
ผนวก จ. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของ
แผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม 

----------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ดีในแต่ละสาขานั้น ต้องมีความรู้และวัตรปฏิบัติอย่างถูกต้องทั้งในวิชาชีพ
และศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์และสังคม มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้รับบริการและครอบครัว ต้องสามารถ
วินิจฉัยปัญหาสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยในแต่ละสาขา ตลอดจนให้การบริบาล (holistic care) ที่ประกอบด้วย
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาความเจ็บป่วยและการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง
ต้องเป็นผู้บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความสุจริต ต้องเป็นผู้ที่ติดตามค้นคว้าวิทยาการ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือยังความรู้และน ามาซึ่งความเจริญงอกงามและความทันสมัยแห่งวิชาชีพ 
 การสร้างแพทย์เฉพาะทางที่ดีในแต่ละสาขานั้น จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรมที่เป็นระบบอย่างมี
ขั้นตอน สถาบันฝึกอบรมต้องมีการประกันคุณภาพแห่งการฝึกอบรมนั้น รวมทั้งต้องได้รับการตรวจสอบจาก
ราชวิทยาลัยที่ควบคุมดูแล เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สังคมว่า สามารถให้การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางในสาขา
นั้นอย่างมีคุณภาพ ยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมได้จริง  
 ตามข้อ ๒๕ (๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือ
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลหรือ
สถาบันฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านที่แพทยสภาก าหนด เพ่ือเสนอ
ให้แพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรอง โดยให้พิจารณาทบทวนทุก ๕ ปี 
 เพ่ือให้การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากล แพทยสภาจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือรับรอง
มาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมฉบับนี้ขึ้น โดยอนุวัตตามเกณฑ์
มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลกฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และดัดแปรให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมทั้งเสนอผลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานและ
คุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาในสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ให้แพทยสภา
รับรองหรือยกเลิกการรับรอง ตามข้อ ๒๕ (๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติและวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งการ
รับรองเพ่ือเปิดแผนการฝึกอบรม (ข้อ ๗ วรรค ๒ ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๓. วิธีด าเนินการ 



๓.๑ แพทยสภามอบหมายให้ราชวิทยาลัยต่างๆ รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ 
อฝส. สาขาต่างๆ ในการด าเนินการควบคุมกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

๓.๒ ในการตรวจประเมินแต่ละแผนงานฝึกอบรม ให้ราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายตาม ๓.๑ แต่งตั้ง
คณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย 

ก) ผู้ตรวจประเมินหลัก ประกอบด้วยประธานและผู้ตรวจประเมิน จ านวนอย่างน้อยสองคน โดย
อาจเป็นผู้ตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยเดียวกันหรือต่างราชวิทยาลัยก็ได้ แต่ผู้ท าหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจ
ประเมินต้องเป็นผู้ตรวจประเมินหลักจากราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลสาขานั้น ทั้งนี้ผู้ตรวจ
ประเมินหลักต้องไมเ่ป็นบุคลากรของสถาบันฝึกอบรมที่ขอรับการตรวจประเมิน  

ข) ผู้ตรวจประเมินร่วม จ านวนไม่เกินห้าคน โดยอาจเป็นผู้ตรวจประเมินจากราชวิทยาลัยเดียวกัน
หรือต่างราชวิทยาลัยก็ได ้ 

ทั้งนีผู้้ตรวจประเมินร่วมจะขอให้แพทยสภาแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจประเมินหลักได้ ผลการประเมินให้ใช้
มติของผู้ตรวจประเมินหลักเท่านั้น 

๓.๓ ภายหลังการตรวจประเมิน ให้แผนงานฝึกอบรมส่งหลักฐานของตัวบ่งชี้ตามมิติที่ยังขาดไปยังราช
วิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลสาขานั้น เพ่ือส่งต่อให้คณะผู้ตรวจประเมินลงความเห็นผลการประเมิน
ขั้นสุดท้าย  

๓.๔ ให้ราชวิทยาลัยส่งผลการตรวจประเมินที่ผ่านการอนุมัติจากราชวิทยาลัยนั้นแล้ว ไปยังแพทยสภา
เพ่ือขอรับการรับรองตามข้อ ๒๕ (๓) แห่งข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและ
วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แล้วเสร็จภายในสองปี
นับจากวันที่แผนงานฝึกอบรม (มคว.๒) ดังกล่าวได้รับการอนุมัติ 

๓.๕ เมื่อแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมใดแล้ว ให้เลขาธิการแพทยสภาแจ้ง
ผลการรับรองหรือยกเลิกการรับรองเป็นทางการไปยังราชวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีอายุ
การรับรองห้าปี 
๔. องค์ประกอบมิติการประเมิน (ผนวก ข., ค. หรือ ง) 

ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษา
โลก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ (Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for 
Quality Improvement: the 2015 Revision) ทีด่ัดแปลงให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังต่อไปนี้  

๔.๑ พันธกิจและผลสัมฤทธิ์ (Mission and Outcomes)  
๔.๒ แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม (Educational Programme)  
๔.๓ การประเมินผู้รับการฝึกอบรม (Assessment of Trainees)  
๔.๔ ผู้รับการฝึกอบรม (Trainees)  
๔.๕ อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (Trainers) 
๔.๖ ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources)  



