
 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๑ 

 
ประกาศแพทยสภา 

ที่ /๒๕๖๑ 
 

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ตามท่ีข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗  
ข้อ ๘ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ กําหนดให้ผู้รับการฝึกอบรม การดําเนินการหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ระยะเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้มีสทิธิย่ืนคําขอ
หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร รวมทั้งการสอบหรือการประเมินความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรม ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรทีแ่พทยสภารับรอง  

นอกจากน้ีตามข้อ ๒๕ กําหนดให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) แต่ละสาขา มีอํานาจหน้าที่ในการ (๑) วางเป้าหมาย จัดทําหลักสูตร และ
วิธีการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน (๒) กําหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม
สาขาหรืออนุสาขาน้ันๆ (๓) ประเมินคณุภาพของโรงพยาบาลหรือสถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านที่แพทยสภากาํหนด เพ่ือเสนอให้แพทยสภารับรองหรือยกเลิกการ
รับรอง ทั้งน้ีการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล หรือสถาบันฝึกอบรมน้ีใหพิ้จารณาทบทวนทุก ๕ ปี (๕) ประเมิน
คุณสมบัติของผู้ที่ย่ืนคําขอหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิสอบ (๖) ดําเนินการสอบและตัดสินผล
การสอบ (๗) ติดตามผล ทําข้อเสนอแนะ และดําเนินการแก้ปัญหาการฝึกอบรมสาขาหรืออนุสาขาน้ัน ๆ และ 
(๘) ควบคมุใหโ้ครงการฝึกอบรมในสาขาหรืออนุสาขาน้ัน ๆ ดําเนินไปตามเป้าหมายที่แพทยสภากาํหนด ทั้งน้ี
โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบสาขาหรืออนุสาขาน้ันตามหลักเกณฑ์ทีแ่พทยสภากําหนด 

ดังน้ันเพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ในการดําเนินงานของ อฝส. ทุกคณะดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขา
ต่างๆ รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดทํามาตรฐานด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้การจัดการฝึกอบรมมุ่งสู่เป้าหมาย
ในการผลิตแพทย์เฉพาะทางได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงเห็นสมควรให้มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่ละสาขาและอนุสาขา โดยอนุวัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
เวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical 
Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision) คณะกรรมการ
แพทยสภาโดยคําแนะนําของคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ให้ออกประกาศไว้ดังน้ี 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑” 

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 สถาบันทางการแพทย์ที่ทําการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ที่แพทยสภารับรองตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบกับเกณฑ์ข้อ ๒ และข้อ ๓ ในประกาศแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง เกณฑ์
หลักสูตรการฝกึอบรมเป็นผู้มคีวามรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาและอนุสาขาต่างๆ 
เกณฑ์สถาบันฝึกอบรม การขอเป็นสถาบันฝึกอบรม และการติดตามกํากับดูแลสถาบนัการฝึกอบรม พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
 “แผนงานฝึกอบรม” หมายความว่า แผนทีว่างไว้เป็นแนวในการดําเนินการฝึกอบรมความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่ละสาขาของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง ซึง่แพทยสภารับรองให้
ดําเนินการหลักสูตรตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพ่ือการฝกึอบรม
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ัน 

ข้อ ๕ ประกาศน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้ราชวิทยาลัย อฝส. สถาบันฝึกอบรม 
และแผนงานฝึกอบรมใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓ 

พัฒนาคุณภาพการจัดการฝึกอบรม ใหส้ามารถผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพ และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิแพทย์เฉพาะทาง 

ข้อ ๖ ให้ อฝส. และราชวิทยาลัยนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมน้ี ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ 
(มคว.๑) ตามแนวทางในผนวก ก. เพ่ือสถาบัน/แผนงานฝึกอบรมได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรม รวมทั้งจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้คณุภาพของแพทย์เฉพาะ
ทางที่ผลิตในสาขาเดียวกันมีมาตรฐานที่เทยีบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาใดที่แพทยสภาอนุมัติไว้แล้วตามประกาศในข้อ ๓ และยังคงมีการ
ฝึกอบรมอยู่ในวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ อฝส. และราชวิทยาลัยจัดให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ันตามวรรคหน่ึง แล้วเสนอแพทยสภาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กรณีสาขาใหมท่ี่แพทยสภาอนุมัติให้เริ่มมีการฝึกอบรมไว้แล้วแต่ยังไม่ถงึห้าปีในวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้
บังคับ อฝส. และราชวิทยาลัยอาจจัดให้มีการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น แล้วเสนอแพทยสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนครบกําหนดห้าปีนับแต่
วันที่แพทยสภามีมติอนุมัติใหเ้ริ่มมีการฝึกอบรมสาขาน้ันก็ได้ 

สาขาใดที่แพทยสภาอนุมัติมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว
ตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ให ้อฝส. และราชวิทยาลัยจดัให้มีการปรับปรุงมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ัน แล้วเสนอแพทยสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยทุกห้าปี 
เว้นแต่สาขาใดมีระดับช้ันการฝึกอบรมเกินกว่าสามระดับช้ัน อาจดําเนินการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวเกินกว่าทุก
ห้าปีก็ได้แต่ต้องไม่เกินกว่าสองปีนับแต่ปีที่ครบระยะเวลาของระดับช้ันการฝึกอบรมสาขาน้ัน 

สาขาใดไม่ได้มกีารดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ ให้ระงับการฝึกอบรมสาขานั้นไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ และกรณีถูกระงับ
การฝึกอบรมต้ังแต่ห้าปีขึ้นไปให้ยกเลิกการฝกึอบรมสาขาน้ัน 

กรณีราชวิทยาลัยพิจารณาเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมผู้มคีวามรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาใดเพ่ิมเติม เมื่อได้ดําเนินการตามประกาศแพทยสภาที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การขออนุมัติเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาใหม่ และได้รับอนุมัติจากแพทย
สภาแล้ว ใหค้ณะอนุกรรมการที่แพทยสภาแต่งต้ังขึ้นตามประกาศดังกล่าวดําเนินการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ันตามวรรคหน่ึงเสนอแพทยสภาเพ่ือพิจารณา
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



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๔ 

มีมติอนุมัติมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ันตามข้อ ๖ วรรคสอง
และวรรคสาม 

ให้สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของแผนงานฝึกอบรมตามวรรคหน่ึง 
โดยมีตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
แพทยสภาว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขานั้นตามข้อ ๖ วรรคสี ่ ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี
นับแต่วันที่แพทยสภามีมติอนุมัติ 

กรณีสถาบันทางการแพทย์ซึง่แพทยสภารับรองให้เปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมได้แล้ว ประสงค์จะเปิด
การฝึกอบรมผูม้ีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาใดที่แพทยสภามีมติอนุมัติกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ันตามข้อ ๖ วรรคสองและวรรค
สามแล้ว ให้ดําเนินการโดยอนุโลมตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านอาจ
พิจารณายกเว้นเกณฑ์บางข้อที่ยังไม่สามารถประเมินได้ในขณะที่จะเปิดการฝึกอบรมก็ได้ 

ข้อ ๘ ให้ อฝส. และราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการในผนวก ง. เพ่ือ
รับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง โดยอย่างน้อย
แผนงานฝึกอบรมน้ันต้องบรรลุข้อมาตรฐานที่กําหนดไว้ทุกข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกณฑ์ในผนวก ค. แล้วเสนอให้แพทยสภาเหน็ชอบให้แล้วเสร็จภายใน
หน่ึงปีนับแต่วันที่แพทยสภามีมติอนุมัติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช-
กรรม (มคว.๑) สาขาน้ันตามข้อ ๖ วรรคสองและวรรคสาม 

แผนงานฝึกอบรมสาขาใดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงแล้ว มีสทิธิได้รับ
การประเมินศักยภาพการฝึกอบรมเพ่ือเสนอให้แพทยสภาพิจารณาอนุมัติเพ่ิมหรือคงจํานวนการรับแพทย์เข้า
รับการฝึกอบรมในปีการฝึกอบรมถัดไปได้ 

กรณีที่แผนงานฝึกอบรมสาขาของสถาบันฝึกอบรมแห่งใดไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม
ตามท่ีกําหนดในวรรคหน่ึง ให้ระงับการรับแพทย์เข้าฝึกอบรมไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าแผนงานฝึกอบรมน้ัน
จะได้รับการรับรอง และหากถูกระงับการรับแพทย์เข้าฝกึอบรมต้ังแต่ห้าปีขึ้นไปให้ยกเลิกแผนงานฝกึอบรมน้ัน 

ให้ อฝส. และราชวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของ
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  

แผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมใดที่เปิดการฝึกอบรมอยู่ในวันที่ประกาศน้ีมีผลใช้บังคับแต่ยัง
ไม่มีผู้สําเร็จการฝึกอบรม ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมน้ันให้ได้รับการรับรองตาม
ประกาศน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่มีผู้สําเรจ็การฝึกอบรม  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๕ 

สําหรับสถาบัน/แผนงานฝึกอบรมท่ีจะรับผู้รบัการฝึกอบรมใหม่เป็นครั้งแรก ต้องมีให้ดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับประกาศน้ีต้ังแต่ปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

ข้อ ๑๑ ให้ราชวิทยาลัยกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดการ
ฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศน้ี 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขา้งต้นได้หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือ 
จากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านที่จะ
พิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการกลางฝกึอบรมแพทย์ประจําบ้านน้ันเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

(นายแพทย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา) 
นายกแพทยสภา 

  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๖ 

ผนวก ก. แนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิความรูค้วามชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชพีเวชกรรมสาขาต่างๆ (มคว.๑)  

------------------------------------------ 
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ให้

ดําเนินการทํานองเดียวกันกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
กําหนดมาตรฐานคุณสมบัติและผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละสาขาและลักษณะของแต่ละหลักสูตร ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

๑. ชื่อสาขา  
 ระบุช่ือสาขาความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

๒. ชื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 ระบุช่ือของหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
น้ัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

๓. ราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้กํากํากับดูแลการฝึกอบรมและทีเ่ก่ียวข้อง  
 ระบุช่ือราชวิทยาลัยที่แพทยสภามอบหมายให้กํากับดูแลการฝึกอบรม รวมท้ังราชวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง
ทุกสาขา  

๔. ลักษณะและพันธกิจของสาขา  
 ระบุลักษณะและพันธกิจของสาขาน้ันแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่พันธกิจของสาขาไปยัง
ผู้มีส่วนได้เสียหลักและภาคสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องให้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งน้ีพันธกิจของสาขาน้ันต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความจําเป็น/ต้องการของชุมชนและสังคม และความจําเป็น/ต้องการของระบบสุขภาพ รวมทั้ง
ความรับผิดชอบทางสังคมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียและตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมมี
บทบาทในการกําหนดพันธกิจของสาขาน้ันด้วย  

๕. มาตรฐานความรู้ความชาํนาญของแพทยเ์ฉพาะทาง  
 ระบุคุณสมบัติและขีดความสามารถท่ีผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ัน
สามารถทําได้โดยอิสระทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่  

๕.๑ การบริบาลผู้ป่วย (Patient Care)  
๕.๒ ความรู้และทักษะหัตถการทางเวชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills)  
๕.๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)  
๕.๔ การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)  
๕.๕ วิชาชีพนิยม (Professionalism)  
๕.๖ การทําเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (Systems-based Practice)  

๖. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สะท้อนคุณสมบัติและขีดความสามารถของแพทย์
เฉพาะทางสาขาน้ันทั้ง ๖ ด้าน ประกอบด้วย  

๖.๑ กิจกรรมวิชาชพีที่เชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) ของแพทย์เฉพาะ
ทางสาขานั้น โดยแต่ละกิจกรรมดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก) หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือมั่นได้ (title of the EPA) 
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ข) ลักษณะเฉพาะและข้อจํากัด (specification and limitations) 
ค) เขตความรู้ความชํานาญที่เก่ียวข้องมากที่สุด (most relevant domains of competence) 
ง) ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่จําเป็นเพ่ือให้เช่ือมั่นได้ (required expe-

rience, skills, attitude and behavior for entrustment) 
จ) แหล่งสารสนเทศการประเมนิผลเพ่ือประเมินความก้าวหน้าและก่อต้ังการตัดสินใจใหค้วามเช่ือมั่น

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

ฉ) ความเช่ือมั่นในการกําหนดระดับการกํากับดูแลว่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม (entrustment 
for which level of supervision is to be reached at which stage of training?) 

