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เกณฑ์มาตรฐานสถาบันการฝึกอบรม 

Postgraduate Medical Education  

WFME Global Standards for Quality Improvement 

สถาบัน ศิริราชพยาบาล สาขาวชิา รังสีวทิยา 

Area 1: MISSION AND OUTCOMES  

องค์ประกอบที่ 1: พันธกจิและผลลัพธ์ 

1.1 พันธกจิ 
WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

 

B 1.1.8 able to work 

unsupervised and 

independently 

B1.1.8 สามารถปฏิบตัิงาน

ได้ด้วยตนเองอยา่งเตม็ตวั

โดยไมต้่องมีการก ากบัดแูล 

หลกัสตูรมีการก าหนดการประเมินสมรรถนะในการปฏิบตัิงานด้วยตนเอง    

โดยใช้แบบประเมินภาคปฏิบตัิแบบองค์รวม EPA (Entrustable professional activity) 

ซึง่แพทย์ประจ าบ้านต้องผ่านการประเมินทกัษะในทกุรอบของการปฏิบตัิงาน (Rotation) 

จึงจะมีสิทธ์ิเข้าสอบเพ่ือรับวฒิุบตัรตามก าหนดของราชวิทยาลยัรังสีแพทย์แห่งประเทศ

แบบประเมิน EPA 

เกณฑ์การเลื่อนชัน้ตามมิติการประเมินของ 

WFME ระหวา่งการฝึกอบรม ตาม

หลกัเกณฑ์ของราชวิทยาลยั (Milestone) 

รังสีวิทยา 

new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
1/B%201.1.8%20เกณ์การเลื่อนขั้น%20ราชวิทยาลัย.pdf
1/B%201.1.8%20เกณ์การเลื่อนขั้น%20ราชวิทยาลัย.pdf
1/B%201.1.8%20เกณ์การเลื่อนขั้น%20ราชวิทยาลัย.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

ไทย  เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อด าเนินการสอบ 

ผลการรับรองสถาบนัโดยแพทยสภา 

รายงานการประเมินสถาบนัฝึกอบรม-

รพ.ศิริราช 

B 1.1.9 able to work 

within a 

professional/interprofes

sional team when 

relevant 

B 1.1.9 สามารถปฏิบตัิงาน

แบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีม

ได้ 

1. หลกัสตูรมีการก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้าน ต้องท าConference แบบสหสาขา
วิชาชีพ อาทิเช่น 
a. Neurovascular conference 
b. Pediatric Brain tumor Conference 
c. Neuroscience Conference 
d. ENT conference 
e. Chest club 
f. Bone tumor Conference 
g. GI Conference 
h. Pediatric Chest conference 
i. Sport Conference 
j. Vascular conference 

ตารางการเรียนการสอนและconference 

ประจ าปี 2018-2019 

Flow Acute Ischemic stroke Care 2018 

ประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันา

คณุภาพของสาขาฯ 

หลกัฐานวา่แพทย์ประจ าบ้านมีการท างาน

แบบสหสาขาเช่นสว่นร่วมในการใช้ Flow 

stroke และ feedback 

1/new/1_1_8/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อดำเนินการสอบสัมภาษ.pdf
1/new/1_1_8/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อดำเนินการสอบสัมภาษ.pdf
1/new/1_1_8/ผลการรับรองสถาบันโดยแพทยสภา.pdf
1/new/1_1_8/ผลการรับรองสถาบันโดยแพทยสภา.pdf
1/new/1_1_8/รายงานการประเมินสถาบันฝึกอบรม-รพ.ศิริราช.pdf
1/new/1_1_8/รายงานการประเมินสถาบันฝึกอบรม-รพ.ศิริราช.pdf
1/B%201.1.9%20ตาราง%20conference%202018-2019.pdf
1/B%201.1.9%20ตาราง%20conference%202018-2019.pdf
1/new/B%201.1.9%20Flow%20Stroke%20Fast%20Track.jpg
1/new/B%201.1.9%20Flow%20Stroke%20Fast%20Track.jpg
1/B%201.1.9%20ประกาศแต่งตั้งแพทย์เป็นกรรมการพัฒนาคุณภาพ%20ที่มีแพทย์ประจำบ้าน.pdf
1/B%201.1.9%20ประกาศแต่งตั้งแพทย์เป็นกรรมการพัฒนาคุณภาพ%20ที่มีแพทย์ประจำบ้าน.pdf
1/new/B%201.1.9%20หลักฐานว่าแพทย์ประจำบ้านมีการทำงานแบบสหสาขาเช่นส่วนร่วมในการใช้%20Flow%20stroke%20และ%20feedback%20ดังแสดงในรายงานการประชุมแพทย์ประจำบ้านข้อที่%2019.pdf
1/new/B%201.1.9%20หลักฐานว่าแพทย์ประจำบ้านมีการทำงานแบบสหสาขาเช่นส่วนร่วมในการใช้%20Flow%20stroke%20และ%20feedback%20ดังแสดงในรายงานการประชุมแพทย์ประจำบ้านข้อที่%2019.pdf
1/new/B%201.1.9%20หลักฐานว่าแพทย์ประจำบ้านมีการทำงานแบบสหสาขาเช่นส่วนร่วมในการใช้%20Flow%20stroke%20และ%20feedback%20ดังแสดงในรายงานการประชุมแพทย์ประจำบ้านข้อที่%2019.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

2. หลกัสตูรมีแนวทางการรับการปรึกษาสง่ตรวจทางรังสีวินิจฉยัในโรคฉกุเฉินท่ี
เก่ียวข้องแบบสหสาขาวิชา เช่น Flow Acute Ischemic Stroke ท่ีแพทย์ประจ าบ้าน
ต้องรับปรึกษาคู่กบัอายรุศาสตร์ 

3. ภาควิชามีการก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านต้องมีตวัแทนเป็นคณะกรรมการพฒันา
คณุภาพของสาขาฯ  

B 1.1.11 ensure 

improvement of patient 

care that is appropriate, 

effective, 

compassionate and 

safe in dealing with 

health problems and 

promotion of health, 

including a patient- 

centred and holistic 

approach 

B 1.1.11 ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถดแูลรักษาผู้ ป่วยได้

อยา่งเหมาะสม มี

ประสทิธิภาพ มีความเอือ้

อาทรและใสใจในความ

ปลอดภยัเพ่ือการแก้ไข

ปัญหาและการสง่เสริม

สขุภาพ โดยยดึถือผู้ ป่วย

เป็นศนูย์กลางบนพืน้ฐาน

ของการดแูลแบบองค์รวม 

1.หลกัสตูรมีการประเมินความรู้ความสามารถในการดแูลผู้ ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดงัตอ่ไปนี ้ 

     1.1.ประเมิน EPA ใช้ประเมินความรู้ ทกัษะความสามารถดแูลรักษาผู้ ป่วย และด้าน

เวชปฏิบตั ิ

     1.2 ประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยผู้ ร่วมงานท่ีเก่ียวข้องเช่นพยาบาล และ

นกัรังสีเทคนิค 

2. มีการจดัประชมุการบริหารความเสี่ยง (Risk management) และ Motarity & Mobility 

conference เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการป้องกันความผิดพลาดใน