๔.๗ การประเมินหลักสูตร (Programme Evaluation) 
๔.๘ การบริหารกิจการและธุรการ (Governance and Administration) 
๔.๙ การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous renewal) 

๕. วิธีการตรวจประเมิน 
๕.๑ สถาบันฝึกอบรมประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินแผนงานฝึกอบรมสาขาใด ให้ส่งรายงานการ

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

๕.๒ ราชวิทยาลัยส่งรายงานการประเมินตนเองและข้อมูลตาม ๕.๑ ให้แก่ผู้ตรวจประเมินหลักและ
ผู้ตรวจประเมินร่วม เพ่ือตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นแล้วก าหนดการตรวจประเมินที่สถาบันฝึกอบรบเมื่อ
เห็นพ้องกันว่าข้อมูลรายงานและหลักฐานแสดงในแต่ละดัชนี ทั้งดัชนีพื้นฐาน (basic requirement) และดัชนี
พัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ที่ส่งมาให้นั้นมีความพร้อมเพียงพอต่อการรับการตรวจประเมินที่
สถาบันฝึกอบรม  

๕.๓ ในการตรวจประเมินที่สถาบันฝึกอบรม ให้คณะผู้ตรวจประเมินสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
แผนงานฝึกอบรม อาจารย์ประจ าแผนงานฝึกอบรม แพทย์ผู้รับการฝึกอบรม ผู้บริหาร รวมทั้งนิสิต/นักศึกษา
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจเยี่ยมสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ-
งานบริบาลเวชกรรม (เช่น หอผู้ป่วย ห้องตรวจ ห้องผ่าตัด) และปัจจัยอ่ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการฝึกอบรม (เช่น 
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องสมุด) โดยใช้เวลาด าเนินการ ๒ – ๓ วัน  

๕.๔ จากข้อมูลรายงานและหลักฐานแสดงในแต่ละดัชนีมาตรฐาน ให้คณะผู้ตรวจประเมินลงความเห็น
เป็นผลการประเมิน โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

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

ขั้นสุดท้าย  
ทั้งนี้ให้คณะผู้ตรวจประเมินให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนงานฝึกอบรมนั้นแก่

สถาบันฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมินด้วย 
๕.๕ ให้คณะผู้ตรวจประเมินหลักสรุปผลการประเมินแต่ละขั้นตอนส่งให้ ราชวิทยาลัยและ อฝส.  เพ่ือ

พิจารณา และเมื่อผลการตรวจประเมินขั้นตอนสุดท้ายได้รับการอนุมัติแล้ว ให้รายงานและส่งผลการตรวจ
ประเมินขั้นตอนสุดท้ายดังกล่าวไปยังแพทยสภาเพ่ือพิจารณาให้การรับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงาน
ฝึกอบรมนั้น ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับจากวันที่แผนงานฝึกอบรม (มคว.๒) ดังกล่าวได้รับการอนุมัต ิ

๕.๖ เมื่อแพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมใดแล้ว เลขาธิการแพทยสภาจะแจ้ง
ผลให้ราชวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมนั้นทราบภายใน ๒ เดือนนับแต่วันที่แพทยสภามีมติดังกล่าว 
๖. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน 



๖.๑ ให้สถาบันฝึกอบรมที่ขอรับการตรวจประเมินแผนงานฝึกอบรมรมแต่ละแผน รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตรวจประเมิน ดังนี้ 

ก) ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินและรับรองแผนงานฝึกอบรมตามที่แพทยสภาก าหนด จ านวน 
๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยให้ราชวิทยาลัยที่ก ากับดูแลการฝึกอบรมสาขานั้นเรียกเก็บจากสถาบัน
ฝึกอบรม แล้วให้ราชวิทยาลัยน าส่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่แพทยสภาพร้อมการส่งผลการตรวจประเมิน
ขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือขอให้แพทยสภารับรองหรือยกเลิกการรับรองแผนงานฝึกอบรมนั้น 

ข) ค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจประเมินหลัก ประกอบด้วย 
(๑) ค่าเดินทางตามท่ีจ่ายจริง โดยรถยนต์โดยสารและ/หรือเครื่องบินชั้นประหยัด 
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ตรวจประเมินหลักคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อวัน  
(๓) ค่าท่ีพักตามที่จ่ายจริง 

๗.  คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินหลัก 
๑ เป็นผู้ที่ผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมินร่วมในการตรวจประเมินแผนงานฝึกอบรมไมน่้อยกว่าสองครั้ง  
๒ เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันของแพทยสภา 
๓ เป็นผู้มีความเข้าใจแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตรของแผนงานฝึกอบรมที่ตรวจประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานเวชบัณฑิตศึกษาของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลกฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แพทย
สภารับรองแล้ว  

๔ เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยนั้นๆ 
แพทยสภาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นผู้ตรวจประเมินหลักโดยมีอายุห้าปีและให้ต่ออายุได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แพทยสภาก าหนด 

 
 