๖.๒ ขั้นขีดความสามารถ (milestones) โดยจําแนกผลการเรียนรู้ของขีดความสามารถแต่ละอย่าง
เป็น ๕ ขั้น ดังน้ี  

ก) ขั้น ๑ ให้เป็นผูส้ังเกตการณ์เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติกิจกรรมน้ัน (not allowed to practice 
the EPA)  

ข) ขั้น ๒ สามารถให้ปฏิบัติกิจกรรมน้ันได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่ (practice the EPA 
with full supervision) 

ค) ขั้น ๓ สามารถให้ปฏิบัติเองได้ภายใต้การกํากับดูแล (practice the EPA with supervision on 
demand)  

ง) ขั้น ๔ สามารถให้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องกากับดูแล (“unsupervised” practice allowed)  
จ) ขั้น ๕ อาจให้กํากับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ (supervision task may be given) 

๗. โครงสร้างหลกัสูตร/แผนงานฝึกอบรม  
 ระบุหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการดําเนินการฝึกอบรม/หลักสูตร รวมทั้งจํานวนระดับช้ันของการ
ฝึกอบรมและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสาขาต่างๆ โดย ๑ ระดับช้ันเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งน้ีแต่ละสาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมีไม่น้อยกว่า ๓ ระดับช้ัน, และแต่ละอนุสาขาประเภท
ที่ ๓ ต้องมีไม่น้อยกว่า ๒ ระดับช้ัน  

๘. เนื้อหาสาระสาํคัญของสาขา ระบุเน้ือหาสาระของการฝึกอบรม/หลักสตูร ซึ่งต้องครอบคลุมประเด็น
ต่อไปน้ี  
๘.๑ ความรู้พ้ืนฐานทางเวชชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม และ

เวชศาสตร์ป้องกัน รวมทั้งโรคหรือภาวะของผู้ป่วยและหัตถการท่ีจําเป็นในสาขานั้น  
๘.๒ การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
๘.๓ ทักษะการสื่อสาร  
๘.๔ จริยธรรมทางการแพทย์  
๘.๕ การสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ  
๘.๖ กฎหมายการแพทย์และนิติเวชวิทยา  
๘.๗ หลักการบริหารจัดการ  
๘.๘ ความปลอดภัยของผู้ป่วย  
๘.๙ การดูแลตนเองของแพทย์  
๘.๑๐ การเก่ียวพันกับการแพทย์ด้ังเดิม/ประเพณีนิยมพ้ืนถิ่น  
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๘.๑๑ พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ทั้งการวิจัยทางคลินิกและเวชวิทยาการระบาด  
๘.๑๒ เวชศาสตร์อิงหลักฐานประจักษ์  

๙. กลวิธีการฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ และการทาํวิจัย  
๙.๑ กลวิธีการฝึกอบรม  

ก) กําหนดสภาวะการฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ทั้งด้านความรู้และด้านเวชปฏิบัติ 
ข) ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้กําหนดแนวทางการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยใช้สติปัญญานําทาง สนับสนุนให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ใช้ความรู้ความชํานาญในสาขาน้ัน หรือบูรณา
การร่วมกับสาขาอ่ืน สามารถเรียนรู้สร้างและประยุกต์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

ค) ให้มีการสัมมนาร่วมกับแพทย์เฉพาะทางและผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ที่จะสามารถ
พัฒนาและนําไปสู่กระบวนการทางวิชาการและวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาน้ัน  

ง) มีการหยิบยกกรณีศึกษาที่มีคุณภาพดีมาก มาศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์สรุปประเด็นเพ่ือ
สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ อันเป็นการขยายการประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีเช่ือมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน/
แผนงานฝึกอบรมทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือสร้างมาตรฐานด้านการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ  

๙.๒ กลวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  
ก) กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับช้ัน 

รวมทั้งการวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ 
ข) ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงพัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 

และผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด  
ค) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกําหนดจากภายนอกสถาบันมาร่วมเป็น

กรรมการประเมินผลการเรียนรู้  
ง) เกณฑ์การวัดและประเมินผลความรู้ อาศัยเกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการฝึกอบรมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ที่ราชวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด
เกณฑ์การวัดผล และเกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายกิจกรรม  

๙.๓ การทําวิจัย และการรับรองวุฒิบัตรฯ สาขานั้นให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้องแพทย์เฉพาะทาง  
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแพทย์ขณะที่กําลังรับการฝึกอบรม  
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากสําเร็จการฝึกอบรม  

๑๑. คุณสมบัติและจํานวนผู้รบัการฝึกอบรมและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้ 
๑๑.๑ ระบุคุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม โดยอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติตามที่แพทยสภาประกาศ

กําหนดเป็นรายปี  
๑๑.๒ ระบุเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม รวมท้ังการเทียบโอนผลการเรียนรู้  
๑๑.๓ ระบุ “ศักยภาพการฝึกอบรม” อันได้แก่ จาํนวนผู้รับการฝึกอบรมท่ีแผนงานฝึกอบรมของสถาบัน

ฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละช้ัน โดยกําหนดเป็นสัดส่วนของจํานวนอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบเต็ม
เวลาในข้อ ๑๒ และทรัพยากรการฝึกอบรมของสาขาที่ใหก้ารฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๓  
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ในกรณีทีแ่ผนงานฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันฝึกอบรมหลายแห่งรวมกัน สถาบันร่วมฝึกอบรม หรือ
สถาบันฝึกอบรมสมทบ ใหใ้ช้จํานวนอาจารย์ของสถาบันฝึกอบรมทุกแห่งที่กําหนดในข้อ ๑๒ ในการคํานวณ 
และหากสถาบนัฝึกอบรมใดมสีถานภาพเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมหรือสถาบันฝึกอบรมสมทบให้แก่หลาย
แผนงานฝึกอบรมในสาขาเดียวกัน จํานวนผู้รับการฝึกอบรมที่จะปฏิบัติงานในสถาบันฝึกอบรมแห่งน้ันในห้วง
เวลาหน่ึงๆ จะต้องไม่เกินศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมน้ัน 

๑๒. คณาจารย์และบุคลากรสนบัสนนุการฝึกอบรม  
๑๒.๑ “อาจารย์ผู้รบัผิดชอบแผนงานฝึกอบรม” หมายถึง อาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมท่ีมี

ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอนการฝึกอบรม ต้ังแต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรม
ต้องอยู่ประจําแผนงานฝึกอบรมน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการฝึกอบรม และจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงาน
ฝึกอบรมเกินกว่าหน่ึงแผนงานฝึกอบรมในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นแผนงานฝึกอบรมที่เป็นสาขาวิชาเดียวกัน
หรือพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมได้อีกหน่ึงแผนงานฝึกอบรม 
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมสามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 

ทั้งน้ีในแผนงานฝึกอบรมแต่ละแผน ต้องจดัให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมที่มีความรู้และ
ทักษะในการจัดการฝึกอบรมและประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้รับการฝึกอบรม และมีประสบการณ์ทําวิจัยหรือ
ประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่ฝึกอบรมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนงานฝึกอบรมน้ันเป็นอย่างดี อย่างน้อย ๑ คน  

๑๒.๒ “อาจารย์ประจําแผนงานฝกึอบรม” หมายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม* ซึ่งมหีน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งน้ี สามารถเป็น
อาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมหลายแผนงานฝึกอบรมได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นแผนงานฝึกอบรมท่ี
อาจารย์ผู้น้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของแผนงานฝึกอบรมจํานวนและคณุวุฒิอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรม  

กําหนดอัตราส่วนของอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมเต็มเวลาหรือเทียบเท่าทั้งหมดต่อผู้รับการ
ฝึกอบรมแต่ละระดับ = ๒ : ๑ เว้นแต่สาขาทีต้่องเร่งการผลิตให้สอดคล้องกับความจําเป็นในระบบสาธารณสุข
ของประเทศ ราชวิทยาลัยอาจแสดงเหตุผลความจําเป็นต่อแพทยสภาขอปรับอัตราส่วนดังกล่าวเป็นการ
ช่ัวคราวได้ไม่เกินครั้งละห้าปี แต่ทั้งน้ีต้องมีจํานวนอาจารย์มากกว่าผู้รับการฝึกอบรมแต่ละระดับอย่างน้อย ๑ 
คน  

กรณีจําเป็นต้องให้มีอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมด้วย ราชวิทยาลัยต้องระบุ
จํานวนขั้นตํ่าของอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่สถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี ซึ่งต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้รับการฝึกอบรมได้ และภาระงานในสาขาน้ันของอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบบางเวลาเมื่อรวมกัน
ทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจํานวนอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน 

                                           
*
 ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ัน หรือสาขาที่วิทยาลัยนั้นได้รับมอบหมายจาก
แพทยสภาให้ดําเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมและสอบเพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสาขาและอนุสาขาที่ผู้
ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขานั้นมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อได้ตามเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านที่
แพทยสภาเห็นชอบ 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๐ 

ในกรณีทีแ่ผนงานฝึกอบรมการฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรมหรือมีสถาบันฝึกอบรม
สมทบ ให้อนุโลมใช้หลกัเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารย์ในแต่ละแผนงานฝึกอบรม
น้ันได้ โดยทอนเป็นสัดส่วนตามเวลาที่สถาบันฝึกอบรมน้ันๆ มสี่วนร่วมในการฝึกอบรม 

๑๓. ทรัพยากรการฝึกอบรม การบริหารกิจการ และการจัดการ 
 ระบุจํานวนผู้ป่วย หัตถการ และการบริบาลเวชกรรม รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนที่จําเป็นต่อการเรียนรู้และ
การฝึกทักษะของผู้รับการฝึกอบรมแต่ละคนที่จะต้องปฏิบัติได้ตามข้ันขีดความสามารถอย่างน้อยขั้น ๓ ในทุก
กิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือมั่นได้  

๑๔. แนวทางการพฒันาคณาจารย์ ระบุแนวทางการพัฒนาอาจารย์ โดยจัดให้มี  
๑๔.๑ การปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม ่ให้มีความรู้และเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอน กระบวนการ

แพทยศาสตรศึกษา นโยบายของราชวิทยาลัยและแพทยสภา  
๑๔.๒ การส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริม

การฝึกอบรม การวิจัยอย่างต่อเน่ือง ให้การสนับสนุนการทําวิจัย การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

๑๔.๓ การเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยตามกระบวนการ
แพทยศาสตรศึกษา  

๑๔.๔ ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้  
๑๔.๕ สนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 

๑๕. การประเมินและการประกันคุณภาพหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม และการทบทวน/พัฒนาแผนงาน
ฝึกอบรม  

แผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมต้องได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ โดยต้องมีผลการดําเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานทั้งหมดทุกเกณฑ์ที่แพทยสภากําหนดตามเกณฑ์ของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษา
โลกกําหนด  

แผนงานฝึกอบรมอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของแผนงาน
ฝึกอบรมหรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม  

๑๖. การนํามาตรฐานคณุวุฒิผู้มีความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสูก่ารปฏิบัติ  
ระบุข้อควรการดําเนินการของแผนงานฝึกอบรมในสถาบันฝึกอบรมที่ประสงค์จะเปิดการฝึกอบรม

หรือปรับปรุงแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
น้ัน โดยให้สถาบันฝึกอบรมดําเนินการดังน้ี  

๑๖.๑ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรมใน
หัวข้อต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ัน  

๑๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิผู้มีความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แผนงานฝึกอบรมและอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมอย่างน้อย ๒ คน และบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญหรือเทียบเท่าในสาขานั้นอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตร/



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๑ 

แผนงานฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาน้ัน โดยมีหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในผนวก ข.  

๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรมตามข้อ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิผู้มีความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว สถาบัน/แผนงานฝึกอบรมอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบัน/
แผนงานฝึกอบรมต้องการให้แพทย์เฉพาะทางที่สําเร็จการฝึกอบรมจากสถาบัน/แผนงานฝึกอบรมน้ันมี
คุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าแพทย์เฉพาะทางในระดับคุณวุฒิและสาขาเดียวกันของสถาบัน/แผนงาน
ฝึกอบรมอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน/แผนงานฝึกอบรม และเป็นที่สนใจของบุคคล
ที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน/แผนงานฝึกอบรมน้ัน โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายกิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือมั่นได้และข้ันขีดความสามารถของแพทย์
เฉพาะทางสาขาน้ัน (curriculum mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายกิจกรรมในหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรมมี
ความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง  

๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายกิจกรรม ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบที่
คณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านกําหนด (รายละเอียดของรายกิจกรรม) พร้อมทั้งแสดงให้
เห็นว่า แต่ละรายกิจกรรมจะทําให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเร่ืองใดบ้าง สถาบัน/แผนงานฝึกอบรมต้อง
มอบหมายให้ภาควิชา/กลุ่มงานจัดทํารายละเอียดของรายกิจกรรมทุกรายกิจกรรม ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการ
เปิดฝึกอบรมในแต่ละระดับให้ครบทุกรายกิจกรรม  

๑๖.๕ สถาบันฝึกอบรมต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม ซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วต่อราชวิทยาลัยที่แพทยสภามอบหมายให้กํากับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นพิจารณาอนุมัติก่อน 
แล้วเสนอต่อให้แพทยสภาเห็นชอบก่อนเปิดการฝึกอบรม โดยราชวิทยาลัยน้ันควรกําหนดระบบและกลไกการ
จัดทําและการอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม และรายละเอียดของรายกิจกรรมให้ชัดเจน  

๑๖.๖ เมื่อราชวิทยาลัยอนุมัติและแพทยสภาให้ความเห็นชอบหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรมตามข้อ ๑๖.๕ 
แล้ว ให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายกิจกรรมดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การฝึกอบรม 
และการประเมินผลท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม และรายละเอียดของรายวิชา 
ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาน้ัน  

๑๖.๗ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับแล้ว ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายกิจกรรม ซึ่งรวมถึงการประเมินผล
และการทวนสอบผลการฝึกอบรมในรายกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการฝึกอบรมเมื่อสิ้นปีการฝึกอบรม โดยมี
หัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคว.๓ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์การฝึกอบรม กลยุทธ์การประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป็นจะต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม หรือการจัดการฝึกอบรมก็สามารถกระทําได้  

๑๖.๘ เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคว.๓ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ในแต่ละปีการฝึกอบรม และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
ว่าผู้รับการฝึกอบรมบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมท้ังให้นําผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป  
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๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 นอกจากการดําเนินการตามข้อ ๙ แห่งประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว อย่างน้อยให้ประกาศใน website ของราชวิทยาลัย
ที่กํากับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้น โดยอาจดําเนินการโดยอนุโลมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ได้  
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ผนวก ข. แนวทางการจัดทาํแผนงานฝึกอบรม รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม  
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสถาบันฝึกอบรม  

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

อนุสนธิจากข้อ ๗ แห่งประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนงานฝึกอบรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) 
ของสาขาที่ดําเนินการฝึกอบรมแต่ละสาขา โดยจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของกิจกรรม และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ (มคว.๒) โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
๑. ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแล 

ระบุช่ือราชวิทยาลัยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผดิชอบดูแลการฝึกอบรม 

๒. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม 
ต้องมีการระบุพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่พันธกิจของ

แผนงานฝึกอบรมไปยังภาคสุขภาพที่เก่ียวข้องให้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งน้ีพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของความต้องการของชุมชนและสังคม ความต้องการของระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบทาง
สังคมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้มสี่วนได้เสียและตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดพันธ
กิจของแผนงานฝึกอบรมด้วย 

แผนงานฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรมให้ผู้รบัการฝึกอบรมสามารถดูแลผูป่้วยได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพ่ือการแก้ไขปัญหาและสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชน โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม และมสีภาพแวดล้อมการทํางานที่
เหมาะสมเพ่ือธํารงสุขภาพของผู้เข้าฝึกอบรมด้วย 

๓. สัมฤทธผิลของแผนงานฝึกอบรม 
แผนงานฝึกอบรมต้องกําหนดสัมฤทธิผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (intended learning out-

comes/ milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลมุประเด็นทั้ง ๖ ด้านดังต่อไปน้ี  
๓.๑. การบริบาลผู้ป่วย (patient care) ได้แก่ การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของ

การดูแลแบบองค์รวม คํานึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในสาขานั้นได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล 

๓.๒. ความรู้และทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge & procedural skills) สามารถทํา
เวชปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรม 

๓.๓. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)  
๓.๔. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement) 

โดยสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 
๓.๕. ความสามารถในการทํางานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism) รวมท้ังคุณลักษณะของ

ความเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (continue medical education) หรือการพัฒนาวิชาชีพต่อเน่ือง (continue 
professional development)  
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๓.๖. การทําเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (systems-based practice) มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างเหมาะสม 

ทั้งน้ีในการกําหนดสัมฤทธิผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ของแผนงานฝึกอบรมต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปน้ี 
(๑) ผลสมัฤทธ์ิการศึกษาทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
(๒) พ้ืนฐานที่เหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการฝึกอบรมเฉพาะสาขาต่อในอนาคต 
(๓) บทบาทอนาคตในภาคสุขภาพ 
(๔) ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๕) ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน ระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบด้านอ่ืนๆ ที่

เก่ียวข้อง 
(๖) พฤติกรรมแห่งวิชาชีพ 
(๗) องค์ประกอบทั่วไปและองค์ประกอบจําเพาะของสาขาวิชา 
(๘) พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยและญาติ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง อาจารย์ และเพ่ือนร่วมงานในวิชาชีพ

สุขภาพต่างๆ 

๔. แผนงานฝึกอบรม 
๔.๑. วิธกีารให้การฝึกอบรม 

แผนงานฝึกอบรมต้องระบุวิธีการฝึกอบรมหลักที่จัดใหแ้ก่ผูร้ับการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ประสบ-การณ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสัมฤทธิผลการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นการฝึกอบรม
โดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรบัผิดชอบผู้ป่วย คํานึงถึง
ศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม (trainee-centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 
บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยให้ระบุวิธีการฝึกอบรม และเป้าประสงค์หลัก
ในแต่ละช่วงหรือระดับ (milestone) ของการฝึกอบรม มีการติดตามตรวจสอบ กํากับดูแล (supervision) 
และใหข้้อมูลป้อนกลับ (feedback) อย่างสม่ําเสมอ 

๔.๒. เนื้อหาการฝึกอบรม (หลักสตูร): เน้ือหาการฝึกอบรม/หลกัสูตร ต้องครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
(๑) พ้ืนฐานความรู้ด้านชีววิทยาการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 

เวชศาสตร์ป้องกัน รวมท้ังโรคหรือภาวะของผู้ป่วยและหัตถการท่ีจําเป็นในสาขานั้น 
(๒) การตัดสินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(๓) ทักษะการสื่อสาร 
(๔) เวชจริยศาสตร์ 
(๕) การสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ 
(๖) กฎหมายการแพทย์และนิติเวชวิทยา 
(๗) หลักการบริหารจัดการ 
(๘) ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
(๙) การดูแลตนเองของแพทย์ 
(๑๐) การเก่ียวเน่ืองกับการแพทย์เสริมเวชกรรม 
(๑๑) พ้ืนฐานและระเบียบวิจัยทางการแพทย์ ทั้งการวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 
(๑๒) เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ 
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๔.๓. จํานวนระดับชั้นการฝึกอบรม 
แผนงานฝึกอบรมจะต้องระบุจํานวนระดับช้ันของการฝึกอบรม โดย ๑ ระดับช้ันเทียบเท่าการ

ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งน้ีสาขาประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมีระดับช้ันไม่น้อยกว่า ๓ ระดับช้ัน, 
และอนุสาขาประเภทที่ ๓ ต้องมีระดับช้ันไม่น้อยกว่า ๒ ระดับช้ัน 

๔.๔. การบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรม 
แผนงานฝึกอบรมต้องมีคณะกรรมการซึ่งมหีน้าที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหาร การจัดการ การ

ประสานงาน และการประเมินผล สําหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มสี่วนได้เสียที่
เหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนฝึกอบรม 

ประธานแผนงานฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยที่กํากับดูแล 

๔.๕. สภาพการปฏิบัติงาน 
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยู่เวร) ที่เก่ียวข้อง

กับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผู้รับการ
ฝึกอบรม มีการกําหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณทีี่ผูร้ับการฝึกอบรมมีการลาพัก (เช่น การลาคลอดบุตร 
การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนงานฝึกอบรม) จัดให้มี
ค่าตอบแทนผูร้ับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับตําแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย และควรมีการระบุช่ัวโมง
การทํางานที่เหมาะสม 

๔.๖. การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
(๑) การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับช้ัน แผนงานฝึกอบรมต้อง

กําหนดและดําเนินการวัดและประเมินผลผูร้ับการฝึกอบรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ กําหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม จดัให้มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละ
ระดับช้ัน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมหรือเพ่ือการเลื่อนระดับช้ัน ระบุเกณฑ์การ
ผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอ่ืนที่ชัดเจน รวมถึงจํานวนคร้ังที่อนุญาตให้สอบแก้ตัว มีการให้ข้อมลู
ป้อนกลับแก่ผูร้ับการฝึกอบรมอย่างทันกาล จําเพาะ สรา้งสรรค์ และเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของผลการวัดและ
ประเมินผล นอกจากน้ีแผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล แผนงานฝึกอบรม
ต้องกําหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับช้ันและเกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของผูร้ับการฝึกอบรมให้ชัดเจนและแจ้งให้
ผู้รับการฝกึอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม 

(๒) การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตรฯ ราชวิทยาลัยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลการฝึกอบรมจะต้องระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร วิธีการวัดและประเมินผล และ
เกณฑ์การตัดสิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การออกหนังสืออนุมัติและ
วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๕. การรับและคัดเลือกผูร้ับการฝึกอบรม 
แผนงานฝึกอบรมต้องกําหนดและดําเนินนโยบายการรับและคัดเลือกผู้รบัการฝึกอบรมท่ีชัดเจน โดย

ต้องสอดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม กระบวนการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส และยุติธรรม 
๕.๑. คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุคุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรมให้

ชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา 
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๕.๒. จํานวนผู้รบัการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุจํานวนผู้รับการฝึกอบรมท่ีแผนงานฝึกอบรม
สามารถรับได้ทั้งหมด หรือเรียกว่าศักยภาพในการฝึกอบรม ของแผนงานฝึกอบรมน้ัน โดยให้พิจารณากําหนด
เป็นสัดส่วนของจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงานบริการของสาขาที่ให้การ
ฝึกอบรมตามที่ระบุไว้  

กรณีแผนงานฝึกอบรมจําเป็นต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลาด้วย ให้
ใช้หลักเกณฑ์ในการคํานวณตามท่ีกําหนดใน ๖.  

