มาตรฐานสากลสาหรับแพทยศาสตรศึกษา
ฉบับภาษาไทย
กสพท. ได้แ ต่ งตัง้ คณะทำงำนจัดทำเกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียนแพทย์ในระดับนำนำชำติ เมื่อ
เมษำยน 2556 คณะท ำงำนได้ เ ลือ กใช้ ม ำตรฐำนสำกลBasic Medical Education WFME Global
Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision โดยได้แปลเกณฑ์ท ัง้ หมดเป็ น ภำษำไทย
เพื่อให้แต่ละโรงเรียนแพทย์ได้ศกึ ษำและเข้ำใจตรงกัน คณะทำงำนยังได้พจิ ำรณำถึงหลักฐำนที่อำจใช้
ประกอบเพื่อ แสดงว่ำโรงเรียนแพทย์ได้ป ฏิบ ัติได้ ต ำมเกณฑ์แ ต่ ล ะข้อ หลัก ฐำนที่ป รำกฏเป็ น เพีย ง
ตัวอย่ำงทีค่ ณะทำงำนยกมำประกอบกับเกณฑ์เท่ำนัน้ แต่ละโรงเรียนแพทย์อำจใช้หลักฐำนอื่นทีแ่ สดงว่ำ
ได้ปฏิบตั ติ ำมเกณฑ์กไ็ ด้ คณะทำงำนพยำยำมแปลโดยใช้ภำษำทีอ่ ่ำนเข้ำใจง่ำย อำจไม่ได้แปลตรงตำม
ตัวอักษร แต่แปลให้ได้ตรงควำมหมำยมำกที่สุด เกณฑ์น้ีม ี 9 องค์ประกอบ (area) แต่ละองค์ประกอบมี
องค์ประกอบย่อย (subarea) เกณฑ์ทงั ้ หมดมี 191 ข้อ เป็ นเกณฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำนทีโ่ รงเรียนแพทย์ต้องบรรลุ
100 ข้อ และเกณฑ์เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพอีก 91 ข้อ จำกตำรำงจะมีเกณฑ์ภำษำอังกฤษอยู่ในช่องแรก
เพื่อให้ผใู้ ช้ได้ทบทวนภำษำต้นฉบับ สำหรับเกณฑ์ภำษำอังกฤษเกณฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำนทีต่ ้องบรรลุขน้ึ ต้นด้วย
อักษรB และเกณฑ์เพื่อพัฒนำคุณภำพขึน้ ต้นด้วยอักษรQ สำหรับเกณฑ์ภำษำไทยกำหนดว่ำเกณฑ์ขนั ้
พื้นฐำนขึน้ ต้นด้วยอักษร ม. และเกณฑ์เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพขึน้ ต้นด้วยอักษร พ.อย่ำงไรก็ตำมกำร
ตรวจประเมินสถำบันคงยึดภำษำอังกฤษต้นฉบับเป็นหลัก
คณะผู้จดั ทำขอขอบพระคุ ณ กสพท. และโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งที่ได้ส นับสนุ นให้กำรจัดท ำ
เกณฑ์ฉบับภำษำไทยสำเร็จไปได้ด้วยดีขอขอบคุณคณะทำงำนทุกท่ำนที่เสียสละเวลำอย่ำงมำกในกำร
แปลและเกลำสำนวน แม้ว่ำจะได้มกี ำรทบทวนหลำยครัง้ แต่ก็ยงั อำจมีขอ้ ผิดพลำดได้ คณะทำงำนยินดี
รับฟงั ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปและในปี ค.ศ. 2015 WFME ได้ปรับปรุงเกณฑ์ดงั กล่ำว ทำง
คณะกรรมกำรฯ ได้ดำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงให้เป็ นปจั จุบนั
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คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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คณะแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
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คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
สำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
สำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
สำนักวิชำแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร
คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยนเรศวร
คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยนเรศวร
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ
คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
วิทยำลัยแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำลมหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
สำนักวิชำแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล
คณะแพทยศำสตร์ศริ ริ ำชพยำบำล
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุขมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุขมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุขมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
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สารบัญ
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รำยงำนฉบับย่อ
คำนำ
บทนำ
มำตรฐำนสำกลของสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลก
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คำอธิบำยควำมหมำยคำในเกณฑ์องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 : นิสติ นักศึกษำ
คำอธิบำยควำมหมำยคำในเกณฑ์องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 : บุคลำกรด้ำนวิชำกำร/คณำจำรย์
คำอธิบำยควำมหมำยคำในเกณฑ์องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 : ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
คำอธิบำยควำมหมำยคำในเกณฑ์องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 : กำรประเมินหลักสูตร
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สหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก
แพทยศาสตรศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลกเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ฉบับปรับปรุงใหม่ปีค.ศ. 2015
รายงานฉบับย่อ
สหพันธ์แ พทยศำสตรศึกษำโลกได้เริม่ พัฒ นำเกณฑ์มำตรฐำนสำกลเพื่อ กำรพัฒ นำคุ ณ ภำพ
แพทยศำสตรศึกษำขึน้ มำ 3 เกณฑ์ในปี ค.ศ. 1998 ประกอบไปด้วยเกณฑ์มำตรฐำนระดับแพทยศำสตร
บัณฑิต กำรศึกษำระดับหลังปริญญำ และกำรศึกษำต่อเนื่องของแพทย์ และได้นำเสนอในปี ค.ศ.2000
และตีพมิ พ์ในปี ค.ศ. 2003
เกณฑ์มำตรฐำนสำหรับแพทยศำสตรศึกษำได้ถูกนำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงทัวโลก
่
โดยสำมำรถ
ใช้ได้กบั โรงเรียนแพทย์ท่มี คี วำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงกันในระดับกำรพัฒนำกำร กำรจัดกำร
ศึกษำ เศรษฐศำสตร์ วัฒธรรม และควำมแตกต่ำงของโรคในแต่ละพื้นที่ โดยสำมำรถดัดแปลงไปเป็ น
เกณฑ์ของแต่ละสถำบัน ชำติ หรือแต่ละภูมภิ ำคได้ นำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร กำรประเมิน
และกำรรับรองหลักสูตร
ในช่ว งเริม่ ต้น ได้ต กลงกัน ว่ำเกณฑ์มำตรฐำนไม่ค วรเปลี่ยนบ่อ ยเพรำะจะทำให้เกิด ควำมไม่
สะดวกต่ อ โรงเรีย นแพทย์ อย่ ำ งไรก็ ต ำมหลัง จำก 10 ปี ผ่ ำ นไป คณะกรรมกำรบริห ำร สหพัน ธ์
แพทยศำสตรศึกษำโลกได้รบั ข้อเสนอแนะจำกนักแพทยศำสตรศึกษำ สถำบัน และข้อมูลด้ำนวิจยั ทำง
แพทยศำสตรศึกษำเพิม่ เติมส่งผลให้เกิดกำรปรับปรุงเกณฑ์ทงั ้ 3 ขึน้ ในปี ค.ศ. 2012
กำรปรับปรุงเกณฑ์ในปี ค.ศ.2012 ยังคงยึดหลักที่จะให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำงเกณฑ์
มำตรฐำนทัง้ 3 เกณฑ์ และกำรปรับปรุงเกณฑ์ในครัง้ นี้ (2015) อยูบ่ นพืน้ ฐำนของหลักกำรและโครงสร้ำง
เดิม โดยนำเสนอเป็น 2 ระดับ คือ basic และ development level ซึง่ เหมือนกับเกณฑ์ในปี ค.ศ.2003
คณะทำงำน WFME หวังว่ำเอกสำรฉบับปรับปรุงนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนทีม่ สี ่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำนด้ำนแพทยศำสตรศึกษำ
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คานา
คณะกรรมการบริ หารสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก
เป้ ำประสงค์ ห ลัก ของแพทยศำสตรศึก ษำโลกคือ กำรส่ ง เสริม สุ ข ภำพแก่ ม นุ ษ ย์ทุ ก คน ซึ่ง
เป้ำประสงค์น้ีเป็ นพันธกิจของสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกเช่นกัน สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลก
เป็ นองค์กรระดับนำนำชำติท่รี วมอำจำรย์แพทย์และสถำบันทำงกำรแพทย์ดงั นัน้ สหพันธ์แพทยศำสตร
ศึกษำโลกมีหน้ำทีส่ ่งเสริมมำตรฐำนสูงสุดสำหรับแพทยศำสตรศึกษำทัง้ ในเชิงวิทยำศำสตร์และจริยธรรม
อีกทัง้ ยังเป็ นผูร้ เิ ริม่ วิธกี ำรเรียนรูใ้ หม่อุปกรณ์กำรสอนใหม่และนวัตกรรมกำรจัดกำรในงำนแพทยศำสตร
ศึกษำ
ด้วยเหตุน้ีสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกจึงได้แถลงจุดยืนในปี ค.ศ.1998 และเปิ ดตัวแผนงำน
พัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนสำหรับแพทยศำสตรศึกษำ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มกี ลไกในกำรพัฒนำคุณภำพ
ในกำรเรียนกำรสอนทำงกำรแพทย์ท่เี ป็ นสำกลและสำมำรถนำไปใช้ได้โดยโรงเรียนแพทย์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะ
อยูใ่ นระดับใด
โครงร่ำ งเกณฑ์ ม ำตรฐำนส ำหรับ แพทยศำสตรศึก ษำขัน้ พื้น ฐำนนั ้ น ได้ ถู ก พัฒ นำขึ้น โดย
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจในช่วงปี ค.ศ.1998-2001 และได้รบั กำรนำเสนอในปี ค.ศ.2000 ภำยหลังจำกกำร
รับค ำแนะนำและปรับปรุงแล้ว เกณฑ์ม ำตรฐำนนี้ถู กเผยแพร่ในปี ค.ศ.2003 เป็ นหนึ่งในสำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณ ภำพแพทยศำสตรศึกษำ โดยทัง้ สำมเกณฑ์น้ีครอบคลุมทั ้งสำมช่วงของ
แพทยศำสตรศึกษำ นัน่ คือแพทยศำสตรบัณฑิต กำรฝึกอบรมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชำญ และกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องของแพทย์
เกณฑ์มำตรฐำนทัง้ สำมโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เกณฑ์มำตรฐำนแพทยศำสตรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนได้รบั
กำรยอมรับและถูกนำไปใช้อย่ำงรวดเร็วภำยหลังกำรนำเสนอและกำรทำโครงกำรศึกษำนำร่องในภูมภิ ำค
ทัง้ หกของสหพันธ์แ พทยศำสตรศึก ษำโลก เกณฑ์ทงั ้ สำมถู กนำไปใช้ในกระบวนกำรปฏิรูปโรงเรียน
แพทย์และหลักสูตร และกระบวนกำรนี้ยงิ่ ดำเนินไปอย่ำงรวดเร็วมำกยิง่ ขึน้ ภำยหลังจำกกำรยอมรับใน
กำรประชุ ม สหพั น ธ์ แ พทยศำสตรศึ ก ษำโลก Global Standards in Medical Education for Better
Health Care ณ เมืองโคเปนเฮเกนในปี ค.ศ. 2013
เกณฑ์มำตรฐำนแพทยศำสตรศึกษำพืน้ ฐำนนัน้ ได้ถูกแปลไปมำกกว่ำยีส่ บิ ภำษำ และได้ถูกนำไป
ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงในกำรศึก ษำน ำร่อ งในหลำยกำรศึก ษำ อีก ทัง้ ยังมีผ ลในระบบกำรรับ รอง
คุณภำพของโรงเรียนแพทย์ทงั ้ ในระดับประเทศและภูมภิ ำค
ปรำกฏเป็ นที่ชดั เจนตัง้ แต่ช่วงต้นของกำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนว่ำกำรระบุเกณฑ์อย่ำงจำกัด
เกินไปจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนแพทย์ ให้อยู่ในวงที่จำกัดตำมไปด้วย และยังอำจทำให้คุณภำพของ
กำรศึก ษำลดต่ ำลง มีก ำรวิจำรณ์ อ ย่ำ งมำกว่ ำแพทยศำสตรศึก ษำไม่ ส ำมำรถปรับ เปลี่ย นตำมกำร
เปลีย่ นแปลงในระบบสุขภำพ รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงของควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของสังคมได้
อย่ำงทันท่วงที ดังนัน้ ช่องทำงเพื่อกำรปฏิรปู และเปลีย่ นแปลงจึงได้ถูกรวมเข้ำไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนโดย
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กำรแบ่งระดับของกำรบรรลุผลไว้สองระดับ นัน่ คือ ก.มำตรฐำนพื้นฐำน(หรือควำมต้องกำรขัน้ ต่ ำ) และ
ข.มำตรฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
ได้มกี ำรพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ของสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกในกำรเป็ นองค์กรรับรอง
คุณภำพ ในเรือ่ งนี้สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกได้พจิ ำรณำแล้วว่ำตัวแทนในระดับประเทศเท่ำนัน้ ทีจ่ ะ
สำมำรถรับผิดชอบกำรรับรองมำตรฐำนของโรงเรียนแพทย์ได้ อย่ำงไรก็ตำมสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำ
โลกสำมำรถมีบทบำทในกำรช่วยเหลือกระบวนกำรรับรองคุณภำพได้ โดยเกณฑ์มำตรฐำนที่ได้รบั กำร
ยอมรับไปใช้ทวโลกนี
ั่
้ จะสำมำรถเป็ นแม่แบบให้กบั ตัวแทนผู้ทำกำรตรวจประเมินและรับรองมำตรฐำน
และสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกควรทีจ่ ะจัดตัง้ แนวทำงและขัน้ ตอนสำหรับกำรนำเกณฑ์มำตรฐำนไป
ใช้และกำรรับรองคุ ณ ภำพ ดังเช่นที่ได้มกี ำรจัดทำขึ้นแล้วภำยหลังจำกควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กำร
อนำมัยโลกและสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลก
ในกำรพัฒนำคุณภำพของแพทยศำสตรศึกษำนัน้ มีองค์ประกอบที่สำคัญ อย่ำงมำก สำมประกำร
คือกำรประเมินตนเอง กำรตรวจสอบจำกภำยนอก และกำรแสวงหำคำปรึกษำ โครงสร้ำงและหน้ำทีข่ อง
สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกนัน้ เอือ้ อำนวยต่อองค์กรทีม่ สี ่วนร่วมในกำรจัดตัง้ ทีมผูใ้ ห้คำปรึกษำในทุก
ภูมภิ ำคทัวโลก
่
และยังสำมำรถช่วยเหลือในกำรจัดตัง้ ผู้ตรวจประเมินได้ ซึ่งเป็ นกำรสร้ำงระบบแสดง
ควำมโปร่งใสในกำรพัฒนำคุณภำพแพทยศำสตรศึกษำในระดับนำนำชำติ
โดยหลัก กำรแล้ว บุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์นัน้ สำมำรถย้ำยที่ท ำงำนกันได้ท วั ่ โลก และเกณฑ์
มำตรฐำนนี้มบี ทบำทสำคัญ ในกำรสร้ำงควำมมันใจว่
่ ำแพทย์ซง่ึ ย้ำยที่ทำงำนนัน้ จะได้รบั กำรวำงพืน้ ฐำน
มำอย่ำงเพียงพอ อย่ำงไรก็ตำม กำรรักษำให้แพทย์คงอยู่ในท้องถิน่ ของตนเองเป็ นเรื่องทีม่ คี วำมสำคัญ
และเกณฑ์มำตรฐำนนี้ไม่ควรจะถูกมองว่ำเป็ นกำรสนับสนุ นให้เกิดภำวะสมองไหลของแพทย์ออกจำก
ประเทศกำลังพัฒนำ ทัง้ นี้เพรำะกำรเรียนรูแ้ ละกำรพัฒนำตนเองนัน้ เป็ นสิง่ ที่ได้รบั ควำมสำคัญมำกขึ้น
เรื่อยๆทัวโลกวงกำรแพทย์
่
เองก็เช่นกัน เกณฑ์มำตรฐำนนี้จงึ ควรจะถูกนำไปใช้เป็ น เครื่องมือที่จำเป็ น
สำหรับทุกองค์กรในกำรประกันคุณภำพของแพทย์ไม่ว่ำจะเป็นทีใ่ ดในโลก
กำรบัน ทึก ระดับ คุ ณ ภำพของสถำบัน กำรศึก ษำที่โปร่ง ใสและสำมำรถเข้ำ ถึง ได้ ง่ำ ยนั ้น มี
ควำมสำคัญต่อกำรที่จะยืนยันได้ว่ำ ควำมสำมำรถของแพทย์นัน้ สำมำรถปรับให้เข้ำกับทุกที่ได้ทวโลก
ั่
รำยนำม World Directory of Medical Schools ที่เผยแพร่โดยองค์กำรอนำมัยโลกนัน้ เป็ นเพียงกำรจัด
รำยชื่อสถำบัน โดยไม่ได้นำเอำคุณภำพเข้ำมำพิจำรณำด้วย สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกได้ระบุไว้ใน
เอกสำรแสดงจุดยืนในปี ค.ศ. 1998 ว่ำควรจะมีกำรจัดทำทะเบียนรำยชื่อของโรงเรียนแพทย์จำกทัวโลก
่
ที่ผ่ำนกำรรับรองเกณฑ์มำตรฐำนสำกลดังนัน้ จึงมีกำรจัดทำAvicenna Directory of Medical Schools
ขึ้นในปี ค.ศ.2007 จำกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง WHO และมหำวิทยำลัยแห่งโคเปนเฮเกนด้วย
ควำมช่ว ยเหลือ จำกสหพันธ์แ พทยศำสตรศึกษำโลก ฐำนข้อมูลนี้อยู่ในควำมรับผิดชอบของสหพันธ์
แพทยศำสตรศึกษำโลกนับแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็ นต้นมำ โดยรวม Avicenna Directory และ International
Medical Education Directory of FAIMER เข้ำด้วยกัน เป็ น World Directory of Medical School ฉบับ
ใหม่ในเดือนสิงหำคม ค.ศ. 2012
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ในกำรพั ฒ นำเกณ ฑ์ ม ำตรฐำนทั ้ง สำมนั ้น สหพั น ธ์ แ พทยศำสตรศึ ก ษำโลกได้ แ ต่ ง ตั ้ง
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจจำกนำนำประเทศ ซึ่งจะประกอบด้วยคณะทำงำนและคณะผู้เชีย่ วชำญสมำชิก
ของคณะกรรมกำรเฉพำะกิจจะได้รบั กำรคัดเลือกตำมควำมเชีย่ วชำญให้ครอบคลุมตำมภูมภิ ำคทีส่ ำคัญ
แบบร่ำงของเกณฑ์ม ำตรฐำนได้ถู ก น ำมำอภิป รำยหลำยต่ อ หลำยครัง้ ในสถำนที่ต่ ำงๆทัว่ โลก และ
ควำมเห็นมำกมำยได้ถูกเรียบเรียงและนำมำประกอบเข้ำกับร่ำงเกณฑ์
มีกำรแสดงควำมเห็นไว้ตงั ้ แต่แรกแล้ว ว่ำมำตรฐำนที่ใช้กนั ทัวโลกนั
่
น้ ไม่ ควรจะถูกเปลี่ยนแปลง
บ่อยครัง้ จนเกินไปเนื่องจำกจะทำให้เกิดควำมไม่สะดวกต่อสถำบันต่ำงๆ โดยไม่จำเป็ น อย่ำงไรก็ตำม
หลังจำกมีกำรสังสมประสบกำรณ์
่
ในกำรนำไปใช้จริงแล้วทำงคณะกรรมกำรบริหำรฯ ได้ตระหนักถึงควำม
จำเป็ น ในกำรทบทวนเกณฑ์ม ำตรฐำน โดยน ำเอำค ำแนะน ำและข้อ เสนอแนะจำกนั กวิช ำกำรทำง
กำรแพทย์ โรงเรียนแพทย์ และองค์กรต่ำงๆเข้ำมำพิจำรณำ ดังนัน้ ในช่วงต้น ปี ค.ศ. 2011 จึงได้มกี ำร
เริม่ ต้นจัดทำเกณฑ์ฉบับปรับปรุงนี้และได้มกี ระบวนกำรดึงผู้เชี่ยวชำญจำกนำนำประเทศเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดทำอีกครัง้ หนึ่ง
สหพันธ์แ พทยศำสตรศึก ษำโลกซำบซึ้งในบุญ คุณ ของทุกคนที่มสี ่ วนร่วมในกำรจัดทำเกณฑ์
มำตรฐำน เรำได้พบกับควำมกระตือรือร้นและควำมร่วมมืออย่ำงท่วมท้นในทุกๆภูมภิ ำคซึง่ เป็ นสัญญำณ
ว่ำเกณฑ์มำตรฐำนนี้เป็นทีต่ อ้ งกำรและสำมำรถนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
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บทนา
ประวัตทิ ม่ี ำ
สหพัน ธ์แ พทยศำสตรศึก ษำโลกได้รเิ ริม่ โครงกำรควำมร่ว มมือ นำนำชำติเพื่อ ปรับ แนวทำง