อนาคต เช่น Morbidity&Mortality Conference ทกุวนัพธุที่ 2 ของเดือน ของศนูย์รังสีร่วม

รักษาโรงพยาบาลศิริราช 

แบบประเมิน EPA 

 

แบบประเมินของผู้ เก่ียวข้อง 

สรุปการประชมุ morbid-mortality 

conference ของศนูย์รังสีร่วมรักษา

โรงพยาบาลศิริราช 

 

new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
1/b%201.1.11%20b%201.3.9%20new
1/b%201.1.11%20b%201.3.9%20new
1/B%201.1.11%20MM%20conference.pdf
1/B%201.1.11%20MM%20conference.pdf
1/B%201.1.11%20MM%20conference.pdf
1/B%201.1.11%20MM%20conference.pdf


คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 4 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 

B 1.1.12 ensure that 

trainees have 

appropriate working 

conditions to maintain 

their own health 

B 1.1.12 ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่

แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร

สามารถท าให้ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีสภาวะการ

ท างานที่เหมาะสมและ

สามารถรักษาสขุภาพของผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้อยา่ง

สมดลุ 

ในการจดัการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านได้จดัสวสัดิการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเช่น  

1. การดแูลเร่ืองการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการอย่างเหมาะสมและยตุิธรรม 
2. ดแูลและด าเนินการตามระเบียบปฏิบตัิของคณะเม่ือเกิดบาดเจ็บจากการปฏิบตัิงาน 
3. จดัห้องพกัเวรและผู้ดแูลเร่ืองความสะอาดของห้องพกั 
4. มีระบบสารสนเทศ อินเตอเนท ท่ีสามารถเข้าถงึได้ในสถานท่ีท างาน เพ่ือใช้ค้นหา

ข้อมลู 
5. สื่อสารและมีการสนบัสนนุให้มีการออกก าลงักายตามนโยบายของคณะฯสนบัสนนุ

ให้เข้าร่วมกิจกรรมสนัทนาการต่างๆ เช่น กีฬาสี เป็นต้น 
6. จดัการประชมุ สนุทรียสนทนา เพ่ือรับฟังปัญหาและตอบข้อซกัถามของแพทย์

ประจ าบ้านอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้มีการปรับปรุงระบบและรับทราบถงึปัญหา เพ่ือ
การพฒันาตอ่ไป 

7. โครงการตรวจสขุภาพประจ าปีของคณะฯ  
8. มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้เป็นผู้ดแูลแพทย์ประจ าบ้านแบบองค์รวม โดยใช้ 

portfolio  
9. สนบัสนนุให้แพทย์ประจ าบ้านจดักิจกรรมสมัมนารายปี เพ่ือเพิ่มความสนิทสนมการ

เพ่ือนและพี่น้องแพทย์ประจ าบ้าน รวมถึงระหวา่งอาจารย์กบัแพทย์ประจ าบ้าน 

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน 

รายงานการประชมุสนุทรียสนทนา 

ระบบการตรวจสขุภาพประจ าปี  

โครงการสมัมนาแพทย์ประจ าบ้าน 

ตารางการจองห้องพกัของแพทย์ประจ า

บ้านประจ าปีการศกึษา 2561 

 

1/B%201.1.12%20คำสั่ง%20แต่งตั้งที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน.pdf
1/B%201.1.12%20คำสั่ง%20แต่งตั้งที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน.pdf
1/B%201.1.12%20สรุปสุนทรียสนทนา%20%20ครั้งที่%201.pdf
1/B%201.1.12%20สรุปสุนทรียสนทนา%20%20ครั้งที่%201.pdf
1/B%201.1.12%20ประกาศเรื่องตรวจสุขภาพ.pdf
1/B%201.1.12%20ประกาศเรื่องตรวจสุขภาพ.pdf
1/B%201.1.12%20โครงการสัมมนาแพทย์ประจำบ้าน2559.pdf
1/B%201.1.12%20โครงการสัมมนาแพทย์ประจำบ้าน2559.pdf
1/new/B%201.1.12%20ตารางการจองห้องพักของแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา%202561.pdf
1/new/B%201.1.12%20ตารางการจองห้องพักของแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา%202561.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

10. กรรมการการศกึษา ดแูลการด าเนินการในภาพรวม และจดัการเม่ือมีปัญหา และ
ด าเนินการตามแนวการดแูลแพทย์ประจ าบ้านเม่ือมีปัญหาเครียด 

 

1.2 PROFESSIONALISM AND PROFESSIONAL AUTONOMY 
ความเป็นมืออาชีพและความเป็นอสิระทางวชิาชีพ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards:The programme provider(s) must  
มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบันฝึกอบรม  ต้อง 

 

B 1.2.1 include 

professionalism in the 

education of doctors 

B 1.2.1 รวมเร่ืองความเป็น

มืออาชีพในแผนการ

ฝึกอบรม/หลกัสตูร 

หลกัสตูรก าหนดผลลพัธ์ด้านความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) เป็นหนึง่ในผลลพัธ์

ของการฝึกอบรม/หลกัสตูร ซึง่ประกอบด้วย  

1. มีคณุธรรม จริยธรรม ความซื่อสตัย์ และเจตคติอนัดีตอ่ผู้ ป่วย ญาติผู้ ป่วย ผู้ ร่วมงาน 
เพ่ือนร่วมวิชาชีพ ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ป่วย
และสว่นรวมเป้นส าคญั 

2. มีทกัษะด้านท่ีไมใ่ช่เทคนิค (Non-technical Skills) และสามารถบริหารจดัการ 

แผนการฝึกอบรม Professionalism  

CURRICULUM MAPPING WFME 

ตารางการเรียนการสอนเร่ือง Medical 

Ethics ในหลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปี

ท่ี 1 

1/B%201.2.1%20แผนการฝึกอบรม%20Professionalism.pdf
1/B%201.2.1%20แผนการฝึกอบรม%20Professionalism.pdf
1/b1.1.6,%20b1.2.110%20ธค2561CURRICULUM%20MAPPING%20WFME.pdf
1/b1.1.6,%20b1.2.110%20ธค2561CURRICULUM%20MAPPING%20WFME.pdf
1/B%201.2.1%20ตารางเรียนMedical%20Ethics%20.pdf
1/B%201.2.1%20ตารางเรียนMedical%20Ethics%20.pdf
1/B%201.2.1%20ตารางเรียนMedical%20Ethics%20.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องได้เหมาะสม 
3. มีความรับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย 
4. รักษาความลบัของผู้ ป่วย 
5. ยอมรับความแตกต่างของปัจเจกบคุคล 
6. เคารพในกฎระเบียบ และกติกาขององค์กร 
 แพทย์ประจ าบ้านทกุคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและผา่นการประเมินในด้านนี ้ 

แบบประเมิน EPA 

B 1.2.2 มีประสิทธิภาพ 

foster the professional 

autonomy necessary to 

enable the doctor to act 

in the best interests of 

the patient and the 

community 

B 1.2.2  สง่เสริมความเป็น

อิสระทางวิชาชีพเพ่ือให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วย

และชมุชนได้อย่างดีท่ีสดุ 

จากหลักสูตรใหม่ได้ก าหนดให้มีการประเมิน EPA เพ่ือให้อาจารย์ได้ประเมินแพทย์

ประจ าบ้านตามศกัยภาพในแต่ละชัน้ปี และแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชัน้ปีต้องตระหนกัถึง

