่อ....................................................................................... 
(..............................................................................................)  

     นายกแพทยสภา 
 
  



 

7 

 

ภาคผนวก 1 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) 
 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ในการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิต
แพทย์ ส าหรับสถาบันที่จะขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก พัฒนาขึ้นมาจากเกณฑ์ 
หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์  (ส าหรับสถาบันเปิด
ด าเนินการใหม่) พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
รับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564 โดยผ่านการพิจารณาทบทวนของผู้ทรงคุณวุฒิจากแพทยสภา กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ และนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
 

เกณฑ์นี้ แบ่งออกเป็น 9 องค์ประกอบ โดยทั้งหมดมี 30 องค์ประกอบย่อย 

องค์ประกอบ คือส่วนประกอบกว้าง ๆ ของโครงสร้าง กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา
แพทยศาสตร์อันได้แก่ 

1. พันธกิจ 
2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
3. การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
4. นิสิตนักศึกษา 
5. บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์ 
6. ทรัพยากรทางการศึกษา 
7. การประเมินหลักสูตร 
8. การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ 
9. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบย่อย คือแง่มุมที่จ าเพาะภายในองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของการ
ด าเนินการ 

ข้อมาตรฐาน ถูกก าหนดไว้โดยหมายเลขในแต่ละองค์ประกอบย่อย โดยการบรรลุผลจะแบ่งเป็นสองระดับ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน (ใช้อักษร ม น าหน้าหมายเลขข้อ) หมายถึงข้อมาตรฐานที่ต้องบรรลุโดยสถาบันผลิต
แพทย์และต้องแสดงให้เห็นในระหว่างการตรวจประเมิน  
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ข้อมาตรฐานพ้ืนฐานจะใช้ค าว่า“ต้อง”  

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (ใช้อักษร พ น าหน้าหมายเลขข้อ) ข้อมาตรฐานเหล่านี้จะสอดคล้อง
กับฉันทามติจากนานาประเทศว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับสถาบันผลิตแพทย์และแพทยศาสตรศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การบรรลุผลหรือความคิดริเริ่มในการที่จะบรรลุผลนั้นควรจะได้รับการบันทึกเอาไว้โดยสถาบันผลิตแพทย์ 
การจะบรรลุข้อมาตรฐานเหล่านี้นั้นจะแตกต่างไปตามช่วงของการพัฒนา ทรัพยากร และนโยบายการศึกษาของ
สถาบันผลิตแพทย์แต่ละแห่ง แม้กระทั่งสถาบันที่พัฒนามากที่สุดอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อมาตรฐานเหล่านี้
ได้ทั้งหมด 

ข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ จะใช้ค าว่า“ควร” 
ในเกณฑ์นี้ “สถาบัน” หมายถึง “สถาบันผลิตแพทย์” 

  
ในเกณฑ์มาตรฐานส าหรับโรงเรียนแพทย์ใหม่ พ.ศ. 2565 นี้ มีข้อมาตรฐานทั้งหมด 111 ข้อ โดยเป็นข้อ

มาตรฐานพ้ืนฐาน 97 ข้อ และข้อมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 14 ข้อ  
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องค์ประกอบ 1: พันธกิจ 
องค์ประกอบย่อย 1.1 พันธกิจ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 1.1.1 ก าหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
ม 1.1.2 เผยแพร่พันธกิจแก่สาธารณะ 
ม 1.1.3 ระบุแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และตอบสนองต่อพันธกิจของสถาบัน 
ม 1.1.4 พิจารณาว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสถาบันครอบคลุมความต้องการที่จ าเป็นด้านสุขภาพ
ของชุมชน ระบบสุขภาพ และด้านอ่ืน ๆ ที่สถาบันจะพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ แสดงทิศทางต่อไปนี้ 
พ 1.1.1 การวิจัยทางการแพทย์ 
พ 1.1.2 ปัญหาสุขภาพของพลเมืองโลก โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่ส าคัญระดับนานาชาติ รวมทั้งผลของความไม่
เป็นธรรม และความเหลื่อมล ้าที่มีผลต่อสุขภาพ 
 
องค์ประกอบย่อย 1.2 ความเป็นอิสระและการมีเสรีภาพทางวิชาการของสถาบัน 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายโดยให้คณาจารย์ /นักวิชาการ และบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการ รับผิดชอบด้าน 
ม 1.2.1 หลักสูตร   
ม 1.2.2 การใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรที่จ าเป็นในการด าเนินการหลักสูตร 
 
องค์ประกอบย่อย 1.3 การมีส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจทางการศึกษาของสถาบัน 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ม 1.3.1 สถาบันต้องท าให้เชื ่อมั ่นได้ว ่าผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียที ่ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจทางการศึกษาของ
สถาบัน 
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ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 1.3.1 สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่าการก าหนดพันธกิจได้น าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอื่น  ๆ มา
พิจารณาด้วย 
 
องค์ประกอบ 2: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
องค์ประกอบย่อย 2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน  ให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้ 
ม 2.1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
ม 2.1.2 มีพ้ืนฐานเหมาะสมท่ีสามารถจะท างานในด้านต่าง ๆ ทางการแพทย ์และบทบาทในภาคสุขภาพ 
ม 2.1.3 การศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา 
ม 2.1.4 ความมุ่งม่ันต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ม 2.1.5 ความต้องการด้านสุขภาพที่จ าเป็นของชุมชน และระบบบริบาลสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอื่น ๆ 
ต่อสังคม 
สถาบันต้อง 
ม 2.1.6 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสมต่อเพื่อน  บุคลากรของ
สถาบัน บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนรวมถึงผู้ป่วยและญาติ 
ม 2.1.7 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริงของหลักสูตร 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันควร 
พ 2.1.1 ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษามีสมรรถนะการท างานวิจัยทางการ
แพทย ์
พ 2.1.2 ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ให้มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพที่ส าคัญระดับ
นานาชาติ 
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องค์ประกอบย่อย 2.2 รูปแบบหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 2.2.1 ก าหนดรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวมที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์  
ม 2.2.2 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน สามารถกระตุ้น เตรียม ส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษา
มีความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
ม 2.2.3 เตรียมนิสิตนักศึกษาให้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ม 2.2.4 ก าหนดนโยบายให้หลักสูตรมีการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความเสมอภาค 
 
องค์ประกอบย่อย 2.3 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ที่ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ 
ม 2.3.1 หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ม 2.3.2 วิธีวิจัยทางการแพทย์ 
ม 2.3.3 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
 
องค์ประกอบย่อย 2.4 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ม 2.4.1 ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและสอดแทรกองค์ประกอบและความเข้าใจ  ในความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน เพ่ือให้เข้าใจ สามารถพัฒนาแนวคิด แสวงหา และประยุกต์ใช้กับความรู้ทางคลินิก 
 
องค์ประกอบย่อย 2.5 พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเวชจริยศาสตร์ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาในด้านต่อไปนี้  
ม 2.5.1 พฤติกรรมศาสตร์ 
ม 2.5.2 สังคมศาสตร์ 
ม 2.5.3 เวชจริยศาสตร์ 
ม 2.5.4 นิติเวชศาสตร์ (ครอบคลุมกฎหมายทางการแพทย์) 
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องค์ประกอบย่อย 2.6 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและทักษะทางคลินิก 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  ให้เป็นไปตาม
บริบทของประเทศ เพ่ือท าให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษา 
ม. 2.6.1 มีความรู้และทักษะทางคลินิกและวิชาชีพที่เหมาะสมส าหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต 
ม 2.6.2 มีการฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยในบริบททางคลินิกที่สอดคล้องกับหลักสูตร  ด้วยสัดส่วนเวลาที่เหมาะสม  
(เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์) 
ม 2.6.3 มีประสบการณ์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ป้องกัน 
สถาบันต้อง 
ม 2.6.4 ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขาหลักทางคลินิก 
ม 2.6.5 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
ม 2.6.6 จัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคนมีประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงต้นของหลักสูตร และมีส่วนร่วมใน
การบริบาลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ 
ม 2.6.7 จัดโครงสร้างในหลักสูตร กลไกและทรัพยากรสนับสนุน ในการฝึกทักษะทางคลินิกให้ตรงตามระยะของ
การศึกษา 
 
องค์ประกอบย่อย 2.7 หลักสูตร: โครงสร้าง องค์ประกอบ และรอบเวลา 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 2.7.1 อธิบายเนื้อหา ขอบเขต ล าดับและความต่อเนื่องของรายวิชาและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของหลักสูตร เพ่ือท า
ให้เชื ่อมั ่นได้ว ่ามีการเชื ่อมโยงอย่างเหมาะสมระหว่างวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐาน  พฤติกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
ม 2.7.2 จัดหลักสูตรที่มีการบูรณาการในแนวราบของศาสตร์ สาขาวิชา และรายวิชาที่เก่ียวข้องกัน 
ม 2.7.3 จัดหลักสูตรที่มีการบูรณาการในแนวตั้งของวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐานตลอดจนพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม 2.7.4 จัดให้มีรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์  
ม 2.7.5 จัดหลักสูตรที่แสดงให้เห็นถึงบทบาททางการแพทย์แบบเติมเต็มที่ส่งผลกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
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องค์ประกอบย่อย 2.8 การบริหารจัดการหลักสูตร 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 2.8.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้น าสถาบัน  (คณบดีหรือเทียบเท่า) โดยให้มี
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและด าเนินการหลักสูตร  เพื่อท าให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตบรรลุ  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค ์  
ม 2.8.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้แทนของอาจารย์ และผู้แทนของสถาบันร่วมผลิต (ถ้ามี) ในกรณี
สถาบันเอกชนให้มีผู้แทนมูลนิธิหรือกองทุนเป็นกรรมการ 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 2.8.1 สถาบันควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนและน านวัตกรรมการศึกษามาใช้ใน
หลักสูตร 
 
องค์ประกอบ 3: การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
องค์ประกอบย่อย 3.1 วิธีการประเมินผล 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 3.1.1 ก าหนด ระบุ และเผยแพร่หลักการ วิธีการ และวิธีปฏิบัติ ที่ใช้ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ซึ่งรวมถึง
การก าหนดเกณฑ์สอบผ่าน การตัดเกรด และเงื่อนไขการสอบซ่อม 
ม 3.1.2 แสดงแผนการประเมินผลที่ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
ม 3.1.3 ใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลายซึ่งค านึงถึงหลักการพิจารณาเลือกวิธี การและ
เครื่องมือประเมินผลนั้น ๆ 
ม 3.1.4 ก าหนดวิธีการประเมินและการตัดสินผลที่ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
ม 3.1.5 ก าหนดกระบวนการประเมินผลที่มีความโปร่งใส และมีระบบการตรวจสอบกระบวนการประเมินผลจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ม 3.1.6 มีระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน 
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องค์ประกอบย่อย 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลและการเรียนรู้ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องใช้หลักการและวิธีการประเมินผลซึ่ง 
ม 3.2.1 สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์และรูปแบบการสอนอย่างชัดเจน 
ม 3.2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา  
ม 3.2.3 จัดให้มีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการประเมินความก้าวหน้า  และการประเมินผลแบบรวบยอด 
เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้และตัดสินความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา 
 
องค์ประกอบ 4: นิสิตนักศึกษา 
องค์ประกอบย่อย 4.1 นโยบายรับเข้าและการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 4.1.1 ก าหนดนโยบายรับเข้าตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดท าระเบียบการเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกที่ชัดเจน 
สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และน าไปปฏิบัติได ้ 
ม 4.1.2 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับผู้พิการเข้าศึกษา 
ม 4.1.3 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการโอนย้ายนิสิตนักศึกษาระหว่างหลักสูตรและสถาบัน 
ม 4.1.4 มีระบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 4.1.1 สถาบันควรระบุความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาและพันธกิจของสถาบัน  โปรแกรม
การศึกษาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
องค์ประกอบย่อย 4.2 นิสิตนักศึกษาที่รับเข้า 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ม 4.2.1 สถาบันต้องระบุจ านวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับได้ตามศักยภาพ 
 
องค์ประกอบย่อย 4.3 การสนับสนุนและให้ค าปรึกษานิสิตนักศึกษา 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัยต้อง 
ม 4.3.1 มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิตนักศึกษา 
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ม 4.3.2 มีบริการที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาในด้านความต้องการทางสังคม การเงิน สุขภาพ และ
ความต้องการส่วนตัว   
ม 4.3.3 จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา 
ม 4.3.4 มีระบบการรักษาความลับในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา 
 
องค์ประกอบย่อย 4.4 การมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษา 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/องค์กรของนิสิตนักศึกษาเพื่อให้นิสิตนักศึกษา 
มีส่วนร่วมใน 
ม 4.4.1 การก าหนดพันธกิจ และ/หรือยุทธศาสตร์ หรือแผนกลยุทธ์ ทางการศึกษาของสถาบัน 
ม 4.4.2 การออกแบบหลักสูตร 
ม 4.4.3 การบริหารจัดการหลักสูตร 
ม 4.4.4 การประเมินหลักสูตร 
ม 4.4.5 เรื่องอ่ืน ๆ ที่ส าคัญที่มีผลต่อนิสิตนักศึกษา 
 
องค์ประกอบ 5: บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์ 
องค์ประกอบย่อย 5.1 นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องก าหนดนโยบายและด าเนินการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซ่ึง 
ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผิดชอบและความสมดุลของบุคลากรในหัวข้อต่อไปนี้ 
 - ความสมดุลของอาจารย์* ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐาน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกที่ต้องการ เพ่ือการด าเนินการสอนในหลักสูตรอย่างพอเพียง 
 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์ที่เป็นแพทย์และไม่เป็นแพทย์  
 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์เต็มเวลา อาจารย์ไม่เต็มเวลา และอาจารย์พิเศษ 
 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(*อาจารย์ รวมถึง อาจารย์ อาจารย์พิเศษที่มีหน้าที่สอนในหลักสูตรเป็นประจ า อาจได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับ
การแต่งตั้งก็ได)้ 
ม 5.1.2 ค านึงถึงเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการสอน และด้านคลินิก รวมทั้งให้มีความสมดุลด้านภาระ
งานระหว่างการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ม 5.1.3 ก  าหนดและก าก ับความรับผ ิดชอบในหน้าที ่ของอาจารย ์ด ้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐาน  
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 5.1.1 สถาบันควรมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์โดยค านึงถึงความสอดคล้องต่อพันธกิจของ
องค์กร และประเด็นส าคัญตามบริบทของท้องถิ่น 
 
องค์ประกอบย่อย 5.2 ภารกิจและการพัฒนาอาจารย์ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันและสถาบันร่วมผลิตต้องก าหนดนโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจและการพัฒนาอาจารย์โดยมี
แนวทางดังนี้ 
ม 5.2.1 จัดให้มีสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตนักศึกษาให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร 
ม 5.2.2 มีความสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน การวิจัย และการบริการ 
ม 5.2.3 มีการน าการบริการทางคลินิกและการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
ม 5.2.4 ให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรทั้งหมดอย่างเพียงพอ 
ม 5.2.5 มีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินค่าคณาจารย์ โดยด าเนินการอบรมและพัฒนาคณาจารย์ก่อน
เปิดสอนตามหลักสูตรประมาณ 1-2 ปี 
ม 5.2.6 สถาบันต้องก าหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของอาจารย์ตาม
จรรยาบรรณอาจารย์ โดยเฉพาะในการดูแล ให้ค าปรึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อนิสิตนักศึกษา 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 5.2.1 สถาบันควรก าหนดนโยบายการให้ความดีความชอบแก่อาจารย์ 
 
องค์ประกอบ 6: ทรัพยากรทางการศึกษา 
องค์ประกอบย่อย 6.1 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 6.1.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพอย่างเพียงพอส าหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา เพ่ือท าให้เชื่อมั่นได้
ว่าสามารถด าเนินการได้ตามหลักสูตร 
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ม 6.1.2 มีการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้มีความปลอดภัยส าหรับบุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้ป่วยและ
ญาติ 
 
องค์ประกอบย่อย 6.2 ทรัพยากรเพื่อการฝึกอบรมทางคลินิก 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องท าให้เชื ่อมั่นได้ว่ามีการจัดทรัพยากรเพื่อให้นิสิตนักศึกษามีประสบการณ์ทางคลินิกอย่างเพียงพอ   
ซึ่งรวมถึง 
ม 6.2.1 จ านวนและประเภทของผู้ป่วย 
ม 6.2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการฝึกอบรมทางคลินิก 
ม 6.2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางคลินิก 
ม 6.2.4 ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทย์ต้องจัดการเรียนการสอนทางคลินิก ทั้งหมดหรือบางส่วนในสถาบันร่วมผลิต 
(ตามภาคผนวก 2) สถาบันผลิตแพทย์ต้องท าข้อตกลงที่ชัดเจน และลงนามโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ในข้อตกลง
ดังกล่าว สถาบันผลิตแพทย์ต้องสามารถเข้าไปร่วมดูแลการจัดการศึกษาในสถาบันร่วมผลิตอย่างสะดวกและ  
มีประสิทธิผล  

