
Update 10 กนัยายน 2563

ตวัอกัษรสแีดง เป็นขอ้มูลที่ update ใหม่



ก ำหนดกำรส่งหลักสูตร (มคว.2) และ Self-Assessment 
Report (มคว.3) มำที่สมำคมโรคไต (คุณก้อย)

มคว.2 ต้องผ่ำนเรียบร้อยแล้ว

ต้องส่งมคว.3 ภำยใน 15 ก.ย. 2563

รับกำรตรวจและแก้ไขให้เรยีบร้อยครบทั้งหมด
ภำยในต้นเดือน ธ.ค. 2563

ส่งผลกำรตรวจไปรำชวิทยำลัยฯ และแพทยสภำฯ
ภำยในสิ้นเดือน ธ.ค. 2563

ส่ง มคว.2 ภำยในเดือน มิ.ย 2563

ต้องส่ง มคว.3 ภำยใน 28 ก.พ. 2564

ส่งผลกำรตรวจไปรำชวิทยำลัยฯ และแพทยสภำฯ
ภำยในสิ้นเดือน มิ.ย 2563

มคว.2 ได้รับกำรแก้ไข 100% และได้รับอนุมัติภำยใน ธ.ค. 2563

รับกำรตรวจและแก้ไขให้เรยีบร้อยทั้งหมดภำยในต้นเดือน 
มิ.ย 2564





o ประเมินหลักสูตรเดิมโดย Fellow ที่จบการศึกษาไปแลว้ – ส่งจม.หรืออีเมล์

o การประเมิน fellow ที่จบไปแล้วโดยผู้บังคับบัญชา (ผู้ใช้บัณฑิต) – ส่งจม.หรืออีเมล์

o เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดให้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
• Fellow ปัจจุบัน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก) 
• Fellow ที่จบไปแล้ว (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น)
• อาจารย์
• ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาล

o น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแผนการฝึกอบรมใหม่ (ตามเกณฑ์ของ WFME)

o ต้องท าการประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 1 ปี

o อย่าลืมบันทึกการประชุมทุกครั้ง



o อนุกรรมการหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบไปด้วย
o ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในด้านแพทยศาสตร์
o ประธานอนุกรรมการ
o อนุกรรมการที่ท าหน้าที่ในด้านต่างๆ
o ตัวแทนแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด
o ต้องระบุบทบาทหน้าที่ของทุกอนุกรรมการ
o ต้องเซ็น COI form

o อาจารยท์ี่ปรึกษา พร้อมบทบาทหน้าที่ (ตามที่ระบุไว้ใน WFME) – ต้อง assign อาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับ fellow

o แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด พร้อมบทบาทหน้าที่ - เป็นตัวแทนเข้าประชุมเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร



หอผู้ป่วยใน-นอก HD, PD, CRRT, KT

กำรท ำ activity - ต้องมี journal club, topic review, interesting case, interdepartmental และ 
interhospital conference

ต้องมีกำรประชุมที่เกี่ยวกับกำรดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลำกรอื่นๆ เช่น พยำบำล สหสำขำ 
(เภสัชกร นักก ำหนดอำหำร) – กำรท ำ CLT อย่ำลืมบันทึกกำรประชุมทุกครั้ง!!!

กำรเรียนรู้ตลอดชวีิต – กำรประชุมที่จัดโดยสมำคมโรคไต หรือ สถำบันอื่น (รอระบบ CME โดยฝ่ำย
วิชำกำร)

กำรไป Elective นอกสถำบัน

Log book กำรท ำหัตถกำร – สมำคมโรคไต ต้องท ำครบทั้งหมดพร้อมมีลำยเซ็นอำจำรย์





ตัวอย่ำง EPA 1-8 (link ในสมำคมโรคไต) – เป็นตัวอย่ำงเท่ำนั้น สำมำรถท ำฟอร์มขึ้นมำเองได้

ต้องให้ข้อมูลกำรประเมินย้อนกลับ (feedback) “อย่ำงทันท่วงท”ี = ภำยใน 7 วัน

Fellow ต้องพบอ.ที่ปรึกษำทุก 3 เดือน เพื่อรับทรำบควำมก้ำวหน้ำของ EPA และเพื่อให้
อำจำรย์ให้ข้อมูลย้อนกลับในภำพรวม

 เกณฑ์ผ่ำน EPA เช่น F1 ต้องได้ level 3 ในทุกหัวข้อ
ของกำรประเมิน EPA นั้นๆ และ F2 ต้องได้ level 5 ในทุกหัวข้อของ EPA นั้นๆ

ผลกำรประเมิน EPA ต้องน ำไปใช้ในกำรตัดสินเพื่อเลื่อนชั้นปี



กำรประเมินอื่นๆ

o กำรประเมินโดย resident

o กำรประเมินโดยพยำบำล

o กำรประเมินโดยผู้ป่วย

กำรสอบ

 จะมีหรือไม่ก็ได้

ถ้ำมีกำรสอบ
 ต้องมีเกณฑ์ผ่ำน-ตก และต้องแจ้งให้ 
fellow ทรำบก่อนสอบ

 ต้องก ำหนดว่ำสอบซ้ ำได้กี่ครั้ง

 ต้องน ำผลมำใช้ในกำรตัดสินเพื่อเลื่อนชั้นปี



 ต้องมีกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรของคณะอนุกรรมกำรหลักสูตรฝกึอบรม หรือ อนุกรรมกำร
ประเมินผล (ที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและเซน็ COI form แล้ว)