ศกัยภาพของตนเพ่ือจะได้ท างานได้ถกูต้องตามความรับผิดชอบของตน โดยจะแสดงให้

เห็นได้เม่ือผ่าน conference ท่ีต้องอ่านหรืออธิบายพยาธิสภาพของคนไข้ผ่านการตรวจวิ

นจัฉยัทางรังสี หรือ การปฏิบตัิงานนอกเวลาท่ีต้องปฏิบตัิต่อผู้ ป่วยหรือสื่อสารแพทย์ท่ีมา

ปรึกษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

เกณฑ์การเลื่อนชัน้ตามมิติการประเมินของ 

WFME ระหวา่งการฝึกอบรม ตาม

หลกัเกณฑ์ของราชวิทยาลยั (Milestone) 

ตารางการเรียนการสอนและconference 

ประจ าปี 2018-2019 

การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

 
 
 

new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
1/B%201.2.2%20เกณ์การเลื่อนขั้น%20ราชวิทยาลัย.pdf
1/B%201.2.2%20เกณ์การเลื่อนขั้น%20ราชวิทยาลัย.pdf
1/B%201.2.2%20เกณ์การเลื่อนขั้น%20ราชวิทยาลัย.pdf
1/B%201.2.2%20เกณ์การเลื่อนขั้น%20ราชวิทยาลัย.pdf
1/B%201.2.2%20ตาราง%20conference%20คู่มือแพทย์ประจำบ้านปี%2060.pdf
1/B%201.2.2%20ตาราง%20conference%20คู่มือแพทย์ประจำบ้านปี%2060.pdf
1/B%201.2.2%20การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ%20คู่มือแพทย์ประจำบ้านปี%2060.pdf
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1.3 EDUCATIONAL OUTCOMES 

ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรม 

WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: The programme provider(s) must define the intended educational outcomes of the programme with respect to  
มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง ก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ (intended learning outcomes) ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร โดยค านงึถงึเร่ืองตอ่ไปนี ้

B 1.3.2 appropriate 

foundation for future 

career of trainees in any  

the chosen field of 

medicine  

B 1.3.2 พืน้ฐานท่ี

เหมาะสมของผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมส าหรับการ

ประกอบวิชาชีพในอนาคต

ในสาขาวิชาท่ีเลือก

ฝึกอบรม 

หลกัสตูร ปี 2561 ได้ก าหนดให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีพืน้ฐานท่ีตามเกณฑ์วิชาชีพ

เวชกรรมแพทยสภา และต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพนูทกัษะทางคลีนิค  

คณุสมบตัิ หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนในการรับ 

และการคดัเลือกผู้ เข้าฝึกอบรมหลกัสตูร

แพทย์ประจ าบ้าน 

คณุสมบตัิผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์

วิชาชีพแพทยสภา 

B 1.3.3 future roles in the 

health sector 

B 1.3.3 บทบาทในอนาคต

ในระบบสขุภาพ 

จากผลสมัฤทธ์ิการศกึษาตามสมรรถนะหลกัทัง้ 6 ด้าน บณัฑิตสามารถพฒันาตอ่ใน

อนาคตในด้าน 

1. ความเป็นผู้น าทางรังสีวินิจฉยัในโรงพยาบาลหรือสถาบนัท่ีตนท างาน สามารถ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน

การประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสี

1/B%201.3.2%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ขั้นตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน.pdf
1/B%201.3.2%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ขั้นตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน.pdf
1/B%201.3.2%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ขั้นตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน.pdf
1/B%201.3.2%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ขั้นตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน.pdf
1/B%201.3.2%20คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์วิชาชีพแพทยสภา.pdf
1/B%201.3.2%20คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเกณฑ์วิชาชีพแพทยสภา.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
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ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรม 

WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

ให้ค าปรึกษาทางรังสีวินิจฉยัได้อยา่งเป็นมืออาชีพ 
2. เป็นอาจารย์ทางรังสีวินิจฉยัในสถาบนัท่ีมีการเรียนการสอน 
3. สามารถสอนแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง และผู้ ร่วมงาน 
4. สามารถเป็นผู้บริหารในหน่วยงานทางรังสีวิทยา มีการให้ฝึกบริหารจดัการแบง่

งานและคนตามทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เหมาะสม  
5. สามารถน าความรู้ด้านงานวิจยัไปตอ่ยอด เพ่ือพฒันาระบบสาธารณสขุของ

ประเทศในอนาคตได้ 

วิทยาวินิจฉยั ภาควิชารังสีวิทยา หมวด 1 

ข้อ 12.2 

การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 

รวมผลงานวิจยัแพทย์ประจ าบ้าน ปี 2560 

B 1.3.4 commitment to 

and skills in life-long 

learning 

B 1.3.4 ความมุ่งมัน่และ

ทกัษะในการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

1. หลกัสตูรก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถค้นคว้า หาความรู้ใหม ่เพ่ือตอบ
ประเดน็ปัญหา เพ่ือพฒันาไปสูค่วามเป็นผู้ เรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิตตามสมรร
นะหลกัเร่ือง ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

2. ภาควิชาฯ ยงัสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านทัง้ในขณะศกึษา
อบรมหรือแม้แต่จบหลกัสตูรไปแล้ว ได้มีสว่นร่วมในการจดัประชมุและเข้าร่วม
ประชมุวิชาการทางรังสีวิทยา  

ตารางการเรียนการสอนและconference 

ประจ าปี 2018-2019 

คูมื่อแพทย์ประจ าบ้าน ตาราง conference 

หน้า 15 

หนงัสือเชิญเข้าร่วมประชมุวิชาการสามญั

ประจ าปีของราชวิทยาลยัรังสี 

หนงัสือเชิญเข้าร่วมประชมุวิชาการงาน 

new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
1/B%201.3.3%20การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ%20คู่มือแพทย์ประจำบ้านปี%2060.pdf
1/B%201.3.3%20การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ%20คู่มือแพทย์ประจำบ้านปี%2060.pdf
1/B%201.3.3%20รวมผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน%20ปี%202560.pdf
1/B%201.3.4%20ตาราง%20conference%202018-2019.pdf
1/B%201.3.4%20ตาราง%20conference%202018-2019.pdf
1/B%201.3.4%20ตาราง%20conference%20คู่มือแพทย์ประจำบ้านปี%2060.pdf
1/B%201.3.4%20ตาราง%20conference%20คู่มือแพทย์ประจำบ้านปี%2060.pdf
1/B%201.3.4%20หนังสือเชิญประชุมวิชาการ%20ราชวิทยาลัย%2019-21%20มีนาคม%202561.pdf
1/B%201.3.4%20หนังสือเชิญประชุมวิชาการ%20ราชวิทยาลัย%2019-21%20มีนาคม%202561.pdf
1/B%201.3.4%20หนังสือเชิญประชุม%20ESOR%2020-21%20กรกฎาคม%202561.pdf
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ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรม 

WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

ESOR และมีรายช่ือแพทย์ประจ าบ้านและ

แพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอดท่ีสมคัรใจไปงาน

ประชมุ 

งานประชมุวิชาการของสาขารังสีวินิจฉยั 

B 1.3.5 the health needs 

of the community, the 

needs of the health care 

system and other 

aspects of social 

accountability  

B 1.3.5 ความต้องการด้าน

สขุภาพของชมุชน ความ

ต้องการของระบบสขุภาพ 

และความรับผิดชอบด้าน

อ่ืนๆ ทางสงัคมท่ีเก่ียวข้อง 

- แม้ปัจจบุนั รังสีแพทย์ทัว่ไปอาจจะเร่ิมเพียงพอตอ่ความต้องการในระบบสาธารณสขุ

ของประเทศ แต่ก็เป็นความจริงท่ีเทคโนโลยีทางรังสีวิทยาและรังสีร่วมรักษาก้าวหน้าขึน้

เร่ือยๆ จงึเป็นหน้าท่ีของภาควิชารังสีวิทยาท่ีนอกจากจะผลิตรังสีแพทย์แล้ว ต้องผลิตรังสี

แพทย์ท่ีมีคณุภาพ พร้อมท่ีจะพฒันาตวัเองเพื่อก้าวทนัโลกอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้

ประชาชนและชมุชน ได้รับการวินิจฉยัและการรักษาที่มีคณุภาพอยา่งสม ่าเสมอ ภาควิชา

จงึมีการจดัประชมุวิชาการเพ่ือพฒันารังสีแพทย์หรือแพทย์อ่ืนๆที่สนใจ เพ่ือก้าวทนั

เทคโนโลยีใหม ่และท าการวินิจฉยัทางรังสีวิทยาได้ดีขึน้เป็นล าดบั  

- ทางภาควิชาให้ความร่วมมือกบัการจดักิจกรรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องทางรังสีวิทยาสู่

ประชาชนร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ เม่ือมีโอกาส  เช่นกิจกรรมร่วมกบัศนูย์รังสีร่วมรักษา ใน

งานประชมุวิชาการของสาขารังสีวินิจฉยั 

โครงการ “แมน่ย า ฟืน้ไว ไร้แผล กบัรังสี

ร่วมรักษา” 

1/B%201.3.4%20หนังสือเชิญประชุม%20ESOR%2020-21%20กรกฎาคม%202561.pdf
1/B%201.3.4%20รายชื่อแพทย์เข้าร่วมประชุม%20ESOR%20(European%20School%20of%20Radiology).pdf
1/B%201.3.4%20รายชื่อแพทย์เข้าร่วมประชุม%20ESOR%20(European%20School%20of%20Radiology).pdf
1/B%201.3.4%20รายชื่อแพทย์เข้าร่วมประชุม%20ESOR%20(European%20School%20of%20Radiology).pdf
1/B%201.3.4%20งานประชุมวิชาการของสาขา
1/B%201.3.5%20งานประชุมวิชาการของสาขา
1/B%201.3.5%20งานประชุมวิชาการของสาขา
1/new/B%201.1.5%20b1.3.5%20แม่นยำ%20ฟื้นไว%20ไร้แผล%20กับรังสีร่วมรักษา.jpg
1/new/B%201.1.5%20b1.3.5%20แม่นยำ%20ฟื้นไว%20ไร้แผล%20กับรังสีร่วมรักษา.jpg
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ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรม 

WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

หวัข้อ “แมน่ย า ฟืน้ไว ไร้แผล กบัรังสีร่วมรักษา” ในวนัท่ี 28-29 มกราคม 2019 โดย

ก าหนดให้แพทย์ประจ าบ้านมีสว่นร่วมในการจดังาน และงาน 90 ปีรังสีไทยท่ีจดัโดยราช

วิทยาลยัรังสีแพทย์ 

B 1.3.9 the program 

provider must ensure 

appropriate trainee 

conduct with respect to 

colleagues and other 

health care personnel, 

patients and their 

relatives 

B 1.3.9 สถาบนัฝึกอบรม

ต้องท าให้เช่ือมัน่ได้วา่ผู้ เข้า

รับการฝึกอบรมมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอ่

เพ่ือนร่วมงานทัง้ในวิชาชีพ

ของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ  

รวมทัง้ผู้ ป่วยและญาติ 

ภาควิชาฯ  

1. จดัท าคูมื่อแพทย์ประจ าบ้านซึง่มีเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย  

1.1 พฤตินิสยั เจตคติคณุธรรม และจริยธรรมแหง่วิชาชีพ 

1.2 ทกัษะการสื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพงึ

ตระหนกัถึงความส าคญั และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และ สร้าง

สมัพนัธภาพที่ดีกบัผู้ ป่วย ญาติผู้ ป่วย ผู้ ร่วมงาน และผู้ เก่ียวข้อง 

2. ชัว่โมงเรียนเร่ืองบรูณาการ  

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แบบประเมิน EPA 

แบบประเมินของผู้ เก่ียวข้อง 

 

1/B%201.3.9%20เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา%20พ.ศ.%202555.pdf
1/B%201.3.9%20เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา%20พ.ศ.%202555.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
1/b%201.1.11%20b%201.3.9%20new
1/b%201.1.11%20b%201.3.9%20new
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ผลลัพธ์ด้านการฝึกอบรม 

WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน 

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

3. ในระหวา่งปฏิบตัิงานอาจารย์ปฏิบตัิงานให้ดเูป็น Role model  

4. มีการประเมิน EPA หลงัการประเมินจะได้รับ feedback จากอาจารย์ 

5. การประเมิน จากผู้ ร่วมงาน 

- กรณีการประเมินไมผ่่านเกณฑ์ หรือ มีข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการมีพฤติกรรมท่ีไม่

เหมาะสม จะมีการด าเนินการตาม เพ่ือติดตามพฒันาตอ่ไป 

 

1.4 PARTICIPATION IN FORMULATION OF MISSION AND OUTCOMES 
การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกจิและผลลัพธ์ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standard: The programme provider(s) must   
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

B 1.4.1 state the mission 
and define the intended 
educational outcomes of 
the programmes in 
collaboration with 
principal stakeholders.  

B 1.4.1 ระบพุนัธกิจและ

ก าหนดผลลพัธ์การ

ฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ของ

แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

โดยร่วมมือกบัผู้ มีสว่นได้

สว่นเสียหลกั 

 หลกัสตูรปี 2560 ภาควิชามีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและเชิญ

อาจารย์ในภาควิชาและแพทย์ประจ าบ้านทกุคน เข้าร่วมสมัมนาออกความคิดเหน็  

รายงานการประชมุคณะกรรมการ

การศกึษา  

เอกสารตอบกลบัรับรองร่างหลกัสตูรจาก

รองคณบดีหลงัปริญญา 

รายงานการประชมุพิจารณาร่างหลกัสตูร

ใหมต่ามเกณฑ์ WFME 

 

 

 

 

 

 

1/B%201.4.1%20รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา%20ครั้งที่%201.pdf
1/B%201.4.1%20รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา%20ครั้งที่%201.pdf
new14122018/new%20doc%202561-12-14%2014.38.42-25611214143902.pdf
new14122018/new%20doc%202561-12-14%2014.38.42-25611214143902.pdf
1/new/B%201.4.1%20รายงานการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME.doc
1/new/B%201.4.1%20รายงานการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME.doc
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Area 2: EDUCATIONAL PROGRAMME 