ในระยะแรก (จนมีบัณฑิตรุ่นแรก) ของการด าเนินการ สถาบันผลิตแพทย์จะจัดการศึกษาร่วมกับสถานฝึก
ปฏิบัติทางคลินิกหลักได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
 
องค์ประกอบย่อย 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 6.3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ม 6.3.2 ก าหนดนโยบายที่ค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นิสิต
นักศึกษาสามารถเรียนรู ้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในกรอบกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง คุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม 
ม 6.3.3 แสดงแผนในการด าเนินการให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
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องค์ประกอบย่อย 6.4 การวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 6.4.1 ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงการวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์  เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภายในสถาบันและสถาบันร่วมผลิต 
ม 6.4.2 ระบุทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการวิจัย 
 
องค์ประกอบย่อย 6.5 ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ม 6.5.1 สถาบันต้องก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อก ากับดูแลด้านการพัฒนาหลักสูตร  การบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การประเมินหลักสูตร และภารกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 6.5.1 สถาบันควรจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแพทยศาสตรศึกษาและการพัฒนาผู้เชี ่ยวชาญด้าน
แพทยศาสตรศึกษา 
 
องค์ประกอบ 7: การประเมินหลักสูตร 
องค์ประกอบย่อย 7.1 กลไกในการติดตามและประเมินหลักสูตร 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ม 7.1.1 สถาบันต้องมีระบบและกลไกเพ่ือการติดตามกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยู่เป็นประจ า 
 
องค์ประกอบย่อย 7.2 ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ม 7.2.1 สถาบันต้องออกแบบกระบวนการเพื ่อแสวงหา วิเคราะห์ และตอบสนองอย่างเป็นระบบต่อข้อมูล
ป้อนกลับของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา 
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องค์ประกอบ 8: การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ 
องค์ประกอบย่อย 8.1 องค์กร 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 8.1.1 ก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของการบังคับบัญชาของสถาบัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มี
ภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ม 8.1.2 อธิบายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษาแต่ละระดับ ในการบริหารหลักสูตรไว้
อย่างชัดเจน 
ม 8.1.3 แสดงให้เห็นว่าการบังคับบัญชาและการตัดสินใจมีความโปร่งใส 
ม 8.1.4 ระบุความเสี่ยงทางการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุ การป้องกัน และการแก้ไข 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 8.1.1 สถาบันควรมีนโยบายและการด าเนินการให้อาจารย์มีส่วนร่วมหรือให้ความคิดเห็นในด้านที่ส าคัญเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการของสถาบัน 
 
องค์ประกอบย่อย 8.2 งบประมาณทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากร 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้อง 
ม 8.2.1 ระบุสายงานของความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรรวมทั้งงบประมาณ 
ม 8.2.2 แสดงให้เห็นว่ามีแหล่งงบประมาณที่เพียงพอและแผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและเป็นไปได้
ส าหรับการด าเนินการการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการพัฒนาอาจารย์ทางการศึกษา 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 8.2.1 สถาบันควรมีอิสระในการจัดการทรัพยากร รวมทั้งการให้ค่าตอบแทนผู้สอนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
เพ่ือที่จะให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของสถาบัน 
 
องค์ประกอบย่อย 8.3 บุคลากรด้านการบริหารงานและการบริหารจัดการ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
สถาบันต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมเพ่ือ 
ม 8.3.1 สนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
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ม 8.3.2 การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
 
องค์ประกอบย่อย 8.4 ปฏิสัมพันธ์กับภาคสุขภาพ 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ม 8.4.1 สถาบันต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับภาคสุขภาพ และภาคอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
         
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 8.4.1 สถาบันควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การ/หน่วยงานในภาคสุขภาพ 
 
องค์ประกอบ 9: การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน 
ในฐานะที่สถาบันมีความเป็นพลวัตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันต้อง 
ม 9.0.1 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเพ่ือการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ม 9.0.2 แสดงแผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) 
 
ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
พ 9.0.1 สถาบันควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันและสถาบันร่วมผลิต 
 
  



 

21 

 

ภาคผนวก 2 
อภิธานศัพท์ 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ 
(ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) 

 
คณาจารย์ 

  อาจารย์ประจ า 
ให้ใช้อัตราส่วน อาจารย์ : นิสิตนักศึกษา = 1:4 เป็นเกณฑ์เฉลี่ยส าหรับจ านวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกชั้น

ปีตลอดหลักสูตร ส าหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตรหรือบางรายวิชา ซึ ่งต้องการการสอนและการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จะต้องจัดให้มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนในส่วนนั้น ๆ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
มีอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาจมาจากสถาบันร่วม

ผลิตได้ไม่เกิน 2 คน (ถ้ามี) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
มีมากกว่าหรือเท่ากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรเป็นอาจารย์จากสถาบันหลักและอาจารย์จาก

สถาบันร่วมผลิต (กรณีท่ีมีสถาบันร่วมผลิต)  
อาจารย์ประจ ารายวิชา รายวิชาละ 2 คนและเพียง 1 รายวิชา ณ เวลาหนึ่ง ๆ    
ภาระงานของอาจารย์  

 อาจารย์ 1 คนไม่ควรมีชั่วโมงสอนเกิน 10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค (150 ชั่วโมงส าหรับการ
สอนภาคทฤษฎี หรือ 300 ชั่วโมงส าหรับการสอนภาคปฏิบัติ โดยหมายถึงทุกรายวิชาที่อาจารย์ท่านนั้น ๆ รับผิดชอบ
สอน) ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการออกแบบ วางแผน เตรียมการสอนและการประเมินผล เพื่อให้การเรียนการสอน
และการประเมินผลมีคุณภาพ หากอาจารย์ต้องมีภาระหน้าที่อื่น เช่น งานบริการ งานบริหาร งานวิจัย ฯลฯ จ านวน
ชั่วโมงสอนต้องลดลง และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต้องเพ่ิมจ านวนอาจารย์จากเกณฑ์ปกติเพ่ือชดเชย 
 
สถาบันผลิตแพทย์  

หมายความว่า คณะ วิทยาลัย ส านักวิชา หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าท่ีจัดการศึกษาแพทยศาสตร์  
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สถาบันพี่เลี้ยง  
หมายถึงสถาบันผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที ่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีสถาบันผลิตแพทย์เปิดใหม่ ทั้งนี้ข้อตกลงต้องลงนามโดยคู่สัญญาที่มีอ านาจเต็มตาม
กฎหมาย  

สถาบันพี่เลี้ยงมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
คุณสมบัต ิ

• มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมาไม่ต ่ากว่า 20 ปี 

• รับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงได้ไม่เกิน 2 สถาบันในช่วงเวลาเดียวกัน 
บทบาทและหน้าที่ 

• ให้ความเห็นประกอบรายงานความก้าวหน้าก่อนส่งให้แพทยสภาพิจารณาตามรอบเวลา 

• ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของสถาบันผลิตแพทย์ที่เปิดใหม่ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการแก้ปัญหา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้สถาบันผลิตแพทย์ใหม่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามท่ีก าหนด   

• การแบ่งปันและกระจายทรัพยากรขึ้นกับดุลพินิจ 

• การสิ้นสุดความเป็นสถาบันพี่เลี้ยงเมื่อสถาบันผลิตแพทย์ใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ และมีบัณฑิตรุ่นแรกส าเร็จการศึกษา 

• ในกรณีที่สถาบันพี่เลี้ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบระยะเวลาที่ก าหนด ให้รายงานแพทยสภาเพ่ือ
ทราบและแก้ไขต่อไป 

ผลประโยชน์ที ่จะได้ร ับ สถาบันพี ่เลี ้ยงจะได้ร ับความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษาเพื ่อไปเพิ ่มพูน
ประสบการณ์/ศึกษาวิชาเลือก ในสถาบันผลิตแพทย์ที่เปิดใหม่ และอาจได้รับความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายงานวิจัย
ในอนาคต 
 
สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก 
 สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหมายความรวมถึง โรงพยาบาลหรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก ที่มีพันธกิจด้านการจัด
การศึกษา มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ โรงพยาบาลหลัก หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก (teaching hospital) โรงพยาบาล
สมทบหรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกสมทบ (affiliated hospital) และโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานฝึกปฏิบัติงานชุมชน 
(community hospital) แต่ละสถานฝึกปฏิบัติฯ จะต้องมีบุคลากร ทรัพยากร จ านวนและประเภทของผู ้ป่วยที่
เหมาะสมต่อการศึกษา 
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 สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาได้เฉพาะหลักสูตรของสถาบันผลิต
แพทย์นั้น 
 
สถาบันร่วมผลิต  

หมายถึงสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ไม่ได้สังกัดสถาบันอุดมศึกษา แต่มีบทบาทเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก  
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของสถาบันร่วมผลิตต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับสถาบันผลิตแพทย์ 
โดยสามารถท าข้อตกลงร่วมกับสถาบันผลิตแพทย์ได้เพียงสถาบันเดียวและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษา
ได้เฉพาะหลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย์นั้น      

 
โรงพยาบาลหลัก หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก หรือ teaching hospital  

เป็นโรงพยาบาลระดับไม่ต ่ากว่าโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ขนาด 300 เตียงขึ้นไป (ระดับ S - Standard level 
referral hospital) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันผลิตแพทย์ในการจัดให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษา อย่างน้อย 2 ใน 3 
ของระยะเวลาศึกษาทางคลินิก ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขา สาขารอง และสาขาย่อยบางสาขา (แบ่งตาม
ขีดความสามารถโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561 

• เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) 

• มีพันธกิจด้านการเรียนการสอนที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  

• มีกิจกรรมและบรรยากาศทางวิชาการที่เหมาะสมกับการเป็นสถาบันผลิตแพทย์ มีกิจกรรมวิชาการ
หลากหลาย เช่น journal club, case conference รวมทั้งมีการวิจัยตามสมควร 

• ในการศึกษาชั้นคลินิกที่ไม่ใช่นิสิตนักศึกษาเวชปฏิบัติ นิสิตนักศึกษาแต่ละคนต้องมีโอกาสตรวจผู้ป่วย
นอกด้วยตนเองรวมแล้วอย่างน้อย 100 ราย และตรวจรับผู้ป่วยในรายใหม่รวมอย่างน้อย 60 ราย ทั้งนี้
อัตราส่วนนิสิตนักศึกษา ต่อจ านวนเตียงผู้ป่วย ต้องไม่ต ่ากว่า 1:5  

• นิสิตนักศึกษาเวชปฏิบัติแต่ละคนต้องมีประสบการณ์ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ด้วยตนเองอย่างน้อยปลีะ 
200 ราย และได้เป็นเจ้าของไข้ ผู ้ป่วยในเมื่อปฏิบัติงานในหอผู ้ป่วยเฉลี่ยวันละ 5-10 ราย ทั้งนี้
อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาเวชปฏิบัติ ต่อจ านวนผู้ป่วยนอกไม่ต ่ากว่า 1:5 ต่อสัปดาห์ และอัตราส่วนนิสิต
นักศึกษาเวชปฏิบัติ ต่อจ านวนเตียงผู้ป่วย ต้องไม่ต ่ากว่า 1:10 และไม่ควรเกิน 1:15  

• มีอัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยต่อปีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
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• งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้จ านวนมีผู้ป่วยเพียงพอ 

• ความพร้อมด้านบุคลากรขั้นต ่า ประกอบด้วยแพทย์สาขาหลักครบทุกสาขา อย่างน้อย สาขาละ 2 คน 
ยกเว้นสาขาวิสัญญีแพทย์อย่างน้อย 1 คน มีแพทย์เฉพาะทางสาขารองบางสาขาที่จ าเป็นที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร และรวมแพทย์ทั้งหมดของหน่วยบริการอย่างน้อย 30 คน 

• อัตราส่วนอาจารย์แพทย์ : นิสิตนักศึกษาคลินิก ในสาขาวิชาหลัก (อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา และกุมารเวชศาสตร์) ต้องไม่ต ่ากว่า 1:2 ส าหรับโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 
และ 1:1 ส าหรับโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ต่อการหมุนเวียนขณะนั้น เฉพาะ
ชั้นปีที่ 4 และปีท่ี 5 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอาจารย์ได้ตามสัดส่วนดังกล่าว สามารถแสดงภาระงาน
อาจารย์รายบุคคลประกอบได้ 

• มีห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงวารสารทางการแพทย์ และมีต าราที่จ าเป็นในทุก
สาขาวิชา 

• มีที่พักนิสิตนักศึกษาอย่างพอเพียง ภายในหรือใกล้โรงพยาบาล  ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความสะดวกใน
การเดินทางและความปลอดภัย 

   
ในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลเอกชนต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ 

• ต้องแสดงให้เห็นว่ามีมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่
เตรียมไว้ส าหรับการเรียนการสอน หรือเพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ ส าหรับการเรียนการสอน 

• ต้องมีพันธกิจที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 

• ต้องมีโครงสร้างการบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ 

• ต้องมีตัวแทนจากสถาบันผลิตแพทย์ที่ขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการอ านวยการ หรือกรรมการอื่น ๆ ที่เทียบเท่าของสถานพยาบาล
เอกชนนั้น ๆ อย่างน้อย 1 คน 

• ต้องเคยได้รับการอนุมัติเป็นโรงพยาบาลสมทบ (affiliated hospital) ในการจัดการศึกษาระดับก่อน
ปริญญามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• มีบรรยากาศทางวิชาการหรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม ่าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
โรงพยาบาลสมทบ หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกสมทบ หรือ affiliated hospital 

ในกรณีที่โรงพยาบาลหลักมีจ านวนผู้ป่วยในบางสาขาหรือจ านวนหัตถการไม่เพียงพอ อาจจัดให้มีโรงพยาบาล
สมทบได้ และใช้เกณฑ์จ านวนอาจารย์แพทย์ : เตียงผู้ป่วย : นิสิตนักศึกษา เช่นเดียวกับโรงพยาบาลหลัก รวมทั้งมีการ
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จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก มีการจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ใน 3 ของการเรียนการสอนในระดับคลินิก ทั้งนี้โรงพยาบาลที่รับเป็นสถาบันฝึก
ปฏิบัติทางคลินิกสมทบต้องก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบัน สถาบันต้องแสดงหลักการในการ
เลือกโรงพยาบาลสมทบ เหตุผลในการส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึก และกระบวนการประกันคุณภาพของโรงพยาบาลสมทบ
อย่างสม ่าเสมอ 
 

ในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลเอกชนต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ 

• ต้องแสดงให้เห็นว่ามีมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่
เตรียมไว้ส าหรับการเรียนการสอน หรือ เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ส าหรับการเรียนการสอน 

• เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) 

• ต้องมีพันธกิจที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 

• ต้องมีโครงสร้างการบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ  

• ต้องเคยได้รับการอนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือสถาบันฝึกอบรมสมทบในหลักสูตรการฝึกอบรม
เพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อย่างน้อย 2  สาขา เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

• มีบรรยากาศทางวิชาการหรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม ่าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานฝึกปฏิบัติงานชุมชน หรือ community hospital 
 สถาบันต้องจัดเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนไว้เพียงพอให้นิสิตนักศึกษาได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงาน  
ในชุมชนในลักษณะ community-based education โรงพยาบาลดังกล่าวควรให้บริการแบบองค์รวม โดยไม่แบ่งการ
บริการผู้ป่วยเป็นสาขา 
 การจัดเครือข่ายเพ่ือรองรับ community-based education ให้รวมถึงการศึกษาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สุขภาพ เช่น โรงเรียน โรงงาน โรงงานก าจัดขยะ สถานีอนามัย หมู่บ้าน ฯลฯ 
 
 

_________________________ 
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การด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์ “หลักเกณฑ์การเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรอง

สถาบันผลิตแพทย์ (สถาบันผลิตแพทย์เปิดด าเนินการใหม่) พ.ศ. 2565” 

1. สมพ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่าง “หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่)”

2. คอก. จัดท าร่างฯ ด าเนินการหาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าในการพิจารณา

