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กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๖ 

ผน ก ก. แน ทางพัฒนามาตรฐานคุณ ฒิุค ามรูค้ ามชํานาญ 
ในการประกอบ ิชาชพีเ ชกรรม าขาต่างๆ (มค .๑) 

------------------------------------------ 
การจัดทํามาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาต่างๆ ใ ้ดําเนิน-

การทํานองเดีย กันกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมของแพทย ภา พ. . ๒๕๕๕ โดยกํา นด
มาตรฐานคุณ มบัติและผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละ าขาและลัก ณะของแต่ละ ลัก ูตร ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  
๑. ชื่อ าขา  
 ระบุช่ือ าขาค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาน้ัน ทั้งภา าไทยและภา า-
อังกฤ   
๒. ชื่อ นัง ืออนมัุติ/ ุฒิบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ชิาชพีเ ชกรรม  
 ระบุช่ือของ นัง ืออนุมัติ รือ ุฒิบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขา
น้ัน ทั้งภา าไทยและภา าอังกฤ   
๓. ราช ิทยาลัยที่ได้รับมอบ มายใ ้กํากํากับดูแลการฝึกอบรมและทีเ่ก่ีย ข้อง  
 ระบุช่ือราช ิทยาลัยที่แพทย ภามอบ มายใ ้กํากับดูแลการฝึกอบรม ร มทั้งราช ิทยาลัยที่เก่ีย ข้อง
ทุก าขา 
๔. ลัก ณะและพนัธกิจของ าขา  
 ระบุลัก ณะและพันธกิจของ าขาน้ันแ ดงเป็นลายลัก ณ์อัก ร และเผยแพร่พันธกิจของ าขาไปยัง
ผู้มี ่ นได้เ ีย ลักและภาค ขุภาพที่เก่ีย ข้องใ ้รับทราบโดยทั่ กัน ทั้งน้ีพันธกิจของ าขาน้ันต้องอยู่บนพ้ืน-
ฐานของค ามจําเป็น/ต้องการของชุมชนและ ังคม และค ามจําเป็น/ต้องการของระบบ ุขภาพ ร มทั้งค าม
รับผิดชอบทาง ังคมอ่ืนตามค ามเ มาะ ม ตลอดจนต้องใ ้ผู้มี ่ นได้เ ียและตั แทนผู้รับการฝึกอบรมมี
บทบาทในการกํา นดพันธกิจของ าขาน้ันด้ ย  
๕. มาตรฐานค ามรู้ค ามชาํนาญของแพทยเ์ฉพาะทาง  
 ระบุคุณ มบัติและขีดค าม ามารถท่ีผู้มีค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาน้ัน
ามารถทําได้อย่างอิ ระทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่  

๕.๑ การบริบาลผู้ป่ ย (Patient Care)  
๕.๒ ค ามรู้และทัก ะ ัตถการทางเ ชกรรม (Medical Knowledge & Procedural Skills)  
๕.๓ ทัก ะระ ่างบุคคลและการ ื่อ าร (Interpersonal and Communication Skills)  
๕.๔ การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (Practice-based Learning and Improvement)  
๕.๕ ิชาชีพนิยม (Professionalism)  
๕.๖ การทําเ ชปฏิบัติใ ้ อดคล้องกับระบบ ุขภาพ (Systems-based Practice)  

๖. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ะท้อนคุณ มบัติและขีดค าม ามารถของแพทย์
เฉพาะทาง าขาน้ันทั้ง ๖ ด้าน ประกอบด้ ย  
๖.๑ กิจกรรม ิชาชพีที่เชื่อม่ันได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) ของแพทย์เฉพาะ

ทาง าขาน้ัน โดยแต่ละกิจกรรมดังกล่า ใ ้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ก) ั ข้อกิจกรรม ิชาชีพที่เช่ือมั่นได้ (title of the EPA) 
ข) ลัก ณะเฉพาะและข้อจํากัด (specification and limitations) 
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ค) เขตค ามรู้ค ามชํานาญที่เก่ีย ข้องมากที่ ุด (most relevant domains of competence) 
ง) ประ บการณ์ ค ามรู้ ทัก ะ เจตคติ และพฤติกรรมที่จําเป็นเพ่ือใ ้เช่ือมั่นได้ (required expe-

rience, skills, attitude and behavior for entrustment) 
จ) แ ล่ง าร นเท การประเมนิผลเพ่ือประเมินค ามก้า น้าและก่อต้ังการตัด ินใจใ ค้ ามเช่ือมั่น

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

ฉ) ค ามเช่ือมั่นในการกํา นดระดับการกํากับดูแล ่าถึงระยะใดของการฝึกอบรม (entrustment 
for which level of supervision is to be reached at which stage of training?) 

๖.๒ ขั้นขีดค าม ามารถ (milestones) โดยจําแนกผลการเรียนรู้ของขีดค าม ามารถแต่ละอย่าง
เป็น ๕ ขั้น ดังน้ี 

ก) ขั้น ๑ ใ ้เป็นผู้ ังเกตการณ์เท่าน้ัน ไม่อนุญาตใ ้ปฏิบัติกิจกรรมน้ัน (not allowed to practice 
the EPA)  

ข) ขั้น ๒ ามารถใ ้ปฏิบัติกิจกรรมน้ันได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเต็มที่ (practice the EPA 
with full supervision) 

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

ง) ขั้น ๔ ามารถใ ้ปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องกํากับดูแล (“unsupervised” practice allowed) 
จ) ขั้น ๕ อาจใ กํ้ากับดูแลผู้อ่ืนปฏิบัติได้ (supervision task may be given) 

๗. โครง ร้าง ลกั ูตร/แผนงานฝึกอบรม 
 ระบุ ลักเกณฑ์และเง่ือนไขการดําเนินการฝึกอบรม/ ลัก ูตร ร มท้ังจําน นระดับช้ันของการฝึก-
อบรมและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของ าขาต่างๆ โดย ๑ ระดับช้ันเทียบเท่าการฝกึอบรมเต็มเ ลาไม่น้อย
ก ่า ๑ ปี ทั้งน้ีแต่ละ าขาประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมีไม่น้อยก ่า ๓ ระดับช้ัน, และแต่ละอนุ าขาประเภทที่ ๓ 
ต้องมีไม่น้อยก ่า ๒ ระดับช้ัน  
๘. เนื้อ า าระ าํคัญของ าขา ระบุเน้ือ า าระของการฝึกอบรม/ ลัก ูตร ซึ่งต้องครอบคลุมประเด็น

ต่อไปน้ี 
๘.๑ ค ามรู้พ้ืนฐานทางเ ชชี ิทยา า ตร์ ิทยา า ตร์คลินิก ิทยา า ตร์ ังคมและพฤติกรรม และ

เ ช า ตร์ป้องกัน ร มทั้งโรค รือภา ะของผู้ป่ ยและ ัตถการท่ีจําเป็นใน าขานั้น  
๘.๒ การตัด ินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่าง มเ ตุผล 
๘.๓ ทัก ะการ ื่อ าร 
๘.๔ จริยธรรมทางการแพทย์ 
๘.๕ การ าธารณ ุข และระบบบริการ ุขภาพ 
๘.๖ กฎ มายการแพทย์และนิติเ ช ิทยา 
๘.๗ ลักการบริ ารจัดการ 
๘.๘ ค ามปลอดภัยของผู้ป่ ย 
๘.๙ การดูแลตนเองของแพทย์ 
๘.๑๐ การเก่ีย พันกับการแพทย์ด้ังเดิม การแพทย์ประเพณีนิยมพ้ืนถิ่น และการแพทย์เ ริม 
๘.๑๑ พ้ืนฐานและระเบียบ ิจัยทางการแพทย์ ทั้งการ ิจัยทางคลินิกและเ ช ิทยาการระบาด 
๘.๑๒ เ ช า ตร์อิง ลักฐานประจัก ์ 
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๙. กล ิธีการฝึกอบรม การประเมินผลการเรียนรู้ และการทาํ ิจัย 
๙.๑ กล ิธีการฝึกอบรม 

ก) กํา นด ภา ะการฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ทั้งด้านค ามรู้และด้านเ ชปฏิบัติ 
ข) ใ ้ค าม ําคญักับการพัฒนาคุณภาพผู้รับการฝึกอบรมใ ้เป็นผู้กํา นดแน ทางการเรียนรู้ด้ ย

ตนเอง โดยใช้ ติปัญญานําทาง นับ นุนใ ้ผู้รับการฝึกอบรมได้ใช้ค ามรู้ค ามชํานาญใน าขาน้ัน รือบูรณา-
การร่ มกับ าขาอ่ืน ามารถเรยีนรู้ ร้างและประยุกต์ค ามรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชี ิต  

ค) ใ ้มีการ มัมนาร่ มกับแพทย์เฉพาะทางและผู้ทรงคุณ ุฒิต่าง ถาบัน ทั้งภายในประเท และต่าง-
ประเท  ร มทั้งจัดใ ้มีการฝึกอบรมในประเท และต่างประเท  เพ่ือ ร้างเ ริมประ บการณ์ที่จะ ามารถ
พัฒนาและนําไป ู่กระบ นการทาง ิชาการและ ิชาชีพเ ชกรรมเฉพาะทาง าขาน้ัน  

ง) มีการ ยิบยกกรณี ึก าที่มีคณุภาพดีมาก มา ึก า ิเคราะ ์ และ ังเคราะ ์ รุปประเด็นเพ่ือ
ร้างและประยุกต์ใช้องค์ค ามรู้ใ ม ่ อันเป็นการขยายการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมที่เช่ือมโยงกับ ภาพ

เ ร ฐกิจ ังคม ิลป ัฒนธรรม และ ิ่งแ ดล้อม ตลอดจนมีการ ร้างเครือข่ายค ามร่ มมือระ ่าง ถาบัน/
แผนงานฝึกอบรมทั้งใน และต่างประเท  เพ่ือ ร้างมาตรฐานด้านการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ  

๙.๒ กล ิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
ก) กํา นด ลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ ัดและประเมินผลระ ่างการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับช้ัน 

ร มทั้งการ ัดและประเมินผลเพ่ือ ุฒิบัตร/ นัง ืออนุมัติ 
ข) ใช้ ิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้ ย ิธีที่ ลาก ลาย โดยคํานึงถึงพัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 

และผลการเรียนรู้ที่ต้องการ ัด 
ค) เชิญผู้ทรงคุณ ฒิุที่มีคุณ มบัติตามเกณฑ์ที่ราช ิทยาลัยกํา นดจากภายนอก ถาบันมาร่ มเป็น

กรรมการประเมินผลการเรียนรู้ 
ง) เกณฑ์การ ัดและประเมินผลค ามรู้ อา ัยเกณฑ์การ ัดผลและการ ําเรจ็การฝึกอบรมตามมาตร-

ฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาต่างๆ ที่ราช ิทยาลัยเป็นผู้กํา นดเกณฑ์
การ ัดผล และเกณฑ์ขั้นตํ่าของแต่ละรายกิจกรรม  

๙.๓ การทํา ิจัย และการรับรอง ุฒิบัตรฯ าขานัน้ใ ้มีคุณ ุฒิ “เทียบเทา่ปริญญาเอก” 
๑๐. การท น อบมาตรฐานผลการเรียนรูข้องแพทย์เฉพาะทาง  

๑๐.๑ การท น อบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแพทย์ขณะที่กําลังรับการฝึกอบรม  
๑๐.๒ การท น อบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ลังจาก ําเร็จการฝึกอบรม 

๑๑. คุณ มบัติและจําน นผู้รบัการฝึกอบรมและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
๑๑.๑ ระบุคุณ มบัติของผู้รับการฝึกอบรม โดยอย่างน้อยต้องมีคุณ มบัติตามท่ีแพทย ภาประกา

กํา นดเป็นรายปี 
๑๑.๒ ระบุเกณฑ์และ ิธีการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม ร มท้ังการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
๑๑.๓ ระบุ “ ักยภาพการฝึกอบรม” อันได้แก่ จําน นผู้รับการฝึกอบรมทีแ่ผนงานฝึกอบรมของ ถาบัน

ฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละช้ัน โดยกํา นดเป็น ัด ่ นของจําน นอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบเต็ม
เ ลาในข้อ ๑๒ และทรัพยากรการฝึกอบรมของ าขาที่ใ ก้ารฝึกอบรมตามที่ระบุไ ้ในข้อ 0 

ในกรณีทีแ่ผนงานฝึกอบรมเป็นแบบที่มี ถาบันฝึกอบรม ลายแ ่งร มกัน ถาบันร่ มฝึกอบรม รือ
ถาบันฝึกอบรม มทบ ใ ้ใช้จําน นอาจารย์ของ ถาบันฝึกอบรมทุกแ ่งที่กํา นดในข้อ ๑๒ ในการคําน ณ 

และ าก ถาบนัฝึกอบรมใดมี ถานภาพเป็น ถาบันร่ มฝึกอบรม รือ ถาบันฝึกอบรม มทบใ แ้ก่ ลายแผน-



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๙ 

งานฝึกอบรมใน าขาเดีย กัน จําน นผู้รบัการฝึกอบรมที่จะปฏิบัติงานใน ถาบันฝึกอบรมแ ่งน้ันในแต่ละ ้ ง
เ ลาจะต้องไม่เกิน ักยภาพของ ถาบันฝึกอบรมน้ัน 
๑๒. คณาจารย์และบุคลากร นบั นนุการฝึกอบรม  

๑๒.๑ “อาจารย์ผู้รบัผิดชอบแผนงานฝึกอบรม” มายถึง อาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมที่มีภาระ-
น้าที่ในการบริ ารและพัฒนา ลัก ูตรและการเรียนการ อนการฝึกอบรม ต้ังแต่การ างแผน การค บคุม

คุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา ลัก ตูร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมต้องอยู่
ประจําแผนงานฝึกอบรมน้ันตลอดระยะเ ลาที่จัดการฝึกอบรม และจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึก-
อบรมเกินก ่า น่ึงแผนงานฝึกอบรมในเ ลาเดีย กันไม่ได้ ยกเ ้นแผนงานฝึกอบรมท่ีเป็น าขา ิชาเดีย กัน รือ
พ ุ ิทยาการ รือ ิทยาการ ใ ้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมได้อีก น่ึงแผนงานฝึกอบรม และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรม ามารถซ้ําได้ไม่เกิน ๒ คน 

ทั้งน้ีในแผนงานฝึกอบรมแต่ละแผน ต้องจัดใ ้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมที่มีค ามรู้และ
ทัก ะในการจัดการฝึกอบรมและประเมินผล ัมฤทธ์ิของผู้รับการฝึกอบรม และมีประ บการณ์ทํา ิจัย รือ
ประ บการณ์ประกอบ ิชาชีพใน าขา ิชาที่ฝึกอบรมมาแล้ ไม่น้อยก ่า ้าปี และมีค ามเข้าใจถึง ัตถุประ งค์
และเป้า มายของแผนงานฝึกอบรมน้ันเป็นอย่างดี อย่างน้อย ๑ คน  

๑๒.๒ “อาจารย์ประจําแผนงานฝกึอบรม” มายถึง อาจารย์ประจําที่มีคุณ ฒิุตรง รือ ัมพันธ์กับ าขา-
ิชาของ ลัก ูตรที่เปิดฝึกอบรม* ซึ่งมี น้าที่ อนและค้นค ้า ิจัยใน าขา ิชาดังกล่า  ทั้งน้ีอาจเป็นอาจารย์

ประจําแผนงานฝึกอบรม ลายแผนงานฝึกอบรมได้ในเ ลาเดีย กันก็ได้ แต่ต้องเป็นแผนงานฝึกอบรมที่อาจารย์
ผู้น้ันมีคุณ ุฒิตรง รือ ัมพันธ์กับ าขา ิชาของแผนงานฝึกอบรม 

๑๒.๓ จําน นและคณุ ุฒิอาจารยผ์ู้ใ ้การฝึกอบรม กํา นดอัตรา ่ นของอาจารย์ประจําแผนงานฝึก-
อบรมเต็มเ ลา รือเทียบเท่าทั้ง มดต่อผู้รับการฝึกอบรมแต่ละระดับเท่ากับ องต่อ น่ึง (๒ : ๑) เ ้นแต่ าขาที่
ต้องเร่งการผลิตใ ้ อดคล้องกับค ามจําเป็นในระบบ าธารณ ุขของประเท  ราช ิทยาลัยอาจแ ดงเ ตุผล
ค ามจําเป็นต่อแพทย ภาขอปรับอัตรา ่ นดังกล่า เป็นการช่ั ครา ได้ไม่เกินคร้ังละ า้ปี แต่ทั้งน้ีต้องมีจําน น
อาจารย์มากก ่าผู้รับการฝึกอบรมแต่ละระดับอย่างน้อย น่ึงคน 