กำรศึกษำของแพทย์ในปี ค.ศ. 1984 กระบวนกำรนี้มหี ลักสำคัญ อยู่ท่คี ำประกำศเอดินบะระในปี ค.ศ.
1998 มติกำรประชุมสมัชชำองค์กำรอนำมัยโลก และข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมสุดยอดระดับโลกด้ำน
แพทยศำสตรศึก ษำในปี ค.ศ. 1993 สิ่งเหล่ ำนี้ได้ถู กสะท้อนออกมำในปี ค.ศ. 1995 ผ่ ำนทำงมติกำร
ประชุม สมัชชำองค์ก ำรอนำมัย โลกข้อ 48.8 เรื่อ งกำรปรับ แนวทำงกำรศึก ษำและกำรให้บ ริก ำรทำง
กำรแพทย์เพื่อสุขภำพถ้วนหน้ำ
สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกมีควำมตัง้ ใจที่จะส่ งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและกำรเปลีย่ นแปลง
ในงำนแพทยศำสตรศึกษำ เอกสำรแสดงจุดยืนของสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกในปี ค.ศ. 1998 จึง
ได้แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรทำให้นโยบำยทำงกำรศึกษำของสหพันธ์ถูกนำไปปฏิบตั จิ ริง ใน
ขัน้ ต้นนัน้ ควำมสนใจได้มงุ่ อยูท่ แ่ี พทยศำสตรศึกษำขัน้ พื้นฐำน(ระดับก่อนปริญญำ)กำรริเริม่ นี้ถูกขยำยผล
ไปยังกำรฝึ กอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญและกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องของแพทย์ เกณฑ์เหล่ำนี้ได้รบั
กำรรับรองโดยองค์กำรอนำมัยโลกและแพทยสมำคมโลก โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
•กระตุน้ โรงเรียนแพทย์ให้สร้ำงแผนงำนของตนเองเพื่อจะเปลีย่ นแปลงและพัฒนำตำมข้อแนะนำ
ทำงกำรแพทย์จำกนำนำชำติ
•จัดตัง้ ระบบกำรตรวจประเมินและรับรองคุณภำพโรงเรียนแพทย์ทใ่ี ช้ได้ทงั ้ ในระดับประเทศและ
ระดับนำนำชำติเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ต่ำงๆ จะได้คุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
•ดำรงไว้ซ่งึ กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรใช้กำลังคนของแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถำนกำรณ์ท่ี
วงกำรแพทย์กำลังก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นนำนำชำติมำกขึน้ โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนทำงแพทยศำสตรศึกษำทีม่ ี
ควำมชัดเจนและเป็นทีย่ อมรับเป็ นสำกล
คณะกรรมกำรบริห ำรสหพัน ธ์แ พทยศำสตรศึก ษำโลกได้ด ำเนิ น โครงกำรนี้ โดยกำรแต่ งตัง้
คณะกรรมกำรเฉพำะกิจซึง่ ประกอบด้วยคณะทำงำนและคณะผูเ้ ชีย่ วชำญจำกนำนำประเทศเพื่อรับหน้ำที่
ในกำรกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนสำกล สำหรับหลักสูตรแพทยศำสตรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน(ระดับก่อนปริญญำ)
กำรประชุมครัง้ แรกของคณะทำงำนจัดขึน้ ณ เมืองโคเปนเฮเกนในเดือนตุลำคมปี ค.ศ. 1999 ในรำยงำน
จำก
กำรประชุมนัน้ คณะทำงำนได้กำหนดเกณฑ์มำตรฐำนสำหรับหลักสูตรทำงกำรแพทย์พ้นื ฐำนที่
ได้รบั กำรออกแบบเพื่อให้โรงเรียนแพทย์ต่ำงๆสำมำรถนำไปใช้ในระดับทีเ่ หมำะสมกับตัวเองได้ ไม่ว่ำจะ
อยูใ่ นสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ ภำวะเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และระยะของกำรพัฒนำใดๆ โดยมี
กำรเน้นยำ้ ว่ำเกณฑ์มำตรฐำนนี้จะเป็นเครือ่ งมือทีน่ ำไปสู่กำรปฏิรปู และกำรเปลีย่ นแปลง
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กำรประชุมครัง้ ที่สองจัดขึน้ ณ เมืองบำร์เซโลนำในเดือนมีนำคมปี ค.ศ.2001 และได้มกี ำรปรับ
เกณฑ์มำตรฐำนแพทยศำสตรศึกษำขัน้ พื้นฐำนตำมควำมเห็นที่ได้รบั จำกคณะกรรมกำรที่ปรึกษำจำก
นำนำประเทศและตำมควำมเห็นที่รวบรวมได้จำกกำรประชุมหลำยต่อหลำยครัง้ ทัวโลก
่
และคณะทำงำน
ยังได้จดั ทำแนวทำงสำหรับกำรใช้เกณฑ์มำตรฐำนอีกด้วย
เกณ ฑ์ ม ำตรฐำนได้ ร ับ กำรเผยแพร่ ใ น ปี ค.ศ.2003 ภำยหลัง จำกกำรรับ รองโดยคณ ะ
กรรมกำรบริหำรสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกเกณฑ์มำตรฐำนนี้ทำให้เกิดผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อ
งำนแพทยศำสตรศึกษำในทุกภูมภิ ำคของสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกและเป็ นพื้นฐำนให้แนวทำง
ระดับภูมภิ ำคมำกมำย
เกณฑ์มำตรฐำนของสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกยังเป็นต้นแบบทีส่ ร้ำงแรงบันดำลใจให้สำขำ
วิชำชีพอื่นอีกด้วย เกณฑ์มำตรฐำนได้ถูกนำไปใช้พฒ
ั นำมำตรฐำนกำรศึกษำในชัน้ ดุษฎีบณ
ั ฑิตของวิชำ
ชีวเวชศำสตร์และศำสตร์ทำงสุขภำพต่ำงๆในทวีปยุโรป
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หลักกำร
เกณฑ์มำตรฐำนแพทยศำสตรศึกษำพืน้ ฐำนทีส่ ำมำรถนำไปปรับใช้ได้กบั นำนำประเทศนัน้ ได้ถูก
กำหนดขึน้ โดยพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงในกำรเรียนกำรสอน วัฒนธรรม ภำวะเศรษฐกิจสังคม สุขภำวะ
ของคนในท้องถิน่ โรคในท้องถิน่ และควำมแตกต่ำงของรูปแบบระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ทัง้ นี้กเ็ พรำะ
หลักกำรของวิทยำศำสตร์กำรแพทย์นนั ้ เป็ นสำกล และภำรกิจของแพทยศำสตรศึกษำไม่ว่ำจะทีใ่ ดคือกำร
บริกำรสุขภำพ โรงเรียนแพทย์ทงั ้ หลำยทัวโลกต่
่
ำงมีควำมคล้ำยคลึงกันอย่ำงมำกในเรือ่ งของโครงสร้ำง
กระบวนกำร และผลผลิต
อย่ำงไรก็ตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำหรับ โรงเรียนแพทย์ทวโลกไม่
ั่
ใช่หลักสูตรพื้นฐำนที่เหมือนกัน
ทัวโลกหลั
่
กสูตรพืน้ ฐำนทำงกำรแพทย์นนั ้ ประกอบด้วยรำกฐำนทำงทฤษฎี เวชปฏิบตั ิ พฤติกรรมศำสตร์
สังคมศำสตร์ ทักษะทำงคลินิก กำรตัดสินใจทำงคลินิก ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และเวชจริยศำสตร์
ส่วนประกอบเหล่ำนี้อยู่ในควำมรับผิดชอบของโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งทีจ่ ะต้องดูแลให้เกิดผลเป็นคุณภำพ
ในกำรดู แ ลผู้ป่ ว ยอย่ ำงปลอดภัย องค์ป ระกอบเหล่ ำนี้ ม ีค วำมส ำคัญ ต่ อ เกณฑ์ม ำตรฐำน แต่ เกณฑ์
มำตรฐำนจะไม่ระบุลงไปถึงรำยละเอียดเกีย่ วกับเนื้อหำหรือปริมำณขององค์ประกอบเหล่ำนี้และทีส่ ำคัญ
ไม่น้อยกว่ำกันคือกำรเรียนกำรสอนที่เกิดขึน้ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ถูกกลันกรองโดยกำรน
่
ำเอำ
หลักกำรในกำรเรียนรูท้ ่เี ป็ นที่ยอมรับไปปรับใช้ให้เข้ำกับบริบทของสถำบันนัน้ เป็ น หลักกำรสำคัญของ
เกณฑ์มำตรฐำนนี้
เป็นทีแ่ น่นอนว่ำเกณฑ์มำตรฐำนระดับโลกจะต้องถูกนำไปปรับ ใช้ตำมควำมต้องกำรทีส่ ำคัญของ
แต่ละพื้นที่ สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกยืนยันเสมอมำว่ำ ไม่มปี ระโยชน์ท่จี ะทำให้หลักสูตรของทุก
สถำบันเป็ นรูปแบบเดียวกันหมด ยิง่ ไปกว่ำนัน้ ในกระบวนกำรรับรองคุ ณภำพจะต้องมีกำรเน้ นย้ำถึง
ควำมสำคัญ ของกำรพัฒ นำรวมถึงมีค วำมช่ ว ยเหลือ เพื่อ ให้เกิดกำรพัฒ นำขึ้นจริง ทัง้ นี้เพื่อ มิให้เกิด
ควำมคิดว่ำเกณฑ์มำตรฐำนมีไว้เพียงเพื่อให้สถำบันสำมำรถสร้ำงควำมชอบธรรมให้กบั กำรหยุดนิ่งอยู่ท่ี
คุณภำพระดับพืน้ ฐำนได้
ประโยชน์ของเกณฑ์มำตรฐำนนี้ต่อสถำบันต่ำงๆ คือกำรนำไปใช้เป็ นรำกฐำนของกำรประเมิน
เป็ นกำรภำยในและกำรพัฒนำคุณภำพ และยังมีคุณค่ำเมื่อมีกำรตรวจสอบจำกหน่ วยงำนภำยนอก กำร
ตรวจรับรองคุณภำพ และกำรสร้ำงควำมเป็นทีย่ อมรับจำกผูอ้ ่นื เกณฑ์มำตรฐำนยังสำมำรถมีส่วนช่วยใน
กำรวิจยั เกี่ยวกับคุณ ภำพกำรศึกษำในโรงเรียนแพทย์ ให้ผ่ ำนกำรประเมินตนเองของสถำบันและกำร
ทบทวนจำกผูอ้ ่นื
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วัตถุประสงค์
มีรำยงำนหลำยฉบับทีบ่ รรยำยไว้ถงึ ควำมจำเป็ นของนวัตกรรมและกำรเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ใน
โครงสร้ำงและกระบวนกำรผลิตแพทย์ทุกๆระดับ กำรปรับโครงสร้ำงนี้มคี วำมสำคัญอย่ำงมำกในกำร
•สร้ำงแพทย์ทม่ี คี ุณสมบัตติ รงต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของสังคม
•ปรับตัวให้เข้ำกับควำมรูแ้ ละเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ทพ่ี ฒ
ั นำก้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเร็ว
•ปลูกฝงั กำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้แพทย์
•ฝึกฝนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ๆ
•ปรับหลักสูตรแพทยศำสตรศึกษำให้เข้ำกับบริบททีเ่ ปลีย่ นไปในระบบบริกำรสุขภำพ
องค์กำรอนำมัยโลกได้ให้กำรสนับสนุนควำมต้องกำรกำรเปลีย่ นแปลงในแพทยศำสตรศึกษำและ
ได้เสนอกิจกรรมมำกมำยทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมทัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนำคต โดยกิจกรรมเหล่ำนี้ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แพทย์ถงึ บทบำทและ
หน้ำที่ของตนเองในสังคม ควำมจำเป็ นของกำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อ ง และควำมจำเป็ นในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงสหสำขำวิชำชีพ
ถึงแม้ว่ำกำรตรวจรับรองคุณภำพนัน้ จะถูกมองว่ำเป็ นมำตรฐำนสำคัญในกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึก ษำ แต่ ม ีเพีย งส่ ว นน้ อ ยจำกโรงเรีย นแพทย์ก ว่ำสองพัน แห่ งทัว่ โลกที่ได้รบั กำรตรวจรับ รอง
คุณ ภำพดังนัน้ สหพันธ์แพทยศำสตรศึก ษำโลกจึงมียุทธศำสตร์ในกำรให้ค วำมสำคัญ กับกำรกำหนด
มำตรฐำนและแนวทำงสำหรับแพทยศำสตรศึกษำทีค่ รอบคลุมถึงทัง้ หลักสูตรและองค์กร กำรนำเกณฑ์
มำตรฐำนนี้ไปใช้นัน้ จะทำให้โรงเรียนแพทย์ต่ ำงๆมีกรอบในกำรวัดและประเมินตนเอง อีกทัง้ เกณฑ์
มำตรฐำนนี้ยงั สำมำรถใช้เป็ นเครือ่ งมือในกำรสร้ำงควำมยอมรับและกำรรับรองคุณภำพได้อกี ด้วย
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หลักกำรและเหตุผล
คณะทำงำนของสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกได้ทำกำรศึกษำคุณประโยชน์ และข้อจำกัดใน
กำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนสำหรับแพทยศำสตรศึกษำพืน้ ฐำนเพื่อให้สำมำรถใช้ได้ในระดับนำนำชำติ ซึง่
กำรที่จะท ำให้เกิดกำรยอมรับ เกณฑ์ม ำตรฐำนในระดับ นำนำชำตินัน้ จำเป็ น จะต้อ งมีล ักษณะสำคัญ
ดังต่อไปนี้
•ครอบคลุมแง่มมุ ทัวไปของโรงเรี
่
ยนแพทย์และงำนแพทยศำสตรศึกษำ
•ให้ควำมสนใจกับเนื้อหำ กระบวนกำร สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และผลลัพธ์ในระดับ
กว้ำงๆ
•เป็นเครือ่ งมือทีน่ ำไปสู่กำรปฏิรปู และกำรเปลีย่ นแปลง
•กำรให้ควำมร่วมมือนัน้ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละท้องที่ ประเทศ หรือภูมภิ ำค
•เกณฑ์ควรจะถูกจัดทำขึน้ โดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเทศหรือภูมภิ ำค อีกทัง้ ยังควร
อยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ห้แต่ละโรงเรียนแพทย์สำมำรถมีอตั ลักษณ์และแนวทำงกำรพัฒนำทีแ่ ตกต่ำง
กันได้ และเคำรพควำมเป็นอิสระของโรงเรียนแพทย์ต่ำงๆ ตำมสมควร
•กำรนำไปใช้ไม่ได้ทำให้หลักสูตรและผลผลิตของทุกโรงเรียนแพทย์เหมือนกันอย่ำงสมบูรณ์
•ตระหนักถึงพลวัตในกำรพัฒนำหลักสูตร
•เป็นเครือ่ งมือให้สถำบันสำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรและองค์กรได้
•ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อจัดลำดับของโรงเรียนแพทย์
•ไม่ได้มไี ว้เพียงเพื่อกำหนดเกณฑ์ขนั ้ ต่ำ แต่สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพขึน้ ไปกว่ำระดับ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ โดยควรจะมีกำรระบุถงึ แนวทำงสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพเอำไว้ดว้ ย
•มีกำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรอภิปรำยและฉันทำมติจำกนำนำประเทศ
คุณค่ำของเกณฑ์มำตรฐำนจะต้องได้รบั กำรทดสอบในกำรวิจยั จำกทุกภูมภิ ำค โครงกำรเหล่ำนี้
ควรมีรำกฐำนอยู่บนควำมร่วมมือระหว่ำงกำรทบทวนจำกผูป้ ระเมินภำยนอกกับกำรประเมินตนเองอย่ำง
สมัครใจของสถำบันเอง เกณฑ์มำตรฐำนไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ ะเลือกทำหรือไม่ทำบำงส่วน แต่เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งกำรกำร
วำงแผนที่จ ำเพำะอย่ำงตัง้ ใจเพื่อ ที่ จ ะท ำได้ส ำเร็จ อำจมีโรงเรีย นแพทย์บ ำงแห่ งที่พ ัฒ นำคุ ณ ภำพ
บำงอย่ำงที่เกินกว่ำในระดับของโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ซ่งึ จะเป็ นประโยชน์ ต่อกำรตัง้ เป้ำหมำยใหม่ให้
บรรดำโรงเรียนแพทย์ทงั ้ หลำยในอนำคต
เกณฑ์มำตรฐำนต้องมีควำมชัดเจน มีควำมหมำย เหมำะสม มีประเด็น ตรวจวัดได้ ปฏิบ ัตไิ ด้จริง
และเป็ นทีย่ อมรับจำกผูใ้ ช้ เกณฑ์ตอ้ งชีไ้ ปสู่กำรปฏิบตั ิ ยอมรับควำมหลำกหลำย และปลูกฝงั กำรพัฒนำ
กำรประเมินที่มรี ำกฐำนอยู่บนเกณฑ์มำตรฐำนทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับ ในระดับสำกลจะเป็ นแรงจูงใจ
ทีส่ ำคัญในกำรปรับปรุงและยกระดับคุณภำพแพทยศำสตรศึกษำ ทัง้ ในเวลำทีว่ ตั ถุป ระสงค์คอื กำรปฏิรปู
และกำรปรับแนวทำงและกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
กำรนำเกณฑ์มำตรฐำนที่ได้รบั กำรยอมรับเป็ น สำกลไปใช้จะเป็ นรำกฐำนให้เกิดกำรประเมิน
โรงเรียนแพทย์ในระดับชำติ และยังอำจนำไปสู่กำรยอมรับในวงทีก่ ว้ำงขึน้
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สหพัน ธ์แ พทยศำสตรศึก ษำโลกเห็น ว่ ำกำรน ำเกณฑ์ ม ำตรฐำนไปปฏิบ ัติจ ะท ำให้ เกิด กำร
อภิปรำยและกระตุ้นให้เกิดฉันทำมติเกี่ยวกับเป้ำหมำยของสถำบัน ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนแพทย์ต่ำงๆ
สำมำรถระบุแก่นของแพทยศำสตรศึกษำและหลักสูตรได้ เกณฑ์มำตรฐำนจะขยำยโอกำสในกำรพัฒนำ
และกำรวิจยั เกีย่ วกับกำรศึกษำ และเกือ้ หนุนให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงไร้ขอบเขต
เกณฑ์มำตรฐำนจะเสริมอำนำจให้แก่นักกำรศึกษำเพื่อสร้ำงกำรเปลีย่ นแปลงและช่วยเหลือนิสติ
นักศึกษำในกำรตัดสินใจในหลำยๆเรือ่ ง
สำหรับผู้วำงแผนหลักสูตรนัน้ เกณฑ์มำตรฐำนจะช่วยในกำรประหยัดเวลำและทรัพยำกร อีกทั ้ง
ยังสำมำรถช่วยแนะแนวทำงให้แก่สงั คม ผูส้ นับสนุนทุน และผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
กำรสร้ำงเกณฑ์ม ำตรฐำนสำกลในงำนแพทยศำสตรศึกษำจะช่ ว ยให้ม ีกำรแลกเปลี่ย นนิ ส ิต
นัก ศึก ษำแพทย์ และช่วยให้ก ำรโยกย้ำยแพทย์ระหว่ำงประเทศทำได้ง่ำยขึ้น และภำระกำรประเมิน
สมรรถนะของแพทย์จำกต่ำงประเทศจะลดต่ ำลงและประกำรสุดท้ำยโรงเรียนแพทย์ท่ยี งั ไม่ได้มำตรฐำน
จะมีแ นวทำงกำรพัฒ นำเพื่อ ให้ไ ด้รบั กำรยอมรับ ในระดับ สำกล ซึ่งสิ่งนี้ จะช่ ว ยเพิ่ม พู น คุ ณ ภำพกำร
รักษำพยำบำลทัง้ ในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
กำรนำเกณฑ์มำตรฐำนไปใช้
เกณฑ์มำตรฐำนสำหรับแพทยศำสตรศึกษำพื้ นฐำนนัน้ ได้ถู กใช้มำเป็ นเวลำหลำยปี ในระบบ
รับรองคุณภำพของประเทศต่ำงๆ กำรนำไปใช้น้ีต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำ
โลกมีควำมเห็นว่ำเกณฑ์มำตรฐำนนี้สำมำรถจะนำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพได้
ทัวโลก
่
ซึง่ อำจนำไปปฏิบตั ไิ ด้หลำยทำง เช่น
• การประเมินตนเองของโรงเรียนแพทย์ในด้านองค์กรและหลักสูตร
ควำมตัง้ ใจหลัก ของสหพันธ์แ พทยศำสตรศึกษำโลกคือ กำรพัฒ นำเกณฑ์ม ำตรฐำน
เพื่อให้โรงเรียนแพทย์สำมำรถเลือกใช้เป็ นกรอบในกำรประเมินและพัฒนำคุณภำพของ
ตนเอง
• การตรวจประเมินจากภายนอก
กระบวนกำรตำมข้ำงต้น สำมำรถนำไปขยำยผลได้โดยกำรประเมินและกำรแสวงหำ
คำปรึกษำจำกภำยนอก
• การรวบรวมการประเมิ นตนเองและการประเมินจากภายนอกเข้าด้วยกัน
สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกถือว่ำกระบวนกำรดังกล่ำวเป็นวิธที ม่ี คี ุณค่ำมำกทีส่ ุด
• การยอมรับและการรับรองคุณภาพ
เกณฑ์มำตรฐำนอำจถูกนำไปใช้สร้ำงกำรยอมรับและกำรรับรองคุณภำพโรงเรียนแพทย์
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ธรรมเนียมและควำมต้องกำรของแต่ละท้องที่
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กระบวนการและหลักการของการปรับปรุง
มีก ำรตัด สินใจกันว่ำเกณฑ์มำตรฐำนนัน้ ควรเป็ น รูป แบบที่รวมเอำกระบวนกำร เนื้อ หำ และ
ผลลัพธ์เข้ำไว้ดว้ ยกัน โดยมิได้มเี พียงแต่ควำมต้องกำรขัน้ ต่ ำ แต่แบ่งระดับของกำรบรรลุผลออกเป็นสอง
ระดับ (มำตรฐำนพื้นฐำนและมำตรฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ) แผนงำนที่ใช้ในกำรปรับปรุงเอกสำร
ฉบับปี ค.ศ.2012มีดงั นี้
ระยะที่หนึ่ ง: กำรเขียนโครงร่ำงฉบับปรับปรุงโดยคณะทำงำนขนำดเล็กทีม่ สี มำชิกผูเ้ กีย่ วข้องกับ
สำนักงำนสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลกจำนวนห้ำคน
ระยะที่สอง:

กำรรวบรวมและเรียบเรียงควำมเห็นและข้อเสนอเพื่อกำรแก้ไขและเพิม่ เติมจำก
คณะกรรมกำรผูเ้ ชีย่ วชำญจำกภูมภิ ำคทัง้ หกของสหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลก

ระยะที่สาม: กำรนำเสนอเอกสำรฉบับทีป่ รับปรุงแล้วและรับควำมเห็นเพิม่ เติมจำกพันธมิตรหลักของ
สหพันธ์แพทยศำสตรศึกษำโลก รวมถึงสมำชิกของคณะกรรมกำรบริหำรสหพันธ์
แพทยศำสตรศึกษำโลก
ข้อคิ ดเห็นสำหรับกำรปรับปรุงนี้คอื
•ส่วนทีจ่ ำเป็นต้องมีกำรกำรเปลีย่ นแปลงเกณฑ์มำตรฐำนนัน้ มีไม่มำกและไม่ควรจะมีมำก ทัง้ นี้เพื่อ
หลีกเลีย่ งควำมสับสนอย่ำงไม่จำเป็นในกลุ่มผูท้ ม่ี คี วำมเกีย่ วข้องกับงำนแพทยศำสตรศึกษำ
•ควรมีระบบทีจ่ ะแสดงข้อมำตรฐำนย่อยให้เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
•ควรมีกำรระบุหมำยเลขข้อมำตรฐำนเพื่อให้เพื่อให้กำรสื่อสำรเป็ นไปได้ง่ำยยิง่ ขึน้
•กำรกำหนดเกณฑ์ต่ำงๆ ควรจะมีควำมสอดคล้องกันและหลีกเลีย่ งกำรทับซ้อนกัน
•ควรจะมีกำรรวบรวมข้อสำคัญจำก European Specifications of the WFME Global Standards
ซึง่ ได้ถูกตีพมิ พ์ในปี ค.ศ. 2007 เข้ำไว้ดว้ ยกัน โดยเฉพำะกำรแยกระหว่ำงมำตรฐำนพืน้ ฐำนกับ
มำตรฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ ทัง้ นี้ตอ้ งได้รบั กำรสนับสนุนจำกภูมภิ ำคอื่น
•ควรมีกำรระบุถงึ ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนแพทย์อย่ำงชัดเจน
•ควรมีกำรนำเอำประสบกำรณ์ทไ่ี ด้รบั จำกกำรใช้เกณฑ์มำตรฐำนมำขยำยส่วนของคำอธิบำยประกอบ
รวมถึงบรรยำยให้กระจ่ำงขึน้ และเพิม่ กำรยกตัวอย่ำง
โครงร่ำงจำกระยะที่ห นึ่ งนัน้ เสร็จ เรียบร้อ ยในเดือ นสิงหำคมปี ค.ศ. 2011และระยะที่ส องได้
เริม่ ต้นในอีกหนึ่งเดือนต่อมำ ในระยะที่สองนัน้ คณะกรรมกำรจำกนำนำประเทศได้ให้ควำมเห็น อย่ำง
กว้ำงขวำงและมีคุณค่ำมำกมำย และคณะกรรมกำรยังเรียกร้องให้มกี ำรเปลี่ยนแปลงที่มำกกว่ำที่ตงั ้ ใจ
ไว้ คณะทำงำนจึงยอมรับ ควำมจำเป็ นในกำรปรับปรุงที่ส มบูรณ์ มำกขึ้น อย่ำงไรก็ต ำมเอกสำรฉบับ
ปรับปรุงทีไ่ ด้มำเป็ นกำรเปลีย่ นแปลงเพียงในวงทีจ่ ำกัด โดยยังคงรักษำหลักกำรโดยรวม โครงสร้ำงของ
เอกสำร และชุดเกณฑ์มำตรฐำนเดียวกันกับต้นฉบับจำกปี ค.ศ. 2003
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หลักการที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุง
หลักการโดยรวม
• ให้คงโครงสร้ำงของเอกสำรทีแ่ บ่งมำตรฐำนออกเป็นสองระดับไว้เช่นเดิม
• ไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงจำนวนขององค์ประกอบและองค์ประกอบย่อย และเมื่อพิจำรณำถึงกำรจัด
วำงหน้ำแบบใหม่แล้วจำนวนของข้อมำตรฐำนไม่ได้มกี ำรเปลีย่ นแปลง
• ข้อมำตรฐำนทัง้ หมดจะมุ่งควำมสนใจอย่ำงชัดเจนไปยังโรงเรียนแพทย์ทเ่ี ป็ นผูร้ บั ผิดชอบให้เกิด
กำรปฏิบตั จิ ริง
เนื้ อหาของเกณฑ์มาตรฐาน
• แง่มมุ ต่ำงๆของข้อมำตรฐำนได้ถูกรักษำไว้ให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับ
• มีกำรเปลีย่ นแปลงหัวข้อขององค์ประกอบและข้อมำตรฐำนเล็กน้อยเพื่อให้เกิดควำมกระจ่ำงยิง่ ขึน้
• มีกำรโยกย้ำยข้อมำตรฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพบำงข้อไปเป็ นข้อมำตรฐำนพืน้ ฐำน ทัง้ นี้เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำของงำนแพทยศำสตรศึกษำในระดับนำนำชำติ
• ลดควำมซ้ำซ้อนและกำรทับซ้อนให้เหลือน้อยทีส่ ุด
การกาหนดข้อมาตรฐาน
• ให้ควำมพยำยำมในกำรเพิม่ ควำมสอดคล้องระหว่ำงแนวคิดและกำรเขียนข้อมำตรฐำน
• ข้อมำตรฐำนจำนวนหนึ่งได้รบั กำรระบุว่ำควำมคำดหวังไม่ได้อยู่เพียงแค่ระดับของนโยบำยแต่อยู่
ในระดับของกำรนำนโยบำยไปปฏิบตั จิ ริง
คาอธิ บายประกอบ
• ส่วนของคำอธิบำยประกอบได้ถูกขยำยขึน้ อย่ำงมำก ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมหมำยของ
ข้อมำตรฐำนเป็ นที่กระจ่ำง โดยวิธกี ำรหลักทีใ่ ช้คอื กำรยกตัวอย่ำง ซึง่ จะช่วยให้กำรแปลและกำร
นำไปใช้ตรวจประเมินทำได้ง่ำยขึน้
• คำอธิบำยประกอบถูกต้องแม่นยำมำกยิง่ ขึน้ และอธิบำยให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ประสบกำรณ์ในกำรใช้
งำนได้แสดงให้เห็นว่ำคำอธิบำยประกอบนัน้ ไม่ได้เป็ นทีเ่ ข้ำใจเสมอไปและกำรแปลคำอธิบำยนัน้
ยำกมำกในบำงกรณี
• คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงสังคมและวัฒนธรรมในส่วนของคำอธิบำยประกอบมำกยิ่งขึน้ โดย
มีกำรกล่ำวถึงและกำรยกตัวอย่ำงเสริมในเรือ่ งนี้
การจัดวางรูปหน้ า
• มีกำรแบ่งข้อมำตรฐำนออกเป็นข้อมำตรฐำนย่อยอย่ำงชัดเจนเพื่อให้เห็นเนื้อหำได้ชดั เจนขึน้
• มีกำรระบุหมำยเลขข้อมำตรฐำนเพื่อให้กำรอ้ำงถึงและกำรสื่อสำรเป็นไปได้งำ่ ยขึน้
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มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก
คาจากัดความ
เกณฑ์มำตรฐำนสำกลสำหรับแพทยศำสตรศึกษำขัน้ พื้นฐำนแบ่งออกเป็ น 9 องค์ประกอบ โดย
ทัง้ หมดมี 35 องค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบคือส่วนประกอบกว้ำงๆ ของโครงสร้ำง กระบวนกำร และผลลัพธ์ของแพทยศำสตรศึกษำ
อันได้แก่
1. พันธกิจและผลลัพธ์
2. หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต
3. กำรประเมินผลนิสติ นักศึกษำ
4. นิสติ นักศึกษำ
5. บุคลำกรด้ำนวิชำกำร/อำจำรย์
6. ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ
7. กำรประเมินหลักสูตร
8. กำรบังคับบัญชำและกำรบริหำรจัดกำร
9. กำรทบทวนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
องค์ประกอบย่อย คือแง่มุมที่จำเพำะภำยในองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะมีควำมสอดคล้องกับตัวชี้วดั ของ
กำรดำเนินกำร
ข้อมาตรฐาน ถูกกำหนดไว้โดยหมำยเลขในแต่ละองค์ประกอบย่อย โดยกำรบรรลุผลจะแบ่งเป็ นสอง
ระดับ
ข้อมาตรฐานพื้นฐาน หมำยถึงข้อมำตรฐำนที่ต้องบรรลุโดยทุกโรงเรียนแพทย์และต้องแสดงให้เห็นใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน
ข้อมาตรฐานพื้นฐานจะใช้คาว่า“ต้อง”
ข้อมาตรฐานสาหรับการพัฒนาคุณภาพ
ข้อมำตรฐำนเหล่ำนี้จะสอดคล้องกับฉันทำมติจำกนำนำประเทศว่ำเป็ นแนวทำงปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่สี ุด
สำหรับโรงเรียนแพทย์และแพทยศำสตรศึกษำขัน้ พื้นฐำน กำรบรรลุผ ลหรือควำมคิดริเริม่ ในกำรที่ จะ
บรรลุ ผ ลนัน้ ควรจะได้รบั กำรบันทึก เอำไว้โดยโรงเรียนแพทย์ กำรจะบรรลุข้อมำตรฐำนเหล่ำนี้นัน้ จะ
แตกต่ำงไปตำมช่วงของกำรพัฒนำ ทรัพยำกร และนโยบำยกำรศึกษำของโรงเรียนแพทย์แต่ ละแห่ง
แม้กระทังโรงเรี
่
ยนทีพ่ ฒ
ั นำมำกทีส่ ุดอำจจะไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมข้อมำตรฐำนเหล่ำนี้ได้ทงั ้ หมด
16

ข้อมาตรฐานสาหรับการพัฒนาคุณภาพจะใช้คาว่า“ควร”
ในเกณฑ์มำตรฐำนฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2015 นี้ มขี อ้ มำตรฐำนพืน้ ฐำนทัง้ หมด 106 ข้อ และมีขอ้
มำตรฐำนเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 90 ข้อ และมีคำอธิบำยประกอบทัง้ หมด 127 ข้อซึ่งใช้ในกำรอธิบำย
ขยำยควำม หรือยกตัวอย่ำงให้กบั ข้อมำตรฐำนต่ำงๆ
เนื้อหำในคำอธิบำยประกอบนัน้ ไม่ควรจะนำมำใช้จำกัดกำรปฏิบตั ขิ องโรงเรียนแพทย์ เนื่องจำก
คำอธิบำยนัน้ มิได้เป็ นข้อกำหนดใหม่แต่อย่ำงใดรำยกำรในคำอธิบำยประกอบบำงข้ออำจครบถ้วน และ
ในบำงข้ออำจเป็นเพียงกำรยกตัวอย่ำง และโรงเรียนแพทย์ไม่จำเป็ นทีจ่ ะต้องทำตำมทุกกระบวนกำรหรือ
มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกทุกอย่ำงตำมทีไ่ ด้ระบุเอำไว้
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เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์
Basic Medical Education World Federation for Medical Education (WFME) Global Standards
พร้อมหลักฐานที่ต้องการประกอบการพิ จารณา
Area 1 : Mission and Outcomes
องค์ประกอบที่ 1 : พันธกิ จ และผลลัพธ์
WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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Subarea 1.1 Statement of Mission
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 พันธกิ จ
สถำบันต้อง

B 1.1.1 state its mission

ม 1.1.1 กำหนดพันธกิจ

พันธกิจทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

B 1.1.2 make it known to its constituency and the
health sector it serves

ม 1.1.2 เผยแพร่พนั ธกิจให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
รับทรำบ

วิธกี ำรเผยแพร่พนั ธกิจให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำคัญ

in its mission statement outline the aims and the
educational strategy resulting in a medical doctor

พันธกิจของสถำบัน ต้องระบุจุดมุ่งหมำยและกลยุทธ์ทำง
กำรศึกษำทีจ่ ะผลิตแพทย์ดงั นี้

B 1.1.3competent at a basic level

ม 1.1.3มีควำมรูค้ วำมสำมำรถตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ

B 1.1.4with an appropriate foundation for future
career in any branch of medicine

ม 1.1.4มีพน้ื ฐำนเหมำะสมทีส่ ำมำรถจะศึกษำต่อในสำขำ พันธกิจและกลยุทธ์ทำงกำรศึกษำทีจ่ ะผลิตแพทย์ทม่ี พี น้ื ฐำน
ต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์
เหมำะสมทีส่ ำมำรถจะศึกษำต่อในสำขำต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์

B 1.1.5capable of undertaking the roles of doctors as ม 1.1.5มีสมรรถนะในกำรปฏิบตั งิ ำนในฐำนะแพทย์ ของ
defined by the health sector
ภำคสุขภำพต่ำงๆ

พันธกิจและกลยุทธ์ทำงกำรศึกษำทีจ่ ะผลิตแพทย์ทม่ี คี วำมรู้
ควำมสำมำรถตำมเกณฑ์มำตรฐำนผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรม
ของแพทยสภำ

พันธกิจและกลยุทธ์ทำงกำรศึกษำทีจ่ ะผลิตแพทย์ทม่ี สี มรรถนะ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนในฐำนะแพทย์ ของภำคสุขภำพต่ำงๆ

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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B 1.1.6prepared and ready for postgraduate medical
training

ม 1.1.6มีควำมพร้อมทีจ่ ะศึกษำในระดับหลังปริญญำ

พันธกิจและกลยุทธ์ทำงกำรศึกษำทีจ่ ะผลิตแพทย์ทม่ี คี วำม
พร้อมทีจ่ ะศึกษำในระดับหลังปริญญำ

B 1.1.7committed to lifelong learning

ม 1.1.7 มุ่งมันที
่ จ่ ะมีกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ

พันธกิจและกลยุทธ์ทำงกำรศึกษำทีจ่ ะผลิตแพทย์ทม่ี ุ่งมันที
่ จ่ ะมี
กำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ

B 1.1.8 consider that the mission encompasses the
health needs of the community, the needs of the
health care system and other aspects of social
accountability

ม 1.1.8 พิจรณำว่ำพันธกิจของสถำบันครอบคลุมควำม
ต้องกำรทีจ่ ำเป็ นด้ำนสุขภำพของชุมชน ระบบสุขภำพ
และด้ำนอื่นๆ ทีส่ ถำบันจะพึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม

เอกสำรแสดงพันธกิจของสถำบัน แผนยุทธศำสตร์ครอบคลุม
ควำมต้องกำรทีจ่ ำเป็ นด้ำนสุขภำพของชุมชน ระบบสุขภำพและ
ด้ำนอื่นๆ ทีส่ ถำบันจะพึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เช่น SAR
IQA ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2

The medical school should ensure that the mission
encompasses

สถำบันควรทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำพันธกิจแสดงทิศทำง
ต่อไปนี้

Q 1.1.1 medical research attainment

พ 1.1.1 ควำมสำเร็จด้ำนกำรวิจยั ทำงกำรแพทย์

Q 1.1.2 aspects of global health

พ 1.1.2 ปญั หำสุขภำพทีส่ ำคัญระดับนำนำชำติ รวมถึง เอกสำรแสดงพันธกิจและแผนยุทธศำสตร์ของสถำบันทีร่ ะบุ
ผลของควำมไม่เท่ำเทียม
ปญั หำสุขภำพทีส่ ำคัญระดับนำนำชำติรวมถึงผลของควำมไม่
เท่ำเทียม

Subarea 1.2 The medical school must have
institutional autonomy to
Formulate and implement policies for which its
faculty/academic staff and administration are
responsible, especially regarding

องค์ป ระกอบย่ อ ยที่ 1.2 สถาบนผลิ ต แพทย์ต้ อ งมี
ความเป็ นอิ สระในการ
ก ำหนดนโยบำยและน ำไปปฏิบ ัติ โดยให้ ค ณำจำรย์ /
บุ ค ลำกรด้ ำ นวิ ช ำกำร* และมี ก ำรบ ริ ห ำรจั ด กำร
รับผิดชอบด้ำน
(*บุ ค ลำกรด้ ำ นวิ ช ำกำรครอบคลุ ม ถึ ง อำจำรย์ และ
บุคลำกรทีม่ บี ทบำทในกำรศึกษำ)

เอกสำรแสดงพันธกิจและแผนยุทธศำสตร์ของสถำบันทีจ่ ะ
นำไปสูค่ วำมสำเร็จด้ำนกำรวิจยั ทำงกำรแพทย์

WFME Global Standards
Standards
B 1.2.1 design of the curriculum

มาตรฐาน
ม 1.2.1 กำรออกแบบหลักสูตร

B 1.2.2 use of the allocated resources necessary for ม 1.2.2 กำรใช้ทรัพยำกรทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรทีจ่ ำเป็ นใน
implementation of curriculum
กำรดำเนินกำรหลักสูตร
The medical school should ensure academic
freedom for its staff and students

สถำบันควรทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำบุคลำกรและนิสติ นักศึกษำ
มีเสรีภำพทำงวิชำกำรทีเ่ กีย่ วกับ

Q 1.2.1 in addressing the actual curriculum

พ 1.2.1 หลักสูตร

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำ/พัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร
1. เอกสำรกำรจัดสรรงบประมำณ
2. ระเบียบกำรใช้งบประมำณด้ำนกำรศึกษำทีแ่ สดงว่ำคณะมี
อิสระในกำรใช้งบประมำณตำมทีม่ หำวิทยำลัยกำหนด
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เอกสำรต่อไปนี้ เช่น
- กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อหลักสูตร เช่น มคอ.5 มคอ.6
เป็ นต้น
- ผลกำรประเมินหลักสูตร ได้แก่ มคอ.7 กำรให้ขอ้ มูล
ป้อนกลับทีเ่ กีย่ วกับหลักสูตรโดยนิสติ นักศึกษำ และ/
หรืออำจำรย์
- แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสูตร
- จำกกำรสัมภำษณ์อำจำรย์ นิสติ นักศึกษำ โดยผูต้ รวจ
ประเมิน
- ผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทีแ่ สดง
ว่ำ อำจำรย์ นิสติ นักศึกษำมีเสรีภำพในกำรแสดงออกที่
เกีย่ วกับหลักสูตร
- บทควำมทำงวิชำกำร หรือผลงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
หลักสูตร โดยอำจำรย์หรือบุคลำกร หรือนิสติ นักศึกษำ

WFME Global Standards

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
มาตรฐาน
พ 1.2.2 กำรนำควำมรูใ้ หม่มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนโดย เอกสำรต่อไปนี้ เช่น
ไม่ขยำยหลักสูตร
- รำยวิชำทีม่ กี ำรเรียนกำรสอนด้ำน Evidence-based
Medicine ทีอ่ ำ้ งอิงงำนวิจยั ทำงกำรแพทย์ใหม่
- ตำรำงแสดงกิจกรรมทำงวิชำกำร เช่น Journal club,
topic review, grand round ทีม่ นี ิสติ นักศึกษำเข้ำร่วม
หรือจัดทำเอง เป็ นต้น
-เอกสำรประกอบกำรสอนทีอ่ ำ้ งอิงงำนวิจยั ทำง
กำรแพทย์ใหม่
- มคอ.3 หรือ มคอ.5 ทีม่ กี ำรนำควำมรูใ้ หม่มำใช้ในกำร
เรียนกำรสอน เป็ นต้น
Subarea 1.3Educational Outcomes
องค์ประกอบย่อยที่ 1.3 ผลลัพธ์ทางการศึกษา
The medical school must
สถำบันต้อง
define the intended educational outcomes that
กำหนดผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์ ให้ครอบคลุม
students should exhibit upon graduation in relation to ประเด็น ต่อไปนี้
B 1.3.1 their achievements at a basic level regarding ม 1.3.1 ผลสัมฤทธิตำมเกณฑ์
มำตรฐำนผูป้ ระกอบ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์หรือมำตรฐำนผลกำร
์
knowledge, skills, and attitudes
วิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ
เรียนรูท้ ต่ี อ้ งครอบคลุมผลสัมฤทธิตำมเกณฑ์
มำตรฐำนผู้
์
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ
B 1.3.2 appropriate foundation for future career in
ม 1.3.2 พืน้ ฐำนเหมำะสมทีส่ ำมำรถจะศึกษำต่อในสำขำ คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์หรือมำตรฐำนผลกำร
any branch of medicine
ต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์
เรียนรูท้ ต่ี อ้ งครอบคลุมพืน้ ฐำนเหมำะสมทีส่ ำมำรถจะศึกษำต่อ
ในสำขำต่ำงๆ ทำงกำรแพทย์
B 1.3.3 their future roles in the health sector
ม 1.3.3 บทบำทของบัณฑิตแพทย์ในภำคสุขภำพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์หรือมำตรฐำนผลกำร
เรียนรูท้ ต่ี อ้ งครอบคลุมบทบำทของบัณฑิตแพทย์ในภำค
สุขภำพ
B 1.3.4 their subsequent postgraduate training
ม 1.3.4 กำรศึกษำหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญำ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์หรือมำตรฐำนผลกำร
เรียนรูท้ ต่ี อ้ งครอบคลุมกำรศึกษำหรือฝึกอบรมระดับหลังปริญญำ
Standards
Q 1.2.2 in exploring the use of new research results
to illustrate specific subjects without expanding the
curriculum
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B 1.3.5 their commitment to and skills in lifelong
learning

ม 1.3.5 ควำมมุ่งมันต่
่ อกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ

คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์หรือมำตรฐำนผลกำร
เรียนรูท้ ต่ี อ้ งครอบคลุมควำมมุง่ มันต่
่ อกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ

B 1.3.6 the health needs of the community, the
needs of the health care system and other aspects
of social accountability

ม 1.3.6 ควำมจำเป็ นด้ำนสุขภำพของชุมชน และระบบ
บริบำลสุขภำพ ตลอดจนควำมรับผิดชอบอื่นๆ ต่อสังคม

คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์หรือมำตรฐำนผลกำร
เรียนรูท้ ต่ี อ้ งครอบคลุมควำมจำเป็ นด้ำนสุขภำพของชุมชน และ
ระบบบริบำลสุขภำพ ตลอดจนควำมรับผิดชอบอื่นๆ ต่อสังคม

B 1.3.7The medical school must ensure appropriate
student conduct with respect to fellow student,
faculty members, other health care personnel,
patients and their relatives

ม 1.4.7 สถำบันต้องทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำนิสติ นักศึกษำมี
ควำมประพฤติทเ่ี หมำะสมต่อเพือ่ น บุคลำกรของสถำบัน
บุคลำกรทำงกำรแพทย์อ่นื รวมถึงผูป้ ว่ ยและญำติ

จรรยำบรรณนิสติ นักศึกษำแพทย์

B 1.3.8 make the intended educational outcomes
publicly known

ม 1.4.8 เผยแพร่ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำให้แก่สำธำรณะ
ได้รบั ทรำบ

รูปแบบกำรสือ่ สำรทีแ่ สดงให้เป็นถึงกำรเผยแพร่ให้สำธำรณะ
ได้รบั ทรำบถึงคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์หรือ
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้

The medical school should

สถำบันควร

Q 1.3.1 specify and co-ordinate the linkage of
outcomes to be acquired by graduation with that to
be acquired in postgraduate training

พ 1.3.1 ระบุและแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงผลลัพธ์ของ 1. คุณลักษณะของบัณฑิต
บัณฑิตกับผลลัพธ์ของแพทย์หลังปริญญำ
2. คุณลักษณะของแพทย์หลังปริญญำ
(Outcomes of graduate programs & residency training)
3. สถำบันแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหลักฐำนที่ 1 และ 2

Q 1.3.2 specify intended outcomes of student
engagement in medical research

พ 1.3.2 ระบุผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำทีต่ อ้ งกำรของกำรมี
ส่วนร่วมของนิสติ นักศึกษำในกำรทำงำนวิจยั ทำงกำร
แพทย์

Q 1.3.3 draw attention to global health related
intended outcomes

พ 1.3.3 กำหนดผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำทีต่ อ้ งกำรของบัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ทีแ่ สดงถึงคุณสมบัติ
ให้มคี วำมสัมพันธ์กบั ปญั หำสุขภำพทีส่ ำคัญระดับนำนำชำติ ดังกล่ำว

1. โครงกำรวิจยั /บทคัดย่อ/ผลงำนวิจยั ทีน่ ิสติ นักศึกษำมีสว่ น
ร่วม
2. รำยวิชำทีเ่ กีย่ วกับกำรวิจยั ประสบกำรณ์กำรวิจยั
ทุนสนับสนุนกำรวิจยั ให้แก่นิสติ นักศึกษำ

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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Subarea 1.4Participation in Formulation of
Mission
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 1.4 การมีส่วนร่วมในการ
กาหนดพันธกิ จของสถาบัน
สถำบันต้อง

B 1.4.1 ensure that its principal stakeholders
participate in formulating the mission and intended
educational outcomes

ม 1.4.1 ทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก *มี หลักฐำนทีแ่ สดงว่ำในกำรกำหนดพันธกิจของสถำบัน มี
ส่วนร่วมในกำรกำหนดพันธกิจและผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ องค์ประกอบต่ำงๆ ดังกล่ำว เช่น
(คุณสมบัตบิ ณ
ั ฑิตทีพ่ งึ ประสงค์)
- รำยงำนกำรประชุมทีม่ อี งค์ประกอบของ
(*ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เสี ย ห ลั ก อ ำ จ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
คณะกรรมกำร และ/หรือผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริห ำรคณะ คณะกรรมกำรหลัก สู ต ร
- กำรทำประชำพิจำรณ์
ผู้ แ ท น ผู้ บ ริ ห ำรม ห ำวิ ท ย ำลั ย ผู้ แ ท น ส ำนั ก งำน
- หนังสือเวียนขอควำมเห็นชอบต่อร่ำงพันธกิจ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนแพทยสภำ ผู้แทน
- หนังสือเวียนให้เสนอพันธกิจ
บุคลำกร ผูแ้ ทนนิสติ นักศึกษำ)

The medical school should

สถำบันควร

Q 1.4.1ensure that the formulation of its missionand พ 1.4.1 ท ำให้ เชื่ อ มัน่ ได้ ว่ ำ กำรก ำหนดพั น ธกิ จ และ หลักฐำนทีแ่ สดงว่ำในกำรกำหนดพันธกิจของสถำบัน มี
intended educational outcomesis based also on input ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำ (คุณสมบัติบณ
ั ฑิตที่พงึ ประสงค์) องค์ประกอบต่ำงๆ ดังกล่ำว
from other relevant stakeholders
ได้ น ำข้อ มู ล จำกผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ที่ ส ำคัญ อื่น ๆ *มำ
พิจำรณำด้วย
(*ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ที่ส ำคัญ อื่น ๆ อำจประกอบด้ ว ย
ผู้แ ทนคณำจำรย์แ ละบุ ค ลำกรสำยบริห ำร ผู้แ ทนจำก
กระทรวงสำธำรณสุข ผูแ้ ทนภำคประชำชน ผูแ้ ทนชุมชน
ผู้แ ทนสมำคมหรือ องค์ก รวิช ำชีพ นัก กำรศึก ษำระดับ
บัณฑิตวิทยำลัย)