ปรับปรุงเกณฑ์

3. ปัจจัยน าเข้าในการปรับปรุงเกณฑ์  

1) หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิต

แพทย์ พ.ศ. 2564

2) หลักเกณฑ์การเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิต

แพทย์ (สถาบันผลิตแพทย์เปิดด าเนินการใหม่) พ.ศ. 2561

3) มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (ร่าง)มาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ และ (ร่าง)มาตรฐานหลักสูตรและ

การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์

4) ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและแพทยสภา

5) ข้อเสนอแนะจากโรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง

6) ผลการทบทวนวรรณกรรม รวมถ ึงเกณฑ์  Criteria for establishment of a new medical

school by WFME

4. คอก. จัดท าร่างฯ จัดสัมมนา เพื่อร่างหลักเกณฑ์  

5. คอก. จัดท าร่างฯ น าเสนอร่าง ให้คกก. ด าเนินงานพิจารณา

6. คกก. ด าเนินงานจัดท าประชาพิจารณ์ (18 ก.ค. 65)

7. คกก. ด าเนินงาน พิจารณาร่าง ฉบับหลังประชาพิจารณ์ สรุป และน าเสนอคกก. บริหารเพื่อพิจารณา

8. คกก. บริหารพิจารณาและรับรอง (ร่าง) หลักเกณฑ์การเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สถาบันผลิตแพทย์เปิดด าเนินการใหม่) พ.ศ. 2565 และน าเสนอ

กสพท เพื่อพิจารณาและแพทยสภาเพื่อพิจารณาและประกาศ

ไปหนาแรก
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รายละเอียดการปรับปรุงเกณฑ์ 

(ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ใช้รูปแบบเดิมของฉบับ ปี พ.ศ. 2561 ข้อก าหนดส่วนหนึ่งคงเดิม  

มีข้อก าหนดที่รวบข้อ ส่วนหนึ่งปรับข้อความให้กระชับและภาษาให้ตรงตามกฎกระทรวง มีข้อก าหนดที่เพิ่มขึ้น 

ข้อก าหนดที่ตัดออก และข้อก าหนดที่ปรับจากข้อ พ เป็น ข้อ ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 คุณสมบัติทั่วไป ส่วนมากคงเดิม หรือปรับข้อความให้ตรง

กับกฎกระทรวง มีเพิ่ม 1 ข้อเรื่องจ ากัดจ านวนสถาบันร่วมผลิตในระยะแรกของการด าเนินการ 

2. (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 คุณสมบัติเฉพาะ มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบย่อย 30 องค์ประกอบย่อย มีข้อก าหนดทั้งหมด 111 ข้อ ข้อ ม 97 ข้อ ข้อ พ 14 ข้อ 

(หลักเกณฑ์ฯ ฉบับ พ.ศ. 2561 มีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 32 องค์ประกอบย่อย 

มีข้อก าหนด 130 ข้อ ข้อ ม 99 ข้อ ข้อ พ 31 ข้อ)  

 หลักเกณฑ์ฯ ฉบับ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 
องค์ประกอบ 9 9 

องค์ประกอบย่อย 32 30 
ข้อก าหนดทั้งหมด 130 111 

ข้อ ม 99 97 

ข้อ พ 31 14 
 

1) ข้อก าหนดที่คงเดิมหรือปรับค าเล็กน้อย 58 ข้อ 

2) ข้อก าหนดที่ปรับข้อความให้กระชับ หรือใช้ตามกฎกระทรวง 18 ข้อ 

3) ข้อก าหนดที่ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ พ.ศ. 2564 22 ข้อ 

4) ข้อก าหนดที่ปรับจากข้อ พ เป็น ข้อ ม 7 ข้อ 

5) ข้อก าหนดที่เพิ่มข้ึน 6 ข้อ (ข้อ ม 5 ข้อ ข้อ พ 1 ข้อ) 

6) ข้อก าหนดที่ตัดออก 20 ข้อ  

3. (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ภาคผนวก 2 ส่วนมากคงเดิม และปรับบางส่วนให้

สอดคล้องกับภาคผนวก ข หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ

รับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564 

(รายละเอียดการเปรียบเทียบ (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับหลักเกณฑ์ฯ ฉบับ พ.ศ. 2561 อยู่

ในเอกสาร ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์) 



Institute for Medical Education Accreditation 

Anandhamahidol Building, Fl 4. 

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 

Bangkok 10330, Thailand     

หนา้ 1 / 69

การเปรียบเทียบ (ร่าง)หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ 
(ส าหรับสถาบันเปิดด าเนนิการใหม่) พ.ศ. 2565 กบัหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2561   

คุณสมบัติทั่วไป 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 
1. เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
รับรอง และมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป รวมทั้งมีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคม
นักวิชาการ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการใฝ่รู้ให้แก่นิสิต
นักศึกษา

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและมีอ านาจ
หน้าที่จัดการศึกษาตามกฎหมายของประเทศไทย

ปรับข้อความให้กระชับ และสอดคล้องกับ
ประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 
ปรับค าว่า สถาบัน เป็น สถาบันอุดมศึกษา 

2. มีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย/คณะที่รับผิดชอบด าเนินการต้องไม่มีผลประโยชน์
ส่วนตัวที่อาจขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนาสถาบัน

2. มีคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาล ัย/
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ

- ปรับข้อความให้กระชับ
- ยอมรับโครงการจัดตั้งหน่วยงาน

3. หากเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องไม่
แสวงหาก าไร มีวัตถุประสงค์ที่ไม่แสวงหาผลก าไรโดยให้จัดตั้ง
มูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการระยะ

3. หากเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องจัดตั้ง
มูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารองเพียงพอในการด าเนินการระยะ
ยาวและให้มีผู ้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
และแพทยสภาเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง

ปรับข้อความให้กระชับ 

ไปหนาแรก
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 
ยาวและให้มีผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
และแพทยสภาเป็นกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดยต าแหน่ง 

4. มีระบบบริหารงานที่ชัดเจน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้บรรลุตามปณิธาน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การบริหาร
การศึกษา เป็นต้น ระบบบริหารงานดังกล่าวให้ท าเป็นระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทั่วกัน 

4. มีระบบบริหารงานที ่ช ัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามพันธกิจ  

- ปรับข้อความให้กระชับ  
- เพ่ิมค าขยาย 
- เปลี่ยนค าว่า ปณิธานเป็นพันธกิจ 

5. ในระยะเริ่มแรก (ประมาณ 7 ปี) มหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ต้องท าข้อตกลง เป็นลายลักษณ์อักษรกับมหาวิทยาลัย/
สถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์ด าเนินการเปิดหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตมาแล้วไม่ต ่ากว่า 20 ปี ให้ช่วยท าหน้าที่
เป็นที่ปรึกษา/ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันพี่เลี้ยง โดยควร
พิจารณาความสะดวกและเป็นไปได้ ที่จะให้สถาบันพี่เลี้ยงมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ทั้งนี้สถาบันพ่ีเลี้ยงไม่ควรรับเป็นที่
ปรึกษา/ช่วยเหลือสถาบันผลิตแพทย์ที่เปิดด าเนินการใหม่เกิน
กว่า 2 สถาบันในเวลาเดียวกัน 

5. ในระยะเวลาท ี ่ เป ิดด  าเน ินการจนม ีบ ัณฑ ิตร ุ ่นแรก 
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดด าเนินการหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ต้องท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที ่ม ีประสบการณ์ ในการ
ด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ช่วยท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา/ช่วยเหลือ หรือเป็นสถาบันพี่เลี ้ยงโดยให้มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามภาคผนวก 2  

- เปลี่ยนการระบุระยะเวลาจาก 7 ปี เป็น 
ระยะเวลาที่เปิดด าเนินการจนมีบัณฑิตรุ่น
แรก 
- ปรับข้อความให้กระชับ 
 

6. ก่อนเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการดังนี้ 

6.  ก ่อนเป ิดด  า เน ินการหล ักส ูตรแพทยศาสตรบ ัณฑิต 
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการดังนี้ 
 

เพิ่มข้อความเรื่อง การระบุเหตุผลความ
จ าเป็นในการขอเปิดด าเนินการตามความ
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   6.1 แสดงเหตุผลในการผลิตแพทย์เพ่ิมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ  

    6.1 แสดงเหตุผลในการผลิตแพทย์ที ่ตอบสนองต่อความ
ต ้องการในระบบสุขภาพ อ ีกท ั ้ งเป ็นการผลิตแพทย ์ท ี ่มี
คุณลักษณะ/สมรรถนะเฉพาะของสถาบันและควรแสดงความ
จ าเป็น หรือขาดแคลนของแต่ละภาคส่วน ทั้งนี้อาจพิจารณา
ตามบริบทของพ้ืนที ่

ต้องการแพทย์ในระบบสุขภาพโดยแสดง
ถึงคุณลักษณะหรือสมรรถนะท่ีมุ่งเน้น 
 
 
 

   6.2 แสดงว่าแพทย์ที่ผลิตมาจะอยู่ในภาคส่วนใดของระบบ
สุขภาพ (สถาบันควรแสดงความจ าเป็น หรือขาดแคลนของแต่
ละภาคส่วนที่อ้างอิง) ทั้งนี้อาจพิจารณาตามบริบทของพ้ืนที่  

    6.2 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย
ผู้แทนแพทยสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา ผู้บริหาร
สถาบัน ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนสถาบันพ่ีเลี้ยง และมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่สอดคล้องกับแนวคิดของหลักสูตร 

- เพ่ิมคุณสมบัติข้อนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่อง
กับเกณฑ์ ม 2.8.2 
- เพ่ิมบทบาทของสถาบันพี่เลี้ยง 
 

   6.3 แสดงความพร้อมในการจัดการศึกษาและทรัพยากรต่าง 
ๆ โดยเฉพาะอาจารย์ สื่อการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน รวมทั้งงบประมาณ ครบถ้วนทุกหัวข้อตามท่ีก าหนด 

ตัดทิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติ เฉพาะ 

   6.4 แสดงแผนด าเนินงานตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
รวมทั้งแผนติดตามบัณฑิตที่มีความชัดเจนและเป็นไปได้ 

    6.3 แสดงระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร และแผน
ด าเนินงานตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

ปรับข้อความให้เป ็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และบริบทของ
สถาบันเปิดด าเนินการใหม ่

   6.5 แสดงแผนปฏิบัติการ และแสดงความพร้อมก่อนเริ่ม
การศึกษาของแต่ละชั้นปีอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

    6.4 แสดงแผนปฏิบัติการ และรายละเอียดของรายวิชาหรือ
เทียบเท่า (มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4) ก่อนเริ ่มการศ ึกษา
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

ปรับเพิ่มข้อมูลที่จ าเป็น และข้อความให้
กระชับ 
 

   6.6 ให้แพทยสภารับรองหลักสูตรเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
สิทธิ์เข้าสอบเพ่ือขอรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    6.5 ให้แพทยสภารับรองหลักสูตรเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
สิทธิ์เข้าสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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 7.  ในกรณีท ี ่สถาบ ันผล ิตแพทย ์ม ีการจ ัดการศ ึกษาใน

สถาบันการศึกษานานาชาติดังแสดงในแผนการศึกษา สถาบัน
ต้องแสดงข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่มีการลงนาม
โดยผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

เพ่ิมเนื่องจากให้เกิดความเชื่อมั่นส าหรับ
สถาบันผลิตแพทย์ที่ท าความร่วมมือในการ
ผลิตแพทย์กับสถาบัน การศึกษานานาชาติ 
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ภาคผนวก 1 (คุณสมบัติเฉพาะ) 
 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 : พันธกิจ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา องค์ประกอบ 1: พันธกิจ ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

องค์ประกอบย่อย 1.1 พันธกิจ องค์ประกอบย่อย 1.1 พันธกิจ  

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 1.1.1 ก าหนดพันธกิจ ม 1.1.1 ก าหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน ์ ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 1.1.2 เผยแพร่พันธกิจให้รู้ทั่วกันในเขตชุมชนและภาคสุขภาพ
ที่สถาบันรับผิดชอบ 

ม 1.1.2 เผยแพร่พันธกิจแก่สาธารณะ ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

พันธกิจของสถาบัน ต้องระบุจุดมุ ่งหมายและกลยุทธ์ทาง
การศึกษาที่จะผลิตแพทย์ดังนี้ 

-  
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ม 1.1.3 มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

ม 1.1.3 ระบุแผนกลยุทธ ์ทางการศึกษาที ่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และตอบสนองต่อพันธกิจของ

สถาบัน 

- ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

- อ้างอิง “มาตรฐานหลักสูตรและการจัด

การศึกษาแพทยศาสตร์” ที่อยู่ระหว่าง

การจัดท าแทน มคอ.1 สาขา

แพทยศาสตร์ 

ปรับค า ใช้ค าว่า “มาตรฐานคุณวุฒิสาขา

แพทยศาสตร์” แทน มคอ. 1 

ม 1.1.4 มีพ้ืนฐานเหมาะสมที่สามารถจะปฏิบัติงานในวิชาชีพ

ทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ (เช่น แพทย์ นักวิจัย นักบริหาร 

อาจารย์ ผู้น าชุมชนและสังคมด้านสุขภาพ) 

- ตัดออก 

ม 1.1.5 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในภาคสุขภาพ

ต่าง ๆ (เช่น ภาครัฐ เอกชน ระหว่างประเทศ) 

- ตัดออก 

ม 1.1.6 มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับหลังปริญญา - ตัดออก 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 1.1.7 มุ่งมั่นท่ีจะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต - ตัดออก 

สถาบันต้อง - - 

ม 1.1.8 พิจารณาว่าพันธกิจของสถาบันครอบคลุมความ

ต้องการที่จ าเป็นด้านสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพและด้าน

อ่ืนๆ ที่สถาบันจะพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ม 1.1.4 พิจารณาว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ

สถาบันครอบคลุมความต้องการที่จ าเป็นด้านสุขภาพของชุมชน 

ระบบสุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่สถาบันจะพึงมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่าพันธกิจครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ สถาบันควรท าให้เชื่อมั่นได้ว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 

แสดงทิศทางต่อไปนี้ 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

พ 1.1.1 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยทางการแพทย์ พ 1.1.1 การวิจัยทางการแพทย์ ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 
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พ 1.1.2 ความตระหนักถึงสุขภาพของประชาชนในบริบทโลกไร้

พรมแดน รวมถึงผลของความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรม

ที่ส่งผลต่อสุขภาพ (เช่น โรคระบาด อาวุธชีวภาพ หรือภัยพิบัติที่

ส่งผลต่อสุขภาพ) 

พ 1.1.2 ปัญหาสุขภาพของพลเมืองโลก โดยเฉพาะปัญหา

สุขภาพที่ส าคัญระดับนานาชาติ รวมทั้งผลของความไม่เป็น

ธรรม และความเหลื่อมล ้าที่มีผลต่อสุขภาพ 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 ความเป็นอิสระและการมีเสรีภาพ

ทางวิชาการของสถาบัน 

องค์ประกอบย่อย 1.2 ความเป็นอิสระและการมีเสรีภาพทาง

วิชาการของสถาบัน 

คงเดิม 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายโดยให้

คณาจารย์/บุคลากรด้านวิชาการ*  และการบริหารจัดการ 

รับผิดชอบด้าน (*บุคลากรด้านวิชาการครอบคลุมถึงอาจารย์ 

และบุคลากรที่มีบทบาทในการศึกษา) 

สถาบันต้องมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายโดยให้

คณาจารย์/นักวิชาการ และบุคลากรด้านการบริหารจัดการ 

รับผิดชอบด้าน 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

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

2564) 
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ม 1.2.2 การใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรในการด าเนินการ

หลักสูตรตามความจ าเป็น/เหมาะสม 

ม 1.2.2 การใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรที ่จ าเป็นในการ

ด าเนินการหลักสูตร 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ย้ายเป็นองค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน  

สถาบันต้องก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ให้

ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

 

ม 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของแพทยสภา 

 

• ความสอดคล้องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึง
ประสงคข์องหลักสูตร กับผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

 

• ความสอดคล้องของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึง
ประสงคข์องหลักสูตร กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 6 ประการ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 
ด้าน ตาม มคอ.1 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 1.3.2 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ (เช่น แพทย์

นักวิจัย นักบริหาร อาจารย์ ผู้น าชุมชนและสังคมด้านสุขภาพ) 

 

ม 1.3.3 บทบาทของบัณฑิตแพทย์ในภาคสุขภาพ  

ม 1.3.4 การศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา  

ม 1.3.5 ความมุ่งม่ันต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ม 1.3.6 ความจ าเป็นด้านสุขภาพของชุมชน และระบบบริบาล

สุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอื่นๆ ต่อสังคม 

 