๖. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
กําหนดอัตราส่วนของอาจารย์เต็มเวลาหรือเทียบเท่าทั้งหมด ต่อ ผู้รับการฝึกอบรมแต่ละระดับช้ัน = 

๒ : ๑ เว้นแต่สาขาที่ต้องเร่งการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสาธารณสุขของประเทศ อาจ
แสดงเหตุผลความจําเป็นต่อแพทยสภาเพ่ือขออนุมัติปรับอัตราส่วนดังกล่าวเป็นการช่ัวคราวได้ไม่เกินครั้งละ
ห้าปี 

สถาบันฝึกอบรมต้องกําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม โดยต้องระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีชัดเจนให้
ครอบคลุมความรู้ความชํานาญที่ต้องการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู และความชํานาญทางเวชกรรม 
รวมทั้งต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย 
และการบริการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรม รวมทั้งเกณฑ์จํานวนขั้นตํ่าของอาจารย์ผู้ให้
การฝึกอบรมทีแ่ผนงานฝึกอบรมจะต้องมีก่อนขอเปิดเป็นแผนงานฝึกอบรม ให้เป็นไปตามที่เกณฑ์หลกัสูตรแต่
ละสาขาน้ันกําหนดไว้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน หากจําเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝกึอบรมแบบไมเ่ต็มเวลา
ร่วมด้วย แผนงานฝึกอบรมจะต้องระบุจํานวนขั้นตํ่าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่แผนงาน
ฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝกึอบรม เพ่ือให้สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการฝึกอบรมได้ และภาระงานในสาขาน้ันของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่
เต็มเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝกึอบรมแบบเต็มเวลาที่
ต้องทดแทน 

ในกรณีทีแ่ผนงานฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมสีถาบันฝึกอบรมสมทบ อนุโลมให้
ใช้หลักเกณฑ์ที่กําหนดดังกล่าวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารย์ในแต่ละแผนงานฝึกอบรม โดยทอนเป็น
สัดส่วนตามเวลาที่แผนงานฝกึอบรมน้ัน ๆ มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม  

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องมีเวลาเพียงพอสําหรับการให้การฝึกอบรม ให้คําปรกึษา ให้การ
กํากับดูแล และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้งทางด้านการแพทย์และด้านแพทยศาสตรศึกษา 
แผนงานฝึกอบรม ต้องจัดให้มกีารพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

๗. ทรัพยากรทางการศึกษา  
แผนงานฝึกอบรมต้องกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็น

ต่อไปน้ี 
๗.๑. สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการ

ที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์สําหรับฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 
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๗.๒. การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สําหรับการฝึกอบรม จํานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของ
ผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับสัมฤทธิผลของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผูป่้วยนอก
เวลาราชการ การเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรยีนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับสนับสนุน
การเรียนรู้ 

๗.๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเรียนรู้ที่ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

๗.๔. การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
๗.๕. ความรู้และการประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม 

มีการบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 
๗.๖. การนําความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดทําแผนฝึกอบรม การดําเนินการ

ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
๗.๗. การฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจนระบบการ

โอนผลการฝึกอบรม 

๘. การประเมินแผนงานฝึกอบรม  
แผนงานฝึกอบรมต้องกํากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานฝึกอบรมเป็นประจํา มีกลไก

สําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้จรงิ การประเมินแผนงานฝึกอบรม ต้องครอบคลุม 
๘.๑. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม 
๘.๒. สัมฤทธิผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
๘.๓. แผนฝึกอบรม 
๘.๔. ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนฝึกอบรม 
๘.๕. การวัดและประเมินผล 
๘.๖. พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
๘.๗. ทรัพยากรทางการศึกษา 
๘.๘. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๘.๙. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
๘.๑๐. แผนงานฝึกอบรมร่วม/สมทบ 
๘.๑๑. ข้อควรปรับปรุง 

แผนงานฝึกอบรมต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผูใ้ห้การฝึกอบรม 
ผู้รับการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มสี่วนได้เสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร 

๙. การทบทวนและการพัฒนา 
แผนงานฝึกอบรม ต้องจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรือ

อย่างน้อยทุก ๕ ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา สัมฤทธิผล และสมรรถนะของผู้สําเร็จการ
ฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ใหท้นัสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุง
แก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีขอ้มูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 
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๑๐. การบริหารกิจการและธุรการ 
๑๐.๑. แผนงานฝึกอบรมต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กําหนดไว้ในด้านต่างๆ 

ได้แก่ การรับสมัครผูร้ับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนทีร่ับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผล และสัมฤทธิผลของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝึกอบรม
ในแต่ละระดับ หรือหลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมใน
ระดับน้ันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๑๐.๒. แผนงานฝกึอบรมต้องกําหนดหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของ
แผนงานฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกับความจําเป็นด้านการฝึกอบรม 

๑๐.๓. แผนงานฝึกอบรมต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม 

๑๐.๔. แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีให้มีจํานวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงาน
สนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการ
ฝึกอบรม 

๑๑. การประกันคณุภาพการฝึกอบรม  
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมเป็นประจํา 

รวมทั้งมีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมโดยราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลการฝึกอบรมสาขาน้ันตามระบบ กลไก 
และเกณฑ์ทีแ่พทยสภากําหนด อย่างน้อยทุก ๕ ปี  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๑๙ 

ผนวก ค. เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม (มคว.๓)  
-------------------------------------------------------------------- 

 เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นเกณฑ์ในการ
ขอเปิดดําเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขาต่างๆ และรับรองสถาบันฝึกอบรมท่ีผลิตแพทย์เฉพาะทาง ที่พัฒนาขึ้นโดยอนุวัติตามเกณฑ์
มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate 
Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision) 
ร่วมกับเกณฑ์ว่าด้วยการการขอเปิดดําเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรและแผนงานฝึกอบรม ตามประกาศ และผ่าน
การพิจารณาทบทวนของผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม และราชวิทยาลัยต่างๆ 
 ในผนวกน้ี 

“องค์ประกอบ” คือส่วนประกอบกว้างๆ ของโครงสร้าง กระบวนการ และสัมฤทธิผลของการ
ฝึกอบรมความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ม ี๙ องคป์ระกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๑ พันธกิจและสมัฤทธิผล 
องค์ประกอบที่ ๒ แผนงานฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๔ ผู้รับการฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๕ อาจารย์/ผู้ให้การฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๖ ทรัพยากรการฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๗ การประเมินแผนงานฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๘ การบริหารกิจการและจัดการ 
องค์ประกอบที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพต่อเน่ือง 

“อนุประกอบ” คือแง่มมุที่จาํเพาะภายในองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดของการ
ดําเนินการ 

“ข้อมาตรฐาน” หมายถึง ข้อกําหนดมาตรฐานพ้ืนฐานที่ต้องบรรลุโดยแผนงานฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมทุกแห่ง ซึ่งต้องแสดงให้เห็นในระหว่างการตรวจประเมิน กําหนดโดยมีคําว่า“ต้อง” และใช้อักษร “ม” 
นําหน้าหมายเลขข้อ 
 “ข้อพัฒนาคุณภาพ” หมายถึง ข้อกําหนดเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับฉันทม
ติจากนานาประเทศว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรบัแผนงานฝึกอบรม การบรรลุผลหรือความคิดริเริ่มใน
การที่จะบรรลผุลน้ันควรได้รบัการบันทึกเอาไว้โดยสถาบันฝึกอบรม การบรรลุข้อพัฒนาดังกล่าวน้ีแตกต่างไป
ตามช่วงของการพัฒนา ทรัพยากร และนโยบายการศึกษาของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง ซึ่งแม้กระทั่งสถาบัน
ฝึกอบรมที่พัฒนามากที่สุดก็ยังอาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อมาตรฐานเหล่าน้ีได้ทั้งหมด มีจํานวนรวม ข้อ 
กําหนดโดยมีคําว่า“ควร” และใช้อักษร “พ” นําหน้าหมายเลขข้อ 
 “สถาบันฝึกอบรม” หมายความว่า สถาบันทางการแพทย์ที่ทําการฝึกอบรมความรู้ความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ทีแ่พทยสภารับรองตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. ๒๕๒๕  
 “แผนงานฝึกอบรม” หมายความว่า แผนทีว่างไว้เป็นแนวในการดําเนินการฝึกอบรมความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่ละสาขาของสถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่ง ซึง่แพทยสภารับรองให้



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๐ 

ดําเนินการหลักสูตรตามมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพ่ือการฝกึอบรม
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาน้ัน 
 

องค์ประกอบที่ ๑: พันธกิจและสัมฤทธิผล 
 
อนุประกอบที่ ๑.๑ พนัธกิจ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๑.๑.๑ มีพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ม๑.๑.๒ เผยแพร่พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรไปยังส่วนงานสุขภาพที่เก่ียวข้องให้รับทราบโดย

ทั่วกัน 
ทั้งน้ี พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรดังกล่าวต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 

ม๑.๑.๓ คํานึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม 
ม๑.๑.๔  ความต้องการของระบบบริการสุขภาพ 
ม๑.๑.๕  มุมมองอ่ืนๆ ด้านความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม 

และโครงร่างของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรต้องประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยต้อง
เน้นภาคปฏิบัติเพ่ือที่จะผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติ ต่อไปน้ี 
ม ๑.๑.๖  มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
ม๑.๑.๗  มีความสามารถในการทํางานตามหลักวิชาชีพนิยม 
ม๑.๑.๘  สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างเต็มตัวโดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล 
ม๑.๑.๙  สามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 
ม๑.๑.๑๐  มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง (CME) 

หรือการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) 
ม๑.๑.๑๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้รับการฝึกอบรมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสทิธิภาพ มี

ความเอ้ืออาทรและใสใจในความปลอดภัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาและการสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองคร์วม 

ม๑.๑.๑๒  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าแผนงานฝึกอบรม/หลักสตูรสามารถทําให้ผู้รับการฝึกอบรมมีสภาพการทํางานที่
เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล 

ข้อพัฒนาคณุภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร” ส่งเสริมให ้

พ๑.๑.๑  มีนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาให้ผู้รับการฝกึอบรมมีความสามารถที่
ครอบคลุมและจําเพาะเจาะจงมากกว่าความสามารถข้ันพ้ืนฐาน 

พ๑.๑.๒ ผู้รับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิชาการ/ผู้ชํานาญการ ในสาขาวิชาที่เลือก
ฝึกอบรม 

พ๑.๑.๓ ผู้รับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางระบบสุขภาพ 
 
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๑ 

อนุประกอบที่ ๑.๒ หลักวิชาชีพนิยมและภาวะอิสระทางวิชาชีพ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๑.๒.๑  รวมเรื่องหลักวิชาชีพนิยมในแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร 
ม๑.๒.๒  ส่งเสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพเพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยและชุมชนได้

อย่างดีที่สุด 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๑.๒.๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ามีความร่วมมือกับรัฐบาลและคู่ความร่วมมืออ่ืนๆ โดยคงความมีอิสระขององค์กร

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
พ๑.๒.๒  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ามีเสรีภาพทางวิชาการ 
 

อนุประกอบที่ ๑.๓ สัมฤทธิผลการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” กําหนดสัมฤทธิผลการเรียนรู้ทีพึ่งประสงค์ (intended learning out-
comes) ของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร โดยคํานึงถึงเรื่องต่อไปน้ี 
ม๑.๓.๑  ผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรมเวชบัณฑิตศึกษาที่ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ม๑.๓.๒  พ้ืนฐานที่เหมาะสมของผู้รับการฝึกอบรมสําหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคตในสาขาวิชาที่เลือก