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 1.1
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 Mission provides the overarching frame to which all other aspects of the educationalinstitution and its programme have to be related. Mission statement would
includegeneral and specific issues relevant to institutional, national, regional and globalpolicy and needs. Mission in this document includes the institutions’ vision.
 Medical school in this document is the educational organisation providing a basic(undergraduate) programme in medicine and is synonymous with medical
faculty,medical college, medical academy or medical university. The medical school can bepart of or affiliated to a university or can be an independent institution of
equal level.It normally also encompasses research and clinical service functions, and would alsoprovide educational programmes for other phases of medical
education and for otherhealth professions. Medical schools would include university hospitals and otheraffiliated clinical facilities.
 Constituency would include the leadership, staff and students of the medical school aswell as other stakeholders, cf. 1.4 annotation.
 Health sector would include the health care delivery system, whether public orprivate, and medical research institutions.
 Basic level of medical education is in most countries identical to undergraduatemedical education starting on the basis of completed secondary school education.
Inother countries or schools it starts after completion of a non-medical undergraduatedegree.
 Any branch of medicine refers to all types of medical practice, administrative medicineand medical research.
 Postgraduate medical education would include preregistration education (leading toright to independent practice), vocational/professional education, specialist/
 subspecialist education and other formalised education programmes for defined expertfunctions.
 Life-long learning is the professional responsibility to keep up to date in knowledgeand skills through appraisal, audit, reflection or recognised continuing
professionaldevelopment (CPD)/continuing medical education (CME) activities. CPD includes allactivities that doctors undertake, formally and informally, to
maintain, update, developand enhance their knowledge, skills and attitudes in response to the needs of theirpatients. CPD is a broader concept than CME, which
describes continuing educationin the knowledge and skills of medical practice.
 Encompassing the health needs of the community would imply interaction with thelocal community, especially the health and health related sectors, and adjustment
ofthe curriculum to demonstrate attention to and knowledge about health problems ofthe community.
 Social accountability would include willingness and ability to respond to the needs ofsociety, of patients and the health and health related sectors and to contribute
to thenational and international development of medicine by fostering competencies inhealth care, medical education and medical research. This would be based
on theschool’s own principles and in respect of the autonomy of universities.Social accountability is sometimes used synonymously with social responsibility
andsocial responsiveness. In matters outside its control, the medical school would stilldemonstrate social accountability through advocacy and by explaining
relationshipsand drawing attention to consequences of the policy.
 Medical research encompasses scientific research in basic biomedical, clinical,behavioural and social sciences and is described in 6.4.
 Aspects of global health would include awareness of major international healthproblems, also of health consequences of inequality and injustice.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 1.2
 Institutional autonomy would include appropriate independence from government andother counterparts (regional and local authorities, religious communities,
private cooperations,the professions, unions and other interest groups) to be able to makedecisions about key areas such as design of curriculum (cf. 2.1 and 2.6),
assessments(cf. 3.1), students admission (cf. 4.1 and 4.2), staff recruitment/selection (cf. 5.1) andemployment conditions (cf.5.2), research (cf. 6.4) and resource
allocation (cf. 8.3).
 Academic freedom would include appropriate freedom of expression, freedom ofinquiry and publication for staff and students.
 Addressing the actual curriculum would allow staff and students to draw upondifferent perspectives in description and analysis of medical issues, basic as well
asclinical.
 Curriculum, cf. 2.1, annotation.
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 1.3
 Educational outcomes or learning outcomes/competencies refer to statements ofknowledge, skills and attitude that students demonstrate at the end of a period
oflearning. Outcomes might be either intended or acquired. Educational/learningobjectives are often described in terms of intended outcomes.Outcomes within
medicine and medical practice - to be specified by the medicalschool - would include documented knowledge and understanding of (a) the basicbiomedical
sciences, (b) the behavioural and social sciences, including public healthand population medicine, (c) medical ethics, human rights and medical
jurisprudence22relevant to the practice of medicine, (d) the clinical sciences, including clinical skillswith respect to diagnostic procedures, practical procedures,
communication skills,treatment and prevention of disease, health promotion, rehabilitation, clinicalreasoning and problem solving; and (e) the ability to undertake
life-long learning anddemonstrate professionalism in connection with the different roles of the doctor, alsoin relation to the medical profession.The characteristics
and achievements the students display upon graduation can e.g. becategorised in terms of the doctor as (a) scholar and scientist, (b) practitioner, (c)communicator,
(d) teacher, (e) manager and (f) a professional.
 Appropriate student conduct would presuppose a written code of conduct.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 1.4
 Principal stakeholders would include the dean, the faculty board/council, thecurriculum committee, representatives of staff and students, the university
leadershipand administration, relevant governmental authorities and regulatory bodies.
 Other stakeholders would include representatives of other health professions, patients,the community and public (e.g. users of the health care delivery systems,
includingpatient organisations). Other stakeholders would also include other representatives ofacademic and administrative staff, education and health care
authorities, professionalorganisations, medical scientific societies and postgraduate medical educators.

26

Area 2: Educational Programme
องค์ประกอบที่ 2 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต
WFME Global Standards
Standards

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

มาตรฐาน
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Subarea 2.1 Curriculum Model and
Instructional Methods
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 รูปแบบหลักสูตรและวิ ธีการจัดการ
เรียนการสอน
สถำบันต้อง

B 2.1.1 define theoverall curriculum

ม 2.1.1 กำหนดรูปแบบของหลักสูตรในภำพรวม

มคอ.2

B 2.1.2 use a curriculum and
instructional/learning methods that stimulate,
prepare and support students to take
responsibility for their learning process

ม 2.1.2 แสดงให้เห็นว่ำ หลักสูตรและวิธกี ำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สำมำรถกระตุน้ เตรียม ส่งเสริม ให้นิสติ นักศึกษำมีควำม
รับผิดชอบในกระบวนกำรเรียนรูข้ องตนเอง

1. มคอ. 2มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ำมี) หรือระบบอื่นที่
สกอ.รับรองทีร่ ะบุวธิ กี ำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำงๆที่
กระตุน้ เตรียม ส่งเสริม ให้นิสติ นักศึกษำมีควำมรับผิดชอบ
ในกระบวนกำรเรียนรูข้ องตนเองเช่น ตำรำงเรียนที่
กำหนดให้นิสติ นักศึกษำศึกษำด้วยตนเองและมีกำร
ประเมินผล
2. ทรัพยำกรกำรศึกษำทีน่ ิสติ นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงและ
ใช้ศกึ ษำด้วยตนเอง

B 2.1.3ensure that the curriculum is delivered in
accordance with principles of equality

ม 2.1.3 ทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำหลักสูตรมีกำรจัดกำรศึกษำโดย
คำนึงถึงควำมเสมอภำค (โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชือ้ ชำติ ศำสนำ
เพศสภำพเศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดทำงกำย)

1. ระเบียบกำรรับนิสติ นักศึกษำทีแ่ สดงถึงควำมเสมอภำค
2. ระเบียบกำรรับอำจำรย์และบุคลำกรทีแ่ สดงถึงควำม
เสมอภำค
3. เอกสำรทีส่ ถำบันแสดงถึงกำรปฏิบตั ติ ่ออำจำรย์
บุคลำกร นิสติ นักศึกษำโดยคำนึงถึงควำมเสมอภำค

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
กำรสัมภำษณ์อำจำรย์ บุคลำกร นิสติ นักศึกษำ
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The medical school should

สถำบันควร

Q 2.1.1 ensure that the curriculum prepares the
students for life-long learning

พ 2.1.1ทำให้มนใจว่
ั ่ ำหลักสูตรสำมำรถเตรียมนิสติ นักศึกษำให้มี
ทักษะในกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ

Subarea 2.2 Scientific Method
The medical school must throughout the
curriculum teach

องค์ประกอบย่อยที่ 2.2 วิ ธีการทางวิ ทยาศาสตร์สถำบันต้อง
จัดกำรเรียนกำรสอนตลอดหลักสูตร ทีค่ รอบคลุมเนื้อหำต่อไปนี้

B 2.2.1 the principles of scientific method,
including analytical and critical thinking

ม 2.2.1 หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ ซึง่ รวมทัง้ กำรวิเครำะห์ และ
กำรคิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ

รำยวิชำหรือหัวข้อเนื้อหำทีส่ อนเกีย่ วกับวิเครำะห์และกำร
คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ

B 2.2.2 medical research methods

ม 2.2.2 วิธวี จิ ยั ทำงกำรแพทย์

รำยวิชำหรือหัวข้อเนื้อหำทีส่ อนเกีย่ วกับวิธวี จิ ยั ทำงกำร
แพทย์

B 2.2.3 evidence-based medicine

ม 2.2.3 เวชศำสตร์เชิงประจักษ์

รำยวิชำหรือหัวข้อเนื้อหำทีส่ อนเกีย่ วกับเวชศำสตร์เชิง
ประจักษ์

ส ำหรับ เกณฑ์ ม2.2.1-2.2.3 ให้ ดู ค ำอธิบ ำยดัง นี้ ( This training
would be a compulsory part of the curriculum and would
include that medical students conduct or participate in minor
research projects.)
The medical school should
Q 2.2.1 in the curriculum include elements of

สถำบันควร
พ 2.2.1 สถำบันควรจัดหลักสูตรให้นิสติ นักศึกษำมีสว่ นร่วมใน

1. รำยวิชำบังคับหรือรำยวิชำเลือกหรือกิจกรรมในหลักสูตร

WFME Global Standards
Standards
original or advanced research

มาตรฐาน
งำนวิจยั ต้นฉบับหรืองำนวิจยั เชิงลึก

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
ทีใ่ ห้นิสติ นักศึกษำทำงำนวิจยั ต้นฉบับหรือวิจยั เชิงลึก หรือ
2. ผลงำนวิจยั ต้นฉบับหรืองำนวิจยั เชิงลึกทีน่ กั ศึกษำเป็ น
ผูท้ ำหรือมีสว่ นร่วม
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Subarea 2.3 Basic Biomedical Sciences
The medical school must in the curriculum
identify and incorporatethe contributions of the
basic biomedical sciences to create
understanding of

องค์ประกอบย่อยที่ 2.3 วิ ทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐาน
สถำบันต้องระบุให้เห็นและสอดแทรกองค์ประกอบและควำม
เข้ำใจในสิง่ ต่ำงๆ เหล่ำนี้ในหลักสูตร

รำยวิชำหรือหัวข้อเนื้อหำทีส่ อนเกีย่ วกับวิเครำะห์และกำร
คิดอย่ำงมีวจิ ำรณญำณ

B 2.3.1 scientific knowledge fundamental to
acquiring and applying clinical science

ม 2.3.1 วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พน้ื ฐำนทีจ่ ะทำให้เข้ำใจ และ
นำไปประยุกต์ใช้กบั ควำมรูท้ ำงคลินิก

1. มคอ.2
2. มคอ.3
3. มคอ.4 (ถ้ำมี)

B 2.3.2 concepts and methods fundamental
to acquiring and applying clinical science

ม 2.3.2 แนวคิดและวิธกี ำรทีจ่ ำเป็ นทีจ่ ะแสวงหำ และประยุกต์ใช้
ควำมรูท้ ำงคลินิก

รำยวิชำหรือเนื้อหำในรำยวิชำทีแ่ สดงถึงกำรเชื่อมโยงและ
กำรประยุกต์ใช้ในทำงคลินิก เช่น clinical correlation
clinicopathological conference เป็ นต้น

The medical school should in the curriculum
adjust and modify the contributions of the
biomedical sciences to the

สถำบันควรดำเนินกำรหลักสูตรให้สำมำรถปรับแก้เนื้อหำทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ให้เข้ำกับ

Q 2.3.1 scientific, technological and clinical
developments

พ 2.3.1 พัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก

มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 (ถ้ำมี) ทีม่ กี ำรปรับแก้เนื้อหำที่
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรทำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและคลินิก

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

พ 2.3.2 ควำมต้องกำรของสังคมและระบบบริบำลสุขภำพทัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนำคต

Subarea 2.4 Behavioural and Social Sciences
and Medical Ethics
The medical school must in the curriculum
identify and incorporate the contributions of the

องค์ประกอบย่อยที่ 2.4
พฤติ กรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเวชจริยศาสตร์
สถำบันต้องระบุให้เห็นและมีกำรสอดแทรกเนื้อหำในด้ำนต่อไปนี้
ในหลักสูตร

B 2.4.1 behavioural sciences

ม 2.4.1 พฤติกรรมศำสตร์

1. มคอ.2
2. มคอ.3
3. มคอ.4 (ถ้ำมี)

B 2.4.2 social sciences

ม 2.4.2 สังคมศำสตร์

1. มคอ.2
2. มคอ.3
3. มคอ.4 (ถ้ำมี)

B 2.4.3 medical ethics

ม 2.4.3 เวชจริยศำสตร์

1. มคอ.2
2. มคอ.3
3. มคอ.4 (ถ้ำมี)

B 2.4.4 medical jurisprudence

ม 2.4.4 นิตเิ วชศำสตร์*
(*ครอบคลุมกฎหมำยทำงกำรแพทย์)
ความหมายเหมือนกับ Forensic medicine และ Legal medicine

1. มคอ.2
2. มคอ.3
3. มคอ.4 (ถ้ำมี)
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Q 2.3.2 current and anticipated needs of the
society and the health care system

มคอ.3 และ/หรือ มคอ. 4 (ถ้ำมี) ทีม่ กี ำรปรับแก้เนื้อหำที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคมและระบบบริบำล
สุขภำพทัง้ ในปจั จุบนั และอนำคต

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

(อ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

สถำบันควรจัดหลักสูตรทีม่ กี ำรปรับแก้เนื้อหำทำงพฤติกรรม
ศำสตร์ สังคมศำสตร์และเวชจริยศำสตร์
ให้เข้ำกับ

Q 2.4.1 scientific,technological and clinical
developments

พ 2.4.1 พัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก

มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 (ถ้ำมี) ทีม่ กี ำรปรับแก้เนื้อหำที่
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรทำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและคลินิก

Q 2.4.2 current and anticipated needs of the
society and the health care system

พ 2.4.2 ควำมต้องกำรของสังคมและระบบบริบำลสุขภำพทัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนำคต

มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 (ถ้ำมี) ทีม่ กี ำรปรับแก้เนื้อหำที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสังคมและระบบบริบำล
สุขภำพทัง้ ในปจั จุบนั และอนำคต

Q 2.4.3 changing demographic and cultural
contexts

พ 2.4.3 กำรเปลีย่ นแปลงในบริบทของประชำกรและวัฒนธรรม

มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 (ถ้ำมี) ทีม่ กี ำรปรับแก้เนื้อหำที่
ตอบสนอง ต่อกำรเปลีย่ นแปลงบริบทของประชำกรและ
วัฒนธรรม

Subarea 2.5 Clinical Sciences and Skills
The medical school must in the curriculum
identify and incorporate the contributions of the
clinical sciences to ensure that students

องค์ประกอบย่อยที่ 2.5 วิ ทยาศาสตร์การแพทย์คลิ นิกและ
ทักษะทางคลิ นิก
สถำบันต้องระบุให้เห็นและมีกำรสอดแทรกเนื้อหำทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิกในหลักสูตรให้เป็ นไปตำมบริบทของ
ประเทศเพื่อทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำนิสติ นักศึกษำ

31

The medical school should in the curriculum
adjust and modify the contributions of the
behavioural and social sciences as well as
medical ethics to

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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B 2.5.1 acquire sufficient knowledge and clinical
and professional skills to assume appropriate
responsibility after graduation

ม. 2.5.1 มีควำมรูแ้ ละทักษะทำงคลินิกและวิชำชีพทีเ่ หมำะสม
สำหรับประกอบวิชำชีพในอนำคต

มีกำรประเมินควำมรูแ้ ละทักษะทำงคลินิกของนิสติ
นักศึกษำในหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนผูป้ ระกอบ
วิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ เช่น summative
evaluation at the end of rotation (กำรสอบลงกอง),
comprehensive examination, logbook, portfolio,
academic progress report เป็ นต้น

B 2.5.2 spend a reasonable part of the
programme in planned contact with patients in
relevant clinical settings

ม 2.5.2 จัดเวลำในสัดส่วนทีเ่ หมำะสม (ประมำณหนึ่งในสำมของ
หลักสูตร) สำหรับกำรฝึกปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ยในบริบททำงคลินิกที่
สอดคล้องกับหลักสูตร

มคอ.2 และจำนวนหน่วยกิตภำคปฏิบตั ขิ องรำยวิชำทีม่ กี ำร
ดูแลฝึกปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ยจริง

B 2.5.3 experience health promotion and
preventive medicine

ม 2.5.3 มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและเวช
ศำสตร์ป้องกัน

มคอ.2 ระบุรำยวิชำทีจ่ ดั ประสบกำรณ์กำรเรียนรูด้ ำ้ นกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพและเวชศำสตร์ป้องกัน

B 2.5.4 specify the amount of time spent in
training in major clinical disciplines

ม 2.5.4 ระบุระยะเวลำทีช่ ดั เจนในกำรเรียนกำรสอนสำขำหลัก
ทำงคลินิก (เป็ นไปตำมบริบทของประเทศ)

มคอ.2, 3, 4 (ถ้ำมี) ทีร่ ะบุรำยวิชำอำยุรศำสตร์ (รวมถึง
อำยุรศำสตร์เฉพำะทำง) ศัลยศำสตร์ (รวมถึงศัลยศำสตร์
ออร์โธปิ ดกิ ส์และศัลยศำสตร์เฉพำะทำง) จิตเวชศำสตร์
กุมำรเวชศำสตร์ สูตศิ ำสตร์นรีเวชวิทยำ เวชศำสตร์ชมุ ชน
และครอบครัว เวชปฏิบตั ทิ วไป
ั่

B 2.5.5organise clinical training with appropriate
attention to patient safety

ม 2.5.5. จัดกำรเรียนกำรสอนทำงคลินิกทีเ่ หมำะสมโดยคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยของผูป้ ว่ ย

1. มคอ.2, 3, 4(ถ้ำมี)ทีร่ ะบุเนื้อหำเกีย่ วกับควำมปลอดภัย
ของผูป้ ว่ ย เช่น ในรำยวิชำบทนำทำงคลินิก
2. มีระบบหรือกลไกทีป่ ระกันควำมปลอดภัยของผูป้ ว่ ยใน
กำรเรียนกำรสอนทำงคลินิก เช่น กำรฝึกทักษะในหุ่นหรือ
ผูป้ ว่ ยจำลอง กำรฝึกปฏิบตั ภิ ำยใต้กำรกำกับดูแลของผูม้ ี
ประสบกำรณ์ ระบบประกันคุณภำพโรงพยำบำล เป็ นต้น
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Q 2.5.1 scientific, technological and clinical
developments

พ 2.5.1 พัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก

รำยงำนกำรปรับแก้มคอ.2, 3, 4 ทีต่ อบสนองต่อกำร
เปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และคลินิก

Q 2.5.2 current and anticipated needs of the
society and the health care system

พ 2.5.2 ควำมต้องกำรของสังคมและระบบบริบำลสุขภำพทัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนำคต

รำยงำนกำรปรับแก้มคอ.2, 3, 4 ทีต่ อบสนองต่อควำม
ต้องกำรของสังคมและระบบบริบำลสุขภำพทัง้ ในปจั จุบนั
และอนำคต

Q 2.5.3 every student has early patient contact
gradually including participation in patient care

พ 2.5.3 นิสติ นักศึกษำทุกคนได้ดแู ล/ฝึกปฏิบตั กิ บั ผูป้ ว่ ยตัง้ แต่
ช่วงต้นของหลักสูตร และมีสว่ นร่วมในกำรบริบำลผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้
เป็ นลำดับ

1. มคอ.2, 3, 4 (ถ้ำมี) ทีร่ ะบุเนื้อหำเกีย่ วกับกำรฝึกปฎิบตั ิ
กับผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ชนั ้ ปรีคลินิกและได้มสี ว่ นร่วมในกำรบริบำล
ผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ เป็ นลำดับ
2. หลักฐำนแสดงถึงประสบกำรณ์กำรเรียนรูข้ องนิสติ
นักศึกษำ เช่น รำยงำนผูป้ ว่ ย, academic progress report,
portfolio เป็ นต้น
(ถ้ำมี)

Q 2.5.4 structure the different components of
clinical skills training according to the stage of
the study programme

พ 2.5.4 จัดโครงสร้ำงองค์ประกอบต่ำงๆ ของกำรฝึกทักษะทำง
คลินิกให้ตรงตำมระยะของกำรศึกษำ

มคอ. 2, 3, 4(ถ้ำมี)ทีร่ ะบุเนื้อหำผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำร
สอนและกำรประเมินทักษะทำงคลินิกในแต่ละระยะของ
กำรศึกษำ ได้แก่ กำรสัมภำษณ์ประวัติ กำรตรวจร่ำงกำย
กำรสือ่ สำร กำรทำหัตถกำร กำรสืบค้นและกำรตัดสินใจ
ทำงคลินิก กำรสังกำรรั
่
กษำ กำรดูแลในภำวะฉุกเฉิน กำร

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
บำบัดและบริบำล

34

Subarea 2.6 Curriculum Structure,
Composition and Duration
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 2.6 หลักสูตร: โครงสร้าง องค์ประกอบ
และรอบเวลา
สถำบันต้อง

B 2.6.1describe the content,extent and
sequencing of courses and other curricular
elements to ensure appropriate coordination
between basic biomedical,behavioural and social
and clinical subjects

ม 2.6.1 อธิบำยเนื้อหำ ขอบเขต ลำดับและควำมต่อเนื่องของ
รำยวิชำและส่วนประกอบอื่นๆ ของหลักสูตร เพื่อทำให้เชื่อมันได้
่
ว่ำมีกำรเชื่อมโยงอย่ำงเหมำะสมระหว่ำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
พืน้ ฐำน พฤติกรรมศำสตร์ สังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์คลินิก

The medical school should in the curriculum

สถำบันควรจัดหลักสูตรที่

Q 2.6.1ensure horizontal integration of
associated sciences,disciplines and subjects

พ 2.6.1 ทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำมีกำรบูรณำกำรในแนวรำบของศำสตร์ มคอ. 2 และ 3 ทีแ่ สดงถึงรำยวิชำหรือวิธกี ำรเรียนกำรสอน
สำขำวิชำ และรำยวิชำทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีเ่ ป็ นบูรณำกำรในแนวรำบระหว่ำงศำสตร์ทำงปรีคลินิก
และบูรณำกำรในแนวรำบระหว่ำงศำสตร์หรือสำขำวิชำทำง
คลินิก

Q 2.6.2 ensure vertical integration of the clinical
sciences with the basic biomedical and the
behavioural and social sciences

พ 2.6.2 ทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำมีกำรบูรณำกำรในแนวตัง้ ของ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิกร่วมกับวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
พืน้ ฐำนตลอดจนพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์

Q 2.6.3allow optional (elective)content and
define the balance between the core and
optional contents part of the educational
programme

พ 2.6.3 เปิ ดโอกำสให้มรี ำยวิชำเลือก และกำหนดสัดส่วนระหว่ำง มคอ.2 และ 3 ทีแ่ สดงถึงรำยวิชำเลือก และเป็ นไปตำม
รำยวิชำหลักและรำยวิชำเลือกในหลักสูตรให้สมดุล
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี

หลักฐำนทีแ่ สดงถึงควำมเชื่อมโยงอย่ำงเหมำะสมระหว่ำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์พน้ื ฐำน พฤติกรรมศำสตร์
สังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก

มคอ.2 และ 3 ทีแ่ สดงถึงรำยวิชำหรือวิธกี ำรเรียนกำรสอนที่
เป็ นบูรณำกำรในแนวตัง้ ระหว่ำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
คลินิกร่วมกับวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พน้ื ฐำนตลอดจน
พฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์
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Q 2.6.4 describe the interface with
complementary medicine

พ 2.6.4 อธิบำยควำมเกีย่ วพันของกำรแพทย์แผนปจั จุบนั กับ
กำรแพทย์แบบเติมเต็มเช่น กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์แบบ
ตะวันออก กำรแพทย์ทำงเลือก เป็ นต้น

Subarea 2.7 Programme Management
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 2.7การบริหารจัดการหลักสูตร
สถำบันต้อง

B 2.7.1 have a curriculum committee, which
under the governance of the academic
leadership (the dean) has the responsibility and
authority for planning and implementing the
curriculum to secure its intended educational
outcomes

ม 2.7.1 มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรซึง่ ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำก
ผูน้ ำสถำบัน (คณบดี) โดยให้มอี ำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
ในกำรวำงแผนและดำเนินกำรหลักสูตร เพื่อทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำ
บัณฑิตบรรลุผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำทีพ่ งึ ประสงค์

คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ

B 2.7.2 in its curriculum committee ensure
representation of staff and students

ม 2.7.2 มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรทีม่ ผี แู้ ทนของอำจำรย์
และนิสติ นักศึกษำ

คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ

The medical school should

สถำบันควร

Q 2.7.1through its curriculum committee plan
and implement innovations in the curriculum

พ 2.7.1 มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรวำงแผนและ รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรที่
นำนวัตกรรมกำรศึกษำมำใช้ในหลักสูตร
แสดงถึงกำรวำงแผนและนำนวัตกรรมกำรศึกษำมำใช้ใน
หลักสูตร รวมถึงผลกำรดำเนินงำนตำมแผนดังกล่ำว

Q 2.7.2 in its curriculum committee include
representatives of other relevant stakeholders

พ 2.7.2 กำหนดให้มผี แู้ ทนจำกผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำคัญอื่นๆ*
เป็ นกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
(*ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำคัญอื่นๆ อำจประกอบด้วย ผูม้ สี ว่ นร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ ผูแ้ ทนของโรงพยำบำลร่วมผลิต ผูแ้ ทน
บัณฑิต ผูแ้ ทนของสหสำขำ ผูแ้ ทนภำคประชำชน ผูแ้ ทนชุมชน)

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) ทีร่ ะบุรำยวิชำหรือเนื้อหำที่
กล่ำวถึงกำรแพทย์แบบเติมเต็ม เช่น กำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์แบบตะวันออก กำรแพทย์ทำงเลือก เป็ นต้น

คำสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรทีม่ ผี แู้ ทนจำกผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียทีส่ ำคัญอื่นๆ
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B 2.8.1ensure operation linkage between the
educational programme and the subsequent
stages of training or practice after graduation

ม 2.8.1 ทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำมีกำรดำเนินกำรเพื่อเชื่อมโยงระหว่ำง
หลักสูตรและกำรฝึกอบรมหรือเวชปฏิบตั ภิ ำยหลังจำกจบ
กำรศึกษำ

1. คุณลักษณะของบัณฑิตตำม มคอ.2 ทีส่ อดคล้องกับ
มคอ. 1 และเกณฑ์มำตรฐำนผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรม
ของแพทยสภำและนโยบำยสุขภำพของประเทศ
2. ผลสัมฤทธิของบั
์ ณฑิต และรำยงำนกำรติดตำมบัณฑิต
และควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีเ่ ชื่อมโยงกับหลักฐำนที่
1

The medical school should ensure that the
curriculum committee

สถำบันต้องทำให้เชื่อมันได้
่ ว่ำคณะกรรมกำรหลักสูตร

Q 2.8.1seeks input from the environment in
which graduates will be expected to work ,and
modify the programme accordingly

พ 2.8.1 ได้แสวงหำข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีบ่ ณ
ั ฑิต รำยงำนกำรสัมมนำปรับปรุงหลักสูตรทีใ่ ช้ขอ้ มูลจำก
แพทย์จะไปปฏิบตั งิ ำนเพื่อนำมำปรับปรุงหลักสูตร
สภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีบ่ ณ
ั ฑิตแพทย์จะไปปฏิบตั งิ ำน

Q 2.8.2considers programme modification in
response to opinions in the community and
society

พ 2.8.2 ได้พจิ ำรณำปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อควำม
คิดเห็นของชุมชนและสังคม

รำยงำนกำรสัมมนำปรับปรุงหลักสูตรทีใ่ ช้ขอ้ มูลจำก
ข้อคิดเห็นของชุมชนและสังคม
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 2.1

 Framework of the programme in this document is used synonymously withcurriculum.
 Overall curriculum in this document refers to the specification of the educational programme, including a statement of the intended educational outcomes (cf.1.3),
the content/syllabus (cf. 2.2-2.6), learning experiences and processes of the programme. The curriculum should set out what knowledge, skills, and attitudes the
student will achieve. Also, the curriculum would include a description of the planned instructional and learning methods and assessment methods (cf. 3.1).
Curriculum description would sometimes include models based on disciplines, organ systems, clinical problems/tasks or disease patterns as well as models
based on modular or spiral design. The curriculum would be based on contemporary learning principles.

 Instructional/ learning methods would encompass lectures, small-group teaching, problem-based or case-based learning, peer assisted learning, practicals,
laboratory exercises, bed-side teaching, clinical demonstrations, clinical skills laboratory training, field exercises in the community and web-based instruction.

 Principles of equality mean equal treatment of staff and students irrespective of gender, ethnicity, religion, sexual orientation, socio-economic status, and taking
intoaccount physical capabilities.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 2.2

 To teach the principles of scientific method, medical research methods and evidence-based medicine requires scientific competencies of teachers. This training
would be a compulsory part of the curriculum and would include that medical students conduct or participate in minor research projects.

 Evidence-based medicine means medicine founded on documentation, trials and accepted scientific results.
 Elements of original or advanced research would include obligatory or elective analytic and experimental studies, thereby fostering the ability to participate in
thescientific development of medicine as professionals and colleagues.
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 2.3
 The basic biomedical sciences would - depending on local needs, interests and traditions - include anatomy, biochemistry, biophysics, cell biology, genetics,
immunology, microbiology (including bacteriology, parasitology and virology), molecular biology, pathology, pharmacology and physiology.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 2.4

 Behavioural and social sciences would -depending on local needs, interests and traditions - include biostatistics, community medicine, epidemiology, global
health, hygiene, medical anthropology, medical psychology, medical sociology, public health and social medicine.

 Medical ethics deals with moral issues in medical practice such as values, rights and responsibilities related to physician behavior and decision making.
 Medical jurisprudence deals with the laws and other regulations of the health care delivery system, of the profession and medical practice, including the
regulations of production and use of pharmaceuticals and medical technologies (devices, instruments, etc.).

 The identification and incorporation of the behavioural and social sciences, medical ethics and medical jurisprudence would provide the knowledge, concepts,

methods, skills and attitudes necessary for understanding socio-economic, demographic and cultural determinants of causes, distribution and consequences of
health problems as well as knowledge about the national health care system and patients’ rights. This would enable analysis of health needs of the community
and society, effective communication, clinical decision making and ethical practices.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 2.5

 The clinical sciences would - depending on local needs, interests and traditions - include anaesthetics, dermatology, diagnostic radiology, emergency medicine,
general practice/family medicine, geriatrics, gynaecology& obstetrics, internal medicine (with subspecialties), laboratory medicine, medical technology, neurology,
neurosurgery, oncology & radiotherapy, ophthalmology, orthopaedic surgery, oto-rhino-laryngology, paediatrics, palliative care, physiotherapy, rehabilitation
medicine, psychiatry, surgery (with subspecialties) and venereology (sexually transmitted diseases). Clinical sciences would also include a final module
preparing for pre-registration-training/internship.

 Clinical skills include history taking, physical examination, communication skills, procedures and investigations, emergency practices, and prescription and
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treatment practices.








Professional skills would include patient management skills, team-work/team leadership skills and inter-professional training.
Appropriate clinical responsibility would include activities related to health promotion, disease prevention and patient care.
A reasonable part would mean about one third of the programme.
Planned contact with patients would imply consideration of purpose and frequency sufficient to put their learning into context.
Time spent in training includes clinical rotations and clerkships.
Major clinical disciplines would include internal medicine (with subspecialties), surgery (with subspecialties), psychiatry, general practice/family medicine,
gynaecology& obstetrics and paediatrics.

 Patient safety would require supervision of clinical activities conducted by students.
 Early patient contact would partly take place in primary care settings and would primarily include history taking, physical examination and communication.
 Participation in patient care would include responsibility under supervision for parts of investigations and/or treatment to patients, which could take place in

relevant community settings.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 2.6

 Examples of horizontal (concurrent) integration would be integrating basic sciences such as anatomy, biochemistry and physiology or integrating disciplines of
medicine and surgery such as medical and surgical gastroenterology or nephrology and urology.

 Examples of vertical (sequential) integration would be integrating metabolic disorders and biochemistry or cardiology and cardio-vascular physiology.
 Core and optional (elective) content refers to a curriculum model with a combination of compulsory elements and electives or special options.
 Complementary medicine would include unorthodox, traditional or alternative practices.
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 2.7


The authority of the curriculum committee would include authority over specific departmental and subject interests, and the control of the curriculum within
existing rules and regulations as defined by the governance structure of the institution and governmental authorities. The curriculum committee would allocate
the granted resources for planning and implementing methods of teaching and learning, assessment of students and course evaluation (cf. 8.3).
 Other stakeholders, cf. 1.4, annotation.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 2.8
 The operational linkage implies identifying health problems and defining required educational outcomes. This requires clear definition and description of the
elements of the educational programmes and their interrelations in the various stages of training and practice, paying attention to the local, national, regional
and global context. It would include mutual feedback to and from the health sector and participation of teachers and students in activities of the health team.
Operational linkage also implies constructive dialogue with potential employers of the graduates as basis for career guidance.

 Subsequent stages of education would include postgraduate medical education (preregistration education, vocational/professional education and
specialist/subspecialist or expert education, cf. 1.1, annotation ) and continuing professional development(CPD)/continuing medical education (CME).
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Area 3: Assessment of Students
องค์ประกอบที่ 3 : การประเมินผลนิ สิตนักศึกษา
WFME Global standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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Subarea 3.1 Assessment Methods
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 3.1 วิ ธีการประเมิ นผล
สถาบันต้อง

B 3.1.1 define,state and publish the
principles,methods and practices used for
assessment of its students, including the criteria
for setting pass marks,grade boundaries and
number of allowed retakes

ม 3.1.1 กาหนด ระบุ และเผยแพร่หลักการ วิธกี าร
และวิธปี ฏิบตั ิ ทีใ่ ช้ในการประเมินผลนิสติ นักศึกษา ซึง่
รวมถึงการกาหนดเกณฑ์สอบผ่าน การตัดเกรด และ
เงื่อนไขการสอบซ่อม

มคอ.3 ทีน่ ิสติ นักศึกษาได้รบั รูถ้ งึ วิธกี าร และวิธปี ฏิบตั ทิ ใ่ี ช้ในการ
ประเมินผลรวมถึงการกาหนดเกณฑ์สอบผ่าน การตัดเกรด และ
เงื่อนไขการสอบซ่อมของแต่ละรายวิชา

B 3.1.2ensure that assessments cover
knowledge,skills and attitudes

ม 3.1.2 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่า การประเมินผลครอบคลุม
ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ

มคอ.2 ทีม่ ี curriculum mapping ครอบคลุมการประเมินผลทัง้ ด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ

B 3.1.3use a wide range of assessment methods
and formats according to their “assessment utility”

ม 3.1.3 ใช้วธิ กี ารและเครื่องมือในการประเมินผลที่
หลากหลายตรงตามหลักการประเมิน*
(*a combination of validity, reliability, education
impact, acceptability and efficiency of the
assessment methods and formats)

มคอ.3 ทีก่ าหนดวิธกี ารและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลของแต่
ละรายวิชาตรงตามหลักการใช้วธิ กี ารประเมินโดยคานึงถึง ความ
เทีย่ ง ความตรง ผลกระทบต่อการศึกษา การยอมรับ ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบและวิธกี ารประเมิน

B 3.1.4 ensure that methods and results of
assessments avoid conflicts of interest

ม 3.1.4 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าวิธกี ารและผลการประเมิน
ปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน

มีระบบ กลไก และการบริหารจัดการการประเมินผลในรูปแบบของ
คณะกรรมการซึง่ แสดงให้เห็นว่าไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน

B 3.1.5ensure that assessment are open to
scrutiny by external expertise

ม 3.1.5 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าการประเมินผลมีความโปร่งใส มีหลักฐานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลที่
และสามารถตรวจสอบได้จากผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
สามารถเรียกตรวจสอบได้
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B 3.1.6 use a system for appeal of assessment
results

ม 3.1.6 มีระบบอุทธรณ์ผลการประเมิน

มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการอุทธรณ์ผลการประเมิน

The medical school should

สถาบันควร

Q 3.1.1document and evaluate the reliability and
validity of assessment methods

พ 3.1.1 มีหลักฐานและการประเมินความเทีย่ งและ
ความตรงของวิธกี ารประเมินผล(ทุกรายวิชา)

มีหลักฐานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลที่
ระบุถงึ ความเทีย่ งและความตรงของวิธกี ารประเมินผลทีใ่ ช้ทุก
รายวิชา

Q 3.1.2 incorporate new assessment methods
where appropriate

พ 3.1.2 นาวิธกี ารประเมินผลแบบใหม่มาใช้ตามความ
เหมาะสม

มีหลักฐานการนาวิธกี ารประเมินผลแบบใหม่มาใช้ตามความ
เหมาะสม

Subarea 3.2 Relation between Assessment and
Learning
The medical school must use assessment
principles, methods and practices that

องค์ประกอบย่อยที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ประเมิ นผลและการเรียนรู้
สถาบันต้องใช้หลักการและวิธกี ารประเมินผลซึง่

B 3.2.1 are clearly compatible with intended
educational outcomes and instructional methods

ม 3.2.1 สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาทีพ่ งึ
ประสงค์และรูปแบบการสอนอย่างชัดเจน

1. มคอ.3
2. Table of specification ของการประเมินผลการเรียนรูใ้ นแต่ละ
รายวิชา

B 3.2.2ensure that the intended educational
outcomes are met by the students

ม 3.2.2ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่านิสติ นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์
ทางการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์

มีการกาหนดเกณฑ์ผ่านสาหรับการประเมินแต่ละครัง้ ทีส่ อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

B 3.2.3promote student learning

ม 3.2.3 ส่งเสริมการเรียนรูข้ องนิสติ นักศึกษา

1. มคอ.3, 4 ของบางรายวิชาทีแ่ สดงถึงการประเมินความก้าวหน้า
และให้ผลป้อนกลับของนิสติ นักศึกษา
2. มีระบบประเมินตนเองของนิสติ นักศึกษา (ถ้ามี)
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B 3.2.4 provide an appropriate balance of
formative and summative assessment to guide
both learning and decisions about academic
progress

ม 3.2.4จัดให้มคี วามสมดุลทีเ่ หมาะสมระหว่างการ
ประเมินความก้าวหน้า และการประเมินผลแบบรวบ
ยอดเพื่อเป็ นแนวทางในการเรียนรูแ้ ละตัดสิน
ความก้าวหน้าของนิสติ นักศึกษา

หลักฐานทีแ่ สดงถึงความสมดุลทีเ่ หมาะสมระหว่างการประเมิน
ความก้าวหน้า* และการประเมินผลแบบรวบยอด (ทัง้ ด้านความรู้
ทักษะ และเจตคติ) เพื่อเป็ นแนวทางในการเรียนรูแ้ ละตัดสิน
ความก้าวหน้าของนิสติ นักศึกษา
(*การประเมินความก้าวหน้าเช่น progress test, portfolio เป็ นต้น)

The medical school should

สถาบันควร

Q 3.2.1 adjust the number and nature of
examinations of curricular elements to encourage
both acquisition of the knowledge base and
integrated learning

พ 3.2.1 ปรับจานวนลักษณะและเนื้อหาของข้อสอบ
Table of specification และข้อสอบทีบ่ รู ณาการของทุกรายวิชา
เพื่อส่งเสริมให้นิสติ นักศึกษามีความรูแ้ ละเกิดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ

Q 3.2.2 ensure timely, specific,constructive and
fair feedback to students on basis of assessment
results

พ 3.2.2 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่า ได้มกี ารนาผลการประเมิน
ไปป้อนกลับแก่นิสติ นักศึกษาอย่างจาเพาะ สร้างสรรค์
เป็ นธรรม และทันกาล

หลักฐานทีแ่ สดงถึงการป้อนกลับของผลการประเมินทีจ่ าเพาะ
สร้างสรรค์ เป็ นธรรม และทันกาลแก่นิสติ นักศึกษา

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 3.1

 Assessment methods used would include consideration of the balance between formative and summative assessment, the number of examinations and other
tests, the balance between different types of examinations (written and oral), the use of normative and criterion-referenced judgements, and the use of personal
portfolio and log-books and special types of examinations, e.g. objective structured clinical examinations (OSCE) and mini clinical evaluation exercise (MiniCEX).
It would also include systems to detect and prevent plagiarism.

 “Assessment utility” is a term combining validity, reliability, educational impact, acceptability and efficiency of the assessment methods and formats.
 Evaluate and document the reliability and validity of assessment methods would require an appropriate quality assurance process of assessment practices.
 Use of external examiners may increase fairness, quality and transparency ofassessments.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 3.2
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 Assessment principles, methods and practices refer to assessment of student achievement and would include assessment in all domains: knowledge, skills and
attitudes.

 Decision about academic progress would require rules of progression and their relationship to the assessment process.
 Adjustment of number and nature of examinations would include consideration of avoiding negative effects on learning. This would also imply avoiding the need
for students to learn and recall excessive amounts of information and curriculum overload.

 Encouragement of integrated learning would include consideration of using integrated assessment, while ensuring reasonable tests of knowledge of individual
disciplines or subject areas.

Area 4:Students
องค์ประกอบที่ 4 : นิ สิตนักศึกษา
WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

46

Subarea 4.1 Admission Policy and Selection
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 4.1 นโยบายรับเข้าและการ
คัดเลือกนิ สิตนักศึกษา
สถาบันต้อง

B 4.1.1 formulate and implement an admission
policy based on principles of objectivity,including a
clear statement on the process of selection of
students

ม 4.1.1 กาหนดนโยบายรับเข้าตามวัตถุประสงค์ รวมทัง้
จัดทาระเบียบการเกีย่ วกับขัน้ ตอนการคัดเลือกทีช่ ดั เจน
และนาไปปฏิบตั ิ

มคอ.2 และประกาศของสถาบันในการรับและการคัดเลือกนิสติ
นักศึกษา

B 4.1.2 have a policy and implement a practice for
admission of disable students

ม 4.1.2 กาหนดนโยบายและดาเนินการเกีย่ วกับการรับผู้
พิการเข้าศึกษา

มคอ.2 และประกาศของสถาบันในการรับและการคัดเลือกนิสติ
นักศึกษา

B 4.1.3have a policy and implement a practice for
transfer of students from other programmes and
institutions

ม 4.1.3 กาหนดนโยบายและดาเนินการเกีย่ วกับการ
โอนย้ายนิสติ นักศึกษาระหว่างหลักสูตรและสถาบัน

มคอ.2 และระเบียบของมหาวิทยาลัยในการโอนย้ายนิสติ
นักศึกษาระหว่างหลักสูตรหรือสถาบัน

The medical school should

สถาบันควร

Q 4.1.1state the relationship between selection and พ 4.1.1 ระบุความสัมพันธ์ระหว่างการคัดเลือกนิสติ
the mission of the school, the educational
นักศึกษา และพันธกิจของสถาบัน โปรแกรมการศึกษา
programmeand desired qualities of graduates
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิต

1. ประกาศรับสมัคร (คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร, หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารคัดเลือก)
2. พันธกิจของสถาบัน
3. มคอ.2 (โปรแกรมการศึกษา และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ของบัณฑิต)
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(เป็ นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานข้อที่ 1 และ
ข้อที่ 2 กับข้อที่ 3)

พ 4.1.2 ทบทวนนโยบายการรับเข้าเป็ นระยะ

หลักฐานแสดงการทบทวนนโยบายโดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ เช่น
1.รายงานการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุม
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ
2. นโยบายและแผนการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
กองทัพไทยกทม. และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น การ
จัดสรรจานวน และการแบ่งเขตพืน้ ที)่
3. รายงานการประชุมกรรมการประจาสถาบัน/กรรมการ
คัดเลือกผูเ้ ข้าเรียน
4. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในประเด็นที่
เกีย่ วข้อง
5. รายงานการประชุมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

Q 4.1.3 use a system for appeal of admission
decisions

พ 4.1.3 มีระบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกนิสติ นักศึกษา

กลไกการอุทธรณ์ หรือระบบการจัดการความเสีย่ งด้าน
การศึกษาทีเ่ กีย่ วกับการรับเข้า
เช่น ประกาศหลักการรับสมัครและข้อกาหนดในการอุทธรณ์

Subarea 4.2 Student Intake
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 4.2 นิ สิตนักศึกษาที่รบั เข้า
สถาบันต้อง

B 4.2.1 define the size of student intake and relate
it to its capacity at all stages of the programme

ม 4.2.1 ระบุจานวนนิสติ นักศึกษาทีจ่ ะรับได้ตามศักยภาพ
ทุกระยะการศึกษา (เป็ นไปตามเกณฑ์แพทยสภา)
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Q 4.1.2 periodically review the admission policy

1. ผลการตรวจรับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตาม
เกณฑ์ขอ้ บังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณารับรอง
หลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและเกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิ ดดาเนินการ/ปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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2. ประกาศทีร่ ะบุจานวนนิสติ นักศึกษาทีร่ บั ได้ในแต่ละปี

สถาบันควร

Q 4.2.1 periodically review the size and nature of
student intake in consultation with other relevant
stakeholders and regulate it to meet the health
needs of the community and society

พ 4.2.1 ทบทวนจานวนและคุณสมบัตขิ องนิสติ นักศึกษาที่
รับเข้า โดยปรึกษาหารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าคัญ
อื่นๆ* และกากับให้เป็ นไปตามความต้องการด้านสุขภาพ
ของชุมชนและสังคม
(*ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย
คณะกรรมการกาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับ Global aspects of human
resources for health เช่น การขาดแคลนและการกระจาย
ทีไ่ ม่เหมาะสมของแพทย์ การจัดตัง้ โรงเรียนแพทย์ใหม่
และการย้ายทีข่ องแพทย์)

Subarea 4.3 Student Counselling and Support
The medical school and/or the University must

องค์ประกอบย่อยที่ 4.3 การสนับสนุนและให้
คาปรึกษานิ สิตนักศึกษา
สถาบัน และ/หรือมหาวิทยาลัยต้อง

B 4.3.1 have a system for academic counselling of
its student population

ม 4.3.1 มีระบบการให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสติ
นักศึกษา

1. คาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
2. ระบบอาจารย์ทป่ี รึกษา

B 4.3.2offer a programme of student support,
addressing social, financial and personal needs

