ผนวก ก.
แนวทางในการกาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑)
---------------------------------------อนุสนธิจากข้อ ๕ แห่งประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ราชวิทยาลัยจัดให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.๑) ของแผนงานฝึกอบรมที่ดาเนินการฝึกอบรมในแต่ละสาขา เพื่อเป็น
แนวทางและต้ น แบบให้ ส ถาบั น ฝึ ก อบรมน าไปพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของแผนงานฝึ ก อบรม และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ (มคว.๒) ทั้งของสาขาหลักและอนุสาขา จึงได้กาหนดมาตรฐานคุณสมบัติและผลการเรียนรู้
แต่ละด้านของแต่ละสาขาและลักษณะของแต่ละแผนงานฝึกอบรม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อสาขา
ระบุชื่อสาขาความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๒. ชื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ระบุชื่อของหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓. ราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลการฝึกอบรมและที่เกี่ยวข้อง
ระบุชื่อราชวิทยาลัยที่แพทยสภามอบหมายให้กากับดูแลการฝึกอบรม รวมทั้งราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทุก
สาขา
๔. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม
ต้องมีการระบุพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม
นั้นไปยังภาคสุขภาพที่เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้พันธกิจของแผนงานฝึกอบรมต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
ต้องการของชุมชนและสังคม ความต้องการของระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบอื่นทางสังคมตามความเหมาะสม
โดยผู้มีส่วนได้เสียและตัวแทนผู้รับการฝึกอบรมต้องมีบทบาทในการกาหนดพันธกิจของแผนงานฝึกอบรมนั้นด้วย
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรมให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความสามารถทางานตามหลักพฤตินิสัยและ
มารยาททางวิชาชีพ (Professionalism) สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและ
ใส่ ใจในความปลอดภัย โดยยึ ดถือผู้ ป่ ว ยเป็ นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม มีความสามารถในการ
ปฏิบั ติงานโดยไม่ต้องมีการกากับ ดูแล มี เจตนารมย์และเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มี พฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
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๕. ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรมต้องกาหนดผลสัมฤทธิ์/ระดับความสามารถระหว่างการฝึกอบรมที่ประสงค์ (intended
learning outcomes/milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นอย่างน้อย ๖ ด้านดังต่อไปนี้
๕.๑ การบริบาลผู้ป่วย (patient care) ได้แก่ การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของ
การดูแลแบบองค์รวม คานึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานใน
สาขานั้นได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการกากับดูแล
๕.๒ ความรู้และทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge & procedural skills) สามารถ
ทาเวชปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรม
๕.๓ ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills)
๕ .๔ ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า จ า ก ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ( practice-based learning and
improvement) โดยสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้
๕.๕ ความสามารถในการทางานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism) รวมทั้งคุณลักษณะของ
ความเป็ น ผู้ เ รี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (continue medical education) หรื อ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ
ต่อเนื่อง (continue professional development)
๕.๖ การทาเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (systems-based practice) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการ
ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม
๖. แผนงานฝึกอบรม
๖.๑ วิธี การให้การฝึกอบรมแผนงานฝึ กอบรมต้องระบุวิธีการฝึ กอบรมหลั กที่จัดให้ แก่ผู้ รับการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์
ทั้ง ๖ ด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (curricular mapping) เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การ
ปฏิบั ติเป็ น ฐาน (practice-based training) มีส่ ว นร่ว มในการบริ บ าลและรับผิ ดชอบผู้ ป่ ว ย
คานึงถึงศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรม (trainee-centered) มีการบูรณาการ
ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยให้
ระบุวิธีการฝึกอบรม กิจกรรมการการเรียนรู้ภายใต้แต่ละ competency และเป้าประสงค์หลัก
ในแต่ล ะช่ว งหรื อแต่ล ะขั้นขีดความสามารถ (milestone) ของการฝึ กอบรม มีการติดตาม
ตรวจสอบ กากับดูแล (supervision) และให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) อย่างสม่าเสมอ
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) ลักษณะเฉพาะและข้อจากัด (specification and limitations)
ค) เขตความรู้ความชานาญที่เกี่ยวข้องมากที่สุด (most relevant domains of competence)
ง) ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่จาเป็นเพื่อให้เชื่อมั่นได้ (required experience,
skills, attitude and behavior for entrustment)
จ) วิธี การประเมิน ผลเพื่อประเมินความก้าวหน้า และขั้น ขีดความสามารถ (assessment information
sources to assess progress and ground for a summative entrustment decision)