กรณีจําเป็นต้องใ ้มีอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบบางเ ลาร่ มด้ ย ราช ิทยาลัยต้องระบุ
จําน นขั้นตํ่าของอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบเต็มเ ลาที่ ถาบนัฝึกอบรมจะต้องจัดใ ้มี ซึ่งต้องไม่-
น้อยก ่าร้อยละ ้า ิบของจําน นอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรม เพ่ือใ ้ ามารถติดตามค ามก้า น้าของ
ผู้รับการฝึกอบรมได้ และภาระงานใน าขานั้นของอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบบางเ ลาเมื่อร มกัน
ทั้ง มดจะต้องไม่น้อยก ่าภาระงานของจําน นอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมแบบเต็มเ ลาที่ต้องทดแทน 

ในกรณีทีแ่ผนงานฝึกอบรมเป็นแบบที่มี ถาบันร่ มฝึกอบรม รือมี ถาบนัฝึกอบรม มทบ ใ ้อนุโลม
ใช้ ลักเกณฑ์ที่กํา นดดังกล่า ํา รับการกํา นดจําน นอาจารย์ในแต่ละแผนงานฝึกอบรมน้ันได้ โดยทอน
เป็น ัด ่ นตามเ ลาที่ ถาบนัฝึกอบรมน้ันมี ่ นร่ มในการฝึกอบรม 
  

                                           
* ได้รับ นัง ืออนุมัติ รือ ุฒิบัตรแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาน้ัน รือ าขาที่ ิทยาลัยนั้นได้รับมอบ มายจาก

แพทย ภาใ ้ดําเนินการเก่ีย กับการฝึกอบรมและ อบเพ่ือเป็นผู้มีค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม รือ าขาและอนุ าขาที่ผู้
ได้รับ ุฒิบัตร รือ นัง ืออนุมัติ าขานั้นมี ิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อได้ตามเกณฑ์ ลัก ูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านที่
แพทย ภาเ ็นชอบ 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๑๐ 

๑๓. ทรัพยากรการฝึกอบรม การบริ ารกิจการ และการจัดการ 
 ระบุจําน นผู้ป่ ย ัตถการ และการบริบาลเ ชกรรม ร มท้ังทรัพยากรอื่นที่จําเป็นต่อการเรียนรู้และ
การฝึกทัก ะของผู้รับการฝึกอบรมแต่ละคนที่จะต้องปฏิบัติได้ตามข้ันขีดค าม ามารถอย่างน้อยขั้น ๓ ในทุก
กิจกรรม ิชาชีพที่เช่ือมั่นได้ 
๑๔. แน ทางการพฒันาคณาจารย์ ระบุแน ทางการพัฒนาอาจารย์ โดยจัดใ ้มี  

๑๔.๑ การปฐมนิเท แนะแน อาจารย์ใ ม ่ ใ ้มีค ามรู้และเข้าใจ ลัก ูตรที่เปิด อน กระบ นการแพทย-
า ตร ึก า นโยบายของราช ิทยาลัยและแพทย ภา  

๑๔.๒ การ ่งเ ริมอาจารย์ใ ้มีการเพ่ิมพูนค ามรู้ ร้างเ ริมประ บการณ์ใน าขาท่ีเก่ีย ข้อง เพ่ือ ่งเ ริม
การฝึกอบรม การ ิจัยอย่างต่อเน่ือง ใ ้การ นับ นุนการทํา ิจัย การฝึกอบรม ึก าดูงานทาง ิชาการและ
ิชาชีพ เข้าร่ มการประชุม ิชาการทั้งในประเท และต่างประเท   

๑๔.๓ การเ ริมทัก ะการจัดการเรียนการ อนและการประเมินผลใ ท้ัน มัย ตามกระบ นการแพทย-
า ตร ึก า 

๑๔.๔ ่ นร่ มในกิจกรรมบริการ ิชาการแก่ชุมชนที่เก่ีย ข้องกับการพัฒนาองค์ค ามรู้  
๑๔.๕ นับ นุนการจัดทําผลงานทาง ิชาการและ ิชาชีพ 

๑๕. การประเมินและการประกันคุณภาพ ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม และการทบท น/พัฒนาแผนงานฝึก-
อบรม  

แผนงานฝึกอบรมของ ถาบันฝึกอบรมต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิผูม้ี
ค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาต่างๆ โดยต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้า-
มายตั บ่งช้ีพ้ืนฐานทั้ง มดทุกเกณฑ์ที่แพทย ภากํา นด โดยอนุ ัติตามเกณฑ์มาตรฐานเ ชบัณฑิต ึก าของ
พันธ์แพทย า ตร ึก าโลก ฉบับปรับปรุง พ. . ๒๕๕๘ 

แผนงานฝึกอบรมอาจกํา นดตั บ่งช้ีเพ่ิมเติม ใ ้ อดคล้องกับพันธกิจและ ัตถุประ งค์ของแผนงาน
ฝึกอบรม รือกํา นดเป้า มายการดําเนินงานที่ ูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกํา นดไ ้ใน
รายละเอียดของ ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม  
๑๖. การนํามาตรฐานคณุ ุฒิผู้มีค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม ูก่ารปฏิบัติ  

ระบุข้อค รดําเนินการของ ถาบันฝึกอบรมท่ีประ งค์จะเปิด รือปรับปรุงแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร
ฝึกอบรมค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขานั้น โดยใ ้ ถาบันฝกึอบรมดําเนินการดังน้ี  

๑๖.๑ พิจารณาค ามพร้อมและ ักยภาพในการบริ ารจัดการฝึกอบรมตาม ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรมใน
ั ข้อต่างๆ ที่กํา นดในมาตรฐานคุณ ุฒิผูม้ีค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาน้ัน  

๑๖.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม ตามมาตรฐานคุณ ุฒิผูม้ีค ามรู้ค าม
ชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม ประกอบด้ ยกรรมการอย่างน้อย ๕ คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แผนงานฝึกอบรมและอาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรมอย่างน้อย ๒ คน และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรง-
คุณ ุฒิ รือผู้เช่ีย ชาญ รือเทียบเท่าใน าขานั้นอย่างน้อย ๒ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนา ลัก ูตร/แผนงานฝึก-
อบรมใ ้ อดคล้องกับมาตรฐานคุณ ุฒิผู้มีค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาน้ัน โดยมี
ั ข้อและรายละเอียดของ ลัก ูตรอย่างน้อยตามท่ีกํา นดไ ้ในผน ก ข.  

๑๖.๓ การพัฒนา ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรมตามข้อ ๑๖.๒ น้ัน ใน ั ข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาด-
ัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีกํ่า นดไ ้ในมาตรฐานคุณ ุฒิผู้มีค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ

ิชาชีพเ ชกรรมแล้  ถาบัน/แผนงานฝกึอบรมอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่ง ถาบัน/แผนงานฝึก-
อบรมต้องการใ ้แพทย์เฉพาะทางที่ ําเร็จการฝึกอบรมจาก ถาบัน/แผนงานฝึกอบรมน้ันมีคุณลัก ณะเด่น



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๑๑ 

รือพิเ ก ่าแพทย์เฉพาะทางในระดับคุณ ุฒิและ าขาเดีย กันของ ถาบัน/แผนงานฝึกอบรมอ่ืน เพ่ือใ ้
เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของ ถาบัน/แผนงานฝึกอบรม และเป็นที่ นใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน ลัก-
ูตรของ ถาบัน/แผนงานฝึกอบรมน้ัน โดยใ ้แ ดงแผนที่การกระจายค ามรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการ

เรียนรู้จาก ลกั ูตร ู่รายกิจกรรม ิชาชีพที่เช่ือมั่นได้และขั้นขีดค าม ามารถของแพทย์เฉพาะทาง าขาน้ัน 
(curriculum mapping) เพ่ือใ ้เ ็น ่าแต่ละรายกิจกรรมใน ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรมมีค ามรับผิดชอบ
ลัก รือค ามรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง  

๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายกิจกรรมตามที่กํา นดไ ้ใน ลัก ูตร โดยมี ั ข้ออย่างน้อยตามแบบที่
คณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านกํา นด (รายละเอียดของรายกิจกรรม) พร้อมทั้งแ ดง
ใ ้เ ็น ่า แต่ละรายกิจกรรมจะทําใ ้เกิดผลการเรียนรูท้ี่คาด ังในเรื่องใดบ้าง ถาบัน/แผนงานฝกึอบรมต้อง
มอบ มายใ ้ภาค ิชา/กลุ่มงานจัดทํารายละเอียดของรายกิจกรรมทุกรายกิจกรรม ใ ้เ ร็จเรียบร้อยก่อนการ
เปิดฝึกอบรมในแต่ละระดับใ ้ครบทุกรายกิจกรรม 

๑๖.๕ ถาบันฝึกอบรมต้องเ นอรายละเอียดของ ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม ซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้อง ม-
บูรณ์แล้ ต่อราช ิทยาลัยที่แพทย ภามอบ มายใ ้กํากับดูแลการฝึกอบรม าขาน้ันพิจารณาอนุมัติก่อน แล้
เ นอต่อใ ้แพทย ภาเ ็นชอบก่อนเปิดการฝึกอบรม โดยราช ิทยาลัยน้ันค รกํา นดระบบและกลไกการจัด-
ทําและการอนุมัติรายละเอียดของ ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม และรายละเอียดของรายกิจกรรมใ ้ชัดเจน  

๑๖.๖ เมื่อราช ิทยาลัยอนุมัติและแพทย ภาใ ้ค ามเ ็นชอบ ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรมตามข้อ ๑๖.๕ 
แล้  ใ ้มอบ มายอาจารย์ผู้ อนแต่ละรายกิจกรรมดําเนินการจัดการเรียนการ อนตามกลยุทธ์การฝึกอบรม 
และการประเมินผลทีกํ่า นดไ ้ในรายละเอียดของ ลัก ูตร/แผนงานฝกึอบรม และรายละเอียดของราย ิชา 
ใ ้บรรลมุาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาด ังของ าขาน้ัน  

๑๖.๗ เมื่อ ิ้น ุดการฝึกอบรม การประเมินผล และการท น อบผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับแล้  ใ ้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายกิจกรรม ซึ่งร มถึงการประเมินผล
และการท น อบผลการฝึกอบรมในรายกิจกรรมที่ตนรับผดิชอบพร้อมปัญ า/อุป รรค และข้อเ นอแนะเพ่ือ-
ใ ้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบแผนงานฝึกอบรมประม ล/ ิเคราะ ์ประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ ลัก ตูรในภาพร มประจําปีการฝึกอบรมเมื่อ ิ้นปีการฝึกอบรม โดยมี ั -
ข้ออย่างน้อยตามแบบ มค .๓ (รายงานผลการดําเนินการของ ลัก ูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์การฝึกอบรม กลยุทธ์การประเมินผล และแก้ไขปัญ าอุป รรคที่เกิดขึน้ และ ากจําเป็นจะต้อง
ปรับปรุง ลัก ตูร/แผนงานฝกึอบรม รือการจัดการฝึกอบรมก็ ามารถกระทําได้ 

๑๖.๘ เมื่อครบรอบ ลัก ูตร ใ ้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ ลัก ูตร โดยมี ั ข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มค .๓ (รายงานผลการดําเนินการของ ลัก ูตร) เช่นเดีย กับการรายงานผลการดําเนินการของ ลัก ูตร
ในแต่ละปีการฝึกอบรม และ ิเคราะ ์ประ ิทธิภาพและประ ิทธิผลของการบริ ารจัดการ ลัก ูตรในภาพร ม 
่าผู้รับการฝึกอบรมบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีคาด ังไ ้ รือไม่ ร มทั้งใ ้นําผลการ ิเคราะ ์มาปรับ-

ปรุงและพัฒนา ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม และ/ รือการดําเนินการของ ลัก ูตรต่อไป 
๑๗. การเผยแพร่ ลัก ูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิ 
 นอกจากการดําเนินการตามข้อ ๙ แ ่งประกา แพทย ภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค าม
ชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ แล้  อย่างน้อยใ ้ประกา ใน website ของราช ิทยาลัย
ที่กํากับดูแลการฝึกอบรม าขาน้ัน โดยอาจดําเนินการโดยอนุโลมตามประกา กระทร ง ึก าธิการ เรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ พ. . ๒๕๕๒ และประกา คณะกรรมการการอุดม ึก า เรื่องแน -
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิระดับอุดม ึก าแ ่งชาติ พ. . ๒๕๕๒ ก็ได้ 
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ผน ก ข. แน ทางการจัดทาํแผนงานฝึกอบรม รายละเอียดของ ลัก ูตร รายละเอียดของกิจกรรม  
และการจัดประ บการณ์การเรียนรู้ของ ถาบันฝึกอบรม 

------------------------------------------------------ 
อนุ นธิจากข้อ ๗ แ ่งประกา แพทย ภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการ

ประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ ใ ้ ถาบันฝึกอบรมจัดใ ้มีการพัฒนา รือปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนงานฝึกอบรมตามกรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม (มค .๑) 
ของ าขาที่ดําเนินการฝึกอบรมแต่ละ าขา โดยจัดทํารายละเอียดของ ลัก ูตร รายละเอียดของกิจกรรม และ
ประ บการณ์การเรียนรู้ (มค .๒) โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
๑. ราช ิทยาลัยที่กํากับดูแล 

ระบุช่ือราช ิทยาลัยที่แพทย ภามอบ มายใ ้เป็นผู้รับผดิชอบดูแลการฝึกอบรม 
๒. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม 

ต้องมีการระบุพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมเป็นลายลัก ณ์อัก ร และเผยแพร่พันธกิจของแผนงาน
ฝึกอบรมน้ันไปยังภาค ุขภาพที่เก่ีย ข้องใ ้รับทราบโดยทั่ กัน ทั้งน้ีพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของค ามต้องการของชุมชนและ ังคม ค ามต้องการของระบบ ุขภาพ และค ามรับผิดชอบอ่ืนทาง
ังคมตามค ามเ มาะ ม โดยผู้มี ่ นได้เ ียและตั แทนผู้รับการฝึกอบรมต้องมีบทบาทในการกํา นดพันธกิจ

ของแผนงานฝึกอบรมน้ันด้ ย 
พันธกิจของแผนงานฝึกอบรมดังกล่า  ค รประกอบด้ ยค ามมุ่ง มายพ้ืนฐานในการจัดต้ังแผนงาน

ฝึกอบรมที่จะดําเนินการ ลัก ูตรในระยะยา  ขอบเขตที่แผนงานฝกึอบรมน้ันจะดําเนินการ (domain) 
ผลิตผล ลักของแผนงานฝึกอบรมน้ัน (products) ชุมชน รือ ังคมทีจ่ะเป็นผู้ใช้ผลผลิตน้ัน (customers) 
ถานที่ รือพ้ืนที่ที่จะดําเนินการฝึกอบรม (location) โดยถ้อยแถลงพันธกิจ (mission statement) ค ร
ื่อ ารใ ผู้้มี ่ นได้เ ีย ลักทราบถึงปรัชญา (philosophy) และแน ทางในการบริ ารของแผนงานฝึกอบรม 

เพ่ือผู้มี ่ นได้เ ีย ลักจะ ามารถดําเนินการได้ อดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมดังกล่า  
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรมใ ผู้้รบัการฝึกอบรม ามารถดูแลผูป่้ ยได้อย่างเ มาะ ม มี

ประ ิทธิภาพ มีค ามเอ้ืออาทรและใ ่ใจในค ามปลอดภัย เพ่ือการแก้ไขปัญ าและ ร้างเ ริม ุขภาพของ
ประชาชน โดยยึดถือผู้ป่ ยเป็น ูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์ร ม และมี ภาพแ ดล้อมการทํางานที่
เ มาะ มเพ่ือธํารง ุขภาพของผู้รับการฝึกอบรมด้ ย 
๓. ผล มัฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม 

แผนงานฝึกอบรมต้องกํา นดผล มัฤทธ์ิ/ขั้นขีดค าม ามารถระ ่างการฝึกอบรมท่ีประ งค์ (in-
tended learning outcomes/milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นทั้ง ๖ ด้านดังต่อไปน้ี 

