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ค าน า 
 

การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านของแพทยสภา ได้ด าเนินการมาเป็นเวลายาวนาน ในปัจจุบันแพทยสภา
เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ทั้งหมดจ านวน ๘๘ หลักสูตร โดยมีอนุสาขาที่เป็นหลักสูตรต่อยอด
ถึง ๔๙ หลักสูตร มีสถาบันฝึกอบรมหลักจ านวน ๘๒ แห่ง มีราชวิทยาลัย วิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ ร่ วม
รับผิดชอบ ๑๖ แห่ง เนื่องจากมีการพัฒนาวิทยาการการแพทย์อยู่อย่างต่อเนื่องที่ต้องมีการฝึกอบรมความรู้
ความสามารถ แต่ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมเพียงหนึ่งปี  ก็มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านไม่ต้องถึงสองปี 
เหมือนกับการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ ซึ่งคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว จึงมีแนวคิดการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
หลักสูตร ๑ ปี เพ่ือรับแพทย์เข้าฝึกอบรมเฉพาะด้านต่าง ๆ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแพทยสภา 
และได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐     
โดยคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้มีก าหนดให้เปิดการฝึกอบรมได้ ตั้งแต่ปีการ
ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้จัดท าสรุปแนวทางเพ่ือเป็นสาระส าคัญ
และเป็นคู่มือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับได้น าไปใช้เป็นที่อ้างอิง พร้อมปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

โดยเนื้อหาของคู่มือนี้จะให้ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรใน
วิชาชีพเวชกรรม ได้ทราบสาระและขั้นตอนการท างานของการรับแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
รวมทั้งตัวอย่างแบบฟอร์มที่จ าเป็นต่าง ๆ คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน หวังว่าท่าน
ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์และท าให้การประสานงานการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ     
เวชกรรม สามารถด าเนินเชื่อมโยงไปได้อย่างดี 

 

ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ทุกท่านที่ได้ร่วมพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม และขอบคุณฝ่าย
ฝึกอบรมและสอบของแพทยสภาที่ช่วยจัดท าคู่มือฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

 

 

แพทย์หญิงประสบศรี  อ้ึงถาวร 
ประธานคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้าน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 

ค าน า                                                                                                                     ข  

สารบัญ                                                                                                                       ค 

รายนามคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒                            ง 

แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการรับแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน      ๑ 

๑. รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม                     ๑                    

       ๒.  บทบาทหน้าท่ีขององค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล/ประสานงานการฝึกอบรมฯ   ๑ 

๓.  ความหมายของค านิยามต่าง ๆ        ๒  

๔.  คุณสมบัติและสิทธิของผู้เข้าอบรม , และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                      ๒ 

๕.  การด าเนินกิจกรรมและเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรม ฯ                                          ๓ 

กิจกรรมที่ ๑  การขออนุมัติเกณฑห์ลักสตูรเพื่อประกาศนียบตัรในวชิาชีพเวชกรรม                      ๔ 

กิจกรรมที่ ๒  การแต่งตั้งคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ                                        ๑๒  

กิจกรรมที่  ๓  การขอเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม                  ๑๕ 

         กิจกรรมที่  ๔  การขอเพ่ิม / ลด ศักยภาพการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรม         ๒๙ 

         กิจกรรมที่  ๕  วิธีการคัดเลือกแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรม          ๓๖ 

          ๖.    แนวก าหนดการกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานบริหารการฝึกอบรมฯ ประจ าปี                           ๔๐ 

ภาคผนวก :  

๑. ผนวก (ก)  ข้อบังคับแพทยสภาวา่ด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐  ๔๑ 

๒. ผนวก (ข)  ประกาศแพทยสภา เรื่องข้อก าหนดตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก 

       ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐                                                           ๔๓ 

๓. ผนวก (ค)  ใบประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา                                             ๔๘ 
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รายนามคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน วาระ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

๑.   นายแพทย์สมศักดิ ์ โล่ห์เลขา                 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ 
๒.   แพทย์หญิงประสบศร ี อึ้งถาวร                 ประธานคณะอนุกรรมการฯ 
๓.   นายแพทย์ภาคภูม ิ สุปิยพันธุ ์               รองประธานคณะอนกุรรมการฯ 
๔.   นายแพทย์สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ              อนุกรรมการ 
๕.   นายแพทย์สุขเจริญ  ตั้งวงษ์ไชย ราชวิทยาลัยจติแพทย์ฯ                                อนุกรรมการ 
๖.   แพทย์หญิงวณิชา  ช่ืนกองแก้ว ราชวิทยาลัยจักษุแพทยฯ์              อนุกรรมการ 
๗.   นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน ์ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ์                            อนุกรรมการ 
๘.   แพทย์หญิงวิบูลย์  สุริยจักรยุทธนา ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ                            อนุกรรมการ 
๙.   นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรตัน ์ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ        อนุกรรมการ 
๑๐. แพทย์หญิงกมลทิพย์  หาญผดุงกิจ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ              อนุกรรมการ 
๑๑. นายแพทย์สุกิจ  แสงนิพันธ์กูล ราชวิทยาลัยแพทย์ออรโ์ธปิดิกสฯ์                  อนุกรรมการ 
๑๒. นายแพทย์รุ่งศักดิ์  ศิวานุวัฒน์     ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยฯ์                 อนุกรรมการ 
๑๓. แพทย์หญิงลาวลัย์  ตู้จินดา          ราชวิทยาลัยวสิัญญแีพทย์ฯ                        อนุกรรมการ 
๑๔. นายแพทย์ธัญเดช  นิมมานวุฒิพงษ์   ราชวิทยาลัยศลัยแพทย์ฯ                       อนุกรรมการ   
๑๕. นายแพทย์ธีรพร  รัตนาเอนกชัย        ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยฯ์               อนุกรรมการ 
๑๖. พลอากาศโทการณุ  เก่งสกุล              ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ                          อนุกรรมการ  
๑๗.  นายแพทยส์มชาย        เอียมอ่อง             ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ                           อนุกรรมการ  
๑๘. พลอากาศตรี นพ.เฉลมิพร บญุสิริ      วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินฯ                        อนุกรรมการ 
๑๙. นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค ์ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันฯ      อนุกรรมการ 
๒๐. นายแพทย์ชวศักดิ ์ กนกกันฑพงษ์     กระทรวงสาธารณสุข                        อนุกรรมการ 
๒๑. นายแพทย์ธานินทร์   อินทรก าธรชัย                                                          อนุกรรมการ 
๒๒. นายแพทย์ธันยชัย   สุระ                                                           อนุกรรมการ 
๒๓. นายแพทย์สุชาติ     เลาบริพตัร                                                          อนุกรรมการ 
๒๔. แพทย์หญิงสุวรรณี   สุรเศรณีวงศ์                                         อนุกรรมการ 
๒๕. นายแพทย์เอื้อชาต ิ กาญจนพิทักษ์                                                                 อนุกรรมการ          
๒๖. พลอากาศตรีอิทธพร  คณะเจรญิ                                                             อนุกรรมการ  
๒๗. นายแพทย์นครชัย เผื่อนปฐม                                                                    อนุกรรมการ  
๒๘. แพทย์หญิงวิบูลพรรณ   ฐิตะดลิก                                                                        อนุกรรมการ          
๒๙. นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม                                                               อนุกรรมการและเลขานุการ 
๓๐. พลโทกรีฑา   ม่วงทอง                                                             อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นางสาวภัคสวีร์   แก่นโพธิ์                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นางสาวอตินารถ   พึ่งความชอบ                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 
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แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา ได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร/ผู้ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารการ
ฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม หลักสูตร ๑ ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและชัดเจน 

 

๑. รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
(๑) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ 
(๒) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ.๒๕๖๐     

ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๓) ประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อก าหนดตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๔) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๕)  ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒  

๒. บทบาทหน้าที่ขององค์กร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล / ประสานงาน การฝึกอบรม          
เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  มีดังนี ้

         (๑)   แพทยสภา  
(๑.๑) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ ส าหรับการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมของ 

แหล่งฝึกอบรม รวมทั้งรับรองแหล่งที่ท าการฝึกอบรม 
(๑.๒) ออกใบประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต่าง ๆ  
(๑.๓) ควบคุมดูแลกิจกรรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ        

เวชกรรม 
(๒)   คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

(๒.๑) พิจารณาก าหนดด้านหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการฝึกอบรม 
(๒.๒) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนวางหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในเรื่องการฝึกอบรม 

        (๓)   ราชวิทยาลัย 
(๓.๑) ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม หลังจากได้รับอนุมัติจาก 

