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ผนวก ก. 
แนวทางในการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) 
---------------------------------------- 

อนุสนธิจากข้อ ๕ แห่งประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) ของแผนงานฝึกอบรมที่ด าเนินการฝึกอบรมในแต่ละสาขา เพ่ือเป็น
แนวทางและต้นแบบให้สถาบันฝึกอบรมน าไปพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของแผนงานฝึกอบรม และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ (มคว.๒) ทั้งของสาขาหลักและอนุสาขา จึงได้ก าหนดมาตรฐานคุณสมบัติและผลการเรียนรู้
แต่ละด้านของแต่ละสาขาและลักษณะของแต่ละแผนงานฝึกอบรม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
๑. ชื่อสาขา  
 ระบุชื่อสาขาความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๒. ชื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 ระบุชื่อของหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น    
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
๓. ราชวิทยาลัยท่ีได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลการฝึกอบรมและท่ีเกี่ยวข้อง  
 ระบุชื่อราชวิทยาลัยที่แพทยสภามอบหมายให้ก ากับดูแลการฝึกอบรม รวมทั้งราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทุก
สาขา 
๔. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม 

ต้องมีการระบุพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม
นั้นไปยังภาคสุขภาพที่เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้พันธกิจของแผนงานฝึกอบรมต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ความต้องการของระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบอ่ืนทางสังคมตามความเหมาะสม 
โดยผู้มีส่วนได้เสียและตัวแทนผู้รับการฝึกอบรมต้องมีบทบาทในการก าหนดพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมนั้นด้วย 

แผนงานฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรมให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถท างานตามหลักพฤตินิสัยและ
มารยาททางวิชาชีพ (Professionalism) สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรและ
ใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานการดูแลแบบองค์รวม มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล มีเจตนารมย์และเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอ่ืน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 
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๕. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม 

แผนงานฝึกอบรมต้องก าหนดผลสัมฤทธิ์/ระดับความสามารถระหว่างการฝึกอบรมที่ประสงค์ ( intended 
learning outcomes/milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นอย่างน้อย ๖ ด้านดังต่อไปนี้ 

๕.๑ การบริบาลผู้ป่วย (patient care) ได้แก่ การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของ
การดูแลแบบองค์รวม ค านึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานใน
สาขานั้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล 

๕.๒ ความรู้และทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge & procedural skills) สามารถ
ท าเวชปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรม 

๕.๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)  
๕ .๔  กา ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร พั ฒน าจ า กฐ าน ก า ร ปฏิ บั ติ  ( practice-based learning and 

improvement) โดยสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 
๕.๕ ความสามารถในการท างานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism) รวมทั้งคุณลักษณะของ

ความเป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต (continue medical education) หรือการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่อง (continue professional development) 

๕.๖ การท าเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (systems-based practice) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม 

๖. แผนงานฝึกอบรม 
๖.๑ วิธีการให้การฝึกอบรมแผนงานฝึกอบรมต้องระบุวิธีการฝึกอบรมหลักที่จัดให้แก่ผู้รับการ

ฝึกอบรมเพ่ือให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์
ทั้ง ๖ ด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (curricular mapping) เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การ
ปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วย 
ค านึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม (trainee-centered) มีการบูรณาการ
ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยให้
ระบุวิธีการฝึกอบรม กิจกรรมการการเรียนรู้ภายใต้แต่ละ competency และเป้าประสงค์หลัก
ในแต่ละช่วงหรือแต่ละขั้นขีดความสามารถ (milestone) ของการฝึกอบรม มีการติดตาม
ตรวจสอบ ก ากับดูแล (supervision) และให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) อย่างสม่ าเสมอ 