๓.๑ การบริบาลผู้ป่ ย (patient care) ได้แก่ การบริบาลโดยใช้ผู้ป่ ยเป็น ูนย์กลางบนพ้ืนฐานของ
การดูแลแบบองค์ร ม คํานึงถึงประ ิทธิภาพและค ามปลอดภัย ร มทั้ง ามารถปฏิบัติงานใน าขานั้นได้ด้ ย
ตนเองโดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล 

๓.๒ ค ามรู้และทัก ะ ัตถการเ ชกรรม (medical knowledge & procedural skills) ามารถทํา
เ ชปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมและเ มาะ มกับบริบทของ าขา ิชาที่เข้ารับการฝึกอบรม 

๓.๓ ทัก ะระ ่างบุคคลและการ ื่อ าร (interpersonal and communication skills)  
๓.๔ การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement) 

โดย ามารถปฏิบัติงานแบบ ิชาชีพ รือเป็นทีมได้ 
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๓.๕ ค าม ามารถในการทํางานตาม ลัก ิชาชีพนิยม (professionalism) ร มท้ังคุณลัก ณะของ
ค ามเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชี ิต (continue medical education) รือการพัฒนา ิชาชีพต่อเน่ือง (continue 
professional development) 

๓.๖ การทําเ ชปฏิบัติใ ้ อดคล้องกับระบบ ุขภาพ (systems-based practice) มีค ามรู้ค าม
เข้าใจเก่ีย กับระบบ ุขภาพของประเท  ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรัก าผู้ป่ ย ร มท้ังการใช้ทรัพยากร
ุขภาพอย่างเ มาะ ม 

ทั้งน้ีในการกํา นดผล ัมฤทธ์ิการฝึกอบรมที่พึงประ งค์ของแผนงานฝึกอบรมต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปน้ี 
(๑) ผล มัฤทธ์ิการ ึก าทั้งด้านค ามรู้ ทัก ะ และเจตคติ 
(๒) พ้ืนฐานที่เ มาะ ม ํา รับการประกอบ ิชาชีพ รือการฝึกอบรมเฉพาะ าขาต่อในอนาคต 
(๓) บทบาทอนาคตในภาค ุขภาพ 
(๔) ค ามมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชี ิต 
(๕) ค ามต้องการด้าน ุขภาพของชุมชน ระบบ ุขภาพ และค ามรับผิดชอบด้านอ่ืนที่เก่ีย ข้อง 
(๖) พฤติกรรมแ ่ง ิชาชีพ 
(๗) องค์ประกอบทั่ ไปและองค์ประกอบจําเพาะของ าขา ิชา 
(๘) พฤติกรรมที่เ มาะ มต่อผู้ป่ ยและญาติ รุน่พ่ี รุ่นน้อง อาจารย์ และเพ่ือนร่ มงานใน ิชาชีพ

ุขภาพต่างๆ 
๔. แผนงานฝึกอบรม 

๔.๑ ิธีการใ ้การฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุ ิธีการฝึกอบรม ลักที่จัดใ แ้ก่ผูร้ับการฝึก-
อบรมเพ่ือใ ้ได้ประ บการณ์การเรียนรู้ที่ อดคล้องกับผล ัมฤทธ์ิการฝกึอบรมท่ีพึงประ งค์ ทั้งภาคทฤ ฎี
และภาคปฏิบัติ เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มี ่ นร่ มในการ
บริบาลและรับผิดชอบผู้ป่ ย คํานึงถึง ักยภาพและการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม (trainee-centered) มี
การบูรณาการภาคทฤ ฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่ ยอย่างเ มาะ ม โดยใ ้
ระบุ ิธีการฝึกอบรม และเป้าประ งค์ ลักในแต่ละช่ ง รือระดับ (milestone) ของการฝึกอบรม มีการ
ติดตามตร จ อบ กํากับดูแล (supervision) และใ ้ข้อมลูป้อนกลับ (feedback) อย่าง ม่ําเ มอ 

๔.๒ เนื้อ าการฝึกอบรม ( ลัก ตูร): เน้ือ าการฝึกอบรม/ ลกั ูตร ต้องครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 
(๑) พ้ืนฐานค ามรู้ด้านชี ิทยาการแพทย์ ด้าน ิทยา า ตร์คลินิก ังคมและพฤติกรรม า ตร์ 

เ ช า ตร์ป้องกัน ร มทั้งโรค รือภา ะของผู้ป่ ยและ ัตถการท่ีจําเป็นใน าขานั้น 
(๒) การตัด ินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่าง มเ ตุผล 
(๓) ทัก ะการ ื่อ าร 
(๔) เ ชจริย า ตร์ 
(๕) การ าธารณ ุข และระบบบริการ ุขภาพ 
(๖) กฎ มายการแพทย์และนิติเ ช ิทยา 
(๗) ลักการบริ ารจัดการ 
(๘) ค ามปลอดภัยของผู้ป่ ย 
(๙) การดูแลตนเองของแพทย์ 
(๑๐) การเก่ีย เน่ืองกับการแพทย์เ ริม (complementary medicine) 
(๑๑) พ้ืนฐานและระเบียบ ิจัยทางการแพทย์ ทั้งการ ิจัยทางคลินิกและระบาด ิทยาคลินิก 
(๑๒) เ ช า ตร์อิง ลักฐานประจัก ์ 
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๔.๓ จําน นระดับชั้นการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมจะต้องระบุจําน นระดับช้ันของการฝึกอบรม 
โดย น่ึงระดับช้ันเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเ ลาไม่น้อยก ่า น่ึงปี ทั้งน้ี าขาประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมี
ระดับช้ันไม่น้อยก ่า ามระดับช้ัน, และอนุ าขาประเภทที่ ๓ ต้องมีระดับช้ันไม่น้อยก ่า องระดับช้ัน 

๔.๔ การบริ ารกิจการและการจัดการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องมีคณะกรรมการซึ่งมี น้าที่
รับผิดชอบและอํานาจในการบริ าร การจัดการ การประ านงาน และการประเมินผล ํา รับแต่ละขั้นตอน
ของการฝึกอบรม ร มถึงการใ ้ผู้มี ่ นได้เ ียที่เ มาะ มมี ่ นร่ มในการ างแผนฝึกอบรม 

ั น้าแผนงานฝึกอบรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมต้องมีประ บการณ์ในการปฏิบัติงาน
ใน าขาน้ันมาแล้ ไม่น้อยก ่า ้าปี และได้รับการรับรองจากราช ิทยาลัยที่กํากับดูแล 

๔.๕ ภาพการปฏิบัติงาน แผนงานฝึกอบรมต้องจัดใ ้ผูร้ับการฝึกอบรมเข้าร่ มกิจกรรม ิชาการ 
(ร มถึงการอยู่เ ร) ที่เก่ีย ขอ้งกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกา ใ ้ชัดเจนเรื่องเง่ือนไขงานบริการ
และค ามรับผดิชอบของผู้รับการฝึกอบรม มีการกํา นดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีทีผู่้รับการฝึกอบรมมีการ
ลาพัก (เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่ ย การเกณฑ์ท าร การถูกเรียกฝึกกําลัง ํารอง การ ึก าดูงานนอก
แผนงานฝึกอบรม) จัดใ ม้ีค่าตอบแทนผู้รับการฝึกอบรมอย่างเ มาะ มกับตําแ น่งและงานที่ได้รับมอบ มาย 
และค รมีการระบุช่ั โมงการทํางานที่เ มาะ ม 

๔.๖ การ ัดและประเมินผล การ ัดและประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม ประกอบด้ ย 
(๑) การ ัดและประเมินผลระ า่งการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับช้ัน แผนงานฝึกอบรมต้อง

กํา นดและดําเนินการ ัดและประเมินผลผูร้ับการฝึกอบรมที่ชัดเจน อดคล้องกับผล ัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่พึง
ประ งค์ ครอบคลุมทั้งด้านค ามรู้ ทัก ะ และเจตคติ กํา นด ิธีและรูปแบบการ ัดและประเมินผลที่
เ มาะ ม จดัใ ้มีการ ัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรมเมื่อ ิ้น ุดการฝึกอบรมในแต่ละ
ระดับช้ัน เพ่ือ ่งเ ริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม รือเพ่ือการเลื่อนระดับช้ัน ระบุเกณฑ์การ
ผ่านการ อบ รือการประเมินแบบอ่ืนที่ชัดเจน ร มถึงจําน นคร้ังที่อนุญาตใ ้ อบแก้ตั  มีการใ ้ข้อมลู
ป้อนกลับแก่ผูร้ับการฝึกอบรมอย่างทันกาล จําเพาะ รา้ง รรค์ และเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของผลการ ัดและ
ประเมินผล นอกจากน้ีแผนงานฝึกอบรมต้องจัดใ ้มีระบบอุทธรณ์ผลการ ัดและประเมินผล แผนงานฝึกอบรม
ต้องกํา นดเกณฑ์การเลื่อนระดับช้ันและเกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของผูร้ับการฝึกอบรมใ ้ชัดเจนและแจ้งใ ้
ผู้รับการฝึกอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม 

(๒) การ ัดและประเมินผลเพ่ือ ุฒิบัตรฯ ราช ิทยาลัยที่แพทย ภามอบ มายใ ้เป็นผูร้ับผิดชอบ
ดูแลการฝึกอบรมจะต้องระบุคุณ มบัติของผู้มี ิทธ์ิเข้ารับการ อบเพ่ือ ุฒิบัตร ิธีการ ัดและประเมินผล และ
เกณฑ์การตัด ิน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับแพทย ภา ่าด้ ย ลักเกณฑ์การออก นัง ืออนุมัติและ ุฒิบัตร
เพ่ือแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม 
๕. การรับและคัดเลือกผูร้ับการฝึกอบรม 

แผนงานฝึกอบรมต้องกํา นดและดําเนินนโยบายการรับและคัดเลือกผู้รบัการฝึกอบรมท่ีชัดเจน โดย
ต้อง อดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม กระบ นการคัดเลือกต้องมีค ามโปร่งใ และยุติธรรม 

๕.๑ คุณ มบัติของผู้รับการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุคุณ มบัติของผู้รับการฝึกอบรมใ ้
ชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับและประกา ของแพทย ภา 

๕.๒ จําน นผู้รบัการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุจําน นผู้รับการฝึกอบรมท่ีแผนงานฝึกอบรม
ามารถรับได้ทั้ง มด รือเรียก ่า ักยภาพในการฝึกอบรม ของแผนงานฝึกอบรมน้ัน โดยใ ้พิจารณากํา นด

เป็น ัด ่ นของจําน นอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมแบบเต็มเ ลา รือเทียบเท่า และปริมาณงานบริการของ าขา
ที่ใ ้การฝึกอบรมตามที่ระบุไ ้ 
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กรณีแผนงานฝึกอบรมจําเป็นต้องจัดใ ้มีอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเ ลาด้ ย ใ ้
ใช้ ลักเกณฑ์ในการคําน ณตามท่ีกํา นดใน ๖. 
๖. อาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรม 

กํา นดอัตรา ่ นของอาจารย์เต็มเ ลา รือเทียบเท่าทั้ง มด ต่อ ผู้รบัการฝึกอบรมแต่ละระดับช้ัน 
เท่ากับ องต่อ น่ึง (๒ : ๑) เ ้นแต่ าขาที่ต้องเร่งการผลิตใ ้ อดคล้องกับค ามต้องการของระบบ าธารณ ุข
ของประเท  อาจแ ดงเ ตุผลค ามจําเป็นต่อแพทย ภาเพ่ือขออนุมัติปรับอัตรา ่ นดังกล่า เป็นการช่ั ครา
ได้ไม่เกินครั้งละ ้าปี 

ถาบันฝึกอบรมต้องกํา นดและดําเนินนโยบายการ รร าและคัดเลือกอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมใ ้
อดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม โดยต้องระบุคุณ มบัติของอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมท่ีชัดเจนใ ้

ครอบคลุมค ามรู้ค ามชํานาญที่ต้องการ คุณ มบัติทาง ิชาการ ค ามเป็นครู และค ามชํานาญทางเ ชกรรม 
ร มทั้งต้องระบุ น้าที่ค ามรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และ มดุลระ ่างงานด้านการ ึก า การ ิจัย 
และการบริบาลเ ชกรรม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรม ร มทั้งเกณฑ์จําน นขั้นตํ่าของอาจารย์ผู้ใ ้
การฝึกอบรมทีแ่ผนงานฝึกอบรมจะต้องมีก่อนขอเปิดเป็นแผนงานฝึกอบรม ใ ้เป็นไปตามที่เกณฑ์ ลกั ูตรแต่
ละ าขาน้ันกํา นดไ ้แต่ต้องไม่น้อยก ่า ๒ คน ากจําเป็นต้องใ ้มีอาจารย์ผู้ใ ้การฝกึอบรมแบบไมเ่ต็มเ ลา
ร่ มด้ ย แผนงานฝึกอบรมจะต้องระบุจําน นขั้นตํ่าของอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมแบบเต็มเ ลาที่แผนงานฝึก-
อบรมจะต้องจัดใ ้มี ซึ่งจะต้องไม่น้อยก ่าร้อยละ ๕๐ ของจําน นอาจารย์ผู้ใ ้การฝกึอบรม เพ่ือใ ้ ามารถ
ติดตามค ามก้า น้าของผู้รับการฝึกอบรมได้ และภาระงานใน าขานั้นของอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมแบบ 
ไม่เต็มเ ลาเมื่อร มกันทั้ง มดแล้  จะต้องไม่น้อยก ่าภาระงานของจําน นอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมแบบเต็ม
เ ลาที่ต้องทดแทน 

ในกรณีทีแ่ผนงานฝึกอบรมเป็นแบบที่มี ถาบันร่ มฝึกอบรม รือมี ถาบันฝึกอบรม มทบ อนุโลมใ ้
ใช้ ลักเกณฑ์ที่กํา นดดังกล่า ํา รับการกํา นดจําน นอาจารย์ในแต่ละแผนงานฝึกอบรม โดยทอนเป็น ัด-
่ นตามเ ลาที่แผนงานฝึกอบรมน้ัน มี ่ นร่ มในการฝึกอบรม 

อาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมต้องมีเ ลาเพียงพอ ํา รับการใ ก้ารฝึกอบรม ใ ้คําปรึก า ใ ้การกํากับ
ดูแล และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้งทางด้านการบริบาลเ ชกรรมและด้านแพทย า ตร ึก า โดย
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดใ ้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 
๗. ทรัพยากรทางการ ึก า  

แผนงานฝึกอบรมต้องกํา นดและดําเนินนโยบายเกี่ย กับทรัพยากรการ ึก าใ ้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปน้ี 

๗.๑ ถานที่และโอกา ในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤ ฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแ ล่งข้อมูลทาง ิชาการ
ที่ทัน มัย ามารถใช้ระบบเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ ํา รับฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติ และมี ิ่งแ ดล้อมทางการ ึก าที่ปลอดภัย 

๗.๒ การคัดเลือกและรับรองการเป็น ถานที่ ํา รับการฝึกอบรม มีจําน นผู้ป่ ยเพียงพอและชนิดของ
ผู้ป่ ย ลาก ลาย อดคล้องกับผล ัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ที่คาด ัง ทั้งผู้ป่ ยนอก ผู้ป่ ยใน และผูป่้ ยนอก
เ ลาทําการ การเข้าถึง ิ่งอําน ยค าม ะด กทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียง ํา รับ นับ นุน
การเรียนรู้ 

๗.๓ ื่ออิเล็กทรอนิก ์ ํา รับการเรียนรู้ที่ผู้รับการฝึกอบรม ามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยี าร-
นเท และการ ื่อ ารใ ้เป็น ่ น น่ึงของการฝึกอบรมอย่างมีประ ิทธิภาพและถูก ลักจริยธรรม 
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๗.๔ การจัดประ บการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่ มกับผู้ร่ มงานและบุคลากร ิชาชีพอ่ืน 
๗.๕ ค ามรู้และการประยุกต์ค ามรู้พ้ืนฐานและกระบ นการทาง ิทยา า ตร์ใน าขา ิชาที่ฝึกอบรม 