แพทยสภา 
(๓.๒) ก าหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้ง        

ดูแลและส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๓.๓) มีสิทธิเสนอให้แพทยสภารับรองเกณฑ์หลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม          

ที่ร่วมจัดท ากับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นได้  
(๓.๔) จัดท าประกาศการรับสมัคร และด าเนินการคัดเลือก แล้วรายงานให้แพทยสภาทราบ 

 
 



                 แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒        ๒ 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

(๔)   คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม   
(๔.๑) จัดท าหลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบด้าน

นั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนด 
(๔.๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของโรงพยาบาลหรือแหล่งฝึกอบรมด้านนั้น ๆ 
(๔.๓) ประเมินคุณภาพแหล่งฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนด เพ่ือเสนอให้      

แพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง ทั้งนี้การประเมินคุณภาพให้พิจารณาทบทวนทุก ๕ ป ี
(๔.๔) ประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นค าขอใบประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  
(๔.๕) ด าเนินการสอบและตัดสินผลการสอบ แล้วรายงานราชวิทยาลัย เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ

แพทยสภา 
(๔.๖) ติดตามผล ท าข้อเสนอแนะ และควบคุมให้การฝึกอบรมด าเนินไปตามเป้าหมายที่        

แพทยสภาก าหนด 
 

๓.  ความหมายของค านิยามต่าง ๆ  
(๑)  ศักยภาพ หรือที่เรียกค าเต็มว่า ศักยภาพในการฝึกอบรม หมายถึง จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่

หลักสูตรของแหล่งฝึกอบรมจะรับได้ โดยการประเมินของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ด้านที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีระบุไว้ในประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อก าหนดตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๒)  จ านวนแพทย์ ที่จะขออนุมัติจากแพทยสภาเพ่ือรับสมัครนั้น  เป็นตัวเลขที่ก าหนดโดยแหล่ง 
ฝึกอบรม ซ่ึงจะเป็นกรอบท่ีแหล่งฝึกอบรมแห่งนั้น ๆ จะรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ในปีนั้น 

(3) แพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน หมายถึง แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ    
เวชกรรมด้านนั้น ๆ  

(4) แหล่งฝึกอบรม หรือที่เรียกค าเต็มว่า แหล่งฝึกอบรมเฉพาะด้าน หมายถึง สถาบันฝึกอบรม / 
สมาคมวิชาชีพ / โรงพยาบาล ที่จัดหรือร่วมกันจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะด้านนั้น ๆ 

(๕)  ด้าน หมายถึง การฝึกอบรมตามสาขาวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตร 
 

๔.  คุณสมบัติและสิทธิของผู้เข้าอบรม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    (๑)  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

(๑.๑) ต้องได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ มาแล้ว  
(๑.๒) ส าเร็จการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือไม่มีพันธะการชดใช้

ทุนกับต้นสังกัด 
(๑.๓) มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรส าหรับประกาศนียบัตรนั้น  

    (๒)  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม และหลักฐานที่ต้องใช้ 
      (๒.๑) ค่าสมัครสอบเป็นไปตามประกาศของแพทยสภา  
      (๒.๒) หลักฐานเป็นไปตามท่ีก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรนั้น 

    (๓)  คุณสมบัติของผู้เข้าขอสมัครสอบ, ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และ วิธีการจัดสอบ  
      (๓.๑) ผ่านการฝึกอบรมและประเมิน ตามก าหนดในเกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตร  

 (๓.๒ ) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๒,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมในการออกใบ 
ประกาศนียบัตรเป็นไปตามประกาศของแพทยสภา 

 (๓.๓) หลักฐานต่าง ๆ ทีก่ าหนดในเกณฑ์หลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรนั้น 



                 แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒        ๓ 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

 (๓.๔) จัดการสอบโดยคณะกรรมการฝึกอบรมของด้านนั้น ๆ ตามก าหนดในเกณฑ์หลักสูตร
เพ่ือประกาศนียบัตร 

(๔)  สิทธิของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 (๔.๑) ได้รับใบประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ที่ออกให้โดยแพทยสภา แสดงว่าเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ และผ่านการอบรมในด้านนี้ โดยมีอายุไม่เกิน ๕ ปี และให้ต่อใบ
ประกาศนียบัตรได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ก าหนดทุก ๕ ปี  

(๔.๒) ผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่ สามารถน าไปอวดอ้างว่า มีความรู้ความช านาญ หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ (ไม่ใช่หนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรที่แสดงความรู้ความช านาญใน
วิชาชีพเวชกรรม) 

๕.  การด าเนินกิจกรรมและเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม      
มีดังนี้ 

กิจกรรมที ่ ๑  การขออนุมัติเกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
กิจกรรมที ่ ๒  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  
กิจกรรมที ่ ๓  การขอเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  
กิจกรรมที ่ ๔  การขอเพ่ิม / ลด ศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
กิจกรรมที่  ๕  วิธีการคัดเลือกแพทย์จะท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

 
คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ได้จัดท าแผนภูมิแสดงขั ้นตอนการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งตัวอย่างเอกสาร
ส าคัญที่ต้องด าเนินการจัดท าเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการจัดท าเอกสาร บริหารงาน และ
ติดต่อประสานงานได้ถูกต้อง รวดเรว็ขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒        ๔ 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

 
กิจกรรมที่  ๑ 

 
การขออนุมัติเกณฑ์หลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ล าดับก่อนหลังในการด าเนินงาน (ดูค าอธิบายด้านล่าง) 

 

 

 

๑ 

คณะกรรมการร่างเกณฑ์หลักสตูรฯ 

จัดท าเกณฑ์หลักสูตรฯ 

 

๓

3 

๒ 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

 

๔

4 

คณะกรรมการแพทยสภา 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 

๕

5 

แต่งตั้งคณะกรรมการรา่งเกณฑห์ลักสูตรฯ 

แพทยสภาแจ้งผล 

ราชวิทยาลัย  

๗

7 

๖

6 

ส่งหลักสตูรให้       

แพทยสภา

พิจารณา 

หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 



                 แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒        ๕ 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

ขั้นตอนที ่ ๑  ราชวิทยาลัยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์หลักสูตร 
ขั้นตอนที่  ๒  คณะอนุกรรมการร่างเกณฑ์หลักสูตร จัดท าเกณฑ์หลักสูตรของแต่ละด้านที่ราชวิทยาลัยก าหนด

ตามประกาศแพทยสภา เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ      
เวชกรรม  

ขั้นตอนที่ ๓  ราชวิทยาลัยวิเคราะห์เกณฑ์หลักสูตร เมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้จัดส่งเกณฑ์หลักสูตรไปยัง  
แพทยสภา พร้อมรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตร และช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศ 
แพทยสภา 

ขั้นตอนที ่๔ – ๕ ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเกณฑ์หลักสูตร (ในกรณีที่สมาคมวิชาชีพ ขออนุมัติเกณฑ์หลักสูตร 
ต้องส่งให้ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องอนุมัติเกณฑ์หลักสูตรของสมาคมวิชาชีพนั้นก่อนเสนอ
กรรมการแพทยสภา)  

ขั้นตอนที่  ๖   อนุมัติหลักสูตร และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
  ขั้นตอนที ่ ๗  ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเกณฑ์หลักสูตร ไปทีร่าชวิทยาลัย 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                ๖ 

แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒                

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

 

 
เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน......................................................... 

ราชวิทยาลัย ........................................................ 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในเกณฑ์หลักสูตรที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนด) 

บันทึก 

๑ ชื่อหลักสูตร                  
ภาษาไทย 

หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน ................................  

              ภาษาอังกฤษ Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency  in 
................................................................. 

 

๒ ชื่อประกาศนียบัตร 
      ชื่อเต็ม      ภาษาไทย 

 
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน........................................................ 