สถาบันต้อง  

ม 1.3.7 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้นิสิตนักศึกษามี

ความประพฤติที่เหมาะสมต่อเพ่ือน บุคลากรของสถาบัน 

บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนรวมถึงผู้ป่วยและญาติ   

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

สถาบันควร  

พ 1.3.1 ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทีพึ่งประสงค์ของการมี

ส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการท างานวิจัยทางการแพทย์ 

 

พ 1.3.2 ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ท่ีสัมพันธ์กับ

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในบริบทโลกไร้พรมแดน 

 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.4 การมีส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจ

ของสถาบัน 

องค์ประกอบย่อย 1.3 การมีส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจ

ทางการศึกษาของสถาบัน 

ปรับชื่อองค์ประกอบย่อยให้เหมือนเกณฑ์

ฯ (พ.ศ. 2564) 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 1.4.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก* มีส่วนรว่ม

ในการก าหนดพันธกิจ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (คุณสมบัติ

บัณฑิตที่พึงประสงค์) 

ม 1.3.1 ท าให้เชื ่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากร มีส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจ

ทางการศึกษาของสถาบัน 

เปลี่ยนค าว่า บุคลากรสายสนับสนุน เป็น

บุคลากร เพื ่อให ้ข ้อม ูลบุคลากรสาย

สนับสนุนอยู่ในองค์ประกอบที่ 8 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และผู้แทนบุคลากร) 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 1.4.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าการก าหนดพันธกิจ และผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา (คุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์) ได้น าข้อมูลจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอ่ืน ๆ *มาพิจารณาด้วย 

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอ่ืน ๆ อาจประกอบด้วย ผู้แทน

คณาจารย์และบุคลากรสายบริหาร ผู้แทนจากกระทรวง

สาธารณสุข ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสมาคม

หรือองค์กรวิชาชีพ นักการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย) 

พ 1.3.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าการก าหนดพันธกิจได้น าข้อมูลจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอ่ืน ๆ มาพิจารณาด้วย 

- ตัดค าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

- ย้ายค านิยามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ส าคัญอ่ืนๆ ไปอยู่ในค าอธิบายเกณฑ์ 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 2 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ 2: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต - 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา องค์ประกอบย่อย 2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ ปรับค าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ ให้

ครอบคลุมประเด็น ต่อไปนี้ 

สถาบันต้องก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์และกลยุทธ์

การจัดการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

ปรับค าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ม 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวช

กรรมของแพทยสภา 

ม 2 . 1 . 1  ผลล ัพธ ์ การ เ ร ี ยนรู้  ต ามมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

คงเดิม 

เพ่ิม ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 1.3.2 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพทางการแพทย์ด้านต่างๆ (เช่น แพทย์

นักวิจัย นักบริหาร อาจารย์ ผู้น าชุมชนและสังคมด้านสุขภาพ) 

ม 2.1.2 มีพื้นฐานเหมาะสมที่สามารถจะท างานในด้านต่าง ๆ 

ทางการแพทย์ และบทบาทในภาคสุขภาพ 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 1.3.3 บทบาทของบัณฑิตแพทย์ในภาคสุขภาพ - ตัดออก 

ม 1.3.4 การศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา ม 2.1.3 การศึกษาหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญา คงเดิม 

ม 1.3.5 ความมุ่งม่ันต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม 2.1.4 ความมุ่งม่ันต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต คงเดิม 

ม 1.3.6 ความจ าเป็นด้านสุขภาพของชุมชน และระบบบริบาล

สุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอื่นๆ ต่อสังคม 

ม 2.1.5 ความต้องการด้านสุขภาพที่จ าเป็นของชุมชน และ

ระบบบริบาลสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบอื่น ๆ ต่อสังคม 

เปลี่ยนข้อความให้เหมาะสม 

ให้อธิบายในคู่มือ ว่า ความต้องการ เป็น

ความต้องการที่จ าเป็น คือไม่ใช่ทุกอย่าง

ที่ต้องการ และไม่ใช่ทุกอย่างที่จ าเป็น 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 1.3.7 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้นิสิตนักศึกษามี

ความประพฤติที่เหมาะสมต่อเพ่ือน บุคลากรของสถาบัน 

บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนรวมถึงผู้ป่วยและญาติ   

ม 2.1.6 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้นิสิตนักศึกษามี

ความประพฤติที ่ เหมาะสมต่อเพื ่อน บุคลากรของสถาบัน 

บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนรวมถึงผู้ป่วยและญาติ 

คงเดิม 

 ม 2.1.7 จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้จริง

ของหลักสูตร 

เพ่ิมตามมติของคกก. บริหาร เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 1.3.1 ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทีพึ่งประสงค์ของการมี

ส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการท างานวิจัยทางการแพทย์ 

พ 2.1.1 ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้

นิสิตนักศึกษามีสมรรถนะการท างานวิจัยทางการแพทย์ 

ปรับข้อความให้แสดงผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาท่ีพึงประสงค์ให้จ าเพาะ 

ปรับค าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

พ 1.3.2 ระบุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ท่ีสัมพันธ์กับ

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในบริบทโลกไร้พรมแดน 

พ 2.1.2 ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ให้

มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพที่ส าคัญระดับนานาชาติ 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 



Institute for Medical Education Accreditation 

Anandhamahidol Building, Fl 4. 

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 

Bangkok 10330, Thailand         

 

หนา้ 16 / 69 

 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ปรับค าว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

องค์ประกอบย่อย 2.1 รูปแบบหลักสูตรและวิธีการจัดการ

เรียนการสอน 

องค์ประกอบย่อย 2.2 รูปแบบหลักสูตรและวิธีการจัดการ

เรียนการสอน 

 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 2.1.1 ก าหนดรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวม ม 2.2.1 ก าหนดรูปแบบของหลักสูตรในภาพรวมเป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ 

ปรับข้อความให้ครอบคลุมกฎระเบียบที่

ส าคัญ 

ปรับค า ใช้ค าว่า “มาตรฐานคุณวุฒิสาขา

แพทยศาสตร์” แทน มคอ. 1 

ม 2.1.2 แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการ

สอน สามารถกระตุ้น เตรียม ส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษามีความ

รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

ม 2.2.2 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการ

สอน สามารถกระตุ้น เตรียม ส่งเสริม ให้นิสิตนักศึกษามีความ

รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

(ครอบคลุมกลยุทธ ์การสอนที ่ท  าให ้น ิส ิตน ักศึกษาบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของหลักสูตร -ปรับปรุง
ตาม มคอ. 1) 

 ม 2.2.3 เตรียมนิสิตนักศึกษาให้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับจากเกณฑ์ พ 2.1.1 เนื่องจากเป็น

การส่งเสริมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ม 2.1.3 ท าให้เชื ่อมั ่นได้ว่าหลักสูตรมีการจัดการศึกษาโดย
ค านึงถึงความเสมอภาค (โดยไม่ค านึงถึง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
เพศสภาพ เศรษฐกิจสังคม และข้อจ ากัดทางกาย) 

ม 2.2.4 ก าหนดนโยบายให้หลักสูตรมีการจัดการศึกษาโดย

ค านึงถึงความเสมอภาค 

ปรับข้อความให้กระชับและสอดคล้องกับ

สถานะของสถาบันเปิดด าเนินการใหม่ 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - - 

สถาบันควร - - 

พ 2.1.1 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรสามารถเตรียมนิสิตนักศึกษา
ให้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ปรับเป็นเกณฑ์ ม 2.2.3 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2.2 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบย่อย 2.3 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ - 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ที่ครอบคลุม
เนื้อหาต่อไปนี้ 

สถาบันต้องจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ที่ครอบคลุม

เนื้อหาต่อไปนี้ 

- 

ม 2.2.1 หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ม 2.3.1 หลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งการวิเคราะห์ และ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คงเดิม 

ม 2.2.2 วิธีวิจัยทางการแพทย์ ม 2.3.2 วิธีวิจัยทางการแพทย์ คงเดิม 

ม 2.2.3 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ม 2.3.3 เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  ตัดออก 

สถาบันควร  ตัดออก 

พ 2.2.1 จัดหลักสูตรให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัย
ต้นฉบับหรืองานวิจัยเชิงลึก 

- ตัดออก 

องค์ประกอบย่อยท่ี 2.3 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน องค์ประกอบย่อย 2.4 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน - 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและสอดแทรกองค์ประกอบ
และความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 

- - 

ม 2.3.1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่จะท าให้เข้าใจ และ
น าไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางคลินิก 

ม 2.4.1 ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและสอดแทรก

องค์ประกอบและความเข้าใจในความร ู ้ทางว ิทยาศาสตร์

การแพทย์พ้ืนฐาน เพ่ือให้เข้าใจ สามารถพัฒนาแนวคิด แสวงหา 

และประยุกต์ใช้กับความรู้ทางคลินิก 

รวมกับเกณฑ์ ม 2.3.2 

ม 2.3.2 แนวค ิดและว ิธ ีการท ี ่จ  าเป ็นท ี ่จะแสวงหา และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคลินิก 

- น าไปรวมเป็นเกณฑ์ ม 2.4.1 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.4 พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
เวชจริยศาสตร์ 

องค์ประกอบย่อย 2.5 พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

เวชจริยศาสตร์ 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหา
ในด้านต่อไปนี้  

ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหา

ในด้านต่อไปนี้  

- 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 2.4.1 พฤติกรรมศาสตร์ ม 2.5.1 พฤติกรรมศาสตร์ คงเดิม 

ม 2.4.2 สังคมศาสตร์ ม 2.5.2 สังคมศาสตร์ คงเดิม 

ม 2.4.3 เวชจริยศาสตร์ ม 2.5.3 เวชจริยศาสตร์ คงเดิม 

ม 2.4.4 นิติเวชศาสตร์* (*ครอบคลุมกฎหมายทางการแพทย์) ม 2.5.4 นิติเวชศาสตร์ (ครอบคลุมกฎหมายทางการแพทย)์ น าค าขยายไปอยู่ในคู่มืออธิบายเกณฑ์ 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.5 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและ
ทักษะทางคลินิก 

องค์ประกอบย่อย 2.6 วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและ

ทักษะทางคลินิก 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหา
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกให้เป็นไปตามบริบทของ
ประเทศเพ่ือท าให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษา 

ในหลักสูตร สถาบันต้องระบุให้เห็นและมีการสอดแทรกเนื้อหา

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ให้เป็นไปตามบริบทของ

ประเทศ เพ่ือท าให้เชื่อมั่นได้ว่านิสิตนักศึกษา 

- 

ม 2.5.1 มีความรู้และทักษะทางคลินิกและวิชาชีพที่เหมาะสม
ส าหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต 

ม. 2.6.1 มีความรู้และทักษะทางคลินิกและวิชาชีพที่เหมาะสม

ส าหรับประกอบวิชาชีพในอนาคต 

คงเดิม 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 2.5.2 มีการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิก ับผ ู ้ป ่วยในบร ิบททางคล ิน ิกที่
สอดคล้องกับหลักสูตร ด้วยสัดส่วนเวลาที่เหมาะสม (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของหมวดวิชาเฉพาะทางการแพทย์) 

ม 2.6.2 ม ีการฝ ึกปฏิบ ัต ิก ับผ ู ้ป ่วยในบริบททางคลิน ิกที่

สอดคล้องกับหลักสูตร ด้วยสัดส่วนเวลาที่เหมาะสม (เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์) 

ปรับข้อความให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ 

ม 2.5.3 มีประสบการณ์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวช
ศาสตร์ป้องกัน 

ม 2.6.3 มีประสบการณ์ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและเวช

ศาสตร์ป้องกัน 

 

 

เพ่ิมค าอธิบายในคู่มือฯ:  

มีประสบการณ์หมายถึง ได้สังเกตการณ์ 

หรือฝึกปฏิบัติโดยครอบคลุมในรายวิชา

อ่ืนนอกเหนือจากรายวิชาด้านเวชศาสตร์

ป้องกันด้วย 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 2.5.4 ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขาหลัก
ทางคลินิก (เป็นไปตามบริบทของประเทศ) 

ม 2.6.4 ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการเรียนการสอนสาขาหลัก

ทางคลินิก 

ตัดข้อความในวงเล็บ 

ม 2.5.5 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

ม 2.6.5 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

คงเดิม 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

 ม 2.6.6 จัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคนมีประสบการณ์การเรียนรู้กับ

ผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงต้นของหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการบริบาล

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ 

- ย้ายมาจากเกณฑ์ พ 2.5.1 เนื่องจาก

เป็นประเด็นตามพัฒนาการด้าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงด าเนินการ 

- ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

 ม 2.6.7 จัดโครงสร้างในหลักสูตร กลไกและทรัพยากรสนับสนุน 

ในการฝึกทักษะทางคลินิกให้ตรงตามระยะของการศึกษา 

- ย้ายมาจากเกณฑ์ พ 2.5.2 เนื่องจาก

เป็นประเด็นตามพัฒนาการด้าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงด าเนินการ 

- ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

พ 2.5.1 จัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคนได้ดูแล/ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย
ตั้งแต่ช่วงต้นของหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการบริบาลผู้ป่วย
เพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ 

- ย้ายไปเป็นเกณฑ์ ม 2.6.6 

พ 2.5.2 จัดโครงสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของการฝึกทักษะทาง
คลินิกให้ตรงตามระยะของการศึกษา 

- ย้ายไปเป็นเกณฑ์ ม 2.6.7 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.6 หลักสูตร: โครงสร้าง องค์ประกอบ 
และรอบเวลา 

องค์ประกอบย่อย 2.7 หลักสูตร: โครงสร้าง องค์ประกอบ 

และรอบเวลา 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 2.6.1 อธิบายเนื้อหา ขอบเขต ล าดับและความต่อเนื่องของ
รายวิชา และส่วนประกอบอื่นๆ ของหลักสูตร เพื่อท าให้เชื่อมั่น
ได้ว ่ามีการเช ื ่อมโยงอย่างเหมาะสมระหว่างว ิทยาศาสตร์
การแพทย์พื ้นฐาน พฤติกรรมศาสตร ์ ส ังคมศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ม 2.7.1 อธิบายเนื้อหา ขอบเขต ล าดับและความต่อเนื่องของ

รายวิชาและส่วนประกอบอื่น ๆ ของหลักสูตร เพื่อท าให้เชื่อมั่น

ได้ว ่ามีการเช ื ่อมโยงอย่างเหมาะสมระหว่างว ิทยาศาสตร์

การแพทย์พื ้นฐาน พฤติกรรมศาสตร์ ส ังคมศาสตร ์ และ

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

คงเดิม 
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 ม 2.7.2 จัดหลักสูตรที่มีการบูรณาการในแนวราบของศาสตร์ 

สาขาวิชา และรายวิชาที่เก่ียวข้องกัน 

- ย้ายมาจากเกณฑ์ พ 2.6.1 เนื่องจาก

เป็นประเด็นตามพัฒนาการด้าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงด าเนินการ 

- ปรับข้อความให้คล้ายเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

 ม 2.7.3 จ ัดหล ักส ูตรท ี ่ม ีการบ ูรณาการในแนวตั้ งของ

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

พ้ืนฐานตลอดจนพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- ย้ายมาจากเกณฑ์ พ 2.6.2 เนื่องจาก

เป็นประเด็นตามพัฒนาการด้าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงด าเนินการ 

- ปรับข้อความให้คล้ายเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 2.6.2 จัดให้มีกลุ่มวิชาเฉพาะที่ส่งเสริมศักยภาพตามความ
สนใจของนิสิตนักศึกษา อย่างน้อย 12 หน่วยกิต (ตาม มคอ.1) 
และก าหนดสัดส่วนระหว่างรายวิชาหลักและรายวิชาเลือกใน
หลักสูตรให้สมดุล 

ม 2.7.4 จัดให้มีรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ 

 

ปรับข้อความให้ยืดหยุ่น 

ปรับค า ใช้ค าว่า “มาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์” แทน มคอ. 1 
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 ม 2.7.5 จัดหลักสูตรที่แสดงให้เห็นถึงบทบาททางการแพทย์

แบบเติมเต็มท่ีส่งผลกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

- ย้ายมาจากเกณฑ์ พ 2.6.3 เนื่องจาก

เป็นประเด็นตามพัฒนาการด้าน

แพทยศาสตรศึกษาที่พึงด าเนินการ 

- ปรับข้อความ 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  - 

สถาบันควรจัดหลักสูตรที่   

พ 2.6.1 มีการบูรณาการในแนวราบของศาสตร์ สาขาวิชา และ
รายวิชาที่เก่ียวข้องกัน 

- ย้ายไปเป็นเกณฑ์ ม 2.7.2 

พ 2.6.2 มีการบูรณาการในแนวตั้งของวิทยาศาสตร์การแพทย์
คล ิน ิกร ่วมกับว ิทยาศาสตร ์การแพทย์พื ้นฐาน  ตลอดจน
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- ย้ายไปเป็นเกณฑ์ ม 2.7.3 