ม 4.3.2 มีบริการทีใ่ ห้การสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสติ
นักศึกษา ในด้านความต้องการทางสังคม การเงิน และ
ความต้องการส่วนตัว

1. คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการกิจการนิสติ นักศึกษา
2. คาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
3. รายงานการจัดสรรหอพักหรือทุนการศึกษาในแต่ละปี
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The medical school should

มติของคณะกรรมการประจาสถาบันเกีย่ วกับจานวนและ
คุณสมบัตขิ องนิสติ นักศึกษาโดยอ้างถึง
1. นโยบายและแผนการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
กองทัพไทยกทม. และหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น การ
จัดสรรจานวน และการแบ่งเขตพืน้ ที)่ หรือ
2. ข้อเสนอแนะจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในประเด็นที่
เกีย่ วข้องหรือ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หรือ
4. ผลการศึกษา/วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

WFME Global Standards
Standards
B 4.3.3 allocate resources for student support

B 4.3.4 ensure confidentiality in relation to
counselling and support

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

ม 4.3.3 จัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสติ แผนการดาเนินการด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
นักศึกษา
เพื่อสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสติ นักศึกษา รวมถึงผลการ
ดาเนินงาน เช่น กองทุนสนับสนุนภายใน/ภายนอกสถาบัน เป็ น
ต้น
ม 4.3.4 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่ามีการรักษาความลับในการให้
ระบบบริหารความเสีย่ งด้านการศึกษา ในด้านการรักษา
ั
คาปรึกษาและสนับสนุน/ช่วยเหลือนิสติ นักศึกษา
ความลับ เกีย่ วกับการดูแลปญหาสุ
ขภาพกาย จิต หรือปญั หา
ส่วนตัวอื่นๆ ของนิสติ นักศึกษา
สถาบันควรจัดให้มบี ริการให้คาปรึกษาทางวิชาการซึง่
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The medical school should provide academic
counselling that
Q 4.3.1 is based on monitoring of student progress พ 4.3.1 คานึงถึงการติดตามความก้าวหน้าของนิสติ
นักศึกษา

Q 4.3.2 includes career guidance and planning

พ 4.3.2 รวมถึงการแนะแนวและการวางแผนวิชาชีพ

Subarea 4.4 STUDENT REPRESENTATION
The medical school must
formulate and implement a policy on student
representation and appropriate participation in

องค์ประกอบย่อยที่ 4.4 ผูแ้ ทนนิสติ นักศึกษา
สถาบันต้อง
กำหนดนโยบำยและดำเนินกำรในเรื่องกำรมีนิสติ นักศึกษำ
เป็ นตัวแทนและมีสว่ นร่วมทีเ่ หมำะสมใน

B 4.4.1mission statement

ม 4.4.1 กำรกำหนดพันธกิจ

1. คาสังแต่
่ งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
2. ระบบบริหารความเสีย่ งด้านการศึกษา เกีย่ วกับนิสติ
นักศึกษาทีม่ ปี ญั หาด้านวิชาการ เช่น มีบนั ทึกประจาตัวนิสติ
นักศึกษาทีร่ ายงานผลการเรียน จุดเด่น ข้อจากัด หรือข้อสังเกต
อื่นๆ
หลักฐานการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการให้ความรูแ้ ละ
คาแนะนาเกีย่ วกับอนาคตทางวิชาชีพ

1. เอกสำรคำสังแต่
่ งตัง้ กรรมกำรบริหำรหลักสูตรทีม่ ผี แู้ ทนนิสติ
นักศึกษำเป็ นกรรมกำร
2. เอกสำรคำสังแต่
่ งตัง้ กรรมกำรอื่นๆ ทีม่ ผี แู้ ทนนิสติ นักศึกษำ
เป็ นกรรมกำร
3. รำยงำนกำรประชุมกำรมีสว่ นร่วมและบทบำทของผูแ้ ทน
นิสติ นักศึกษำในส่วนต่ำงๆ ในข้อ ม 4.4.1-5

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

B 4.4.2 design of the programme
B 4.4.3 management of the programme

ม 4.4.2กำรออกแบบหลักสูตร
ม 4.4.3 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

B 4.4.4 evaluation of the programme
B 4.4.5 other matters relevant to students
Quality development standard:
The medical school should
Q 4.4.1 encourage and facilitate student activities
and student organisations

ม 4.4.4 กำรประเมินหลักสูตร
ม 4.4.5เรื่องอื่นๆทีส่ ำคัญทีม่ ผี ลต่อนิสติ นักศึกษำ
สถำบันควร
พ 4.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนิสติ นักศึกษำ
และองค์กำรนิสติ นักศึกษำ

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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เอกสำรทีแ่ สดงถึงนโยบำยและกำรดำเนินงำนของสถำบันที่
ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของนิสติ นักศึกษำและองค์กำร
นิสติ นักศึกษำ เช่น
กำรส่งเสริมด้ำนกำรจัดกำรกิจกรรม ด้ำนกำรเงิน เป็ นต้น

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 4.1
 Admission policy would imply adherence to possible national regulation as well as adjustments to local circumstances. If the medical school does not control
admission policy, it would demonstrate responsibility by explaining relationships and drawing attention to consequences, e.g. imbalance between intake and
teaching capacity.
 The statement on process of selection of students would include both rationale and methods of selection such as secondary school results, other relevant
academic or educational experiences, entrance examinations and interviews, including evaluation of motivation to become doctors. Selection would also take
into account the need for variations related to diversity of medical practice.
 Policy and practice for admission of disabled students will have to be in accordance with national law and regulations.
 Transfer of students would include medical students from other medical schools and students from other study programmes.
 The health needs of the community and society would include consideration of intake according to gender, ethnicity and other social requirements (socio-cultural
and linguistic characteristics of the population), including the potential need of a special recruitment, admission and induction policy for underprivileged students
and minorities.
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 4.2
 Decisions on student intake would imply necessary adjustment to national requirements for medical workforce. If the medical school does not control student
 intake, it would demonstrate responsibility by explaining relationships and drawing attention to consequences, e.g. imbalance between intake and teaching
capacity.
 Other stakeholders, cf. 1.4, annotations.
 The health needs of the community and society would include consideration of intake according to gender, ethnicity and other social requirements (socio-cultural
and linguistic characteristics of the population), including the potential need of a special recruitment, admission and induction policy for underprivileged students
and minorities. Forecasting the health needs of the community and society for trained physicians includes estimation of various market and demographic forces
as well asthe scientific development and migration patterns of physicians.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 4.3

 Academic counselling would include questions related to choice of electives, residence preparation and career guidance. Organisation of the counselling would
include appointing academic mentors for individual students or small groups of students.

 Addressing social, financial and personal needs would mean support in relation to social and personal problems and events, health problems and financial
matters, and would include access to health clinics, immunisationprogrammes and health/disability insurance as well as financial aid services in forms of
bursaries, scholarships and loans.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 4.4

 Participation of student representatives would include student self governance and representation on the curriculum committee, other educational committees,
scientific and other relevant bodies as well as social activities and local health care projects (cf. B 2.7.2).

 To facilitate student activities would include consideration of providing technical and financial support to student organisations.
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Area 5 : Academic Staff/Faculty
องค์ประกอบที่ 5 : บุคลากรด้านวิ ชาการ/คณาจารย์
WFME Global Standards

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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Standards

มาตรฐาน

Subarea 5.1 Recruitment and Selection Policy
The medical school must formulate and implement
a staff recruitment and selection policy which

องค์ประกอบย่อยที่ 5.1 นโยบายการสรรหาและการ
คัดเลือก
สถาบันต้องกาหนดนโยบายดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรซึง่

B 5.1.1 outlines the type, responsibilities and
balance of the academic staff/faculty of the basic
biomedical sciences, the behavioural and social
sciences and the clinical sciences required to
deliver the curriculum adequately, including the
balance between medical and non-medical
academic staff, the balance between full-time and
part-time academic staff, and the balance between
academic and non-academic staff

ม 5.1.1 ระบุประเภทความรับผิดชอบและความสมดุลของ
บุคลากรในหัวข้อต่อไปนี้
- ความสมดุลของอาจารย์*ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พืน้ ฐาน ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกทีต่ อ้ งการเพื่อการดาเนินการ
สอนในหลักสูตรอย่างพอเพียง
- ความสมดุลระหว่างอาจารย์ทเ่ี ป็นแพทย์และไม่เป็ น
แพทย์
- ความสมดุลระหว่างอาจารย์เต็มเวลา อาจารย์ไม่เต็ม
เวลา และอาจารย์พเิ ศษ
- ความสมดุลระหว่างอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
(*อาจารย์ รวมถึง อาจารย์ อาจารย์พเิ ศษทีม่ หี น้าที่
สอนในหลักสูตรเป็ นประจา อาจได้รบั การแต่งตัง้ หรือไม่
ได้รบั การแต่งตัง้ ก็ได้)

1. รายงานการรับรองการขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรของแพทย
สภาโดยระบุจานวน และคุณวุฒขิ องอาจารย์
2.แผนการจัดสรรอัตรากาลังบุคลากรทีแ่ สดงให้เห็นว่าจานวน
และประเภทของบุคลากรเหมาะสมกับภาระงานการบริหาร
หลักสูตร
3. โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ ทีร่ ะบุจานวนบุคลากรใน
แต่ละส่วนงาน ซึง่ แสดงถึงความสมดุลของบุคลากรแต่ละด้าน
และปริมาณงาน

B 5.1.2 addresses criteria for scientific, educational
and clinical merit, including the balance between
teaching, research and service qualifications

ม 5.1.2 คานึงถึงเกณฑ์คุณสมบัต*ิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน
การสอน และด้านคลินิก รวมทัง้ ให้มคี วามสมดุลระหว่าง
การสอน การวิจยั และการบริการ

1. แผนการจัดสรรอัตรากาลังบุคลากรทีแ่ สดงให้เห็นว่าจานวน
และประเภทของบุคลากรเหมาะสมกับภาระงานการบริหาร
หลักสูตร

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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(*เกณฑ์คุณสมบัติ ครอบคลุมถึงคุณวุฒ ิ ประสบการณ์
วิชาชีพ ผลงานวิจยั รางวัลด้านการสอน และการยอมรับ
จากผูร้ ่วมงาน)

2.เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ทม่ี คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับความ
ต้องการของภาระงานในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง

B 5.1.3 specifies and monitors the responsibilities
of its academic staff/faculty of the basic biomedical
sciences, the behavioural and social sciences and
the clinical sciences

ม 5.1.3 กาหนดและกากับความรับผิดชอบในหน้าทีข่ อง
อาจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐาน ด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก

ภาระงานรายบุคคล และผลการประเมินตามภาระงาน หรือ
ตัวชีว้ ดั รายบุคคล

The medical school should in its policy for staff
recruitment and selection take into account criteria
such as

สถาบันควรมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
โดยคานึงถึงเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

Q 5.1.1 relationship to its mission, including
significant local issues

พ 5.1.1 ความสอดคล้องต่อพันธกิจขององค์กร และ
ประเด็นสาคัญ*ตามบริบทของท้องถิน่
(*ประเด็นสาคัญได้แก่เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา และ
หัวข้ออื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง)

แผนการจัดสรรอัตรากาลังของบุคลากรทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ
ขององค์กรและบริบทของท้องถิน่ เช่น บุคลากรทีม่ ี
ความสามารถด้านภาษาเพื่อตอบสนองต่อความเป็ นนานาชาติ

Q 5.1.2 economic considerations

พ 5.1.2 ด้านเศรษฐศาสตร์

แผนการจัดสรรอัตรากาลังของบุคลากรคานึงถึงงบประมาณและ
ความคุม้ ทุน เช่น การวิเคราะห์ตน้ ทุน การวิเคราะห์สดั ส่วน
ระหว่างจานวนบุคลากรและภาระงาน

Subarea 5.2 Staff Activity and Development
Policy
The medical school must formulate and implement
a staff activity and development policy which

องค์ประกอบย่อยที่ 5.2ภารกิ จและการพัฒนา
บุคลากร
สถาบันต้องกาหนดนโยบายและดาเนินการเกีย่ วกับ
ภารกิจและการพัฒนาบุคลากรโดยมีแนวทางดังนี้

WFME Global Standards
Standards
B 5.2.1 allows a balance of capacity between
teaching, research and service functions
B 5.2.2 ensures recognition of meritorious
academic activities, with appropriate emphasis on
teaching, research and service qualifications

B 5.2.4 ensures sufficient knowledge by individual
staff members of the total curriculum

ม 5.2.4 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าอาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
หลักสูตรทัง้ หมดอย่างเพียงพอ

B 5.2.5 includes teacher training, development,
support and appraisal

ม 5.2.5 มีการอบรม พัฒนา สนับสนุน และประเมินค่า
คณาจารย์

The medical school should

สถาบันควร

Q 5.2.1 take into account teacher-student ratios
relevant to the various curricular components

พ 5.2.1 คานึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสติ นักศึกษา ให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตร
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B 5.2.3 ensures that clinical service functions and
research are used in teaching and learning

มาตรฐาน
ม 5.2.1 ให้มคี วามสมดุลของสมรรถภาพในด้านการสอน
การวิจยั และการบริการ
ม 5.2.2 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่ามีการยกย่องชมเชย*คณาจารย์
ในด้านการสอน การวิจยั และการบริการอย่างเหมาะสม
(*การยกย่องชมเชย เช่น ประกาศเกียรติคุณ การเลื่อนขัน้
และ/หรือค่าตอบแทน การให้รางวัล เป็ นต้น)
ม 5.2.3 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่ามีการนาการบริการทางคลินิก
และการวิจยั มาใช้ในการเรียนการสอน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
นโยบายการควบคุมสัดส่วนภาระงานของคณาจารย์
1. นโยบายด้านการให้ตาแหน่งทางวิชาการ/รางวัล แก่
คณาจารย์ ในด้านการสอน การวิจยั และการบริการ
2. ผลการประกาศรางวัลคณาจารย์
3. จานวนอาจารย์ทไ่ี ด้รบั /เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการในแต่ละปี
1. มคอ.3 ทีร่ ะบุกระบวนการสอนทีใ่ ช้งานบริการมาสนับสนุน
และ/หรือระบุงานวิจยั ใน reference ของมคอ.3 ของรายวิชาที่
นาการวิจยั มาใช้ในการเรียนการสอน
2. SAR IQA องค์ประกอบที่ 4
1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2. การอบรมแพทยศาสตรศึกษา
3. การสัมมนาหลักสูตร/รายวิชา
4. การมีสว่ นร่วมในการบริหารหลักสูตรและ/หรือรายวิชา
1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2. การอบรมแพทยศาสตรศึกษา
3. การให้ทุนฝึกอบรมระยะสัน้ /ยาว ทัง้ ใน/ต่างประเทศ
4. ผลการประเมินการฝึกอบรม และแสดงการนามาใช้ประโยชน์
5. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีร่ วมถึงคุณภาพของเนื้องาน
และพฤติกรรมของอาจารย์ (เช่น คุณธรรม จริยธรรม
ความเป็ นครู)
6. หลักฐานซึง่ แสดงถึงการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เช่น
การประชุมวิชาการ,CME
รายงานการรับรองการขอเปิ ด/ปรับปรุงหลักสูตรของแพทยสภา
โดยระบุจานวน และคุณวุฒขิ องอาจารย์

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

(เกณฑ์แพทยสภากาหนดให้สดั ส่วนอาจารย์ต่อนิสติ
นักศึกษา ทัง้ หลักสูตรเป็ น 1:4 และระดับคลินิกเป็ น 1:2)
Q 5.2.2 design and implement a staff promotion
policy

พ 5.2.2 กาหนดนโยบายการให้ความดีความชอบแก่
บุคลากรและนาไปปฏิบตั ิ

1. นโยบาย หลักเกณฑ์วธิ กี าร ผูร้ บั ผิดชอบ ด้านการให้
ตาแหน่งทางวิชาการ/รางวัล แก่บุคลากร
2. ผลการประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ
3. จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั /เลื่อนระดับในแต่ละปี
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 5.1

 The staff recruitment and selection policy would include consideration of ensuring a sufficient number of highly qualified basic biomedical scientists, behavioural
and social scientists and clinicians to deliver the curriculum and a sufficient number of high quality researchers in relevant disciplines or subjects.

 Balance of academic staff/faculty would include staff with joint responsibilities in the basic biomedical, the behavioural and social and clinical sciences in the
university and health care facilities, and teachers with dual appointments.







Balance between medical and non-medical staff would imply consideration of sufficient medical orientation of the qualifications of non-medically educated staff.
Merit would be measured by formal qualifications, professional experience, research output, teaching awards and peer recognition.
Service functions would include clinical duties in the health care delivery system, as well as participation in governance and management.
Significant local issues would include gender, ethnicity, religion, language and other items of relevance to the school and the curriculum.
Economic consideration would include taking into account institutional conditions for staff funding and efficient use of resources.
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 5.2

 The balance of capacity between teaching, research and servicefunctions would include provision of protected time for each function, taking into account the
needs of the medical school and professional qualifications of the teachers.

 Recognition of meritorious academic activities would be through rewards, promotion and/or remuneration.
 Sufficient knowledge of the total curriculum would include knowledge about instructional/learning methods and overall curriculum content in other disciplines and
subject areas with the purpose of fostering cooperation and integration.

 Teacher training, support and development would involve all teachers, not only new teachers, and also include teachers employed by hospitals and clinics.

Area 6:Educational Resources
องค์ประกอบที่ 6 : ทรัพยากรทางการศึกษา
WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

องค์ประกอบย่อยที่ 6.1 สิ่ งอานวยความสะดวกด้าน
กายภาพ
สถาบันต้อง

B 6.1.1 have sufficient physical facilities for staff
and students to ensure that the curriculum can be
delivered adequately

ม 6.1.1 มีสงิ่ อานวยความสะดวกด้านกายภาพอย่าง
เพียงพอสาหรับบุคลากรและนิสติ นักศึกษาเพื่อทาให้
เชื่อมันได้
่ ว่าสามารถดาเนินการได้ตามหลักสูตร

B 6.1.2 ensure a learning environment, which is
safe for staff, student, patients and their carers

ม 6.1.2 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่ามีการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อ 1. แผนบริหารความเสีย่ งด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมของ
การเรียนรูใ้ ห้มคี วามปลอดภัยสาหรับบุคลากร นิสติ
สถาบัน เช่น การจัดการขยะติดเชือ้ /ของมีคม แนวทางการ
่
นักศึกษา ผูป้ วยและญาติ
ปฏิบตั เิ มื่อถูกของมีคม เป็ นต้น
2. แนวปฏิบตั เิ รื่องความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
3. แนวปฏิบตั เิ รื่องความปลอดภัยของสถาบัน เช่น ระบบรักษา
ความปลอดภัย เป็ นต้น

The medical school should

สถาบันควร

Q 6.1.1 improve the learning environment by
regularly updating and modifying or extending the

พ 6.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูใ้ ห้ทนั สมัย ผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพือ่ การเรียนรูใ้ ห้ทนั สมัย
อยู่เสมอ และเพิม่ เติมสิง่ อานวยความสะดวกให้สอดคล้อง
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Subarea 6.1 Physical Facilities
The medical school must

1. รายงานการรับรองการขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรของแพทย
สภาทีร่ ะบุทรัพยากรทางกายภาพ เช่น พืน้ ที่ ห้องประชุม
ห้องเรียน การขนส่ง การบริการอาหาร ห้องสมุด สถานทีอ่ อก
กาลังกายและสันทนาการ เป็ นต้น
2. แผนการจัดสรรงบประมาณประจาปี ดา้ นทรัพยากรทาง
กายภาพ

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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physical facilities to match developments in
educational practices

กับพัฒนาการทางการศึกษา

Subarea 6.2 Clinical Training Resources
The medical school must ensure necessary
resources for giving the students adequate clinical
experience, including sufficient

องค์ประกอบย่อยที่ 6.2 ทรัพยากรเพื่อการฝึ กอบรม
ทางคลิ นิก
สถาบันต้องทาให้เชื่อได้ว่า มีการจัดทรัพยากรเพื่อให้นิสติ
นักศึกษามีประสบการณ์ทางคลินิกอย่างเพียงพอซึง่
รวมถึง

B 6.2.1 number and categories of patients

ม 6.2.1 จานวนและประเภทของผูป้ ว่ ย

รายงานการรับรองการขอเปิ ด/ปรับปรุงหลักสูตรของแพทยสภา

B 6.2.2 clinical training facilities

ม 6.2.2 สิง่ อานวยความสะดวกเพื่อการฝึกอบรมทาง
คลินิก

1. รายงานการรับรองการขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรของ
แพทยสภา
2. ข้อมูลเกีย่ วกับสถาบันหลัก สถาบันสมทบ และโรงพยาบาล
ชุมชน (ถ้ามี)
3. ข้อมูลเกีย่ วกับการบริการผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน
ห้องปฏิบตั กิ าร หน่วยบริการปฐมภูมิ สถานบริการสาธารณสุข
ในชุมชนอื่นๆ ห้องปฏิบตั กิ ารทักษะทางคลินิก การจัดการ
หมุนเวียนนิสติ นักศึกษา (ถ้ามี)

B 6.2.3 supervision of their clinical practice

ม 6.2.3 การควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านทางคลินิก

ระบบการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านทางคลินิก เช่น คูม่ อื การ
ปฏิบตั งิ านทางคลินิก

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

สถาบันควร

Q 6.2.1 evaluate, adapt and improve the facilities
for clinical training to meet the needs of the
population it serves

พ 6.2.1 ประเมิน ดัดแปลงและพัฒนาสิง่ อานวยความ
หลักฐานการดาเนินการทีม่ กี ารพัฒนาและปรับปรุงตาม ข้อมูล
สะดวกเพื่อการฝึกอบรมทางคลินิกเพื่อตอบสนองต่อความ ความต้องการของนิสติ นักศึกษา หรือแพทย์เพิม่ พูนทักษะ
ต้องการของประชากรในพืน้ ทีท่ ส่ี ถาบันรับผิดชอบ

Subarea 6.3 Information Technology

องค์ประกอบย่อยที่ 6.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

B 6.3.1 The medical school must formulate and
implement a policy which addresses effective and
ethical useand evaluation of appropriate information
and communication

ม 6.3.1 สถาบันต้องกาหนดนโยบายทีค่ านึงถึงการใช้
เทคโนโลยีสารเสนเทศและการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่ในกรอบกฎหมายทีเกีย่ วข้อง คุณธรรม จริยธรรม
รวมทัง้ ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารอย่างเหมาะสม

1. นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนครอบคลุมถึงเรื่อง การจัดเตรียมครุภณ
ั ฑ์ ระบบเครือข่าย
และการเข้าถึง
2. การจัดการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
เกีย่ วข้อง

B 6.3.2 The medical school must ensure access to
web-based or other electronic media

ม 6.3.2 สถาบันต้องทาให้มนใจได้
ั่
ว่านิสติ นักศึกษา
สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต หรือสือ่ อิเลคทรอนิกอื่นๆ

กระบวนการจัดการให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือสือ่ อิเลคทรอนิกอื่นๆ
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The medical school should

The medical school should enable teachers and
สถาบันควรทาให้อาจารย์และนิสติ นักศึกษา สามารถใช้
students to use existing and exploit appropriate new เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมเพื่อ
information and communication technology for
Q 6.3.1 independent learning

พ 6.3.1 การเรียนรูอ้ ย่างอิสระ(ด้วยตนเอง)

1. นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
2. หลักฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

Q 6.3.2 accessing information

พ 6.3.2 การเข้าถึงข้อมูล

1. นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน (internet account, e-resource ของสถาบัน)
2. หลักฐานการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของสถาบันด้านการ
เรียนการสอน