 

                     ภาษาอังกฤษ Certificate of Medical Proficiency ……………………………………..……………  
  ชื่อย่อ      ภาษาไทย ป. ..................................................................................  
                 ภาษาอังกฤษ Cert. in…………………………………………………………………  

๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุชื่อราชวิทยาลัย ที่แพทยสภา มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ
ฝึกอบรม 

 

๔ พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร 

  

๕ ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร 
 
 
 

 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      ๗ 
แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในเกณฑ์หลักสูตรที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนด) 

บันทึก 

๖ แผนการฝึกอบรม   
 ๖.๑ วธิีการให้การฝึกอบรม   
 ๖.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม   
 ๖.๓ จ านวนปีการฝึกอบรม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 ๖.๔ การบริหารจัดการฝึกอบรม   
 ๖.๕ สภาพการปฏิบัติงาน   
 ๖.๖ การวัดและการประเมินผล   
      ๖.๖.๑ ระหว่างและเมื่อเสร็จ

สิ้นการฝึกอบรม 
  

      ๖.๖.๒ ใบประกาศนียบัตร   
๗ การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
  

 ๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

สอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การฝึกอบรม
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก าหนดเป็นสัดส่วน กับ อาจารย์ และปริมาณงานบริการ  
๘ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

  คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม  
  จ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา  

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      ๘ 
แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในเกณฑ์หลักสูตรที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนด) 

บันทึก 

  

๙ ทรัพยากรทางการศึกษา   
 ๙.๑ สถานที่และโอกาสในการ

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

  

 ๙.๒ การคัดเลือกและรับรองการ
เป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม 
จ านวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิด 
ของผู้ป่วยหลากหลาย 

  

 ๙.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ
เรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเข้าถึงได้ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ   
และถูกหลักจริยธรรม 

  

๙.๔ การจัดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงาน
และบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

 
  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      ๙ 
แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในเกณฑ์หลักสูตรที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนด) 

บันทึก 

 

 ๙.๕ ความรู้และการประยุกต์
ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ฝึกอบรม มีการบูรณาการและ
สมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการ
วิจัยอย่างเพียงพอ 

  

 ๙.๖ การน าความเชี่ยวชาญทาง
แพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการ
จัดท าแผนการฝึกอบรม การ
ด าเนินการฝึกอบรม การประเมิน
การฝึกอบรม 

  

 ๙.๗ การฝึกอบรมในแผนงาน
ฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมอ่ืน ทั้ง
ในและนอกประเทศตามท่ีระบุไว้ใน
หลักสูตร ตลอดจนระบบการโอน
ผลการฝึกอบรม 

  

๑๐ อายุและการต่ออายุ มีอายุไม่เกิน ๕ ปี และ มีเกณฑ์ก าหนดไว้ในหลักสูตร  



                                                                                                                                                                                                                                                                                      ๑๐ 
แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในเกณฑ์หลักสูตรที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนด) 

บันทึก 

ประกาศนียบัตร  

  

๑๑ การประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร 
     ต้องครอบคลุมพันธกิจของ
แผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
แผนการฝึกอบรม ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
การวัดและประเมินผล พัฒนาการ
ของผู้รับการฝึกอบรม ทรัพยากร
ทางการศึกษา  

 
 
มีการพัฒนาเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินหลักสูตร อย่างน้อยทุก ๕ ปี 

 

๑๒ การทบทวนและการพัฒนา   
๑๓ ธรรมาภิบาลและการบริหาร

จัดการ 
  

๑๔ การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   
 

        



                                                                                                                                                                                                                                                                                      ๑๑ 
แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

            
 ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ในการประชุม ครั้งที่   เมื่อวันที่    

สรุปว่า  เกณฑ์หลักสูตรที่เสนอเมื่อเทียบกับข้อก าหนดในประกาศของแพทยสภา         ถูกต้อง  ครบถ้วน           ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วน     ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน   



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๒        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

หนังสือขออนุมัติการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  
 

ที่  …./……… 
 
 

     วันที ่……   เดอืน …………………….  พ.ศ. …………. 
 
 

เรื่อง   ขออนุมัติการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้าน.…………………………………………………… 

 
เรียน  เลขาธิการแพทยสภา 

 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   1. ร่างเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม    

ด้าน.…………………………………………………… 
 2. รายนามคณะกรรมการร่างเกณฑ์หลักสูตรฯ 

 
 ด้วยราชวิทยาลัย………………………..….…….….. ได้ประชุมเมื่อ วันที่ …..… เดือน …………… พ.ศ. ……….  

แล้วมีความเห็นว่า ..................................................... (ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน........................................... จึงได้จัดท าเกณฑห์ลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  ด้าน ……………………………….…. ขึน้ ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                  (......................................................................................) 
                                                          ประธานราชวิทยาลัย................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๓        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

  กิจกรรมที่  ๒ 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ล าดับก่อนหลังในการด าเนินงาน (ดูค าอธิบายด้านล่าง) 

 

 

 

 

๑ 

๓

3 

๒ 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

 

๔ 

คณะกรรมการแพทยสภา 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อ    

ประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรม  แพทยสภาแจ้ง

ผล 

ราชวิทยาลัย  

๖

6 

๕ 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๔        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ขั้นตอนที ่๑  ราชวิทยาลัย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  
ขั้นตอนที่ ๒  ราชวิทยาลัย จัดส่งรายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ

เวชกรรม ไปยังส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 
ขั้นตอนที่  ๓ - ๔ - ๕  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือ

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พร้อมการขออนุมัติใบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการ
การฝึกอบรมและสอบ 

ขั้นตอนที่ ๖ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภาแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือ
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนั้น ๆ  ไปที่ราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๕        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
 

ที่  …./…… 
 
 

    วันที่ …..…  เดือน ……………………..  พ.ศ. …………. 
 
 

เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  
         ด้าน.............................   
เรียน  เลขาธิการแพทยสภา 

 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย  รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม    

                         ด้าน.............................   
 

 ตามที่คณะกรรมการแพทยสภา ได้อนุมัติเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพ
เวชกรรม ด้าน.............................ไปแล้วนั้น 

 

  ราชวิทยาลัย......................................................ได้จัดท ารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็น
คณะอนุกรรมการการฝึกอบรมและสอบเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน ......................................
และขออนุมัติใบประกาศนียบัตรแก่คณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                              (..........................................................................................................) 
                                                          ประธานราชวิทยาลัย.....................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
 

 
 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๖        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

กิจกรรมที ่๓ 
การขอเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          หมายเหต:ุ ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ล าดับก่อนหลังในการด าเนินงาน (ดูค าอธิบายด้านล่าง) 

 

สถาบันที่จะขอเปิดฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบตัรในวิชาชีพเวชกรรม 

๑ 

ท าหนังสือขออนุมัติเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรม พร้อมส่งหลักสูตร 

การฝึกอบรมฯ 

ราชวิทยาลัย  

๓ 

๒ 

ตรวจและจัดท ารายงาน                                                                                    

การตรวจแหล่งฝึกอบรมที่ขอเปิดฝึกอบรมเพื่อประกาศนยีบัตร ฯ 

พร้อมอนุมัติศักยภาพการฝึกอบรม 

 

 

๔

4 

๕ 

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ                                                  

ด้าน ที่เก่ียวข้อง 

๖ 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 

คณะกรรมการแพทยสภา 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

๗ 

๙

7 

๘ 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๗        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ขั้นตอนที่ ๑  สถาบันฝึกอบรมที่จะขอเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรม จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบัน     
ตามเกณฑ์หลักสูตรของราชวิทยาลัยที่ผ่านการอนุมัติจากแพทยสภาแล้ว  

ขั้นตอนที่ ๒  สถาบันที่จะขอเป็นแหล่งฝึกอบรม ด าเนินการขออนุมัติเปิดการฝึกอบรม ผ่านราชวิทยาลัย 
พร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศแพทยสภา 

ขั้นตอนที่ ๓  ราชวิทยาลัย แจ้งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ด้านที่เกี่ยวข้อง ตรวจและจัดท ารายงานการ
ตรวจแหล่งที่ขอเปิดการฝึกอบรม  

ขั้นตอนที่ ๔  คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ด้านที่เกี่ยวข้อง ตรวจและจัดท ารายงานการตรวจแหล่งที่ขอเปิด
การฝึกอบรม  

ขั้นตอนที่ ๕ ราชวิทยาลัย เสนอรายงานการตรวจแหล่งที่ขอเปิดการฝึกอบรมไปที่ ส านักงานเลขาธิการ
แพทยสภา พร้อมน าส่งค่าธรรมเนียม 

ขั้นตอนที่ ๖-๗-๘  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้เป็นแหล่งฝึกอบรม  
ขั้นตอนที่ ๙  ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา แจ้งผลการพิจารณาให้เป็นแหล่งฝึกอบรม ไปที่ราชวิทยาลัย   

และแหล่งฝึกอบรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๘        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

หนังสือขออนุมัติเปิดแหล่งฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
 

 
ที่  ..…./…… 

 
 

     วันที่ …..…  เดือน ……………………..  พ.ศ. …………. 
 