มีการบูรณาการและ มดุลระ ่างการฝึกอบรมกับการ ิจัยอย่างเพียงพอ 
๗.๖ การนําค ามเช่ีย ชาญทางแพทย า ตร ึก ามาใช้ในการจัดทําแผนฝึกอบรม การดําเนินการฝึก-

อบรม การประเมินการฝึกอบรม 
๗.๗ การฝึกอบรมใน ถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเท ตามที่ระบุไ ้ใน ลัก ูตร ตลอดจนระบบการ

โอนผลการฝึกอบรม 
๘. การประเมินแผนงานฝึกอบรม  

แผนงานฝึกอบรมต้องกํากับดูแลการฝึกอบรมใ ้เป็นไปตามแผนงานฝึกอบรมเป็นประจํา มีกลไกใน
การประเมิน ลัก ูตรและนําไปใช้ได้จริง ทั้งน้ีการประเมินแผนงานฝึกอบรม ต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปน้ี 

๘.๑ พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม 
๘.๒ ผล มัฤทธ์ิการเรียนรู้ที่พึงประ งค์ 
๘.๓ แผนฝึกอบรม 
๘.๔ ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนฝึกอบรม 
๘.๕ การ ัดและประเมินผล 
๘.๖ พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
๘.๗ ทรัพยากรทางการ ึก า 
๘.๘ คุณ มบัติของอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรม 
๘.๙ ค าม ัมพันธ์ระ ่างนโยบายการรับ มัครผู้รับการฝึกอบรมและค ามต้องการของระบบ ุขภาพ 
๘.๑๐ แผนงานฝึกอบรมร่ ม/ มทบ 
๘.๑๑ ข้อค รปรับปรุง 

แผนงานฝึกอบรมต้องแ ง าข้อมูลป้อนกลับเก่ีย กับการฝึกอบรม/ ลกั ูตร จากผูใ้ ้การฝึกอบรม 
ผู้รับการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มี ่ นได้เ ีย ลัก ร มถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเก่ีย กับค าม ามารถในการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ ําเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/ ลัก ูตร 
๙. การทบท นและการพัฒนา 

แผนงานฝึกอบรม ต้องจัดใ ม้ีการทบท นและพัฒนาคุณภาพของ ลัก ูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ อย่าง
น้อยทุก ้าปี ปรับปรุงกระบ นการ โครง ร้าง เน้ือ า ผล ัมฤทธ์ิ และ มรรถนะของผู้ ําเร็จการฝึกอบรม 
ร มถึงการ ัดและการประเมินผล และ ภาพแ ดล้อมในการฝึกอบรม ใ ้ทัน มัยอยู่เ มอ ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ตร จพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้งผลการทบท น และพัฒนาใ ้แพทย ภารับทราบ 
๑๐. การบริ ารกิจการและธุรการ 

๑๐.๑ แผนงานฝึกอบรมต้องบริ ารจัดการ ลัก ูตรใ ้ อดคล้องกับกฎระเบียบที่กํา นดไ ้ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การรับ มัครผูร้ับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจําน นทีร่ับ) กระบ นการฝึกอบรม การ ัดและ
ประเมินผล และผล มัฤทธ์ิของการฝึกอบรมที่พึงประ งค์ การออกเอก ารที่แ ดงถึงการ ําเร็จการฝึกอบรม
ในแต่ละระดับ รือ ลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืนๆที่ ามารถใช้เป็น ลักฐานแ ดงการผ่านการฝึกอบรมใน
ระดับน้ันได้ทั้งในประเท และต่างประเท  

๑๐.๒ แผนงานฝึกอบรมต้องกํา นด น้าที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริ ารจัดการงบประมาณของ
แผนงานฝึกอบรม ใ ้ อดคลอ้งกับค ามจําเป็นด้านการฝึกอบรม 
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๑๐.๓ แผนงานฝึกอบรมต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งมีค ามรู้ค าม ามารถที่เ มาะ มเพ่ือ
นับ นุนการดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนที่เก่ีย ข้อง การบริ ารจัดการที่ดี และการใช้

ทรัพยากรได้อย่างเ มาะ ม 
๑๐.๔ แผนงานฝึกอบรมต้องจัดใ ้มี าขาค ามเช่ีย ชาญทางการแพทย์และ น่ ยงาน นับ นุนด้านอ่ืน 

ที่เก่ีย ข้องอย่างครบถ้ น อดคล้องกับข้อบังคับและประกา ของแพทย ภาในการเปิดการฝึกอบรม 
๑๑. การประกันคณุภาพการฝึกอบรม  

แผนงานฝึกอบรมต้องจัดใ ้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ถาบันฝึกอบรมเป็นประจํา 
ร มทั้งมีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมโดยราช ิทยาลัยที่กํากับดูแลการฝึกอบรม าขาน้ันตามระบบ กลไก 
และเกณฑ์ทีแ่พทย ภากํา นด อย่างน้อยทุก ๕ ปี  
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ผน ก ค. เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชพีเ ชกรรม (มค .๓)  
-------------------------------------------------------------------- 

 เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรมค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม เป็นเกณฑ์ในการ
ขอเปิดดําเนินการ รือปรับปรุง ลัก ูตรและแผนงานฝึกอบรมค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ช-
กรรม าขาต่างๆ และรับรอง ถาบันฝึกอบรมท่ีผลิตแพทย์เฉพาะทาง ที่พัฒนาขึ้นโดยอนุ ัติตามเกณฑ์มาตร-
ฐานเ ชบัณฑิต ึก าของ พันธ์แพทย า ตร ึก าโลก ฉบับปรับปรุง พ. . ๒๕๕๘ (Postgraduate Medi-
cal Education WFME Global Standards for Quality Improvement: the 2015 Revision) ร่ มกับ
เกณฑ์ ่าด้ ยการการขอเปิดดําเนินการ/ปรับปรุง ลัก ูตรและแผนงานฝึกอบรม ตามประกา  และผ่านการ
พิจารณาทบท นของผู้ทรงคุณ ุฒิ ถาบันฝึกอบรม และราช ิทยาลัยต่างๆ 
 ในผน กน้ี 

“องค์ประกอบ” คือ ่ นประกอบก ้างๆ ของโครง ร้าง กระบ นการ และผล มัฤทธ์ิของการฝึก-
อบรมค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม มี ๙ องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๑ พันธกิจและผล ัมฤทธ์ิ 
องค์ประกอบที่ ๒ แผนงานฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๔ ผู้รับการฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๕ อาจารย์/ผู้ใ ้การฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๖ ทรัพยากรการฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๗ การประเมินแผนงานฝึกอบรม 
องค์ประกอบที่ ๘ การบริ ารกิจการและธุรการ 
องค์ประกอบที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพต่อเน่ือง 

“อนุประกอบ” คือแง่มุมทีจํ่าเพาะภายในองค์ประกอบ ลัก ซึ่งจะมีค าม อดคล้องกับตั ช้ี ัดของ
การดําเนินการ 

“ข้อมาตรฐาน” มายถึง ข้อกํา นดมาตรฐานพ้ืนฐานทีต้่องบรรลุโดยแผนงานฝึกอบรมของ ถาบัน
ฝึกอบรมทุกแ ่ง ซึ่งต้องแ ดงใ ้เ ็นในระ ่างการตร จประเมิน กํา นดโดยมีคํา ่า“ต้อง” และใช้อัก ร “ม” 
นํา น้า มายเลขข้อ 
 “ข้อพัฒนาคณุภาพ” มายถึง ข้อกํา นดเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรม ซึ่ง อดคล้องกับ 
ฉันทมติจากนานาประเท ่าเป็นแน ทางปฏิบัติที่ดีที่ ุด ํา รับแผนงานฝึกอบรม การบรรลุผล รอืค ามคิด
ริเริ่มในการที่จะบรรลุผลน้ันค รได้รับการบันทึกเอาไ ้โดย ถาบันฝกึอบรม การบรรลขุอ้พัฒนาดังกล่า น้ีแตก-
ต่างไปตามช่ งของการพัฒนา ทรัพยากร และนโยบายการ ึก าของ ถาบันฝึกอบรมแต่ละแ ่ง ซึ่งแม้กระทั่ง
ถาบันฝึกอบรมท่ีพัฒนามากที่ ุดก็ยังอาจไม่ ามารถปฏิบัติตามข้อมาตรฐานเ ล่าน้ีได้ทั้ง มด กํา นดโดยมีคํา
่า“ค ร” และใช้อัก ร “พ” นํา น้า มายเลขข้อ 

 “ ถาบนัฝึกอบรม” มายค าม ่า ถาบันทางการแพทย์ที่ทําการฝึกอบรมค ามรู้ค ามชํานาญใน
การประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาต่างๆ ที่แพทย ภารบัรองตามมาตรา ๘ (๕) แ ่งพระราชบัญญัติ ิชาชีพ 
เ ชกรรม พ. . ๒๕๒๕  
 “แผนงานฝึกอบรม” มายค าม ่า แผนที่ างไ ้เป็นแน ในการดําเนินการฝึกอบรมค ามรู้ค าม-
ชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรมแต่ละ าขาของ ถาบันฝึกอบรมแต่ละแ ่ง ซึ่งแพทย ภารับรองใ ้
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ดําเนินการ ลัก ูตรตามมาตรา ๘ (๔) แ ่งพระราชบัญญัติ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๒๕ เพ่ือการฝึกอบรม
ค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม าขาน้ัน 
 

องค์ประกอบที่ ๑: พันธกิจและผล ัมฤทธิ ์
 
อนุประกอบท่ี ๑.๑ พนัธกิจ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๑.๑.๑ มีพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตรแ ดงเป็นลายลัก ณ์อัก ร 
ม๑.๑.๒ เผยแพร่พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตรไปยัง ่ นงาน ุขภาพที่เก่ีย ข้องใ ้รับทราบโดย

ทั่ กัน 
 

ทั้งน้ี พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตรดังกล่า “ต้อง”อยู่บนพ้ืนฐานข้อกํา นด ดังต่อไปน้ี 
ม๑.๑.๓ คํานึงถึงค ามต้องการด้าน ุขภาพของชุมชนและ ังคม 
ม๑.๑.๔  ค ามต้องการของระบบบริการ ุขภาพ 
ม๑.๑.๕  มุมมองอ่ืนด้านค ามรับผิดชอบทาง ังคมตามค ามเ มาะ ม 

 

และโครงร่างของแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตรต้องประกอบด้ ยภาคทฤ ฎีและภาคปฏิบัติ โดย“ต้อง”
เน้นภาคปฏิบัติเพ่ือที่จะผลิตแพทย์ผู้มคี ามรู้ค ามชํานาญใน าขาน้ันที่มีคุณ มบัติ ต่อไปน้ี 
ม ๑.๑.๖  มีค ามรู้ค าม ามารถในเ ชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเ มาะ มกับบริบทของ าขา ิชาที่เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
ม๑.๑.๗  มีค าม ามารถในการทํางานตาม ลัก ิชาชีพนิยม 
ม๑.๑.๘  ามารถปฏิบัติงานได้ด้ ยตนเองอย่างเต็มตั โดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล 
ม๑.๑.๙  ามารถปฏิบัติงานแบบ ิชาชีพ รือเป็นทีมได้ 
ม๑.๑.๑๐  มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชี ิต เข้าร่ มในกิจกรรมการ ึก าต่อเน่ือง (CME) 

รือการพัฒนา ิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (CPD) 
ม๑.๑.๑๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าผู้รับการฝึกอบรม ามารถดูแลรัก าผู้ป่ ยได้อย่างเ มาะ ม มีประ ิทธิภาพ มี

ค ามเอ้ืออาทรและใ ใจในค ามปลอดภัยเพ่ือการแก้ไขปัญ าและการ ร้างเ ริม ุขภาพ โดยยึด-
ถือผู้ป่ ยเป็น ูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์ร ม 

ม๑.๑.๑๒  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ตูร ามารถทําใ ้ผู้รับการฝึกอบรมมี ภาพการทํางานที่
เ มาะ มและ ามารถรัก า ุขภาพของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่าง มดุล 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม “ควร” ่งเ ริมใ  ้

พ๑.๑.๑  มีน ัตกรรมที่เน้นกระบ นการเรียนรู้ที่เ มาะ มเพ่ือพัฒนาใ ้ผู้รับการฝกึอบรมมีค าม ามารถที่
ครอบคลุมและจําเพาะเจาะจงมากก ่าค าม ามารถข้ันพ้ืนฐาน 

พ๑.๑.๒ ผู้รับการฝึกอบรม ามารถพัฒนาไป ู่ค ามเป็นนัก ิชาการ/ผู้ชํานาญการ ใน าขา ิชาที่เลือกฝึก-
อบรม 

พ๑.๑.๓ ผู้รับการฝึกอบรม ามารถพัฒนาไป ู่ผู้มี ่ นร่ มในการกํา นดทิ ทางระบบ ุขภาพ 
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๐ 

อนุประกอบท่ี ๑.๒ ลัก ิชาชีพนิยมและภา ะอิ ระทาง ิชาชีพ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๑.๒.๑  ร มเรื่อง ลัก ิชาชีพนิยมในแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร 
ม๑.๒.๒  ่งเ ริมค ามเป็นอิ ระทาง ิชาชีพเพ่ือใ ้ผู้รับการฝึกอบรม ามารถปฏิบัติต่อผู้ป่ ยและชุมชนได้

อย่างดีที่ ุด 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๑.๒.๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ามีค ามร่ มมือกับรัฐบาลและคู่ค ามร่ มมืออ่ืนโดยคงค ามมีอิ ระขององค์กร

ตนเองได้อย่างเ มาะ ม 
พ๑.๒.๒  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ามีเ รีภาพทาง ิชาการ 
 

อนุประกอบท่ี ๑.๓ ผล ัมฤทธิ์การฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” กํา นดผล ัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่พึงประ งค์ (intended learning out-
comes) ของแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร โดยคํานึงถึงเรื่องต่อไปน้ี 
ม๑.๓.๑  ผล มัฤทธ์ิการฝึกอบรมเ ชบัณฑิต ึก าที่ครอบคลุมค ามรู้ ทัก ะ และเจตคติ 
ม๑.๓.๒  พ้ืนฐานที่เ มาะ มของผู้รับการฝึกอบรม ํา รับการประกอบ ิชาชีพในอนาคตใน าขา ิชาที่เลือก

ฝึกอบรม 
ม๑.๓.๓  บทบาทอนาคตในระบบ ุขภาพ 
ม๑.๓.๔  ค ามมุ่งมั่นและทัก ะการเรียนรู้ตลอดชี ิต 
ม๑.๓.๕  ค ามต้องการด้าน ุขภาพของชุมชน ค ามต้องการของระบบ ุขภาพ และค ามรับผดิชอบด้านอ่ืน

ทาง ังคมที่เก่ีย ข้อง 
ม๑.๓.๖  พฤติกรรมแ ่ง ิชาชีพ 
ม๑.๓.๗  องค์ประกอบทั่ ไปและองค์ประกอบจําเพาะของ าขา ิชาน้ัน  
ม๑.๓.๘  พฤติกรรมที่เ มาะ มต่อผู้ป่ ยและญาติ ผู้รบัการฝึกอบรมอ่ืน อาจารย์ ร มทั้งเพ่ือนร่ มงาน ิชา-

ชีพอ่ืน 
ม๑.๓.๙  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าผู้รับการฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่เ มาะ มต่อเพ่ือนร่ มงานทั้งใน ิชาชีพของตน

และ ิชาชีพอ่ืน ตลอดจนผู้ป่ ยและญาติ 
ม๑.๓.๑๐  ทําใ ้ผลการเรียนรู้ที่พึงประ งค์เป็นที่ประจัก ์ต่อ าธารณะ 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๑.๓.๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ตูรมีปฏิ ัมพันธ์ระ ่างการ ึก าในระดับแพทย า ตร

บัณฑิตกับการฝึกอบรมระดับแพทย์เฉพาะทาง  
 

อนุประกอบท่ี ๑.๔ การมี ่ นร่ มในการกํา นดพันธกิจและผล ัมฤทธิ ์
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๑.๔.๑  ระบุพันธกิจและกํา นดผล มัฤทธ์ิการฝึกอบรมท่ีพึงประ งค์ของแผนงานฝึกอบรม/ ลกั ูตร โดย

ร่ มมือกับผู้มี ่ นได้เ ีย ลัก 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๑ 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๑.๔.๑ กํา นดพันธกิจและผล ัมฤทธ์ิการฝึกอบรมท่ีพึงประ งค์ของแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตรบน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้รับจากผู้มี ่ นได้เ ียอ่ืน 