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

พ 6.3.3 การดูแลผูป้ ว่ ย

1. นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนและการดูแลผูป้ ว่ ย
2. หลักฐานการเข้าถึงข้อมูลเวชสารสนเทศ เช่น เวชระเบียน
ภาพถ่ายทางการแพทย์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
3. ระบบ Hospital Information System
4. ข้อมูลระบบ intranet ของสถาบัน (ถ้ามี)
5. ข้อมูลระบบ telemedicine ของสถาบัน(ถ้ามี)

Q 6.3.4 working in health care delivery systems

พ 6.3.4 การทางานในระบบบริการสุขภาพ

1. นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนและการดูแลผูป้ ว่ ย
2. ระบบโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการสุขภาพต่างๆ
3. ข้อมูลระบบ telemedicine ของสถาบัน(ถ้ามี)

Q 6.3.5 optimise student access to relevant patient
data and health care information systems

พ 6.3.5 ให้นิสติ นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลผูป้ ว่ ยและข้อมูล
ระบบบริบาลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

นโยบายการเข้าถึงข้อมูลเวชสารสนเทศของสถาบันและระบบ
บริบาลสุขภาพอื่น

Subarea 6.4 Medical Research and Scholarship
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 6.4 การวิจยั และความเชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์
สถาบันต้อง

B 6.4.1 use medical research and scholarship as a
basis for the educational curriculum

ม 6.4.1 ใช้การวิจยั และความเชีย่ วชาญทางการแพทย์เป็ น แผนการสอนทีแ่ สดงถึงการใช้กระบวนการวิจยั และความ
พืน้ ฐานในการจัดการเรียนการสอน
เชีย่ วชาญทางการแพทย์ เช่น evidence-based medicine
critical appraisal เป็ นต้น
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Q 6.3.3 managing patients

WFME Global Standards
Standards
B 6.4.2 formulate and implement a policy that
fosters the relationship between medical research
and education

มาตรฐาน
ม 6.4.2 กาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง
ระหว่างการวิจยั ทางการแพทย์และการศึกษา และนาไป
ปฏิบตั ิ

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
1. นโยบายทีแ่ สดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการวิจยั และการ
เรียนการสอน
2. รายวิชาทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการวิจยั และ
การเรียนการสอน

B 6.4.3 describe the research facilities and priorities ม 6.4.3 ระบุทรัพยากรและสิง่ อานวยความสะดวกทางการ 1. ระบบสนับสนุนการวิจยั ของสถาบัน
at the institution
วิจยั และทิศทางการวิจยั ทีส่ ถาบันให้ความสาคัญ
2. แผนการวิจยั ของสถาบัน
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The medical school must ensure that interaction
between medical research and education

สถาบันควรทาให้เชื่อมันได้
่ ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการ
วิจยั ทางการแพทย์และการศึกษาซึง่

Q 6.4.1 influences current teaching

พ 6.4.1 ส่งผลต่อการสอนในปจั จุบนั

หลักฐานซึง่ ระบุว่ามีการนาผลการวิจยั มาใช้ในการเรียนการ
สอนเช่น แผนการสอน เป็ นต้น

Q 6.4.2 encourages and prepares students to
engage in medical research and development

พ 6.4.2 สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และเตรียมความพร้อม
ให้นิสติ นักศึกษามีสว่ นร่วมในการวิจยั และพัฒนาทาง
การแพทย์

1. โครงการ/กิจกรรมทีส่ นับสนุนให้นิสติ นักศึกษามีสว่ นร่วมใน
การทาวิจยั ทางการแพทย์
2. รายวิชาทีม่ กี ารสอนเกีย่ วกับการทาวิจยั ทางการแพทย์
3. มีผลงานวิจยั ของนิสติ นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การนาเสนอในที่
ประชุมทางวิชาการ (ถ้ามี)
4. ทุนวิจยั สาหรับนิสติ นักศึกษา (ถ้ามี)

WFME Global Standards
Standards
Subarea 6.5 Educational Expertise
The medical school must

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

องค์ประกอบย่อยที่ 6.5 ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการศึกษา
สถาบันต้อง

B 6.5.1 have access to educational expertise where ม 6.5.1 มีช่องทางเข้าถึงผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาได้เมื่อ 1.คาสังแต่
่ งตัง้ กรรมการหลักสูตรซึง่ มีผทู้ รงคุณวุฒเิ ข้าร่วม
required
จาเป็ น
2. โครงการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงความร่วมมือกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการศึกษาภายนอกสถาบัน เช่น visiting professor เป็ นต้น
formulate and implement a policy on the use of
educational expertise

กาหนดนโยบายในการใช้ประโยชน์จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การศึกษาและนาไปปฏิบตั ิ

B 6.5.2 in curriculum development

ม 6.5.2 ในการพัฒนาหลักสูตร
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B 6.5.3 in development of teaching and assessment ม 6.5.3 ในการพัฒนาวิธกี ารสอนและวิธกี ารประเมินผล
methods

The medical school should

สถาบันควร

Q 6.5.1 demonstrate evidence of the use of inhouse or external educational expertise in staff
development

พ 6.5.1 แสดงหลักฐานว่ามีการใช้ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
การศึกษาภายในหรือภายนอกสถาบัน ในการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

1. คาสังแต่
่ งตัง้ และกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ ชีย่ วชาญใน
การเป็ นกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
3. โครงการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. คาสังแต่
่ งตัง้ และกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องผูเ้ ชีย่ วชาญใน
การเป็ นกรรมการพัฒนาหลักสูตรทีร่ ะบุถงึ การพัฒนาวิธกี าร
สอนและการประเมินผล
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
3. โครงการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการ
1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
2. โครงการหรือกิจกรรมทีด่ าเนินการในการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

WFME Global Standards
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มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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Q 6.5.2 pay attention to the development of
expertise in educational evaluation and in research
in the discipline of medical education

พ 6.5.2 ให้ความสาคัญในการพัฒนาผูเ้ ชีย่ วชาญการ
ประเมินด้านการศึกษาและการวิจยั ด้านแพทยศาสตร
ศึกษา

1. งบประมาณและแผนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรการ
ประเมินด้านการศึกษาและการวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษา
2. การเข้าร่วมหรือจัดประชุมอบรมวิชาการด้านแพทยศาสตร
ศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ

Q 6.5.3 allow staff to pursue educational research
interest

พ 6.5.3 เปิ ดโอกาสให้บุคลากรดาเนินการวิจยั ด้าน
แพทยศาสตรศึกษาตามความสนใจ

1. ทุนวิจยั และการสนับสนุนให้ไปนาเสนอผลงาน/ตีพมิ พ์
2. การกาหนดนโยบายส่งเสริมการวิจยั ด้านแพทยศาสตรศึกษา

Subarea 6.6 Educational Exchanges
The medical school must formulate and implement
a policy for

องค์ประกอบย่อยที่ 6.6 การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
สถาบันต้องกาหนดนโยบายและนาไปปฏิบตั ิ ในด้าน

B 6.6.1 national and international collaboration with
other educational institutions, including staff and
student mobility

ม 6.6.1 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติรวมถึงการแลกเปลีย่ นอาจารย์
และนิสติ นักศึกษา

1. MOU ด้านการศึกษาและการใช้ประโยชน์จาก MOU
2. กิจกรรมทีด่ าเนินการร่วมกันระหว่างสถาบัน/สหสาขาวิชา
3. จานวนอาจารย์ และ นิสติ นักศึกษา ทีแ่ ลกเปลีย่ นกับ
มหาวิทยาลัยทีม่ ี MOU ร่วมกัน

B 6.6.2 transfer of educational credits

ม 6.6.2 การถ่ายโอนหน่วยกิตการศึกษา

ระเบียบการถ่ายโอนหน่วยกิตการศึกษาของสถาบัน

The medical school should

สถาบันควร

Q 6.6.1 facilitate regional and international
exchange of staff and students by providing
appropriate resources

พ 6.6.1 สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นบุคลากรและนิสติ
1. MOU ด้านการศึกษา และการใช้ประโยชน์จาก MOU
นักศึกษากับสถาบันอื่นในระดับภูมภิ าคและนานาชาติดว้ ย 2. กิจกรรมทีด่ าเนินการร่วมกันระหว่างสถาบัน/สหสาขาวิชา
การจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม
3. หลักฐานทีแ่ สดงถึงการจัดสรรทรัพยากร

Q 6.6.2 ensure that exchange is purposefully
organized, taking into account the needs of staff

พ 6.6.2 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่า การแลกเปลีย่ นมีวตั ถุประสงค์ ระเบียบปฏิบตั ใิ นการคัดเลือกและการแลกเปลีย่ นบุคลากรและ
ทีช่ ดั เจนโดยคานึงถึงความต้องการของบุคลากรและนิสติ
นิสติ นักศึกษากับสถาบันอื่น

WFME Global Standards
Standards
and students, and respecting ethical principles

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

นักศึกษาและเคารพในหลักจริยธรรม*
(*เช่น การคัดเลือกบุคลากรหรือนิสติ นักศึกษาอย่าง
โปร่งใสและเป็ นธรรม เป็ นต้น)

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 6.1

 Physical facilities would include lecture halls, class, group and tutorial rooms, teaching and research laboratories, clinical skills laboratories, offices, libraries,
information technology facilities and student amenities such as adequate study space, lounges, transportation facilities, catering, student housing, on-call
accommodation, personal storage lockers, sports and recreational facilities.

 A safe learning environment would include provision of necessary information and protection from harmful substances, specimens and organisms, laboratory
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safety regulations and safety equipment.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 6.2

 Patients may include validated simulation using standardised patients or other techniques, where appropriate, to complement, but not substitute clinical training.
 Clinical training facilities would include hospitals (adequate mix of primary, secondary and tertiary), sufficient patient wards and diagnostic departments,
laboratories, ambulatory services (including primary care), clinics, primary health care settings, health care centres and other community health care settings as
well as skills laboratories, allowing clinical training to be organised using an appropriate mix of clinical settings and rotations throughout all main disciplines.

 Evaluate would include evaluation of appropriateness and quality for medical training programmes in terms of settings, equipment and number and categories of
patients, aswell as health practices, supervision and administration.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 6.3

 Effective and ethical use of information and communication technology would includeuse of computers, cell/mobile telephones, internal and external networks and
othermeans as well as coordination with library services. The policy would includecommon access to all educational items through a learning management
system.Information and communication technology would be useful for preparing students forevidence-based medicine and life-long learning through continuing
professionaldevelopment (CPD).

 Ethical use refers to the challenges for both physician and patient privacy andconfidentiality following the advancement of technology in medical education
andhealth care. Appropriate safeguards would be included in relevant policy to promotethe safety of physicians and patients while empowering them to use new
tools.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 6.4

 Medical research and scholarship encompasses scientific research in basic biomedical, clinical, behavioural and social sciences. Medical scholarship means the
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academic attainment of advanced medical knowledge and inquiry. The medical research basis of the curriculum would be ensured by research activities within
the medical school itself or its affiliated institutions and/or by the scholarship and scientific competencies of the teaching staff.
Influences on current teaching would facilitate teaching of scientific methods and evidence-based medicine (cf. B 2.2).
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 6.5

 Educational expertise would deal with, processes, practice and problems of medical education and would include medical doctors with research experience in
medical education, educational psychologists and sociologists. It can be provided by an education development unit or a team of interested and experienced
teachers at the institution or be acquired from another national or international institution.

 Research in the discipline of medical education investigates theoretical, practical and social issues in medical education.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 6.6

 Other educational institutions would include other medical schools as well as other faculties and institutions for health education, such as schools for public
health, dentistry, pharmacy and veterinary medicine.

 A policy for transfer of educational credits would imply consideration of limits to the proportion of the study programme which can be transferred from other
institutions. Transfer of educational credits would be facilitated by establishing agreements on mutual recognition of educational elements and through active
programme coordination between medical schools. It would also be facilitated by use of a transparent system of credit units and by flexible interpretation of
course requirements.

 Staffwould include academic, administrative and technical staff.
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Area 7:Programme Evaluation
องค์ประกอบที่ 7 :การประเมิ นหลักสูตร
WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน
องค์ประกอบย่อยที่ 7.1 กลไกในการติ ดตามและ
ประเมิ นหลักสูตร
สถาบันต้อง

B 7.1.1 have a programme of routine curriculum
monitoring of processes and outcomes

ม 7.1.1 มีระบบและกลไกการกากับดูแลกระบวนการและ
ผลลัพธ์ของหลักสูตรอยู่เป็ นประจา

Establish and apply a mechanism for programme
evaluation that

สร้างและใช้กลไกในการประเมินที่

B 7.1.2 addresses the curriculum and its main
components

ม 7.1.2 คานึงถึงหลักสูตรและองค์ประกอบหลัก*
(*องค์ประกอบหลักได้แก่ เรื่อง โครงสร้าง เนื้อหาวิชา
ระยะเวลาศึกษา ของรายวิชาครอบคลุมถึงรายวิชาบังคับ
และรายวิชาเลือก)
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Subarea 7.1 Mechanisms for Programme
Monitoring and Evaluation
The medical school must

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

1.มคอ.2
2. โครงสร้างการบริหารหลักสูตรทีแ่ สดงถึงการกากับดูแล
กระบวนการ
3. ข้อมูลสารสนเทศทีใ่ ช้ในการบริหารหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
เช่น ข้อมูลการรับเข้าศึกษา คะแนนของนิสติ นักศึกษา จานวน
นิสติ นักศึกษาทีส่ อบผ่าน เลื่อนชัน้ และจบการศึกษา
4. รายงานการสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นประจา
5. ผลการติดตามบัณฑิต (ถ้ามี)

1. รายงานการประชุมได้แก่ คณะกรรมการประจาหลักสูตร/
คณะกรรมการบริหารระยะ (phase)/คณะกรรมการบริหาร
รายวิชาทีแ่ สดงถึงการบริหารจัดการและประเมินเรื่อง โครงสร้าง
เนื้อหาวิชา และการประเมินผลของรายวิชา เช่น มีวาระเรื่องนี้
เป็ นวาระสืบเนื่องถึงการพิจารณาผลสัมฤทธิของนิ
์ สติ นักศึกษา
และข้อเสนอแนะของกรรมการ
2.มคอ.7

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

B 7.1.3 addresses student progress

ม 7.1.3 คานึงถึงความก้าวหน้าของนิสติ นักศึกษา

B 7.1.4 identifies and addresses concerns

ม 7.1.4 ระบุและคานึงถึงปญั หาอุปสรรคซึง่ นาไปสูก่ าร
วางแผนแก้ไขและพัฒนา

B 7.1.5 ensure that relevant results of evaluation
influence the curriculum

ม 7.1.5 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าผลการประเมินทีม่ นี ยั สาคัญ มี
ผลต่อหลักสูตร

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

The medical school should periodically evaluate the สถาบันควรมีการประเมินหลักสูตรเป็ นระยะโดยคานึง
programme by comprehensively addressing
อย่างรอบด้านถึง
พ 7.1.1 บริบทโดยรวม (ได้แก่ โครงสร้างองค์กร
ทรัพยากร บรรยากาศการเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กร)
ของกระบวนการจัดการศึกษา

1. รายงานการประชุม/สารสนเทศทีแ่ สดงถึงจานวนนิสติ
นักศึกษาทีเ่ ลื่อนชัน้ ในแต่ละปี การศึกษา เช่น มคอ.5-7
2. รายงานของคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของนิสติ
นักศึกษา เช่น อาจารย์ทป่ี รึกษา เป็ นต้น

Q 7.1.2 the specific components of the curriculum

พ 7.1.2 องค์ประกอบเฉพาะของหลักสูตร ได้แก่
คาอธิบายรายวิชา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการ
ประเมินผล

1. มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 (ถ้ามี) และ มคอ.7
2. รายงานการประชุมสัมมนาหลักสูตรทีแ่ สดงถึงอุปสรรคและ
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้นิสติ นักศึกษา
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
3. รายงานของคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าของนิสติ
นักศึกษา เช่น อาจารย์ทป่ี รึกษา เป็ นต้น

Q 7.1.3 the overall outcomes

พ 7.1.3 ผลลัพธ์โดยรวม(เช่น ผลการสอบ ศ.ร.ว. การ
ทางานหรือเรียนต่อของบัณฑิต เป็ นต้น)

ข้อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิของนิ
์ สติ นักศึกษาเมื่อสาเร็จ
การศึกษา ได้แก่ ผลการสอบของ ศรว. ผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
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Q 7.1.1 the context of the educational process
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Q 7.1.4 its social accountability

พ 7.1.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

Subarea 7.2 Teacher and Student Feedback
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 7.2 ผลป้ อนกลับของอาจารย์และ
นิ สิตนักศึกษา
สถาบันต้อง

B 7.2.1 systematically seek, analyse and respond to ม 7.2.1 แสวงหา วิเคราะห์และตอบสนองอย่างเป็ นระบบ
teacher and student feedback
ต่อผลป้อนกลับของอาจารย์และนิสติ นักศึกษา
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The medical school should

สถาบันควร

Q 7.2.1 use feedback results for programme
development

พ 7.2.1 ใช้ผลป้อนกลับในการพัฒนาหลักสูตร

Subarea 7.3 Performance of Students and
Graduates
The medical school must analyse performance of
cohorts of students and graduates in relation to its

องค์ประกอบย่อยที่ 7.3 สมรรถนะของนิ สิตนักศึกษา
และบัณฑิ ต
สถาบันต้องวิเคราะห์สมรรถนะของนิสติ นักศึกษาและ
บัณฑิตแต่ละรุ่นทีส่ มั พันธ์กบั

B 7.3.1 mission and intended educational outcomes ม 7.3.1 พันธกิจและผลลัพธ์ทางการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์
ของสถาบัน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
ข้อมูลด้านหลักสูตร/สถาบันทีแ่ สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
เช่น โครงการบริการวิชาการทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือ
รายวิชาตามทีร่ ะบุในพันธกิจ ในเกณฑ์ ม 1.1.7

หลักฐานทีแ่ สดงถึงผล การแสวงหา วิเคราะห์และตอบสนองต่อ
ผลป้อนกลับ เช่น ผลการประเมินการเรียนการสอน/การจัดการ
ั ยเกือ้ หนุนจากทัง้ นิสติ นักศึกษาและอาจารย์ทอ่ี าจ
ศึกษา ปจจั
ครอบคลุมจรรยาบรรณนิสติ นักศึกษา และจรรยาบรรณอาจารย์
เป็ นต้น
หลักฐานทีแ่ สดงถึงการพัฒนาหลักสูตรทีใ่ ช้ผลป้อนกลับ

ผลการประเมินนิสติ นักศึกษาและบัณฑิตแต่ละรุ่นตามพันธกิจ
และเป้าประสงค์ดา้ นการศึกษาของสถาบัน
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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B 7.3.2 curriculum

ม 7.3.2 หลักสูตร

ผลการประเมินนิสติ นักศึกษาและบัณฑิตแต่ละรุ่นตาม
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์

B 7.3.3 provision of resources

ม 7.3.3 การจัดหาทรัพยากรด้านการศึกษา

ผลการประเมินนิสติ นักศึกษาและบัณฑิตแต่ละรุ่นทีส่ มั พันธ์กบั
ทรัพยากรด้านการศึกษา เช่น การจัดหาสือ่ การสอน หุ่นสอน
แสดง แหล่งฝึกหัตถการและภาคสนาม การสรรหาอาจารย์ใหม่
งบประมาณ เป็ นต้น

The medical school should analyse performance of
cohorts of students and graduates in relation to
student

สถาบันควรวิเคราะห์สมรรถนะของนิสติ นักศึกษาและ
บัณฑิตแต่ละรุ่นทีส่ มั พันธ์กบั

Q 7.3.1 background and conditions

พ 7.3.1 ภูมหิ ลังและสถานภาพของนิสติ นักศึกษา

ผลการประเมินนิสติ นักศึกษาและบัณฑิตแต่ละรุ่นทีส่ มั พันธ์กบั
ภูมหิ ลังและสถานภาพ

Q 7.3.2 entrance qualifications

พ 7.3.2 คุณสมบัตแิ รกเข้าของนิสติ นักศึกษาทีก่ าหนด
เพื่อศึกษาในสถาบัน

ผลการประเมินนิสติ นักศึกษาและบัณฑิตแต่ละรุ่นทีส่ มั พันธ์กบั
คุณสมบัตแิ รกเข้า เช่น คุณวุฒกิ ารศึกษา เกณฑ์คะแนนสอบ
เข้าศึกษา เป็ นต้น

The medical school should use the analysis of
student performance to provide feedback to the
committees responsible for

สถาบันควรนาผลการวิเคราะห์สมรรถนะของนิสติ
นักศึกษา ป้อนกลับให้คณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบในด้าน
ต่างๆ ต่อไปนี้

Q 7.3.3 student selection

พ 7.3.3 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา

หลักฐานทีแ่ สดงถึงการใช้ผลป้อนกลับในการพิจารณาการ
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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Q 7.3.4 curriculum planning

พ 7.3.4 การวางแผนหลักสูตร

หลักฐานทีแ่ สดงถึงการใช้ผลป้อนกลับในการพิจารณาการ
วางแผนหลักสูตร

Q 7.3.5 student counselling

พ 7.3.5 การให้คาปรึกษาแก่นิสติ นักศึกษา

หลักฐานทีแ่ สดงถึงการใช้ผลป้อนกลับในการพิจารณาการให้
คาปรึกษาแก่นิสติ นักศึกษา

Subarea7.4 Involvement of Stakeholders
B 7.4.1 The medical school must in its programme
monitoring and evaluation activities involveits
principal stakeholders

องค์ประกอบย่อยที่ 7.4 การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
ม 7.4.1 การกากับดูแลและประเมินหลักสูตร สถาบันต้อง
จัดให้มสี ว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักในการติดตาม
และประเมินหลักสูตร

1. รายชื่อ / หลักฐานการมีสว่ นร่วมของผูแ้ ทนคณาจารย์และ
นิสติ นักศึกษาในการกากับดูแลและประเมินหลักสูตร
2. รายชื่อ / หลักฐานการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหาร /คณะกรรมการ
ของสถาบันในการกากับดูแลและประเมินหลักสูตร

The medical school should for other relevant
stakeholders

สาหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าคัญอื่นๆ * สถาบันควร
(*ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าคัญอื่นๆ อาจประกอบด้วย ผูแ้ ทนของ
บุคลากรด้านวิชาการและบริหาร ผูแ้ ทนชุมชน ผูแ้ ทนภาค
ประชาชน ผูแ้ ทนของ สกอ. ผูแ้ ทนของกระทรวงสาธารณสุข
ผูแ้ ทนขององค์กรวิชาชีพ ผูแ้ ทนของแพทยสภา)

Q 7.4.1 allow access to results of course and
programme evaluation

พ 7.4.1 ยินยอมให้เข้าถึงผลการประเมินรายวิชาและ
หลักสูตร

1. รายงานผลการประเมินรายวิชาและหลักสูตรทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ าคัญอื่นๆ รับทราบ
2. แนวทางการเปิ ดเผยรายงานผลการประเมินฯ ของสถาบัน

Q 7.4.2 seek their feedback on the performance of
graduates

พ 7.4.2 แสวงหาผลป้อนกลับเกีย่ วกับสมรรถนะของ
บัณฑิตจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

ผลการประเมินหรือผลป้อนกลับทีเ่ กีย่ วกับสมรรถนะของ
บัณฑิต เช่น แบบประเมิน การประเมินแบบออนไลน์ การรับฟงั
ข้อคิดเห็นโดยสือ่ ต่างๆ เป็ นต้น
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พ 7.4.3 แสวงหาผลป้อนกลับเกีย่ วกับหลักสูตรจากผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
ผลการประเมินหรือผลป้อนกลับจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีเ่ กีย่ วกับ
หลักสูตร เช่น แบบประเมิน การประเมินแบบออนไลน์ การรับ
ฟงั ข้อคิดเห็นโดยสือ่ ต่างๆ เป็ นต้น

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 7.1

 Programme monitoring would imply the routine collection of data about key aspects of the curriculum for the purpose of ensuring that the educational process is
on track and for identifying any areas in need of intervention. The collection of data is often part of the administrative procedures in connection with admission of
students,assessment and graduation.