 ต้องมีระบบกำรอุทธรณ์ผลกำรตัดสินเพื่อเลื่อนชั้นปี

 สถำบันต้องส่งผลกำรประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีภำยใน 31 กรกฎำคม ของทุกปีให้สมำคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย (รำยชื่อพร้อมแบบประเมินผล) เพื่อน ำเสนอรำชวิทยำลัยต่อไป





Fellow ที่จบกำรศึกษำ

o ประเมินตนเอง

o ประเมินหลักสูตร

o ประเมินอำจำรย์

อำจำรย์

o ประเมิน fellow ที่จบกำรศึกษำ

o ประเมินหลักสูตร

ผู้บังคับบัญชำ

o ส่งเอกสำรประเมินบัณฑิตให้ผู้บังคับบัญชำของ fellow ที่
จบกำรศึกษำไปแล้ว

o ประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรโดยมี fellow ร่วมให้ควำม
คิดเห็นด้วย

o แต่งตั้งอนุกรรมกำรหลักสูตรและอำจำรย์ที่ปรึกษำกรณีที่มี
กำรเปลี่ยนแปลง

o แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประกันกำรศึกษำจำกภำยในและ
ภำยนอก

o จัดกำรปฐมนิเทศ
o เพื่อให้ควำมรู้ด้ำน ทักษะกำรสื่อสำร กำรตัดสินใจ จริยธรรมทำง
กำรแพทย์ กฎหมำยและนิติเวช สิทธิผู้ป่วย ควำมปลอดภัยของ
ผู้ป่วย ระบบสำธำรณสุขของประเทศ กำรดูแลตนเองของแพทย์ 
กำรแพทย์ทำงเลือก

o เพื่อแจ้งแผนกำรฝึกอบรม หลักเกณฑ์กำรประเมินผล EPA
เกณฑ์ผ่ำน-ตก และรับทรำบวิธีอุทรณ์







o กำรก ำหนดภำระงำนที่สมดุล ระหว่ำง กำรเรียนกำรสอน กำรบริกำร และ กำรวิจัย

o แผนกำรพัฒนำอำจำรย์ทำงด้ำนวิชำกำร (กำรไปประชุมวิชำกำร) ด้ำนควำมเป็นครู และ
กำรให้ท ำแนะน ำ

o กำรไปประชุมเพื่อเพิ่มพูนทักษะทำงแพทยศำสตร์ศึกษำ

o ต้องมีกำรประเมินอำจำรย์ปีละ 1 ครั้งจำก Fellow และ พิจำรณำให้รำงวัลอำจำรย์

o นโยบำยกำรคัดเลือกอำจำรย์ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ควำมจ ำเป็นของกำรฝึกอบรม และกำร
บริบำลสุขภำพของประเทศ



หลักสูตรและคู่มือต่ำงๆ
o หลักสูตรและแผนกำรฝึกอบรม (มคว 2) 
ส่งให้สมำคมฯ เพื่อรับรองหลักสูตรก่อน 
มคว 3 (SAR) อย่ำงน้อย 1 เดือน

o คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด

o คู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำ



Area 1 – หลักสูตร/แผนกำรฝึกอบรม
1.1, หลักสูตร/แผนกำรฝึกอบรม/กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

1.2 คู่มือแพทย์ประจ ำบ้ำนต่อยอด

1.3 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่พงึประสงค์ – สมรรถนะ 6 ด้ำน

1.4 ประเมินทุก 1 ปี/กำรประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทุกปี

Area 2 - หลักสูตร/แผนกำรฝึกอบรม
2.1, 2.4 หลักสูตร/แผนกำรฝึกอบรม/กำรปฐมนิเทศ

2.2 กำรวิจัย

2.3 หลักสูตรหลัก มคว.1

2.5,2.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหลักสูตรฝึกอบรมพรอ้มบทบำทหน้ำที่

Area 3 - กำรประเมินผล
3.1, 3.2 กำรประเมินผล EPA, etc ที่กล่ำวมำแล้ว

Area 4 - ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
4.1 เกณฑ์กำรรับ fellow

4.2 จ ำนวนอำจำรย์ ผู้ป่วย ก ำหนด จ ำนวน fellow ที่รับได้

4.3 อำจำรย์ที่ปรึกษำ - แต่งตั้งและก ำหนดบทบำทหน้ำที่

4.4 หัวหน้ำแพทย์ประจ ำบ้ำน – เข้ำร่วมประชุมเพื่อ
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกำรฝึกอบรม

4.5 กำรปฎิบัติงำน, กำรอยู่เวรของ fellow, คู่มือ fellow

Area 5 – อำจำรย์
5.1 นโยบำยกำรคัดเลือกอำจำรย์ – ควำมช ำนำญที่ต้องกำร 
คุณสมบัติทำงวิชำกำร ควำมสมดุลของหน้ำที่

5.2 กำรพัฒนำอำจำรย์ในด้ำนต่ำงๆ



Area 6 – ทรัพยำกรทำงกำรศีกษำ
6.1, 6.2 แบบ ก, ข

6.3 ระบบ IT

6.4 กำรประชุม CLT ร่วมกับพยำบำล เภสัช etc

6.5 กำรท ำวิจัย

6.6 คณะอนุกรรมกำรหลักสูตรฝกึอบรมต้องมีผู้เชี่ยวชำญดำ้นแพทยศำสตร์ศึกษำ

6.7 กำรไป elective

Area 7 - กำรประเมินหลักสูตร
7.1-7.5 ดังทีไ่ด้กล่ำงมำแล้วข้ำงต้น

AREA 8-9