ฝึกอบรม 
ม๑.๓.๓  บทบาทอนาคตในระบบสุขภาพ 
ม๑.๓.๔  ความมุ่งมั่นและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ม๑.๓.๕  ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน ความต้องการของระบบสุขภาพ และความรับผดิชอบด้าน

อ่ืนๆ ทางสังคมท่ีเก่ียวข้อง 
ม๑.๓.๖  พฤติกรรมแห่งวิชาชีพ 
ม๑.๓.๗  องค์ประกอบทั่วไปและองค์ประกอบจําเพาะของสาขาวิชาน้ันๆ  
ม๑.๓.๘  พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยและญาติ ผู้รบัการฝึกอบรมอ่ืนๆ อาจารย์ รวมทั้งเพ่ือนร่วมงาน

วิชาชีพอ่ืน 
ม๑.๓.๙  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้รับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตน

และวิชาชีพอ่ืน ตลอดจนผู้ป่วยและญาติ 
ม๑.๓.๑๐  ทําให้ผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๑.๓.๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าแผนงานฝึกอบรม/หลักสตูรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาในระดับแพทยศาสตร

บัณฑิตกับการฝึกอบรมระดับแพทย์เฉพาะทาง  
 

  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๒ 

อนุประกอบที่ ๑.๔ การมีส่วนร่วมในการกําหนดพันธกิจและสัมฤทธิผล 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๑.๔.๑  ระบุพันธกิจและกําหนดสัมฤทธิผลการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ของแผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร โดย

ร่วมมือกับผู้มีสว่นได้เสียหลัก 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๑.๔.๑ กําหนดพันธกิจและสมัฤทธิผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรบน

พ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน 
 

องค์ประกอบที่ ๒: หลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๒.๑ กรอบแผนงานฝึกอบรมเวชบัณฑิต 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๑.๑  กําหนดกรอบของการฝึกอบรมบนพ้ืนฐานของสัมฤทธิผลที่พึงประสงค์และคุณสมบัติของผู้รับการ

ฝึกอบรม 
ม๒.๑.๒  สร้างกรอบการฝึกอบรมบนพื้นฐานของสัมฤทธิผลที่ได้มาจากการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิต 
ม๒.๑.๓  บริหารจัดการกรอบการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและโปร่งใส 
ม๒.๑.๔  ฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่ผู้รับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบดูแลผูป่้วย 
ม๒.๑.๕  ใช้วิธีการสอนและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งทําให้เช่ือมัน่ได้ว่ามั่นใจได้ว่ามีการบูรณาการระหว่าง

ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 
ม๒.๑.๖  จัดให้มีการฝึกอบรมโดยยึดหลักความเท่าเทยีม 
ม๒.๑.๗  ใช้หลักการของผู้รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เพ่ือกระตุ้น เตรียมความพร้อม และสนับสนุนให้

ผู้รับการฝึกอบรมได้แสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการเรียนรู้ของตนและได้สะท้อนการเรียนรู้
น้ันๆ (self-reflection) 

ม๒.๑.๘  ช้ีนําผู้รับการฝึกอบรมโดยอาศัยหลักการของการกํากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (ap-
praisal) และการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 

ม๒.๑.๙  ให้ผู้รับการฝึกอบรมรับทราบข้อมูลเก่ียวกับแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร รวมท้ังสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้รับการฝึกอบรม 

ม๒.๑.๑๐  รวมความรับผดิชอบหรือพันธสัญญาในข้อพิจารณาด้านจริยธรรมเข้าไปในแผนงานฝึกอบรม/
หลักสูตรด้วย 

ข้อพัฒนาคณุภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๒.๑.๑  เพ่ิมระดับความรับผิดชอบด้วยตัวเองของผู้รับการฝึกอบรมให้มากขึ้นตามระดับความรู้และทักษะ
ทางคลินิกที่เพ่ิมขึ้น 

พ๒.๑.๒  ตระหนักในข้อกําหนดทางเพศ วัฒนธรรม และศาสนา รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้ผู้รบัการ
ฝึกอบรมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 

  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๓ 

อนุประกอบที่ ๒.๒ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๒.๑  แนะนําพ้ืนฐานและวิธีวิทยาการศึกษาวิจัยเวชกรรมไว้ในการฝึกอบรม ทั้งการวิจัยทางคลินิกและ

วิทยาการระบาดคลินิก 
ม ๒.๒.๒  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการใช้เหตุและผลที่เป็นวิทยาศาสตร์  
ม๒.๒.๓  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้รับการฝึกอบรมคุ้นเคยกับการประยุกต์ใช้เวชกรรมอิงหลักฐานประจักษ์ผ่าน

ประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลายและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๒.๒.๑ รวมการสอนการประเมินวิพากษ์ (critical appraisal) งานวิจัยและข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ไว้อย่าง

เป็นทางการ 
พ๒.๒.๒  ปรับปรุงเน้ือหาตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

อนุประกอบที่ ๒.๓ เนื้อหาของการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ครอบคลุมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ หรือประสบการณ์การเรียนรู้ ในประเด็น
ต่างๆ ไว้ในเนื้อหาของแผนงานฝึกอบรม ดังต่อไปน้ี 
ม๒.๓.๑  พ้ืนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลินิก สงัคมและพฤติกรรมศาสตร์ 

รวมทั้งเวชศาสตร์ป้องกัน 
ม๒.๓.๒  การตัดสินใจทางคลินิก 
ม๒.๓.๓  ทักษะการสื่อสาร  
ม๒.๓.๔  จริยธรรมทางการแพทย์  
ม๒.๓.๕  ระบบสาธารณสุข  
ม๒.๓.๖  กฎหมายทางการแพทย์และนติิเวชวิทยา  
ม๒.๓.๗  หลักการบริหารจัดการ  
ม๒.๓.๘  ความปลอดภัยของผู้ป่วย  
ม๒.๓.๙  การดูแลตนเองของแพทย์  
ม๒.๓.๑๐  การแพทย์ด้ังเดิม/ประเพณีนิยมพ้ืนถิ่น/ทางเลือก  
ม๒.๓.๑๑  บริหารจัดการการฝึกอบรมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความอิสระของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๒.๓.๑  ปรับปรุงเน้ือหาความรู้ ทักษะ และเจตคติให้สัมพันธ์กับบทบาทท่ีหลากหลายของแพทย์  
พ๒.๓.๒  ปรับเน้ือหาตามการเปลี่ยนแปลงและความจําเป็นของระบบบริการสุขภาพ 
 

อนุประกอบที่ ๒.๔ โครงสร้าง ส่วนประกอบ และระยะเวลาของการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๔.๑  อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบทั้งหมด รวมทั้งระยะเวลาของการฝึกอบรมด้วย 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๔ 

ม๒.๔.๒  แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบภาคบังคับและองค์ประกอบทางเลือกในการฝกึอบรม 
ม๒.๔.๓  บูรณาการทฤษฎีเข้ากับภาคปฏิบัติ 
ม๒.๔.๔  คํานึงถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของแพทยสภา 
ม๒.๔.๕  เปิดโอกาสให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์กับการตอบสนองของระบบสุขภาพระดับท้องถิ่น 

ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ต่อความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชน  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

ในการพิจารณาระยะเวลาของการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรม “ควร” พิจารณาประเด็นต่อไปน้ี 
พ๒.๔.๑  ข้อกําหนดสัมฤทธิผลพ้ืนฐานของแพทยศาสตรบัณฑิต ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่จะฝึกอบรม 
พ๒.๔.๒  บทบาทของผู้สําเร็จการฝึกอบรมเมื่อไปปฏิบัติงานในภาคสุขภาพต่างๆ 
พ๒.๔.๓  ทางเลือกอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการใช้การศึกษาฐานเวลา (time-based education) 

หมายเหตุ ไม่นับคะแนนข้อ พ๒.๔.๑ และ พ๒.๔.๒ 
 

อนุประกอบที่ ๒.๕ องค์กรการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๕.๑  กําหนดความรับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหาร และการ

ประเมินผล สําหรับแต่ละส่วนงานและขั้นตอนของการฝึกอบรม 
ม๒.๕.๒  มีตัวแทนของผูม้ีส่วนได้เสียหลักและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในการวางแผนงานฝึกอบรม 
ม๒.๕.๓  วางแผนงานฝึกอบรมให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีโอกาสสัมผสัประสบการณ์การเรียนรู้ทีห่ลากหลาย

ในสาขาวิชาที่เลือกฝึกอบรม 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๒.๕.๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ามีการเรียนรู้จากหลายแหล่ง 
พ๒.๕.๒  ประสานงานกับแหล่งความรู้ต่างๆ เพ่ือให้ผูร้ับการฝึกอบรมได้สัมผสัประสบการณ์ที่หลากหลาย

มากขึ้นในสาขาวิชาที่เลือกฝึกอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๒.๖ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานฝึกอบรมเวชบณัฑิตและงานบริการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๖.๑  อธิบายและให้ความสําคัญว่าการฝึกงานน้ันเป็นการพัฒนาวิชาชีพ 
ม๒.๖.๒  บูรณาการการฝึกอบรมเข้ากับงานบริการ 
ม๒.๖.๓  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าการฝึกอบรมและงานบริการส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๒.๖.๑  บริหารจัดการให้มีการใช้ขีดความสามารถของระบบสุขภาพเพ่ือการฝึกอบรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๕ 

องค์ประกอบที่ ๓: การประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๓.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๓.๑.๑  กําหนดและดําเนินนโยบายการวัดและประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม 
ม๓.๑.๒  ให้คําจํากัดความ, แถลง, และจัดพิมพ์ หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการ และวิธีการปฏิบัติในการ

ประเมินผู้รับการฝึกอบรม รวมถึงการทดสอบความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ที่มีการใช้ 
ม๓.๑.๓  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าการวัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ม๓.๑.๔  ใช้ชุดและรูปแบบการประเมินที่สอดคล้องกับประโยชน์จากการประเมิน ซึ่งรวมถึงการใช้ผู้ประเมิน

หลายคนและวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ม๓.๑.๕  บอกเกณฑ์การผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอ่ืน รวมถึงจํานวนคร้ังที่อนุญาตให้สอบแก้ตัว 
ม๓.๑.๖  ประเมินผลและอ้างอิง ค่าความเที่ยง ความตรง และความยุติธรรมของวิธีการประเมิน 
ม๓.๑.๗  มีระบบการอุทธรณ์ผลการประเมินขึ้นกับหลกัยุติธรรมหรือกระบวนการทางกฎหมาย  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๓.๑.๑  ส่งเสริมใหม้ีกรรมการสอบจากภายนอก 
พ๓.๑.๒  ใช้วิธีการประเมินใหม่ๆ  ตามความเหมาะสม 
พ๓.๑.๓  บันทึกประเภทและระดับของการฝึกอบรมทีแ่ตกต่างกันในสมุดบันทึกการฝึกอบรม (log book) 
 

อนุประกอบ ๓.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการเรียนรู ้
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ใช้หลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินที ่
ม๓.๒.๑  สอดคล้องกับสัมฤทธิผลทางการศึกษาที่พึงประสงค์และรูปแบบการสอนอย่างชัดเจน  
ม๓.๒.๒  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้รับการฝึกอบรมได้บรรลุสัมฤทธิผลการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 
ม๓.๒.๓  ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม 
ม๓.๒.๔  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ากระบวนการฝึกอบรมมีความครอบคลุมและตรงประเด็น 
ม๓.๒.๕  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่า มีการให้ขอ้มูลป้อนกลับแก่ผู้รับการฝึกอบรมอย่างทันกาล จําเพาะ สร้างสรรค์ 

และเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของผลการวัดและประเมินผล 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” ใช้หลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินที ่
พ๓.๒.๑  ส่งเสริมการเรยีนรู้แบบบูรณาการ  
พ๓.๒.๒  ส่งเสริมการปฏิบัติงานทางคลินิก  
พ๓.๒.๓  สนับสนุนการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ 
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๖ 