เรื่อง   ขออนุมัติเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน.…………………………… 
 

เรียน  ประธานราชวิทยาลัย 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  หลักสูตรการฝึกอบรมฯ  
 

ด้วย...................................................................( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) มีความประสงค์
ขอเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน.……………………………ตั้งแต่ปีการ
ฝึกอบรม .......................... เป็นต้นไป 

 

ในการนี้...................................................( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) จึงขอส่งหลักสูตรการ
ฝึกอบรมฯ มาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
ด้าน.…………………………………...……… และก าหนดศักยภาพในการฝึกอบรม 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                                   

(ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน / แหล่งฝึกอบรม) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๑๙        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

  รายงานการตรวจสถาบันที่ขอเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
 

ชื่อแหล่งฝึกอบรม  (คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล)…………………………………………. 

ภาควิชา / แผนก / กอง ท่ีรับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรม…………………………………………….……….……………………. 

ชื่อ  ด้าน ที่ขอเปิดการฝึกอบรม……………………………………………………………………………………….….…………………….  

สถานภาพของแหล่งในการฝึกอบรม  (กรุณาระบุบทบาทตามหลักสูตรการฝึกอบรม) 

  แหล่งฝึกอบรมหลัก  แหล่งฝึกอบรมสมทบ  

 

สรุปผลการตรวจสถาบัน 

 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามรายนามข้างท้าย ได้จัดท ารายงานฉบับนี้หลังการตรวจ
สถาบันแห่งนี้แล้ว และมีความเหน็ว่าสถาบันแห่งนี้ 
 

 สมควรได้รับการเสนอให้แพทยสภาพิจารณาอนุมติให้เป็นแหล่งฝึกอบรมในด้านตามที่ขอได้ เนื่องจากมี
คุณสมบติั ตามเกณฑ์ทัว่ไปและเกณฑ์เฉพาะครบถ้วนตามที่ก าหนด  

    โดยมีศักยภาพในการฝึกอบรม ปีละ  ระดับละ ................. คน 
 

 ควรปรับปรุงในประเด็นที่ระบุต่อไปนี้ให้แล้วเสรจ็  หากต้องการให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  
ตรวจซ้ าอีกครั้งหลัง ๖ เดือนไปแล้ว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ไม่สมควรเป็นแหล่งฝึกอบรมในด้านตามที่ขอ เนื่องจาก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๐        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ผู้ด าเนินการตรวจแหล่งฝึกอบรม  
                    (ชื่อ – สกุล)                               (ลายเซ็น) 
1. ………………………………………………………………………  …………………………………………..…………………………… 
2. ………………………………………………………………………  …………………………………………..…………………………… 
3. ………………………………………………………………………  …………………………………………..…………………………… 
4. ………………………………………………………………………  …………………………………………..…………………………… 
5. ………………………………………………………………………  …………………………………………..…………………………… 

 

วันที่ด าเนินการตรวจแหล่งฝึกอบรม                  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๑        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

1. เกณฑ์การตรวจประเมินแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  
หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  ด้าน ......................................................................      แหล่งฝึกอบรม .................................................................... 

เกณฑ์ประเมินหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน ............................................       แหล่งฝึกอบรม ..................................................................... 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในหลักสูตรของแหล่งฝึกอบรมที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของเกณฑ์

หลักสูตรกลางของแพทยสภา) 

บันทึก 

๑ ชื่อหลักสูตร                                   
ภาษาไทย 

 หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน ..............................................  

                      ภาษาอังกฤษ  Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency  
in ...................................................................................... 

 

๒ ชื่อประกาศนียบัตร       
      ชื่อเต็ม      ภาษาไทย 

 ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
ด้าน ................................................................................... 

 

                     ภาษาอังกฤษ  Certificate of Medical Proficiency  
in ……………………………………………………….…………………… 

 

        ชื่อย่อ       ภาษาไทย  ป. ......................................................................................  
                  ภาษาอังกฤษ  Cert. in …….……………………………………………………………  

๓ หน่วยงาน แหล่งฝึกอบรม    
ที่รับผิดชอบ 

 ระบุชื่อหน่วยงาน แหล่งฝึกอบรมที่รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม  

๔ พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร 

 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรกลางของแพทยสภา  

๕ ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร 
 

 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรกลางของแพทยสภา  



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๒        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

เกณฑ์ประเมินหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน ............................................       แหล่งฝึกอบรม ..................................................................... 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในหลักสูตรของแหล่งฝึกอบรมที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของเกณฑ์

หลักสูตรกลางของแพทยสภา) 

บันทึก 

๖ แผนการฝึกอบรม  ที่สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรกลางของแพทยสภา  
 ๖.๑ วธิีการให้การฝึกอบรม  ระบุวิธีการฝึกอบรมและลักษณะการจัดในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม  
 ๖.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม  ที่สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรกลางของแพทยสภา  
 ๖.๓ จ านวนปีการฝึกอบรม  

ก าหนดการเปิดฝึกอบรม 
 ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

 ๖.๔ การบริหารจัดการ
ฝึกอบรม 

   

 ๖.๕ สภาพการปฏิบัติงาน    
 ๖.๖ การวัดและการประเมินผล    
      ๖.๖.๑ ระหว่างการ

ฝึกอบรมและเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละช่วง เพื่อ
ประกอบการพัฒนาหรือการมีสิทธิสมัครสอบ 

 
 

      ๖.๖.๒ เพ่ือประกาศนียบัตร  ระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพ่ือประกาศนียบัตรฯ 
วิธีการและเกณฑ์ตัดสินสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

๗ การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

 คุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

   ๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

  

   ๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการ  ก าหนดเป็นสัดส่วนในแต่ละระดับกับจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็ม  



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๓        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

เกณฑ์ประเมินหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน ............................................       แหล่งฝึกอบรม ..................................................................... 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในหลักสูตรของแหล่งฝึกอบรมที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของเกณฑ์

หลักสูตรกลางของแพทยสภา) 

บันทึก 

ฝึกอบรม เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๑  และปริมาณงานบริการของสาขาที่ให้การฝึกอบรม 
๘ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

   คุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของแหล่งฝึกอบรม  
   จ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา   

 
๙ ทรัพยากรทางการศึกษา  เพียงพอ อย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์กลางของแพทยสภา  

 ๙.๑ สถานที่และโอกาสในการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

   

 ๙.๒ การคัดเลือกและรับรอง
การเป็นสถานที่ส าหรับการ
ฝึกอบรม จ านวนผู้ป่วยเพียงพอ
และชนิดของผู้ป่วยหลากหลาย 

   

 ๙.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลัก
จริยธรรม 

   



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๔        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

เกณฑ์ประเมินหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน ............................................       แหล่งฝึกอบรม ..................................................................... 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในหลักสูตรของแหล่งฝึกอบรมที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของเกณฑ์

หลักสูตรกลางของแพทยสภา) 

บันทึก 

 ๙.๔ การจัดประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพ
อ่ืน 

   

 ๙.๕ ความรู้และการประยุกต์
ความรู้พื้นฐานและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ฝึกอบรม มีการบูรณาการและ
สมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับ
การวิจัยอย่างเพียงพอ 

   

 ๙.๖ การน าความเชี่ยวชาญทาง
แพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการ
จัดท าแผนการฝึกอบรม การ
ด าเนินการฝึกอบรม การ
ประเมินการฝึกอบรม 

   

 ๙.๗ การฝึกอบรมในแผนงาน
ฝึกอบรม/แหล่งฝึกอบรมอ่ืน ทั้ง
ในและนอกประเทศตามท่ีระบุ
ไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบ
การโอนผลการฝึกอบรม 

   



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๕        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

เกณฑ์ประเมินหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน ............................................       แหล่งฝึกอบรม ..................................................................... 

ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลที่ระบุในหลักสูตรของแหล่งฝึกอบรมที่น าเสนอ   
( / = ถูกต้อง ครบถ้วน  x = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของเกณฑ์

หลักสูตรกลางของแพทยสภา) 

บันทึก 

๑๐ การประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรต้องครอบคลุมพันธกิจ
ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
แผนการฝึกอบรม ขั้นตอนการ
ด าเนินงานของแผนการ
ฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผล พัฒนาการของผู้รับ
การฝึกอบรม ทรัพยากร
ทางการศึกษา  

 กรณีเปิดใหม่ ให้เสนอแผนการด าเนินงานการประเมินแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตร พร้อมผู้รับผิดชอบ  
ระบุให้มีการทบทวน / พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะหรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี 

 

๑๑ การทบทวนและการพัฒนา  กรณีเปิดใหม่ ให้เสนอแผนการด าเนินงานการทบทวนและการพัฒนา 
ระบุให้มีการทบทวน / พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะหรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี และแจ้ง
ให้แพทยสภารับทราบ 
 
 

 

๑๒ ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการ 

   

๑๓ การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 

 ระบุให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามท่ีแพทยสภาก าหนด  

 
 
 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๖        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

 
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ในการประชุม ครั้งที่   เมื่อวันที่ 
  
สรุปว่า  หลักสูตรของหน่วยงาน แหล่งฝึกอบรมที่เสนอเมื่อเทียบกับเกณฑ์หลักสูตรกลางในประกาศของแพทยสภา      
              ผ่านการประเมิน         ผ่านการประเมิน แบบมีเงื่อนไข     ไม่ผ่านการประเมิน 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๗        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

2. ศักยภาพของแหล่งฝึกอบรมในการรับแพทย์เข้าฝึกอบรมเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด  

ในตารางข้างล่างส่วนที่เป็น กรอบสี่เหลี่ยมเส้นคู่ ให้กรอกข้อมูลของแหล่งฝึกอบรม โดยระบุจ านวน
อาจารย์ที่ท าหน้าที่ฝึกอบรมซึ่งเป็นข้อมูลในปีปัจจุบันไว้ในช่องบรรทัดที่ (2) และจ านวนผู้ป่วย / หัตถการ /     
สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ในช่องบรรทัด (3) – (7) ส าหรับตารางส่วนที่เหลือเป็นข้อมูลตาม
เกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรฯ ที่แพทยสภาอนุมัติเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดจ านวน
แพทย์ ที่แหล่งฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละปี เมื่อกรอกข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นคู่แล้ว ให้เทียบข้อมูลของแหล่ง
ฝึกอบรม กับ ข้อมูลตามเกณฑ์ แล้วระบุจ านวนแพทย์ที่แหล่งฝึกอบรมจะรับได้ ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นคู่ 
บรรทัดที่ (1) ซึ่งเป็นตัวเลขที่เรียกว่า ศักยภาพการฝึกอบรมของแหล่งฝึกอบรม 

 

  ข้อมูลของ
แหล่งฝึกอบรม 

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตร 
ที่แพทยสภาอนุมัติ 

 ศักยภาพ = รับแพทย์ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน ได้ปีละ ระดับละ 

(1)  1 2 3 4 5 6 7 

 จ านวนอาจารย์ท่ีท าหน้าที่ให้การ
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน (คน) 

(2)         

 จ านวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่ง
ตรวจ ฯลฯ  (ปีละ) 

         

  (3)         

  (4)         

  (5)         

  (6)         

  (7)         

 

 

 

 

 

 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๘        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

  ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรที่แพทยสภาอนุมัติ 

 ศักยภาพ = รับแพทย์ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน ได้ปีละ ระดับละ 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 จ านวนอาจารย์ท่ีท าหน้าที่ให้การ
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน (คน) 

         

 จ านวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่ง
ตรวจ ฯลฯ  (ปีละ) 

         

           
           
           
           
           
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๒๙        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

      หนังสือรายงานการตรวจประเมินเพื่อขออนุมัติเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
 

ที่  ….../……… 
 
 

     วันที่ …..…  เดือน ……………………..  พ.ศ. …………. 
 

 
เรื่อง    รายงานการตรวจประเมินเพ่ือขออนุมัติเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

ด้าน....................................................  
 

เรียน   เลขาธิการแพทยสภา 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  แบบรายงานการตรวจประเมินเพ่ือขออนุมัติเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมฯ  
 

 ตามที่.....................................( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) ขออนุมัติเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือ
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน.…………………………… ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม ..................................... เป็นต้นไป 

 

 ในการนี้  ราชวิทยาลัย……………………………………………………. ได้ไปตรวจประเมินแหล่งฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว     
เมื่อวันที่ ……เดือน …………………...พ.ศ. …….…. มีความเห็นว่า........................................( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม)  
...............................................................สมควรอนุมัติเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
ด้าน .…………………………………………………ในจ านวน ปีละไม่เกิน .............................. ต าแหน่ง ตั้ งแต่ปีการฝึกอบรม 
.......................... เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                                  

(......................................................................................) 
                                                     ประธานราชวทิยาลัย........................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๐        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

กิจกรรมที่ ๔ 

การขอเพ่ิม / ลด ศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ล าดับก่อนหลังในการด าเนินงาน (ดูค าอธิบายด้านล่าง) 

แหล่งฝึกอบรมที่จะขอเพิ่ม / ลด ศักยภาพการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

๑ 

จัดท าหนังสือขอเพิ่ม / ลด ศักยภาพ การฝึกอบรมฯ  

ราชวิทยาลัย  

๒ 

ตรวจและจัดท ารายงาน                                                                                        

การตรวจแหล่งฝึกอบรมที่ขอเพิ่ม / ลด ศักยภาพ 

๓ ๔

5 

คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ                                                  

ในด้าน ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕ 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 

คณะกรรมการแพทยสภา 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

๖ 

๘

7 

๗

7 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๑        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ขั้นตอนที่ ๑  แหล่งฝึกอบรม ท าหนังสือขอเพ่ิม / ลด ศักยภาพ การฝึกอบรมฯ ตามแบบตัวอย่าง ส่งไปที่     
ราชวิทยาลัย ที่ก ากับดูแลการฝึกอบรม ด้านนั้น ๆ   

ขั้นตอนที่ ๒  ราชวิทยาลัย แจ้งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้อง ตรวจและจัดท ารายงานการ
เพ่ิม / ลดศักยภาพของแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม   

ขั้นตอนที่ ๓  คณะอนุกรรมการฝึกอบรม ด้านที่เกี่ยวข้อง ตรวจและจัดท ารายงานการเพ่ิม / ลดศักยภาพของ
แหล่งฝึกอบรม  

ขั้นตอนที่ ๔ ราชวิทยาลัย เสนอรายงานการตรวจสถาบันที่ขอเพ่ิม / ลดศักยภาพของแหล่งฝึกอบรมเพ่ือ
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านนั้น ๆ ตามแบบตัวอย่าง ไปที่ ส านักงานเลขาธิการ  
แพทยสภา   

ขั้นตอนที ่๕ – ๖ - ๗  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเพ่ิม / ลด ศักยภาพการฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ ๘  ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา แจ้งผลการพิจารณาขอเพ่ิม / ลดศักยภาพของแหล่งฝึกอบรมเพ่ือ

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพ เวชกรรมด้านนั้น ๆ ไปที่ราชวิทยาลัย และแหล่งฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๒        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

 
หนังสือขอเพิ่ม / ลด ศักยภาพ การฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

 
ที่  …./……… 

 
 

     วันที่ …..…  เดือน ……………………..  พ.ศ. …………. 
 
 

เรื่อง    ขออนุมัติเพ่ิม / ลดศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม  ด้าน ............................   
ของ................................................ ( ระบชุื่อสถาบัน / โรงพยาบาล ) 

 
         เรียน   ประธานราชวิทยาลัย …………..…………… 
 

ตามที่แพทยสภาอนุมัติให้.........................................................( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) 
เป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน.……………………………………………………………………
ตั้งแต่ปกีารฝึกอบรม........................... เป็นต้นมานั้น 

 

       เนื่องจากขณะนี้ ............................................( ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเพ่ิม / ลดศักยภาพการ
ฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ที่เคยอนุมัติไว้ ) ในการนี้ .................................................................. 
( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) มีความประสงค์ขออนุมัติเพ่ิม / ลดศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือ
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม      ด้าน.…………………ที่เคยอนุมัติไว้แล้ว  ปีละ ไม่เกิน ..................... ต าแหน่ง 
เป็น ปีละ ไม่เกิน ..................... ต าแหน่ง ตั้งแต่ ปีการฝึกอบรม .......................... เป็นต้นไป   

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน / แหล่งฝึกอบรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๓        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

รายงานการเพิ่ม/ลดศกัยภาพของแหล่งฝึกอบรม หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

ชื่อแหล่งฝึกอบรม  (คณะแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยแพทยศาสตร์ / โรงพยาบาล)   

ภาควิชา / แผนก / กอง ท่ีรับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรม   

 ชื่อ  ด้าน ที่ขอเพิ่ม/ลดศักยภาพ     

 สถานภาพของแหล่งฝึกอบรมในการฝึกอบรม  (กรุณาระบุบทบาทตามหลักสูตรการฝึกอบรม) 

