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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ 

ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศน้ีสําหรับการกําหนดเป้าหมายของการจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้มีความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิต 
ศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในทุกระดับคณุวุฒิและสาขา และใหใ้ช้
บังคับต้ังแต่ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความข้อ ๑ และขอ้ ๔ ในประกาศแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง เกณฑ์หลักสูตร
การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ เกณฑ์
สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามกํากับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และใหใ้ช้ความตามประกาศน้ีแทน 

บรรดาข้อกําหนด ประกาศ เกณฑ์ และมติอ่ืนใดในส่วนที่มีประกาศไว้แล้วในประกาศน้ี หรือซึ่งขดั
หรือแย้งกับบทแห่งประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศน้ีแทน 

ข้อ ๔ ในประกาศน้ี 
“แพทย์เฉพาะทาง” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร

แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ ที่แพทยสภาออกให้ตาม
มาตรา ๒๑ (๓) ฉ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  

“ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ที่จัดต้ังขึ้นตาม
มาตรา ๒๑ (๓) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่แพทยสภามอบหมายให้กํากับดูแล
การฝึกอบรมสาขาหน่ึงสาขาใด  

“สาขา” หมายความว่า สาขาและอนุสาขาที่แพทยสภาออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรตามข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

“อฝส.” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแต่ละสาขา 

“การฝึกอบรม” หมายความว่า การฝกึอบรมหรือการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ  

“สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันทางการแพทย์ที่ทําการฝกึอบรมความรู้ความชํานาญใน 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ที่แพทยสภารบัรองตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบกับเกณฑ์ข้อ ๒ และข้อ ๓ ในประกาศแพทยสภาที ่๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง เกณฑ์
หลักสูตรการฝกึอบรมเป็นผู้มคีวามรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ 
เกณฑ์สถาบันฝกึอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามกํากับดูแลสถาบันการฝึกอบรม พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 “แผนงานฝึกอบรม” หมายความว่า แผนที่วางไว้เป็นแนวในการดําเนินการฝึกอบรมความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่ละสาขาของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง ซึ่งแพทยสภารับรองให้
ดําเนินการหลักสูตรตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพ่ือการฝึกอบรม
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ัน 

ข้อ ๕ ประกาศน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้ราชวิทยาลัย อฝส. สถาบันฝึกอบรม 
และแผนงานฝึกอบรมใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรม ใหส้ามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพ และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิแพทย์เฉพาะทาง 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓ 

ข้อ ๖ ให้ราชวิทยาลัยและ อฝส. นํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมน้ี ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ 
(มคว.๑) ตามแนวทางในผนวก ก. เพ่ือสถาบัน/แผนงานฝึกอบรมได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรม รวมทั้งจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้คุณภาพของแพทย์เฉพาะ-
ทางที่ผลิตในสาขาเดียวกันมีมาตรฐานที่เทยีบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาใดที่แพทยสภาอนุมัติไว้แล้วตามประกาศในข้อ ๓ และยังคงมีการ
ฝึกอบรมอยู่ในวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ราชวิทยาลัยและ อฝส. จัดให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ันตามวรรคหน่ึง แล้วเสนอแพทยสภาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กรณีสาขาใหมท่ี่แพทยสภาอนุมัติให้เริ่มมีการฝึกอบรมไว้แล้วแต่ยังไม่ถงึห้าปีในวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้
บังคับ ราชวิทยาลัยและ อฝส. อาจจัดให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น แล้วเสนอแพทยสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนครบกําหนดห้าปีนับแต่
วันที่แพทยสภามีมติอนุมัติใหเ้ริ่มมีการฝึกอบรมสาขาน้ันก็ได้ 

สาขาใดที่แพทยสภาอนุมัติมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว
ตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ราชวิทยาลัยและ อฝส. จัดให้มีการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ัน แล้วเสนอแพทยสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยทุกห้าปี 
เว้นแต่สาขาใดมีการฝึกอบรมเกินกว่าสามขั้น อาจดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวเกินกว่าทุกห้าปีก็ได้ แต่
ต้องไม่เกินกว่าสองปีนับแต่ปีที่ครบระยะเวลาของทุกขั้นในการฝึกอบรมสาขาน้ัน 

สาขาใดไม่ได้มกีารดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคสอง วรรคสาม หรือ
วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ระงับการฝึกอบรมสาขานั้นไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ และ
กรณีถูกระงับการฝึกอบรมต้ังแต่ห้าปีขึ้นไปให้ยกเลิกการฝกึอบรมสาขานั้น 

กรณีราชวิทยาลัยพิจารณาเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมผู้มคีวามรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาใดเพ่ิมเติม เมื่อได้ดําเนินการตามประกาศแพทยสภาที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง
หลักเกณฑ์การขออนุมัติเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาใหม่ และได้รับอนุมัติจากแพทย-
สภาแล้ว ใหค้ณะอนุกรรมการที่แพทยสภาแต่งต้ังขึ้นตามประกาศดังกล่าวดําเนินการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ันตามวรรคหน่ึง เสนอแพทยสภาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป และให้นําความในวรรคสี่และวรรคห้ามาใช้บังคับกับสาขาดังกล่าวโดยอนุโลม 

ข้อ ๗ ให้สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของแผนงานฝึกอบรมตาม
มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) ของสาขาที่ดําเนินการ
ฝึกอบรมแต่ละสาขา โดยจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม และประสบการณ์การ
เรียนรู้ (มคว.๒) ตามแนวทางในผนวก ข. รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการของกิจกรรมและประสบการณ์การ
เรียนรู้ และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามผนวก ค. 
เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๓) และดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนการฝึกอบรม ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่าแพทย์เฉพาะทางที่
สําเร็จการฝึกอบรมน้ันมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนด ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่แพทยสภา
มีมติอนุมัติมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ันตามข้อ ๖ วรรคสอง
และวรรคสาม 

ให้สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของแผนงานฝึกอบรมตามวรรคหน่ึง 
โดยมีตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมิน (มคว. ๒) 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๔ 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) สาขาน้ันทีแ่พทยสภา
อนุมัติแล้วตามข้อ ๖ วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี เสนอต่อ อฝส. และราชวิทยาลัยที่แพทย-
สภามอบหมายให้กํากับดูแลการฝึกอบรมสาขาน้ันพิจารณาอนุมัติ ใหแ้ล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่แพทย-
สภามีมติอนุมัติมาตรฐานคุณวุฒิ (มคว.๑) สาขาดังกล่าว 

กรณีสถาบันทางการแพทย์ซึง่แพทยสภารับรองให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมได้แล้ว ประสงค์จะเปิด
การฝึกอบรมผูม้ีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาใด ที่แพทยสภามีมติอนุมัติกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ันตามข้อ ๖ วรรคสองและวรรค
สามแล้ว ให้ดําเนินการโดยอนุโลมตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านอาจ
พิจารณายกเว้นเกณฑ์บางข้อที่ยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะที่จะเปิดการฝึกอบรมก็ได้ 

ข้อ ๘ ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในผนวก ง. เพ่ือรับรองมาตร-
ฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมแต่ละแผนของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง โดยอย่างน้อย
แผนงานฝึกอบรมน้ันต้องบรรลุข้อมาตรฐานที่กําหนดไว้ทุกข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกณฑ์ในผนวก ค. แล้วเสนอให้แพทยสภาเหน็ชอบให้แล้วเสร็จภายใน
หน่ึงปีนับแต่วันที่แผนงานฝึกอบรม (มคว.๒) ดังกล่าวได้รับการอนุมัติตามข้อ ๗ วรรคสอง 

แผนงานฝึกอบรมสาขาใดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงแล้ว มีสทิธิได้รับ
การประเมินศักยภาพการฝึกอบรม เพ่ือเสนอให้แพทยสภาพิจารณาอนุมัติเพ่ิมหรือคงจํานวนการรับแพทย์เข้า
รับการฝึกอบรมในปีการฝึกอบรมถัดไปได้ 

กรณีที่แผนงานฝึกอบรมสาขาของสถาบันฝึกอบรมแห่งใดไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม
ตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง ให้ระงับการรับแพทย์เข้าฝึกอบรมไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าแผนงานฝึกอบรมน้ัน
จะได้รับการรับรอง และหากถูกระงับการรับแพทย์เข้าฝกึอบรมต้ังแต่ห้าปีขึ้นไปให้ยกเลิกแผนงานฝกึอบรมน้ัน 

ให้ราชวิทยาลัยและ อฝส. จัดให้มีการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของ
แผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งตามวรรคหน่ึงซ้ํา เพ่ือให้มีการพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อ-
เน่ืองอย่างน้อยตามระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๖ วรรคสี่ และให้นําความในวรรคสองและวรรคสามมาใช้
บังคับโดยอนุโลมด้วย 

ข้อ ๙ ให้สํานักงานเลขาธิการแพทยสภาเผยแพร่ มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประ-
กอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ (มคว.๑) ที่แพทยสภาอนุมัติแล้วตามขอ้ ๖ ให้สาธารณะทราบทั่วกัน 

ให้ราชวิทยาลัยเผยแพร่หลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมที่แพทยสภาเห็นชอบแล้ว
ตามข้อ ๘ วรรคหน่ึงและวรรคสี่ ให้สาธารณะทราบทั่วกันด้วย 

ข้อ ๑๐ แผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมใดทีม่ผีู้สําเร็จการฝึกอบรมแล้วและยังคงเปิดการฝึก-
อบรมอยู่ในวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมน้ันให้ได้รับ
การรับรองตามประกาศน้ี ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

แผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมใดที่เปิดการฝึกอบรมอยู่ในวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ แต่ยัง
ไม่มีผู้สําเร็จการฝึกอบรม ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมน้ันให้ได้รับการรับรองตาม
ประกาศน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่มีผู้สําเรจ็การฝึกอบรม  

สําหรับสถาบัน/แผนงานฝึกอบรมท่ีจะรับผู้รบัการฝึกอบรมใหม่เป็นครั้งแรก ต้องมีให้ดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับประกาศน้ีต้ังแต่ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

ข้อ ๑๑ ให้ราชวิทยาลัยกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดการฝึก-
อบรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศน้ี 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๖ 

ผนวก ก. แนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ (มคว.๑) 

------------------------------------------ 

การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ใหดำเนิน-

การทำนองเดียวกันกับเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำหนด

มาตรฐานคุณสมบัติและผลการเรียนรูแตละดานของแตละสาขาและลักษณะของแตละหลักสูตร ซ่ึงอยางนอย

ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

๑. ช่ือสาขา  

 ระบุชื่อสาขาความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ท้ังภาษาไทยและภาษา-

อังกฤษ  

๒. ช่ือหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

 ระบุชื่อของหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา

นั้น ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

๓. ราชวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมายใหกำกำกับดูแลการฝกอบรมและท่ีเกี่ยวของ  

 ระบุชื่อราชวิทยาลัยท่ีแพทยสภามอบหมายใหกำกับดูแลการฝกอบรม รวมท้ังราชวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ

ทุกสาขา 

๔. ลักษณะและพันธกิจของสาขา  

 ระบุลักษณะและพันธกิจของสาขานั้นแสดงเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรพันธกิจของสาขาไปยัง

ผูมีสวนไดเสียหลักและภาคสุขภาพท่ีเก่ียวของใหรับทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้พันธกิจของสาขานั้นตองอยูบนพ้ืน-

ฐานของความจำเปน/ตองการของชุมชนและสังคม และความจำเปน/ตองการของระบบสุขภาพ รวมท้ังความ

รับผิดชอบทางสังคมอ่ืนตามความเหมาะสม ตลอดจนตองใหผูมีสวนไดเสียและตัวแทนผูรับการฝกอบรมมี

บทบาทในการกำหนดพันธกิจของสาขานั้นดวย  

๕. มาตรฐานความรูความชำนาญของแพทยเฉพาะทาง  

 ระบุคุณสมบัติและขีดความสามารถท่ีผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น

สามารถทำไดอยางอิสระท้ัง ๖ ดาน ไดแก  

๕.๑ การบริบาลผูปวย (Patient Care)  

๕.๒ ความรูและทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills)  

๕.๓ ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  

๕.๔ การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)  

๕.๕ วิชาชีพนิยม (Professionalism)  

๕.๖ การทำเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๗ 

๖. มาตรฐานผลการเรียนรู ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีสะทอนคุณสมบัติและขีดความสามารถของแพทย

เฉพาะทางสาขานั้นท้ัง ๖ ดาน ประกอบดวย  

๖.๑ กิจกรรมวิชาชีพท่ีไววางใจได (Entrustable Professional Activities: EPA) ของแพทย

เฉพาะทางสาขานั้น โดยแตละกิจกรรมดังกลาวใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก) หัวขอกิจกรรมวิชาชีพท่ีไววางใจได (title of the EPA) 

ข) ลักษณะเฉพาะและขอจำกัด (specification and limitations) 

ค) เขตความรูความชำนาญท่ีเก่ียวของมากท่ีสุด (most relevant domains of competence) 

ง) ประสบการณ ความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมท่ีจำเปนเพ่ือใหเชื่อม่ันได (required expe-

rience, skills, attitude and behavior for entrustment) 

จ) แหลงสารสนเทศการประเมินผลเพ่ือประเมินความกาวหนาและกอตั้งการตัดสินใจใหความเชื่อม่ัน

รวบยอด (assessment information sources to assess progress and ground a summative en-

trustment decision) 

ฉ) ความเชื่อม่ันในการกำหนดระดับการกำกับดูแลวาถึงระยะใดของการฝกอบรม (entrustment 

for which level of supervision is to be reached at which stage of training?) 

๖.๒ ข้ันขีดความสามารถ (milestones) โดยจำแนกผลการเรียนรูและขีดความสามารถในกิจกรรม

วิชาชีพท่ีไววางใจได (Entrustable Professional Activities: EPA) แตละอยางและแตละข้ันเปน ๕ ระดับ 

ดังนี้ 

ก) ระดับ ๑ (ระดับตน: Novice) ใหเปนผูสังเกตการณเทานั้น ไมอนุญาตใหปฏิบัติกิจกรรมนั้น (pre-

sent to observe, but not allowed to practice the EPA)  

ข) ระดับ ๒ (ระดับกาวหนา: Advance) สามารถใหปฏิบัติกิจกรรมนั้นไดภายใตการกำกับดูแลอยาง

เต็มท่ี (practice the EPA with full supervision) 

ค) ระดับ ๓ (ระดับสามารถ: Competent) สามารถใหปฏิบัติเองไดภายใตการกำกับดูแล (general-

ly autonomous practice the EPA with supervision on demand, some guidance required) 

ง) ระดับ ๔ (ระดับชำนาญ: Proficient) สามารถใหปฏิบัติเองไดโดยไมตองกำกับดูแล (autono-

mous “unsupervised” practice allowed) 

จ) ระดับ ๕ (ระดับเชี่ยวชาญ: Expert) อาจใหกำกับดูแลผูอ่ืนปฏิบัติได (supervision task may be 

given) 

๗. โครงสรางหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม 

 ระบุหลักเกณฑและเง่ือนไขการดำเนินการฝกอบรม/หลักสูตร รวมท้ังจำนวนข้ันของการฝกอบรมและ

การเทียบโอนผลการเรียนรูของสาขาตางๆ โดย ๑ ข้ันเทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา ๑ ป ท้ังนี้แต

ละสาขาประเภทท่ี ๑ และ ๒ ตองมีไมนอยกวา ๓ ข้ัน, และแตละอนุสาขาประเภทท่ี ๓ ตองมีไมนอยกวา ๒ 

ข้ัน  
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๘. เนื้อหาสาระสำคัญของสาขา ระบุเนื้อหาสาระของการฝกอบรม/หลักสูตร ซ่ึงตองครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้ 

๘.๑ ความรูพ้ืนฐานทางเวชชีววิทยาศาสตร วิทยาศาสตรคลินิก วิทยาศาสตรสังคมและพฤติกรรม และ

เวชศาสตรปองกัน รวมท้ังโรคหรือภาวะของผูปวยและหัตถการท่ีจำเปนในสาขานั้น  

๘.๒ การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาอยางสมเหตุผล 

๘.๓ ทักษะการสื่อสาร 

๘.๔ จริยธรรมทางการแพทย 

๘.๕ การสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ 

๘.๖ กฎหมายการแพทยและนิติเวชวิทยา 

๘.๗ หลักการบริหารจัดการ 

๘.๘ ความปลอดภัยของผูปวย 

๘.๙ การดูแลตนเองของแพทย 

๘.๑๐ การเก่ียวพันกับการแพทยดั้งเดิม การแพทยประเพณีนิยมพ้ืนถ่ิน และการแพทยเสริม 

๘.๑๑ พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและเวชวิทยาการระบาด 

๘.๑๒ เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ 

๙. กลวิธีการฝกอบรม การประเมินผลการเรียนรู และการทำวิจัย 

๙.๑ กลวิธีการฝกอบรม 

ก) กำหนดสภาวะการฝกอบรม/ปฏิบัติงาน ท้ังดานความรูและดานเวชปฏิบัติ 

ข) ใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูรับการฝกอบรมใหเปนผูกำหนดแนวทางการเรียนรูดวย