องค์ประกอบที่ 2: แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรม 

 
2.1 FRAMEWORK OF THE PME PROGRAMME                              

 กรอบของแผนงานฝึกอบรมระดับหลังปริญญา 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards ข้อมูลรายงาน 

Basic standard: The 
programme provider(s) 
must  

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 2.1.3 organise the 

educational framework in a 

systematic and transparent 

way 

B 2.1.3 บริหารจดัการ

กรอบการฝึกอบรมอยา่ง

เป็นระบบและโปร่งใส 

จดัการบริหารระบบงานการศกึษาหลงัปริญญาให้เป็นระบบและสอดคล้องกบั  

     1. นโยบายและทรัพยากร รวมทัง้ core competency ของภาควิชาฯ และคณะฯ 

      2. ยทุธศาสตร์ของมหาลยัและแผนกลยทุธ์ของคณะฯ และภาควิชาฯ 

        3. ความคาดหวงัของบณัฑิต และ ผู้ใช้บณัฑิต 

        4. กฎระเบียบของแพทยสภา และ หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านรังสี

วิทยาวินิจฉยัของราชวิทยาลยัฯ และคณะฯ 

        5. กฎหมายของประเทศ และ ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

B 2.1.3 (1) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์

ประจ าบ้านรังสีวิทยาวินิจฉยัของราชวิทยาลยั 

ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ในหวัข้อ ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ

หน้า 39 

 

B 2.1.3 (2) หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์

new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf


คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 14 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards ข้อมูลรายงาน 

    จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้นทัง้หมดจะมีการน ามาวางกรอบและหลกัสตูรโดยมอบหมาย

ให้คณะกรรมการการศกึษาของภาควิชาผู้ เก่ียวข้องในหลกัสตูรน าไปออกแบบหลกัสตูร

หรือปรับปรุงวิธีการสอน และประเมินผลระหวา่งเรียนและติดตามบณัฑิตภายหลงัจบ

การศกึษา ซึง่ผลที่ได้จะน าเข้าสูก่รรมการการศกึษาหลงัปริญญา เพ่ือน าไปสูก่ารสมัมนา

ปรับปรุงพฒันาทางการศกึษา ของภาควิชา ฯ อยา่งเป็นธรรม เพ่ือการพฒันาอย่าง

ตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

   การประชมุเพ่ือด าเนินการทางด้านการศกึษามีการแตง่ตัง้กรรมการและมีตวัแทนของ

แพทย์ประจ าบ้านเป็นกรรมการร่วม 

   การคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้านมีเกณฑ์ก าหนดชดัเจนและให้กรรมการลงช่ือรับทราบ

หน้าท่ีและรับรองวา่ไมมี่ผลประโยชน์เพ่ือความโปร่งใสในการรับแพทย์ประจ าบ้าน  

ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั ภาควิชา

รังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดลฉบบั พ.ศ.2561:  

ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ หน้า 39 

 

B 2.1.3 (3)ประกาศแตง่ตัง้กรรมบริหารฝ่าย

การศกึษา 

B 2.1.3 (4) ตารางการบริหารงาน 

B 2.1.3 (5) ใบเซน็ช่ือรับรองกรรมการ

คดัเลือกแพทย์ประจ าบ้าน 

 

B 2.1.7 use a trainee-
centred approach that 
stimulates, prepares and 
supports trainees to take 
responsibility for their own 
learning process and to 

B 2.1.7 ใช้หลกัการของผู้

เข้ารับการฝึกอบรมเป็น

ศนูย์กลาง เพ่ือกระตุ้น 

เตรียมความพร้อมและ

สนบัสนนุให้ผู้ เข้ารับการ

1. ตัง้แต่เร่ิมต้นการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 ใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ 
และได้รับคูมื่อแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 และการเก็บPortfolio 
 

2. มีกระบวนการสะท้อนการเรียนรู้เป็นระยะ เพ่ือการพฒันาปรับปรุงตนเองใน
ด้านการเรียนรู้และการท างาน ผ่านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและ Portfolio โดย
วิธีการเขียนใน portfolio และการพดูคยุระหวา่งการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา  

B 2.1.7 (1) คูมื่อแพทย์ประจ าบ้าน 

 

B 2.1.7 (2) E-portfolio 

 

B 2.1.7 (3) ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษา 

new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
2/2.1.3/แต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา%202561.pdf
2/2.1.3/แต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา%202561.pdf
2/2.1.3/แผนภูมิการบริหาร.pdf
2/2.1.3/แผนภูมิการบริหาร.pdf
2/B%202.1.3%20(5)ใบเซ็นชื่อกรรมการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน.pdf
2/B%202.1.3%20(5)ใบเซ็นชื่อกรรมการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/E-Portfolio.pdf
new14122018/E-Portfolio.pdf
2/2.1.7/อาจารย์ที่ปรึกษา
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards ข้อมูลรายงาน 

reflect on their own 
practice. 

ฝึกอบรมได้แสดงความ

รับผิดชอบตอ่

กระบวนการเรียนรู้ของ

ตนเองและได้สะท้อนการ

เรียนรู้นัน้ๆ (self-

reflection) 

3. มีกระบวนการประเมินการเรียนรู้ของผู้ รับการฝึกอบรม เป็นระยะ (self 
reflecton) 

4. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีอิสระในการเลือกหวัข้องานวิจยัหรือการน าเสนอ 
Journal และ seminar ท่ีสนใจ โดยได้รับการดแูลและให้ค าแนะน าของอาจารย์  

5. มีตวัแทนแพทย์ประจ าบ้านแตล่ะชัน้ปีเข้าร่วมประชมุวางแผนบริหารการ
ฝึกอบรมในทีมบริหารด้านการศกึษา และมีการประชมุสนุทรียสนทนาเป็นบาง
โอกาสเพ่ือการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาขข้อเสนอแนะจาก
แพทย์ประจ าบ้าน 

 

B 2.1.7 (4) แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน

โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา  

 

B 2.1.7 (5) แบบประเมินตนเอง self 

reflection 

 

B 2.1.7 (6) สรุปรายงานสนุทรีสนทนาของ

อาจารย์ร่วมกบัแพทย์ประจ าบ้าน 

 

B 2.1.8 guide the trainee 

by means of supervision 

and regular appraisal and 

feedback. 