   แหล่งฝึกอบรมหลัก   แหล่งฝึกอบรมสมทบ  
 

สรุปผลการตรวจแหล่งฝึกอบรม 
 แหล่งฝึกอบรมแห่งนี้ได้รับการตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่   เดือน  พ.ศ.   แ ล ะ ไ ด้ รั บ
อนุมัติให้มีศักยภาพในการฝึกอบรม ปีละไม่เกิน.................คน ปัจจุบันเมื่อตรวจสอบจากข้อมูลใหม่ของแหล่ง
ฝึกอบรมเทียบกับเกณฑ์เฉพาะที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ได้ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรแล้ว 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามรายนามข้างท้าย มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้แพทยสภาพิจารณา
อนุมัติใหแ้หล่งฝึกอบรมแห่งนี้ 

  เพิ่ม ศักยภาพการฝึกอบรมในด้านที่ก าหนด โดยมีศักยภาพในการฝึกอบรมใหม่ ปีละ คน 
   ลด ศักยภาพการฝึกอบรมในด้านที่ก าหนด โดยมีศักยภาพในการฝึกอบรมใหม่ ปีละ คน 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ผู้ด าเนินการตรวจแหล่งฝึกอบรม 
 

            (ชื่อ – สกุล)                               (ลายเซ็น) 
1.    
2.    
3.    
4.    
 

วันที่ด าเนินการตรวจแหล่งฝึกอบรม        

 

 

 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๔        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ผลการตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะ (ให้ใส่เครื่องหมาย/ในช่อง ผ่าน หากตรวจพบว่าสถาบันมีคุณสมบัติ
หรือข้อมูลครบถ้วน หรือ ในช่อง ไม่ผ่าน หากตรวจพบว่าแหล่งฝึกอบรมมีคุณสมบัติหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน)
  

 ๑. เกณฑ์เฉพาะส าหรับการเป็นแหล่งฝึกอบรมในด้านที่ขอเปิดฝึกอบรม ผลการ
ตรวจสอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
 (1)  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่รับผิดชอบการฝึกอบรม   
 (2)  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ให้การฝึกอบรม   
 (ก)  มีคุณวุฒิถูกต้อง   
 (ข)  มีจ านวนตามเกณฑ์ข้ันต่ า (อย่างน้อย 1 คน)   
 (3)  ปริมาณงานบริการ (ผู้ป่วย / หัตถการ / สิ่งส่งตรวจ) ที่ก าหนดในการฝึกอบรม   
  มีจ านวนตามเกณฑ์ข้ันต่ า   
 

หมายเหตุ:   
  

๒. ศักยภาพของแหล่งฝึกอบรมในการรับแพทย์เข้าฝึกอบรมเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด  
          ในตารางข้างล่างส่วนที่เป็น กรอบสี่เหลี่ยมเส้นคู่ ให้กรอกข้อมูลของแหล่งฝึกอบรม โดยระบุจ านวน

อาจารย์ที่ท าหน้าที่ฝึกอบรมซึ่งเป็นข้อมูลในปีปัจจุบันไว้ในช่องบรรทัดที่ (2) และจ านวนผู้ป่วย / หัตถการ / สิ่งส่ง
ตรวจ ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ในช่องบรรทัด (3) – (7)  ส าหรับตารางส่วนที่เหลือเป็นข้อมูลตามเกณฑ์
เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรฯที่แพทยสภาอนุมัติ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดจ านวนแพทย์ที่   
แหล่งฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละปี แต่ละระดับ เมื่อกรอกข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมเส้นคู่แล้ว ให้เทียบข้อมูลของ
แหล่งฝึกอบรม กับ ข้อมูลตามเกณฑ์  แล้วระบุจ านวนแพทย์ที่แหล่งฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละปี ไว้ในกรอบ
สี่เหลี่ยมเส้นคู่ บรรทัดที่ (1) ซึ่งเป็นตัวเลขที่เรียกว่า ศักยภาพการฝึกอบรมของแหล่งฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๕        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

  ข้อมูลของ
สถาบัน 

ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตร 
ที่แพทยสภาอนุมัติ 

 ศักยภาพ = รับแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะ
ด้าน ได้ปีละ 

(1)  1 2 3 4 5 6 7 

 จ านวนอาจารย์ท่ีท าหน้าที่ให้การ
ฝึกอบรมเฉพาะ (คน) 

(2)         

 จ านวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ 
ฯลฯ (ปีละ) 

         

  (3)         
  (4)         
  (5)         
  (6)         
  (7)         

 

  ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตร 
ที่แพทยสภาอนุมัติ 

 ศักยภาพ = รับแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะ
ด้าน ได้ปีละ   

8 9 10 11 12 13 14 15 

 จ านวนอาจารย์ท่ีท าหน้าที่ให้การ
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน (คน) 

        

 จ านวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจ 
ฯลฯ (ปีละ) 

        

          
          
          
          
          
 

 

 

 

 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๖        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

              หนังสือรายงานการเพิ่ม / ลดศักยภาพของแหล่งฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 
  

ที่  …./……… 
 
 

     วันที่ …..…  เดือน ……………………..  พ.ศ. …………. 
 
 

เรื่อง   รายงานเพ่ิม / ลดศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม   
ด้าน............................................. ของ...............................................( ระบแุหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) 
 

เรียน  เลขาธิการแพทยสภา 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  แบบรายงานการเพ่ิม / ลดศักยภาพของแหล่งฝึกอบรม  
 

ตามที่..........................( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) ได้รับอนุมัติเปิดเป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือ
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน.…………………………… ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม .......................... เป็นต้นมานั้น 

 

         เนื่องจากปัจจุบัน...................................( ระบชุื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) ได้ม ี.............................................
( ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเพ่ิม / ลดศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ) ดังนั้น            
ราชวิทยาลัย …………………………….…… ได้ไปตรวจประเมินแหล่งฝึกอบรม ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่  ……….… เดือน 
……………………..พ.ศ. …………. มีความเห็นว่า.................................( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) สมควรให้ 
ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล .................................... เพ่ิม / ลดศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตร    
ในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน .…………………………...…………เป็น ปีละไม่เกิน .............. ต าแหน่ง ตั้งแต่ ปีการฝึกอบรม 
.......................... เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                             

(......................................................................................) 
                                                     ประธานราชวทิยาลัย.........................................................  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๗        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

กิจกรรมที่ ๕ 

วิธีการคัดเลือกแพทย์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง ล าดับก่อนหลังในการด าเนินงาน (ดูค าอธิบายด้านล่าง) 

 
 

แหล่งฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

๑ 

แจ้งจ านวนแพทยท์ี่ต้องการรับประจ าปีการฝึกอบรมฯ  

ราชวิทยาลัย  

๒

2 

๓ 

๔

5 

๕ 

ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา 

คณะกรรมการแพทยสภา 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

จัดท าข้อมูลส าหรบัการรบัสมคัรแพทย์

ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ที่แหล่งฝึกอบรม 

ต้องการรับ 

จัดท าประกาศรับสมัครประจ าปี 

และด าเนินการคดัเลือก 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๘        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ขั้นตอนที่ ๑  แหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ท าหนังสือแจ้ง จ านวนแพทย์ที่ต้องการรับ
ประจ าปีการฝึกอบรมฯ ตามแบบตัวอย่าง ส่งไปที่ ราชวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการฝึกอบรม ด้านนั้น ๆ 

ขั้นตอนที ่๒  ราชวิทยาลัย จัดท าข้อมูลแสดงจ านวนแพทย์เพ่ือประกาศนียบัตรที่แต่ละแหล่งฝึกอบรมจะรับสมัคร
แพทยฝ์ึกอบรมเฉพาะด้าน และจัดท าประกาศรับสมัครในรอบนั้น ๆ และด าเนินการคัดเลือก  

ขั้นตอนที่ ๓  ราชวิทยาลัย รายงานจ านวนแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ที่รับของแหล่งฝึกอบรมต่าง ๆ ด้านนั้น ๆ 
ไปที่ ส านักงานเลขาธิการแพทยสภา   

ขั้นตอนที ่๔ – ๕  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติในระดับแพทยสภา  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๓๙        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

หนังสือขอรับแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านที่จะขอรับประจ าปีการฝึกอบรม 
 

ที่  …./……… 
 
 

     วันที่ …..…  เดือน ……………………..  พ.ศ. …………. 
 