๖.๒ แผนงานฝึกอบรมต้องระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สะท้อนคุณสมบัติและขีดความสามารถของ
แพทย์เฉพาะทางสาขานั้นทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย  
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๑. กิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) ของแพทย์เฉพาะทาง
สาขานั้น โดยแต่ละกิจกรรมดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก) หัวข้อกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (title of the EPA) 
ข) ลักษณะเฉพาะและข้อจ ากัด (specification and limitations) 
ค) เขตความรู้ความช านาญที่เก่ียวข้องมากที่สุด (most relevant domains of competence) 
ง) ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่จ าเป็นเพ่ือให้เชื่อมั่นได้ (required experience, 

skills, attitude and behavior for entrustment) 
จ) วิธีการประเมินผลเพ่ือประเมินความก้าวหน้าและขั้นขีดความสามารถ (assessment information 

sources to assess progress and ground for a summative entrustment decision) 
ฉ) ก าหนดระดับขั้นของขีดความสามารถในแต่ละระยะของการฝึกอบรม (entrustment for which level 

of supervision is to be reached at which stage of training) 
๒. ขั้นขีดความสามารถ (level of entrustment) โดยจ าแนกผลการเรียนรู้และขีดความสามารถในกิจกรรม
วิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) แต่ละอย่างเป็น ๕ ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที ่๑ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด  
ขั้นที่ ๒ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์  
ขั้นที ่๓ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้โดยมีของอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ  
ขั้นที ่๔ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องก ากับดูแล  

     ขั้นที ่๕ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องก ากับดูแล และควบคุมผู้มีประสบการณ์น้อยกว่าได ้ 
๖.๓  เนื้อหาการฝึกอบรม 
       เนื้อหาการฝึกอบรมต้องครอบคลุมประเด็นหรือหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

๑. การบริบาลโรคหรือภาวะของผู้ป่วย การป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสภาพ 
๒. หัตถการทางคลินิก  
๓. การตัดสินใจทางคลินิก  
๔. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (อาจไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนการฝึกอบรมที่ไม่เกี่ยวข้อง) 
๕. ทักษะการสื่อสาร 
๖. จริยธรรมทางการแพทย์ 
๗. การสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ 
๘. กฎหมายการแพทย์ 
๙. หลักการบริหารจัดการ 
๑๐. ความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย 
๑๑. การดูแลสุขภาวะทั้งกายและใจของตนเอง  
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๑๒. การแพทย์ทางเลือกท่ีเกี่ยวข้อง (อาจไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนการฝึกอบรมที่ไม่เก่ียวข้อง) 
๑๓. ระเบียบวิจัยทางการแพทย์และเวชศาสตร์ระบาดวิทยาทางคลินิก 
๑๔. เวชศาสตร์อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 
๑๕. พฤติกรรมและสังคมศาสตร์ในบริบทของสาขาวิชา 
๑๖. ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก (เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรค  

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอุบัติภัย เป็นต้น) 
 อนึ่ง ส ำหรับแผนงำนฝึกอบรมของอนุสำขำ บำงหัวข้อดังกล่ำวอำจจะไม่ต้องถูกประเมิน
ถ้ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเคยผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้วในกำรฝึกอบรมระดับสำขำหลัก ใน
ขณะเดียวกัน บำงหัวข้ออำจจะต้องมีกำรจัดกำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ข้ึนกับบริบทที่เหมำะสมของอนุสำขำนั้นๆ   

๖.๔ การท าวิจัย  
  ผู้รับการฝึกอบรมต้องท างานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ 

cross sectional อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis ๑ 
เรื่อง  ในระหว่างการฝึกอบรม โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือผู้นิพนธ์หลัก โดยแต่ละแผนงาน
ฝึกอบรมระบุลักษณะของงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 

๑. คุณลักษณะของงานวิจัย 

๒. วิธีด าเนินการ 

๓. ขอบเขตความรับผิดชอบ 

๔. กรอบเวลาการด าเนินงานวิจัย 
๖.๕ จ านวนระดับชั้นการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมจะต้องระบุจ านวนระดับชั้นของการ

ฝึกอบรม โดยหนึ่งระดับชั้นเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้สาขา
ประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมีไม่น้อยกว่าสามระดับชั้น, และอนุสาขาประเภทที่ ๓ ต้องมีไม่
น้อยกว่าสองระดับชั้น 

๖.๖ การบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องมีคณะกรรมการซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหาร การจัดการ การประสานงาน และการ
ประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมมี
ส่วนร่วมในการวางแผนฝึกอบรม 

    หัวหน้าแผนงานฝึกอบรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัย
ที่ก ากับดูแล 



5 
 

๖.๗ สภาพการปฏิบัติงาน แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
(รวมถึงการอยู่เวร) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่อง
เงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผู้รับการฝึกอบรม มีการก าหนดการฝึกอบรม
ทดแทนในกรณีที่ผู้รับการฝึกอบรมมีการลาพัก (เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การ
เกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนงานฝึกอบรม) จัดให้ มี
ค่าตอบแทนผู้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ควรมีการระบุชั่วโมงการท างานที่เหมาะสม 

๖.๘ การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
(๑) การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับชั้น  

แผนงานฝึกอบรมต้องก าหนดและด าเนินการวัดและประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมที่
ชัดเจน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ ก าหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม จัดให้มีการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละ
ระดับชั้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรมหรือเพ่ือการเลื่อน
ระดับชั้น ระบุเกณฑ์การผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอ่ืนที่ชัดเจน รวมถึงจ านวน
ครั้งที่อนุญาตให้สอบแก้ตัว มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้รับการฝึกอบรมอย่างทันกาล 
จ าเพาะ สร้างสรรค์ และเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของผลการวัดและประเมินผล นอกจากนี้
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล แผนงานฝึกอบรม
ต้องก าหนดเกณฑ์การเลื่อนระดับชั้นและเกณฑ์การยุติการฝึกอบรมของผู้รับการ
ฝึกอบรมให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้รับการฝึกอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม 

(๒) การวัดและประเมินผลเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ 
    ราชวิทยาลัยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมจะต้องระบุ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์
การตัดสิน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๗. การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
แผนงานฝึกอบรมต้องก าหนดและด าเนินนโยบายการรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยต้อง

สอดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม กระบวนการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม มีคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม รวมทั้งมีระบบอุทธรณ์ 

๗.๑ คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุคุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
ให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา 
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๗.๒ จ านวนผู้รับการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุจ านวนผู้รับการฝึกอบรมที่แผนงาน
ฝึกอบรมสามารถรับได้ทั้งหมด หรือเรียกว่าศักยภาพในการฝึกอบรม ของแผนงานฝึกอบรม
นั้น โดยให้พิจารณาก าหนดเป็นสัดส่วนของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา
หรือเทียบเท่า และปริมาณงานบริการของสาขาที่ให้การฝึกอบรมตามที่ระบุไว้ 
กรณีแผนงานฝึกอบรมจ าเป็นต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานแบบไม่เต็ม
เวลาด้วย ให้ใช้หลักเกณฑ์ในการค านวณตามท่ีก าหนดในข้อ ๘. 

๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ก าหนดอัตราส่วนของอาจารย์เต็มเวลาหรือเทียบเท่าทั้งหมด ต่อ ผู้รับการฝึกอบรมแต่ละระดับชั้น เท่ากับ

สองต่อหนึ่ง (๒ : ๑) เว้นแต่สาขาที่ต้องเร่งการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสาธารณสุขของประเทศ 
อาจแสดงเหตุผลความจ าเป็นต่อแพทยสภาเพ่ือขออนุมัติปรับอัตราส่วนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินครั้งละห้าปี 

สถาบันฝึกอบรมต้องก าหนดและด าเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม โดยต้องระบุคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ชัดเจนให้
ครอบคลุมความรู้ความช านาญที่ต้องการ คุณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู ความช านาญทางเวชกรรม พฤติกรรม
ที่เหมาะสม รวมทั้งต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ
วิจัย และการบริบาลเวชกรรม 

แผนงานฝึกอบรมต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหาร การจัดการ การ
ประสานงาน และการประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมมี
ส่วนร่วมในการวางแผนฝึกอบรม หัวหน้าแผนงานฝึกอบรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยที่ก ากับดูแล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรม รวมทั้งเกณฑ์จ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมที่แผนงานฝึกอบรมจะต้องมีก่อนขอเปิดเป็นแผนงานฝึกอบรม ให้เป็นไปตามท่ีเกณฑ์หลักสูตรแต่ละสาขานั้น
ก าหนดไว้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน หากจ าเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาร่วมด้วย แผนงาน
ฝึกอบรมจะต้องระบุจ านวนขั้นต่ าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่แผนงานฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี ซึ่ง
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้รับ
การฝึกอบรมได้ และภาระงานในสาขานั้นของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว 
จะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน 