B 2.1.8 ชีน้ าผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมโดยอาศยั

หลกัการของการก ากบั

ดแูล (supervision) การ

ประเมินคา่ (appraisal) 

และการให้ข้อมลู

ป้อนกลบั (feedback) 

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ภาควิชาฯ มีการพฒันาการก ากบัดแูล
แพทย์ประจ าบ้านโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาฯ มีโอกาส
เข้าร่วมประชุมอบรมการศึกษาท่ีทางคณะฯจัดขึน้เพ่ือพฒันากระบวนการให้
ข้อมลูป้อนกลบัและการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาที่ถกูต้องและเหมาะสม โดยมีทาง
คณะมีการจดัอบรมเป็นประจ าสม ่าเสมอ และมีช่องทาง on line ในการรับฟัง
และเรียนรู้กระบวนการดงักลา่ว      

2. ในขณะปฏิบัติงานของแพทย์ประจ าบ้านทุกคน จะมีการก ากับดูแลจาก
อาจารย์อย่างใกล้ชิดซึง่จะท าให้มีโอกาสได้รับการ Feedback อย่างสม ่าเสมอ

B 2.1.8 (1) หวัข้อสมัมนาการศึกษา  ของ

คณะ   

 
B 2.1.8 (2) ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 

B 2.1.8 (3) แบบประเมินโดยอาจารย์ท่ี

ปรึกษา และกระบวนการประเมินแบบ 

2/B%202.1.7%20(4)%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version%20(1).pdf
2/B%202.1.7%20(4)%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version%20(1).pdf
2/B%202.1.7%20(5)แบบประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองและสะท้อนความรู้สึกของแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัย.pdf
2/B%202.1.7%20(5)แบบประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองและสะท้อนความรู้สึกของแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวินิจฉัย.pdf
4/4.3.1สรุปสุนทรียสนทนา%20%20ครั้งที่%201%20(1).pdf
4/4.3.1สรุปสุนทรียสนทนา%20%20ครั้งที่%201%20(1).pdf
2/2.1.8/all-pearls-workshop-2561.pdf
2/2.1.8/all-pearls-workshop-2561.pdf
2/2.1.8/อ.สายรหัสและวิจัย.pdf
2/2.1.8/อ.สายรหัสและวิจัย.pdf
2/B%202.1.8%20(3)%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
2/B%202.1.8%20(3)%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards ข้อมูลรายงาน 

เพ่ือการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
3. กระบวนการการประเมิน แบบ workplace based assessment (EPA) ผู้ เรียน

จะทราบจดุท่ีควรพฒันา อาจารย์จะให้การ feedback  
4. การก ากบัติดตามการเรียนรู้ใน portfolio จากอาจารย์ท่ีปรึกษาทกุ 3 เดือน จะ

ได้รับการประเมินและให้ข้อมูลแก่ผู้ เรียน เพ่ือการวางแผนพัฒนาตามระดับ
ความสามารถของผู้ เรียน 

workplace based assessment ท่ีมีการ 

feedback  

 
B 2.1.8 (4) ค าสัง่แต่งตัง้รายช่ืออาจารย์ท่ี
ปรึกษาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและบทบาท
หน้าท่ี 

 

2.3 PROGRAMME CONTENT  
เนือ้หาของโปรแกรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic 
standards: The 
programme 
provider(s) 
must include in 
the programme 
clinical work 
and relevant 
theory or 

ม าต ร ฐ าน

ขั ้นพื ้นฐาน 

ส ถ า บั น

ฝึ ก อ บ ร ม  

ต้ อ ง 

ค ร อ บ ค ลุ ม

ภ าคทฤษ ฎี 

  

2/B%202.1.8%20(3)%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
2/B%202.1.8%20(3)%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
2/B%202.1.8%20(4)%20คำสั่งแต่งตั้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและบทบาทหน้าที่.pdf
2/B%202.1.8%20(4)%20คำสั่งแต่งตั้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและบทบาทหน้าที่.pdf
2/B%202.1.8%20(4)%20คำสั่งแต่งตั้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและบทบาทหน้าที่.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

experience of  
 

ภาคปฏิ บั ติ 

แ ล ะ

ประสบการณ์

การเรียนรู้ ใน

ประเดน็ต่างๆ  

ต่อไปนีไ้ว้ใน

เ นื อ้ ห า ขอ ง

โ ป ร แ ก ร ม 

ได้แก่ 

B 2.3.3 
communication 
skills 

B 2.3.3 

ทกัษะการ

สื่อสาร  

คณะมีการสอนทกัษะการสื่อสาร แทรกอยูใ่นการจดัการเรียนการสอน non-technical skills (NTS) และ 

Medical Ethics ส าหรับแพทย์ประจ าบ้านชัน้ปีท่ี 1 เพ่ือปพืูน้ฐานและพฒันาทกัษะการสื่อสาร 

B 2.3.3 (1) โครงการ NTS 

 

B 2.3.3 (2) โครงการ Medical Ethics 

 

B 2.3.3 (3) คูมื่อแพทย์ประจ าบ้านการปฏิบตัิตน

ในหน่วยและรังสีร่วมรักษา 

B 2.3.3 (4) แบบประเมิน EPA 

 

2/2.3.3/NTS_SA_SIRIRAJ%202018-6-13%20resident%20(download).pdf
2/2.3.3/NTS_SA_SIRIRAJ%202018-6-13%20resident%20(download).pdf
2/2.3.3/Medical%20ethics/Medical%20Ethics%20ของคณะฯสำหรับแพทย์ประจำบ้าน.pdf
2/2.3.3/Medical%20ethics/Medical%20Ethics%20ของคณะฯสำหรับแพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
2/B%202.3.3%20(4)%20แบบประเมิน%20EPA.pdf
2/B%202.3.3%20(4)%20แบบประเมิน%20EPA.pdf


คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 18 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

B 2.3.3 (5) แบบประเมิน 360 องศา 

B 2.3.11 
organise the 
programme 
with 
appropriate 
attention to 
patient safety 
and autonomy. 

B 2.3.11 

บริหาร

จดัการการ

ฝึกอบรมโดย

ค านงึถงึ

ความ

ปลอดภยั

และความ

อิสระของ

ผู้ ป่วยอยา่ง

เหมาะสม  

ในช่วงเวลาการฝึกอบรม (training) ของแพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 1 ระยะเร่ิมต้น จะมีการเตรียมความพร้อม

หรือการปฐมนิเทศจากคณะฯ และภาควิชา  ในขณะการท างานหรือการปฏิบตัิงานดแูลผู้ ป่วย จะมี

อาจารย์ก ากบัดแูลและลดระดบัการดแูลลงตามประสบการณ์และความสามารถของแพทย์ประจ าบ้าน 

เพ่ือความปลอดภยัของผู้ ป่วย นอกจากนีผู้้ ป่วยมีสิทธิในการรับทราบถงึวิธีการตรวจวินิจฉยั หรือสามารถ

เลือกตดัสินใจการตรวจรักษา ภายใต้ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญหรือแพทย์ผู้ดแูลได้ และการค านงึถงึการ

ดแูลผู้ ป่วยแบบองค์รวม (holistic care) 

B 2.3.11 (1) ตารางปฐมนิเทศของคณะ (patient 

safty) 

 

B 2.3.11 (2) ตารางปฐมนิเทศของภาควิชา 

 

B 2.3.11 (3) ค าประกาศสทิธิของผู้ ป่วย (แพทย

สภา) 

 

B 2.3.11 (4) ตารางสอนเก่ียวกบั palliative care 

 

B 2.3.11 (5) คูมื่อแพทย์ประจ าบ้าน แนวทางการ

ให้ค าปรึกษาผู้ ป่วยก่อนการตรวจและการรักษา 

หน้า 19 

 

B 2.3.11 (6)ประกาศคณะการบนัทกึเวชระเบียน 

 