 
องค์ประกอบที่ ๒: ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม 

 

อนุประกอบท่ี ๒.๑ กรอบแผนงานฝึกอบรมเ ชบัณฑิต 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๑.๑  กํา นดกรอบของการฝึกอบรมบนพ้ืนฐานของผล ัมฤทธ์ิที่พึงประ งค์และคุณ มบัติของผู้รับการ

ฝึกอบรม 
ม๒.๑.๒  ร้างกรอบการฝึกอบรมบนพื้นฐานของผล ัมฤทธ์ิที่ได้มาจากการ ึก าระดับแพทย า ตรบัณฑิต 
ม๒.๑.๓  บริ ารจัดการกรอบการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและโปร่งใ  
ม๒.๑.๔  ฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่ผู้รับการฝึกอบรมมี ่ นร่ มในการบริบาลและรับผิดชอบดูแลผูป่้ ย 
ม๒.๑.๕  ใช้ ิธีการ อนและ ิธีการเรียนรู้ที่เ มาะ ม ซึ่งทําใ ้เช่ือมัน่ได้ ่ามั่นใจได้ ่ามีการบูรณาการระ ่าง

ภาคทฤ ฎีกับภาคปฏิบัติ 
ม๒.๑.๖  จัดใ ้มีการฝึกอบรมโดยยึด ลักค ามเท่าเทยีม 
ม๒.๑.๗  ใช้ ลักการของผู้รับการฝึกอบรมเป็น ูนย์กลาง เพ่ือกระตุ้น เตรียมค ามพร้อม และ นับ นุนใ ้

ผู้รับการฝึกอบรมได้แ ดงค ามรับผิดชอบต่อกระบ นการเรียนรู้ของตนและได้ ะท้อนการเรียนรู้
น้ัน (self-reflection) 

ม๒.๑.๘  ช้ีนําผู้รับการฝึกอบรมโดยอา ัย ลักการของการกํากับดูแล (supervision) การประเมินค่า (ap-
praisal) และการใ ้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 

ม๒.๑.๙  ใ ้ผู้รับการฝึกอบรมรับทราบข้อมูลเก่ีย กับแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร ร มท้ัง ิทธิและ น้าที่ของ
ผู้รับการฝึกอบรม 

ม๒.๑.๑๐  ร มค ามรับผดิชอบ รือพันธ ัญญาในข้อพิจารณาด้านจริยธรรมเข้าไปในแผนงานฝึกอบรม/
ลัก ูตรด้ ย 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๒.๑.๑  เพ่ิมระดับค ามรับผิดชอบด้ ยตั เองของผู้รับการฝึกอบรมใ ้มากขึ้นตามระดับค ามรู้และทัก ะ
ทางคลินิกที่เพ่ิมขึ้น 

พ๒.๑.๒  ตระ นักในข้อกํา นดทางเพ  ัฒนธรรม และ า นา ร มทั้งเตรียมค ามพร้อมใ ้ผู้รับการ
ฝึกอบรม ามารถมีปฏิ ัมพันธ์ได้อย่างเ มาะ ม 

 

อนุประกอบท่ี ๒.๒ กระบ นการทาง ิทยา า ตร ์
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๒.๑  แนะนําพ้ืนฐานและ ิธี ิทยาการ ึก า ิจัยเ ชกรรมไ ้ในการฝึกอบรม ทั้งการ ิจัยทางคลินิกและ

ิทยาการระบาดคลินิก 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๒ 

ม ๒.๒.๒  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าผู้รับการฝึกอบรมมีค าม ามารถในการใช้เ ตุและผลที่เป็น ิทยา า ตร์  
ม๒.๒.๓  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าผู้รับการฝึกอบรมคุ้นเคยกับการประยุกต์ใช้เ ชกรรมอิง ลักฐานประจัก ์ผ่าน

ประ บการณ์ทางคลินิกที่ ลาก ลายและ อดคล้องกับ าขา ิชาที่เรียน 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๒.๒.๑ ร มการ อนการประเมิน ิพาก ์ (critical appraisal) งาน ิจัยและข้อมลูทาง ิทยา า ตร์ไ ้อย่าง

เป็นทางการ 
พ๒.๒.๒  ปรับปรุงเน้ือ าตามข้อมูลทาง ิทยา า ตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

อนุประกอบท่ี ๒.๓ เนื้อ าของการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ครอบคลุมภาคทฤ ฎี ภาคปฏิบัติ รือประ บการณ์การเรียนรู้ ในประเด็น
ต่างๆ ไ ้ในเนื้อ าของแผนงานฝึกอบรม ดังต่อไปน้ี 
ม๒.๓.๑  พ้ืนฐานค ามรู้ด้าน ิทยา า ตร์ชี การแพทย์ ด้าน ิทยา า ตร์คลินิก งัคมและพฤติกรรม า ตร์ 

ร มทั้งเ ช า ตร์ป้องกัน 
ม๒.๓.๒  การตัด ินใจทางคลินิก 
ม๒.๓.๓  ทัก ะการ ื่อ าร  
ม๒.๓.๔  จริยธรรมทางการแพทย์  
ม๒.๓.๕  ระบบ าธารณ ุข  
ม๒.๓.๖  กฎ มายทางการแพทย์และนติิเ ช ิทยา  
ม๒.๓.๗  ลักการบริ ารจัดการ  
ม๒.๓.๘  ค ามปลอดภัยของผู้ป่ ย  
ม๒.๓.๙  การดูแลตนเองของแพทย์  
ม๒.๓.๑๐  การแพทย์ด้ังเดิม/ประเพณีนิยมพ้ืนถิ่น/ทางเลือก  
ม๒.๓.๑๑  บริ ารจัดการการฝึกอบรมโดยคํานึงถึงค ามปลอดภัยและค ามอิ ระของผู้ป่ ยอย่างเ มาะ ม  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๒.๓.๑  ปรับปรุงเน้ือ าค ามรู้ ทัก ะ และเจตคติใ ้ ัมพันธ์กับบทบาทท่ี ลาก ลายของแพทย์  
พ๒.๓.๒  ปรับเน้ือ าตามการเปลี่ยนแปลงและค ามจําเป็นของระบบบริการ ุขภาพ 
 

อนุประกอบท่ี ๒.๔ โครง ร้าง ่ นประกอบ และระยะเ ลาของการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๔.๑  อธิบายโครง ร้างและองค์ประกอบทั้ง มด ร มทั้งระยะเ ลาของการฝึกอบรมด้ ย 
ม๒.๔.๒  แ ดงใ ้เ ็นถึงองค์ประกอบภาคบังคับและองค์ประกอบทางเลือกในการฝกึอบรม 
ม๒.๔.๓  บูรณาการทฤ ฎีเข้ากับภาคปฏิบัติ 
ม๒.๔.๔  คํานึงถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของแพทย ภา 
ม๒.๔.๕  จัดใ ้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีประ บการณ์เพียงพอต่อค ามจําเป็นในการบริบาล ุขภาพประชากร

ในระบบ ุขภาพระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ  
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๓ 

ข้อพัฒนาคุณภาพ (ไม่นับคะแนนข้อ พ๒.๔.๑ และ พ๒.๔.๒) 
ในการพิจารณาระยะเ ลาของการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรม “ควร” พิจารณาประเด็นต่อไปน้ี 

พ๒.๔.๑  ข้อกํา นดผล ัมฤทธ์ิพ้ืนฐานของแพทย า ตรบัณฑิต ที่เก่ีย ข้องกับ าขา ิชาที่จะฝึกอบรม 
พ๒.๔.๒  บทบาทของผู้ ําเร็จการฝึกอบรมเมื่อไปปฏิบัติงานในภาค ุขภาพต่างๆ 
พ๒.๔.๓  ทางเลือกอ่ืน ที่นอกเ นือจากการใช้การ ึก าฐานเ ลา (time-based education) 
 

อนุประกอบท่ี ๒.๕ องค์กรการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๕.๑  กํา นดค ามรับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ การประ านงาน การบริ าร และการ

ประเมินผล ํา รับแต่ละ ่ นงานและขั้นตอนของการฝึกอบรม 
ม๒.๕.๒  มีตั แทนของผูม้ี ่ นได้เ ีย ลักและผู้มี ่ นได้เ ียอ่ืน ในการ างแผนงานฝึกอบรม 
ม๒.๕.๓  างแผนงานฝึกอบรมใ ้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีโอกา ัมผั ประ บการณ์การเรียนรู้ที่ ลาก ลาย

ใน าขา ิชาที่เลือกฝึกอบรม 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๒.๕.๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ามีการเรียนรู้จาก ลายแ ล่ง 
พ๒.๕.๒  ประ านงานกับแ ล่งค ามรู้ต่างๆ เพ่ือใ ้ผู้รับการฝึกอบรมได้ ัมผั ประ บการณ์ที่ ลาก ลาย

มากขึ้นใน าขา ิชาที่เลือกฝึกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๒.๖ ค าม ัมพันธ์ระ า่งแผนงานฝึกอบรมเ ชบณัฑิตและงานบริการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๒.๖.๑  อธิบายและใ ้ค าม ําคัญ ่าการฝึกงานน้ันเป็นการพัฒนา ิชาชีพ 
ม๒.๖.๒  บูรณาการการฝึกอบรมเข้ากับงานบริการ 
ม๒.๖.๓  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าการฝึกอบรมและงานบริการ ่งเ ริมซึ่งกันและกัน 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๒.๖.๑  บริ ารจัดการใ ้มีการใช้ขีดค าม ามารถของระบบ ุขภาพเพ่ือการฝึกอบรมได้อย่างมี

ประ ิทธิภาพ 
 

องค์ประกอบที่ ๓: การประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๓.๑ ิธีการ ดัและประเมินผล 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๓.๑.๑  กํา นดและดําเนินนโยบายการ ัดและประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม 
ม๓.๑.๒  ใ ้คําจํากัดค าม แถลง และจัดพิมพ์ ลกัการ ัตถุประ งค์ ิธีการ และ ิธีการปฏิบัติในการ

ประเมินผู้รับการฝึกอบรม ร มถึงการทด อบค ามรู้ค ามชํานาญเฉพาะ าขาที่มีการใช้ 
ม๓.๑.๓  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าการ ัดและประเมินผลครอบคลุมทั้งทางด้านค ามรู้ ทัก ะ และเจตคติ 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๔ 

ม๓.๑.๔  ใช้ชุดและรูปแบบการประเมินที่ อดคล้องกับประโยชน์จากการประเมิน ซึ่งร มถึงการใช้ผู้ประเมิน
ลายคนและ ธีิการประเมินที่ ลาก ลาย 

ม๓.๑.๕  บอกเกณฑ์การผ่านการ อบ รือการประเมินแบบอ่ืน ร มถึงจําน นคร้ังที่อนุญาตใ ้ อบแก้ตั  
ม๓.๑.๖  ประเมินผลและอ้างอิง ค่าค ามเที่ยง ค ามตรง และค ามยุติธรรมของ ิธีการประเมิน 
ม๓.๑.๗  มีระบบการอุทธรณ์ผลการประเมินขึ้นกับ ลกัยุติธรรม รือกระบ นการทางกฎ มาย  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๓.๑.๑  ่งเ ริมใ ม้ีกรรมการ อบจากภายนอก 
พ๓.๑.๒  ใช้ ิธีการประเมินใ ม่ๆ  ตามค ามเ มาะ ม 
พ๓.๑.๓  บันทึกประเภทและระดับของการฝึกอบรมทีแ่ตกต่างกันใน มุดบันทึกการฝึกอบรม (log book) 
 

อนุประกอบ ๓.๒ ค าม ัมพันธ์ระ า่งการประเมินกับการเรียนรู ้
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ใช้ ลักการ ิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินที ่
ม๓.๒.๑  อดคล้องกับผล ัมฤทธ์ิทางการ ึก าที่พึงประ งค์และรูปแบบการ อนอย่างชัดเจน  
ม๓.๒.๒  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าผู้รับการฝึกอบรมได้บรรลุผล ัมฤทธ์ิการฝึกอบรมที่พึงประ งค์ 
ม๓.๒.๓  ่งเ ริมการเรยีนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม 
ม๓.๒.๔  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ากระบ นการฝึกอบรมมีค ามครอบคลุมและตรงประเด็น 
ม๓.๒.๕  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า มีการใ ้ข้อมูลป้อนกลบัแก่ผู้รับการฝกึอบรมอย่างทันกาล จําเพาะ ร้าง รรค์ 

และเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของผลการ ัดและประเมินผล 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” ใช้ ลักการ ิธีการ และการปฏิบัติในการประเมินที ่
พ๓.๒.๑  ่งเ ริมการเรยีนรู้แบบบูรณาการ  
พ๓.๒.๒  ่งเ ริมการปฏิบัติงานทางคลินิก  
พ๓.๒.๓  นับ นุนการเรียนรู้แบบ ชิาชีพ 
 

องค์ประกอบที่ ๔: ผู้รับการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๔.๑ นโยบายการรับและการคัดเลือก 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๔.๑.๕  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าการ ึก าระดับแพทย า ตรบัณฑิตมีค ามรู้ค ามเข้าใจ ิทยา า ตร์การแพทย์

พ้ืนฐานอย่างแตกฉาน ก่อนเริ่มการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
ม๔.๑.๖  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ากระบ นการคัดเลือกมีค ามโปร่งใ และเท่าเทียมยุติธรรม  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๔.๑.๑  พิจารณากระบ นการคัดเลือกที่มุ่งเน้นคุณ มบัติเฉพาะของผู้ มัครทีม่ี กัยภาพ เพ่ือ ่งเ ริมใ ้

ผล มัฤทธ์ิของกระบ นการฝึกอบรมใน าขา ิชาต่างๆ ประ บค าม ําเร็จ 
พ๔.๑.๒  มีกลไกในการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกและกระบ นการที่เก่ีย ข้อง  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๕ 

พ๔.๑.๓  ใ ้องค์กรผู้รับการฝึกอบรม และผู้มี ่ นได้เ ียอ่ืนมี ่ นร่ มในการกํา นดนโยบายและกระบ น-
การคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 

พ๔.๑.๔  ทบท นนโยบายการรับเข้าเป็นระยะ 
 

อนุประกอบท่ี ๔.๒ จําน นผูร้ับการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง”กํา นดจําน นผู้รับการฝึกอบรมใ ้เ มาะ มต่อ 
ม๔.๒.๑  โอกา ในการฝกึปฏิบัติทางคลินิก  
ม๔.๒.๒  ักยภาพในการกํากับดูแลที่เ มาะ ม  
ม๔.๒.๓  ทรัพยากรการเรียนรู้อ่ืน  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” 
พ๔.๒.๑  ทบท นจําน นผู้รับการฝึกอบรมโดยมีการปรึก า ารือผู้มี ่ นได้เ ีย 

 

และมีการปรับเปลี่ยนจําน นตําแ น่ง ผู้รับการฝึกอบรม โดยคํานึงถึง 
พ๔.๒.๒  ข้อมูลที่มีอยู่เก่ีย กับจําน นผู้ มัครทีม่ีคุณ มบัติเ มาะ ม 
พ๔.๒.๓  ข้อมูลที่มีอยู่เก่ีย กับค ามต้องการในระดับชาติและนานาชาติ 
พ๔.๒.๔  ค ามต้องการแพทย์ าขาต่างๆ ที่มิได้คาดการณ์ไ ้ล่ ง น้า ในทกุภาค ่ นของระบบบริการ

าธารณ ุข 
 

อนุประกอบท่ี ๔.๓ การ นบั นนุและใ ้คาํปรึก าผู้รับการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๔.๓.๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าผู้รับการฝึกอบรมเข้าถึงระบบการใ ้คําแนะนําปรึก าทางด้าน ิชาการได้ 
ม๔.๓.๒  ใ ้คําปรึก าด้าน ิชาการบนพ้ืนฐานของค ามก้า น้าของการฝึกอบรมร มถึงรายงานอุบัติการณ์