องค์ประกอบที่ ๔: ผู้รับการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๔.๑ นโยบายการรับและการคัดเลือก 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๔.๑.๕  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์

พ้ืนฐานอย่างแตกฉาน ก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
ม๔.๑.๖  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ากระบวนการคัดเลือกมีความโปร่งใสและเท่าเทียมยุติธรรม  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๔.๑.๑  พิจารณากระบวนการคัดเลือกที่มุ่งเน้นคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครทีม่ีศกัยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้

สัมฤทธิผลของกระบวนการฝึกอบรมในสาขาวิชาต่างๆ ประสบความสําเร็จ 
พ๔.๑.๒  มีกลไกในการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกและกระบวนการที่เก่ียวข้อง  
พ๔.๑.๓  ให้ตัวแทนของผู้รับการฝึกอบรม และผู้มสี่วนได้เสียอ่ืนมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายและ

กระบวนการการคัดเลือกผู้รบัการฝึกอบรม 
พ๔.๑.๔  ทบทวนนโยบายการรับเข้าเป็นระยะ 
 

อนุประกอบที่ ๔.๒ จํานวนผูร้ับการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง”กําหนดจํานวนผู้รับการฝึกอบรมให้เหมาะสมต่อ 
ม๔.๒.๑  โอกาสในการฝกึปฏิบัติทางคลินิก  
ม๔.๒.๒  ศักยภาพในการกํากับดูแลที่เหมาะสม  
ม๔.๒.๓  ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๔.๒.๑  ทบทวนจํานวนผู้รับการฝึกอบรมโดยมีการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสีย 

และมีการปรับเปลี่ยนจํานวนตําแหน่ง ผู้รับการฝึกอบรม โดยคํานึงถึง 
พ๔.๒.๒  ข้อมูลที่มีอยู่เก่ียวกับจํานวนผู้สมัครทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสม 
พ๔.๒.๓  ข้อมูลที่มีอยู่เก่ียวกับความต้องการในระดับชาติและนานาชาติ 
พ๔.๒.๔  ความต้องการแพทย์สาขาต่างๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ในทุกภาคส่วนของระบบบริการ

สาธารณสุข 
 

อนุประกอบที่ ๔.๓ การสนบัสนนุและให้คาํปรึกษาผู้รับการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๔.๓.๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้รับการฝึกอบรมเข้าถึงระบบการให้คําแนะนําปรึกษาทางด้านวิชาการได้ 
ม๔.๓.๒  ให้คําปรึกษาด้านวิชาการบนพ้ืนฐานของความก้าวหน้าของการฝึกอบรมรวมถึงรายงานอุบัติการณ์

ของผู้รับการฝึกอบรม 
ม๔.๓.๓  มีการสนับสนุนผู้รับการฝึกอบรมด้านสังคม การเงิน และความต้องการส่วนบุคคล  
ม๔.๓.๔  จัดสรรทรัพยากรสําหรับการสนับสนุนทางสังคมและส่วนบุคคลของผู้รับการฝึกอบรม  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๗ 

ม๔.๓.๕  ทําให้เช่ือมั่น ได้ว่ามีการรักษาความลับในการให้คําปรึกษาและสนับสนุน/ช่วยเหลือ  
ม๔.๓.๖  แนะแนวด้านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๔.๓.๑  ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือเมื่อมีภาวะวิกฤตทางวิชาชีพของผู้รับการฝึกอบรม  
พ๔.๓.๒  ให้ผู้แทนผู้รับการฝึกอบรมมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาของผู้รับการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๔.๔ ตัวแทนของผู้รับการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” กําหนดและดําเนินนโยบายในการมีตัวแทนของผู้รับการฝึกอบรมและ
บทบาทการมีสว่นร่วมอย่างเหมาะสมในการ 
ม๔.๔.๑  กําหนดพันธกิจและสมัฤทธิผลของการฝึกอบรมที่มุ่งหมายไว้  
ม๔.๔.๒  ออกแบบแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร  
ม๔.๔.๓  วางแผนเง่ือนไขการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรม  
ม๔.๔.๔  ประเมินแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร  
ม๔.๔.๕  บริหารจัดการแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๔.๔.๑  สนับสนุนให้ผูแ้ทนผู้รับการฝกึอบรมมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม 

เง่ือนไข และกฎระเบียบต่างๆ  
 

อนุประกอบที่ ๔.๕ สภาวะการทํางาน 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๔.๕.๑  มีค่าตอบแทนผู้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับตําแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย 
ม๔.๕.๒  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยู่เวร) ที่เก่ียวข้องกับ

การฝึกอบรม  
ม๔.๕.๓  ระบุกฎเกณฑ์และประกาศเง่ือนไขงานบริการและความรบัผิดชอบของผู้รับการฝึกอบรมไว้อย่าง

ชัดเจน 
ม๔.๕.๔  มีการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้รับการฝกึอบรม มีการลาพัก เช่น ลาคลอดบุตร เจ็บป่วย เกณฑ์

ทหาร ถูกเรียกฝึกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๔.๕.๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าในการฝึกอบรมน้ันภาระงานบริการ ไม่ได้มากกว่างานวิชาการ 
พ๔.๕.๒  จัดระยะเวลาที่อยู่เวรและตารางการอยู่เวร โดยคํานึงถึงความจําเป็นของผู้ป่วย การดูแลอย่าง

ต่อเน่ือง และความจําเป็นด้านวิชาการของผู้รับการฝึกอบรม  
พ๔.๕.๓  อนุญาตให้มีการจัดการฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาในกรณีพิเศษ โดยรูปแบบขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมเฉพาะบุคคลและพืน้ฐานงานบริการ 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๘ 

พ๔.๕.๔  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าระยะเวลารวมและคุณภาพของการฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา ไม่น้อยกว่าการ
ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาของผู้รับการฝึกอบรม 

หมายเหตุ ไม่นับคะแนนข้อ พ๔.๕.๓ และ พ๔.๕.๔ 
 

องค์ประกอบที่ ๕: อาจารย์/ผู้ให้การฝึกอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๕.๑ นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” กําหนด และดําเนินโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมโดยระบุ 
ม๕.๑.๑  ด้านความชํานาญที่ต้องการ  
ม๕.๑.๒  เกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการ การเป็นผู้ให้การฝึกอบรม และความชํานาญทางเวชกรรม รวมถึง

ความสมดุลระหว่างคุณวุฒิด้านการสอน วิจัยและบริการ  
ม๕.๑.๓  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ม๕.๑.๔  หน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การฝกึอบรม และโดยเฉพาะสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย 

และการบริการ  
ม๕.๑.๕  สถาบันต้องกําหนดนโยบายการคัดเลือกให้สอดคล้องกับ พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร 

ความจําเป็นของการฝึกอบรม และระบบการบริบาลสุขภาพของประเทศ 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” กําหนดและดําเนินนโยบายด้านบุคลากร ดังต่อไปน้ี  
พ๕.๑.๑  ตระหนักถึงความรับผิดชอบของแพทย์ทุกคน ในฐานะเป็นพันธกรณีแห่งวิชาชีพ ซึ่งต้องมีส่วนร่วม

ในการให้การฝกึอบรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน  
พ๕.๑.๒  ให้รางวัลแก่ผูม้ีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
พ๕.๑.๓  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในสาขาที่เก่ียวเน่ือง 
พ๕.๑.๔  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขายังคงมีวุฒิบัตรหรือ

หนังสืออนุมัติฯ สาขา/อนุสาขาน้ันๆ ในช่วงที่ให้การฝึกอบรม  
พ๕.๑.๕  ให้รางวัลแก่อาจารย์ผู้ให้การฝกึอบรมที่พัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอน 
พ๕.๑.๖  ให้ผู้เช่ียวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาจารย์ 
 

อนุประกอบที่ ๕.๒ ภารกิจที่ต้องปฏิบัติและการพัฒนาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๕.๒.๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่า อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมมีเวลาเพียงพอสําหรับการให้การฝึกอบรม ให้

คําปรึกษา ใหก้ารกํากับดูแล และเรียนรู ้ 
ม๕.๒.๒  จัดให้มีการพัฒนาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมและอาจารย์ผูกํ้ากับดูแลการฝึกอบรม 
ม๕.๒.๓  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่า มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

ในการกําหนดและดําเนินนโยบายด้านอาจารย์ แผนงานฝกึอบรม “ควร” 
พ๕.๒.๑  ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ ทั้งในด้านแพทยศาสตรศึกษา และ การพ  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๙ 

พ๕.๒.๒  ยกย่องและตระหนักถึงคุณค่าความเป็นอาจารย์ของผู้ใหก้ารฝึกอบรม  
พ๕.๒.๓  กําหนดอัตราส่วนระหว่างจํานวนอาจารย์ที่ให้การดูแลต่อจํานวนผู้รับการฝึกอบรม เพ่ือทําให้

เช่ือมั่นได้ว่า ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับการดูแลและติดตามสัมฤทธิผลอย่างใกล้ชิด 
 

องค์ประกอบที่ ๖: ทรัพยากรการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๖.๑ สิ่งอํานวยความสะดวกด้านกายภาพ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” จัดให้ผู้รับการฝึกอบรม 
ม๖.๑.๑  มีสถานทีแ่ละโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ม๖.๑.๒  เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย  
ม๖.๑.๓  สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ 
ม๖.๑.๔  มีอุปกรณ์สําหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
ม๖.๑.๕  มีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๖.๑.๑  ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์อย่าง

สม่ําเสมอให้เหมาะสมสําหรับการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๖.๒ แหล่งเรียนรู ้
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๖.๒.๑  คัดเลือกและรบัรองสถานที่สาํหรับเป็นแหลง่ฝึกอบรม  

และต้องเข้าถึง 
ม๖.๒.๒  สิ่งอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรียนรู้  
ม๖.๒.๓  จํานวนผู้ป่วยที่เพียงพอ 
ม๖.๒.๔  จํานวนและความหลากหลายของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ ที่

สามารถนําไปสู่สัมฤทธิผลของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ที่ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าผู้รับการฝึกอบรมจะได้มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
พ๖.๒.๑  ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
พ๖.๒.๒  ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ (รพ.ทั่วไป รพ.ศูนย์ รพ.มหาวิทยาลัย) และในชุมชน 
 

อนุประกอบที่ ๖.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๖.๓.๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าสามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเรียนรู้  
ม๖.๓.๒  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

และถูกหลักจรยิธรรม 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๐ 

ข้อพัฒนาคณุภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร” ทําให้อาจารย์และผู้รับการฝึกอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่มอียู่เดิมและที่มใีหม่ เพ่ือ 
พ๖.๓.๑  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
พ๖.๓.๒  การสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน  
พ๖.๓.๓  การเข้าถึงข้อมูลที่สําคญัเก่ียวกับผู้ป่วยและระบบข้อมูลทางการแพทย์  
พ๖.๓.๔  การบริหารจัดการและบริบาลผู้ป่วย 
 

อนุประกอบที่ ๖.๔ ทีมบรบิาลเวชกรรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๖.๔.๑  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ามีการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากร

วิชาชีพอ่ืน 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๖.๔.๑  สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสหสาขา/สหวิชาชีพ 
พ๖.๔.๒  ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแนะนําและสอนบุคลากรสุขภาพอ่ืน 
 

อนุประกอบที่ ๖.๕ การวิจัยเวชกรรมและความเปน็นักวิชาการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง”ทําให้เช่ือมั่นได้ว่า 
ม๖.๕.๑  ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ในสาขาวิชาที่ฝึกอบรม  
ม๖.๕.๒  มีการบูรณาการระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอและสมดุล 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๖.๕.๑  ส่งเสริมใหผู้้รับการฝึกอบรมมสี่วนร่วมในงานวิจัยทางการแพทย์และกจิกรรมพัฒนาคณุภาพใน