พ 2.6.3 อธิบายความเกี่ยวพันของการแพทย์แผนปัจจุบันกับ
การแพทย์แบบเติมเต็ม เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แบบ
ตะวันออก การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

- ย้ายไปเป็นเกณฑ์ ม 2.7.5  
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องค์ประกอบย่อยท่ี 2.7 การบริหารจัดการหลักสูตร องค์ประกอบย่อย 2.8 การบริหารจัดการหลักสูตร - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 2.7.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้น าสถาบัน โดยให้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การวางแผนและด าเนินการหลักสูตร เพื่อท าให้เชื ่อมั่นได้ว่า
บัณฑิตบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

ม 2.8.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากผู้น าสถาบัน (คณบดีหรือเทียบเท่า) โดยให้มีอ านาจหน้าที่

และความรับผิดชอบในการวางแผนและด าเนินการหลักสูตร 

เพื ่อท าให้เชื ่อมั ่นได้ว่าบัณฑิตบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่ พึง

ประสงค์   

ปรับข้อความใหเ้หมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 2.7.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้แทนของอาจารย์ ม 2.8.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีผู้แทนของอาจารย์ 

และผู้แทนของสถาบันร่วมผลิต (ถ้ามี)  ในกรณีสถาบันเอกชนให้

มีผู้แทนมูลนิธิหรือกองทุนเป็นกรรมการ 

ปรับข้อความให้เหมาะสม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 
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พ 2.7.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน
และน านวัตกรรมการศึกษามาใช้ในหลักสูตร 

พ 2.8.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน

และน านวัตกรรมการศึกษามาใช้ในหลักสูตร 

คงเดิม 

พ 2.7.2 ก าหนดให้มีผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอ่ืน ๆ 

*เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร  

(*ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอื่น ๆ อาจประกอบด้วย ผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ผู้แทนของโรงพยาบาลร่วมผลิต ผู้แทน
บัณฑิต ผู้แทนของสหสาขา ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนชุมชน) 

- ตัดออก 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.8 ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเวชปฏิบัติ
และภาคสุขภาพ 

 ตัดออก 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน  - 

สถาบันต้อง  - 

ม 2.8.1 ก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรและ
การฝึกอบรมหรือเวชปฏิบัติภายหลังจากจบการศึกษา 

 ตัดออก 
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องค์ประกอบที่ 3: การประเมินผลนิสิตนักศึกษา องค์ประกอบ 3: การประเมินผลนิสิตนักศึกษา - 

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 วิธีการประเมินผล องค์ประกอบย่อย 3.1 วิธีการประเมินผล - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 3.1.1 ก าหนด ระบุ และเผยแพร่หลักการ วิธีการ และวิธี

ปฏิบัติ ที่ใช้ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการ

ก าหนดเกณฑ์สอบผ่าน การตัดเกรด และเงื่อนไขการสอบซ่อม 

ม 3.1.1 ก าหนด ระบุ และเผยแพร่หลักการ วิธีการ และวิธี

ปฏิบัติ ที ่ใช้ในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา ซึ ่งรวมถึงการ

ก าหนดเกณฑ์สอบผ่าน การตัดเกรด และเงื่อนไขการสอบซ่อม 

คงเดิม 

ม 3.1.2 แสดงแผนการประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคต ิ

ม 3.1.2 แสดงแผนการประเมินผลที่ครอบคลุมผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของหลักสูตร 

ปร ับค  าเป ็นผลล ัพธ ์การเร ียนร ู ้ของ

หลักสูตร ซึ่งจะครบคลุมกว่า 

(เพิ่มค าอธิบายในคู่มือฯ: ต้องแสดงการ

จ าแนก PLOs ตามพิสัยด้านพุทธิพิสัย 

จิตพิสัย และทักษะพิสัย)  

ให้เพ่ิมในคู่มือด้วยว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้

ของหลักสูตร ต้องครอบคลุมผลลัพธ์การ
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เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา 

ม 3.1.3 ใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลาย
ตรงตามหลักการประเมิน* (*a combination of validity, 
reliability, education impact, acceptability and 
efficiency of the assessment methods and formats) 

ม 3.1.3 ใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลาย

ซ่ึงค  าน ึงถ ึงหล ักการพิจารณาเล ือกว ิธ ีการและเคร ื ่องมือ

ประเมินผลนั้น ๆ 

ย้ายค าขยายไปอยู่ในคู่มืออธิบายเกณฑ ์

(เพ ิ ่มค  าอธ ิบายในค ู ่ม ือฯ : โดยแสดง

เหตุผลของการใช้วิธีการและเครื่องมือใน

การประเมินผลทุกประเภท และพิจารณา

ความสอดคล้องใน มคอ.3 ของรายวิชา

ในชั้นปีที่ 1 และแผนการสอนที่เก่ียวข้อง) 

ม 3.1.4 ก าหนดวิธีการประเมินและการตัดสินผลที่ปราศจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ม 3.1.4 ก าหนดวิธีการประเมินและการตัดสินผลที่ปราศจาก

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

คงเดิม 

ม 3.1.5 ก าหนดกระบวนการประเมินผลที่มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ม 3.1.5 ก าหนดกระบวนการประเมินผลที่มีความโปร่งใสและมี

ระบบการตรวจสอบกระบวนการประเมินผลจากผู้เชี ่ยวชาญ

ภายนอก 

ปรับข้อความให้ชัดเจน 

(เพ่ิมค าอธิบายในคู่มือฯ: แสดงระบบและ

กลไกในการให ้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญภายนอก

สามารถตรวจสอบได้ เช่น แผนภูมิ) 
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ม 3.1.6 มีระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน ม 3.1.6 มีระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน คงเดิม 

องค์ประกอบย่อยท่ี 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผล
และการเรียนรู้ 

องค์ประกอบย่อย 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผล

และการเรียนรู้ 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องใช้หลักการและวิธีการประเมินผลซึ่ง สถาบันต้องใช้หลักการและวิธีการประเมินผลซึ่ง - 

ม 3.2.1 สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์
และรูปแบบการสอนอย่างชัดเจน 

ม 3.2.1 สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่พึงประสงค์และ

รูปแบบการสอนอย่างชัดเจน 

ปรับ จาก ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็น 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ม 3.2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา ม 3.2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา  คงเดิม 

ม 3.2.3 จัดให้มีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการประเมิน
ความก้าวหน้า และการประเมินผลแบบรวบยอดเพื ่อเป็น
แนวทางในการเร ียนร ู ้และตัดสินความก้าวหน้าของน ิสิต
นักศึกษา 

ม 3.2.3 จัดให้มีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการประเมิน

ความก้าวหน้า และการประเมินผลแบบรวบยอด เพื ่อเป็น

แนวทางในการเร ียนร ู ้และตัดสินความก้าวหน้าของน ิสิต

นักศึกษา 

คงเดิม 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 4: นิสิตนักศึกษา องค์ประกอบ 4: นิสิตนักศึกษา - 

องค์ประกอบย่อยที่ 4.1 นโยบายรับเข้าและการคัดเลือกนิสิต

นักศึกษา 

องค์ประกอบย่อย 4.1 นโยบายรับเข้าและการคัดเลือกนิสิต

นักศึกษา 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 4.1.1 ก าหนดนโยบายรับเข้าตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดท า

ระเบียบการเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือกท่ีชัดเจน สุจริต 

โปร่งใส ยุติธรรม และน าไปปฏิบัติได้ 

ม 4.1.1 ก าหนดนโยบายรับเข้าตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดท า

ระเบียบการเกี ่ยวกับขั ้นตอนการคัดเล ือกที ่ช ัดเจน สุจริต 

โปร่งใส ยุติธรรม และน าไปปฏิบัติได้  

คงเดิม 

(เพิ ่มค าอธิบายในคู ่มือฯ : ให้ก าหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้

ได้รับการคัดเลือกสามารถศึกษาจนส าเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาที ่หลักสูตร

ก าหนด เช่น การก าหนดประเภทของ

รายวิชา เกณฑ์ผ่านขั้นต ่า) 
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ม 4.1.2 ก าหนดนโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับการรับผู้พิการ
เข้าศึกษา 

ม 4.1.2 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับผู้พิการเข้าศึกษา ปรับข้อความให้เหมาะสม 

ม 4.1.3 ก าหนดนโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับการโอนย้าย
นิสิตนักศึกษาระหว่างหลักสูตรและสถาบัน 

ม 4.1.3 ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการโอนย้ายนิสิตนักศึกษา

ระหว่างหลักสูตรและสถาบัน 

ปรับข้อความให้เหมาะสม 

 ม 4.1.4 มีระบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา ย้ายมาจากเกณฑ์ พ 4.1.2 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 4.1.1 ระบุความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
และพันธกิจของสถาบัน โปรแกรมการศึกษาและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิต 

พ 4.1.1 ระบุความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา

และพันธกิจของสถาบัน โปรแกรมการศึกษาและผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 

ปรับข้อความ 

พ 4.1.2 มีระบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา - ย้ายไปเป็นเกณฑ์ ม 4.1.4 

องค์ประกอบย่อยท่ี 4.2 นิสิตนักศึกษาที่รับเข้า องค์ประกอบย่อย 4.2 นิสิตนักศึกษาที่รับเข้า - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 
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สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 4.2.1 ระบุจ านวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับได้ตามศักยภาพ ม 4.2.1 ระบุจ านวนนิสิตนักศึกษาที่จะรับได้ตามศักยภาพ คงเดิม 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 4.2.1 ก าหนดคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาที่รับเข้า โดย

ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญอ่ืน ๆ * และก ากับให้

เป็นไปตามความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม 

(*ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียท ี ่ส  าค ัญอ ื ่น  ๆ อาจประกอบด ้วย 
คณะกรรมการก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Global aspects of human resources 
for health ส่วนความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม 
เช่น การขาดแคลนและการกระจายที่ไม่เหมาะสมของแพทย์ 
การจัดตั้งสถาบันผลิตแพทย์ใหม่ และการย้ายที่ของแพทย์) 

- ตัดออก 
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องค์ประกอบย่อยที่ 4.3 การสนับสนุนและให้ค าปรึกษานิสิต
นักศึกษา 

องค์ประกอบย่อย 4.3 การสนับสนุนและให้ค าปรึกษานิสิต

นักศึกษา 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัยต้อง สถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัยต้อง - 

ม 4.3.1 มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิตนักศึกษา ม 4.3.1 มีระบบการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิตนักศึกษา คงเดิม 

ม 4.3.2 มีบริการที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาใน
ด้านความต้องการทางสังคม การเงิน และความต้องการส่วนตัว 

ม 4.3.2 มีบริการที่ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาใน

ด้านความต้องการทางสังคม การเงิน สุขภาพ และความต้องการ

ส่วนตัว   

เพ่ิมค าอธิบายในคู่มือฯ: 

“สุขภาพ” ที ่ครอบคลุมทุกมิติของสุข

ภาวะ (well-being) ตามความหมายของ

องค์การอนามัยโลก 

ม 4.3.3 จัดสรรทรัพยากรเพื ่อการสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิต
นักศึกษา 

ม 4.3.3 จัดสรรทรัพยากรเพื ่อการสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิต

นักศึกษา 

คงเดิม 

(เพ ิ ่มค  าอธ ิบายในค ู ่ม ือฯ : แสดงการ

จ ัดสรรทร ัพยากรท ั ้ งด ้ านบ ุคลากร 

งบประมาณ และอ่ืนๆ) 
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ม 4.3.4 มีระบบการรักษาความลับในการให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา 

ม 4.3.4 มีระบบการรักษาความลับในการให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุน/ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา 

คงเดิม 

องค์ประกอบย่อยท่ี 4.4 ผู้แทนนิสิตนักศึกษา องค์ประกอบย่อย 4.4 การมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษา - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องก าหนดนโยบายในเรื ่องการมีนิสิตนักศึกษาเป็น
ตัวแทนและมีส่วนร่วมที่เหมาะสมใน 

สถาบันต้องก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/

องค์กรของนิสิตนักศึกษาเพ่ือให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมใน 

ปรับข้อความให้เหมาะสม 

ม 4.4.1 การก าหนดพันธกิจ ม 4.4.1 การก าหนดพันธกิจ และ/หรือยุทธศาสตร์ หรือแผนกล

ยุทธ์ ทางการศึกษาของสถาบัน 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

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 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
และองค์การนิสิตนักศึกษา 

ม 4.4.5 เรื่องอ่ืน ๆ ที่ส าคัญที่มีผลต่อนิสิตนักศึกษา  ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 
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เพิ่มในคู่มือ  

ตัวอย่าง เรื ่องอื ่น ๆ ที่ส าคัญที ่มีผลต่อ

นิสิตนักศึกษา  

- การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรนิสิต

นักศึกษา 

- การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ

นิสิตนักศึกษาทั ้งในหลักสูตรและนอก

หลักสูตร 

- การส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการ

และคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา 

- การก าหนดระเบียบและข้อบังคับของ

สถาบัน 

- การประเมินด้านต่าง ๆ ของบุคลากรใน

สถาบัน 
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- การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่าง 

ๆ ในสถาบัน 

 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 5: บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย ์ องค์ประกอบ 5: บุคลากรด้านวิชาการ/คณาจารย์ - 

องค์ประกอบย่อยที่ 5.1 นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก องค์ประกอบย่อย 5.1 นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องก าหนดนโยบายและด าเนินการในการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร ซึ่ง 

สถาบันต้องก าหนดนโยบายและด าเนินการในการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร ซึ่ง 

คงเดิม 

ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผิดชอบและความสมดุลของ

บุคลากรในหัวข้อต่อไปนี้ 

 - ความสมดุลของอาจารย์*ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐาน 

ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์

ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผิดชอบและความสมดุลของ

บุคลากรในหัวข้อต่อไปนี้ 

 - ความสมดุลของอาจารย์*ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์

คงเดิม 

(เพิ ่มค าอธิบายในคู ่มือฯ : สถาบันต้อง

แสดงให้เห็นว่า มีอาจารย์ที่เป็นแพทย์ที่มี

จ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
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คลินิกที่ต้องการเพื่อการด าเนินการสอนในหลักสูตรอย่าง

พอเพียง 

 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์ที่เป็นแพทย์และไม่เป็นแพทย์  

 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์เต็มเวลา อาจารย์ไม่เต็มเวลา 

และอาจารย์พิเศษ 

 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

(*อาจารย์ รวมถึง อาจารย์ อาจารย์พิเศษท่ีมีหน้าที่สอนใน

หลักสูตรเป็นประจ า อาจได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ได้รับการ

แต่งตั้งก็ได้) 

คลินิกที ่ต้องการ เพื ่อการด าเนินการสอนในหลักสูตรอย่าง

พอเพียง 

 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์ที่เป็นแพทย์และไม่เป็นแพทย์  

 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์เต็มเวลา อาจารย์ไม่เต็มเวลา 

และอาจารย์พิเศษ 

 - ความสมดุลระหว่างอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

(*อาจารย์ รวมถึง อาจารย์ อาจารย์พิเศษที่มีหน้าที่สอนใน

หลักสูตรเป็นประจ า อาจได้รับการแต่งตั ้งหรือไม่ได้รับการ

แต่งตั้งก็ได้) 

สอนแบบบูรณาการทั ้งในแนวตั ้งและ

แนวนอนและประยุกต์ใช้ทางคลินิก) 

ม 5.1.2 ค านึงถึงเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการ
สอน และด้านคลินิก รวมทั้งให้มีความสมดุลระหว่างการสอน 
การวิจัย และการบริการ 

ม 5.1.2 ค านึงถึงเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการ

สอน และด้านคลินิก รวมทั้งให้มีความสมดุลด้านภาระงาน

ระหว่างการสอน การวิจัย และการบริการ 

คงเดิม 

(เพิ่มค าอธิบายในคู่มือฯ: แสดงค าอธิบาย

ลักษณะงานตามภาระงาน) 
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ม 5.1.3 ก าหนดและก าก ับความร ับผิดชอบในหน้าที ่ของ
อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