ตนเอง โดยใชสติปญญานำทาง สนับสนนุใหผูรับการฝกอบรมไดใชความรูความชำนาญในสาขานั้น หรือบูรณา-

การรวมกับสาขาอ่ืน สามารถเรียนรูสรางและประยุกตความรูเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

ค) ใหมีการสัมมนารวมกับแพทยเฉพาะทางและผูทรงคุณวุฒิตางสถาบัน ท้ังภายในประเทศและตาง-

ประเทศ รวมท้ังจัดใหมีการฝกอบรมในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสรางเสริมประสบการณท่ีจะสามารถ

พัฒนาและนำไปสูกระบวนการทางวิชาการและวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขานั้น  

ง) มีการหยิบยกกรณีศึกษาท่ีมีคุณภาพดีมาก มาศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหสรุปประเด็นเพ่ือ

สรางและประยุกตใชองคความรูใหม อันเปนการขยายการประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีเชื่อมโยงกับสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน/

แผนงานฝกอบรมท้ังใน และตางประเทศ เพ่ือสรางมาตรฐานดานการฝกอบรมในระดับนานาชาติ  

๙.๒ กลวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

ก) กำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนข้ัน 

รวมท้ังการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ 

ข) ใชวิธีการประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีท่ีหลากหลาย โดยคำนึงถึงพัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 

และผลการเรียนรูท่ีตองการวัด 
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ค) เชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีราชวิทยาลัยกำหนดจากภายนอกสถาบันมารวมเปน

กรรมการประเมินผลการเรียนรู 

ง) เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสำเร็จการฝกอบรมตามมาตร-

ฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ท่ีราชวิทยาลัยเปนผูกำหนดเกณฑ

การวัดผล และเกณฑข้ันต่ำของแตละรายกิจกรรม  

๙.๓ การทำวิจัย และการรับรองวุฒิบัตรฯ สาขานั้นใหมีคุณวุฒิ “เทียบเทาปริญญาเอก” 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของแพทยเฉพาะทาง  

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของแพทยขณะท่ีกำลังรับการฝกอบรม  

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากสำเร็จการฝกอบรม 

๑๑. คุณสมบัติและจำนวนผูรับการฝกอบรมและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๑ ระบุคุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม โดยอยางนอยตองมีคุณสมบัติตามท่ีแพทยสภาประกาศ

กำหนดเปนรายป 

๑๑.๒ ระบุเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม รวมท้ังการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๓ ระบุ “ศักยภาพการฝกอบรม” อันไดแก จำนวนผูรับการฝกอบรมท่ีแผนงานฝกอบรมของสถาบัน

ฝกอบรมจะรับไดในแตละข้ัน โดยกำหนดเปนสัดสวนของจำนวนอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบเต็ม-

เวลาในขอ ๑๒ และทรัพยากรการฝกอบรมของสาขาท่ีใหการฝกอบรมตามท่ีระบุไวในขอ ๑๓ 

ในกรณีท่ีแผนงานฝกอบรมเปนแบบท่ีมีสถาบันฝกอบรมหลายแหงรวมกัน สถาบันรวมฝกอบรม หรือ

สถาบันฝกอบรมสมทบ ใหใชจำนวนอาจารยของสถาบันฝกอบรมทุกแหงท่ีกำหนดในขอ ๑๒ ในการคำนวณ 

และหากสถาบันฝกอบรมใดมีสถานภาพเปนสถาบันรวมฝกอบรมหรือสถาบันฝกอบรมสมทบใหแกหลายแผน-

งานฝกอบรมในสาขาเดียวกัน จำนวนผูรับการฝกอบรมท่ีจะปฏิบัติงานในสถาบันฝกอบรมแหงนั้นในแตละหวง

เวลาจะตองไมเกินศักยภาพของสถาบันฝกอบรมนั้น 

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการฝกอบรม  

๑๒.๑ “อาจารยผูรับผิดชอบแผนงานฝกอบรม” หมายถึง อาจารยประจำแผนงานฝกอบรมท่ีมีภาระ-

หนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนการฝกอบรม ตั้งแตการวางแผน การควบคุม

คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบแผนงานฝกอบรมตองอยู

ประจำแผนงานฝกอบรมนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการฝกอบรม และจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบแผนงานฝก-

อบรมเกินกวาหนึ่งแผนงานฝกอบรมในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนแผนงานฝกอบรมท่ีเปนสาขาวิชาเดียวกันหรือ

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบแผนงานฝกอบรมไดอีกหนึ่งแผนงานฝกอบรม และ

อาจารยผูรับผิดชอบแผนงานฝกอบรมสามารถซ้ำไดไมเกิน ๒ คน 

ท้ังนี้ในแผนงานฝกอบรมแตละแผน ตองจัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบแผนงานฝกอบรมท่ีมีความรูและ

ทักษะในการจัดการฝกอบรมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูรับการฝกอบรม และมีประสบการณทำวิจัยหรือ
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ประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีฝกอบรมมาแลวไมนอยกวาหาป และมีความเขาใจถึงวัตถุประสงค

และเปาหมายของแผนงานฝกอบรมนั้นเปนอยางดี อยางนอย ๑ คน  

๑๒.๒ “อาจารยประจำแผนงานฝกอบรม” หมายถึง อาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขา-

วิชาของหลักสูตรท่ีเปดฝกอบรม0

* ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้อาจเปนอาจารย

ประจำแผนงานฝกอบรมหลายแผนงานฝกอบรมไดในเวลาเดียวกันก็ได แตตองเปนแผนงานฝกอบรมท่ีอาจารย

ผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของแผนงานฝกอบรม 

๑๒.๓ จำนวนและคุณวุฒิอาจารยผูใหการฝกอบรม กำหนดอัตราสวนของอาจารยประจำแผนงานฝก-

อบรมเต็มเวลาหรือเทียบเทาท้ังหมดตอผูรับการฝกอบรมแตละข้ันเทากับสองตอหนึ่ง (๒ : ๑) เวนแตสาขาท่ี

ตองเรงการผลิตใหสอดคลองกับความจำเปนในระบบสาธารณสุขของประเทศ ราชวิทยาลัยอาจแสดงเหตุผล

ความจำเปนตอแพทยสภาขอปรับอัตราสวนดังกลาวเปนการชั่วคราวไดไมเกินครั้งละหาป แตท้ังนี้ตองมีจำนวน

อาจารยมากกวาผูรับการฝกอบรมแตละข้ันอยางนอยหนึ่งคน 

กรณีจำเปนตองใหมีอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย ราชวิทยาลัยตองระบุ

จำนวนข้ันต่ำของอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมี ซ่ึงตองไม-

นอยกวารอยละหาสิบของจำนวนอาจารยประจำแผนงานฝกอบรม เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาของ

ผูรับการฝกอบรมได และภาระงานในสาขานั้นของอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบบางเวลาเม่ือรวมกัน

ท้ังหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจำนวนอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีตองทดแทน 

ในกรณีท่ีแผนงานฝกอบรมเปนแบบท่ีมีสถาบันรวมฝกอบรมหรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ ใหอนุโลม

ใชหลักเกณฑท่ีกำหนดดังกลาวสำหรับการกำหนดจำนวนอาจารยในแตละแผนงานฝกอบรมนั้นได โดยทอน

เปนสัดสวนตามเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมนั้นมีสวนรวมในการฝกอบรม 

  

 
* ไดรับหนังสืออนมุัติหรอืวุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขานัน้ หรอืสาขาที่วทิยาลัยนั้นไดรบัมอบหมายจากแพทยสภาให

ดำเนนิการเกี่ยวกับการฝกอบรมและสอบเพ่ือเปนผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรอืสาขาและอนุสาขาที่ผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสือ

อนุมตัิสาขานัน้มีสิทธเิขารับการฝกอบรมแพทยประจำบานตอไดตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจำบานที่แพทยสภาเห็นชอบ 
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๑๓. ทรัพยากรการฝกอบรม การบริหารกิจการ และการจัดการ 

 ระบุจำนวนผูปวย หัตถการ และการบริบาลเวชกรรม รวมท้ังทรัพยากรอ่ืนท่ีจำเปนตอการเรียนรูและ

การฝกทักษะของผูรับการฝกอบรมแตละคนท่ีจะตองปฏิบัติไดตามระดับขีดความสามารถอยางนอยระดับ ๓ 

ในทุกกิจกรรมวิชาชีพท่ีไววางใจได 

๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย ระบุแนวทางการพัฒนาอาจารย โดยจัดใหมี  

๑๔.๑ การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจหลักสูตรท่ีเปดสอน กระบวนการแพทย-

ศาสตรศึกษา นโยบายของราชวิทยาลัยและแพทยสภา  

๑๔.๒ การสงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูสรางเสริมประสบการณในสาขาท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริม

การฝกอบรม การวิจัยอยางตอเนื่อง ใหการสนับสนนุการทำวิจัย การฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพ เขารวมการประชุมวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ  

๑๔.๓ การเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย ตามกระบวนการแพทย-

ศาสตรศึกษา 

๑๔.๔ สวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคความรู  

๑๔.๕ สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑๕. การประเมินและการประกันคุณภาพหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม และการทบทวน/พัฒนาแผนงานฝก-

อบรม  

แผนงานฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิผูมี

ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ โดยตองมีผลการดำเนินการบรรลุตามเปา-

หมายตัวบงชี้พ้ืนฐานท้ังหมดทุกเกณฑท่ีแพทยสภากำหนด โดยอนุวัติตามเกณฑมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของ

สหพันธแพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แผนงานฝกอบรมอาจกำหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของแผนงาน

ฝกอบรมหรือกำหนดเปาหมายการดำเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกำหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม  

๑๖. การนำมาตรฐานคุณวุฒิผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสูการปฏิบัติ  

ระบุขอควรดำเนินการของสถาบันฝกอบรมท่ีประสงคจะเปดหรือปรับปรุงแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร

ฝกอบรมความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น โดยใหสถาบันฝกอบรมดำเนินการดังนี้  

๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการฝกอบรมตามหลักสูตร/แผนงานฝกอบรมใน

หัวขอตางๆ ท่ีกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น  

๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิผูมีความรูความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบ

แผนงานฝกอบรมและอาจารยประจำแผนงานฝกอบรมอยางนอย ๒ คน และบุคคลภายนอกซ่ึงเปนผูทรง-

คุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญหรือเทียบเทาในสาขานั้นอยางนอย ๒ คน เพ่ือดำเนินการพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝก-
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อบรมใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิผูมีความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น โดยมี

หัวขอและรายละเอียดของหลักสูตรอยางนอยตามท่ีกำหนดไวในผนวก ข.  

๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝกอบรมตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาด-

หวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกำหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิผูมีความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมแลว สถาบัน/แผนงานฝกอบรมอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึงสถาบัน/แผนงานฝก-

อบรมตองการใหแพทยเฉพาะทางท่ีสำเร็จการฝกอบรมจากสถาบัน/แผนงานฝกอบรมนั้นมีคุณลักษณะเดน

หรือพิเศษกวาแพทยเฉพาะทางในระดับคุณวุฒิและสาขาเดียวกันของสถาบัน/แผนงานฝกอบรมอ่ืน เพ่ือให

เปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน/แผนงานฝกอบรม และเปนท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลัก-

สูตรของสถาบัน/แผนงานฝกอบรมนั้น โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายกิจกรรมวิชาชีพท่ีไววางใจไดและระดับขีดความสามารถของแพทยเฉพาะทางสาขา

นั้น (curriculum mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายกิจกรรมในหลักสูตร/แผนงานฝกอบรมมีความรับผิดชอบ

หลัก หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง  

๑๖.๔ จัดทำรายละเอียดของรายกิจกรรมตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบท่ี

คณะอนุกรรมการกลางการฝกอบรมแพทยประจำบานกำหนด (รายละเอียดของรายกิจกรรม) พรอมท้ังแสดง

ใหเห็นวา แตละรายกิจกรรมจะทำใหเกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในเรื่องใดบาง สถาบัน/แผนงานฝกอบรมตอง

มอบหมายใหภาควิชา/กลุมงานจัดทำรายละเอียดของรายกิจกรรมทุกรายกิจกรรม ใหเสร็จเรียบรอยกอนการ

เปดฝกอบรมในแตละข้ันใหครบทุกรายกิจกรรม 

๑๖.๕ สถาบันฝกอบรมตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม ซ่ึงไดจัดทำอยางถูกตองสม-

บูรณแลวตอราชวิทยาลัยท่ีแพทยสภามอบหมายใหกำกับดูแลการฝกอบรมสาขานั้นพิจารณาอนุมัติกอน แลว

เสนอตอใหแพทยสภาเห็นชอบกอนเปดการฝกอบรม โดยราชวิทยาลัยนั้นควรกำหนดระบบและกลไกการจัด-

ทำและการอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม และรายละเอียดของรายกิจกรรมใหชัดเจน  

๑๖.๖ เม่ือราชวิทยาลัยอนุมัติและแพทยสภาใหความเห็นชอบหลักสูตร/แผนงานฝกอบรมตามขอ ๑๖.๕ 

แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายกิจกรรมดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการฝกอบรม 

และการประเมินผลท่ีกำหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม และรายละเอียดของรายวิชา 

ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของสาขานั้น  

๑๖.๗ เม่ือสิ้นสุดการฝกอบรม การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละข้ันแลว ให

อาจารยผูรับผิดชอบการฝกอบรมจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายกิจกรรม ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล

และการทวนสอบผลการฝกอบรมในรายกิจกรรมท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือ-

ใหอาจารยผูรับผิดชอบแผนงานฝกอบรมประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการ และ

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปการฝกอบรมเม่ือสิ้นปการฝกอบรม โดยมีหัว-

ขออยางนอยตามแบบ มคว.๓ (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและ

พัฒนากลยุทธการฝกอบรม กลยุทธการประเมินผล และแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหากจำเปนจะตอง

ปรับปรุงหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม หรือการจัดการฝกอบรมก็สามารถกระทำได 
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๑๖.๘ เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม

แบบ มคว.๓ (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

ในแตละปการฝกอบรม และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 

วาผูรับการฝกอบรมบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไวหรือไม รวมท้ังใหนำผลการวิเคราะหมาปรับ-

ปรุงและพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม และ/หรือการดำเนินการของหลักสูตรตอไป 

๑๗. การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 นอกจากการดำเนินการตามขอ ๙ แหงประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความ

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ แลว อยางนอยใหประกาศใน website ของราชวิทยาลัย

ท่ีกำกับดูแลการฝกอบรมสาขานั้น โดยอาจดำเนินการโดยอนุโลมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนว-

ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ได 

ผนวก ข. แนวทางการจัดทำแผนงานฝกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม  

และการจัดประสบการณการเรียนรูของสถาบันฝกอบรม 

------------------------------------------------------ 

อนุสนธิจากขอ ๗ แหงประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหสถาบันฝกอบรมจัดใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ

แผนงานฝกอบรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) 

ของสาขาท่ีดำเนินการฝกอบรมแตละสาขา โดยจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม และ

ประสบการณการเรียนรู (มคว.๒) โดยระบุรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ราชวิทยาลัยท่ีกำกับดูแล 

ระบุชื่อราชวิทยาลัยท่ีแพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

๒. พันธกิจของแผนงานฝกอบรม 

ตองมีการระบุพันธกิจของแผนงานฝกอบรมเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรพันธกิจของแผนงาน

ฝกอบรมนั้นไปยังภาคสุขภาพท่ีเก่ียวของใหรับทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้พันธกิจของแผนงานฝกอบรมตองอยูบน

พ้ืนฐานของความตองการของชุมชนและสังคม ความตองการของระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบอ่ืนทาง

สงัคมตามความเหมาะสม โดยผูมีสวนไดเสียและตัวแทนผูรับการฝกอบรมตองมีบทบาทในการกำหนดพันธกิจ

ของแผนงานฝกอบรมนั้นดวย 

พันธกิจของแผนงานฝกอบรมดังกลาว ควรประกอบดวยความมุงหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งแผนงาน

ฝกอบรมท่ีจะดำเนินการหลักสูตรในระยะยาว ขอบเขตท่ีแผนงานฝกอบรมนั้นจะดำเนินการ (domain) 

ผลิตผลหลักของแผนงานฝกอบรมนั้น (products) ชุมชนหรือสังคมท่ีจะเปนผูใชผลผลิตนั้น (customers) 

สถานท่ีหรือพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนินการฝกอบรม (location) โดยถอยแถลงพันธกิจ (mission statement) ควร
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สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียหลักทราบถึงปรัชญา (philosophy) และแนวทางในการบริหารของแผนงานฝกอบรม 

เพ่ือผูมีสวนไดเสียหลักจะสามารถดำเนินการไดสอดคลองกับพันธกิจของแผนงานฝกอบรมดังกลาว 

แผนงานฝกอบรมตองจัดการฝกอบรมใหผูรับการฝกอบรมสามารถดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัย เพ่ือการแกไขปญหาและสรางเสริมสุขภาพของ

