
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางสาขา.................................... 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑. ช่ือหลักสูตร 

๑.๑. (ภาษาไทย) หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขา…………………….. 

๑.๒. (ภาษาอังกฤษ)  Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in …………… 

๒. ช่ือประกาศนียบัตร 

๒.๑. ช่ือเต็ม 

(ภาษาไทย)     ประกาศนียบัตรแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง สาขา………………………. 

(ภาษาอังกฤษ)     Certificate of Medical Proficiency in ……………………… 

๒.๒. ช่ือยอ 

(ภาษาไทย)     ป. ………………………. 

(ภาษาอังกฤษ)     Cert. in ……………………… 

๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ภาควิชา............................  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๔. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรมฝกอบรมตอง 

 - ระบุพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตรแสดงเปนลายลักษณอักษร และเผยแพรพันธกิจของแผนการฝกอบรม/

หลักสูตรไปยังภาคสุขภาพที่เก่ียวของใหรับทราบโดยทั่วกัน  

 - พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ตองอยูบนพื้นฐานของความตองการของชุมชนและสังคม ความตองการ

ของระบบสุขภาพ และความรับผิดชอบทางสังคมอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีผูมีสวนไดสวนเสียและตัวแทนผู

เขาฝกอบรมตองมีสวนรวมในการกําหนดพันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 - จัดการฝกอบรมใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทร

และใสในในความปลอดภัยเพื่อการแกไขปญหาและสงเสริมสุขภาพของประชาชนโดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลางบน

พื้นฐานการดูแลแบบองครวม และมีสภาวะการทํางานที่เหมาะสมเพื่อธํารงสุขภาพของผูเขาฝกอบรม 

๕. ผลลัพธของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

๕.๑. แผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองกําหนดผลลัพธการฝกอบรมที่พึงประสงค (intended learning out-

comes) ที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 ๕.๑.๑. ความรูความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของอนุสาขาวิชาที่เขารับการ

ฝกอบรม 

 ๕.๑.๒. ความสามารถในการทํางานแบบวิชาชีพนิยม (professionalism) 

 ๕.๑.๓. ความสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองอยางเต็มตัวโดยไมตองมีการกํากับดูแล 

 ๕.๑.๔. ความสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเปนทีมได 

 ๕.๑.๕. การเรียนรูตลอดชีวิต เขารวมในกิจกรรมแพทยศาสตรศึกษาตอเน่ือง (CME) หรือ การพัฒนาวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง (CPD) 



 ๕.๑.๖. การบริบาลโดยใชผูปวยเปนศูนยกลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองครวม คํานึงถึงประสิทธิภาพ และ

ความปลอดภัย 

๖. แผนการฝกอบรม/หลักสูตร 

 วิธีการใหการฝกอบรม แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม ๖.๑. จะตองระบุวิธีการฝกอบรมหลักที่จัดใหกับผูเขารับ

การฝกอบรม เพื่อใหไดประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับผลลัพธการฝกอบรมที่พึงประสงคทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เนนการฝกอบรมโดยใชการปฏิบัติเปนฐาน (practice-based training) มีสวนรวมในการ

บริบาลและรับผิดชอบผูปวย คํานึงถึงศักยภาพและการเรียนรูของผู เขารับการฝกอบรม (trainee-

centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณาการการฝกอบรมกับงานบริบาลผูปวยอยาง

เหมาะสม โดยใหระบุวิธีการฝกอบรม และเปาประสงคหลักในแตละชวงหรือช้ันป (milestone) ของการ

ฝกอบรม มีการติดตามตรวจสอบ กํากับดูแล (supervision) และใหขอมูลปอนกลับ (feedback) อยาง

สมํ่าเสมอ 

๖.๒. เนื้อหาของการฝกอบรม/หลักสูตร เน้ือหาของการฝกอบรม/หลักสูตร ควรแสดงใหเห็นความแตกตางจาก

หลักสูตรแพทยประจําบานตอยอดเพื่อวุฒิบัตรที่วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมน้ันควบคุมดูแลอยู และตองครอบคลุม

ประเด็นตอไปน้ี 

 ๖.๒.๑. พื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานวิทยาศาสตรคลินิก  

 ๖.๒.๒. การตัดสินใจทางคลินิก 

 ๖.๒.๓. ทักษะการส่ือสาร 

 ๖.๒.๔. จริยธรรมทางการแพทย 

 ๖.๒.๕. ความปลอดภัยของผูปวย 

๖.๓. จํานวนระดับการฝกอบรม เกณฑหลักสูตรจะตองระบุจํานวนระดับของการฝกอบรม โดย ๑ ระดับเทียบเทา

 การฝกอบรมเต็มเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยตองมีระดับไมนอยกวา ๑ ระดับ

๖.๔. การบริหารการจัดการฝกอบรม  

แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม ตองมีคณะกรรมการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการจัดการ 

การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแตละขั้นตอนของการฝกอบรม รวมถึงการใหผูมีสวน