ม 5.1.3 ก าหนดและก ากับความรับผิดชอบในหน้าที ่ของ

อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ด้านพฤติกรรม

ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

คงเดิม 

 ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

 พ 5.1.1 สถาบันควรมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือก

อาจารย์โดยค านึงถึงความสอดคล้องต่อพันธกิจขององค์กร และ

ประเด็นส าคัญตามบริบทของท้องถิ่น 

ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

องค์ประกอบย่อยท่ี 5.2 ภารกิจและการพัฒนาบุคลากร องค์ประกอบย่อย 5.2 ภารกิจและการพัฒนาอาจารย ์ - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องก าหนดนโยบายและด าเนินการเกี่ยวกับภารกิจและ
การพัฒนาบุคลากรโดยมีแนวทางดังนี้ 

สถาบันและสถาบันร่วมผลิตต้องก าหนดนโยบายและด าเนินการ

เกี่ยวกับภารกิจและการพัฒนาอาจารย์โดยมีแนวทางดังนี้ 

เพ่ิม สถาบันร่วมผลิต 

 ม 5.2.1 จัดให้ม ีส ัดส่วนของอาจารย์ต ่อนิส ิตนักศึกษาให้

สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร 

- ย้ายมาจากเกณฑ์ พ 5.2.1 
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- ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

ม 5.2.1 มีความสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน การวิจัย 
และการบริการ 

ม 5.2.2 มีความสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน การวิจัย 

และการบริการ 

คงเดิม 

ม 5.2.2 มีการน าการบริการทางคลินิกและการวิจัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

ม 5.2.3 มีการน าการบริการทางคลินิกและการวิจัยมาใช้ในการ

เรียนการสอน 

คงเดิม 

(เพิ่มค าอธิบายในคู่มือฯ: การวิจัยตามนัย

ของ เกณฑ ์ ข ้ อน ี ้ หมายถ ึ ง  ก า รน  า

กระบวนการหรือชิ้นงานวิจัยที่อาจารย์

ด าเนินการไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนตามความสมดุลที ่อาจารย ์ได ้รับ

มอบหมาย แต่มีปัญหาในการปฏิบัติจึง

อนุโลมให้น างานวิจัยภายนอกสถาบันมา

ใช้ได้)  
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ม 5.2.3 ให้อาจารย์มีความรู ้ความเข้าใจในหลักสูตรทั้งหมด
อย่างเพียงพอ 

ม 5.2.4 ให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรทั ้งหมด

อย่างเพียงพอ 

คงเดิม 

ม 5.2.4 มีการอบรม พ ัฒนา สน ับสน ุน และประเม ินค่า
คณาจารย์ โดยด าเนินการอบรมและพัฒนาคณาจารย์และสาย
สนับสนุน ก่อนเปิดสอนตามหลักสูตรประมาณ 1-2 ปี 

ม 5.2.5 ม ีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินค่า

คณาจารย์ โดยด าเนินการอบรมและพัฒนาคณาจารย์ก่อนเปิด

สอนตามหลักสูตรประมาณ 1-2 ปี 

ตัดบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ไปอยู่ใน

องค์ประกอบที่ 8 

 

 ม 5.2.6 สถาบันต้องก าหนดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน

พฤติกรรมอันพึงประสงค์ของอาจารย์ตามจรรยาบรรณอาจารย์ 

โดยเฉพาะในการดูแล ให้ค าปรึกษาและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อ

นิสิตนักศึกษา 

เพ่ิมเกณฑ์ให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 

โดยปรับจากข้อ พ เป็น ข้อ ม 

 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควร   

พ 5.2.1 ค านึงถึงส ัดส่วนของอาจารย์ต ่อนิส ิตนักศึกษาให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร 

- ย้ายไปเป็นเกณฑ์ ม 5.2.1 
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พ 5.2.2 ก าหนดนโยบายการให้ความดีความชอบแก่บุคลากร
และน าไปปฏิบัติ 

พ 5.2.1 สถาบันควรก าหนดนโยบายการให้ความดีความชอบแก่

อาจารย์ 

ตัดบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ไปอยู่ใน

องค์ประกอบที่ 8 

 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 6 : ทรัพยากรทางการศึกษา องค์ประกอบ 6: ทรัพยากรทางการศึกษา - 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.1 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ องค์ประกอบย่อย 6.1 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 6.1.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพอย่างเพียงพอ

ส าหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาเพ่ือท าให้เชื่อมั่นได้ว่า

สามารถด าเนินการได้ตามหลักสูตร 

ม 6.1.1 มีสิ ่งอ านวยความสะดวกด้านกายภาพอย่างเพียงพอ

ส าหรับบุคลากรและนิสิตนักศึกษา เพื ่อท าให้เชื ่อมั ่นได้ว่า

สามารถด าเนินการได้ตามหลักสูตร 

คงเดิม 

ม 6.1.2 มีการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้มีความ
ปลอดภัยส าหรับบุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 

ม 6.1.2 มีการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ให้มีความ

ปลอดภัยส าหรับบุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ 

คงเดิม 
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องค์ประกอบย่อยที่ 6.2 ทรัพยากรเพื ่อการฝึกอบรมทาง
คลินิก 

องค์ประกอบย่อย 6.2 ทรัพยากรเพื่อการฝึกอบรมทางคลินิก - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องท าให้เชื ่อมั่นได้ว่ามีการจัดทรัพยากรเพื่อให้นิสิต
นักศึกษามีประสบการณ์ทางคลินิกอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึง 

สถาบันต้องท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีการจัดทรัพยากรเพ่ือให้นิสิต

นักศึกษามีประสบการณ์ทางคลินิกอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึง 

- 

ม 6.2.1 จ านวนและประเภทของผู้ป่วย ม 6.2.1 จ านวนและประเภทของผู้ป่วย คงเดิม 

ม 6.2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการฝึกอบรมทางคลินิก ม 6.2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการฝึกอบรมทางคลินิก คงเดิม 

ม 6.2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางคลินิก 

(สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกของสถาบันผลิตแพทย์ พึงรับผิดชอบ
จัดการเร ียนการสอนตามหลักสูตรได้เฉพาะหลักสูตรของ
สถาบันผลิตแพทย์นั้น) 

ม 6.2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทางคลินิก คงเดิม 

ม 6.2.4 ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทย์ต้องจัดการเรียนการสอน
ทางคลินิก ทั ้งหมดหรือบางส่วนในสถาบันร่วมผลิต (ตาม
ภาคผนวก 2) สถาบันผลิตแพทย์ต้องท าข้อตกลงที่ชัดเจน และ
ลงนามโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ในข้อตกลงดังกล่าวสถาบัน

ม 6.2.4 ในกรณีที่สถาบันผลิตแพทย์ต้องจัดการเรียนการสอน

ทางคลินิก ทั ้งหมดหรือบางส่วนในสถาบันร่วมผลิต (ตาม

ภาคผนวก 2) สถาบันผลิตแพทย์ต้องท าข้อตกลงที่ชัดเจน และ

ปรับข้อวามให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใน

คุณสมบัติทั่วไป 
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ผลิตแพทย์ต้องสามารถเข้าไปร่วมดูแลการจัดการศึกษาใน
สถาบันร่วมผลิต อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

(สถานฝึกปฏิบัต ิทางคลินิกหลักของสถาบันร่วมผลิตตาม
ข้อตกลงกับสถาบันผลิตแพทย์ สามารถท าข้อตกลงร่วมกับ
สถาบันผลิตแพทย์ได้เพียงสถาบันเดียวและรับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนนิสิตนักศึกษาได้เฉพาะหลักสูตรของสถาบันผลิต
แพทย์นั้น) 

ลงนามโดยผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ในข้อตกลงดังกล่าว สถาบัน

ผลิตแพทย์ต้องสามารถเข้าไปร่วมดูแลการจัดการศึกษาใน

สถาบันร่วมผลิตอย่างสะดวกและมีประสิทธิผล  

ในระยะแรก (จนมีบัณฑิตรุ่นแรก) ของการด าเนินการ สถาบัน

ผลิตแพทย์จะจัดการศึกษาร่วมกับสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก

หลักไดเ้พียงแห่งเดียวเท่านั้น 

เพิ่มข้อก าหนดของการมีสถาบันร่วมผลิต

ได้เพียงแห่งเดียวในระยะแรกของการ

ด าเนินการ 

 

องค์ประกอบย่อยท่ี 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบย่อย 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

 ม 6.3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ิมเกณฑ์เพ่ือให้สถาบันผลิตแพทย์แสดง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม 6.3.1 ก าหนดนโยบายที่ค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื ่อให้นิสิตนักศึกษา
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ให้อยู่ใน

ม 6.3.2 ก าหนดนโยบายที่ค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื ่อให้นิสิตนักศึกษา

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ให้อยู ่ใน

คงเดิม 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

กรอบกฎหมายที่ เก ี ่ยวข ้อง ค ุณธรรม จร ิยธรรม รวมทั้ง
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม 

กรอบกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้อง ค ุณธรรม จร ิยธรรม รวมถึง

ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 

ม 6.3.2 มีแผนการด าเนินการที่ให้นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

ม 6.3.3 แสดงแผนในการด าเนินการให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึง

ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 

ปรับข้อความตามบริบท และให้เหมือน

เกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

สถาบันควรท าให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อ 

- - 

พ 6.3.1 การเรียนรู้อย่างอิสระ (ด้วยตนเอง) - รวมกับเกณฑ์ ม 6.3.1 

พ 6.3.2 การเข้าถึงข้อมูล - รวมกับเกณฑ์ ม 6.3.3 

พ 6.3.3 การดูแลผู้ป่วย - รวมกับเกณฑ์ ม 6.3.3 

พ 6.3.4 การท างานในระบบบริการสุขภาพ - ตัดออก 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

(ครอบคลุมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่ส าคัญต่อระบบสุขภาพของประเทศ – ปรับปรุงตาม มคอ. 1) 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.4 การวิจัยและความเชี่ยวชาญทาง

การแพทย์ 

องค์ประกอบย่อย 6.4 การวิจัยและความเชี ่ยวชาญทาง

การแพทย์ 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 6.4.1 ใช้การวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็น

พ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน 

ม 6.4.1 ก าหนดนโยบายให้มีการเชื่อมโยงการวิจัยและความ

เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการ

สอนทั้งภายในสถาบันและสถาบันร่วมผลิต 

รวมเกณฑ์ ม 6.4.1 และ ม 6.4.2 และ

เพ่ิมสถาบันร่วมผลิต 

ม 6.4.2 ก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการ

วิจัยทางการแพทย์และการศึกษา และน าไปปฏิบัติ 

- รวมเกณฑ์ ม 6.4.1 และ ม 6.4.2 และ

เพ่ิมสถาบันร่วมผลิต 

ม 6.4.3 ระบุทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการวิจัย

และทิศทางการวิจัยที่สถาบันให้ความส าคัญ 

ม 6.4.2 ระบุทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการวิจัย ปรับข้อความให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.5 ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา องค์ประกอบย่อย 6.5 ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 6.5.1 มีช่องทางเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาได้เมื่อจ าเป็น ม 6.5.1 ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อก ากับดูแล

ด้านการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการ

เรียนการสอน การประเมินผล การประเมินหลักสูตร และ

ภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ปรับข้อความให้สอดคล้องกับบริบท 

ให้เพิ่มในคู่มืออธิบายว่า ให้มีการระบุชื่อ

ของผู้เขี ่ยวชาญด้านการศึกษาดังกล่าว 

ไม่ว ่าจะเป็นคนในสถาบันหรือคนจาก

ภายนอกสถาบันก็ได้ 

สถาบันต้องก าหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์จาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและน าไปปฏิบัติ 

- - 

ม 6.5.2 ในการพัฒนาหลักสูตร  ตัดออก ซ ้ากับเกณฑ์ในคุณสมบัติทั่วไป 

ม 6.5.3 ในการพัฒนาวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล - รวมกับเกณฑ์ ม 6.5.1 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 6.5.1 แสดงหลักฐานว่ามีการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

ภายในหรือภายนอกสถาบัน ในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 

- ตัดออก 

พ 6.5.2 ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการประเมิน

ด้านการศึกษาและการวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยอาจจัด

ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแพทยศาสตรศึกษา 

พ 6.5.1 จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านแพทยศาสตรศึกษา

และการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา  

- ปรับข้อความให้จ าเพาะ 

- เพิ ่มค าอธิบายในคู ่มือฯ : หน่วยงานที่

รับผิดชอบด้านแพทยศาสตรศึกษาอาจ

เป็นหน่วยงานในโครงสร้างองค์กรเดิมแต่

ให้ระบุหน้าที่ดังกล่าวให้ชัดเจน 

องค์ประกอบย่อยที่ 6.6 การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา - ตัดออก 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - - 

สถาบันต้องก าหนดนโยบายและน าไปปฏิบัติ ในด้าน - - 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 6.6.1 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต

นักศึกษา 

- ตัดออก 

ม 6.6.2 การถ่ายโอนหน่วยกิตการศึกษา - ตัดออก 

 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 7: การประเมินหลักสูตร องค์ประกอบ 7: การประเมินหลักสูตร - 

องค์ประกอบย่อยที่ 7.1 กลไกในการติดตามและประเมิน

หลักสูตร 

องค์ประกอบย่อย 7.1 กลไกในการติดตามและประเมิน

หลักสูตร 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง - - 

ม 7.1.1 มีระบบและกลไกการก ากับดูแลกระบวนการและ

ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยู่เป็นประจ า 

ม 7.1.1 สถาบ ันต ้องม ีระบบและกลไก เพ ื ่อการต ิดตาม

กระบวนการและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรอยู่เป็นประจ า 

ปรับข้อความให้เป็นไปตามบริบท 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

สถาบันต้องสร้างและใช้กลไกในการประเมินที่ - ตัดออก 

ม 7.1.2 ค านึงถึงหลักสูตรและองค์ประกอบหลัก*  
(*องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โครงสร้าง เนื้อหาวิชา ระยะเวลา
ศึกษาของรายวิชาครอบคลุมถึงรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก) 

- ตัดออก 

ม 7.1.3 ค านึงถึงความก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษา - ตัดออก 

ม 7.1.4 ระบุและค านึงถึงปัญหาอุปสรรคซึ่งน าไปสู่การวางแผน
แก้ไขและพัฒนา 

- ตัดออก 

 องค์ประกอบย่อย 7.2 ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์และนิสิต

นักศึกษา 

- 

 ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

 ม 7.2.1 สถาบันต้องออกแบบกระบวนการเพื ่อแสวงหา 

วิเคราะห์ และตอบสนองอย่างเป็นระบบต่อข้อมูลป้อนกลับของ

อาจารย์และนิสิตนักศึกษา 

เพ่ิมเกณฑ์ให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 8: การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ องค์ประกอบ 8: การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ - 

องค์ประกอบย่อยที่ 8.1 การบังคับบัญชา องค์ประกอบย่อย 8.1 องค์กร เปลี ่ยนชื ่อองค์ประกอบย่อยให้เหมือน

เกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 8.1.1 ก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของการบังคับบัญชา 

รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีภายในมหาวิทยาลัย 

ม 8.1.1 ก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ของการบังคับบัญชาของ

สถาบัน รวมทั้งแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่มีภายใน

มหาวิทยาลัย องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

- ปรับเกณฑ์ให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) และให้กระชับ 

- เพิ่มค าอธิบายในคู่มือฯ: การเชื่อมโยง

ของ “ความสัมพันธ์เช ิงรายงาน” กับ 

“ความส ัมพ ันธ ์ เช ื ่อมโยงท ี ่ม ีภายใน

มหาวิทยาลัย” 



Institute for Medical Education Accreditation 

Anandhamahidol Building, Fl 4. 