 Programme evaluation is the process of systematic gathering of information to judge the effectiveness and adequacy of the institution and its programme. It would imply
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the use of reliable and valid methods of data collection and analysis for the purpose of demonstrating the qualities of the educational programme or core
aspects of the programme in relation to the mission and the curriculum, including the intended educational outcomes. Involvement of external reviewers from
other institutions and experts in medical education would further broaden the base of experience for quality improvement of medical education at the institution.






Main components of the curriculum would include the curriculum model (cf. B 2.1.1), curriculum structure, composition and duration (cf. 2.6) and the use of
core and optional parts (cf. Q 2.6.3).
Identified concerns would include insufficient fulfilment of intended educational outcomes. It would use measures of and information about educational outcomes,
including identified weaknesses and problems, as feedback for interventions and plans for corrective action, programme development and curricular
improvements; this requires safe and supporting environment for feedback by teachers and students.

 The context of the educational process would include the organisation and resources as well as the learning environment and culture of the medical school.
 Specific components of the curriculum would include course description, teaching and learning methods, clinical rotations and assessment methods.
 Social accountability, cf. 1.1, annotation.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 7.2

 Feedback would include information about the processes and products of the educational programmes. It would also include information about malpractice or
inappropriate conduct by teachers or students with or without legal consequences.
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 7.3

 Measures and analysis of performance of cohorts of students would include information about actual study duration, examination scores, pass and failure rates,
success and dropout rates and reasons, student reports about conditions in their courses, as well as time spent by them on areas of special interest, including
optional components. It would also include interviews of students frequently repeating courses, and exit interviews with students who leave the programme.

 Measures of performance of cohorts of graduates would include information about career choice, performance in clinical practice after graduation and promotion.
 Student background and conditions would include social, economic and cultural circumstances.
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 7.4

 Principal stakeholders, cf. 1.4, annotation.
 Other stakeholders, cf. 1.4, annotation.

Area 8: Governance and Administration
องค์ประกอบที่ 8:การบังคับบัญชาและบริหารจัดการ
WFME Global Standards
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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Subarea 8.1 Governance
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 8.1 การบังคับบัญชา
สถาบันต้อง

B 8.1.1 define its governance structures and functions
including their relationships within the university

ม 8.1.1 กาหนดโครงสร้างและหน้าทีข่ องการบังคับบัญชา โครงสร้างการบริหารสถาบัน / คณะทีส่ มั พันธ์กบั มหาวิทยาลัย /
รวมทัง้ แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงทีม่ ภี ายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานทีก่ ากับและหน้าทีข่ องการบังคับบัญชา

The medical school should in its governance
structures set out the committee structure, and
reflect representation from

ในโครงสร้างของการบังคับบัญชา สถาบันควรกาหนด
โครงสร้างของคณะกรรมการทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนจาก

Q 8.1.1 principal stakeholders

พ 8.1.1 ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลัก

รายชื่อคณะกรรมการอานวยการ / บริหาร / ประจาของสถาบัน
/ คณะหรือเทียบเท่า และคณะกรรมการประจาหลักสูตรทีม่ ี
ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ (ดู 1.4)

Q 8.1.2 other stakeholders

พ 8.1.2 ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอื่นๆ

ผูแ้ ทนจากทีเ่ ป็ นแพทย์ พยาบาล ผูป้ ว่ ย ชุมชน และสาธารณะ
ผูแ้ ทนจากคณาจารย์ นักวิชาการการศึกษา ผูแ้ พทนจากแพทย
สภา สกอ. หรือคณาจารย์ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
(ดู 1.4)

Q 8.1.3 ensure transparency of the work of
governance and its decisions

พ 8.1.3สถาบันควรทาให้เชื่อมันว่
่ า การบังคับบัญชา และ หลักฐานทีแ่ สดงถึงผลการดาเนินการของคณะกรรมการ
การตัดสินใจมีความโปร่งใส
อานวยการ / บริหาร / ประจาของสถาบัน / คณะหรือเทียบเท่า
และคณะกรรมการประจาหลักสูตรทีเ่ ปิ ดเผยเช่น รายงานการ
ประชุม จุลสาร จดหมายข่าว เป็นต้น
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Subarea 8.2 Academic Leadership

องค์ประกอบย่อยที่ 8.2 ผูบ้ ริหารด้านการศึกษา

B 8.2.1 The medical school must describe the
responsibilities of its academic leadership for
definition and management of the medical
educational programme

ม 8.2.1 สถาบันต้องอธิบายบทบาท หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริหารการศึกษา แต่ละระดับ ในการ
บริหารหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน
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Q 8.2.1 The medical school should periodically
พ 8.2.1 สถาบันควรมีการประเมินผูบ้ ริหารการศึกษาแต่
evaluate its academic leadership in relation to
ละระดับ ในด้านการบรรลุพนั ธกิจและผลลัพธ์ทางการ
achievement of its mission and intended educational ศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์ของสถาบัน ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
outcomes

Subarea 8.3 Educational Budget and Resource
Allocation
The medical school must

องค์ประกอบย่อยที่ 8.3 งบประมาณทางการศึกษา
และการจัดสรรทรัพยากร
สถาบันต้อง

B 8.3.1 have a clear line of responsibility and
authority for resourcing the curriculum, including a
dedicated educational budget

ม 8.3.1 ระบุสายงานของความรับผิดชอบและอานาจ
หน้าทีอ่ ย่างชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากร รวมทัง้
งบประมาณทางการศึกษา

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

คาอธิบายลักษณะงาน (Job description)/คาสังแต่
่ งตัง้ และ
หน้าทีข่ องผูบ้ ริหารด้านการศึกษาแต่ละระดับ (ครอบคลุมถึง
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานรายวิชา
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนิสติ
นักศึกษา ประธานคณะกรรมการหลักสูตร ประธาน
คณะกรรมการให้คาปรึกษา) ในการบริหารหลักสูตร
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารด้านการศึกษาแต่ละ
ระดับของผูบ้ ริหารด้านการศึกษาในแต่ละระดับ (ครอบคลุมถึง
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานรายวิชา
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั ประธานคณะกรรมการคัดเลือกนิสติ
นักศึกษา ประธานคณะกรรมการหลักสูตร ประธาน
คณะกรรมการให้คาปรึกษา) ในด้านการบรรลุพนั ธกิจและ
เป้าประสงค์ดา้ นการศึกษาของสถาบัน ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

โครงสร้างการบริหารและผูร้ บั ผิดชอบด้านงบประมาณพร้อม
บทบาทหน้าที่

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

B 8.3.2 allocate the resources necessary for the
implementation of the curriculum and distribute the
educational resources in relation to educational
needs

ม 8.3.2 จัดสรรทรัพยากรทีจ่ าเป็ นในการดาเนินการ
หลักสูตรและกระจายทรัพยากรให้สอดคล้องกับความ
จาเป็ นของการศึกษา

The medical school should

สถาบันควร

Q 8.3.1 have autonomy to direct resources,
including teaching staff remuneration, in an
appropriate manner in order to achieve its intended
educational outcomes

พ 8.3.1 มีอสิ ระในการจัดการทรัพยากร รวมทัง้ การให้
ค่าตอบแทนผูส้ อนด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เพื่อทีจ่ ะให้
บรรลุผลลัพธ์ทางการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์ของสถาบัน
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Q 8.3.2 in distribution of resources take into account พ 8.3.2 ในการกระจายทรัพยากร สถาบันควรพิจารณา
the developments in medical sciences and the
ถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และความ
health needs of the society
ต้องการทีจ่ าเป็ นด้านสุขภาพของสังคมด้วย
Subarea 8.4 Administrative Staff and
Management
The medical school musthave an administrative and
professional staff that is appropriate to

องค์ประกอบย่อยที่ 8.4 บุคลากรด้านการบริหารงาน
และการบริหารจัดการ
สถาบันต้องมีบุคลากรด้านการบริหารงานและด้านวิชาชีพ
ทีเ่ หมาะสมสาหรับ

B 8.4.1 support implementation of its educational
programme and related activities

ม 8.4.1 สนับสนุนการดาเนินการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
ผลการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษา

1. ระเบียบว่าด้วยการใช้งบประมาณของสถาบัน
2. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินรายได้ / เงินอุดหนุนของสถาบัน
3. ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนผูส้ อน
แผนการจัดสรรงบประมาณทีค่ รอบคลุมถึงการวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการบริการสุขภาพแก่สงั คม

จานวนบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร/สายสนับสนุนวิชาการและสาย
วิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารของคณะ

WFME Global Standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

B 8.4.2 ensure good management and resource
deployment

ม 8.4.2 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ ี
และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

โครงสร้างพร้อมบทบาทหน้าทีข่ องบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร/สาย
สนับสนุนวิชาการและสายวิชาชีพทีเ่ พียงพอและเหมาะสม

Q 8.4.1 The medical school should formulate and
implement an internal programme for quality
assurance of the management including regular
review

พ 8.4.1 สถาบันควรกาหนดการประกันคุณภาพภายใน
ของการบริหารจัดการ รวมทัง้ มีการทบทวนอย่าง
สม่าเสมอและนาไปปฏิบตั ิ

รายงานการประเมินตนเองทีแ่ สดงถึงการประกันคุณภาพการ
บริหารจัดการบุคลากรสายปฏิบตั กิ าร/สายสนับสนุนวิชาการ
และสายวิชาชีพ เช่น ระบบ IQA, ISO เป็ นต้น

Subarea 8.5 Interaction with Health Sector

องค์ประกอบย่อยที่ 8.5ปฏิ สมั พันธ์กบั ภาคสุขภาพ
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B 8.5.1 The medical school have constructive
ม 8.5.1 สถาบันต้องมีปฏิสมั พันธ์เชิงสร้างสรรค์ร่วมกับ
interaction with the health and health related sectors ภาคสุขภาพ และภาคอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
of society and government

รายงานการประชุมร่วม / บันทึกความร่วมมือ / ข้อตกลง กับ
ภาคสุขภาพและภาคอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ

Q 8.5.1 The medical school should formalise its
collaboration, including engagement of staff and
students, with partners in the health sector

บันทึกความร่วมมือ ข้อตกลง และผลการดาเนินงานร่วมกับ
องค์การ/หน่วยงานในภาคสุขภาพทีม่ บี คุ ลากรและนิสติ
นักศึกษามีสว่ นร่วม

พ 8.5.1 สถาบันควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็ นทางการ
กับองค์การ/หน่วยงานในภาคสุขภาพ (เช่น สวรส. สสส.
วช. เป็ นต้น) ครอบคลุมทัง้ ระดับบุคลากร และนิสติ
นักศึกษา

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 8.1

 Governance means the act and/or the structure of governing the medical school. Governance is primarily concerned with policy making, the processes of







establishing general institutional and programme policies and also with control of the implementation of the policies. The institutional and programme policies
would normally encompass decisions on the mission of the medical school, the curriculum, admission policy, staff recruitment and selection policy and decisions
on interaction and linkage with medical practice and the health sector as well as other external relations.
Relationships within the university of its governance structures would be specified, for example if the medical school is part of or affiliated to a university.
The committee structure, which includes a curriculum committee, would define lines of responsibility, cf. B 2.7.1.
Principal stakeholders, cf. 1.4, annotation.
Other stakeholders, cf. 1.4, annotation.
Transparencywould be obtained by newsletters, web-information or disclosure ofminutes.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 8.2
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 Academic leadership refers to the positions and persons within the governance and management structures being responsible for decisions on academic matters
in teaching, research and service and would include dean, deputy dean, vice deans, provost, heads of departments, course leaders, directors of research
institutes and centres as well as chairs of standing committees (e.g. for student selection, curriculum planning and student counselling).
คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 8.3

 The educational budget would depend on the budgetary practice in each institution and country and would be linked to a transparent budgetary plan for the
medical school.
 Resource allocation presupposes institutional autonomy, cf. 1.2, annotations.
 Regarding educational budget and resource allocation for student support and student organisations, cf. B 4.3.3 and 4.4, annotation.

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 8.4

 Management means the act and/or the structure concerned primarily with the implementation of the institutional and programme policies including the
economicand organisational implications i.e. the actual allocation and use of resources within the medical school.
Implementation of the institutional and programme policies would involve carrying into effect the policies and plans regarding mission, the curriculum, admission,
staff recruitment and external relations.
 Administrative and professional staff in this document refers to the positions andpersons within the governance and management structures being responsible
for theadministrative support to policy making and implementation of policies and plans andwould - depending on the organisational structure of the
administration - include headand staff in the dean’s office or secretariat, heads of financial administration, staff ofthe budget and accounting offices, officers and
staff in the admissions office and headsand staff of the departments for planning, personnel and IT.
 Appropriateness of the administrative staff means size and composition according toqualifications.
 Internal programme of quality assurance wouldinclude consideration of the need forimprovements and review of the management.
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คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 8.5

 Constructive interaction would imply exchange of information, collaboration, and organisational initiatives. This would facilitate provision of medical doctors with
the qualifications needed by society.

 The health sector would include the health care delivery system, whether public or private, and medical research institutions.
 The health-related sector would - depending on issues and local organisation
- include institutions and regulating bodies with implications for health promotion and disease prevention (e.g. with environmental, nutritional and
social responsibilities).

 To formalise collaboration would mean entering into formal agreements, stating content and forms of collaboration, and/or establishing joint contact and
coordination committees as well as joint projects.

Area 9 :Continuous Renewal
องค์ประกอบที่ 9 : การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
WFME Global standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง

The medical school must as a dynamic and socially ในฐานะทีส่ ถาบันมีความเป็ นพลวัตและมีความรับผิดชอบ
accountable institution
ต่อสังคม สถาบันต้อง
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B 9.0.1 initiate procedures for regularly reviewing
and updating the process, structure, content,
outcomes/competencies, assessment and learning
environment of the programme.

ม 9.0.1 ริเริม่ กระบวนการสาหรับการทบทวนและปรับปรุง 1. รายงานการประเมินตนเองประจาปี
กระบวนวนการ โครงสร้างเนื้อหา ผลลัพธ์ และคุณลักษณะ 2. รายงานสัมมนา / ประชุม / เพื่อทบทวนโครงสร้างองค์กร
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการประเมิน และ แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และ/หรือ แผนกลยุทธ์
ั บนั
สภาพแวดล้อมในการเรียนรูใ้ นหลักสูตร ให้เป็ นปจจุ
อย่างสม่าเสมอ

B 9.0.2 rectify documented deficiencies

ม 9.0.2 ปรับแก้ขอ้ บกพร่องทีต่ รวจพบและมีขอ้ มูลอ้างอิง

แผนและผลการดาเนินงานการแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

B 9.0.3 allocate resources for continuous renewal

ม 9.0.3 จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพื่อการทบทวนและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรทุกด้านเช่น งบประมาณกาลังคน
อาคารสถานทีแ่ ละครุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น ให้สอดคล้องกับแผนของ
เกณฑ์ ม 9.0.2

The medical school should

สถาบันควร

Q 9.0.1 base the process of renewal on prospective พ 9.0.1 มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาบนรากฐานของ
studies and analyses and on results of local
- การศึกษาและวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า
evaluation and the medical education literature
- ข้อมูลการประเมินภายในของสถาบัน และ
- หลักฐานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา

ผลการทบทวนและพัฒนาโดยอิงผลการประเมินภายในของ
สถาบัน เช่น การประเมินการเรียนแบบ Problem-based
learning การประเมินความคุม้ ค่าของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นต้น และหลักฐานทางวิชาการด้าน
แพทยศาสตรศึกษา

WFME Global standards
Standards

มาตรฐาน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
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Q 9.0.2 ensure that the process of renewal and
restructuring leads to the revision of its policies and
practices in accordance with past experience,
present activities and future perspectives

พ 9.0.2 ทาให้เชื่อมันได้
่ ว่ากระบวนการทบทวนและพัฒนา ผลการปรับนโยบายและการปฏิบตั โิ ดยใช้ขอ้ มูลจากมาตรฐาน
และการปรับโครงสร้างจะทาให้เกิดการปรับนโยบายและ
ม 9.0.1-9.0.3 และ พ 9.0.1
การปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานในอดีต
ั บนั และมุมมองอนาคต
กิจกรรมปจจุ

address the following issues in its process of
renewal:

ในกระบวนการทบทวนและพัฒนา สถาบันควรคานึงถึง
ประเด็นต่อไปนี้

Q 9.0.3 Adaptation of mission statement and
outcomes to the scientific, socioeconomic and
cultural development of the society

พ 9.0.3 การปรับพันธกิจและผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ของ
สถาบัน ให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงของสังคม ทัง้ ด้าน
วิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม

Q 9.0.4 Modification of the intended educational
outcomes of the graduating students in accordance
with documented needs of the environment they will
enter. The modification might include clinical skills,
public health training and involvement in patient
care appropriate to responsibilities encountered
upon graduation

พ 9.0.4 การปรับผลลัพธ์ทางการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์ของ ผลลัพธ์ทางการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์ของนิสติ นักศึกษาทีก่ าลังจะ
นิสติ นักศึกษาทีก่ าลังจะสาเร็จการศึกษา ให้สอดคล้องกับ สาเร็จการศึกษาทีป่ รับให้สอดคล้องกับความต้องการทีจ่ าเป็ น
ความต้องการทีจ่ าเป็ นตามสภาพแวดล้อมทีบ่ ณ
ั ฑิตจะเข้า ตามสภาพแวดล้อมทีบ่ ณ
ั ฑิตจะเข้าทางานและมีขอ้ มูลอ้างอิง
ทางาน และมีขอ้ มูลอ้างอิง
อนึ่ง การปรับอาจครอบคลุมทักษะทางคลินิก การฝึกอบรม
ด้านสาธารณสุข และการบริบาลผูป้ ว่ ย ให้เหมาะสมกับ
บทบาททีบ่ ณ
ั ฑิตจะได้รบั มอบหมาย

Q 9.0.5 Adaptation of the curriculum model and
instructional methods to ensure that these are
appropriate and relevant

พ 9.0.5 การปรับหลักสูตรและวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ ชื่อมันได้
่ ว่ามีความเหมาะสมและตรงประเด็น

หลักฐานการปรับหลักสูตรและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนทีม่ ี
ความเหมาะสมและตรงประเด็น

Q 9.0.6 Adjustment of curricular elements and their
relationships in keeping with developments in the
basic biomedical, clinical, behavioural and social
sciences, changes in the demographic profile and
health/disease pattern of the population, and

พ 9.0.6 การปรับองค์ประกอบหลักสูตรและความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับ
- ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
พืน้ ฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์

หลักฐานการปรับปรุงองค์ประกอบหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ การเปลีย่ นแปลงของข้อมูลประชากรศาสตร์
สุขภาพและการเกิดโรคของประชากร สภาวะด้านเศรษฐกิจ

พันธกิจและผลผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ของสถาบันทีป่ รับให้เข้ากับ
การเปลีย่ นแปลงของสังคม ทัง้ ด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม

WFME Global standards
Standards
socioeconomic and cultural conditions. The
adjustment would ensure that new relevant
knowledge, concepts and methods are included
and outdated ones discarded

มาตรฐาน
- การเปลีย่ นแปลงของข้อมูลประชากรศาสตร์ สุขภาพและ
การเกิดโรคของประชากร สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม
การปรับควรทาให้เชื่อมันว่
่ า ได้ครอบคลุมความรู้ แนวคิด
และวิธกี ารทีท่ นั สมัยและตรงประเด็น และยกเลิกสิง่ ที่
ล้าสมัย

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
สังคมและวัฒนธรรม

Q 9.0.7 Development of assessment principles, and พ 9.0.7 การพัฒนาหลักการประเมินผล วิธแี ละจานวนครัง้ หลักฐานทีพ่ จิ ารณาถึง การพัฒนาหลักการการวัดผล วิธแี ละ
the methods and the number of examinations
ของการสอบ สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาทีพ่ งึ
จานวนครัง้ ของการสอบ สอดคล้องกับผลลัพธ์ทพ่ี งึ ประสงค์ทาง
according to changes in intended educational
ประสงค์และวิธกี ารจัดการเรียนการสอน ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การศึกษาและวิธกี ารจัดการเรียนการสอน ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
outcomes and instructional methods
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Q 9.0.8 Adaptation of student recruitment policy,
selection methods and student intake to changing
expectations and circumstances, human resource
needs, changes in the premedical education system
and the requirements of the educational programme

พ 9.0.8 การปรับนโยบายการรับ วิธกี ารคัดเลือก และ
จานวนนิสติ นักศึกษา ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความต้องการทีจ่ าเป็ น
ด้านทรัพยากรบุคคล การเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษา
ก่อนระดับอุดมศึกษา และข้อกาหนดของหลักสูตร

หลักฐานทีแ่ สดงถึงการปรับนโยบายการรับ วิธกี ารคัดเลือก
และจานวนนิสติ นักศึกษา ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความต้องการทีจ่ าเป็ นด้าน
ทรัพยากรบุคคล การเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษา และข้อกาหนดของหลักสูตร

Q 9.0.9 Adaptation of academic staff recruitment
and development policy according to changing
needs

พ 9.0.9 การปรับนโยบายการรับ และการพัฒนาคณาจารย์ หลักฐานทีพ่ จิ ารณาถึงนโยบายการรับ และการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
คณาจารย์ให้สอดคล้องกับความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

Q 9.0.10 Updating of educational resources
according to changing needs, i.e. the student
intake, size and profile of academic staff, and the
educational programme

ั บนั
พ 9.0.10 การปรับทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็ นปจจุ
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ได้แก่
จานวนนิสติ นักศึกษา จานวนและประเภทของคณาจารย์
และหลักสูตร

หลักฐานทีพ่ จิ ารณาถึงการปรับทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็ น
ปจั จุบนั สอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

Q 9.0.11 Refinement of the process of programme
monitoring and evaluation

พ 9.0.11 การกลันกรองกระบวนการก
่
ากับดูแล และการ
ประเมินหลักสูตร

หลักฐานทีแ่ สดงถึงการกลันกรองกระบวนการก
่
ากับดูแลและ
การประเมินหลักสูตร

WFME Global standards
Standards

มาตรฐาน

Q 9.0.12 Development of the organizational
structure and of governance and management to
cope with changing circumstances and needs and,
over time, accommodating the interests of the
different groups of stakeholders

พ 9.0.12 การพัฒนาโครงสร้างขององค์กร การปกครอง
และการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อม และ
ความต้องการทีจ่ าเป็ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และปรับให้เกิดผล
ประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มต่างๆ ตามแต่ละ
ช่วงเวลา

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง
หลักฐานทีพ่ จิ ารณาถึงการพัฒนาโครงสร้างขององค์กร การ
ปกครองและการบริหารจัดการ เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อม
และความต้องการทีจ่ าเป็ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และปรับให้เกิดผล
ประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุ่มต่างๆ ตามแต่ละช่วงเวลา

คาอธิ บายความหมายคาในเกณฑ์องค์ประกอบย่อยที่ 9

 Prospective studies would include research and studies to collect and generate data and evidence on country-specific experiences with
best practice.
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