ประชาชน โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองครวม และมีสภาพแวดลอมการทำงานท่ี

เหมาะสมเพ่ือธำรงสุขภาพของผูรับการฝกอบรมดวย 

๓. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝกอบรม 

แผนงานฝกอบรมตองกำหนดผลสัมฤทธิ์/ระดับความสามารถระหวางการฝกอบรมท่ีประสงค (in-

tended learning outcomes/milestones) ท่ีชัดเจน ครอบคลุมประเด็นท้ัง ๖ ดานดังตอไปนี้ 

๓.๑ การบริบาลผูปวย (patient care) ไดแก การบริบาลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของ

การดูแลแบบองครวม คำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานในสาขานั้นไดดวย

ตนเองโดยไมตองมีการกำกับดูแล 

๓.๒ ความรูและทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge & procedural skills) สามารถทำ

เวชปฏิบัติไดอยางครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาท่ีเขารับการฝกอบรม 

๓.๓ ทักษะระหวางบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)  

๓.๔ การเรียนรูและการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement) 

โดยสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีมได 

๓.๕ ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism) รวมท้ังคุณลักษณะของ

ความเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต (continue medical education) หรือการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง (continue 

professional development) 

๓.๖ การทำเวชปฏิบัติใหสอดคลองกับระบบสุขภาพ (systems-based practice) มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย รวมท้ังการใชทรัพยากร

สุขภาพอยางเหมาะสม 

ท้ังนี้ในการกำหนดผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมท่ีพึงประสงคของแผนงานฝกอบรมตองคำนึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ 

(๒) พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมสำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการฝกอบรมเฉพาะสาขาตอในอนาคต 

(๓) บทบาทอนาคตในภาคสุขภาพ 

(๔) ความมุงม่ันในการเรียนรูตลอดชีวิต 

(๕) ความตองการดานสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๖) พฤติกรรมแหงวิชาชีพ 

(๗) องคประกอบท่ัวไปและองคประกอบจำเพาะของสาขาวิชา 

(๘) พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอผูปวยและญาติ รุนพ่ี รุนนอง อาจารย และเพ่ือนรวมงานในวิชาชีพ

สุขภาพตางๆ 
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๔. แผนงานฝกอบรม 

๔.๑ วิธีการใหการฝกอบรม แผนงานฝกอบรมตองระบุวิธีการฝกอบรมหลักท่ีจัดใหแกผูรับการฝก-

อบรมเพ่ือใหไดประสบการณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมท่ีพึงประสงค ท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เนนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (practice-based training) มีสวนรวมในการ

บริบาลและรับผิดชอบผูปวย คำนึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของผูรับการฝกอบรม (trainee-centered) มี

การบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝกอบรมกับงานบริบาลผูปวยอยางเหมาะสม โดยให

ระบุวิธีการฝกอบรม และเปาประสงคหลักในแตละชวงหรือแตละข้ัน (milestone) ของการฝกอบรม มีการ

ติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล (supervision) และใหขอมูลปอนกลับ (feedback) อยางสม่ำเสมอ 

๔.๒ เนื้อหาการฝกอบรม (หลักสูตร): เนื้อหาการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

(๑) พ้ืนฐานความรูดานชีววิทยาการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก สังคมและพฤติกรรมศาสตร 

เวชศาสตรปองกัน รวมท้ังโรคหรือภาวะของผูปวยและหัตถการท่ีจำเปนในสาขานั้น 

(๒) การตัดสินใจทางคลินิก และการใชยาอยางสมเหตุผล 

(๓) ทักษะการสื่อสาร 

(๔) เวชจริยศาสตร 

(๕) การสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ 

(๖) กฎหมายการแพทยและนิติเวชวิทยา 

(๗) หลักการบริหารจัดการ 

(๘) ความปลอดภัยของผูปวย 

(๙) การดูแลตนเองของแพทย 

(๑๐) การเก่ียวเนื่องกับการแพทยเสริม (complementary medicine) 

(๑๑) พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย ท้ังการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 

(๑๒) เวชศาสตรอิงหลักฐานประจักษ 

๔.๓ จำนวนข้ันการฝกอบรม แผนงานฝกอบรมจะตองระบุจำนวนข้ันของการฝกอบรม โดยหนึ่งข้ัน

เทียบเทาการฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวาหนึ่งป ท้ังนี้สาขาประเภทท่ี ๑ และ ๒ ตองมีไมนอยกวาสามข้ัน, 

และอนุสาขาประเภทท่ี ๓ ตองมีไมนอยกวาสองข้ัน 

๔.๔ การบริหารกิจการและการจัดการฝกอบรม แผนงานฝกอบรมตองมีคณะกรรมการซ่ึงมีหนาท่ี

รับผิดชอบและอำนาจในการบริหาร การจัดการ การประสานงาน และการประเมินผล สำหรับแตละข้ันตอน

ของการฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวนไดเสียท่ีเหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนฝกอบรม 

หัวหนาแผนงานฝกอบรม/อาจารยผูรับผิดชอบแผนงานฝกอบรมตองมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ในสาขานั้นมาแลวไมนอยกวาหาป และไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยท่ีกำกับดูแล 

๔.๕ สภาพการปฏิบัติงาน แผนงานฝกอบรมตองจัดใหผูรับการฝกอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการ 

(รวมถึงการอยูเวร) ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการ

และความรับผิดชอบของผูรับการฝกอบรม มีการกำหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูรับการฝกอบรมมีการ
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ลาพัก (เชน การลาคลอดบุตร การเจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอก

แผนงานฝกอบรม) จัดใหมีคาตอบแทนผูรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตำแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย 

และควรมีการระบุชั่วโมงการทำงานท่ีเหมาะสม 

๔.๖ การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลผูรับการฝกอบรม ประกอบดวย 

(๑) การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและการเลื่อนข้ัน แผนงานฝกอบรมตองกำหนด

และดำเนินการวัดและประเมินผลผูรับการฝกอบรมท่ีชัดเจน สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีพึงประสงค 

ครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ กำหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม จัดใหมี

การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการฝกอบรมเม่ือสิ้นสุดการฝกอบรมในแตละข้ัน เพ่ือสงเสริม

และพัฒนาการเรียนรูของผูรับการฝกอบรมหรือเพ่ือการเลื่อนข้ัน ระบุเกณฑการผานการสอบหรือการประเมิน

แบบอ่ืนท่ีชัดเจน รวมถึงจำนวนครั้งท่ีอนุญาตใหสอบแกตัว มีการใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการฝกอบรมอยาง

ทันกาล จำเพาะ สรางสรรค และเปนธรรมบนพ้ืนฐานของผลการวัดและประเมินผล นอกจากนี้แผนงาน

ฝกอบรมตองจัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล แผนงานฝกอบรมตองกำหนดเกณฑการเลื่อนข้ัน

และเกณฑการยุติการฝกอบรมของผูรับการฝกอบรมใหชัดเจนและแจงใหผูรับการฝกอบรมทราบกอนเริ่มการ

ฝกอบรม 

(๒) การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ ราชวิทยาลัยท่ีแพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบ

ดูแลการฝกอบรมจะตองระบุคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร วิธีการวัดและประเมินผล และ

เกณฑการตัดสิน ซ่ึงตองเปนไปตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร

เพ่ือแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๕. การรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 

แผนงานฝกอบรมตองกำหนดและดำเนินนโยบายการรับและคัดเลือกผูรับการฝกอบรมท่ีชัดเจน โดย

ตองสอดคลองกับพันธกิจของแผนงานฝกอบรม กระบวนการคัดเลือกตองมีความโปรงใสและยุติธรรม 

๕.๑ คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม แผนงานฝกอบรมตองระบุคุณสมบัติของผูรับการฝกอบรมให

ชัดเจน และเปนไปตามขอบงัคับและประกาศของแพทยสภา 

๕.๒ จำนวนผูรับการฝกอบรม แผนงานฝกอบรมตองระบุจำนวนผูรับการฝกอบรมท่ีแผนงานฝกอบรม

สามารถรับไดท้ังหมด หรือเรียกวาศักยภาพในการฝกอบรม ของแผนงานฝกอบรมนั้น โดยใหพิจารณากำหนด

เปนสัดสวนของจำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาหรือเทียบเทา และปริมาณงานบริการของสาขา

ท่ีใหการฝกอบรมตามท่ีระบุไว 

กรณีแผนงานฝกอบรมจำเปนตองจัดใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานแบบไมเต็มเวลาดวย ให

ใชหลักเกณฑในการคำนวณตามท่ีกำหนดใน ๖. 

๖. อาจารยผูใหการฝกอบรม 

กำหนดอัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาหรือเทียบเทาท้ังหมด ตอ ผูรับการฝกอบรมแตละข้ัน เทากับ

สองตอหนึ่ง (๒ : ๑) เวนแตสาขาท่ีตองเรงการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของระบบสาธารณสุขของ
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ประเทศ อาจแสดงเหตุผลความจำเปนตอแพทยสภาเพ่ือขออนุมัตปิรับอัตราสวนดังกลาวเปนการชั่วคราวไดไม

เกินครั้งละหาป 

สถาบันฝกอบรมตองกำหนดและดำเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมให

สอดคลองกับพันธกิจของแผนงานฝกอบรม โดยตองระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีชัดเจนให

ครอบคลุมความรูความชำนาญท่ีตองการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเปนครู และความชำนาญทางเวชกรรม 

รวมท้ังตองระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย 

และการบริบาลเวชกรรม 

อาจารยผูรับผิดชอบการฝกอบรมของแผนงานฝกอบรม รวมท้ังเกณฑจำนวนข้ันต่ำของอาจารยผูให

การฝกอบรมท่ีแผนงานฝกอบรมจะตองมีกอนขอเปดเปนแผนงานฝกอบรม ใหเปนไปตามท่ีเกณฑหลักสูตรแต

ละสาขานั้นกำหนดไวแตตองไมนอยกวา ๒ คน หากจำเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา

รวมดวย แผนงานฝกอบรมจะตองระบุจำนวนข้ันต่ำของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีแผนงานฝก-

อบรมจะตองจัดใหมี ซ่ึงจะตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรม เพ่ือใหสามารถ

ติดตามความกาวหนาของผูรับการฝกอบรมได และภาระงานในสาขานั้นของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบ 

ไมเต็มเวลาเม่ือรวมกันท้ังหมดแลว จะตองไมนอยกวาภาระงานของจำนวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็ม

เวลาท่ีตองทดแทน 

ในกรณีท่ีแผนงานฝกอบรมเปนแบบท่ีมีสถาบันรวมฝกอบรม หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ อนุโลมให

ใชหลักเกณฑท่ีกำหนดดังกลาวสำหรับการกำหนดจำนวนอาจารยในแตละแผนงานฝกอบรม โดยทอนเปนสัด-

สวนตามเวลาท่ีแผนงานฝกอบรมนั้น มีสวนรวมในการฝกอบรม 

อาจารยผูใหการฝกอบรมตองมีเวลาเพียงพอสำหรับการใหการฝกอบรม ใหคำปรึกษา ใหการกำกับ

ดูแล และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังทางดานการบริบาลเวชกรรมและดานแพทยศาสตรศึกษา โดย

แผนงานฝกอบรมตองจัดใหมีการพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ 

๗. ทรัพยากรทางการศึกษา  

แผนงานฝกอบรมตองกำหนดและดำเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาใหครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้ 

๗.๑ สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ

ท่ีทันสมัย สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสำหรับฝกอบรม

ภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 

๗.๒ การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานท่ีสำหรับการฝกอบรม มีจำนวนผูปวยเพียงพอและชนิดของ

ผูปวยหลากหลายสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของการเรยีนรูท่ีคาดหวัง ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยนอก

เวลาทำการ การเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียงสำหรับสนับสนุน

การเรียนรู 

๗.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเรียนรูท่ีผูรับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใชเทคโนโลยีสาร-

สนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม 
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๗.๔ การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 

๗.๕ ความรูและการประยุกตความรูพ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาท่ีฝกอบรม 

มีการบูรณาการและสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ 

๗.๖ การนำความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทำแผนฝกอบรม การดำเนินการฝก-

อบรม การประเมินการฝกอบรม 

๗.๗ การฝกอบรมในสถาบันอ่ืน ท้ังในและนอกประเทศตามท่ีระบุไวในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ

โอนผลการฝกอบรม 

๘. การประเมินแผนงานฝกอบรม  

แผนงานฝกอบรมตองกำกับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตามแผนงานฝกอบรมเปนประจำ มีกลไกใน

การประเมินหลกัสูตรและนำไปใชไดจริง ท้ังนี้การประเมินแผนงานฝกอบรม ตองครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี้ 

๘.๑ พันธกิจของแผนงานฝกอบรม 

๘.๒ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีพึงประสงค 

๘.๓ แผนฝกอบรม 

๘.๔ ข้ันตอนการดำเนินงานของแผนฝกอบรม 

๘.๕ การวัดและประเมินผล 

๘.๖ พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม 

๘.๗ ทรัพยากรทางการศึกษา 

๘.๘ คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม 

๘.๙ ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 

๘.๑๐ แผนงานฝกอบรมรวม/สมทบ 

๘.๑๑ ขอควรปรับปรุง 

แผนงานฝกอบรมตองแสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร จากผูใหการฝกอบรม 

ผูรับการฝกอบรม นายจาง และผูมีสวนไดเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของแพทยผูสำเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร 

๙. การทบทวนและการพัฒนา 

แผนงานฝกอบรม ตองจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ อยาง

นอยทุกหาป ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะของผูสำเร็จการฝกอบรม 

รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ ปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวน และพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 

๑๐. การบริหารกิจการและธุรการ 

๑๐.๑ แผนงานฝกอบรมตองบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบท่ีกำหนดไวในดานตางๆ 

ไดแก การรับสมัครผูรับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจำนวนท่ีรับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและ
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ประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการสำเร็จการฝกอบรม

ในแตละข้ัน หรือหลักฐานอยางเปนทางการอ่ืนๆท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในข้ันนั้น

ไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

๑๐.๒ แผนงานฝกอบรมตองกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ

แผนงานฝกอบรม ใหสอดคลองกับความจำเปนดานการฝกอบรม 

๑๐.๓ แผนงานฝกอบรมตองมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานธุรการ ซ่ึงมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนการดำเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดี และการใช

ทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

๑๐.๔ แผนงานฝกอบรมตองจัดใหมีสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของอยางครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 

๑๑. การประกันคุณภาพการฝกอบรม  

แผนงานฝกอบรมตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมภายในสถาบันฝกอบรมเปนประจำ 

รวมท้ังมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมโดยราชวิทยาลัยท่ีกำกับดูแลการฝกอบรมสาขานั้นตามระบบ กลไก 

และเกณฑท่ีแพทยสภากำหนด อยางนอยทุก ๕ ป  
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ผนวก ค. เกณฑมาตรฐานการฝกอบรมความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๓)  

-------------------------------------------------------------------- 

 เกณฑมาตรฐานการฝกอบรมความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เปนเกณฑในการ

ขอเปดดำเนินการหรือปรับปรุงหลักสูตรและแผนงานฝกอบรมความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช-

กรรมสาขาตางๆ และรับรองสถาบันฝกอบรมท่ีผลิตแพทยเฉพาะทาง ท่ีพัฒนาข้ึนโดยอนุวัติตามเกณฑมาตร-

ฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธแพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medi-

cal Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision) รวมกับ

เกณฑวาดวยการการขอเปดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรและแผนงานฝกอบรม ตามประกาศ และผานการ

พิจารณาทบทวนของผูทรงคุณวุฒิ สถาบันฝกอบรม และราชวิทยาลัยตางๆ 

 ในผนวกนี้ 

“องคประกอบ” คือสวนประกอบกวางๆ ของโครงสราง กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ของการฝก-

อบรมความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มี ๙ องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี ๑ พันธกิจและผลสัมฤทธิ์ 

องคประกอบท่ี ๒ แผนงานฝกอบรม 

องคประกอบท่ี ๓ การประเมินผลผูรับการฝกอบรม 

องคประกอบท่ี ๔ ผูรับการฝกอบรม 

องคประกอบท่ี ๕ อาจารย/ผูใหการฝกอบรม 

องคประกอบท่ี ๖ ทรัพยากรการฝกอบรม 

องคประกอบท่ี ๗ การประเมินแผนงานฝกอบรม 

องคประกอบท่ี ๘ การบริหารกิจการและธุรการ 

องคประกอบท่ี ๙ การพัฒนาคุณภาพตอเนื่อง 

“อนุประกอบ” คือแงมุมท่ีจำเพาะภายในองคประกอบหลัก ซ่ึงจะมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดของ

การดำเนินการ 

“ขอมาตรฐาน” หมายถึง ขอกำหนดมาตรฐานพ้ืนฐานท่ีตองบรรลุโดยแผนงานฝกอบรมของสถาบัน

ฝกอบรมทุกแหง ซ่ึงตองแสดงใหเห็นในระหวางการตรวจประเมิน กำหนดโดยมีคำวา“ตอง” และใชอักษร “ม” 

นำหนาหมายเลขขอ 

 “ขอพัฒนาคุณภาพ” หมายถึง ขอกำหนดเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการฝกอบรม ซ่ึงสอดคลองกับ 

ฉันทมติจากนานาประเทศวาเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสำหรับแผนงานฝกอบรม การบรรลุผลหรือความคิด

ริเริ่มในการท่ีจะบรรลุผลนั้นควรไดรับการบันทึกเอาไวโดยสถาบันฝกอบรม การบรรลุขอพัฒนาดังกลาวนี้แตก-

ตางไปตามชวงของการพัฒนา ทรัพยากร และนโยบายการศึกษาของสถาบันฝกอบรมแตละแหง ซ่ึงแมกระท่ัง

สถาบันฝกอบรมท่ีพัฒนามากท่ีสุดก็ยังอาจไมสามารถปฏิบัติตามขอมาตรฐานเหลานี้ไดท้ังหมด กำหนดโดยมีคำ

วา“ควร” และใชอักษร “พ” นำหนาหมายเลขขอ 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๑ 

 “สถาบันฝกอบรม” หมายความวา สถาบันทางการแพทยท่ีทำการฝกอบรมความรูความชำนาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ ท่ีแพทยสภารับรองตามมาตรา ๘ (๕) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  

 “แผนงานฝกอบรม” หมายความวา แผนท่ีวางไวเปนแนวในการดำเนินการฝกอบรมความรูความ-

ชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแตละสาขาของสถาบันฝกอบรมแตละแหง ซ่ึงแพทยสภารับรองให

ดำเนินการหลักสูตรตามมาตรา ๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพ่ือการฝกอบรม

ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น 

 

องคประกอบท่ี ๑: พันธกิจและผลสัมฤทธิ์ 

 

อนุประกอบท่ี ๑.๑ พันธกิจ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๑.๑.๑ มีพันธกิจของแผนงานฝกอบรม/หลักสูตรแสดงเปนลายลักษณอักษร 

ม๑.๑.๒ เผยแพรพันธกิจของแผนงานฝกอบรม/หลักสูตรไปยังสวนงานสุขภาพท่ีเก่ียวของใหรับทราบโดย

ท่ัวกัน 
 

ท้ังนี้ พันธกิจของแผนงานฝกอบรม/หลักสูตรดังกลาว“ตอง”อยูบนพ้ืนฐานขอกำหนด ดังตอไปนี้ 

ม๑.๑.๓ คำนึงถึงความตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม 

ม๑.๑.๔  ความตองการของระบบบริการสุขภาพ 

ม๑.๑.๕  มุมมองอ่ืนดานความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม 
 

และโครงรางของแผนงานฝกอบรม/หลักสูตรตองประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย“ตอง”

เนนภาคปฏิบัติเพ่ือท่ีจะผลิตแพทยผูมีความรูความชำนาญในสาขานั้นท่ีมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 

ม ๑.๑.๖  มีความรูความสามารถในเวชปฏิบัติท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาท่ีเขารับการ

ฝกอบรม 

ม๑.๑.๗  มีความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม 

ม๑.๑.๘  สามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการกำกับดูแล 

ม๑.๑.๙  สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีมได 

ม๑.๑.๑๐  มีเจตนารมณและเตรียมพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต เขารวมในกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง (CME) 

หรือการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (CPD) 

ม๑.๑.๑๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวาผูรับการฝกอบรมสามารถดูแลรักษาผูปวยไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มี

ความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยเพ่ือการแกไขปญหาและการสรางเสริมสุขภาพ โดยยึด-

ถือผูปวยเปนศูนยกลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองครวม 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๒ 

ม๑.๑.๑๒  ทำใหเชื่อม่ันไดวาแผนงานฝกอบรม/หลักสูตรสามารถทำใหผูรับการฝกอบรมมีสภาพการทำงานท่ี

เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผูรับการฝกอบรมไดอยางสมดุล 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

พันธกิจของแผนงานฝกอบรม “ควร” สงเสริมให 

พ๑.๑.๑  มีนวัตกรรมท่ีเนนกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาใหผูรับการฝกอบรมมีความสามารถท่ี

ครอบคลุมและจำเพาะเจาะจงมากกวาความสามารถข้ันพ้ืนฐาน 

พ๑.๑.๒ ผูรับการฝกอบรมสามารถพัฒนาไปสูความเปนนักวิชาการ/ผูชำนาญการ ในสาขาวิชาท่ีเลือกฝก-

อบรม 

พ๑.๑.๓ ผูรับการฝกอบรมสามารถพัฒนาไปสูผูมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพ 

  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๓ 

อนุประกอบท่ี ๑.๒ หลักวิชาชีพนิยมและภาวะอิสระทางวิชาชีพ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๑.๒.๑  รวมเรื่องหลักวิชาชีพนิยมในแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร 

ม๑.๒.๒  สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาชีพเพ่ือใหผูรับการฝกอบรมสามารถปฏิบัติตอผูปวยและชุมชนได

อยางดีท่ีสุด 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๑.๒.๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวามีความรวมมือกับรัฐบาลและคูความรวมมืออ่ืนโดยคงความมีอิสระขององคกร

ตนเองไดอยางเหมาะสม 

พ๑.๒.๒  ทำใหเชื่อม่ันไดวามีเสรีภาพทางวิชาการ 
 

อนุประกอบท่ี ๑.๓ ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” กำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูท่ีพึงประสงค (intended learning out-

comes) ของแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร โดยคำนึงถึงเรื่องตอไปนี้ 

ม๑.๓.๑  ผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมเวชบัณฑิตศึกษาท่ีครอบคลุมความรู ทักษะ และเจตคติ 

ม๑.๓.๒  พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมของผูรับการฝกอบรมสำหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคตในสาขาวิชาท่ีเลือก

ฝกอบรม 

ม๑.๓.๓  บทบาทอนาคตในระบบสุขภาพ 

ม๑.๓.๔  ความมุงม่ันและทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

ม๑.๓.๕  ความตองการดานสุขภาพของชุมชน ความตองการของระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบดานอ่ืน

ทางสังคมท่ีเก่ียวของ 

ม๑.๓.๖  พฤติกรรมแหงวิชาชีพ 

ม๑.๓.๗  องคประกอบท่ัวไปและองคประกอบจำเพาะของสาขาวิชานั้น  

ม๑.๓.๘  พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอผูปวยและญาติ ผูรับการฝกอบรมอ่ืน อาจารย รวมท้ังเพ่ือนรวมงานวิชา-

ชีพอ่ืน 

ม๑.๓.๙  ทำใหเชื่อม่ันไดวาผูรับการฝกอบรมมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอเพ่ือนรวมงานท้ังในวิชาชีพของตน

และวิชาชีพอ่ืน ตลอดจนผูปวยและญาติ 

ม๑.๓.๑๐  ทำใหผลการเรียนรูท่ีพึงประสงคเปนท่ีประจักษตอสาธารณะ 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๔ 

พ๑.๓.๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวาแผนงานฝกอบรม/หลักสูตรมีปฏิสัมพันธระหวางการศึกษาในระดับแพทยศาสตร

บัณฑิตกับการฝกอบรมระดับแพทยเฉพาะทาง  
 

อนุประกอบท่ี ๑.๔ การมีสวนรวมในการกำหนดพันธกิจและผลสัมฤทธิ์ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๑.๔.๑  ระบุพันธกิจและกำหนดผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมท่ีพึงประสงคของแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร โดย

รวมมือกับผูมีสวนไดเสียหลัก 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๑.๔.๑ กำหนดพันธกิจและผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมท่ีพึงประสงคของแผนงานฝกอบรม/หลักสูตรบน

พ้ืนฐานของขอมูลท่ีไดรับจากผูมีสวนไดเสียอ่ืน 

 

องคประกอบท่ี ๒: หลักสูตร/แผนงานฝกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๒.๑ กรอบแผนงานฝกอบรมเวชบัณฑิต 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๒.๑.๑  กำหนดกรอบของการฝกอบรมบนพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ท่ีพึงประสงคและคุณสมบัติของผูรับการ

ฝกอบรม 

ม๒.๑.๒  สรางกรอบการฝกอบรมบนพ้ืนฐานของผลสัมฤทธิ์ท่ีไดมาจากการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต 

ม๒.๑.๓  บริหารจัดการกรอบการฝกอบรมอยางเปนระบบและโปรงใส 

ม๒.๑.๔  ฝกอบรมภาคปฏิบัติท่ีผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมในการบริบาลและรับผิดชอบดูแลผูปวย 

ม๒.๑.๕  ใชวิธีการสอนและวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสม ซ่ึงทำใหเชื่อม่ันไดวาม่ันใจไดวามีการบูรณาการระหวาง

ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 

ม๒.๑.๖  จัดใหมีการฝกอบรมโดยยึดหลักความเทาเทียม 

ม๒.๑.๗  ใชหลักการของผูรับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง เพ่ือกระตุน เตรียมความพรอม และสนับสนุนให

ผูรับการฝกอบรมไดแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการเรียนรูของตนและไดสะทอนการเรียนรู

นั้น (self-reflection) 

ม๒.๑.๘  ชี้นำผูรับการฝกอบรมโดยอาศัยหลักการของการกำกับดูแล (supervision) การประเมินคา (ap-

praisal) และการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) 

ม๒.๑.๙  ใหผูรับการฝกอบรมรับทราบขอมูลเก่ียวกับแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร รวมท้ังสิทธิและหนาท่ีของ

ผูรับการฝกอบรม 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๕ 

ม๒.๑.๑๐  รวมความรับผิดชอบหรือพันธสัญญาในขอพิจารณาดานจริยธรรมเขาไปในแผนงานฝกอบรม/

หลักสูตรดวย 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๒.๑.๑  เพ่ิมระดับความรับผิดชอบดวยตัวเองของผูรับการฝกอบรมใหมากข้ึนตามระดับความรูและทักษะ

ทางคลินิกท่ีเพ่ิมข้ึน 

พ๒.๑.๒  ตระหนักในขอกำหนดทางเพศ วัฒนธรรม และศาสนา รวมท้ังเตรียมความพรอมใหผูรับการ

ฝกอบรมสามารถมีปฏิสัมพันธไดอยางเหมาะสม 
 

อนุประกอบท่ี ๒.๒ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๒.๒.๑  แนะนำพ้ืนฐานและวิธีวิทยาการศึกษาวิจัยเวชกรรมไวในการฝกอบรม ท้ังการวิจัยทางคลินิกและ

วิทยาการระบาดคลินิก 

ม ๒.๒.๒  ทำใหเชื่อม่ันไดวาผูรับการฝกอบรมมีความสามารถในการใชเหตุและผลท่ีเปนวิทยาศาสตร  

ม๒.๒.๓  ทำใหเชื่อม่ันไดวาผูรับการฝกอบรมคุนเคยกับการประยุกตใชเวชกรรมอิงหลักฐานประจักษผาน

ประสบการณทางคลินิกท่ีหลากหลายและสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียน 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” 

พ๒.๒.๑ รวมการสอนการประเมินวิพากษ (critical appraisal) งานวิจัยและขอมูลทางวิทยาศาสตรไวอยาง

เปนทางการ 

พ๒.๒.๒  ปรับปรุงเนื้อหาตามขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
 

อนุประกอบท่ี ๒.๓ เนื้อหาของการฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” ครอบคลุมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ หรือประสบการณการเรียนรู ในประเด็น

ตางๆ ไวในเนื้อหาของแผนงานฝกอบรม ดังตอไปนี้ 

ม๒.๓.๑  พ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก สังคมและพฤติกรรมศาสตร 

รวมท้ังเวชศาสตรปองกัน 

ม๒.๓.๒  การตัดสินใจทางคลินิก 

ม๒.๓.๓  ทักษะการสื่อสาร  

ม๒.๓.๔  จริยธรรมทางการแพทย  

ม๒.๓.๕  ระบบสาธารณสุข  

ม๒.๓.๖  กฎหมายทางการแพทยและนิติเวชวิทยา  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๖ 

ม๒.๓.๗  หลักการบริหารจัดการ  

ม๒.๓.๘  ความปลอดภัยของผูปวย  

ม๒.๓.๙  การดูแลตนเองของแพทย  

ม๒.๓.๑๐  การแพทยดั้งเดิม/ประเพณีนิยมพ้ืนถ่ิน/ทางเลือก  

ม๒.๓.๑๑  บริหารจัดการการฝกอบรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความอิสระของผูปวยอยางเหมาะสม  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” 

พ๒.๓.๑  ปรับปรุงเนื้อหาความรู ทักษะ และเจตคติใหสัมพันธกับบทบาทท่ีหลากหลายของแพทย  

พ๒.๓.๒  ปรับเนื้อหาตามการเปลี่ยนแปลงและความจำเปนของระบบบริการสุขภาพ 
 

อนุประกอบท่ี ๒.๔ โครงสราง สวนประกอบ และระยะเวลาของการฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๒.๔.๑  อธิบายโครงสรางและองคประกอบท้ังหมด รวมท้ังระยะเวลาของการฝกอบรมดวย 

ม๒.๔.๒  แสดงใหเห็นถึงองคประกอบภาคบังคับและองคประกอบทางเลือกในการฝกอบรม 

ม๒.๔.๓  บูรณาการทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติ 

ม๒.๔.๔  คำนึงถึงกฎ ระเบียบ และขอบังคับของแพทยสภา 

ม๒.๔.๕  จัดใหผูรับการฝกอบรมไดมีประสบการณเพียงพอตอความจำเปนในการบริบาลสุขภาพประชากร

ในระบบสุขภาพระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  

  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๗ 

ขอพัฒนาคุณภาพ (ไมนับคะแนนขอ พ๒.๔.๑ และ พ๒.๔.๒) 

ในการพิจารณาระยะเวลาของการฝกอบรม แผนงานฝกอบรม “ควร” พิจารณาประเด็นตอไปนี้ 

พ๒.๔.๑  ขอกำหนดผลสัมฤทธิ์พ้ืนฐานของแพทยศาสตรบัณฑิต ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีจะฝกอบรม 

พ๒.๔.๒  บทบาทของผูสำเร็จการฝกอบรมเม่ือไปปฏิบัติงานในภาคสุขภาพตางๆ 

พ๒.๔.๓  ทางเลือกอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากการใชการศึกษาฐานเวลา (time-based education) 
 

อนุประกอบท่ี ๒.๕ องคกรการฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๒.๕.๑  กำหนดความรับผิดชอบและอำนาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการ

ประเมินผล สำหรับแตละสวนงานและข้ันตอนของการฝกอบรม 

ม๒.๕.๒  มีตัวแทนของผูมีสวนไดเสียหลักและผูมีสวนไดเสียอ่ืน ในการวางแผนงานฝกอบรม 

ม๒.๕.๓  วางแผนงานฝกอบรมใหผูรับการฝกอบรมไดมีโอกาสสัมผัสประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ในสาขาวิชาท่ีเลือกฝกอบรม 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๒.๕.๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวามีการเรียนรูจากหลายแหลง 

พ๒.๕.๒  ประสานงานกับแหลงความรูตางๆ เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมไดสัมผัสประสบการณท่ีหลากหลาย

มากข้ึนในสาขาวิชาท่ีเลือกฝกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๒.๖ ความสัมพันธระหวางแผนงานฝกอบรมเวชบัณฑิตและงานบริการ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๒.๖.๑  อธิบายและใหความสำคัญวาการฝกงานนั้นเปนการพัฒนาวิชาชีพ 

ม๒.๖.๒  บูรณาการการฝกอบรมเขากับงานบริการ 

ม๒.๖.๓  ทำใหเชื่อม่ันไดวาการฝกอบรมและงานบริการสงเสริมซ่ึงกันและกัน 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๒.๖.๑  บริหารจัดการใหมีการใชขีดความสามารถของระบบสุขภาพเพ่ือการฝกอบรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

องคประกอบท่ี ๓: การประเมินผลผูรับการฝกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๓.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๘ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๓.๑.๑  กำหนดและดำเนินนโยบายการวัดและประเมินผลผูรับการฝกอบรม 

ม๓.๑.๒  ใหคำจำกัดความ แถลง และจัดพิมพหลักการ วัตถุประสงค วิธีการ และวิธีการปฏบิัติในการ

ประเมินผูรับการฝกอบรม รวมถึงการทดสอบความรูความชำนาญเฉพาะสาขาท่ีมีการใช 

ม๓.๑.๓  ทำใหเชื่อม่ันไดวาการวัดและประเมินผลครอบคลุมท้ังทางดานความรู ทักษะ และเจตคติ 

ม๓.๑.๔  ใชชุดและรปูแบบการประเมินท่ีสอดคลองกับประโยชนจากการประเมิน ซ่ึงรวมถึงการใชผูประเมิน

หลายคนและวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

ม๓.๑.๕  บอกเกณฑการผานการสอบหรือการประเมินแบบอ่ืน รวมถึงจำนวนครั้งท่ีอนุญาตใหสอบแกตัว 

ม๓.๑.๖  ประเมินผลและอางอิง คาความเท่ียง ความตรง และความยุติธรรมของวิธีการประเมิน 

ม๓.๑.๗  มีระบบการอุทธรณผลการประเมินข้ึนกับหลักยุติธรรมหรือกระบวนการทางกฎหมาย  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” 

พ๓.๑.๑  สงเสริมใหมีกรรมการสอบจากภายนอก 

พ๓.๑.๒  ใชวิธีการประเมินใหมๆ ตามความเหมาะสม 

พ๓.๑.๓  บันทึกประเภทและระดับของการฝกอบรมท่ีแตกตางกันในสมุดบันทึกการฝกอบรม (log book) 
 

อนุประกอบ ๓.๒ ความสัมพันธระหวางการประเมินกับการเรียนรู 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” ใชหลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินท่ี 

ม๓.๒.๑  สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงคและรูปแบบการสอนอยางชัดเจน  

ม๓.๒.๒  ทำใหเชื่อม่ันไดวาผูรับการฝกอบรมไดบรรลุผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมท่ีพึงประสงค 

ม๓.๒.๓  สงเสริมการเรียนรูของผูรับการฝกอบรม 

ม๓.๒.๔  ทำใหเชื่อม่ันไดวากระบวนการฝกอบรมมีความครอบคลุมและตรงประเด็น 

ม๓.๒.๕  ทำใหเชื่อม่ันไดวา มีการใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการฝกอบรมอยางทันกาล จำเพาะ สรางสรรค 

และเปนธรรมบนพ้ืนฐานของผลการวัดและประเมินผล 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” ใชหลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินท่ี 

พ๓.๒.๑  สงเสริมการเรยีนรูแบบบูรณาการ  

พ๓.๒.๒  สงเสริมการปฏิบัติงานทางคลินิก  

พ๓.๒.๓  สนับสนนุการเรียนรูแบบสหวิชาชีพ 

 

องคประกอบท่ี ๔: ผูรับการฝกอบรม 
 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๒๙ 

อนุประกอบท่ี ๔.๑ นโยบายการรับและการคัดเลือก 

ขอมาตรฐาน (ไมนับคะแนนขอ ม๔.๑.๕) 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๔.๑.๑  พิจารณาความสัมพันธระหวางพันธกิจของแผนการฝกอบรมและการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม  

ม๔.๑.๒ ทำใหเชื่อม่ันไดวามีความสมดุลระหวางศักยภาพการฝกอบรมกับจำนวนผูรับการฝกอบรมท่ีรับได 

กำหนดนโยบายและการดำเนินการในเรื่อง 

ม๔.๑.๓ หลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 

ม๔.๑.๔ การรับผูรับการฝกอบรมท่ีมีความพิการซ่ึงตองการสิ่งอำนวยความสะดวกเปนพิเศษ 

ม๔.๑.๕ การโอนยายผูรับการฝกอบรมจากแผนการฝกอบรม/หลักสูตรอ่ืน ท้ังระดับชาติหรือนานาชาติ 

ม๔.๑.๖  ทำใหเชื่อม่ันไดวาการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิตมีความรูความเขาใจวิทยาศาสตรการแพทย

พ้ืนฐานอยางแตกฉาน กอนเริ่มการฝกอบรมแพทยเฉพาะทาง 

ม๔.๑.๗  ทำใหเชื่อม่ันไดวากระบวนการคัดเลือกมีความโปรงใสและเทาเทียมยุติธรรม  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” 

พ๔.๑.๑  พิจารณากระบวนการคัดเลือกท่ีมุงเนนคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครท่ีมีศักยภาพ เพ่ือสงเสริมให

ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการฝกอบรมในสาขาวิชาตางๆ ประสบความสำเร็จ 

พ๔.๑.๒  มีกลไกในการอุทธรณผลการคัดเลือกและกระบวนการท่ีเก่ียวของ  

พ๔.๑.๓  ใหองคกรผูรับการฝกอบรม และผูมีสวนไดเสียอ่ืนมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและกระบวน-

การคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 

พ๔.๑.๔  ทบทวนนโยบายการรับเขาเปนระยะ 
 

อนุประกอบท่ี ๔.๒ จำนวนผูรับการฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน (ไมนับคะแนนขอ ม๔.๒.๔) 

แผนงานฝกอบรม “ตอง”กำหนดจำนวนผูรับการฝกอบรมใหเหมาะสมตอ 

ม๔.๒.๑  โอกาสในการฝกปฏิบัติทางคลินิก  

ม๔.๒.๒  ศักยภาพในการกำกับดูแลท่ีเหมาะสม  

ม๔.๒.๓  ทรัพยากรการเรียนรูอ่ืน  

ม๔.๒.๔  บริบทของความตองการดานสุขภาพของชุมชนและสังคม 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” 

พ๔.๒.๑  ทบทวนจำนวนผูรับการฝกอบรมโดยมีการปรึกษาหารือผูมีสวนไดเสีย 
 

และมีการปรับเปลี่ยนจำนวนตำแหนง ผูรับการฝกอบรม โดยคำนึงถึง 

พ๔.๒.๒  ขอมูลท่ีมีอยูเก่ียวกับจำนวนผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๐ 

พ๔.๒.๓  ขอมูลท่ีมีอยูเก่ียวกับความตองการในระดับชาติและนานาชาติ 

พ๔.๒.๔  ความตองการแพทยสาขาตางๆ ท่ีมิไดคาดการณไวลวงหนา ในทุกภาคสวนของระบบบริการ

สาธารณสุข 
 

อนุประกอบท่ี ๔.๓ การสนับสนุนและใหคำปรึกษาผูรับการฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๔.๓.๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวาผูรับการฝกอบรมเขาถึงระบบการใหคำแนะนำปรึกษาทางดานวิชาการได 

ม๔.๓.๒  ใหคำปรึกษาดานวิชาการบนพ้ืนฐานของความกาวหนาของการฝกอบรมรวมถึงรายงานอุบัติการณ

ของผูรับการฝกอบรม 

ม๔.๓.๓  มีการสนับสนุนผูรับการฝกอบรมดานสังคม การเงิน และความตองการสวนบุคคล  

ม๔.๓.๔  จัดสรรทรัพยากรสำหรับการสนับสนุนทางสังคมและสวนบุคคลของผูรับการฝกอบรม  

ม๔.๓.๕  ทำใหเชื่อม่ัน ไดวามีการรักษาความลับในการใหคำปรึกษาและสนับสนุน/ชวยเหลือ  

ม๔.๓.๖  แนะแนวดานวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๔.๓.๑  ใหการสนับสนุน/ชวยเหลือเม่ือมีภาวะวิกฤตทางวิชาชีพของผูรับการฝกอบรม  

พ๔.๓.๒  ใหองคกรผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมในการแกปญหาของผูรับการฝกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๔.๔ ตัวแทนของผูรับการฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” กำหนดและดำเนินนโยบายในการมีตัวแทนของผูรับการฝกอบรมและบท-

บาทการมีสวนรวมอยางเหมาะสมในการ 

ม๔.๔.๑  กำหนดพันธกิจและผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมท่ีมุงหมายไว  

ม๔.๔.๒  ออกแบบแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร  

ม๔.๔.๓  วางแผนเง่ือนไขการปฏิบัติงานของผูรับการฝกอบรม  

ม๔.๔.๔  ประเมินแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร  

ม๔.๔.๕  บริหารจัดการแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๔.๔.๑  สนับสนนุใหองคกรผูรับการฝกอบรมมีสวนเก่ียวของในการตัดสินใจเก่ียวกับกระบวนการฝกอบรม 

เง่ือนไข และกฎระเบียบตางๆ  
 

อนุประกอบท่ี ๔.๕ สภาวะการทำงาน 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๑ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๔.๕.๑  มีคาตอบแทนผูรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตำแหนงและงานท่ีไดรับมอบหมาย 

ม๔.๕.๒  ทำใหเชื่อม่ันไดวาผูรับการฝกอบรมเขารวมในกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยูเวร) ท่ีเก่ียวของกับ

การฝกอบรม  

ม๔.๕.๓  ระบุกฎเกณฑและประกาศเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผูรับการฝกอบรมไวอยาง

ชัดเจน 

ม๔.๕.๔  มีการฝกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผูรับการฝกอบรม มีการลาพัก เชน ลาคลอดบุตร เจ็บปวย เกณฑ

ทหาร ถูกเรียกฝกกำลังสำรอง การศึกษาดูงานนอกแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร  

ขอพัฒนาคุณภาพ (ไมนับคะแนนขอ พ๔.๕.๓ และ พ๔.๕.๔) 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๔.๕.๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวาในการฝกอบรมนั้นภาระงานบริการ ไมไดมากกวางานวิชาการ 

พ๔.๕.๒  จัดระยะเวลาท่ีอยูเวรและตารางการอยูเวร โดยคำนึงถึงความจำเปนของผูปวย การดูแลอยาง

ตอเนื่อง และความจำเปนดานวิชาการของผูรับการฝกอบรม  

พ๔.๕.๓  อนุญาตใหมีการจัดการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลาในกรณีพิเศษ โดยรูปแบบข้ึนอยูกับความเหมาะ-

สมเฉพาะบุคคลและพ้ืนฐานงานบริการ 

พ๔.๕.๔  ทำใหเชื่อม่ันไดวาระยะเวลารวมและคุณภาพของการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลา ไมนอยกวาการ

ฝกอบรมแบบเต็มเวลาของผูรับการฝกอบรม 

 

  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๒ 

องคประกอบท่ี ๕: อาจารย/ผูใหการฝกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๕.๑ นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” กำหนด และดำเนินโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝก-

อบรมโดยระบุ 

ม๕.๑.๑  ดานความชำนาญท่ีตองการ  

ม๕.๑.๒  เกณฑคุณสมบัติทางวิชาการ การเปนผูใหการฝกอบรม และความชำนาญทางเวชกรรม รวมถึง

ความสมดุลระหวางคุณวุฒิดานการสอน วิจัยและบริการ  

ม๕.๑.๓  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ม๕.๑.๔  หนาท่ีของอาจารยผูใหการฝกอบรม และโดยเฉพาะสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย 

และการบริการ  

ม๕.๑.๕  สถาบันตองกำหนดนโยบายการคัดเลือกใหสอดคลองกับพันธกิจของแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร 

ความจำเปนของการฝกอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพของประเทศ 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” กำหนดและดำเนินนโยบายดานบุคลากร ดังตอไปนี้  

พ๕.๑.๑  ตระหนักถึงความรับผิดชอบของแพทยทุกคน ในฐานะเปนพันธกรณีแหงวิชาชีพ ซ่ึงตองมีสวนรวม

ในการใหการฝกอบรมควบคูไปกับการปฏิบัติงาน  

พ๕.๑.๒  ใหรางวัลแกผูมีสวนรวมในการฝกอบรม 

พ๕.๑.๓  ทำใหเชื่อม่ันไดวาอาจารยผูใหการฝกอบรม ยังคงปฏิบัติงานอยูในสาขาท่ีเก่ียวเนื่อง 

พ๕.๑.๔  ทำใหเชื่อม่ันไดวาอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีมีความรูความชำนาญเฉพาะสาขายังคงมีวุฒิบัตรหรือ

หนังสืออนุมัติฯ สาขา/อนุสาขานั้น ในชวงท่ีใหการฝกอบรม  

พ๕.๑.๕  ใหรางวัลแกอาจารยผูใหการฝกอบรมท่ีพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอน 

พ๕.๑.๖  ใหผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตรศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาอาจารย 
 

อนุประกอบท่ี ๕.๒ ภารกิจท่ีตองปฏิบัตแิละการพัฒนาอาจารยผูใหการฝกอบรม  

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๕.๒.๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวา อาจารยผูใหการฝกอบรมมีเวลาเพียงพอสำหรับการใหการฝกอบรม ใหคำ-

ปรึกษา ใหการกำกับดูแล และเรียนรู  

ม๕.๒.๒  จัดใหมีการพัฒนาอาจารยผูใหการฝกอบรมและอาจารยผูกำกับดูแลการฝกอบรม 

ม๕.๒.๓  ทำใหเชื่อม่ันไดวา มีการประเมินอาจารยเปนระยะ 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

ในการกำหนดและดำเนินนโยบายดานอาจารย แผนงานฝกอบรม “ควร” 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๓ 

พ๕.๒.๑  ใหการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย ท้ังในดานแพทยศาสตรศึกษาและการบริบาลเวชกรรม  

พ๕.๒.๒  ยกยองและตระหนักถึงคุณคาความเปนอาจารยของผูใหการฝกอบรม  

พ๕.๒.๓  กำหนดอัตราสวนระหวางจำนวนอาจารยท่ีใหการดูแลตอจำนวนผูรับการฝกอบรม เพ่ือทำใหเชื่อ-

ม่ันไดวา ผูรับการฝกอบรม ไดรับการดูแลและติดตามผลสัมฤทธิ์อยางใกลชิด 

 

องคประกอบท่ี ๖: ทรัพยากรการฝกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๑ ส่ิงอำนวยความสะดวกดานกายภาพ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” จัดใหผูรับการฝกอบรม 

ม๖.๑.๑  มีสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

ม๖.๑.๒  เขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการท่ีทันสมัย  

ม๖.๑.๓  สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ 

ม๖.๑.๔  มีอุปกรณสำหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

ม๖.๑.๕  มีสิ่งแวดลอมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” 

พ๖.๑.๑  ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกดานกายภาพและความพรอมของอุปกรณอยาง

สม่ำเสมอใหเหมาะสมสำหรับการฝกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๒ แหลงเรียนรู 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๖.๒.๑  คัดเลือกและรับรองสถานท่ีสำหรับเปนแหลงฝกอบรม  

และตองเขาถึง 

ม๖.๒.๒  สิ่งอำนวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียงสำหรับสนับสนุนการเรียนรู  

ม๖.๒.๓  จำนวนผูปวยท่ีเพียงพอ 

ม๖.๒.๔  จำนวนและความหลากหลายของผูปวย ท้ังผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยนอกเวลาราชการ ท่ี

สามารถนำไปสูผลสัมฤทธิ์ของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” จัดใหมีแหลงการเรียนรู ท่ีทำใหเชื่อม่ันไดวาผูรับการฝกอบรมจะไดมี

ประสบการณการเรียนรู 

พ๖.๒.๑  ในดานการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  

พ๖.๒.๒  ในโรงพยาบาลระดับตางๆ (รพ.ท่ัวไป รพ.ศูนย รพ.มหาวิทยาลัย) และในชุมชน 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๔ 

 

อนุประกอบท่ี ๖.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๖.๓.๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวาสามารถเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสสำหรับการเรียนรู  

ม๖.๓.๒  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ

และถูกหลักจริยธรรม 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” ทำใหอาจารยและผูรับการฝกอบรมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีมีอยูเดิมและท่ีมีใหม เพ่ือ 

พ๖.๓.๑  การเรียนรูดวยตนเอง  

พ๖.๓.๒  การสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน  

พ๖.๓.๓  การเขาถึงขอมูลท่ีสำคัญเก่ียวกับผูปวยและระบบขอมูลทางการแพทย  

พ๖.๓.๔  การบริหารจัดการและบริบาลผูปวย 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๔ ทีมบริบาลเวชกรรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๖.๔.๑  ทำใหเชื่อม่ันไดวามีการจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับผูรวมงานและบุคลากร

วิชาชีพอ่ืน 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๖.๔.๑  สนับสนุนการเรียนรูรวมกันระหวางสหสาขา/สหวิชาชีพ 

พ๖.๔.๒  สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการแนะนำและสอนบุคลากรสุขภาพอ่ืน 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๕ การวิจัยเวชกรรมและความเปนนักวิชาการ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง”ทำใหเชื่อม่ันไดวา 

ม๖.๕.๑  ผูรับการฝกอบรมมีความรูและสามารถประยุกตความรูพ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ในสาขาวิชาท่ีฝกอบรม  

ม๖.๕.๒  มีการบูรณาการระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอและสมดุล 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๕ 

พ๖.๕.๑  สงเสริมใหผูรับการฝกอบรมมีสวนรวมในงานวิจัยทางการแพทยและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพใน

ระบบบริบาลสุขภาพ  

พ๖.๕.๒  จัดสรรเวลาสำหรับทำงานวิจัยระหวางการฝกอบรมท่ีเพียงพอ  

พ๖.๕.๓  จัดใหมีการเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการวิจัยและกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๖ ความเช่ียวชาญทางการศึกษา 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” กำหนดและดำเนินนโยบายเพ่ือใหมีการนำความเชี่ยวชาญทางแพทย-

ศาสตรศึกษามาใชในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ 

ม๖.๖.๑  การจัดทำแผนงานฝกอบรม  

ม๖.๖.๒  การดำเนินการฝกอบรม 

ม๖.๖.๓  การประเมินการฝกอบรม  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๖.๖.๑  ใหความสำคัญกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการประเมินการศึกษา และการวิจัยทางแพทย-