2/B%202.3.3%20(5)แบบประเมินการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน%20360องศา.pdf
2/2.3.11/Patient%20safty
2/2.3.11/Patient%20safty
2/2.3.11/ตารางปฐมนิเทศของภาค2561.pdf
2/2.3.11/ตารางปฐมนิเทศของภาค2561.pdf
2/2.3.11/ประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติผู้ป่วย%20.pdf
2/2.3.11/ประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติผู้ป่วย%20.pdf
2/B%202.3.11%20(4)%20palliative%20care_ตารางสอนรายวิชาแกน-ศรคร-521-วิรแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์.pdf
2/B%202.3.11%20(4)%20palliative%20care_ตารางสอนรายวิชาแกน-ศรคร-521-วิรแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์.pdf
new14122018/คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/คู่มือแพทย์ประจำบ้าน.pdf
2/B%202.3.11%20(6)ประกาศคณะการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย.pdf
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2.4 PROGRAMME STRUCTURE, COMPOSITION AND DURATION 
โครงสร้าง องค์ประกอบและระยะเวลาของการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 
สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 2.4.5 provide 
adequate exposure to 
how local, national or 
regional health systems 
address the health care 
needs of populations 

B 2.4.5 เปิดโอกาสให้ผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมได้มี
ประสบการณ์กบัการ
ตอบสนองของระบบ
สขุภาพระดบัท้องถ่ิน ระดบั
ภมูิภาค และระดบัชาติ ตอ่
ความจ าเป็นด้านสขุภาพ
ของประชาชน  

- เปิดโอกาสให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมในแหลง่ท่ีตอบสนองตอ่
ระบบสขุภาพที่จะไปท างานหรือไม ่เช่น รพ.ทัว่ไป รพ.ศนูย์ 
- จดักิจกรรมภาคประชาชน ในโรงพยาบาลศิริราช “ แมน่ย า ฟืน้ไว ไร้แผล กบัรังสีร่วม
รักษา” วนัท่ี 29-30 มกราคม 2562 โดยศนูย์รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา โดย
ให้แพทย์ประจ าบ้านมีสว่นร่วมทัง้กิจกรรม ทัง้วิทยากร การให้ความรู้ ประชาสมัพนัธ์ และ
สนัทนาการ 
 

B 2.4.5 (1) ตาราง elective 
 
B 2.4.5 (2) โปสเตอร์งาน  แมน่ย า ฟืน้ไว 
ไร้แผล กบัรังสีร่วมรักษา 

 

2.5 ORGANISATION OF EDUCATION 
การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรม 

2/Q%202.5.2/Elective%20Final.pdf
2/Q%202.5.2/Elective%20Final.pdf
2/B%202.4.5%20(2)%20โปสเตอร์งาน%20%20แม่นยำ%20ฟื้นไว%20ไร้แผล%20กับรังสีร่วมรักษา.pdf
2/B%202.4.5%20(2)%20โปสเตอร์งาน%20%20แม่นยำ%20ฟื้นไว%20ไร้แผล%20กับรังสีร่วมรักษา.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 
สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 2.5.2 include in the 
planning of the 
programme appropriate 
representation of 
principal as well as other 
stakeholders 

B 2.5.2 มีตวัแทนของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียหลกัและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียอื่นๆ ในการ
วางแผนการฝึกอบรม 

- ภาควิชาฯ แต่งตัง้หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านแต่ละชัน้ปีเป็นกรรมการเพ่ือเข้าประชุม 
เสนอความคิดเห็น สื่อสารและพฒันาหลกัสตูร 
- มีการประชมุสนุทรียสนทนาเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอจากแพทย์ประจ า
บ้าน รวมถึงมีการจดัการประชุมการศึกษาท่ีรับฟังข้อเสนอแนะจากแพทย์ประจ าบ้านท่ี
จบการศกึษาแล้ว 

B 2.5.2 (1).ประกาศแต่งตัง้กรรมการและ
อ านาจหน้าท่ีรวมหวัหน้าแพทย์ประจ าบ้าน
แตล่ะชัน้ปี ในกรรมการการศกึษา 
  
B 2.5.2 (2) สรุปรายงานสนุทรีสนทนาของ

อาจารย์ร่วมกบัแพทย์ประจ าบ้าน 

 

B 2.5.2 (3) แบบประเมินหลกัสตูรเม่ือพบ

อาจารย์ท่ีปรึกษา  

 

B 2.5.2 (4) รายงานการประชมุการศกึษา

หลกัสตูรใหมต่ามเกณฑ์WFME 

 

B 2.5.2 (5) เอกสารตอบกลบัรับรองร่าง
หลกัสตูรจากรองคณบดีหลงัปริญญา 

2/2.5.1%20&%202.5.2/แต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา%202561.pdf
2/2.5.1%20&%202.5.2/แต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา%202561.pdf
2/2.5.1%20&%202.5.2/แต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา%202561.pdf
2/2.5.1%20&%202.5.2/แต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา%202561.pdf
4/4.3.1สรุปสุนทรียสนทนา%20%20ครั้งที่%201%20(1).pdf
4/4.3.1สรุปสุนทรียสนทนา%20%20ครั้งที่%201%20(1).pdf
2/B%202.5.2%20(3)%20%20แบบประเมินเมื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา%20%20.pdf
2/B%202.5.2%20(3)%20%20แบบประเมินเมื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา%20%20.pdf
2/B%202.5.2(4)%20รายงานการประชุมการศึกษาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME.pdf
2/B%202.5.2(4)%20รายงานการประชุมการศึกษาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME.pdf
new14122018/new%20doc%202561-12-14%2014.38.42-25611214143902.pdf
new14122018/new%20doc%202561-12-14%2014.38.42-25611214143902.pdf
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Area 3: ASSESSMENT OF TRAINEES 

องค์ประกอบที่ 3: การประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

3.1 ASSESSMENT METHODS 
วธีิการวัดและประเมนิผล 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 

The programme 

provider(s) must 

ม า ต ร ฐ า น ขั ้ น

พืน้ฐาน 

สถาบันฝึกอบรม  

ต้อง 

  

B 3.1.6 evaluate and 

document the 

reliability, validity and 

B 3.1.6 

ประ เมินผลและ

อ้างอิง  ค่าความ

ทางภาควิชาฯมีการประเมินผล ท่ีอ้างอิง ค่าความ

เท่ียงตรงและความยตุิธรรมของการประเมินโดย 

๑. การประเมินแบบsummative assessment

B 3.1.6.1 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวฒุิบตัรฯสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

ภาควิชารังสีวิทยา 

new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

fairness of assessment 

methods. 