ระบบบริบาลสุขภาพ  
พ๖.๕.๒  จัดสรรเวลาสําหรับทํางานวิจัยระหว่างการฝึกอบรมที่เพียงพอ  
พ๖.๕.๓  จัดให้มีการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการวิจัยและกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

อนุประกอบที่ ๖.๖ ความเช่ียวชาญทางการศึกษา 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” กําหนดและดําเนินนโยบายเพ่ือให้มีการนําความเช่ียวชาญทาง
แพทยศาสตรศึกษามาใช้ในเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ 
ม๖.๖.๑  การจัดทําแผนงานฝึกอบรม  
ม๖.๖.๒  การดําเนินการฝึกอบรม 
ม๖.๖.๓  การประเมินการฝึกอบรม  
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๑ 

ข้อพัฒนาคณุภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๖.๖.๑  ให้ความสําคญักับการพัฒนาความเช่ียวชาญในการประเมินการศึกษาและการวิจัยทาง
แพทยศาสตรศึกษา  

พ๖.๖.๒  เปิดโอกาสให้ผู้ให้การฝึกอบรมได้ติดตามงานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาตามความสนใจอย่าง
ใกล้ชิด 

 

อนุประกอบที่ ๖.๗ แหล่งทางเลือกในการเรียนรู ้
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๖.๗.๑  กําหนดและดําเนินนโยบายให้ผู้รับการฝึกอบรมรายบุคคลสามารถรับการฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน 

ทั้งในหรือนอกประเทศตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม 
ม๖.๗.๒  จัดให้มีระบบการโอนผลการฝึกอบรมตามขอ้ ม๖.๗.๑  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๖.๗.๑  ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ทั้งอาจารย์และผู้รับการฝึกอบรม กับสถาบันฝึกอบรม

ทั้งในและนอกประเทศ  
พ๖.๗.๒  สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการฝึกอบรม ในหรือนอกประเทศอันจะนําไปสู่การแลกเปลี่ยนและ

ตระหนักร่วมกันในการฝึกอบรม 
 

องค์ประกอบที่ ๗: การประเมินแผนงานฝกึอบรม 
 

อนุประกอบที่ ๗.๑ กลไกการกํากับดูแลและประเมินแผนงานฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๗.๑.๑  มีการกํากับดูแลหลักสูตรเป็นประจํา  
ม๗.๑.๒  มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใช้จริง  

หัวข้อที่ต้องแสดงในการประเมินผล 
ม๗.๑.๓  พันธกิจและสมัฤทธิผลการฝกึอบรมที่พึงประสงค์ หลักสตูรการฝึกอบรม การวัดและการ

ประเมินผล แผนงานอบรม และทรัพยากรการฝึกอบรม  
ม๗.๑.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม และความต้องการของระบบสุขภาพ  
ม๗.๑.๕  ขั้นตอนการดําเนินงานแผนงานฝึกอบรม  
ม๗.๑.๖  วิธีการวัดและประเมินผล 
ม๗.๑.๗  พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  
ม๗.๑.๘  คุณสมบัติของผู้ให้การฝึกอบรม  
ม๗.๑.๙  ข้อควรปรับปรุง  
ม๗.๑.๑๐  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่า ผลจากการประเมินการฝึกอบรมจะส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร/แผนงาน

ฝึกอบรม  
ม๗.๑.๑๑  ผู้มีส่วนได้เสียหลักมีส่วนร่วมในการประเมินการฝึกอบรม  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๒ 

ข้อพัฒนาคณุภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๗.๑.๑  ทําให้กระบวนการและผลการประเมินการฝึกอบรมโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ 
 
อนุประกอบที่ ๗.๒ การให้ขอ้มูลป้อนกลับแก่อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมและผู้รบัการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง”มีแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการฝึกอบรม/ หลักสูตร จาก 
ม๗.๒.๑  ผู้ให้การฝึกอบรม  
ม๗.๒.๒  ผู้รับการฝึกอบรม  
ม๗.๒.๓  ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๗.๒.๑  ควรจัดให้อาจารย์ผู้ให้การฝกึอบรมและผู้รบัการฝึกอบรม มีส่วนร่วมในการวางแผนงานประเมิน

การฝึกอบรมและนําผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตร 
 

อนุประกอบที่ ๗.๓ สมรรถภาพของแพทย์เฉพาะทางที่สาํเร็จการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๗.๓.๑  ติดตามความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรมเป็นประจํา  
ม๗.๓.๒  แสวงหาข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝกึอบรม

จากผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง  
ม๗.๓.๓  จัดให้มีและใช้กลไกในการประเมินการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลเก่ียวกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” แจง้ผลการประเมินการฝึกอบรมเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของแพทย์ผู้สําเร็จการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่อไปน้ี 
พ๗.๓.๑  การคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม  
พ๗.๓.๒  การวางแผนหลักสูตร 
 

อนุประกอบที่ ๗.๔ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๗.๔.๑  ให้ผู้มสี่วนได้เสียหลักมีบทบาทในการกํากับดูแลและประเมินการฝึกอบรม 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”ให้  
พ๗.๔.๑  ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนเข้าถึงผลการประเมินหลักสูตรและการฝึกอบรม 
พ๗.๔.๒  แสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนเก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์

ผู้สําเร็จการฝึกอบรม 
พ๗.๔.๓  แสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เก่ียวกับการฝึกอบรม 
 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๓ 

อนุประกอบที่ ๗.๕ การรับรองหลักสูตร/แผนงานฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การฝึกอบรมโดยรวมได้รับการรับรองโดยผู้มี
อํานาจ (แพทยสภา) บนพ้ืนฐานของ 
ม๗.๕.๑  เกณฑ์ที่ชัดเจน  
ม๗.๕.๒  ผลการประเมนิการฝึกอบรม 
ม๗.๕.๓  อํานาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือเพิกถอนการฝึกอบรมของผูม้ีอํานาจ (แพทยสภา) 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๗.๕.๑  กําหนดและดําเนินการควบคุมคุณภาพของการฝึกอบรม สิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม 

รวมทั้งการตรวจเย่ียม หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
 

องค์ประกอบที่ ๘: การบริหารกิจการและธุรการ 
 

อนุประกอบที่ ๘.๑ การบริหารกิจการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ทําให้เช่ือมั่นได้ว่าหลักสูตรน้ันได้ดําเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องดังน้ี 
ม๘.๑.๑  การรับสมัครผูร้ับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจํานวนที่รับ)  
ม๘.๑.๒  กระบวนการเรียนการสอน  
ม๘.๑.๓  การวัดและประเมินผล  
ม๘.๑.๔  ผลของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ 
ม๘.๑.๕  ออกเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับน้ันได้ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น ประกาศนียบัตร หรือ หลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆ  
ม๘.๑.๖  มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” ทําให้เช่ือมั่นได้ว่า 
พ๘.๑.๑  มีความโปร่งใสในระบบบริหารกิจการและกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
พ๘.๑.๒  หลักสูตรมีความเพียงพอต่อความต้องการด้านสาธารณสุขของประชากร  
 

อนุประกอบที่ ๘.๒ ภาวะผู้นาํทางวิชาการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ทําให้เช่ือมั่นได้ว่า 
ม๘.๒.๑  มีความรับผิดชอบในฐานะผู้นําและบริหารจัดการการฝึกอบรม  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” ทําให้เช่ือมั่นได้ว่า มีการประเมินความเป็นผู้นําและบริหารจัดการการ
ฝึกอบรม ตามระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือให้บรรลุตาม 
พ๘.๒.๑  พันธกิจของหลักสูตร  
พ๘.๒.๒  ผลของหลักสูตร  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๔ 

อนุประกอบที่ ๘.๓ งบประมาณการฝึกอบรมและการจัดสรรทรัพยากร 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง”  
ม๘.๓.๑  กําหนดหน้าที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตร  
ม๘.๓.๒  จัดสรรทรัพยากรต่างๆท่ีจําเป็นต่อการดําเนินการฝึกอบรมและกระจายทรัพยากรให้สอดคล้องกับ

ความจําเป็นด้านการฝึกอบรม  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” บรหิารค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน  
พ๘.๓.๑  ภารกิจหน้าที่ด้านบริการของอาจารย์และผูร้ับการฝึกอบรม  
พ๘.๓.๒  การสร้างนวัตกรรมในการฝกึอบรม  
 

อนุประกอบที่ ๘.๔ ธุรการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” มีบุคลากรธุรการที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม เพ่ือ 
ม๘.๔.๑  สนับสนุนการดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
ม๘.๔.๒  ทําให้มั่นใจได้ว่ามีการบริหารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๘.๔.๑  มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในด้านการบริหาร รวมถึงมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ  
พ๘.๔.๒  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ามีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้เกิดการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือเป้าหมายใน

การเพ่ิมคุณภาพ 
 

อนุประกอบที่ ๘.๕ ข้อกําหนดและกฎระเบยีบ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๘.๕.๑  จัดให้มีจํานวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง

อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๘.๕.๑  มีข้อกําหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับรองการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบที่ ๙: การพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อมาตรฐาน 
เน่ืองด้วยการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่

หลากหลาย และเพ่ือทําให้เช่ือมั่นได้ว่าจะสามารถธํารงรักษาคุณภาพการฝึกอบรม แผนฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๙.๐.๑  ริเริ่มกระบวนการสําหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา ผล และ

สมรรถนะของผู้สําเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการ
ฝึกอบรม ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

ม๙.๐.๒  ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมีข้อมลูอ้างอิง  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๕ 

ม๙.๐.๓  จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพ่ือการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๙.๐.๑  มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาบนรากฐานของการศึกษาและวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า โดยใช้

ข้อมูลการประเมินภายในของสถาบันฝึกอบรม และหลักฐานทางวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา  
พ๙.๐.๒  ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ากระบวนการทบทวนและพัฒนา และการปรับโครงสร้างจะทําให้เกิดการปรับ

นโยบายและการปฏิบัติของหลักสูตรการศึกษาแพทย์ระดับหลังปริญญา เพ่ือให้สอดคล้องกับผล
การดําเนินงานในอดีต กิจกรรมปัจจุบันและมุมมองอนาคต 

และในกระบวนการทบทวนและพัฒนา แผนงานฝึกอบรม “ควร” คํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 
พ๙.๐.๓  การปรับพันธกิจและสมัฤทธิผลทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรม ให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (ดูอนุประกอบที่ ๑.๑) 
พ๙.๐.๔  การปรับผลทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการที่จําเป็น

ตามสภาพแวดล้อมที่แพทย์จะเข้าทํางาน (ดูอนุประกอบที่ ๑.๓) 
พ๙.๐.๕  การปรับกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการฝึกอบรม ที่ทําให้เช่ือมั่นได้ว่ามีความเหมาะสมและตรง

ประเด็น (ดูอนุประกอบที่ ๒.๑) 
พ๙.๐.๖  การปรับโครงสร้าง เน้ือหา และระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเปลีย่นแปลงของข้อมูลประชากรศาสตร์ สุขภาพและการ
เกิดโรคของประชากร สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ทําให้เช่ือมั่นว่า ได้ครอบคลุม
ความรู้ แนวคดิ และวิธีการที่ทันสมัยและตรงประเด็น และยกเลิกสิ่งทีล่้าสมัย (ดูอนุประกอบที่ 
๒.๔) 

พ๙.๐.๗  การพัฒนาหลักการและวิธีการประเมินผล ที่สอดคล้องกับผลทางการศึกษาที่พึงประสงค์และ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เปลี่ยนแปลงไป (ดูอนุประกอบที่ ๓.๑ และ ๓.๒) 