ของผู้รับการฝึกอบรม 
ม๔.๓.๓  มีการ นับ นุนผู้รับการฝึกอบรมด้าน ังคม การเงิน และค ามต้องการ ่ นบุคคล  
ม๔.๓.๔  จัด รรทรัพยากร ํา รับการ นับ นุนทาง ังคมและ ่ นบุคคลของผู้รับการฝึกอบรม  
ม๔.๓.๕  ทําใ ้เช่ือมั่น ได้ ่ามีการรัก าค ามลับในการใ ้คําปรึก าและ นับ นุน/ช่ ยเ ลือ  
ม๔.๓.๖  แนะแน ด้าน ิชาชีพและการ างแผนในอนาคต 
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๔.๓.๑  ใ ้การ นับ นุน/ช่ ยเ ลือเมื่อมีภา ะ ิกฤตทาง ิชาชีพของผู้รับการฝึกอบรม  
พ๔.๓.๒  ใ ้องค์กรผู้รับการฝึกอบรมมี ่ นร่ มในการแก้ปัญ าของผู้รับการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๔.๔ ตั แทนของผู้รับการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” กํา นดและดําเนินนโยบายในการมีตั แทนของผู้รับการฝึกอบรมและบท-
บาทการมี ่ นร่ มอย่างเ มาะ มในการ 
ม๔.๔.๑  กํา นดพันธกิจและผล ัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมท่ีมุ่ง มายไ ้  
ม๔.๔.๒  ออกแบบแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๖ 

ม๔.๔.๓  างแผนเง่ือนไขการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรม  
ม๔.๔.๔  ประเมินแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร  
ม๔.๔.๕  บริ ารจัดการแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๔.๔.๑  นับ นุนใ ้องค์กรผู้รับการฝกึอบรมมี ่ นเกี่ย ข้องในการตัด ินใจเกี่ย กับกระบ นการฝึกอบรม 

เง่ือนไข และกฎระเบียบต่างๆ  
 

อนุประกอบท่ี ๔.๕ ภา ะการทํางาน 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๔.๕.๑  มีค่าตอบแทนผู้รับการฝึกอบรมอย่างเ มาะ มกับตําแ น่งและงานที่ได้รับมอบ มาย 
ม๔.๕.๒  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่ มในกิจกรรม ิชาการ (ร มถึงการอยู่เ ร) ที่เก่ีย ข้องกับ

การฝึกอบรม  
ม๔.๕.๓  ระบุกฎเกณฑ์และประกา เง่ือนไขงานบริการและค ามรบัผิดชอบของผู้รับการฝึกอบรมไ ้อย่าง

ชัดเจน 
ม๔.๕.๔  มีการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่ผู้รับการฝกึอบรม มีการลาพัก เช่น ลาคลอดบุตร เจบ็ป่ ย เกณฑ์

ท าร ถูกเรียกฝึกกําลัง ํารอง การ ึก าดูงานนอกแผนงานฝึกอบรม/ ลกั ูตร  
ข้อพัฒนาคุณภาพ (ไม่นับคะแนนข้อ พ๔.๕.๓ และ พ๔.๕.๔) 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๔.๕.๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าในการฝึกอบรมน้ันภาระงานบริการ ไม่ได้มากก ่างาน ิชาการ 
พ๔.๕.๒  จัดระยะเ ลาที่อยู่เ รและตารางการอยู่เ ร โดยคํานึงถึงค ามจําเป็นของผู้ป่ ย การดูแลอย่าง

ต่อเน่ือง และค ามจําเป็นด้าน ิชาการของผู้รับการฝึกอบรม  
พ๔.๕.๓  อนุญาตใ ้มีการจัดการฝึกอบรมแบบไม่เต็มเ ลาในกรณีพิเ  โดยรูปแบบข้ึนอยู่กับค ามเ มาะ-

มเฉพาะบุคคลและพ้ืนฐานงานบริการ 
พ๔.๕.๔  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าระยะเ ลาร มและคุณภาพของการฝึกอบรมแบบไม่เต็มเ ลา ไม่น้อยก ่าการ

ฝึกอบรมแบบเต็มเ ลาของผู้รับการฝึกอบรม 
 

องค์ประกอบที่ ๕: อาจารย์/ผู้ใ ้การฝึกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๕.๑ นโยบายการ รร าและการคัดเลือก 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” กํา นด และดําเนินโยบายการ รร าและคัดเลือกอาจารย์ผู้ใ ้การฝกึ-
อบรมโดยระบุ 
ม๕.๑.๑  ด้านค ามชํานาญที่ต้องการ  
ม๕.๑.๒  เกณฑ์คุณ มบัติทาง ิชาการ การเป็นผู้ใ ก้ารฝึกอบรม และค ามชํานาญทางเ ชกรรม ร มถึง

ค าม มดุลระ ่างคุณ ุฒิด้านการ อน ิจัยและบริการ  
ม๕.๑.๓  น้าที่ค ามรับผิดชอบ 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๗ 

ม๕.๑.๔  น้าที่ของอาจารย์ผู้ใ ้การฝกึอบรม และโดยเฉพาะ มดุลระ ่างงานด้านการ ึก า การ ิจัย 
และการบริการ  

ม๕.๑.๕  ถาบันต้องกํา นดนโยบายการคัดเลือกใ ้ อดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร 
ค ามจําเป็นของการฝึกอบรม และระบบการบริบาล ุขภาพของประเท  

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร” กํา นดและดําเนินนโยบายด้านบุคลากร ดังต่อไปน้ี  

พ๕.๑.๑  ตระ นักถึงค ามรับผิดชอบของแพทย์ทุกคน ในฐานะเป็นพันธกรณีแ ง่ ิชาชีพ ซึ่งต้องมี ่ นร่ ม
ในการใ ้การฝกึอบรมค บคู่ไปกับการปฏิบัติงาน  

พ๕.๑.๒  ใ ้ราง ัลแก่ผูม้ี ่ นร่ มในการฝึกอบรม 
พ๕.๑.๓  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรม ยังคงปฏิบัติงานอยู่ใน าขาที่เก่ีย เน่ือง 
พ๕.๑.๔  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมที่มีค ามรู้ค ามชํานาญเฉพาะ าขายังคงมี ุฒิบัตร รือ

นัง ืออนุมัติฯ าขา/อนุ าขาน้ัน ในช่ งที่ใ ้การฝึกอบรม  
พ๕.๑.๕  ใ ้ราง ัลแก่อาจารย์ผู้ใ ้การฝกึอบรมที่พัฒนาตนเองด้านการเรียนการ อน 
พ๕.๑.๖  ใ ้ผู้เช่ีย ชาญด้านแพทย า ตร ึก ามี ่ นร่ มในการพัฒนาอาจารย์ 
 

อนุประกอบท่ี ๕.๒ ภารกิจที่ต้องปฏิบัติและการพัฒนาอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรม  
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๕.๒.๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า อาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมมีเ ลาเพียงพอ ํา รับการใ ้การฝึกอบรม ใ ้คํา-

ปรึก า ใ ้การกํากับดูแล และเรียนรู้  
ม๕.๒.๒  จัดใ ้มีการพัฒนาอาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมและอาจารย์ผูกํ้ากับดูแลการฝึกอบรม 
ม๕.๒.๓  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

ในการกํา นดและดําเนินนโยบายด้านอาจารย์ แผนงานฝกึอบรม “ควร” 
พ๕.๒.๑  ใ ้การ นับ นุนการพัฒนาอาจารย์ ทั้งในด้านแพทย า ตร ึก าและการบริบาลเ ชกรรม  
พ๕.๒.๒  ยกย่องและตระ นักถึงคุณค่าค ามเป็นอาจารย์ของผู้ใ ก้ารฝึกอบรม  
พ๕.๒.๓  กํา นดอัตรา ่ นระ ่างจําน นอาจารย์ที่ใ ้การดูแลต่อจําน นผู้รับการฝึกอบรม เพ่ือทําใ ้เช่ือ-

มั่นได้ ่า ผู้รับการฝึกอบรม ได้รับการดูแลและติดตามผล มัฤทธ์ิอย่างใกล้ชิด 
 

องค์ประกอบที่ ๖: ทรัพยากรการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๑ ิ่งอําน ยค าม ะด กด้านกายภาพ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” จัดใ ้ผู้รับการฝึกอบรม 
ม๖.๑.๑  มี ถานทีแ่ละโอกา ในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤ ฎีและภาคปฏิบัติ  
ม๖.๑.๒  เข้าถึงแ ล่งข้อมูลทาง ิชาการที่ทัน มัย  
ม๖.๑.๓  ามารถใช้ระบบเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารได้อย่างเพียงพอ 
ม๖.๑.๔  มีอุปกรณ์ ํา รับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
ม๖.๑.๕  มี ิ่งแ ดล้อมทางการ ึก าที่ปลอดภัย  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๘ 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร” 

พ๖.๑.๑  ปรับปรุงคุณภาพของ ิ่งอําน ยค าม ะด กด้านกายภาพและค ามพร้อมของอุปกรณ์อย่าง
ม่ําเ มอใ ้เ มาะ ม ํา รับการฝึกอบรม 

 

อนุประกอบท่ี ๖.๒ แ ล่งเรียนรู ้
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๖.๒.๑  คัดเลือกและรบัรอง ถานที่ าํ รับเป็นแ ลง่ฝึกอบรม  

และต้องเข้าถึง 
ม๖.๒.๒  ิ่งอําน ยค าม ะด กทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียง ํา รับ นับ นุนการเรียนรู้  
ม๖.๒.๓  จําน นผู้ป่ ยที่เพียงพอ 
ม๖.๒.๔  จําน นและค าม ลาก ลายของผู้ป่ ย ทั้งผู้ป่ ยนอก ผู้ป่ ยใน และผูป่้ ยนอกเ ลาราชการ ที่

ามารถนําไป ู่ผล ัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมท่ีพึงประ งค์  
ข้อพัฒนาคณุภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” จัดใ ม้ีแ ลง่การเรียนรู้ ที่ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าผู้รับการฝึกอบรมจะได้มี
ประ บการณ์การเรียนรู้ 
พ๖.๒.๑  ในด้านการ ร้างเ ริม ุขภาพและป้องกันโรค  
พ๖.๒.๒  ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ (รพ.ทั่ ไป รพ. ูนย์ รพ.ม า ิทยาลัย) และในชุมชน 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๓ เทคโนโลยี าร นเท  
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๖.๓.๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า ามารถเข้าถึง ื่ออิเล็กทรอนิก ์ ํา รับการเรียนรู้  
ม๖.๓.๒  มีการใช้เทคโนโลยี าร นเท และการ ื่อ ารใ ้เป็น ่ น น่ึงของการฝึกอบรมอย่างมีประ ิทธิภาพ

และถูก ลักจรยิธรรม 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” ทําใ ้อาจารย์และผู้รับการฝกึอบรม ามารถใช้เทคโนโลยี าร นเท และ
การ ื่อ ารที่มอียู่เดิมและที่มใี ม่ เพ่ือ 
พ๖.๓.๑  การเรียนรู้ด้ ยตนเอง  
พ๖.๓.๒  การ ื่อ ารกับเพ่ือนร่ มงาน  
พ๖.๓.๓  การเข้าถึงข้อมูลที่ ําคญัเก่ีย กับผู้ป่ ยและระบบข้อมูลทางการแพทย์  
พ๖.๓.๔  การบริ ารจัดการและบริบาลผู้ป่ ย 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๔ ทีมบรบิาลเ ชกรรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๖.๔.๑  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ามีการจัดประ บการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่ มกับผู้ร่ มงานและบุคลากร

ิชาชีพอ่ืน 
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๒๙ 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๖.๔.๑  นับ นุนการเรียนรู้ร่ มกันระ ่าง าขา/ ิชาชีพ 
พ๖.๔.๒  ่งเ ริมการพัฒนาค าม ามารถในการแนะนําและ อนบุคลากร ุขภาพอ่ืน 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๕ การ ิจัยเ ชกรรมและค ามเปน็นัก ิชาการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง”ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า 
ม๖.๕.๑  ผู้รับการฝึกอบรมมีค ามรู้และ ามารถประยุกต์ค ามรู้พ้ืนฐานและกระบ นการทาง ิทยา า ตร์

ใน าขา ิชาที่ฝึกอบรม  
ม๖.๕.๒  มีการบูรณาการระ ่างการฝึกอบรมกับการ ิจัยอย่างเพียงพอและ มดุล 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๖.๕.๑  ่งเ ริมใ ผู้้รับการฝึกอบรมมี ่ นร่ มในงาน ิจัยทางการแพทย์และกจิกรรมพัฒนาคณุภาพใน

ระบบบริบาล ุขภาพ  
พ๖.๕.๒  จัด รรเ ลา ํา รับทํางาน ิจัยระ ่างการฝึกอบรมที่เพียงพอ  
พ๖.๕.๓  จัดใ ้มีการเข้าถึง ิ่งอําน ยค าม ะด กทางการ ิจัยและกิจกรรมอ่ืนที่เก่ีย ข้อง 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๖ ค ามเชีย่ ชาญทางการ ึก า 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” กํา นดและดําเนินนโยบายเพ่ือใ ้มีการนําค ามเช่ีย ชาญทางแพทย-
า ตร ึก ามาใช้ในเรื่องที่เก่ีย ข้องกับ 

ม๖.๖.๑  การจัดทําแผนงานฝึกอบรม  
ม๖.๖.๒  การดําเนินการฝึกอบรม 
ม๖.๖.๓  การประเมินการฝึกอบรม  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๖.๖.๑  ใ ้ค าม ําคญักับการพัฒนาค ามเช่ีย ชาญในการประเมินการ ึก า และการ ิจัยทางแพทย-

า ตร ึก า 
พ๖.๖.๒  เปิดโอกา ใ ้ผู้ใ ้การฝึกอบรมได้ติดตามงาน ิจัยทางแพทย า ตร ึก าตามค าม นใจอย่าง

ใกล้ชิด 
 

อนุประกอบท่ี ๖.๗ แ ล่งทางเลือกในการเรียนรู ้
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๖.๗.๑  กํา นดและดําเนินนโยบายใ ้ผู้รับการฝึกอบรมรายบุคคล ามารถรับการฝึกอบรมใน ถาบันอ่ืน 

ทั้งใน รือนอกประเท ตามท่ีระบุไ ้ใน ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม 
ม๖.๗.๒  จัดใ ้มีระบบการโอนผลการฝึกอบรมตามขอ้ ม๖.๗.๑  
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๓๐ 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๖.๗.๑  ่งเ ริมใ ม้ีการแลกเปลี่ยนทางการ ึก า ทั้งอาจารย์และผู้รับการฝึกอบรม กับ ถาบันฝึกอบรม
ทั้งในและนอกประเท   

พ๖.๗.๒  ร้างค าม ัมพันธ์กับ ถาบันการฝึกอบรม ใน รือนอกประเท อันจะนําไป ู่การแลกเปลี่ยนและ
ตระ นักร่ มกันในการฝึกอบรม 

 
องค์ประกอบที่ ๗: การประเมินแผนงานฝึกอบรม 

 

อนุประกอบท่ี ๗.๑ กลไกการกํากับดูแลและประเมินแผนงานฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๗.๑.๑  มีการกํากับดูแล ลัก ูตรเป็นประจํา  
ม๗.๑.๒  มีกลไก ํา รับการประเมิน ลัก ูตรและนําไปใช้จริง  

 

ั ข้อที่ต้องแ ดงในการประเมินผล 
ม๗.๑.๓  พันธกิจและผล ัมฤทธ์ิการฝึกอบรมท่ีพึงประ งค์ ลัก ูตรการฝึกอบรม การ ัดและการประเมิน-

ผล แผนงานอบรม และทรัพยากรการฝึกอบรม  
ม๗.๑.๔  ค าม ัมพันธ์ระ ่างนโยบายการรับ มัครผู้รับการฝึกอบรม และค ามต้องการของระบบ ุขภาพ  
ม๗.๑.๕  ขั้นตอนการดําเนินงานแผนงานฝึกอบรม  
ม๗.๑.๖  ิธีการ ัดและประเมินผล 
ม๗.๑.๗  พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม  
ม๗.๑.๘  คุณ มบัติของผู้ใ ้การฝึกอบรม  
ม๗.๑.๙  ข้อค รปรับปรุง  
ม๗.๑.๑๐  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า ผลจากการประเมินการฝึกอบรมจะ ่งผลต่อการพัฒนา ลัก ูตร/แผนงานฝึก-

อบรม  
ม๗.๑.๑๑  ผู้มี ่ นได้เ ีย ลักมี ่ นร่ มในการประเมินการฝึกอบรม  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๗.๑.๑  ทําใ ้กระบ นการและผลการประเมินการฝึกอบรมโปร่งใ ต่อผู้มี ่ นได้เ ียทุกระดับ 
 