 

เรื่อง   ขอรับแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านที่จะเข้าฝึกอบรม ด้าน .............................................. 
         ปีการฝึกอบรม.................... ของ ................................................ ( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) 

 
        เรียน  ประธานราชวิทยาลัย ………………..……………..…………… 
 

 ตามท่ี แพทยสภาอนุมัติให้................................................................... ( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล ) 
เป็นแหล่งฝึกอบรมเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน.…………………………..……………ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม
.......................... เป็นต้นมา และมีศักยภาพรับแพทย์ฝึกอบรมพาะด้าน ได้ปีละ ไม่เกิน .............. ต าแหน่งนั้น 

 

           เนื่องจากขณะนี้.................... ( ระบุชื่อแหล่งฝึกอบรม / โรงพยาบาล )................... มีความประสงค์จะขอรับ
แพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ด้านดังกล่าว ในปีการฝึกอบรม .................... จ านวน ............. 
ต าแหน่ง  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
                                                                       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
 
                                                            ( ลงนามโดยผู้มีอ านาจสูงสุดของหน่วยงาน / แหล่งฝึกอบรม ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๐        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน 
ประจ าปีฝึกอบรม............................รอบช่วงเดือน.............................. 

 
ที่  …./…… 

 
 

    วันที่ …..…  เดือน ……………………..  พ.ศ. …………. 
 
 

เรื่อง   แจ้งผลการคัดเลือกแพทย์เข้าฝึกอบรม  
          

เรียน  เลขาธิการแพทยสภา 
 

  ตามที่คณะกรรมการแพทยสภา อนุมัติให้ราชวิทยาลัย ................................................เปิดการฝึกอบรมเพ่ือ
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน................................................ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม......................เป็นต้นมา 

 

 บัดนี้ ราชวิทยาลัย......................................................ได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน
ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ด้าน ................................................... ในปีการฝึกอบรม....................... ช่วงเดือน .................................           

มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ชื่อแหล่งฝึกอบรม..................................................... ศักยภาพ ..................................................... จ านวนรับ.......................... 
  ผลการคัดเลือกให้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม 
  (1) ชื่อ – สกุล ...................................................................... สังกัด ................................................................................ 
  (๒) ชื่อ – สกุล ...................................................................... สังกัด ................................................................................ 
๒. ชื่อแหล่งฝึกอบรม..................................................... ศักยภาพ ..................................................... จ านวนรับ.......................... 
  ผลการคัดเลือกให้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม 
  (1) ชื่อ – สกุล ...................................................................... สังกัด ............................................................................... 
  (๒) ชื่อ – สกุล ....................................................................... สังกัด ............................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการต่อไป  
 

 
                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                              (..........................................................................................................) 
                                                          ประธานราชวิทยาลัย.....................................................................  

 
 
 
 
 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบในการประสานงาน



                           แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒                   ๔๑ 
 

คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 

 

 
๖. แนวก าหนดการกิจกรรมกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพ

เวชกรรม ประจ าปีการฝึกอบรม……  
 

 

กรกฎาคม เริ่มการฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ประจ าปี......... รอบเดือนกรกฎาคม 
กรกฎาคม แหล่งฝึกอบรมแจ้งปรับเพ่ิม / ลด ศักยภาพการฝึกอบรม และจ านวนแพทย์

ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ที่จะขอรับประจ าปีการฝึกอบรมปีถัดไปแก่ราชวิทยาลัย  
 

สิงหาคม 
ราชวิทยาลัย แจ้งปรับเพิ่ม / ลด ศักยภาพการฝึกอบรม และจ านวนแพทย์ฝึกอบรม
เฉพาะด้าน แก่คณะกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือพิจารณาและ
สรุปจ านวนต าแหน่งแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ที่จะประกาศรับในรอบปีการ
ฝึกอบรม ( เดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม) และเสนอคณะกรรมการแพทยสภา 

กันยายน คณะกรรมการแพทยสภา พิจารณาอนุมัติจ านวน ต าแหน่ง การฝึกอบรมแพทย์
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ประจ ารอบปีการฝึกอบรมถัดไป (เดือนมกราคม และเดือน
กรกฎาคม) 

ตุลาคม -
พฤศจิกายน 

แหล่งฝึกอบรม / ราชวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ รอบการฝึกอบรมเดือนมกราคม 
และด าเนินการคัดเลือก พร้อมแจ้งผลคัดเลือกให้แพทยสภาทราบ 

ธันวาคม ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือรับทราบและเสนอ
คณะกรรมการแพทยสภาอนุมัติผลการคัดเลือก  

มกราคม เริ่มการฝึกอบรมแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน ประจ าปี........... รอบเดือนมกราคม  
กุมภาพันธ์ แหล่งฝึกอบรมรับสมัครแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะด้าน รอบเดือนกรกฎาคม 
กุมภาพันธ์-

มีนาคม 
 แหล่งฝึกอบรม / ราชวิทยาลัย ด าเนินการคัดเลือก รอบเดือนกรกฎาคม  
และ แจ้งผลการคัดเลือกให้แพทยสภาทราบ 

เมษายน-
พฤษภาคม 

ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือรับทราบและ
เสนอคณะกรรมการแพทยสภา อนุมัติผลการคัดเลือกรอบการฝึกอบรม เดือน
กรกฎาคม 

 
    หมายเหตุ:  แพทยสภาก าหนดให ้แหล่งฝึกอบรมสามารถเปิดการฝึกอบรมได้ 2 ช่วง ในเดือนมกราคม และเดือน

กรกฎาคม  
   
  
   
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๒        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ภาคผนวก 
 

ผนวก (ก) ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๖๐           
ลงวันที่ ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๓        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

 
 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๔        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ผนวก (ข) ประกาศแพทยสภา เรื่อง ข้อก าหนดตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตร
ในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

แนวทางการจัดท าเกณฑ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม 

๑. ชื่อหลักสูตร 
๑.๑  (ภาษาไทย)  เกณฑ์หลักสูตรเพ่ือประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน…………………….. 
๑.๒  (ภาษาอังกฤษ)  Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in ……………………….. 
 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
        ๒.๑ ชื่อเต็ม 

   (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้าน………………………. 
      (ภาษาอังกฤษ) Certificate of Medical Proficiency in ……………………… 

        ๒.๒ ชื่อย่อ 
  (ภาษาไทย) ป. ………………………. 

 (ภาษาอังกฤษ) Cert. in ……………………… 

๓. วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบ 

  ระบุชื่อวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกอบรม 

๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 

แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมต้องระบุพันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตรแสดงเป็นลายลักษณ์
อักษร และเผยแพร่พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรไปยังภาคสุขภาพที่เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยทั่วกัน พันธ
กิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการของชุมชนและสังคม ความต้องการของ
ระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแทนผู้เข้า
ฝึกอบรมต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดพันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 

แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องจัดการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม  และมีสภาวะการท างานที่
เหมาะสมเพ่ือธ ารงสุขภาพของผู้เข้าฝึกอบรม 

๕. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 
  ๕.๑  แผนการฝึกอบรม / หลักสูตรต้องก าหนดผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ ( intended learning  

outcomes) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
๕.๑.๑  ความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของอนุสาขาวิชาที่เข้ารับ

การฝึกอบรม 
๕.๑.๒  ความสามารถในการท างานแบบวิชาชีพนิยม (professionalism) 
๕.๑.๓  ความสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล 
๕.๑.๔  ความสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๕        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

๕.๑.๕  การเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมในกิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาต่อเนื่อง (CME) หรือ การพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) 

๕.๑.๖ การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวม ค านึงถึง
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

 

๖. แผนการฝึกอบรม / หลักสูตร 
๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม จะต้องระบุวิธีการฝึกอบรมหลักที่จัดให้กับผู้เข้า

รับการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์         
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training)      
มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วย ค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(trainee-centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่วย
อย่างเหมาะสม โดยให้ระบุวิธีการฝึกอบรม และเป้าประสงค์หลักในแต่ละช่วงหรือชั้นปี (milestone) ของ
การฝึกอบรม มีการติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแล (supervision) และให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) อย่าง
สม่ าเสมอ 

๖.๒ เนื้อหาของการฝึกอบรม / หลักสูตร เนื้อหาของการฝึกอบรม / หลักสูตร ควรแสดงให้เห็นความแตกต่าง
จากหลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดเพ่ือวุฒิบัตรที่วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมนั้นควบคุมดูแลอยู่ และต้อง
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
๖.๒.๑ ทักษะการสื่อสาร 

  ๖.๒.๒ จริยธรรมทางการแพทย์ 
  ๖.๒.๓ ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