ฉ) กาหนดระดับขั้นของขีดความสามารถในแต่ละระยะของการฝึกอบรม (entrustment for which level
of supervision is to be reached at which stage of training)
๒. ขั้นขีดความสามารถ (level of entrustment) โดยจาแนกผลการเรียนรู้และขีดความสามารถในกิจกรรม
วิชาชีพที่เชื่อถือไว้ใจได้ (Entrustable Professional Activities: EPA) แต่ละอย่างเป็น ๕ ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ ๑ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
ขั้นที่ ๒ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
ขั้นที่ ๓ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้โดยมีของอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
ขั้นที่ ๔ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องกากับดูแล
ขั้นที่ ๕ สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องกากับดูแล และควบคุมผู้มีประสบการณ์น้อยกว่าได้
๖.๓ เนื้อหาการฝึกอบรม
เนื้อหาการฝึกอบรมต้องครอบคลุมประเด็นหรือหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
๑. การบริบาลโรคหรือภาวะของผู้ป่วย การป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพ
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. การแพทย์ทางเลือกที่เกี่ยวข้อง (อาจไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนการฝึกอบรมที่ไม่เกี่ยวข้อง)
๑๓. ระเบียบวิจัยทางการแพทย์และเวชศาสตร์ระบาดวิทยาทางคลินิก
๑๔. เวชศาสตร์อิงหลักฐานเชิงประจักษ์
๑๕. พฤติกรรมและสังคมศาสตร์ในบริบทของสาขาวิชา
๑๖. ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก (เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรค
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอุบัติภัย เป็นต้น)
อนึ่ง สำหรับแผนงำนฝึกอบรมของอนุสำขำ บำงหัวข้อดังกล่ำวอำจจะไม่ต้องถูกประเมิน
ถ้ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเคยผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้วในกำรฝึกอบรมระดับสำขำหลัก ใน
ขณะเดียวกัน บำงหัวข้ออำจจะต้องมีกำรจัดกำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทที่เหมำะสมของอนุสำขำนั้นๆ
๖.๔ การทาวิจัย
ผู้รับการฝึกอบรมต้องทางานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยแบบ retrospective, prospective หรือ
cross sectional อย่ างน้ อย ๑ เรื่ อง หรื อท า systematic review หรื อ meta-analysis ๑
เรื่ อง ในระหว่างการฝึ กอบรม โดยเป็นผู้ วิจัยหลั กหรือผู้ นิพนธ์ห ลั ก โดยแต่ล ะแผนงาน
ฝึกอบรมระบุลักษณะของงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้
๑. คุณลักษณะของงานวิจัย
๒. วิธีดาเนินการ
๓. ขอบเขตความรับผิดชอบ
๔. กรอบเวลาการดาเนินงานวิจัย
๖.๕ จ านวนระดั บชั้น การฝึกอบรม แผนงานฝึ กอบรมจะต้องระบุจานวนระดับชั้นของการ
ฝึกอบรม โดยหนึ่งระดับชั้นเทียบเท่าการฝึกอบรมเต็มเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ทั้งนี้สาขา
ประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องมีไม่น้อยกว่าสามระดับชั้น , และอนุสาขาประเภทที่ ๓ ต้องมีไม่
น้อยกว่าสองระดับชั้น
๖.๖ การบริหารกิจการและการจัดการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องมีคณะกรรมการซึ่งมี
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและอ านาจในการบริ ห าร การจั ด การ การประสานงาน และการ
ประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมมี
ส่วนร่วมในการวางแผนฝึกอบรม
หัวหน้าแผนงานฝึกอบรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัย
ที่กากับดูแล
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๖.๗ สภาพการปฏิบัติงาน แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
(รวมถึงการอยู่เวร) ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่อง
เงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผู้รับการฝึกอบรม มีการกาหนดการฝึกอบรม
ทดแทนในกรณีที่ผู้รับการฝึกอบรมมีการลาพัก (เช่น การลาคลอดบุตร การเจ็บป่วย การ
เกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนงานฝึกอบรม) จัดให้ มี
ค่าตอบแทนผู้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับตาแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ควรมีการระบุชั่วโมงการทางานที่เหมาะสม
๖.๘ การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลผู้รับการฝึกอบรม ประกอบด้วย
(๑) การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมและการเลื่อนระดับชั้น
แผนงานฝึกอบรมต้อ งกาหนดและดาเนินการวัดและประเมินผลผู้รับการฝึ กอบรมที่
ชัดเจน สอดคล้ องกับผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ที่พึ งประสงค์ ครอบคลุ มทั้งด้านความรู้
ทักษะ และเจตคติ กาหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม จัดให้มีการ
วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการฝึกอบรมเมื่อสิ้ นสุดการฝึกอบรมในแต่ละ
ระดับชั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้รับการฝึกอบรมหรือเพื่อการเลื่อน
ระดับชั้น ระบุเกณฑ์การผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอื่นที่ชัดเจน รวมถึงจานวน
ครั้งที่อนุญาตให้สอบแก้ตัว มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้รับการฝึกอบรมอย่างทันกาล
จาเพาะ สร้างสรรค์ และเป็นธรรมบนพื้นฐานของผลการวัดและประเมินผล นอกจากนี้
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีระบบอุทธรณ์ผลการวัดและประเมินผล แผนงานฝึกอบรม
ต้ อ งก าหนดเกณฑ์ ก ารเลื่ อ นระดั บ ชั้ น และเกณฑ์ ก ารยุ ติ ก ารฝึ ก อบรมของผู้ รั บ การ
ฝึกอบรมให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้รับการฝึกอบรมทราบก่อนเริ่มการฝึกอบรม
(๒) การวัดและประเมินผลเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ
ราชวิทยาลัยที่แพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมจะต้องระบุ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อวุฒิบัตร วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์
การตัดสิน ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสื อ
อนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๗. การรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายการรับและคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยต้อง
สอดคล้องกับพันธกิจของแผนงานฝึกอบรม กระบวนการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสและยุติธรรม มีคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม รวมทั้งมีระบบอุทธรณ์
๗.๑ คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุคุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม
ให้ชัดเจน และเป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของแพทยสภา
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๗.๒ จานวนผู้รับการฝึกอบรม แผนงานฝึกอบรมต้องระบุจานวนผู้รับการฝึกอบรมที่แผนงาน
ฝึกอบรมสามารถรับได้ทั้งหมด หรือเรียกว่าศักยภาพในการฝึกอบรม ของแผนงานฝึกอบรม
นั้น โดยให้พิจารณากาหนดเป็นสัดส่วนของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา
หรือเทียบเท่า และปริมาณงานบริการของสาขาที่ให้การฝึกอบรมตามที่ระบุไว้
กรณีแผนงานฝึกอบรมจาเป็นต้องจัดให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานแบบไม่เต็ม
เวลาด้วย ให้ใช้หลักเกณฑ์ในการคานวณตามที่กาหนดในข้อ ๘.
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
กาหนดอัตราส่วนของอาจารย์เต็มเวลาหรือเทียบเท่าทั้งหมด ต่อ ผู้รับการฝึกอบรมแต่ละระดับชั้น เท่ากับ
สองต่อหนึ่ง (๒ : ๑) เว้นแต่สาขาที่ต้องเร่งการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสาธารณสุขของประเทศ
อาจแสดงเหตุผลความจาเป็นต่อแพทยสภาเพื่อขออนุมัติปรับอัตราส่วนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกินครั้งละห้าปี
สถาบั น ฝึ กอบรมต้ อ งกาหนดและดาเนิน นโยบายการสรรหาและคัด เลื อ กอาจารย์ผู้ ให้ การฝึ ก อบรมให้
สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของแผนงานฝึ ก อบรม โดยต้ อ งระบุ คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมที่ ชั ด เจนให้
ครอบคลุมความรู้ความชานาญที่ต้องการ คุ ณสมบัติทางวิชาการ ความเป็นครู ความชานาญทางเวชกรรม พฤติกรรม
ที่เหมาะสม รวมทั้งต้องระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การ
วิจัย และการบริบาลเวชกรรม
แผนงานฝึ กอบรมต้องมีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริหาร การจัดการ การ
ประสานงาน และการประเมินผล สาหรับแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสมมี
ส่วนร่วมในการวางแผนฝึกอบรม หัวหน้าแผนงานฝึกอบรม/อาจารย์ผู้รับผิดชอบแผนงานฝึกอบรมต้องมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานในสาขานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยที่กากับดูแล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรม รวมทั้งเกณฑ์จานวนขั้นต่าของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมที่แผนงานฝึกอบรมจะต้องมีก่อนขอเปิดเป็นแผนงานฝึกอบรม ให้เป็นไปตามที่เกณฑ์หลักสูตรแต่ละสาขานั้น
กาหนดไว้แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน หากจาเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาร่วมด้วย แผนงาน
ฝึกอบรมจะต้องระบุจานวนขั้นต่าของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่แผนงานฝึกอบรมจะต้องจัดให้มี ซึ่ง
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม เพื่อให้สามารถติด ตามความก้าวหน้าของผู้รับ
การฝึกอบรมได้ และภาระงานในสาขานั้นของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลาเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ ว
จะต้องไม่น้อยกว่าภาระงานของจานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที่ต้องทดแทน
ในกรณีที่แผนงานฝึกอบรมเป็นแบบที่มีสถาบันร่วมฝึกอบรม หรือ มีสถาบันฝึกอบรมสมทบ อนุโลมให้ใช้
หลักเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวสาหรับการกาหนดจานวนอาจารย์ในแต่ละแผนงานฝึกอบรม โดยทอนเป็นสัดส่วนตาม
เวลาที่แผนงานฝึกอบรมนั้น มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
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อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีเวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึกอบรม ให้คาปรึกษา ให้การกากับดูแล และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการบริบาลเวชกรรมและด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยแผนงานฝึกอบรม
ต้องจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ
๙. การรับรอง วุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติ ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุ ฒิบัตร (วว.) หรือหนังสืออนุมัติ(อว.) ให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น
ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยแจ้งให้สถาบันฝึกอบรมทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหรือ
ในระหว่างการฝึกอบรม ผลงานวิจัยที่นามาใช้ขอรับรองต้องเป็นงานวิจัยที่ดาเนินการระหว่างการฝึกอบรมตามที่ระบุใน
ข้อ ๔.๓ และได้รั บตี พิ มพ์ในวารสารระดับชาติหรื อนานาชาติ ในฐานข้ อ มูล Thai-Journal Citation Index (TCI)
ตีพิมพ์มาไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่มีจดหมายขอให้พิจารณาคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”
อนึ่ง ในกรณีที่ วว. หรือ อว. ได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ไม่ให้ใช้คาว่า Ph.D. หรือ ปร.ด.