ศาสตรศึกษา 

พ๖.๖.๒  เปดโอกาสใหผูใหการฝกอบรมไดติดตามงานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาตามความสนใจอยาง

ใกลชิด 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๗ แหลงทางเลือกในการเรียนรู 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๖.๗.๑  กำหนดและดำเนินนโยบายใหผูรับการฝกอบรมรายบุคคลสามารถรับการฝกอบรมในสถาบันอ่ืน 

ท้ังในหรือนอกประเทศตามท่ีระบุไวในหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม 

ม๖.๗.๒  จัดใหมีระบบการโอนผลการฝกอบรมตามขอ ม๖.๗.๑  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๖.๗.๑  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ท้ังอาจารยและผูรับการฝกอบรม กับสถาบันฝกอบรม

ท้ังในและนอกประเทศ  

พ๖.๗.๒  สรางความสัมพันธกับสถาบันการฝกอบรม ในหรือนอกประเทศอันจะนำไปสูการแลกเปลี่ยนและ

ตระหนักรวมกันในการฝกอบรม 

 

องคประกอบท่ี ๗: การประเมินแผนงานฝกอบรม 
 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๖ 

อนุประกอบท่ี ๗.๑ กลไกการกำกับดูแลและประเมินแผนงานฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๗.๑.๑  มีการกำกับดูแลหลักสูตรเปนประจำ  

ม๗.๑.๒  มีกลไกสำหรับการประเมินหลักสูตรและนำไปใชจริง  
 

หัวขอท่ีตองแสดงในการประเมินผล 

ม๗.๑.๓  พันธกิจและผลสัมฤทธิ์การฝกอบรมท่ีพึงประสงค หลักสูตรการฝกอบรม การวัดและการประเมิน-

ผล แผนงานอบรม และทรัพยากรการฝกอบรม  

ม๗.๑.๔  ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรม และความตองการของระบบสุขภาพ  

ม๗.๑.๕  ข้ันตอนการดำเนินงานแผนงานฝกอบรม  

ม๗.๑.๖  วิธีการวัดและประเมินผล 

ม๗.๑.๗  พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม  

ม๗.๑.๘  คุณสมบัติของผูใหการฝกอบรม  

ม๗.๑.๙  ขอควรปรับปรุง  

ม๗.๑.๑๐  ทำใหเชื่อม่ันไดวา ผลจากการประเมินการฝกอบรมจะสงผลตอการพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝก-

อบรม  

ม๗.๑.๑๑  ผูมีสวนไดเสียหลักมีสวนรวมในการประเมินการฝกอบรม  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๗.๑.๑  ทำใหกระบวนการและผลการประเมินการฝกอบรมโปรงใสตอผูมีสวนไดเสียทุกระดับ 
 

  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๗ 

อนุประกอบท่ี ๗.๒ การใหขอมูลปอนกลับแกอาจารยผูใหการฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง”มีแสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/ หลักสูตร จาก 

ม๗.๒.๑  ผูใหการฝกอบรม  

ม๗.๒.๒  ผูรับการฝกอบรม  

ม๗.๒.๓  ผูบังคับบัญชา/นายจาง  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๗.๒.๑  จัดใหอาจารยผูใหการฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม มีสวนรวมในการวางแผนงานประเมินการ

ฝกอบรมและนำผลการประเมินดังกลาวมาพัฒนาหลักสูตร 
 

อนุประกอบท่ี ๗.๓ สมรรถภาพของแพทยเฉพาะทางท่ีสำเร็จการฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๗.๓.๑  ติดตามความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสำเร็จการฝกอบรมเปนประจำ  

ม๗.๓.๒  แสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสำเร็จการฝกอบรม

จากผูบังคับบัญชา/นายจาง  

ม๗.๓.๓  จัดใหมีและใชกลไกในการประเมินการฝกอบรม โดยใชขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติ-

งานของแพทยผูสำเร็จการฝกอบรม 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” แจงผลการประเมินการฝกอบรมเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของแพทยผูสำเร็จการฝกอบรมใหแกผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรื่องตอไปนี้ 

พ๗.๓.๑  การคัดเลือกผูรับการฝกอบรม  

พ๗.๓.๒  การวางแผนหลักสูตร 
 

อนุประกอบท่ี ๗.๔ บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๗.๔.๑  ใหผูมีสวนไดเสียหลักมีบทบาทในการกำกับดูแลและประเมินการฝกอบรม 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”ให  

พ๗.๔.๑  ผูมีสวนไดเสียอ่ืนเขาถึงผลการประเมินหลักสูตรและการฝกอบรม 

พ๗.๔.๒  แสวงหาขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดเสียอ่ืนเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย

ผูสำเร็จการฝกอบรม 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๘ 

พ๗.๔.๓  แสวงหาขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดเสียอ่ืน เก่ียวกับการฝกอบรม 
 

  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๓๙ 

อนุประกอบท่ี ๗.๕ การรับรองหลักสูตร/แผนงานฝกอบรม 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” ระบุเปนลายลักษณอักษรวา การฝกอบรมโดยรวมไดรับการรับรองโดยผูมี

อำนาจ (แพทยสภา) บนพ้ืนฐานของ 

ม๗.๕.๑  เกณฑท่ีชัดเจน  

ม๗.๕.๒  ผลการประเมินการฝกอบรม 

ม๗.๕.๓  อำนาจหนาท่ีในการอนุมัติหรือเพิกถอนการฝกอบรมของผูมีอำนาจ (แพทยสภา) 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๗.๕.๑  กำหนดและดำเนินการควบคุมคุณภาพของการฝกอบรม สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝกอบรม 

รวมท้ังการตรวจเยี่ยม หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

 

องคประกอบท่ี ๘: การบริหารกิจการและธุรการ 
 

อนุประกอบท่ี ๘.๑ การบริหารกิจการ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” ทำใหเชื่อม่ันไดวาหลักสูตรนั้นไดดำเนินการสอดคลองกับกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของดังนี้ 

ม๘.๑.๑  การรับสมัครผูรับการฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจำนวนท่ีรับ)  

ม๘.๑.๒  กระบวนการเรียนการสอน  

ม๘.๑.๓  การวัดและประเมินผล  

ม๘.๑.๔  ผลของการฝกอบรมท่ีพึงประสงค 

ม๘.๑.๕  ออกเอกสารท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในแตละข้ันไดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เชน ประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานอยางเปนทางการอ่ืน 

ม๘.๑.๖  มีหนาท่ีรับผิดชอบตอการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” ทำใหเชื่อม่ันไดวา 

พ๘.๑.๑  มีความโปรงใสในระบบบริหารกิจการและกระบวนการตัดสินใจตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

พ๘.๑.๒  หลักสูตรมีความเพียงพอตอความตองการดานสาธารณสุขของประชากร  
 

อนุประกอบท่ี ๘.๒ ภาวะผูนำทางวิชาการ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” ทำใหเชื่อม่ันไดวา 

ม๘.๒.๑  มีความรับผิดชอบในฐานะผูนำและบริหารจัดการการฝกอบรม  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๔๐ 

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” ทำใหเชื่อม่ันไดวา มีการประเมินความเปนผูนำและบริหารจัดการการฝก-

อบรม ตามระยะเวลาท่ีกำหนดเพ่ือใหบรรลุตาม 

พ๘.๒.๑  พันธกิจของหลักสูตร  

พ๘.๒.๒  ผลของหลักสูตร  
 

อนุประกอบท่ี ๘.๓ งบประมาณการฝกอบรมและการจัดสรรทรพัยากร 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง”  

ม๘.๓.๑  กำหนดหนาท่ีรับผิดชอบและอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตร  

ม๘.๓.๒  จัดสรรทรัพยากรตางๆท่ีจำเปนตอการดำเนินการฝกอบรมและกระจายทรัพยากรใหสอดคลองกับ

ความจำเปนดานการฝกอบรม  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร” บริหารคาใชจายท่ีสนับสนุน  

พ๘.๓.๑  ภารกิจหนาท่ีดานบริการของอาจารยและผูรับการฝกอบรม  

พ๘.๓.๒  การสรางนวัตกรรมในการฝกอบรม  
 

อนุประกอบท่ี ๘.๔ ธุรการ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” มีบุคลากรธุรการท่ีมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสม เพ่ือ 

ม๘.๔.๑  สนับสนุนการดำเนินการของการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ม๘.๔.๒  ทำใหม่ันใจไดวามีการบริหารจัดการท่ีดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๘.๔.๑  มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในดานการบริหาร รวมถึงมีการทบทวนอยางสม่ำเสมอ  

พ๘.๔.๒  ทำใหเชื่อม่ันไดวามีการบริหารจัดการท่ีสงผลใหเกิดการทบทวนอยางสม่ำเสมอเพ่ือเปาหมายใน

การเพ่ิมคุณภาพ 
 

อนุประกอบท่ี ๘.๕ ขอกำหนดและกฎระเบียบ 

ขอมาตรฐาน 

แผนงานฝกอบรม “ตอง” 

ม๘.๕.๑  จัดใหมีจำนวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืนท่ีเก่ียวของอยาง

ครบถวน สอดคลองกับขอบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปดการฝกอบรม 

ขอพัฒนาคุณภาพ 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๔๑ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๘.๕.๑  มีขอกำหนดใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการรับรองการฝกอบรมตามหลักสูตร 

 

องคประกอบท่ี ๙: การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

ขอมาตรฐาน 

เนื่องดวยการฝกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและมีสวนเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสียท่ี

หลากหลาย และเพ่ือทำใหเชื่อม่ันไดวาจะสามารถธำรงรักษาคุณภาพการฝกอบรม  

แผนฝกอบรม “ตอง” 

ม๙.๐.๑  ริเริ่มกระบวนการสำหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เนื้อหา ผล และ

สมรรถนะของผูสำเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดลอมในการ

ฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ 

ม๙.๐.๒  ปรับแกขอบกพรองท่ีตรวจพบและมีขอมูลอางอิง  

ม๙.๐.๓  จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ เพ่ือการทบทวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

ขอพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝกอบรม “ควร”  

พ๙.๐.๑  มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาบนรากฐานของการศึกษาและวิเคราะหแบบไปขางหนา โดยใช

ขอมูลการประเมินภายในของสถาบันฝกอบรม และหลักฐานทางวิชาการดานแพทยศาสตรศึกษา  

พ๙.๐.๒  ทำใหเชื่อม่ันไดวากระบวนการทบทวนและพัฒนา และการปรับโครงสรางจะทำใหเกิดการปรับ

นโยบายและการปฏิบัติของหลักสูตรการศึกษาแพทยระดับหลังปริญญา เพ่ือใหสอดคลองกับผล

การดำเนินงานในอดีต กิจกรรมปจจุบันและมุมมองอนาคต 
 

และในกระบวนการทบทวนและพัฒนา แผนงานฝกอบรม “ควร” คำนึงถึงประเด็นตอไปนี้ 

พ๙.๐.๓  การปรับพันธกิจและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีพึงประสงคของการฝกอบรม ใหเขากับการเปลี่ยน-

แปลงของสังคม ท้ังดานวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (ดูอนุประกอบท่ี ๑.๑) 

พ๙.๐.๔  การปรับผลทางการศึกษาท่ีพึงประสงคของการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการท่ีจำเปน

ตามสภาพแวดลอมท่ีแพทยจะเขาทำงาน (ดูอนุประกอบท่ี ๑.๓) 

พ๙.๐.๕  การปรับกระบวนการเรียนรู และวิธีการฝกอบรม ท่ีทำใหเชื่อม่ันไดวามีความเหมาะสมและตรง

ประเด็น (ดูอนุประกอบท่ี ๒.๑) 

พ๙.๐.๖  การปรับโครงสราง เนื้อหา และระยะเวลาของหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหสอดคลองกับความ-

กาวหนาทางวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก พฤติกรรม

ศาสตรและสังคมศาสตร การเปลี่ยนแปลงของขอมูลประชากรศาสตร สุขภาพและการเกิดโรคของ

ประชากร สภาวะดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ทำใหเชื่อม่ันวา ไดครอบคลุมความรู แนวคิด 

และวิธีการท่ีทันสมัยและตรงประเด็น และยกเลิกสิ่งท่ีลาสมัย (ดูอนุประกอบท่ี ๒.๔) 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๔๒ 

พ๙.๐.๗  การพัฒนาหลักการและวิธีการประเมินผล ท่ีสอดคลองกับผลทางการศึกษาท่ีพึงประสงคและวิธี-

การจัดการเรียนการสอน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (ดูอนุประกอบท่ี ๓.๑ และ ๓.๒) 

พ๙.๐.๘  การปรับนโยบายการรับ วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม ใหสอดคลองกับความคาดหวังและ

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความตองการท่ีจำเปนดานทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงใน

การศึกษาพ้ืนฐานทางการแพทย และขอกำหนดของหลักสูตร (ดูอนุประกอบท่ี ๔.๑ และ ๔.๒) 

พ๙.๐.๙  การปรับนโยบายการพัฒนาและคัดเลือกผูรับการฝกอบรม อาจารยท่ีปรึกษา และผูใหการฝก-

อบรม ใหสอดคลองกับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของการฝกอบรม (ดูอนุประกอบท่ี ๕.๑ 

และ ๕.๒) 

พ๙.๐.๑๐  การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและทรัพยากรทางการศึกษาให สอดคลองกับความจำเปนท่ีเปลี่ยน-

แปลงไปของการฝกอบรม เชน จำนวนผูรับการฝกอบรม จำนวนและคุณวุฒิของอาจารยผูใหการ

ฝกอบรม และหลักวิชาการทางการแพทยและการศึกษาในปจจุบัน (ดูอนุประกอบท่ี ๖.๑ – ๖.๓) 

พ๙.๐.๑๑  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ กำกับดูแล และการประเมินหลักสูตรใหละเอียดและชัดเจน 

(ดูอนุประกอบท่ี ๗.๑ – ๗.๔) 

พ๙.๐.๑๒  การพัฒนาโครงสรางขององคกร การบริหารกิจการ และการจัดการ เพ่ือรับมือกับสภาพแวดลอม 

และความจำเปนท่ีเปลี่ยนแปลงไปของการฝกอบรมและปรับใหเกิดผลประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย

กลุมตางๆ (ดูอนุประกอบท่ี ๘.๑ – ๘.๕)  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๔๓ 

ผนวก ง. หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝกอบรมของ

แผนงานฝกอบรมของสถาบันฝกอบรม 

----------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

 การเปนแพทยเฉพาะทางท่ีดีในแตละสาขานั้น ตองมีความรูและวัตรปฏิบัติอยางถูกตองท้ังในวิชาชีพ

และศาสตรแหงความเปนมนุษยและสังคม มีเจตคติท่ีดีตอผูปวย ผูรับบริการและครอบครัว ตองสามารถ

วินิจฉัยปญหาสุขภาพอนามัยของผูปวยในแตละสาขา ตลอดจนใหการบริบาล (holistic care) ท่ีประกอบดวย

การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันปญหาสุขภาพ การดูแลรักษาความเจ็บปวยและการฟนฟูสุขภาพ รวมท้ัง

ตองเปนผูบริหารทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและดวยความสุจริต ตองเปนผูท่ีติดตามคนควาวิทยาการ

อยางตอเนื่องเพ่ือยังความรูและนำมาซ่ึงความเจริญงอกงามและความทันสมัยแหงวิชาชีพ 

 การสรางแพทยเฉพาะทางท่ีดีในแตละสาขานั้น จำเปนตองอาศัยการฝกอบรมท่ีเปนระบบอยางมี

ข้ันตอน สถาบันฝกอบรมตองมีการประกันคุณภาพแหงการฝกอบรมนั้น รวมท้ังตองไดรับการตรวจสอบจาก

ราชวิทยาลัยท่ีควบคุมดูแล เพ่ือเปนหลักประกันแกสังคมวา สามารถใหการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางในสาขา

นั้นอยางมีคุณภาพ ยังประโยชนตอผูปวยและสังคมไดจริง  

 ตามขอ ๒๕ (๓) แหงขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือ

แสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดใหคณะอนุกรรมการฝกอบรม

และสอบความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือ

สถาบันฝกอบรม ตามหลักเกณฑการประเมินสถาบันฝกอบรมแพทยประจำบานท่ีแพทยสภากำหนด เพ่ือ

เสนอใหแพทยสภารับรองหรือยกเลกิการรับรอง โดยใหพิจารณาทบทวนทุก ๕ ป 

 เพ่ือใหการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝกอบรมของแผนงานฝกอบรมของสถาบัน

ฝกอบรมตางๆ เปนไปตามมาตรฐานสากล แพทยสภาจึงไดกำหนดหลักเกณฑการประเมินเพ่ือรับรองมาตร-

ฐานและคุณภาพการฝกอบรมของแผนงานฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมฉบับนีข้ึ้น โดยอนุวัตตามเกณฑมาตร-

ฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธแพทยศาสตรศึกษาโลกฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และดัดแปรใหเหมาะสม

กับบริบทของประเทศไทย 

๒. วัตถุประสงค 

 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ รวมท้ังเสนอผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานและ

คุณภาพการฝกอบรมของแผนงานฝกอบรมแพทยประจำบานสาขาในสถาบันฝกอบรมตางๆ ใหแพทยสภา

รับรองหรือยกเลิกการรับรอง ตามขอ ๒๕ (๓) แหงขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ

อนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. วิธีดำเนินการ 



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๔๔ 

๓.๑ แพทยสภามอบหมายใหราชวิทยาลัยตางๆ รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานตามอำนาจหนาท่ีของ 

อฝส. สาขาตางๆ ในการดำเนินการควบคุมกระบวนการฝกอบรมเพ่ือเปนแพทยเฉพาะทางสาขาตางๆ ท่ี

เก่ียวของ  

๓.๒ ในการตรวจประเมินแตละแผนงานฝกอบรม ใหราชวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมายตาม ๓.๑ แตงตั้ง

คณะผูตรวจประเมินประกอบดวย 

ก) ผูตรวจประเมินหลัก จำนวนอยางนอยสามคน โดยอาจเปนผูตรวจประเมินจากราชวิทยาลัย

เดียวกันหรือตางราชวิทยาลัยก็ได แตผูทำหนาท่ีประธานคณะผูตรวจประเมินตองเปนผูตรวจประเมินหลักจาก

ราชวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลสาขานั้น ท้ังนี้ผูตรวจประเมินหลักตองไมเปนบุคลากรของสถาบัน

ฝกอบรมท่ีขอรับการตรวจประเมิน  

ข) ผูตรวจประเมินรวม จำนวนไมเกินหาคน โดยอาจเปนผูตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยเดียวกัน

หรือตางราชวิทยาลัยก็ได  

ท้ังนี้ผูตรวจประเมินรวมจะขอใหแพทยสภาแตงตั้งใหเปนผูตรวจประเมินหลักได ตองผานการเปน

ผูตรวจประเมินรวมในการตรวจประเมินแผนงานฝกอบรมไมนอยกวาสองครั้ง รวมท้ังเปนผูท่ีผานการฝกอบรม

การเปนผูตรวจประเมินและเปนผูมีบทบาทในการจัดทำแผนงานฝกอบรม/หลักสูตรของแผนงานฝกอบรมตาม

เกณฑมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธแพทยศาสตรศึกษาโลกฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีแพทยสภา

รับรองแลว โดยใหการแตงตั้งเปนผูตรวจประเมินหลักดังกลาวมีอายุหาปและใหตออายุไดตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ีแพทยสภากำหนด 

๓.๓ ผลการประเมินใหใชมติของผูตรวจประเมินหลักเทานั้น 

๓.๔ ภายหลังการตรวจประเมิน ใหแผนงานฝกอบรมสงหลักฐานตามมิติท่ียังขาดไปยังราชวิทยาลัยท่ี

ไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลสาขานั้น เพ่ือสงตอใหคณะผูตรวจประเมินลงความเห็นผลการประเมินข้ันสุดทาย  

๓.๕ ใหราชวิทยาลัยสงผลการตรวจประเมินท่ีผานการอนุมัติจากราชวิทยาลัยนั้นแลว ไปยังแพทยสภา

เพ่ือขอรับการรับรองตามขอ ๒๕ (๓) แหงขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติและ

วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป

นับจากวันท่ีแผนงานฝกอบรม (มคว.๒) ดังกลาวไดรับการอนุมัติ 

๓.๖ เม่ือแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝกอบรมใดแลว ใหเลขาธิการแพทยสภาแจง

ผลการรับรองหรือยกเลิกการรับรองเปนทางการไปยังราชวิทยาลัยและสถาบันฝกอบรมท่ีเก่ียวของ โดยมีอายุ

การรับรองหาป 

๔. องคประกอบมิติการประเมิน  

ประกอบดวยหัวขอการประเมินตามเกณฑมาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธแพทยศาสตรศึกษา

โลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for 

Quality Improvement: the 2015 Revision ท่ีดัดแปรใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังตอไปนี้  

๔.๑ พันธกิจและผลสัมฤทธิ์ (Mission and Outcomes)  

๔.๒ แผนการฝกอบรม/หลักสูตรการฝกอบรม (Educational Programme)  



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๔๕ 

๔.๓ การประเมินผูรับการฝกอบรม (Assessment of Trainees)  

๔.๔ ผูรับการฝกอบรม (Trainees)  

๔.๕ อาจารยผูใหการฝกอบรม (Trainers) 

๔.๖ ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources)  

๔.๗ การประเมินหลักสูตร (Programme Evaluation) 

๔.๘ การบริหารกิจการและธุรการ (Governance and Administration) 

๔.๙ การทบทวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous renewal) 

๕. วิธีการตรวจประเมิน 

๕.๑ สถาบันฝกอบรมประสงคจะขอรับการตรวจประเมินแผนงานฝกอบรมสาขาใด ใหสงรายงานการ

ประเมินตนเอง (self assessment report: SAR) ประกอบดวยองคประกอบตามมิติการประเมินในขอ ๔ 

พรอมกับขอมูลสังเขปขององคกร (organization profile) และแผนงานฝกอบรม/หลักสูตร ไปยังราชวิทยาลัย

ท่ีกำกับดูแลการฝกอบรมสาขานั้น 

๕.๒ ราชวิทยาลัยสงรายงานการประเมินตนเองและขอมูลตาม ๕.๑ ใหแกผูตรวจประเมินหลักและ

ผูตรวจประเมินรวม เพ่ือตรวจสอบและประเมินเบื้องตนแลวกำหนดการตรวจประเมินท่ีสถาบันฝกอบรบเม่ือ

เห็นพองกันวาขอมูลรายงานและหลักฐานแสดงในแตละดัชนี ท้ังดัชนีพ้ืนฐาน (basic requirement) และดัชนี

พัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ท่ีสงมาใหนั้นมีความพรอมเพียงพอตอการรับการตรวจประเมินท่ี

สถาบันฝกอบรม  

๕.๓ ในการตรวจประเมินท่ีสถาบันฝกอบรม ใหคณะผูตรวจประเมินสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบ

แผนงานฝกอบรม อาจารยประจำแผนงานฝกอบรม แพทยผูรับการฝกอบรม ผูบริหาร รวมท้ังนิสิต/นักศึกษา

แพทย พยาบาล และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนตรวจเยี่ยมสถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ-

งานบริบาลเวชกรรม (เชน หอผูปวย หองตรวจ หองผาตัด) และปจจัยอ่ืนท่ีเอ้ืออำนวยตอการฝกอบรม (เชน 

หองปฏิบัติการ หองประชุม หองสมุด) โดยใชเวลาดำเนินการ ๒ – ๓ วัน  

๕.๔ จากขอมูลรายงานและหลักฐานแสดงในแตละดัชนีมาตรฐาน ใหคณะผูตรวจประเมินลงความเหน็

เปนผลการประเมิน โดยแบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 

ก) ผาน 

ข) ไมผาน  

ค) ยังไมรับรอง (อยูระหวางการพัฒนา) โดยใหสถาบันฝกอบรมพัฒนาขอมูลเพ่ือรับการประเมินผล

ข้ันสุดทาย  

ท้ังนี้ใหคณะผูตรวจประเมินใหขอมูลปอนกลับท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาแผนงานฝกอบรมนั้นแก

สถาบันฝกอบรมเม่ือเสร็จสิ้นการตรวจประเมินดวย 

๕.๕ ใหคณะผูตรวจประเมินหลักสรุปผลการประเมินแตละข้ันตอนสงให ราชวิทยาลัยและ อฝส.  เพ่ือ

พิจารณา และเม่ือผลการตรวจประเมินข้ันตอนสุดทายไดรับการอนุมัติแลว ใหรายงานและสงผลการตรวจ



 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนาที ่๔๖ 

ประเมินข้ันตอนสุดทายดังกลาวไปยังแพทยสภาเพ่ือพิจารณาใหการรับรองหรือยกเลิกการรบัรองแผนงาน

ฝกอบรมนั้น ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับจากวันท่ีแผนงานฝกอบรม (มคว.๒) ดังกลาวไดรับการอนุมัติ 

๕.๖ เม่ือแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝกอบรมใดแลว เลขาธิการแพทยสภาจะแจง

ผลใหราชวิทยาลัยและสถาบันฝกอบรมนั้นทราบภายใน ๒ เดือนนับแตวันท่ีแพทยสภามีมติดังกลาว 

๖. คาใชจายในการตรวจประเมิน 

๖.๑ ใหสถาบันฝกอบรมท่ีขอรับการตรวจประเมินแผนงานฝกอบรมรมแตละแผน รับผิดชอบคาใชจาย

ในการตรวจประเมิน ดังนี้ 

ก) คาธรรมเนียมการตรวจประเมินและรับรองแผนงานฝกอบรมตามท่ีแพทยสภากำหนด จำนวน 

๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) โดยใหราชวิทยาลัยท่ีกำกับดูแลการฝกอบรมสาขานั้นเรียกเก็บจากสถาบัน

ฝกอบรม แลวใหราชวิทยาลัยนำสงคาธรรมเนียมดังกลาวใหแกแพทยสภาพรอมการสงผลการตรวจประเมิน

ข้ันตอนสุดทายเพ่ือขอใหแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝกอบรมนั้น 

ข) คาใชจายของผูตรวจประเมินหลัก ประกอบดวย 

(๑) คาเดินทางตามท่ีจายจริง โดยรถยนตโดยสารและ/หรือเครื่องบินชั้นประหยัด 

(๒) คาเบี้ยเลี้ยงผูตรวจประเมินหลักคนละ ๒,๐๐๐ บาทตอวัน  

(๓) คาท่ีพักตามท่ีจายจริง 



๑ 

ประกาศแพทยสภา 
ที่    ๑๗/ ๒๕๕๒ 

เรื่อง เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาและอนุสาขาตางๆ 

เกณฑสถาบันฝกอบรม  การขอเปนสถาบันฝกอบรม และการติดตามกํากบัดูแลสถาบนั 
การฝกอบรม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

เพื่อใหราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   และสมาคมวิชาชีพ     มีแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ      คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/ ๒๕๕๑  วันที่  

๑๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๑     ใหยกเลิกประกาศแพทยสภาที่ ๑๘/๒๕๕๐  และไดกําหนดเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมี

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆ    เกณฑสถาบันฝกอบรม    การขอเปนสถาบันฝกอบรม และ

การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม ไวดังนี้ 
 

ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพ      เม่ือพิจารณาเห็นความจําเปนที่จะตองมีการฝกอบรมผูมีความรูความ

ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาใดเพ่ิมเติม      ใหทําเร่ืองรองขอแพทยสภาแตงต้ังคณะอนุกรรมการรางหลักสูตร 

เพื่อพิจารณาจัดทําเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมและเกณฑสถาบันฝกอบรมตามที่กําหนดในขอ ๑ และ ๒   เสนอใหแพทยสภา 

อนุมัติ  และเม่ือไดรับการอนุมัติแลวหากมีคณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย  หรือโรงพยาบาล

ใดมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมในสาขาน้ันใหดําเนินการตามที่กําหนดในขอ ๓   และเม่ือมีสถาบันฝกอบรมไดรับ

การอนุมัติใหเปดการฝกอบรมแลว  ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   และสมาคมวิชาชีพจะตองติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมน้ัน

ตามที่กําหนดในขอ ๔ 
 

๑.  เกณฑหลักสูตรการฝกอบรม 
เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ราชวิทยาลัย    วิทยาลัย    หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบ

ดูแลการฝกอบรม จะเสนอใหแพทยสภาพิจารณาอนุมัติ จะตองประกอบดวยหัวขอและสาระสําคัญดังนี้  

๑.๑ ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรการฝกอบรม จะตองกําหนดช่ือหลักสูตรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  

(ก) สาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ……………………………………………………….. 

(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in ……………………………………………………………….. 

(ข) สาขาประเภทที่ ๓ 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  อนุสาขา …………………………………………….. 

(ภาษาอังกฤษ) Fellowship  Training  in ……………………………………………………………… 

๑.๒  ช่ือวุฒิบัตร 

หลักสูตรการฝกอบรมจะตองกําหนดช่ือวุฒิบัตรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

(ก) สาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ 
ช่ือเต็ม 
(ภาษาไทย)   วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ………. 

(ภาษาอังกฤษ)    Diploma of the Thai Board of ............................................................................ 

surajit.s
Cross-Out



๒ 

 
ช่ือยอ 
(ภาษาไทย)   วว. .............................................(หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 

(ภาษาอังกฤษ)   Dip. ..........................................(หลังคําวา “Dip.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
(ภาษาไทย)          วว. ............................................. (หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 

(ภาษาอังกฤษ)      Diplomate, Thai Board of ......................... (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มของสาขา) 

หรือ  Dip., Thai Board of ..................... (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 

(ข) สาขาประเภทที่ ๓ 
ช่ือเต็ม 
(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา…….  

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of ....................................................... 
ช่ือยอ 
(ภาษาไทย) วว. ........................................ (หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของอนุสาขา) 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. ..................................... (หลังคําวา “Dip.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของอนุสาขา) 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
(ภาษาไทย) วว. ........................................ (หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือช่ือยอของอนุสาขา) 

(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of ............. (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มของ 

  อนุสาขา) 

หรือ  Dip., Thai Subspecialty Board of ............... (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มหรือชื่อยอ 

         ของอนุสาขา) 

๑.๓ หนวยงานทีร่ับผิดชอบ 

     ระบุชื่อราชวิทยาลัย   วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการ

ฝกอบรม 

๑.๔ หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตร 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม

จะตองแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองจัดใหมีการฝกอบรมในสาขานั้นๆ 

๑.๕ กําหนดการเปดฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย   วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม

จะตองกําหนด ปที่จะเร่ิมการฝกอบรม  ซึ่งจะตองไมกอนการอนุมัติเกณฑหลักสูตรจากแพทยสภา 

๑.๖ อาจารย 

     ราชวิทยาลัย    วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองกําหนดคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม        และผูที่จะเปนผูรับผิดชอบการฝกอบรมของสถาบัน  

ฝกอบรม    รวมท้ังเกณฑจํานวนขั้นตํ่าของอาจารยผูใหการฝกอบรมที่สถาบันฝกอบรมจะตองมีกอนขอเปดเปน  

สถาบันฝกอบรม โดยตองมีอยางตํ่า ๒ คน 

     หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคม

วิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม    จะตองระบุจํานวนขั้นตํ่าของอาจารยผูให

การฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมี          ซึ่งจะตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวน

อาจารยผูใหการฝกอบรม  เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได    และภาระงานใน
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สาขาน้ันของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลาเม่ือรวมกันทั้งหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวน

อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีตองทดแทน 

     ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม    หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ      ให

อนุโลมใชหลักเกณฑที่กําหนดดังกลาวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม     โดยทอน

เปนสัดสวนตามเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมนั้นๆมีสวนรวมในการฝกอบรม  

๑.๗ จํานวนผูเขารบัการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่หลักสูตรของสถาบันฝกอบรมจะรับไดในแตละปและแตละช้ัน      หรือ 

เรียกวา ศักยภาพในการฝกอบรม  ของสถาบันฝกอบรมนั้น    โดยใหพิจารณากําหนดเปนสัดสวนของจํานวน

อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาในขอ ๑.๖       และปริมาณงานบริการของสาขาท่ีใหการฝกอบรมตามท่ี

ระบุไวในขอ  ๒.๒        หากสถาบันฝกอบรมจําเปนจะตองจัดใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมปฏิบัติงานแบบบาง

เวลาดวย   ใหใชหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑.๖ ในการคํานวณ 

ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม   หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ   ใหใช

จํานวนอาจารยของสถาบันฝกอบรมทุกแหงที่กําหนดในขอ ๑.๖ ในการคํานวณ    

หากสถาบันฝกอบรมใดมีสถานภาพเปนสถาบันรวมฝกอบรมหรือสถาบันฝกอบรมสมทบใหกับหลาย

หลักสูตรในสาขาเดียวกัน  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝกอบรมแหงนั้นในเวลาหนึ่งๆ  

จะตองไมเกินศักยภาพของสถาบันฝกอบรมน้ัน 

๑.๘ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม        

จะตองระบุคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ใหสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก

หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.๙ จํานวนปการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุจํานวนปของการฝกอบรม  สาขาที่ ๑ และ ๒ ไมนอยกวา ๓ ป และสาขาท่ี ๓ ไมนอยกวา ๒ ป 

๑.๑๐ วัตถุประสงค 

     ราชวิทยาลัย วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

๑.๑๑ เนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

๑.๑๒ วิธีการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุวิธีการฝกอบรมหลักที่สถาบันฝกอบรมควรพิจารณาจัดใหกับผูเขารับการฝกอบรม  เพื่อใหไดประสบ 

การณการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาของการฝกอบรม          โดยใหระบุวิธีการฝกอบรมและ

ลักษณะการจัดในแตละชวงหรือชั้นปของการฝกอบรม  

๑.๑๓ การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุรูปแบบการประเมินผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 
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     (๑) การประเมินระหวางการฝกอบรม    สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ 

              งานของผูเขารับการฝกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมในแตละชวง หรือแตละ ป    เพื่อสามารถให 

              ขอมูลกับผูเขารับการฝกอบรมประกอบการพัฒนาหรือเพื่อการเล่ือนระดับ  

(๒) การประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ  ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมาย 

         ใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรมจะตองระบุคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร

วิธีการประเมิน   และเกณฑการตัดสิน     ซึ่งจะตองสอดคลองกับขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลัก 

เกณฑ การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑.๑๔ การประกันคุณภาพการฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม    

จะตองระบุใหสถาบันฝกอบรมจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมตามระบบ กลไก  และเกณฑที่ 

แพทยสภากําหนด  

๑.๑๕ การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

     ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

         จะตองจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ  หรืออยางนอยทุก ๕ ป    และแจงผลการ  

         ทบทวน และพัฒนาใหแพทยสภารับทราบ 
 

๒.  เกณฑสถาบันฝกอบรม 
สถาบันฝกอบรม   หมายถึง  คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย หรือโรงพยาบาลที่

จัดการฝกอบรมแพทยประจําบาน  

อนึ่งราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหดูแลการฝกอบรมสาขาหรืออนุสาขาใด เ ม่ือ 

จะพิจารณาอนุมัติใหคณะแพทยศาสตร   วิทยาลัยแพทยศาสตร   สถาบันทางการแพทย   หรือโรงพยาบาลใดเปดเปนสถาบัน

ฝกอบรมได  คณะแพทยศาสตร   วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย  หรือโรงพยาบาลนั้นจะตองมีคุณสมบัติตาม

เกณฑทั่วไปและเกณฑเฉพาะ  และจะตองระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมน้ัน ดังนี้ 

๒.๑ เกณฑทั่วไปสําหรับสถาบันฝกอบรม 

           (๑) คุณสมบัติทั่วไป 

(ก)    ไดรับการรับรองคุณภาพ หรือกําลังดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  

         (ข)    มีบรรยากาศทางวิชาการในลักษณะสังคมนักวิชาการ เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติในการใฝรู 

                  ใหแกผูเขารับการฝกอบรม 

         (ค)    มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  มีสถานที่   เคร่ืองมืออุปกรณ   และจํานวนผูปวยทั้งประเภท 

                  ผูปวยในและผูปวยนอกพอเหมาะแกการฝกอบรม        และผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวน 

                  ดําเนินการดูแลรักษาและใหบริการกับผูปวยโดยตรง 

          (ง)    มีหนวยงานเทียบเทาภาควิชาในคณะแพทยศาสตร    วิทยาลัยแพทยศาสตร    หรือแผนกใน 

                   โรงพยาบาล  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ       โดยผูบริหารของคณะแพทยศาสตร  วิทยาลัย 

                  แพทยศาสตร  หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบดําเนินการตองไมมีผลประโยชนสวนตัวที่อาจ 

                  ขัดขวางการบริหารงานและการพัฒนางานการฝกอบรมแพทยประจําบาน 

          (จ)   มีปณิธานและพันธกิจระบุไวชัดเจนวามุงผลิตแพทยประจําบานที่มีความรูความสามารถ 

        และคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร   และมีความสามารถในการเปนนักวิชาการ   และ 

                                                   ที่จะศึกษาตอเน่ืองได  และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจ 
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 (ฉ)    มีระบบบริหารงานที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน       ไดแก 

                    การบริหารงานท่ัวไป    การบริหารการศึกษา เปนตน     ระบบบริหารงานดังกลาวใหทําเปน 

                   ระเบียบของคณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย  หรือ 

                   โรงพยาบาล และประกาศใหผูเก่ียวของทราบทั่วกัน 

  (ช)    มีแพทยผูทรงคุณวุฒิจํานวนเพียงพอรับผิดชอบในสาขาท่ีฝกอบรมและในสาขาที่เก่ียวของ 

           และมีความมุงม่ัน ความเต็มใจในการเปนอาจารยประจําหลักสูตรฝกอบรม 

(ซ) ในระยะเร่ิมแรก (ประมาณ ๕ ป) คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร สถาบันทาง 

การแพทย หรือโรงพยาบาลที่ขอเปดดําเนินการฝกอบรม  อาจพิจารณาทําความตกลงกับ

คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร   หรือโรงพยาบาลที่มีประสบการณดําเนินการ

เปดหลักสูตรการฝกอบรมมาแลวไมตํ่ากวา ๑๐ ป         ใหชวยทําหนาที่เปนที่ปรึกษ และ

ชวยเหลือ   หรือเปนสถาบันสมทบ   หรือสถาบันรวมในการดําเนินการฝกอบรม 

(ฌ) กอนเปดดําเนินการฝกอบรม คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร   สถาบันทางการ 

แพทย  หรือโรงพยาบาล          จะตองดําเนินการใหแพทยสภารับรองหลักสูตรของสถาบัน

ฝกอบรมเพื่อใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีสิทธิ์เขาสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ  และจะตองมีความพรอม

ในการจัดการฝกอบรมและทรัพยากรตางๆ  โดยเฉพาะอาจารย  ส่ือการศึกษาและอุปกรณ

การฝกอบรมครบถวนตามเกณฑที่กําหนด        ทั้งนี้จะตองมีแผนดําเนินงานระยะ ๕ ปที่มี

ความชัดเจนและเปนไปได โดยแผนปฏิบัติการจะตองแสดงใหเห็นวามีความพรอมดังกลาว   

กอนเร่ิมการฝกอบรมแตละช้ันปอยางนอย ๑ ปการศึกษา  

 (ญ)  ในกรณีที่เปนสถาบันฝกอบรมภาคเอกชน นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามขอ (ก) ถึง (ฌ) 

                   แลว     จะตองไมแสวงหากําไรจากการฝกอบรม     โดยใหจัดต้ังมูลนิธิหรือกองทุนที่มีทุน 

                   สํารองเพียงพอในการดําเนินการระยะยาว    และใหมีผูแทนราชวิทยาลัย   วิทยาลัย  หรือ 

                   สมาคมวิชาชีพที่รับผิดชอบดูแลการฝกอบรม       เปนกรรมการของมูลนิธิหรือกองทุนโดย 

                   ตําแหนง 

     (๒)   หนวยงานกลางพ้ืนฐาน  สถาบันฝกอบรมนั้นจะตองมีหนวยงานกลางใหบริการดังตอไปนี้ 

   (ก)   หองปฏิบัติการสําหรับการชันสูตร   สถาบันฝกอบรมจะตองมีการใหบริการตรวจทาง 

           หองปฏิบัติการ หรือติดตอขอรับบริการตรวจทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมการชันสูตร 

           ประเภทพื้นฐานและประเภทจําเพาะท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม  ซึ่งหองปฏิบัติการตอง  

           มีพยาธิแพทยหรือแพทยหรือบุคลากรอื่นที่มีความรูความชํานาญเปนผูควบคุม 

                                                       • หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยากายวิภาค    สามารถท่ีจะทําการตรวจศพ  ตรวจชิ้น 

           เนื้อและส่ิงสงตรวจทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ  สามารถเตรียม 

                                                     สไลดชิ้นเนื้อเย่ือและส่ิงสงตรวจเพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง     พยาธิแพทยตองมี 

           เวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได 

           อัตราการตรวจศพซ่ึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการ 

           คนหาสาเหตุ การดําเนินโรค และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลนั้นจะ  

           ตองไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจํานวนผูปวยที่ถึงแกกรรม    (ไมรวมการตรวจศพทางดาน 

           นิติเวชศาสตร)  การตรวจศพ  การตรวจช้ินเนื้อ    และการตรวจทางเซลลวิทยาตองกระทํา 

           โดย ครบถวนจนสามารถใหการวินิจฉัยขั้นสุดทาย  และตองมีรายงานการตรวจเก็บไวเปน 

           หลักฐานทุกราย 



๖ 

     ในกรณีที่อัตราการตรวจศพของสถาบันฝกอบรมไมถึงเกณฑที่กําหนด  สถาบัน 

           จะตองแสดงหลักฐานที่บงชี้ถึงความสนใจทางวิชาการ       และความใสใจในการคนหา 

           สาเหตุการดําเนินโรค    และการประเมินผลการรักษาของแพทยในโรงพยาบาลดวยการ 

                                                     ตรวจทางพยาธิวิทยาหรือการตรวจอื่นๆ 

           •  หองปฏิบัติการดานพยาธิวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตรชันสูตร สามารถใหบริการ 

         ตรวจดานโลหิตวิทยา เคมีคลินิก   จุลทรรศนศาสตร  จุลชีววิทยา  วิทยาภูมิคุมกันไดเปน 

         ประจํา  รวมทั้งจะตองมีการใหบริการทางดานธนาคารเลือดที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม 

       (ข)   หนวยรังสีวิทยา สถาบันฝกอบรมจะตองมีรังสีแพทยผูทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจทางรังสี  

                    ที่จําเปนสําหรับการฝกอบรมได 

   (ค)   หองสมุดทางแพทย        สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซึ่งมีตํารามาตรฐานทางการ 

           แพทย วารสารการแพทยที่ใชบอย   และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพใน 

           วารสารสําหรับใหแพทยประจําบานใชไดสะดวก 

    (ง)   หนวยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว 

           ซึ่งบันทึกประวัติ  ผลการตรวจรางกาย  การส่ังการรักษาที่เปนมาตรฐาน   และมีระบบการ 

           จัดเก็บ  คนหา  และการประมวลสถิติที่มีประสิทธิภาพ 

     (๓) หนวยงานทางดานคลินิกที่เกีย่วกับการดูแลรักษาผูปวยสาขาที่ฝกอบรม   สถาบันฝกอบรม 

              จะตองมีหนวยงานทางคลินิกที่สําคัญไดแก อายุรศาสตร ศัลยศาสตร กุมารเวชศาสตร สูต ิศาสตร 

              นรีเวชวิทยา เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาท่ีฝกอบรมหากจําเปน  

(๔) กิจกรรมวิชาการ     สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีกิจกรรมวิชาการสมํ่าเสมอ ทั้งในหนวยงานที่ 

                                   รับผิดชอบในการสาขาที่ฝกอบรม   เชน กิจกรรม    journal club     หรือกิจกรรมวิชาการระหวาง 

                                           หนวยงานหรือระดับโรงพยาบาล  เชน  tissue conference,   tumour conference,    morbidity  

                                           mortality conference,   clinicopathological conference  

นอกจากนี้  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดหรืออนุญาตใหผูเขารับการฝกอบรมไปเรียนวิทยาศาสตรการ 

แพทยพื้นฐานประยุกต หรือวิทยาศาสตรคลินิกสัมพันธ และควรสนับสนุนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรวมประชุม

วิชาการนอกสถาบันฝกอบรมตามโอกาสสมควร 

๒.๒ เกณฑเฉพาะสําหรับสถาบันฝกอบรม 

     สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหมีหนวยงานใหการดูแลรักษาผูปวยในสาขาที่ฝกอบรมตลอดเวลา    มีงาน

บริการที่มีคุณภาพและปริมาณเปนไปตามที่ราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพ ที่แพทยสภามอบหมาย

ใหดูแลการฝกอบรม สาขาน้ันๆ เปนผูกําหนด 
 

สถาบันฝกอบรมใดขาดหนวยงานหรือคุณสมบัติบางขอ    ก็อาจจัดการฝกอบรมโดยใชสถาบันการฝกอบรม 
อ่ืนเปนสถาบันสมทบ หรือสถาบันรวมฝกอบรม         โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  
สาขาวิชาที่จะขอเปดการฝกอบรม   

๒.๓ สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

     สถาบันฝกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาที่ในการฝกอบรม ดังนี้ 

     (๑)    สถาบันฝกอบรมหลัก  ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมแพทย 

               ประจําบาน   และไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูเขารับการ 

               ฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร   หรือเปนเวลาไมตํ่ากวาระยะ 

               เวลา ๒ ใน ๓ ของหลักสูตร  



๗ 

      (๒)   สถาบันฝกอบรมสมทบ   ไดแก สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปนสถาบัน 

               ฝกอบรมสมทบกับสถาบันหลัก    เพื่อจัดการฝกอบรมแพทยประจําบานในสวนที่สถาบันหลักไม 

               สามารถจัดประสบการณได    โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมตํ่า 

               กวา ๓ เดือน และไมเกิน ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร 

     ตัวอยาง  คณะแพทยศาสตร ......... จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมฯ สาขา .......... และขอ 

                       อนุมัติเปดเปนสถาบันฝกอบรม  รวมทั้งขอใหคณะแพทยศาสตร…………….. 

                             เปนสถาบันฝกอบรมสมทบ จัดกิจกรรม ............... ใหผูเขาฝกอบรมเปนเวลา 

                             ๖ เดือน เปนตน  

(๓) สถาบันรวมฝกอบรม      ไดแก สถาบันฝกอบรมต้ังแต ๒ แหงขึ้นไปที่ดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

การฝกอบรมแพทยประจําบานและไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน 

                                          โดยจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน   โดยแตละแหงมีเวลาไมตํ่ากวา 

                                          ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาของหลักสูตร  

          ตัวอยาง  คณะแพทยศาสตร .............. รวมกับ โรงพยาบาล ................ จัดทําหลักสูตร 

                            การฝกอบรมฯ สาขา ................... และขออนุมัติเปดเปนสถาบันรวมฝกอบรม 

                                  โดยผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากคณะแพทยศาสตร .............. 

                                  เปนเวลา ๒ ป และจากโรงพยาบาล ............. เปนเวลา ๑ ป เปนตน  

(๔) สถาบันฝกอบรมกิจกรรมเลือก  ไดแก สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 

        วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพ  โดยการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ  สาขา 

         นั้น      ใหเปนสถาบันฝกอบรมที่จัดประสบการณเพิ่มเติมใหกับผูเขารับการฝกอบรมที่สนใจไดใน 

         ลักษณะของกิจกรรมเลือก (Elective) โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๓ เดือน 

                   หลักสูตรอาจจัดใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากสถาบันฝกอบรม 

                             กิจกรรมเลือกได     โดยจะตองมีระยะเวลารวมกันตลอดหลักสูตรไมเกินระยะเวลาท่ีราชวิทยาลัย 

                             วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพกําหนด 

๓. การขออนุมัติเปนสถาบนัฝกอบรม 
     คณะแพทยศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตร  สถาบันทางการแพทย   หรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปด 

เปนสถาบันฝกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับการอนุมัติจากแพทยสภาแลว  ถาเปนการจัดการฝกอบรม

ที่มีหรือไมมีสถาบันฝกอบรมสมทบ    ใหสถาบันฝกอบรมหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล      หากเปนการจัดการฝกอบรมใน

ลักษณะที่มีสถาบันรวมฝกอบรม     ใหทุกสถาบันฝกอบรมรวมรับผิดชอบเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูลตามเกณฑหลักสูตรการ

ฝกอบรมที่ไดรับอนุมัตินั้น เสนอแพทยสภา  เพื่อสงใหราชวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปน

ผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรมประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ   ตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรม

และกําหนดศักยภาพของสถาบันฝกอบรมหลักและสถาบันสมทบ(ถามี)    หรือสถาบันรวมฝกอบรม   ตามเกณฑหลักสูตรและ

จํานวนความตองการของแพทยเฉพาะทางสาขาน้ัน    แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภา

มอบหมายใหดูแลการฝกอบรมพิจารณาเสนอใหแพทยสภาอนุมัติตอไป 

๔. การติดตามกาํกับดูแลสถาบันฝกอบรม 
     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม   จะตอง 

จัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรมหลัก  สถาบันฝกอบรมสมทบ  สถาบันรวมฝกอบรม ที่ไดรับอนุมัติใหเปด

การฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางที่แพทยสภา

กําหนด    และเสนอรายงานผานราชวิทยาลัย  วิทยาลัย   หรือสมาคมวิชาชีพ เพื่อเสนอใหแพทยสภารับทราบเปนระยะๆ 
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๘ 

        หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ     พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัคร 

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๕ ป ให “พัก”    การประกาศรับสมัครแพทยประจําบานสําหรับหลักสูตรนั้น

ของสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมนั้นไวกอน        จนกวาคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ จะไดประเมิน

สถาบันฝกอบรมนั้นวายังมีความพรอมในการฝกอบรมตามเกณฑที่กําหนด 

   หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ   พบวาสถาบันฝกอบรมหลักหรือสถาบันรวมฝกอบรมใดไมมีผูสมัคร 

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน ๑๐ ป ให “ยกเลิก”  การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันฝกอบรมหลักหรือ

ของสถาบันรวมฝกอบรมกลุมนั้น และใหทําเร่ืองแจงราชวิทยาลัย    วิทยาลัย    หรือสมาคมวิชาชีพเสนอแพทยสภาเพื่ออนุมัติ 

หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ ๓ 

 

      จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

 

(นายแพทยสมศักด์ิ  โลหเลขา) 

นายกแพทยสภา 

 

surajit.s
Cross-Out