ไดสวนเสียที่เหมาะสมมีสวนรวมในการวางแผนการฝกอบรม โดยประธานแผนการฝกอบรม/หลักสูตรตองมี

ประสบการณในการปฏิบัติงานในดานน้ันมาแลวไมนอยกวา ๕ ปโดยไมนับรวมเวลาฝกอบรม และไดรับการ

รับรองจากวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมที่ควบคุมดูแล 

๖.๕. สภาพการปฏิบัติงาน แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม ตอง 

 - จัดใหผูเขารับการอบรมเขารวมกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยูเวร) ที่เก่ียวของกับการฝกอบรม  

 - ระบุกฎเกณฑและประกาศใหชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผูเขารับการฝกอบรม  

 - มีการกําหนดการฝกอบรมทดแทนในกรณีที่ผูเขารับการฝกอบรมมีการลาพัก (เชน การลาคลอดบุตร การ

เจ็บปวย การเกณฑทหาร การถูกเรียกฝกกําลังสํารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝกอบรม/หลักสูตร)  

 - จัดใหมีคาตอบแทนผูเขารับการฝกอบรมอยางเหมาะสมกับตําแหนงและงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งควรมี

การระบุชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสม 

๖.๖. การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย 



๖.๖.๑. การวัดและประเมินผลระหวางการฝกอบรมและเม่ือเสร็จส้ินการฝกอบรม แผนงานฝกอบรม/แหลง

ฝกอบรม จะตอง 

 - กําหนดและดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมที่ชัดเจน สอดคลองกับผลลัพธการ

เรียนรูที่พึงประสงค ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ  

 - กําหนดวิธีและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม จัดใหมีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผูเขารับการฝกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมในแตละชวง เพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผู

เขารับการอบรม  

 - ระบุเกณฑการผานการสอบหรือการประเมินแบบอ่ืนที่ชัดเจน รวมถึงจํานวนครั้งที่อนุญาตใหสอบแก

ตัว มีการใหขอมูลปอนกลับแกผูเขารับการฝกอบรมอยางทันกาล จําเพาะ สรางสรรค และเปนธรรม

บนพื้นฐานของผลการวัดและประเมินผล  

 - จัดใหมีระบบอุทธรณผลการวัดและประเมินผล  

 - กําหนดเกณฑการสําเร็จการฝกอบรมและเกณฑการยุติการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมให

ชัดเจนและแจงใหผูเขารับการฝกอบรมทราบกอนเริ่มการฝกอบรม 

๗. การรับและคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม ตองกําหนดและดําเนินนโยบายการรับและ

คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมที่ชัดเจน โดยตองสอดคลองกับพันธกิจของแผนการฝกอบรม กระบวนการคัดเลือกตองมี

ความโปรงใส และยุติธรรม 

 ๗.๑. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม ตองระบุคุณสมบัติของผูเขารับการ

ฝกอบรมใหชัดเจน  

 ๗.๒. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม เกณฑหลักสูตรจะตองระบุจํานวนผูเขารับการฝกอบรมที่แผนการฝกอบรม/แหลง

ฝกอบรมจะรับไดในแตละระดับ หรือเรียกวา ศักยภาพในการฝกอบรม ของแผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม 

น้ัน โดยกําหนดอัตราสวนของอาจารยเต็มเวลาหรือเทียบเทาทั้งหมด ตอ ผูเขารับการฝกอบรมแตละระดับ 

ไมนอยกวา ๑ ตอ ๑  

๘. อาจารยผูใหการฝกอบรม แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรมตอง 

- กําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคัดเลือกอาจารยผูใหการฝกอบรมใหสอดคลองกับพันธกิจของ

แผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

- ระบุคุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรมที่ชัดเจน โดยครอบคลุมความชํานาญที่ตองการ คุณสมบัติทาง

วิชาการ ความเปนครู และความชํานาญทางคลินิก  

- ระบุหนาที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของอาจารย และสมดุลระหวางงานดานการศึกษา การวิจัย และการ

บริการ  

- จัดใหมีการพัฒนาอาจารยอยางเปนระบบ และมีการประเมินอาจารยเปนระยะ  

- หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบไมเต็มเวลารวมดวย แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม

จะตองระบุจํานวนข้ันต่ําของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่แผนงานฝกอบรม/แหลง

ฝกอบรมจะตองจัดใหมี ซึ่งจะตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม เพื่อให

สามารถติดตามความกาวหนาของผูเขารับการฝกอบรมได และภาระงานในสาขาน้ันของอาจารยผูใหการ



ฝกอบรมแบบไมเต็มเวลาเม่ือรวมกันทั้งหมดจะตองไมนอยกวาภาระงานของจํานวนอาจารยผูใหการ

ฝกอบรมแบบเต็มเวลาที่ตองทดแทน  

- อาจารยจะตองมีเวลาเพียงพอสําหรับการใหการฝกอบรม ใหคําปรึกษา ใหการกํากับดูแล และการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ืองทั้งทางดานการแพทยและดานแพทยศาสตรศึกษา 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม ตองกําหนดและดําเนินนโยบายเก่ียวกับทรัพยากรการศึกษา

ใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 สถานที่และโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๙.๑. การเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัย 

สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดอยางเพียงพอ มีอุปกรณสําหรับฝกอบรมภาคปฏิบัติ 

และมีส่ิงแวดลอมทางการศึกษาที่ปลอดภัย 

๙.๒. การคัดเลือกและรับรองการเปนสถานที่สําหรับการฝกอบรม จํานวนผูปวยเพียงพอและชนิดของผูปวย

หลากหลายสอดคลองกับผลลัพธของการเรียนรูที่คาดหวัง ทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยนอกเวลาราชการ 

 การเขาถึงส่ิงอํานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสําหรับสนับสนุนการเรียนรู 

๙.๓. ส่ืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนรูที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาถึงได มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

 และการส่ือสารใหเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม

๙.๔. การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานเปนทีม  รวมกับผูรวมงานและบุคลากรวิชาชีพอ่ืน

๙.๕. ความรูและการประยุกตความรูพื้นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในสาขาวิชาที่ฝกอบรม มีการบูรณา

 การและสมดุลระหวางการฝกอบรมกับการวิจัยอยางเพียงพอ

 การนําความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชในการจัดทําแผนการฝกอบรม ๙.๖. การดําเนินการฝกอบรม 

การประเมินการฝกอบรม 

 การฝกอบรมในแผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรมอื่น ทั้งในและนอกประเทศ๙.๗. ตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

ตลอดจนระบบการโอนผลการฝกอบรม 

 อายุและการตออายุประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ๑๐. เกณฑหลักสูตรตองระบุอายุของประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวช

กรรมดานน้ัน รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตออายุประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมดาน

ดังกลาวอยางชัดเจน 

 การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ๑๑. แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม ตองกํากับดูแลการฝกอบรมใหเปนไปตาม

แผนการฝกอบรม/หลักสูตรเปนประจํา มีกลไกสําหรับการประเมินหลักสูตรและนําไปใชจริง  

การประเมินแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ตองครอบคลุม 

๑๑.๑. พันธกิจของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร  

๑๑.๒. ผลลัพธการเรียนรูที่พึงประสงค  

๑๑.๓. แผนการฝกอบรม  

๑๑.๔. ขั้นตอนการดําเนินงานของแผนการฝกอบรม  

๑๑.๕. การวัดและประเมินผล  

๑๑.๖. พัฒนาการของผูรับการฝกอบรม  

๑๑.๗. ทรัพยากรทางการศึกษา  

๑๑.๘. คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม  



๑๑.๙. ความสัมพันธระหวางนโยบายการรับสมัครผูรับการฝกอบรมและความตองการของระบบสุขภาพ 

๑๑.๑๐. แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรมรวม  

 ขอควรปรับปรุง แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม๑๑.๑๑. ตองแสวงหาขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการฝกอบรม/หลักสูตร 

จากผูใหการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรม นายจาง และผูมีสวนไดสวนเสียหลัก รวมถึงการใชขอมูลปอนกลับ

เก่ียวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทยผูสําเร็จการฝกอบรม ในการประเมินการฝกอบรม/หลักสูตร 

๑๒. การทบทวนและการพัฒนา แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม ตอง 

 - จัดใหมีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก ๕ ป  

 - ปรับปรุงกระบวนการ โครงสราง เน้ือหา ผลลัพธ และสมรรถนะของผูสําเร็จการฝกอบรม รวมถึงการวัดและการ

ประเมินผล และสภาพแวดลอมในการฝกอบรม ใหทันสมัยอยูเสมอ  

 - ปรับปรุงแกขอบกพรองที่ตรวจพบ มีขอมูลอางอิง และแจงผลการทบทวนและพัฒนาใหคณะรับทราบผานทางรอง

คณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา 

๑๓. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ แผนงานฝกอบรม/แหลงฝกอบรม 

 - ตองบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่กําหนดไวในดานตางๆ ไดแก การรับสมัครผูเขารับการ

ฝกอบรม (เกณฑการคัดเลือกและจํานวนที่รับ) กระบวนการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธของการ

ฝกอบรมที่พึงประสงค การออกเอกสารที่แสดงถึงการสําเร็จการฝกอบรมในแตละระดับ หรือ หลักฐานอยางเปน

ทางการอ่ืนๆที่สามารถใชเปนหลักฐานแสดงการผานการฝกอบรมในระดับน้ันไดทั้งในประเทศและตางประเทศ  

 - ตองกําหนดหนาที่รับผิดชอบและอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝกอบรม/หลักสูตร ให

สอดคลองกับความจําเปนดานการฝกอบรม  

 - ตองมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของการฝกอบรมและ

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ และมีการบริหารจัดการที่ดีและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม  

 - ตองจัดใหมีใหมีจํานวนสาขาความเชี่ยวชาญทางการแพทยและหนวยงานสนับสนุนดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของครบถวน  