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 

Bangkok 10330, Thailand         

 

หนา้ 52 / 69 

 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

 ม 8 .1.2 อธ ิบายบทบาท หน้าที ่และความร ับผ ิดชอบของ

ผู้บริหารการศึกษาแต่ละระดับ ในการบริหารหลักสูตรไว้อย่าง

ชัดเจน 

ปรับข้อความให้คล้ายเกณฑ์ให้เหมือน

เกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 

 ม 8.1.3 แสดงให้เห็นว่าการบังคับบัญชาและการตัดสินใจมี

ความโปร่งใส 

ปรับข้อความให้คล้ายเกณฑ์ให้เหมือน

เกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 

 ม 8.1.4 ระบคุวามเสี่ยงทางการศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุ การ

ป้องกัน และการแก้ไข 

เพิ่มเกณฑ์เพื่อให้สถาบันผลิตแพทย์ที่ขอ

เปิดด าเนินการใหม่แสดงการบร ิหาร

ความเสี่ยงด้านการศึกษา 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ  

ในโครงสร้างของการบังคับบัญชา สถาบันควรก าหนด

โครงสร้างของคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก 

- - 

พ 8.1.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก - ตัดออก 

พ 8.1.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ - ตัดออก 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

 พ 8.1.1 สถาบันควรมีนโยบายและการด าเนินการให้อาจารย์มี

ส่วนร่วมหรือให้ความคิดเห็นในด้านที่ส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการของสถาบัน 

- ปรับเกณฑ์ให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 

2564) 

- ปรับเกณฑ์เป็นประเภท พ 

องค์ประกอบย่อยท่ี 8.2 ผู้บริหารด้านการศึกษา - น  า เกณฑ ์ท ี ่ เก ี ่ ยวก ับผ ู ้บร ิหารด ้ าน

การศึกษาไปอยู ่ในองค์ประกอบย่อยที่ 

8.1 เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - - 

ม 8.2.1 สถาบันต้องอธิบายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารการศึกษาแต่ละระดับ ในการบริหารหลักสูตรไว้
อย่างชัดเจน 

- ย้ายไปเป็นเกณฑ์ ม 8.1.2 

องค์ประกอบย่อยที่ 8.3 งบประมาณทางการศึกษาและการ
จัดสรรทรัพยากร 

องค์ประกอบย่อย 8.2 งบประมาณทางการศึกษาและการ

จัดสรรทรัพยากร 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

สถาบันต้อง สถาบันต้อง - 

ม 8.3.1 ระบุสายงานของความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่
อย่างชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณ 

ม 8.2.1 ระบุสายงานของความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่

อย่างชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรรวมทั้งงบประมาณ 

- คงเดิม 

- เพิ่มค าอธิบายในคู่มือฯ : สายงานของ

ความรับผิดชอบครอบคลุมโครงสร้าง

องค์กรและโครงสร้างบริหารที่รับผิดชอบ

ในการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณและ

ทรัพยากรอ่ืน 

ม 8.3.2 แสดงให้เห็นว่ามีแหล่งงบประมาณชัดเจนและเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินการการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการ
พัฒนาอาจารย์ทางการศึกษา และได้ร ับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 

ม 8.2.2 แสดงให้เห็นว่ามีแหล่งงบประมาณที่เพียงพอและ

แผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและเป็นไปได้ส าหรับการ

ด าเนินการการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการพัฒนา

อาจารย์ทางการศึกษา 

- คงเดิม 

-  เพ ิ ่ มค  าอธ ิ บาย ในค ู ่ ม ื อฯ : แหล่ ง

ง บ ป ร ะ ม า ณ ม า จ า ก ส ถ า บ ั น ห รื อ

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด 

ม 8.3.3 แสดงแผนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนและเป็นไป
ได ้

- รวมกับเกณฑ์ ม 8.2.2 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 



Institute for Medical Education Accreditation 

Anandhamahidol Building, Fl 4. 

Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 

Bangkok 10330, Thailand         

 

หนา้ 55 / 69 

 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

สถาบันควร สถาบันควร - 

พ 8.3.1 มีอ ิสระในการจ ัดการทร ัพยากร รวมทั ้ งการให้
ค่าตอบแทนผู้สอนด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อที่จะให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ของสถาบัน 

พ 8.2.1 ม ีอ ิสระในการจ ัดการทร ัพยากร รวมทั ้งการให้

ค่าตอบแทนผู้สอนด้วยวิธีการที ่เหมาะสมเพื ่อที ่จะให้บรรลุ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของสถาบัน 

ปรับค าว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

พ 8.3.2 พิจารณากระจายทรัพยากรเพื ่อการพัฒนาด ้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และความต้องการที่จ าเป็นด้านสุขภาพ
ของสังคมด้วย 

- ตัดออก 

องค์ประกอบย่อยที่ 8.4 บุคลากรด้านการบริหารงานและการ
บริหารจัดการ 

องค์ประกอบย่อย 8.3 บุคลากรด้านการบริหารงานและการ

บริหารจัดการ 

- 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

สถาบันต้องมีบุคลากรด้านการบริหารงานและด้านวิชาชีพ ที่
เหมาะสมส าหรับ 

สถาบันต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาที่สนับสนุนการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมเพื่อ 

เปลี ่ยนให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 

และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสายสนับสนุน

การศึกษา 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 8.4.1 สนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ม 8.3.1 สนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

คงเดิม 

ม 8.4.2 การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร ม 8.3.2 การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เปลี ่ยนให้เหมือนเกณฑ์ฯ (พ.ศ. 2564) 

และตัดค าว่า เชื่อมั่นได้ว่า 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

พ 8.4.1 สถาบันควรก าหนดการประกันคุณภาพภายในของการ
บริหารจัดการ 

 ย้ายไปเป็นข้อ พ 9.0.1 องค์ประกอบ 9 

ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 9 ของ

เกณฑ์ 2564 และเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต 

องค์ประกอบย่อยท่ี 8.5 ปฏิสัมพันธ์กับภาคสุขภาพ องค์ประกอบย่อย 8.4 ปฏิสัมพันธ์กับภาคสุขภาพ - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

ม 8.5.1 สถาบันต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับภาค
สุขภาพ และภาคอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ         

ม 8.4.1 สถาบันต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับภาค

สุขภาพ และภาคอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ         

คงเดิม 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

(เพิ่มค าอธิบายในคู่มือฯ: ภาคสุขภาพไม่

นับรวมสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก

และสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกสมทบ) 

ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ - 

พ 8.5.1 สถาบันควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ
องค์การ/หน่วยงานในภาคสุขภาพ (เช่น สวรส. สสส. วช.) 

พ 8.4.1 สถาบันควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ

องค์การ/หน่วยงานในภาคสุขภาพ  

ย้ายค าในวงเล็บไปอยู่ในคู่มือ (เช่น สวรส. 

สสส. วช.) 

 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 9 : การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบ 9: การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - 

ข้อมาตรฐานพื้นฐาน ข้อมาตรฐานพื้นฐาน - 

ในฐานะที่สถาบันมีความเป็นพลวัตและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม สถาบันต้อง 

ในฐานะที่สถาบันมีความเป็นพลวัตและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม สถาบันต้อง 

- 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

ม 9.0.1 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเพ่ือการทบทวนและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ม 9.0.1 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเพ่ือการทบทวนและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

คงเดิม 

ม 9.0.2 ก าหนดระบบและกลไกในการประกันและพัฒนา
ค ุณภาพการศ ึกษาระด ับสถาบ ัน โดยใช ้ เกณฑ์ค ุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence, EdPEx) 

ม 9.0.2 แสดงแผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยใช้

เกณฑ์ค ุณภาพการศ ึกษาเพ ื ่อการด  าเน ินการท ี ่ เป ็น เลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) 

ปรับข้อความให้เป็นไปตามบริบท 

(เพิ่มค าอธิบายในคู่มือฯ: แผนด าเนินการ

ฯ ควรครอบคลุมเป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ) 

 ข้อมาตรฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

 พ 9.0.1 สถาบันควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถาบันและสถาบันร่วมผลิต 

เพ ิ ่มเพ ี ่อให ้สถาบ ันแสดงว ่าม ีระบบ

ประกันคุณภาพ 
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ภาคผนวก 2 (อภิธานศัพท์) 
 

หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 

คณาจารย์ 
อาจารย์ประจ า 
 ให้ใช้อัตราส่วน อาจารย์ : นิสิตนักศึกษา = 1:4 เป็น
เกณฑ์เฉลี่ยส าหรับจ านวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี
ตลอดหลักสูตร ส าหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสตูร
หรือบางรายวิชา ซึ่งต้องการการสอนและการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด จะต้องจัดให้มีจ านวนอาจารย์ผู ้สอนเพียงพอต่อการ
เรียนการสอนในส่วนนั้น ๆ 

คณาจารย์ 
อาจารย์ประจ า 
 ให้ใช้อัตราส่วน อาจารย์ : นิสิตนักศึกษา = 1:4 เป็น
เกณฑ์เฉลี่ยส าหรับจ านวนอาจารย์และนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี
ตลอดหลักสูตร ส าหรับการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสตูร
หรือบางรายวิชา ซึ่งต้องการการสอนและการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด จะต้องจัดให้มีจ านวนอาจารย์ผู ้สอนเพียงพอต่อการ
เรียนการสอนในส่วนนั้น ๆ 

คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 มีอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิตามเกณฑ์สกอ. และ อาจ
มาจากสถาบันร่วมผลิตได้ไม่เกิน 2 คน (ถ้ามี) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 มีอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาจมาจากสถาบันร่วมผลิตได้  
ไม่เกิน 2 คน (ถ้ามี) 

ปร ั บ ให ้ เ หม ื อนภ าคผนวก  ข  ขอ ง
หล ัก เกณฑ ์การขอเป ิดด  า เน ินการ/
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 มีมากกว่าหรือเท่ากับอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร 
และควรเป็นอาจารย์จากสถาบันหลักและอาจารย์จากสถาบัน
ร่วมผลิต (กรณีท่ีมีสถาบันร่วมผลิต) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 มีมากกว่าหรือเท่ากับอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร 
และควรเป็นอาจารย์จากสถาบันหลักและอาจารย์จากสถาบัน
ร่วมผลิต (กรณีท่ีมีสถาบันร่วมผลิต) 

คงเดิม 

อาจารย์ประจ ารายวิชา  
 รายวิชาละ 2 คนและเพียง 1 รายวิชา ณ เวลาหนึ่ง ๆ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา  
 รายวิชาละ 2 คนและเพียง 1 รายวิชา ณ เวลาหนึ่ง ๆ 

คงเดิม 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 
ภาระงานของอาจารย์  
 อาจารย์ 1 คนไม่ควรมีชั่วโมงสอนเกิน 10 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค (150 ชั่วโมงส าหรับการสอน
ภาคทฤษฎี หรือ  300 ชั่วโมงส าหรับการสอนภาคปฏิบัติ โดย
หมายถึงทุกรายวิชาที่อาจารย์ท่านนั้นๆ รับผิดชอบสอน) ทั้งนี้
เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการออกแบบ วางแผน เตรียมการสอน
และการประเม ินผล เพ ื ่อให ้การเร ียนการสอนและการ
ประเมินผลมีคุณภาพ หากอาจารย์ต้องมีภาระหน้าที่อื ่น เช่น 
งานบริการ งานบริหาร งานวิจัย ฯลฯ จ านวนชั่วโมงสอนต้อง
ลดลง และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต้องเพิ ่มจ านวน
อาจารย์จากเกณฑ์ปกติเพ่ือชดเชย 

ภาระงานของอาจารย์  
 อาจารย์ 1 คนไม่ควรมีชั่วโมงสอนเกิน 10 หน่วยกิตต่อ
ภาคการศึกษา ในระบบทวิภาค (150 ชั่วโมงส าหรับการสอน
ภาคทฤษฎี หรือ  300 ชั่วโมงส าหรับการสอนภาคปฏิบัติ โดย
หมายถึงทุกรายวิชาที่อาจารย์ท่านนั้น ๆ รับผิดชอบสอน) ทั้งนี้
เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการออกแบบ วางแผน เตรียมการสอน
และการประเม ินผล เพ ื ่อให ้การเร ียนการสอนและการ
ประเมินผลมีคุณภาพ หากอาจารย์ต้องมีภาระหน้าที่อื ่น เช่น 
งานบริการ งานบริหาร งานวิจัย ฯลฯ จ านวนชั่วโมงสอนต้อง
ลดลง และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต้องเพิ ่มจ านวน
อาจารย์จากเกณฑ์ปกติเพ่ือชดเชย 

คงเดิม 

สถาบันผลิตแพทย์  
 หมายความว ่า คณะ ว ิทยาล ัย ส  าน ักว ิชา หรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่าท่ีจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 

สถาบันผลิตแพทย์  
 หมายความว ่า คณะ ว ิทยาล ัย ส  าน ักว ิชา หรือ
หน่วยงานที่เทียบเท่าท่ีจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ 

คงเดิม 

สถาบันพี่เลี้ยง  
 หมายถ ึงสถาบ ันผล ิตแพทย ์ของมหาว ิทยาล ัย/
สถาบันอุดมศึกษาที ่ม ีข ้อตกลงเป็นลายลักษณ์อ ักษรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีสถาบันผลิตแพทย์เปิดใหม่ 
ทั ้งนี ้ข ้อตกลงต้องลงนามโดยคู ่ส ัญญาที ่ม ีอ  านาจเต็มตาม
กฎหมาย 

สถาบันพี่เลี้ยง  
 หมายถ ึงสถาบ ันผล ิตแพทย ์ของมหาว ิทยาล ัย/
สถาบันอุดมศึกษาที ่ม ีข ้อตกลงเป็นลายลักษณ์อ ักษรกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีสถาบันผลิตแพทย์เปิดใหม่ 
ทั ้งนี ้ข ้อตกลงต้องลงนามโดยคู ่ส ัญญาที ่ม ีอ  านาจเต็มตาม
กฎหมาย 

คงเดิม 
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หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2561) (ร่าง)หลักเกณฑ์ฯ (ฉบับ พ.ศ. 2565) เหตุผล/หมายเหตุ 
สถาบันพี่เลี้ยงมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
คุณสมบัติ 

• มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิตมาไม่ต ่ากว่า 20 ปี 

• รับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงได้ไม่เกิน 2 สถาบันในช่วงเวลา
เดียวกัน 

บทบาทและหน้าที ่

• ให้ความเห็นประกอบรายงานความก้าวหน้าก่อนส่งให้
แพทยสภาพิจารณาตามรอบเวลา 

• ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของสถาบันผลิตแพทย์ที่เปิดใหม่ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการแก้ปัญหา เมื ่อเกิด
เหตุการณ์ที่ท าให้สถาบันผลิตแพทย์ใหม่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามท่ีก าหนด   

• การแบ่งปันและกระจายทรัพยากรขึ้นกับดุลพินิจ 

• การสิ้นสุดความเป็นสถาบันพี่เลี้ยงเมื่อ สถาบันสถาบัน
ผลิตแพทย์ใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ และมีบัณฑิตรุ่นแรกส าเร็จการศึกษา 

สถาบันพี่เลี้ยงมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
คุณสมบัต ิ

• มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิตมาไม่ต ่ากว่า 20 ปี 

• รับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงได้ไม่เกิน 2 สถาบันในช่วงเวลา
เดียวกัน 

บทบาทและหน้าที ่

• ให้ความเห็นประกอบรายงานความก้าวหน้าก่อนส่งให้
แพทยสภาพิจารณาตามรอบเวลา 

• ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของสถาบันผลิตแพทย์ที่เปิดใหม่ให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการแก้ปัญหา เมื ่อเกิด
เหตุการณ์ที่ท าให้สถาบันผลิตแพทย์ใหม่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามท่ีก าหนด   

• การแบ่งปันและกระจายทรัพยากรขึ้นกับดุลพินิจ 

• การสิ ้นสุดความเป็นสถาบันพี ่เลี ้ยงเมื่อสถาบันผลิต
แพทย์ใหม่ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐานการศ ึกษา
แพทยศาสตร์ และมีบัณฑิตรุ่นแรกส าเร็จการศึกษา 

คงเดิม 
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• ในกรณีที่สถาบันพี่เลี้ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้รายงานแพทยสภาเพื่อทราบ
และแก้ไขต่อไป 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ สถาบันพี่เลี ้ยงจะได้รับความร่วมมือ 
ในการส่งนักศึกษาเพื่อไปเพิ่มพูนประสบการณ์/ศึกษาวิชาเลอืก 
ในสถาบันผลิตแพทย์ที่เปิดใหม่ และอาจได้รับความร่วมมือใน
การสร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคต 

• ในกรณีที่สถาบันพี่เลี้ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้รายงานแพทยสภาเพื่อทราบ
และแก้ไขต่อไป 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ สถาบันพี่เลี ้ยงจะได้รับความร่วมมือ 
ในการส่งนิสิตนักศึกษาเพื่อไปเพิ่มพูนประสบการณ์/ศึกษาวิชา
เลือก ในสถาบันผลิตแพทย์ที ่เปิดใหม่ และอาจได้รับความ
ร่วมมือในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคต 

 สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก 
 สถานฝ ึกปฏ ิบ ัต ิทางคล ิน ิ กหมายความรวมถึง 
โรงพยาบาลหรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก ที่มีพันธกิจด้านการ
จัดการศึกษา มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ โรงพยาบาลหลัก หรือสถาน
ฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก (teaching hospital) โรงพยาบาล
สมทบหร ือสถานฝ ึกปฏ ิบ ัต ิทางคล ิน ิกสมทบ (affiliated 
hospital) และโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานฝึกปฏิบัติงานชุมชน 
(community hospital) แต่ละสถานฝึกปฏิบ ัต ิฯ จะต้องมี
บุคลากร ทรัพยากร จ านวน และประเภทของผู้ป่วยที่เหมาะสม
ต่อการศึกษา 
 สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก รับผิดชอบจัดการเรยีน
การสอนนิสิตนักศึกษาได้เฉพาะหลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย์
นั้น 