ท้ายชื่อในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา รวมทั้งการใช้คาว่า ดร. นาหน้าชื่อ แต่สถาบันการศึกษาสามารถให้ผู้ที่ได้ วว. หรือ
อว. ที่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ เป็นอาจารย์ประจาหลั กสูตรการศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึ กษา
อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิการศึกษาประจาสถานศึกษาได้
๑๐. ทรัพยากรทางการศึกษา
แผนงานฝึกอบรมต้องกาหนดและดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
๑๐.๑ สถานที่และโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการที่ทันสมัย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเพียงพอ
มีอุปกรณ์สาหรับฝึกอบรมภาคปฏิบัติ และมีสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
๑๐.๒ การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สาหรับการฝึ กอบรม มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอและ
ชนิดของผู้ป่วยหลากหลายสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ป่วย
นอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกเวลาทาการ การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิก
และการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรียนรู้
๑๐.๓ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ รั บ การฝึ ก อบรมสามารถเข้ า ถึ ง ได้ มี ก ารใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการฝึ ก อบรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
๑๐.๔ การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
๑๐.๕ ความรู้และการประยุก ต์ความรู้พื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่
ฝึกอบรม มีการบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ
๑๐.๖ การน าความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตรศึ ก ษามาใช้ ในการจัด ท าแผนฝึ ก อบรม การ
ดาเนินการฝึก-อบรม การประเมินการฝึกอบรม
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๑๐.๗ การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตร ตลอดจน
ระบบการโอนผลการฝึกอบรม
๑๑. การประเมินแผนงานฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรมต้องกากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานฝึกอบรมเป็นประจา มีกลไกในการ
ประเมินหลักสูตรและนาไปใช้ได้จริง ทั้งนี้การประเมินแผนงานฝึกอบรม ต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
๑. พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม
๒. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
๓. แผนฝึกอบรม
๔. ขั้นตอนการดาเนินงานของแผนฝึกอบรม
๕. การวัดและประเมินผล
๖. พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม
๗. ทรัพยากรทางการศึกษา
๘. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
๙. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสุขภาพ
๑๐. แผนงานฝึกอบรมร่วม/สมทบ
๑๑. ข้อควรปรับปรุง
แผนงานฝึกอบรมต้องแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้รับ
การฝึกอบรม นายจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของแพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร
๑๒. การทบทวนและการพัฒนา
จั ดให้ มีการทบทวนและพัฒ นาคุณภาพของแผนงานฝึ กอบรมเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกห้ าปี ปรับปรุง
กระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะของผู้สาเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและการประเมินผล
และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ มีข้อมูลอ้างอิง และแจ้ง
ผลการทบทวน และพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ
๑๓. การบริหารกิจการและธุรการ
๑๓.๑ แผนงานฝึกอบรมต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้ รับการฝึ กอบรม (เกณฑ์การคัดเลื อกและจานวนที่รับ)
กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
การออกเอกสารที่แสดงถึงการสาเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดับชั้น หรือหลักฐานอย่างเป็น
ทางการอื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมในระดับชั้นนั้นได้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
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๑๓.๒ แผนงานฝึ ก อบรมต้ อ งก าหนดหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและอ านาจในการบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณของแผนงานฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการฝึกอบรม
๑๓.๓ แผนงานฝึกอบรมต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
เพื่อสนั บ สนุ น การดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง การบริห าร
จัดการที่ดี และการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
๑๓.๔ แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุน
ด้านอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาใน
การเปิดการฝึกอบรม
๑๔. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
แผนงานฝึกอบรมต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบัน ฝึกอบรมเป็นประจา รวมทั้งมีการ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมโดยราชวิทยาลัยที่กากับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นตามระบบ กลไก และเกณฑ์ที่แพทย
สภากาหนด อย่างน้อยทุก ๕ ปี
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