๖.๓ จ านวนระดับการฝึกอบรม เกณฑ์หลักสูตรจะต้องระบุจ านวนระดับของการฝึกอบรม โดย ๑ ระดับ
เทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยต้องมีระดับไม่น้อยกว่า ๑ ระดับ 

๖.๔ การบริหารการจัดการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบและอ านาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอน
ของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม       
โดยประธานแผนการฝึกอบรม / หลักสูตรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี โดยไม่นับรวมเวลาฝึกอบรม และได้รับการรับรองจาก วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมที่ควบคุมดูแล 

  ๖.๕ สภาพการปฏิบัติงาน แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ (รวมถึงการอยู่เวร) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงาน
บริการและความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีการลาพัก (เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง  
การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร) จัดให้มีค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งควรมีการระบุชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 

  ๖.๖ การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
๖.๖.๑  การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรม / 

แหล่งฝึกอบรม จะต้องก าหนดและด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ก าหนด
วิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม จัดให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละช่วง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้
เข้ารับการอบรม ระบุเกณฑ์การผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอื่นที่ชัดเจน รวมถึงจ านวนครั้งที่



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๖        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

อนุญาตให้สอบแก้ตัว มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างทันกาล จ าเพาะ 
สร้างสรรค์ และเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของผลการวัดและประเมินผล นอกจากนี้แผนงานฝึกอบรม / 
แหล่งฝึกอบรมต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล ทั้งนี้แผนงานฝึกอบรม / แหล่ง
ฝึกอบรมต้องก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการฝึกอบรมและเกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม  

 ๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลเพื่อประกาศนียบัตรฯ วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภามอบหมายให้
เป็นผู้ รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรม จะต้องระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบเพ่ือ
ประกาศนียบัตร วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การออกประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2560 

 

๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องก าหนดและด าเนินนโยบาย
การรับและคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมที่ชัดเจน  โดยต้องสอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม 
กระบวนการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส และยุติธรรม 

๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรม/แหล่งฝึกอบรม ต้องระบุคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา 

๗.๒ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกณฑ์หลักสูตรจะต้องระบุจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่แผนการฝึกอบรม/
แหล่งฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละระดับ หรือเรียกว่า ศักยภาพในการฝึกอบรม ของแผนงานฝึกอบรม / 
แหล่งฝึกอบรม นั้น โดยก าหนดอัตราส่วนของอาจารย์เต็มเวลาหรือเทียบเท่าทั้งหมด ต่อ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละระดับ ไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๑  

ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมร่วมฝึกอบรม หรือมี
แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมสมทบ ให้ใช้จ านวนอาจารย์ของแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมทุก
แห่งรวมกันในการค านวณ หากแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมใดมีสถานภาพเป็นแผนงานฝึกอบรม /
แหล่งฝึกอบรมร่วมฝึกอบรมหรือแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมสมทบให้กับหลายหลักสูตรในสาขา
เดียวกัน จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะปฏิบัติงานในแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมแห่งนั้นในเวลา
หนึ่ง ๆ จะต้องไม่เกินศักยภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรม/แหล่งฝึกอบรมนั้น 

 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมต้องก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและ
คัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร ระบุคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความช านาญที่ต้องการ  คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู 
และความช านาญทางคลินิก  

แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุล
ระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ  

ผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรม/แหล่งฝึกอบรม  รวมทั้งเกณฑ์จ านวนขั้นต่ า
ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม จะต้องมีก่อนขอเปิดเป็นแผนงานฝึกอบรม/
แหล่งฝึกอบรม และต้องเป็นไปตามที่วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมแต่ละแห่งก าหนดไว้ หากจ าเป็นต้องให้มีอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาร่วมด้วย แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมจะต้องระบุจ านวนขั้นต่ าของ
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี ซึ่งจะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ และภาระงานในสาขานั้นของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้อง
ไม่น้อยกว่าภาระงานของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน  



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๗        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ในกรณีที่หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมร่วมฝึกอบรม หรือมี
แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมสมทบ ให้อนุโลมใช้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าวส าหรับการก าหนดจ านวน
อาจารย์ในแต่ละแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาที่แผนงานฝึกอบรม / แหล่ง
ฝึกอบรมนั้น ๆ มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอัตราส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์    
ที่แพทยสภาก าหนดไว้  

อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา ให้การก ากับดูแล และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา 

แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมิน
อาจารย์เป็นระยะ  

 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
๙.๑ สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย 

สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 

๙.๒ การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม  จ านวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วย
หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลา
ราชการ การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงส าหรับสนับสนุน
การเรียนรู้ 

๙.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

๙.๔ การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
๙.๕ ความรู้และการประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม มีการ    

บูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 
๙.๖ การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม 

การประเมินการฝึกอบรม 
๙.๗ การฝึกอบรมในแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

ตลอดจนระบบการโอนผลการฝึกอบรม 
 

๑๐. อายุและการต่ออายุประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม เกณฑ์หลักสูตรต้องระบุอายุของประกาศนียบัตรใน
วิชาชีพเวชกรรมด้านนั้น รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุประกาศนียบัตรใน
วิชาชีพเวชกรรมด้านดังกล่าวอย่างชัดเจน 
 

๑๑. การประเมินแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องก ากับดูแลการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง  
การประเมินแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร ต้องครอบคลุม 

๑๑.๑  พันธะกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตร  
๑๑.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์  
๑๑.๓  แผนการฝึกอบรม  
๑๑.๔  ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
๑๑.๕  การวัดและประเมินผล  



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๘        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

๑๑.๖  พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  
๑๑.๗  ทรัพยากรทางการศึกษา  
๑๑.๘  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
๑๑.๙  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
๑๑.๑๐ แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมร่วม  
๑๑.๑๑ ข้อควรปรับปรุงแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ

ฝึกอบรม / หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม / หลักสูตร 

 

๑๒. การทบทวนและการพัฒนา แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๕ ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์ 
และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้ 
แพทยสภารับทราบ 
 

๑๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การ
คัดเลือกและจ านวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึง
ประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืน ๆ 
ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับนั้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม  

แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม      
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมแผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรม ต้องจัดให้มีให้มีจ านวนสาขาความเชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศ
ของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 

๑๔. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
การฝึกอบรม จะต้องระบุให้แผนงานฝึกอบรม / แหล่งฝึกอบรมจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมตาม
ระบบ กลไก และเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดอย่างน้อยทุก ๕ ปี 

 
 
 
 
 
 
 

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๔๙        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

ผนวก (ค)  ใบประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา  
 
     ภาษาไทย   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศนียบัตร 

แสดงความรู้และทกัษะในวิชาชีพเวชกรรม 

อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕   

แพทยสภา 

ออกประกาศนียบัตรแก่  
 

……………………………………… 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาต ที่ ............... ลงวันที่  ……เดือน ………พุทธศักราช ….…….. 
มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเวชกรรม ด้าน   

 
…………………………………………………………. 

 
มีเกียรติ ศักด์ิ และสิทธิแห่งประกาศนียบัตรภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภาทุกประการ 

ออกให้ ณ วันที่ .............เดือน.............พุทธศักราช……… 
 มีผลถึง วันที่ .............    เดือน.............พุทธศักราช……….. 

 

 

นายกแพทยสภา  

 

                                           ประธานราชวิทยาลัย................                                                         เลขาธิการแพทยสภา                                                     ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมละสอบฯ  

 



                        แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒              ๕๐        
 

คณะอนกุรรมการกลางการฝกึอบรมแพทย์ประจ าบ้าน แพทยสภา 
 

 
 ภาษาอังกฤษ   
 
 
 
 
 
  

 

 

Certificate 
Proficiency in Medical Practice 

By virtue of the authority vested under  
The Medical Council Act BE. 2525 (1982) 

 

The Medical Council of Thailand 
Hereby issue the certificate to  

 
……………………………………… 

 
Medical Practitioner License No. ….., issued on the ……………….…….. 

Who has the required knowledge and skills in  
 

…………………………………………………………. 
 

With all the honours, right and privileges thereunto appertaining under 
The laws and regulations of the Medical Council of Thailand 

Issued on the  ……………………… 
Valid until the ……………………... 

 
President  

The medical Council of Thailand 

 

                                President                                                                Secretary –General                                                     Chairman Subcommittee of  

                The Royal Thai College of                                               The medical Council of Thailand                                           Training and Evaluation 

                      ……………………………. 

 