พ๙.๐.๘  การปรับนโยบายการรับ วิธีการคัดเลือกผู้รบัการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการที่จําเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงใน
การศึกษาพ้ืนฐานทางการแพทย์ และข้อกําหนดของหลักสูตร (ดูอนุประกอบที่ ๔.๑ และ ๔.๒) 

พ๙.๐.๙  การปรับนโยบายการพัฒนาและคัดเลือกผู้รบัการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ใหก้าร
ฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรม (ดูอนุประกอบที่ ๕.๑ 
และ ๕.๒) 

พ๙.๐.๑๐  การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางการศึกษาให้ สอดคลอ้งกับความจําเป็นที่
เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรม เช่น จํานวนผู้รับการฝึกอบรม จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม และหลักวิชาการทางการแพทย์และการศึกษาในปัจจุบัน (ดูอนุประกอบที่ ๖.๑ 
– ๖.๓) 

พ๙.๐.๑๑  การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ กํากับดูแล และการประเมินหลักสูตรให้ละเอียดและชัดเจน 
(ดูอนุประกอบที่ ๗.๑ – ๗.๔) 

พ๙.๐.๑๒  การพัฒนาโครงสร้างขององค์กร การบริหารกิจการ และการจัดการ เพ่ือรับมือกับสภาพแวดล้อม 
และความจําเป็นที่เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรมและปรับให้เกิดผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ (ดูอนุประกอบที่ ๘.๑ – ๘.๕)  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๖ 

ผนวก ง. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและคณุภาพการฝึกอบรมของ
แผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม 

----------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ดีในแต่ละสาขาน้ัน ต้องมีความรู้และวัตรปฏิบัติอย่างถูกต้องทั้งในวิชาชีพ
และศาสตร์แหง่ความเป็นมนุษย์และสังคม มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้รบับริการและครอบครัว ต้องสามารถ
วินิจฉัยปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยในแต่ละสาขา ตลอดจนให้การบริบาล (holistic care) ที่ประกอบด้วย
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาความเจ็บป่วยและการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง
ต้องเป็นผู้บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความสุจริต ต้องเป็นผู้ที่ติดตามค้นคว้าวิทยาการ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือยังความรู้และนํามาซึ่งความเจริญงอกงามและความทันสมัยแห่งวิชาชีพ 
 การสร้างแพทย์เฉพาะทางที่ดีในแต่ละสาขาน้ัน จําเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรมที่เป็นระบบอย่างมี
ขั้นตอน สถาบันฝึกอบรมต้องมีการประกันคุณภาพแห่งการฝึกอบรมน้ัน รวมทั้งต้องได้รับการตรวจสอบจาก
ราชวิทยาลัยที่ควบคุมดูแล เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สังคมว่า สามารถให้การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในสาขา
น้ันๆ อย่างมีคณุภาพ ยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมได้จริง  
 ตามข้อ ๒๕ (๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือ
แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) ประเมนิคุณภาพของโรงพยาบาลหรือ
สถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านที่แพทยสภากําหนด เพ่ือ
เสนอให้แพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง โดยให้พิจารณาทบทวนทุก ๕ ปี 
 เพ่ือให้การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากล แพทยสภาจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือรับรอง
มาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมฉบับน้ีขึน้ โดยอนุวัตตามเกณฑ์
มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลกฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และดัดแปรให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ รวมทั้งเสนอผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานและ
คุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาในสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ใหแ้พทยสภา
รับรองหรือยกเลิกการรับรอง ตามข้อ ๒๕ (๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. วิธีดําเนนิการ 
๓.๑ แพทยสภามอบหมายให้ราชวิทยาลัยต่างๆ รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ 

อฝส. สาขาต่างๆ ในการดําเนินการควบคุมกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง  

๓.๒ ในการตรวจประเมินแต่ละแผนงานฝึกอบรม ให้ราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายตาม ๓.๑ แต่งต้ัง
คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 

ก) ผู้ตรวจประเมินหลัก จํานวนอย่างน้อยสามคน โดยอาจเป็นผู้ตรวจประเมินจากราชวิทยาลัย
เดียวกันหรือต่างราชวิทยาลัยก็ได้ แต่ผูท้ําหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจประเมินต้องเป็นผู้ตรวจประเมินหลักจาก
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ราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลสาขาน้ัน ทั้งน้ีผู้ตรวจประเมินหลักต้องไม่เป็นบุคลากรของสถาบัน
ฝึกอบรมที่ขอรบัการตรวจประเมิน  

ข) ผู้ตรวจประเมินร่วม จํานวนไม่เกินห้าคน โดยอาจเป็นผู้ตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยเดียวกัน
หรือต่างราชวิทยาลัยก็ได้  

ทั้งน้ีผู้ตรวจประเมินร่วมจะขอให้แพทยสภาแต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจประเมินหลักได้ต้องผ่านการเป็น
ผู้ตรวจประเมินร่วมในการตรวจประเมินแผนงานฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสองคร้ัง รวมทั้งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
การเป็นผู้ตรวจประเมินและเป็นผู้มีบทบาทในการจัดทําแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรของแผนงานฝึกอบรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลกฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แพทยสภา
รับรองแล้ว โดยให้การแต่งต้ังเป็นผู้ตรวจประเมินหลักดังกล่าวมีอายุห้าปีและให้ต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่แพทยสภากําหนด 

๓.๓ ผลการประเมนิให้ใช้มติของผู้ตรวจประเมินหลักเท่าน้ัน 
๓.๔ ภายหลังการตรวจประเมิน ใหแ้ผนงานฝึกอบรมส่งหลักฐานตามมิติที่ยังขาดไปยังราชวิทยาลัยที่

ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลสาขาน้ัน เพ่ือส่งต่อให้คณะผูต้รวจประเมินลงความเห็นผลการประเมินขั้นสุดท้าย 
ให้แล้วเสร็จสิ้นภายในหน่ึงปีนับจากวันตรวจประเมิน แต่ไมเ่กินกว่ากําหนดการที่กําหนดไว้ในประกาศ 

๓.๕ ให้ราชวิทยาลัยส่งผลการตรวจประเมินที่ผา่นการอนุมัติจากราชวิทยาลัยน้ันแล้ว ไปยังแพทยสภา
เพ่ือขอรับการรับรองตามข้อ ๒๕ (๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและ
วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓.๖ เมื่อแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมใดแล้ว ใหเ้ลขาธิการแพทยสภาแจ้ง
ผลการรับรองหรือยกเลิกการรับรองเป็นทางการไปยังราชวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง โดยมีอายุ
การรับรองห้าปี 

๔. องค์ประกอบมิติการประเมิน  
ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษา

โลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for 
Quality Improvement: the 2015 Revision ที่ดัดแปรให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังต่อไปน้ี  

๔.๑ พันธกิจและสมัฤทธิผล (Mission and Outcomes)  
๔.๒ แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม (Educational Programme)  
๔.๓ การประเมินผู้รับการฝึกอบรม (Assessment of Trainees)  
๔.๔ ผู้รับการฝึกอบรม (Trainees)  
๔.๕ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (Trainers) 
๔.๖ ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources)  
๔.๗ การประเมินหลักสูตร (Programme Evaluation) 
๔.๘ การบริหารกิจการและธุรการ (Governance and Administration) 
๔.๙ การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous renewal) 

๕. วิธีการตรวจประเมิน 
๕.๑ สถาบันฝึกอบรมประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินแผนงานฝึกอบรมสาขาใด ให้ส่งรายงานการ

ประเมินตนเอง (self assessment report: SAR) ประกอบด้วยองค์ประกอบตามมิติการประเมินในข้อ ๔ 
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พร้อมกับข้อมูลสังเขปขององค์กร (organization profile) และแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร ไปยังราชวิทยาลัย
ที่กํากับดูแลการฝึกอบรมสาขาน้ัน 

๕.๒ ราชวิทยาลัยส่งรายงานการประเมินตนเองและข้อมูลตาม ๕.๑ ใหแ้ก่ผู้ตรวจประเมินหลักและ
ผู้ตรวจประเมินร่วม เพ่ือตรวจสอบและประเมินเบ้ืองต้นแล้วกําหนดการตรวจประเมินที่สถาบันฝึกอบรบเมื่อ
เห็นพ้องกันว่าข้อมูลรายงานและหลักฐานแสดงในแต่ละดัชนี ทั้งดัชนีพ้ืนฐาน (basic requirement) และดัชนี
พัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ที่ส่งมาให้น้ันมีความพร้อมเพียงพอต่อการรับการตรวจประเมินที่
สถาบันฝึกอบรม  

๕.๓ ในการตรวจประเมินที่สถาบนัฝึกอบรม ให้คณะผู้ตรวจประเมินสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แผนงานฝึกอบรม อาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรม แพทย์ผู้รับการฝึกอบรม ผู้บริหาร รวมทั้งนิสิต/นักศึกษา
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนตรวจเยี่ยมสถานที่ทีใ่ช้ในการฝึกอบรมและฝึก
ปฏิบัติงานบริบาลเวชกรรม (เช่น หอผู้ป่วย ห้องตรวจ ห้องผ่าตัด) และปัจจัยอ่ืนที่เอ้ืออํานวยต่อการฝึกอบรม 
(เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องสมุด) โดยใช้เวลาดําเนินการ ๒ – ๓ วัน  

๕.๔ จากข้อมูลรายงานและหลักฐานแสดงในแต่ละดัชนีมาตรฐาน ให้คณะผูต้รวจประเมินลงความเห็น
เป็นผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

ก) ผ่าน 
ข) ไม่ผ่าน  
ค) ยังไม่รับรอง (อยู่ระหว่างการพัฒนา) โดยให้สถาบันฝึกอบรมพัฒนาข้อมูลเพ่ือรับการประเมินผล

ขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับจากวันตรวจประเมินที่สถาบันฝึกอบรม  
ทั้งน้ีให้คณะผูต้รวจประเมินให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนงานฝึกอบรมน้ันแก่

สถาบันฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมินด้วย 
๕.๕ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหลักสรุปผลการประเมินแต่ละขั้นตอนส่งให้ อฝส. และราชวิทยาลัย เพ่ือ

พิจารณา และเมื่อผลการตรวจประเมินขั้นตอนสุดท้ายได้รับการอนุมัติแล้ว ให้รายงานและส่งผลการตรวจ
ประเมินขั้นตอนสดุท้ายดังกล่าวไปยังแพทยสภาเพ่ือพิจารณาให้การรับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงาน
ฝึกอบรมน้ัน 

๕.๖ เมื่อแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมใดแล้ว เลขาธิการแพทยสภาจะแจ้ง
ผลใหร้าชวิทยาลัยและสถาบนัฝึกอบรมน้ันทราบภายใน ๒ เดือนนับแต่วันที่แพทยสภามีมติดังกล่าว 

๖. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน 
๖.๑ ให้สถาบันฝึกอบรมท่ีขอรับการตรวจประเมินแผนงานฝึกอบรมรมแต่ละแผน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการตรวจประเมิน ดังน้ี 
ก) ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินและรับรองแผนงานฝึกอบรมตามที่แพทยสภากําหนด จํานวน 

๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยให้ราชวิทยาลัยที่กํากับดูแลการฝกึอบรมสาขานั้นเรียกเก็บจากสถาบัน
ฝึกอบรม แล้วให้ราชวิทยาลัยนําส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่แพทยสภาพร้อมการส่งผลการตรวจประเมิน
ขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือขอให้แพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมน้ัน 

ข) ค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจประเมินหลัก ประกอบด้วย 
(๑) ค่าเดินทางตามที่จ่ายจริง โดยรถยนต์โดยสารและ/หรือเครื่องบินช้ันประหยัด 
(๒) ค่าเบ้ียเลี้ยงผู้ตรวจประเมินหลักคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน  
(๓) ค่าที่พักตามที่จ่ายจริง 



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 ............................................................................ 
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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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๓ 

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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๔ 

     (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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๕ 

 (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 
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