ในกรณีที่แผนงานฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือมีสถาบันฝึกอบรมสมทบ อนุโลมให้ใช้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าวส าหรับการก าหนดจ านวนอาจารย์ในแต่ละแผนงานฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตาม
เวลาที่แผนงานฝึกอบรมนั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
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อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีเวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา ให้การก ากับดูแล และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการบริบาลเวชกรรมและด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยแผนงานฝึกอบรม
ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 
๙. การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  

การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ(อว.) ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น 

ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหรือ

ในระหว่างการฝึกอบรม ผลงานวิจัยที่น ามาใช้ขอรับรองต้องเป็นงานวิจัยที่ด าเนินการระหว่างการฝึกอบรมตามที่ระบุใน

ข้อ ๔.๓ และได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) 

ตีพิมพ์มาไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่มีจดหมายขอให้พิจารณาคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

อนึ่ง ในกรณีที่ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า  “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. 
ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้ค าว่า ดร. น าหน้าชื่อ  แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ที่ได้ วว. หรือ 
อว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษา  อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา 
อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจ าสถานศึกษาได้ 
๑๐.  ทรพัยากรทางการศึกษา  
แผนงานฝึกอบรมต้องก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

๑๐.๑ สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ 
มีอุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 

๑๐.๒ การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม มีจ านวนผู้ป่วยเพียงพอและ
ชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ป่วย
นอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาท าการ การเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกทางคลินิก
และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงส าหรับสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑๐.๓ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ที่ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ เป็นส่วนหนึ่ งของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

๑๐.๔ การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน 
๑๐.๕ ความรู้และการประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่

ฝึกอบรม มีการบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 
๑๐.๖ การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนฝึกอบรม การ

ด าเนินการฝึก-อบรม การประเมินการฝึกอบรม 
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๑๐.๗ การฝึกอบรมในสถาบันอ่ืน ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร ตลอดจน
ระบบการโอนผลการฝึกอบรม 

๑๑.  การประเมินแผนงานฝึกอบรม  
แผนงานฝึกอบรมต้องก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานฝึกอบรมเป็นประจ า มีกลไกในการ

ประเมินหลักสูตรและน าไปใช้ได้จริง ทั้งนี้การประเมินแผนงานฝึกอบรม ต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม 
๒. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
๓. แผนฝึกอบรม 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนฝึกอบรม 
๕. การวัดและประเมินผล 
๖. พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา 
๘. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
๙. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ 
๑๐. แผนงานฝึกอบรมร่วม/สมทบ 
๑๑. ข้อควรปรับปรุง 

แผนงานฝึกอบรมต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้รับ
การฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร 
๑๒.  การทบทวนและการพัฒนา  

จัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนงานฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกห้าปี ปรับปรุง
กระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล 
และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้ง
ผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 
๑๓.  การบริหารกิจการและธุรการ 

๑๓.๑ แผนงานฝึกอบรมต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนที่รับ) 
กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ 
การออกเอกสารที่แสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับชั้น หรือหลักฐานอย่างเป็น
ทางการอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับชั้นนั้นได้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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๑๓.๒ แผนงานฝึกอบรมต้องก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการ
งบประมาณของแผนงานฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

๑๓.๓ แผนงานฝึกอบรมต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดี และการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

๑๓.๔ แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุน
ด้านอ่ืน ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาใน
การเปิดการฝึกอบรม 

๑๔.   การประกันคุณภาพการฝึกอบรม  
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมเป็นประจ า รวมทั้งมีการ

ประกันคุณภาพการฝึกอบรมโดยราชวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นตามระบบ กลไก และเกณฑ์ที่แพทย
สภาก าหนด อย่างน้อยทุก ๕ ปี 