ปร ั บ ให ้ เ หม ื อนภ าคผนวก  ข  ขอ ง
หล ัก เกณฑ ์การขอเป ิดด  า เน ินการ/
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564 
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สถาบันร่วมผลิต  
 หมายถึงหน่วยงานที ่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา แต่มี
ข้อตกลงในการร่วมผลิตบัณฑิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
กับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่โรงพยาบาลหลัก/สถานฝึกปฏิบัติ
ทางคลินิกหลัก (teaching hospital) โรงพยาบาลสมทบ/สถาน
ฝ ึ กปฏ ิบ ั ต ิ ทางคล ิน ิ กสมทบ ( affiliated hospital) และ
โรงพยาบาลชุมชน/สถานฝึกปฏิบัติงานชุมชน (community 
hospital) 

สถาบันร่วมผลิต  
 หมายถึงสถานฝึกปฏิบ ัต ิทางคลินิกที ่ไม ่ได ้ส ังกัด
สถาบันอุดมศึกษา แต่มีบทบาทเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิก
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 
 สถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของสถาบันร่วมผลิตต้อง
มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับสถาบันผลิตแพทย์ โดย
สามารถท าข้อตกลงร่วมกับสถาบันผลิตแพทย์ได้เพียงสถาบัน
เดียวและรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาได้
เฉพาะหลักสูตรของสถาบันผลิตแพทย์นั้น      

ปร ั บ ให ้ เ หม ื อนภ าคผนวก  ข  ขอ ง
หล ัก เกณฑ ์การขอเป ิดด  า เน ินการ/
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564 

โรงพยาบาลหลัก หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก หรือ 
teaching hospital  

• เป็นโรงพยาบาลระดับไม่ต ่ากว่าโรงพยาบาลทั ่วไป
ขนาดใหญ่ ขนาด 250-500 เตียง (ระดับ S - Standard 
level referral hospital) ประกอบด้วยผู ้ เช ี ่ยวชาญ
สาขาหลักทุกสาขา สาขารอง และสาขาย่อยบางสาขา 
(แบ่งตามขีดความสามารถโรงพยาบาลตามกรอบการ
จัดระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ พ.ศ. 2555) 

โรงพยาบาลหลัก หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก หรือ 
teaching hospital  
 เป็นโรงพยาบาลระดับไม่ต ่ากว่าโรงพยาบาลทั ่วไป
ขนาดใหญ่ ขนาด 300 เตียงขึ้นไป (ระดับ S - Standard level 
referral hospital) ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันผลิต
แพทย์ในการจัดให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษา อย่างน้อย 2 ใน 3 
ของระยะเวลาศึกษาทางคลินิก ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขา
หลักทุกสาขา สาขารอง และสาขาย่อยบางสาขา (แบ่งตามขีด
ความสามารถโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและการ
ปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561 

ปร ั บ ให ้ เ หม ื อนภ าคผนวก  ข  ขอ ง
หล ัก เกณฑ ์การขอเป ิดด  า เน ินการ/
ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564 
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• เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) จาก
สถาบันร ับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค ์การ
มหาชน) 

• มีพันธกิจด้านการเรียนการสอนที่ระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยจะต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากว่ากึ่งหนึ่งของ
การเรียนการสอนในระดับคลินิก  

• มีกิจกรรมและบรรยากาศทางวิชาการที่เหมาะสมกับ
การเป ็นสถาบ ันผล ิตแพทย ์  ม ีก ิจกรรมว ิชาการ
หลากหลาย เช ่น journal club, case conference 
เป็นต้น รวมทั้งมีการวิจัยตามสมควร 

• อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั ้นปีที่ 4 และ 5  ต่อ
จ านวนเตียงผู้ป่วย ต้องไม่ต ่ากว่า 1:5 คิดแยกแต่ละชั้น
ปี โดยมีผู้ป่วยใหม่ 1-2 รายต่อสัปดาห์ต่อนิสิตนักศึกษา 
1 คน และมีอัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั ้นปีที่ 4 
และ 5  ต่อจ านวนผู้ป่วยนอก ไม่ต ่ากว่า 1:50 ต่อปี  

• อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ต่อจ านวนเตียง
ผู้ป่วย ต้องไม่ต ่ากว่า 1 : 10 และไม่ควรเกิน 1:15 และ 

• เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) จาก
สถาบันร ับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค ์การ
มหาชน) 

• มีพันธกิจด้านการเรียนการสอนที่ระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน  

• มีกิจกรรมและบรรยากาศทางวิชาการที่เหมาะสมกับ
การเป ็นสถาบ ันผล ิตแพทย ์  ม ีก ิจกรรมว ิชาการ
หลากหลาย เช ่น journal club, case conference 
รวมทั้งมีการวิจัยตามสมควร 

• ในการศึกษาชั้นคลินิกที่ไม่ใช่นิสิตนักศึกษาเวชปฏิบัติ 
นิสิตนักศึกษาแต่ละคนต้องมีโอกาสตรวจผู้ป่วยนอก
ด้วยตนเองรวมแล้วอย่างน้อย 100 ราย และตรวจรับ
ผู้ป่วยในรายใหม่รวมอย่างน้อย 60 ราย ทั้งนี้อัตราส่วน
นิสิตนักศึกษา ต่อจ านวนเตียงผู้ป่วย ต้องไม่ต ่ากว่า 1:5  

• นิสิตนักศึกษาเวชปฏิบัติแต่ละคนต้องมีประสบการณ์
ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 200 
ราย และได้เป็นเจ้าของไข้ ผู้ป่วยในเมื่อปฏิบัติงานใน
หอผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 5-10 ราย ทั้งนี้อัตราส่วนนิสิต
นักศึกษาเวชปฏิบัติ ต่อจ านวนผู้ป่วยนอกไม่ต ่ากว่า 1:5 
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อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั ้นปีที่  6 ต่อจ านวน
ผู้ป่วยนอกไม่ต ่ากว่า 1:5 ต่อสัปดาห์  

• มีอัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยต่อปีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
70 

• อัตราส ่วนอาจารย ์แพทย์ : น ิส ิตน ักศึกษาคลินิก  
ในสาขาวิชาหลัก (อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา และกุมารเวชศาสตร์) ต้องไม่ต ่ากว่า 1:2 
ส าหรับโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ และ 1:1 
ส  าหร ับ โรงพยาบาลท ี ่ ไม ่ ใช ่ โ ร งพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ ต่อการหมุนเวียนขณะนั้น เฉพาะชั้นปีที่ 
4 และปีที่ 5 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอาจารย์ได้ตาม
สัดส่วนดังกล่าว สามารถแสดงภาระงานอาจารย์
รายบุคคลประกอบได ้

• มีห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ ที ่สามารถเข้าถึง
วารสารทางการแพทย์ และมีต าราที ่จ  าเป็นในทุก
สาขาวิชา 

• มีที่พักนิสิตนักศึกษา อย่างพอเพียง ภายในหรือใกล้
โรงพยาบาล ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความสะดวกในการ
เดินทางและความปลอดภัย 

ต่อสัปดาห์ และอัตราส่วนนิสิตนักศึกษาเวชปฏิบัติ ต่อ
จ านวนเตียงผู้ป่วย ต้องไม่ต ่ากว่า 1:10 และไม่ควรเกิน 
1:15  

• มีอัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยต่อปีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
70 

• งานผู ้ป่วยนอก ผู ้ป่วยใน และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้
จ านวนมีผู้ป่วยเพียงพอ 

• ความพร้อมด้านบุคลากรขั้นต ่า ประกอบด้วยแพทย์
สาขาหลักครบทุกสาขา อย่างน้อย สาขาละ 2 คน 
ยกเว้นสาขาวิสัญญีแพทย์อย่างน้อย 1 คน มีแพทย์
เฉพาะทางสาขารองบางสาขาที่จ าเป็นที่สอดคล้องกับ
หลักสูตร และรวมแพทย์ทั้งหมดของหน่วยบริการอย่าง
น้อย 30 คน 

• อัตราส ่วนอาจารย ์แพทย์ : น ิส ิตน ักศึกษาคลินิก  
ในสาขาวิชาหลัก (อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา และกุมารเวชศาสตร์) ต้องไม่ต ่ากว่า 1:2 
ส  าหร ับโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร ์ และ 1:1 
ส  าหร ับ โรงพยาบาลท ี ่ ไม ่ ใช ่ โ ร งพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ ต่อการหมุนเวียนขณะนั้น เฉพาะชั้นปีที่ 
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4 และปีที่ 5 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอาจารย์ได้ตาม
สัดส่วนดังกล่าว สามารถแสดงภาระงานอาจารย์
รายบุคคลประกอบได ้

• มีห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศ ที ่สามารถเข้าถึง
วารสารทางการแพทย์ และมีต าราที ่จ  าเป็นในทุก
สาขาวิชา 

• มีที่พักนิสิตนักศึกษาอย่างพอเพียง ภายในหรือใกล้
โรงพยาบาล ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความสะดวกในการ
เดินทางและความปลอดภัย 

ในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลเอกชนต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

• ต้องแสดงให้เห็นว่ามีมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง
เพียงพอในการด าเนินการเพื่อรองรับผู้ป่วย ที่เตรียมไว้
ส าหรับการเรียนการสอน หรือ เพื ่อกิจกรรมอื ่น ๆ 
ส าหรับการเรียนการสอน 

• ต้องมีพันธกิจที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แพทยศาสตร์ 

• ต้องมีโครงสร้างการบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ 

ในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลเอกชนต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

• ต้องแสดงให้เห็นว่ามีมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง
เพียงพอในการด าเนินการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เตรียมไว้
ส าหรับการเรียนการสอน หรือเพื ่อกิจกรรมอื ่น ๆ 
ส าหรับการเรียนการสอน 

• ต้องมีพันธกิจที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แพทยศาสตร์ 

• ต้องมีโครงสร้างการบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ 

คงเดิม 
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• ต ้องม ีต ั วแทนจากสถาบ ันผล ิตแพทย ์ท ี ่ ขอเปิด
ด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ร ับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการอ านวยการ 
หรือกรรมการอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ของสถานพยาบาล
เอกชนนั้น ๆ อย่างน้อย 1 คน 

• ต ้องเคยได ้ร ับการอน ุม ัต ิ เป ็นโรงพยาบาลสมทบ 
(affiliated hospital) ในการจัดการศึกษาระดับก่อน
ปริญญามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• มีบรรยากาศทางวิชาการหรือมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการอย่างสม ่าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

• ต ้องม ีต ั วแทนจากสถาบ ันผล ิตแพทย ์ท ี ่ ขอเปิด
ด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้ร ับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการอ านวยการ 
หรือกรรมการอื ่น ๆ ที ่เทียบเท่าของสถานพยาบาล
เอกชนนั้น ๆ อย่างน้อย 1 คน 

• ต ้องเคยได ้ร ับการอน ุม ัต ิ เป ็นโรงพยาบาลสมทบ 
(affiliated hospital) ในการจัดการศึกษาระดับก่อน
ปริญญามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• มีบรรยากาศทางวิชาการหรือมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการอย่างสม ่าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

โรงพยาบาลสมทบ หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกสมทบ หรือ 
affiliated hospital 
 ในกรณีที่โรงพยาบาลหลักมีจ านวนผู้ป่วยในบางสาขา
ไม่เพียงพอ อาจจัดให้มีโรงพยาบาลสมทบได้ และใช้เกณฑ์ 
จ านวนอาจารย์แพทย์ : เตียงผู้ป่วย : นิสิตนักศึกษา เช่นเดียวกับ
โรงพยาบาลหลัก รวมทั้งมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
การประเมินผลในมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลหลัก และมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ใน 3 
ของการเรียนการสอนในระดับคลินิก ทั้งนี้โรงพยาบาลที่รับเป็น

โรงพยาบาลสมทบ หรือสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกสมทบ หรือ 
affiliated hospital 
 ในกรณีที่โรงพยาบาลหลักมีจ านวนผู้ป่วยในบางสาขา
หรือจ านวนหัตถการไม่เพียงพอ อาจจัดให้มีโรงพยาบาลสมทบ
ได้ และใช้เกณฑ์จ านวนอาจารย์แพทย์ : เตียงผู้ป่วย : นิสิต
นักศึกษา เช ่นเดียวกับโรงพยาบาลหลัก รวมทั ้งมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ และการประเมินผลในมาตรฐาน
เด ียวกับโรงพยาบาลหลัก ม ีการจ ัดการเร ียนการสอนใน
หลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ใน 3 ของการเรียนการสอนใน
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สถาบันสมทบต้องก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นพันธกิจหนึ่ง
ของสถาบัน 

ระดับคลินิก ทั้งนี้โรงพยาบาลที่รับเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติทาง
คลินิกสมทบต้องก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นพันธกิจหนึ่ง
ของสถาบัน สถาบันต้องแสดงหลักการในการเลือกโรงพยาบาล
สมทบ เหตุผลในการส่งนิสิตนักศึกษาไปฝึก และกระบวนการ
ประกันคุณภาพของโรงพยาบาลสมทบอย่างสม ่าเสมอ 

ในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลเอกชนต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

• ต้องแสดงให้เห็นว่ามีมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง
เพียงพอในการด าเนินการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เตรียมไว้
ส าหรับการเรียนการสอน หรือ เพื ่อกิจกรรมอื ่น  ๆ 
ส าหรับการเรียนการสอน 

• เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) จาก
สถาบันร ับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค ์การ
มหาชน) 

• ต้องมีพันธกิจที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แพทยศาสตร์ 

• ต้องมีโครงสร้างการบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ  

ในกรณีที่เป็นสถานพยาบาลเอกชนต้องมีองค์ประกอบเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

• ต้องแสดงให้เห็นว่ามีมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุนส ารอง
เพียงพอในการด าเนินการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เตรียมไว้
ส าหรับการเรียนการสอน หรือ เพื ่อกิจกรรมอื ่น  ๆ 
ส าหรับการเรียนการสอน 

• เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (HA) จาก
สถาบันร ับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค ์การ
มหาชน) 

• ต้องมีพันธกิจที่ระบุชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แพทยศาสตร์ 

• ต้องมีโครงสร้างการบริหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะ  

คงเดิม 
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• ต้องเคยได้รับการอนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือ
สถาบันฝึกอบรมสมทบในหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ
เป็นผู ้มีความรู ้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม อย่างน้อย 2 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• มีบรรยากาศทางวิชาการหรือมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการอย่างสม ่าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

• ต้องเคยได้รับการอนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรมหลัก หรือ
สถาบันฝึกอบรมสมทบในหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือ
เป็นผู ้มีความรู ้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม อย่างน้อย 2 สาขา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

• มีบรรยากาศทางวิชาการหรือมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการอย่างสม ่าเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานฝึกปฏิบัติงานชุมชน หรือ 
community hospital 
 สถาบันต้องจัดเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนไว้เพียงพอ
ให้นิสิตนักศึกษาได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานในชุมชนใน
ลักษณะ community-based education โรงพยาบาลดังกล่าว
ควรให้บริการแบบองค์รวม โดยไม่แบ่งการบริการผู้ป่วยเป็น
สาขา 
 การจ ัดเคร ือข ่ายเพ ื ่อรองร ับ community-based 
education ให้รวมถึงการศึกษาในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สุขภาพ เช่น โรงเรียน โรงงาน โรงงานก าจัดขยะ สถานีอนามัย 
หมู่บ้าน ฯลฯ 

โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานฝึกปฏิบัติงานชุมชน หรือ 
community hospital 
 สถาบันต้องจัดเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนไว้เพียงพอ
ให้นิสิตนักศึกษาได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานในชุมชนใน
ลักษณะ community-based education โรงพยาบาลดังกล่าว
ควรให้บริการแบบองค์รวม โดยไม่แบ่งการบริการผู้ป่วยเป็น
สาขา 
 การจ ัดเคร ือข ่ายเพ ื ่อรองร ับ community-based 
education ให้รวมถึงการศึกษาสถานที่ที ่เกี ่ยวข้องกับปัญหา
สุขภาพ เช่น โรงเรียน โรงงาน โรงงานก าจัดขยะ สถานีอนามัย 
หมู่บ้าน ฯลฯ 

คงเดิม 

 
 