อนุประกอบท่ี ๗.๒ การใ ้ขอ้มูลป้อนกลับแก่อาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมและผู้รบัการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง”มีแ ง าข้อมูลป้อนกลับเก่ีย กับการฝึกอบรม/ ลัก ูตร จาก 
ม๗.๒.๑  ผู้ใ ้การฝึกอบรม  
ม๗.๒.๒  ผู้รับการฝึกอบรม  
ม๗.๒.๓  ผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง  
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๓๑ 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๗.๒.๑  จัดใ ้อาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรมและผู้รับการฝึกอบรม มี ่ นร่ มในการ างแผนงานประเมินการ
ฝึกอบรมและนําผลการประเมินดังกล่า มาพัฒนา ลัก ูตร 

 

อนุประกอบท่ี ๗.๓ มรรถภาพของแพทย์เฉพาะทางที่ าํเร็จการฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๗.๓.๑  ติดตามค าม ามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ ําเร็จการฝึกอบรมเป็นประจํา  
ม๗.๓.๒  แ ง าข้อมูลป้อนกลับเก่ีย กับค าม ามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ ําเร็จการฝกึอบรม

จากผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง  
ม๗.๓.๓  จัดใ ้มีและใช้กลไกในการประเมินการฝึกอบรม โดยใช้ขอ้มูลเก่ีย กับค าม ามารถในการปฏิบัติ-

งานของแพทย์ผู้ ําเร็จการฝึกอบรม 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” แจ้งผลการประเมินการฝึกอบรมเก่ีย กับค าม ามารถในการปฏิบัติงาน
ของแพทย์ผู้ ําเร็จการฝึกอบรมใ ้แก่ผู้มี น้าที่รับผิดชอบในเรื่องต่อไปน้ี 
พ๗.๓.๑  การคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม  
พ๗.๓.๒  การ างแผน ลัก ูตร 
 

อนุประกอบท่ี ๗.๔ บทบาทของผู้มี ่ นได้เ ีย 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๗.๔.๑  ใ ้ผู้มี ่ นได้เ ีย ลักมีบทบาทในการกํากับดูแลและประเมินการฝึกอบรม 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”ใ ้  
พ๗.๔.๑  ผู้มี ่ นได้เ ียอ่ืนเข้าถึงผลการประเมิน ลัก ูตรและการฝึกอบรม 
พ๗.๔.๒  แ ง าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี ่ นได้เ ียอ่ืนเก่ีย กับค าม ามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์

ผู้ ําเร็จการฝึกอบรม 
พ๗.๔.๓  แ ง าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี ่ นได้เ ียอ่ืน เก่ีย กับการฝึกอบรม 
 

อนุประกอบท่ี ๗.๕ การรับรอง ลัก ูตร/แผนงานฝึกอบรม 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ระบุเป็นลายลัก ณ์อัก ร ่า การฝึกอบรมโดยร มได้รับการรับรองโดยผู้มี
อํานาจ (แพทย ภา) บนพ้ืนฐานของ 
ม๗.๕.๑  เกณฑ์ที่ชัดเจน  
ม๗.๕.๒  ผลการประเมนิการฝึกอบรม 
ม๗.๕.๓  อํานาจ น้าที่ในการอนุมัติ รือเพิกถอนการฝึกอบรมของผูม้ีอํานาจ (แพทย ภา) 
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๓๒ 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร”  

พ๗.๕.๑  กํา นดและดําเนินการค บคุมคุณภาพของการฝึกอบรม ิ่งอําน ยค าม ะด กในการฝึกอบรม 
ร มทั้งการตร จเย่ียม รือ ิธีการอ่ืนที่เ มาะ ม  

 
องค์ประกอบที่ ๘: การบริ ารกิจการและธุรการ 

 

อนุประกอบท่ี ๘.๑ การบริ ารกิจการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ทําใ ้เช่ือมัน่ได้ ่า ลัก ูตรน้ันได้ดําเนินการ อดคล้องกับกฎระเบียบที่
เก่ีย ข้องดังน้ี 
ม๘.๑.๑  การรับ มัครผูร้ับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจําน นที่รับ)  
ม๘.๑.๒  กระบ นการเรียนการ อน  
ม๘.๑.๓  การ ัดและประเมินผล  
ม๘.๑.๔  ผลของการฝึกอบรมท่ีพึงประ งค์ 
ม๘.๑.๕  ออกเอก ารที่ ามารถใช้เป็น ลักฐานแ ดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับน้ันได้ทั้งในประเท และ

ต่างประเท  เช่น ประกา นียบัตร รือ ลักฐานอย่างเป็นทางการอ่ืน 
ม๘.๑.๖  มี น้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพ ลัก ูตร  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า 
พ๘.๑.๑  มีค ามโปร่งใ ในระบบบริ ารกิจการและกระบ นการตัด ินใจต่างๆ ที่เก่ีย ข้อง 
พ๘.๑.๒  ลัก ูตรมีค ามเพียงพอต่อค ามต้องการด้าน าธารณ ุขของประชากร  
 

อนุประกอบท่ี ๘.๒ ภา ะผู้นาํทาง ิชาการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า 
ม๘.๒.๑  มีค ามรับผิดชอบในฐานะผู้นําและบริ ารจัดการการฝึกอบรม  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร” ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่า มีการประเมินค ามเป็นผู้นําและบริ ารจัดการการฝึก-
อบรม ตามระยะเ ลาที่กํา นดเพ่ือใ ้บรรลุตาม 
พ๘.๒.๑  พันธกิจของ ลัก ูตร  
พ๘.๒.๒  ผลของ ลัก ูตร  
 

อนุประกอบท่ี ๘.๓ งบประมาณการฝึกอบรมและการจัด รรทรัพยากร 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง”  
ม๘.๓.๑  กํา นด น้าที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริ ารจัดการงบประมาณของ ลัก ูตร  
ม๘.๓.๒  จัด รรทรัพยากรต่างๆท่ีจําเป็นต่อการดําเนินการฝึกอบรมและกระจายทรัพยากรใ ้ อดคล้องกับ

ค ามจําเป็นด้านการฝึกอบรม  
  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๓๓ 

ข้อพัฒนาคุณภาพ 
แผนงานฝึกอบรม “ควร” บริ ารค่าใช้จ่ายที่ นับ นุน  

พ๘.๓.๑  ภารกิจ น้าที่ด้านบริการของอาจารย์และผูร้ับการฝึกอบรม  
พ๘.๓.๒  การ ร้างน ัตกรรมในการฝกึอบรม  
 

อนุประกอบท่ี ๘.๔ ธุรการ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” มบุีคลากรธุรการที่มีค ามรู้ค าม ามารถที่เ มาะ ม เพ่ือ 
ม๘.๔.๑  นับ นุนการดําเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนที่เก่ีย ข้อง  
ม๘.๔.๒  ทําใ ้มั่นใจได้ ่ามีการบริ ารจัดการที่ดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเ มาะ ม  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๘.๔.๑  มีกระบ นการประกันคุณภาพภายในด้านการบริ าร ร มถึงมีการทบท นอย่าง มํ่าเ มอ  
พ๘.๔.๒  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ามีการบริ ารจัดการที่ ่งผลใ ้เกิดการทบท นอย่าง มํ่าเ มอเพ่ือเป้า มายใน

การเพ่ิมคุณภาพ 
 

อนุประกอบท่ี ๘.๕ ข้อกํา นดและกฎระเบยีบ 
ข้อมาตรฐาน 

แผนงานฝึกอบรม “ต้อง” 
ม๘.๕.๑  จัดใ ้มีจําน น าขาค ามเช่ีย ชาญทางการแพทย์และ น่ ยงาน นับ นุนด้านอ่ืนที่เก่ีย ข้องอย่าง

ครบถ้ น อดคล้องกับข้อบังคับและประกา ของแพทย ภาในการเปิดการฝึกอบรม 
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๘.๕.๑  มีข้อกํา นดใ ผู้้มี ่ นได้เ ียมี ่ นร่ มในการรับรองการฝึกอบรมตาม ลกั ูตร 
 

องค์ประกอบที่ ๙: การพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อมาตรฐาน 
เน่ืองด้ ยการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเ ลาและมี ่ นเก่ีย ข้องกับผู้มี ่ นได้เ ียที่

ลาก ลาย และเพ่ือทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่าจะ ามารถธํารงรัก าคุณภาพการฝึกอบรม  
แผนฝึกอบรม “ต้อง” 

ม๙.๐.๑  ริเริ่มกระบ นการ ํา รับการทบท นและปรับปรุงกระบ นการ โครง ร้าง เน้ือ า ผล และ
มรรถนะของผู้ ําเร็จการฝึกอบรม ร มถึงการ ัดและการประเมินผล และ ภาพแ ดล้อมในการ

ฝึกอบรม ใ ้ทนั มัยอยู่เ มอ 
ม๙.๐.๒  ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตร จพบและมีข้อมลูอ้างอิง  
ม๙.๐.๓  จัด รรทรัพยากรใ ้เพียงพอ เพ่ือการทบท นและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
ข้อพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานฝึกอบรม “ควร”  
พ๙.๐.๑  มีกระบ นการทบท นและพัฒนาบนรากฐานของการ ึก าและ ิเคราะ ์แบบไปข้าง น้า โดยใช้

ข้อมูลการประเมินภายในของ ถาบันฝึกอบรม และ ลักฐานทาง ิชาการด้านแพทย า ตร ึก า  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๓๔ 

พ๙.๐.๒  ทําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ากระบ นการทบท นและพัฒนา และการปรับโครง ร้างจะทําใ ้เกิดการปรับ
นโยบายและการปฏิบัติของ ลัก ูตรการ ึก าแพทย์ระดับ ลังปริญญา เพ่ือใ ้ อดคล้องกับผล
การดําเนินงานในอดีต กิจกรรมปัจจุบันและมุมมองอนาคต 

 

และในกระบ นการทบท นและพัฒนา แผนงานฝึกอบรม “ควร” คํานึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 
พ๙.๐.๓  การปรับพันธกิจและผล ัมฤทธ์ิทางการ ึก าที่พึงประ งค์ของการฝึกอบรม ใ ้เข้ากับการเปลี่ยน-

แปลงของ ังคม ทั้งด้าน ิชาการ เ ร ฐกิจ ังคม และ ัฒนธรรม (ดูอนุประกอบที่ ๑.๑) 
พ๙.๐.๔  การปรับผลทางการ ึก าที่พึงประ งค์ของการฝึกอบรมใ ้ อดคล้องกับค ามต้องการที่จําเป็น

ตาม ภาพแ ดล้อมที่แพทย์จะเข้าทํางาน (ดูอนุประกอบที่ ๑.๓) 
พ๙.๐.๕  การปรับกระบ นการเรียนรู้ และ ิธีการฝึกอบรม ทีท่ําใ ้เช่ือมั่นได้ ่ามีค ามเ มาะ มและตรง

ประเด็น (ดูอนุประกอบที่ ๒.๑) 
พ๙.๐.๖  การปรับโครง ร้าง เน้ือ า และระยะเ ลาของ ลัก ูตรการฝึกอบรมเพ่ือใ ้ อดคลอ้งกับค าม-

ก้า น้าทาง ิชาการด้าน ิทยา า ตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ิทยา า ตรก์ารแพทย์คลนิิก พฤติกรรม
า ตร์และ ังคม า ตร์ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลประชากร า ตร์ ุขภาพและการเกิดโรคของ

ประชากร ภา ะด้านเ ร ฐกิจ ังคมและ ัฒนธรรม ทําใ ้เช่ือมั่น ่า ได้ครอบคลุมค ามรู้ แน คิด 
และ ิธีการที่ทนั มัยและตรงประเด็น และยกเลิก ิ่งที่ล้า มัย (ดูอนุประกอบที่ ๒.๔) 

พ๙.๐.๗  การพัฒนา ลักการและ ิธีการประเมินผล ที่ อดคล้องกับผลทางการ ึก าที่พึงประ งค์และ ิธี-
การจัดการเรียนการ อน ที่เปลี่ยนแปลงไป (ดูอนุประกอบที่ ๓.๑ และ ๓.๒) 

พ๙.๐.๘  การปรับนโยบายการรับ ิธีการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม ใ ้ อดคล้องกับค ามคาด ังและ
ภาพแ ดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ค ามต้องการที่จําเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงใน

การ ึก าพ้ืนฐานทางการแพทย์ และข้อกํา นดของ ลัก ูตร (ดูอนุประกอบที่ ๔.๑ และ ๔.๒) 
พ๙.๐.๙  การปรับนโยบายการพัฒนาและคัดเลือกผู้รบัการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึก า และผูใ้ ้การฝึก-

อบรม ใ ้ อดคล้องกับค ามต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรม (ดูอนุประกอบที่ ๕.๑ 
และ ๕.๒) 

พ๙.๐.๑๐  การปรับเปลี่ยน ภาพแ ดล้อมและทรัพยากรทางการ ึก าใ ้ อดคลอ้งกับค ามจําเป็นที่เปลี่ยน-
แปลงไปของการฝึกอบรม เช่น จําน นผู้รับการฝึกอบรม จําน นและคณุ ุฒิของอาจารย์ผู้ใ ้การ
ฝึกอบรม และ ลัก ิชาการทางการแพทย์และการ ึก าในปัจจุบัน (ดูอนุประกอบที่ ๖.๑ – ๖.๓) 

พ๙.๐.๑๑  การปรับปรุงและพัฒนากระบ นการ กํากับดูแล และการประเมิน ลัก ูตรใ ้ละเอียดและชัดเจน 
(ดูอนุประกอบที่ ๗.๑ – ๗.๔) 

พ๙.๐.๑๒  การพัฒนาโครง ร้างขององค์กร การบริ ารกิจการ และการจัดการ เพ่ือรับมือกับ ภาพแ ดล้อม 
และค ามจําเป็นที่เปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรมและปรับใ ้เกิดผลประโยชน์กับผู้มี ่ นได้เ ีย
กลุ่มต่างๆ (ดูอนุประกอบที่ ๘.๑ – ๘.๕)  



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๓๕ 

ผน ก ง. ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ิธีการการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและคณุภาพการฝึกอบรมของ
แผนงานฝึกอบรมของ ถาบันฝึกอบรม 

----------------------------------------------------- 
๑. ลักการและเ ตุผล 
 การเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ดีในแต่ละ าขาน้ัน ต้องมีค ามรู้และ ัตรปฏิบัติอย่างถูกต้องทั้งใน ิชาชีพ
และ า ตร์แ ง่ค ามเป็นมนุ ย์และ ังคม มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่ ย ผู้รบับริการและครอบครั  ต้อง ามารถ
ินิจฉัยปัญ า ุขภาพอนามัยของผู้ป่ ยในแต่ละ าขา ตลอดจนใ ้การบริบาล (holistic care) ที่ประกอบด้ ย

การ ร้างเ ริม ุขภาพ การป้องกันปัญ า ุขภาพ การดูแลรัก าค ามเจ็บป่ ยและการฟ้ืนฟู ุขภาพ ร มทั้ง
ต้องเป็นผู้บริ ารทรัพยากรได้อย่างมีประ ิทธิภาพและด้ ยค าม ุจริต ต้องเป็นผู้ที่ติดตามค้นค ้า ิทยาการ
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือยังค ามรู้และนํามาซึ่งค ามเจริญงอกงามและค ามทัน มัยแ ่ง ิชาชีพ 
 การ ร้างแพทย์เฉพาะทางที่ดีในแต่ละ าขาน้ัน จําเป็นต้องอา ัยการฝึกอบรมที่เป็นระบบอย่างมี
ขั้นตอน ถาบันฝึกอบรมต้องมีการประกันคุณภาพแ ่งการฝึกอบรมน้ัน ร มทั้งต้องได้รับการตร จ อบจาก
ราช ิทยาลัยที่ค บคุมดูแล เพ่ือเป็น ลักประกันแก่ ังคม า่ ามารถใ ้การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางใน าขา
น้ันอย่างมีคุณภาพ ยังประโยชน์ต่อผู้ป่ ยและ ังคมได้จริง  
 ตามข้อ ๒๕ (๓) แ ่งข้อบังคับแพทย ภา ่าด้ ย ลักเกณฑ์การออก นัง ืออนุมัติและ ุฒิบัตรเพ่ือ
แ ดงค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๕๒ กํา นดใ ้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และ อบค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม (อฝ .) ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาล รือ
ถาบันฝึกอบรม ตาม ลักเกณฑ์การประเมิน ถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านที่แพทย ภากํา นด เพ่ือ

เ นอใ ้แพทย ภารับรอง รือยกเลิกการรับรอง โดยใ ้พิจารณาทบท นทุก ๕ ปี 
 เพ่ือใ ้การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมของ ถาบัน
ฝึกอบรมต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน ากล แพทย ภาจึงได้กํา นด ลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือรับรองมาตร-
ฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมของ ถาบันฝึกอบรมฉบับน้ีขึ้น โดยอนุ ัตตามเกณฑ์มาตร-
ฐานเ ชบัณฑิต ึก าของ พันธ์แพทย า ตร ึก าโลกฉบับปรับปรุง พ. . ๒๕๕๘ และดัดแปรใ เ้ มาะ ม
กับบริบทของประเท ไทย 
๒. ัตถุประ งค ์
 เพ่ือกํา นด ลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ ิธีการ ร มทั้งเ นอผลการตร จประเมินรับรองมาตรฐานและ
คุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน าขาใน ถาบันฝึกอบรมต่างๆ ใ แ้พทย ภา
รับรอง รือยกเลิกการรับรอง ตามข้อ ๒๕ (๓) แ ่งข้อบังคับแพทย ภา ่าด้ ย ลักเกณฑ์การออก นัง ือ
อนุมัติและ ุฒิบัตรเพ่ือแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๕๒ 
๓. ิธีดําเนนิการ 

๓.๑ แพทย ภามอบ มายใ ้ราช ิทยาลัยต่างๆ รับผิดชอบดูแลการดําเนินงานตามอํานาจ น้าที่ของ 
อฝ . าขาต่างๆ ในการดําเนินการค บคุมกระบ นการฝึกอบรมเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทาง าขาต่างๆ ที่
เก่ีย ข้อง  

๓.๒ ในการตร จประเมินแต่ละแผนงานฝึกอบรม ใ ้ราช ิทยาลัยที่ได้รับมอบ มายตาม ๓.๑ แต่งต้ัง
คณะผู้ตร จประเมินประกอบด้ ย 

ก) ผู้ตร จประเมิน ลัก จําน นอย่างน้อย ามคน โดยอาจเป็นผู้ตร จประเมินจากราช ิทยาลัย
เดีย กัน รือต่างราช ิทยาลัยก็ได้ แต่ผูท้ํา น้าที่ประธานคณะผู้ตร จประเมินต้องเป็นผู้ตร จประเมิน ลักจาก



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๓๖ 

ราช ิทยาลัยที่ได้รับมอบ มายใ ้กํากับดูแล าขาน้ัน ทั้งน้ีผู้ตร จประเมิน ลักต้องไม่เป็นบุคลากรของ ถาบัน
ฝึกอบรมที่ขอรบัการตร จประเมิน  

ข) ผู้ตร จประเมินร่ ม จําน นไม่เกิน ้าคน โดยอาจเป็นผู้ตร จประเมินจากราช ิทยาลัยเดีย กัน
รือต่างราช ิทยาลัยก็ได้  

ทั้งน้ีผู้ตร จประเมินร่ มจะขอใ ้แพทย ภาแต่งต้ังใ ้เป็นผู้ตร จประเมิน ลักได้ ต้องผ่านการเป็น
ผู้ตร จประเมินร่ มในการตร จประเมินแผนงานฝึกอบรมไม่น้อยก ่า องคร้ัง ร มทั้งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
การเป็นผู้ตร จประเมินและเป็นผู้มีบทบาทในการจัดทําแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตรของแผนงานฝึกอบรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานเ ชบัณฑิต ึก าของ พันธ์แพทย า ตร ึก าโลกฉบับปรับปรุง พ. . ๒๕๕๘ ที่แพทย ภา
รับรองแล้  โดยใ ้การแต่งต้ังเป็นผู้ตร จประเมิน ลักดังกล่า มีอายุ ้าปีและใ ้ต่ออายุได้ตาม ลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่แพทย ภากํา นด 

๓.๓ ผลการประเมนิใ ้ใช้มติของผู้ตร จประเมิน ลักเท่าน้ัน 
๓.๔ ภาย ลังการตร จประเมิน ใ แ้ผนงานฝึกอบรม ่ง ลักฐานตามมิติที่ยังขาดไปยังราช ิทยาลัยที่

ได้รับมอบ มายใ ้กํากับดูแล าขาน้ัน เพ่ือ ่งต่อใ ้คณะผูต้ร จประเมินลงค ามเ ็นผลการประเมินขั้น ุดท้าย  
๓.๕ ใ ้ราช ิทยาลัย ่งผลการตร จประเมินที่ผา่นการอนุมัติจากราช ิทยาลัยน้ันแล้  ไปยังแพทย ภา

เพ่ือขอรับการรับรองตามข้อ ๒๕ (๓) แ ่งข้อบังคับแพทย ภา ่าด้ ย ลักเกณฑ์การออก นัง ืออนุมัติและ
ุฒิบัตรเพ่ือแ ดงค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๕๒ ใ ้แล้ เ ร็จภายใน น่ึงปี

นับจาก ันที่แผนงานฝึกอบรม (มค .๒) ดังกล่า ได้รับการอนุมัติ 
๓.๖ เมื่อแพทย ภารับรอง รือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมใดแล้  ใ เ้ลขาธิการแพทย ภาแจ้ง

ผลการรับรอง รือยกเลิกการรับรองเป็นทางการไปยังราช ิทยาลัยและ ถาบันฝึกอบรมท่ีเก่ีย ข้อง โดยมีอายุ
การรับรอง ้าปี 
๔. องค์ประกอบมิติการประเมิน  

ประกอบด้ ย ั ข้อการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเ ชบัณฑิต ึก าของ พันธ์แพทย า ตร ึก า
โลก ฉบับปรับปรุง พ. . ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for 
Quality Improvement: the 2015 Revision ที่ดัดแปรใ ้เ มาะ มกับบริบทของประเท ไทย ดังต่อไปน้ี  

๔.๑ พันธกิจและผล ัมฤทธ์ิ (Mission and Outcomes)  
๔.๒ แผนการฝึกอบรม/ ลัก ูตรการฝึกอบรม (Educational Programme)  
๔.๓ การประเมินผู้รับการฝึกอบรม (Assessment of Trainees)  
๔.๔ ผู้รับการฝึกอบรม (Trainees)  
๔.๕ อาจารย์ผู้ใ ้การฝึกอบรม (Trainers) 
๔.๖ ทรัพยากรทางการ ึก า (Educational Resources)  
๔.๗ การประเมิน ลัก ูตร (Programme Evaluation) 
๔.๘ การบริ ารกิจการและธุรการ (Governance and Administration) 
๔.๙ การทบท นและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Continuous renewal) 

๕. ิธีการตร จประเมิน 
๕.๑ ถาบันฝึกอบรมประ งค์จะขอรับการตร จประเมินแผนงานฝึกอบรม าขาใด ใ ้ ่งรายงานการ

ประเมินตนเอง (self assessment report: SAR) ประกอบด้ ยองค์ประกอบตามมิติการประเมินในข้อ ๔ 
พร้อมกับข้อมูล ังเขปขององค์กร (organization profile) และแผนงานฝึกอบรม/ ลัก ูตร ไปยังราช ิทยาลัย
ที่กํากับดูแลการฝึกอบรม าขาน้ัน 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณ ุฒิค ามรู้ค ามชํานาญในการประกอบ ิชาชีพเ ชกรรม พ. . ๒๕๖๑ น้าที่ ๓๗ 

๕.๒ ราช ิทยาลัย ่งรายงานการประเมินตนเองและข้อมูลตาม ๕.๑ ใ แ้ก่ผู้ตร จประเมิน ลักและ
ผู้ตร จประเมินร่ ม เพ่ือตร จ อบและประเมินเบ้ืองต้นแล้ กํา นดการตร จประเมินที่ ถาบันฝึกอบรบเมื่อ
เ ็นพ้องกัน ่าข้อมูลรายงานและ ลักฐานแ ดงในแต่ละดัชนี ทั้งดัชนีพ้ืนฐาน (basic requirement) และดัชนี
พัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ที่ ่งมาใ ้น้ันมีค ามพร้อมเพียงพอต่อการรับการตร จประเมินที่
ถาบันฝึกอบรม  

๕.๓ ในการตร จประเมินที่ ถาบนัฝึกอบรม ใ ้คณะผู้ตร จประเมิน ัมภา ณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แผนงานฝึกอบรม อาจารย์ประจําแผนงานฝึกอบรม แพทย์ผู้รับการฝึกอบรม ผู้บริ าร ร มทั้งนิ ิต/นัก ึก า
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอ่ืนที่เก่ีย ข้อง ตลอดจนตร จเยี่ยม ถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ-
งานบริบาลเ ชกรรม (เช่น อผู้ป่ ย ้องตร จ ้องผ่าตัด) และปัจจัยอ่ืนที่เอ้ืออําน ยต่อการฝึกอบรม (เช่น 
้องปฏิบัติการ ้องประชุม ้อง มุด) โดยใช้เ ลาดําเนินการ ๒ – ๓ นั  

๕.๔ จากข้อมูลรายงานและ ลักฐานแ ดงในแต่ละดัชนีมาตรฐาน ใ ้คณะผูต้ร จประเมินลงค ามเ ็น
เป็นผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังน้ี 

ก) ผ่าน 
ข) ไม่ผ่าน  
ค) ยังไม่รับรอง (อยู่ระ ่างการพัฒนา) โดยใ ้ ถาบันฝึกอบรมพัฒนาข้อมูลเพ่ือรับการประเมินผล

ขั้น ุดท้าย  
ทั้งน้ีใ ้คณะผูต้ร จประเมินใ ้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนงานฝึกอบรมน้ันแก่

ถาบันฝึกอบรมเมื่อเ ร็จ ิ้นการตร จประเมินด้ ย 
๕.๕ ใ ้คณะผู้ตร จประเมิน ลัก รุปผลการประเมินแต่ละขั้นตอน ่งใ ้ ราช ิทยาลัยและ อฝ .  เพ่ือ

พิจารณา และเมื่อผลการตร จประเมินขั้นตอน ุดท้ายได้รับการอนุมัติแล้  ใ ้รายงานและ ่งผลการตร จ
ประเมินขั้นตอน ุดท้ายดังกล่า ไปยังแพทย ภาเพ่ือพิจารณาใ ้การรับรอง รือยกเลิกการรับรองแผนงาน
ฝึกอบรมน้ัน ใ ้แล้ เ ร็จภายใน น่ึงปีนับจาก ันที่แผนงานฝึกอบรม (มค .๒) ดังกล่า ได้รับการอนุมัติ 

๕.๖ เมื่อแพทย ภารับรอง รือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมใดแล้  เลขาธิการแพทย ภาจะแจ้ง
ผลใ ร้าช ิทยาลัยและ ถาบนัฝึกอบรมน้ันทราบภายใน ๒ เดือนนับแต่ ันที่แพทย ภามีมติดังกล่า  
๖. ค่าใช้จ่ายในการตร จประเมิน 

๖.๑ ใ ้ ถาบันฝึกอบรมท่ีขอรับการตร จประเมินแผนงานฝึกอบรมรมแต่ละแผน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตร จประเมิน ดังน้ี 

ก) ค่าธรรมเนียมการตร จประเมินและรับรองแผนงานฝึกอบรมตามที่แพทย ภากํา นด จําน น 
๓,๐๐๐ บาท ( ามพันบาทถ้ น) โดยใ ้ราช ิทยาลัยที่กํากับดูแลการฝกึอบรม าขานั้นเรียกเก็บจาก ถาบัน
ฝึกอบรม แล้ ใ ้ราช ิทยาลัยนํา ่งค่าธรรมเนียมดังกล่า ใ ้แก่แพทย ภาพร้อมการ ่งผลการตร จประเมิน
ขั้นตอน ุดท้ายเพ่ือขอใ ้แพทย ภารับรอง รือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมน้ัน 

ข) ค่าใช้จ่ายของผู้ตร จประเมิน ลัก ประกอบด้ ย 
(๑) ค่าเดินทางตามท่ีจ่ายจริง โดยรถยนต์โดย ารและ/ รือเครื่องบินช้ันประ ยัด 
(๒) ค่าเบ้ียเลี้ยงผู้ตร จประเมิน ลักคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อ ัน  
(๓) ค่าที่พักตามที่จ่ายจริง 



๑ 

ประกาศแพทยสภา 
ที่    ๑๗/ ๒๕๕๒ 

เรื่อง เกณฑหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูมีความรคูวามชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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 
เพื่อพิจารณาจัดทําเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมและเกณฑสถาบันฝกอบรมตามท่ีกําหนดในขอ 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 ............................................................................ 



๒ 

 
ช่ือยอ 
(ภาษาไทย)   วว. .............................................(หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือชื่อยอของสาขา) 
(ภาษาอังกฤษ)   Dip. ..........................................(หลังคําวา “Dip.” เขียนชื่อเต็มหรือช่ือยอของสาขา) 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
(ภาษาไทย)          วว. ............................................. (หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือชื่อยอของสาขา) 
(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.” เขียนช่ือเต็มหรือชื่อยอของอนุสาขา) 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
(ภาษาไทย) วว. ........................................ (หลังคําวา “วว.” เขียนช่ือเต็มหรือชื่อยอของอนุสาขา) 
(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of ............. (หลังคําวา “of” เขียนช่ือเต็มของ 

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

๑.๓ หนวยงานทีร่ับผิดชอบ 
     ระบุช่ือราชวิทยาลัย   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



๓ 

สาขาน้ันของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลาเม่ือรวมกันทั้งหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวน
อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาท่ีตองทดแทน 

     ในกรณีที่หลักสูตรการฝกอบรมเปนแบบที่มีสถาบันรวมฝกอบรม    หรือมีสถาบันฝกอบรมสมทบ      ให
อนุโลมใชหลักเกณฑที่กําหนดดังกลาวสําหรับการกําหนดจํานวนอาจารยในแตละสถาบันฝกอบรม     โดยทอน
เปนสัดสวนตามเวลาท่ีสถาบันฝกอบรมนั้นๆมีสวนรวมในการฝกอบรม  

๑.๗ จํานวนผเูขารบัการฝกอบรม 
     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 
การณการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเน้ือหาของการฝกอบรม          โดยใหระบุวิธีการฝกอบรมและ
ลักษณะการจัดในแตละชวงหรือชั้นปของการฝกอบรม  

๑.๑๓ การประเมินผูเขารับการฝกอบรม 
     ราชวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือสมาคมวิชาชีพที่แพทยสภามอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบดูแลการฝกอบรม 

จะตองระบุรูปแบบการประเมินผูเขารับการฝกอบรม ไดแก 



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 หรือโรงพยาบาลท่ี

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 

                                                   ที่จะศึกษาตอเนื่องได  และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับพันธกิจ 



๕ 

 (ฉ)    มีระบบบริหารงานท่ีชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการจัดการฝกอบรมใหบรรลุตามปณิธาน       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 
           เนื้อและสิ่งสงตรวจทางเซลลวิทยาท่ีไดจากการผาตัดหรือการทําหัตถการ  สามารถเตรียม 

                                                     สไลดชิ้นเนื้อเย่ือและส่ิงสงตรวจเพ่ือตรวจดวยกลองจุลทรรศนไดเอง     พยาธิแพทยตองมี 
           เวลา มีความสามารถ และเต็มใจใหคําปรึกษาหารือหรือสอนแพทยประจําบานทุกสาขาได 
           อัตราการตรวจศพซึ่งเปรียบเสมือนดัชนีชี้บงความสนใจทางวิชาการและความใสใจในการ 
           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        สถาบันฝกอบรมจะตองมีหองสมุดซ่ึงมีตํารามาตรฐานทางการ 
           แพทย วารสารการแพทยที่ใชบอย   และหนังสือดรรชนีสําหรับชวยคนรายงานที่ตีพิมพใน 
           วารสารสําหรับใหแพทยประจําบานใชไดสะดวก 
    (ง)   หนวยเวชระเบียนและสถิติ  สถาบันฝกอบรมจะตองจัดใหผูปวยทุกคนมีแฟมประจําตัว 
           ซึ่งบันทึกประวัติ  ผลการตรวจรางกาย  การส่ังการรักษาท่ีเปนมาตรฐาน   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. การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 
     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 



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 
 