เ ท่ียง  ความตรง 

และความยตุิธรรม

ข อ ง วิ ธี ก า ร

ประเมิน 

เป็นการประเมินความรู้โดยการสอบMCQ 
และ OSCE เม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในแต่ละ
ระดบัชัน้ปี ปีละ ๑ ครัง้ โดยข้อสอบจะได้รับ
การประเมินก่อนและหลงัการน าไปใช้ โดย
คณะกรรมการการจัดท าข้อสอบและคลัง
ข้อสอบของสาขาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ข้อสอบ MCQ ได้จัดให้มีการประเมินค่า 
reliability coefficient  ในทกุชดุข้อสอบท่ีใช้ 

๒. การประเมินแบบ formative assessment 
ทางภาควิชาฯใช้การประเมินในรูปแบบ 
workplace-based assessment โดยใช้ 
direct observation และแบบประเมิน
สมรรถนะ EPA ครอบคลมุ competency ทัง้ 
๖ ด้าน ซึ่งผ่านการประเมินความถกูต้องโดย
คณาจารย์ของราชวิทยาลยัรังสีแพทย์ฯ และ
มี ก า รป ร ะ เมิ น โ ดย ใ ช้ วิ ธี ก า ร  multiple 
assessors คือใช้อาจารย์ผู้ประเมินมากกว่า 
๑ ท่านเสมอในการประเมินแต่ละชนิดการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

ฉบบั พ.ศ.2561 ภาคผนวก ๒ และ ๓  

B 3.1.6.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวฒุิบตัรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉยัของ

ราชวิทยาลยัรังสีแพทย์แหง่ประเทศไทยฉบบัปรับปรุง๒๕๖๐  

 

B 3.1.6.3 รายงานแสดงผลการวิเคราะห์ค่า reliability coefficient เพ่ือประเมินข้อสอบ

ภายใน MCQ และขัน้ตอนการผลติข้อสอบและพฒันาคลงัข้อสอบ 

 

B 3.1.6.4  การประเมิน EPA ของผู้ เข้ารับการอบรม  

 

 

new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
3/B%203.1.6.3A%20analysis%20ข้อสอบ.pdf
3/B%203.1.6.3A%20analysis%20ข้อสอบ.pdf
3/B%203.1.6.3B%20ขั้นตอนการผลิตข้อสอบและพัฒนาคลังข้อสอบ.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

ตรวจและ ใช้สถานการณ์มากกว่า ๑ ครัง้
เสมอ (multiple events) ทัง้ในรูปแบบของ
ชนิดการตรวจเดียวกันและต่างชนิดการ
ตรวจ และมีการรายงานผลป้อนกลับ 
(feedback) ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
รับทราบเพ่ือปรับปรุงตนเองอยา่งทนัทว่งที 

๓. หลกัสตูรฯมีการติดตามการประเมินผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นรายบุคคล โดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทุก ๓ เดือน โดยใช้ข้อมูลจาก E-
portfolio เพ่ือให้เกิดการประเมินได้ครบทกุ
ด้าน และให้การป้อนกลบั(feedback)อย่าง
เหมาะสมตามระยะเวลาท่ีก าหนด   

 

 

B 3.1.6.5 ตาราง curriculum mapping ระหว่าง competency learning process และ

การประเมินผล  

B 3.1.6.6 การเก็บข้อมลูของแพทย์ประจ าบ้านในรูปแบบของE-portfolio  

 

B 3.1.6.7 แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลกัสตูรรังสี

วินิจฉยัทกุ 3 เดือน (ในทกุมิติ) ปัญหาในช่วงการฝึกอบรมท่ีผ่านมารวมถึงข้อเสนอแนะ และ 

self-assessment and reflection  

 

B 3.1.6.8 รูปแบบและวิธีการให้ written comment และ feedback 

 

 

3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
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3.2 RELATION BETWEEN ASSESSMENT AND LEARNING 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมนิและการเรียนรู้ 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 

The programme 

provider(s) must 

use assessment 
principles, methods and 
practices that 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

ใช้หลกัการ วิธีการ และการ

ปฏิบตัิในการประเมินท่ี 

  

B 3.2.2 ensure that the B 3.2.2 ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่ ในหลักสูตรฯราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก าหนดนโยบายเร่ือง B 3.2.2.1 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า

new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

intended educational 

outcomes are met by the 

trainees 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้

บรรลผุลของการฝึกอบรมท่ี

พงึประสงค์ 

Milestone ของระดบัสมรรถนะของแต่ละชัน้ปี โดยหลกัสตูรฯ ได้อิงเกณฑ์ของราช

วิทยาลยัรังสีแพทย์มาใช้ในการประเมินระดบัสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ของผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมแต่ละชัน้ปี โดยน ามาจดัท ารายวิชาและ curriculum mapping การ

ประเมินผลให้ครบถ้วนทกุมิติตลอดหลกัสตูรอยา่งเป็นระบบ แบง่เป็น 

ความรู้ 

-ในการประเมินผลแบบ summative หลกัสตูรฯ ก าหนดให้มีการประเมินความรู้ 

โดยวิธีการสอบภาคทฤษฎี ได้แก่ MCQ และ OSCE 

-ในการประเมินผลแบบ formative หลกัสตูรฯ มีการประเมินการปฏิบัติงานในแต่

ละหน่วย โดยใช้การสงัเกต direct observation การประเมิน topic discussion 

การให้ข้อมลูป้อนกลบั ให้ผู้ รับการฝึกอบรมได้ให้การสะท้อน (reflection) รวมถึง

การประเมินสมรรถนะ EPA 

ทักษะ 

-ประเมินผลทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์ตามสมรรถนะทัง้ ๖ ด้านโดยใช้ชุด การ

ประเมินในแต่ละระดบัของการฝึกอบรมตามเกณฑ์ milestones ท่ีอฝส.ก าหนด ใช้

บ้าน เ พ่ือวุฒิบัตรฯสาขา รังสีวิทยาวิ นิจฉัย 

ภาควิชารังสีวิทยา 

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ฉบับ พ.ศ.2561 ภาคผนวก ๒ และ ๓ (เอกสาร

ฉบบัเดียวกบั B 3.1.6.1) 

 

B 3.2.2.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า

บ้านเพ่ือวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยของ

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับ

ปรับปรุง๒๕๖๐ (เอกสารฉบบัเดียวกบั B 3.1.6.2 

ภาคผนวก ๓) 

 

new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

ชดุการประเมินในช่วงเวลาปฏิบตัิงานจริง โดยการสงัเกตการปฏิบตัิงานใน 

สถานการณ์จริง(workplace-based assessment)โดยใช้EPA และ direct 

observation ประเมินการแปลผลภาพทางรังสีวิทยาวินิจฉยัในผู้ ป่วยท่ีปฏิบตัิงาน

จริง เปิดโอกาสให้มีการซกัถาม อภิปรายและให้ค าแนะน าระหวา่งฝึกปฏิบตัิงาน   

-ประเมินทกัษะการสื่อสารโดยใช้การประเมินในกิจกรรม conference เช่น topics, 

interesting cases เป็นต้น  

-ประเมินงานวิจัยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการ

ปฏิบตัิ (Practice-based learning and Improvement)  

เจตคต ิ 

-    ใช้การประเมิน 360 องศา   

-    แบบประเมินภาคปฏิบตัิองค์รวม EPA ซึ่งจะมีเคร่ืองมือวดัความเป็นมืออาชีพ

และทกัษะสว่น non-technical skill รวมอยูด้่วย  

-    ใช้การสะท้อน (reflection) ของแพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

B 3.2.2.3 ตาราง curriculum mapping ระหว่าง 

competency learning process และการ

ประเมินผล (เอกสารฉบบัเดียวกบั B 3.1.6.5) 

B 3.2.2.4  แบบประเมินสมรรถนะ EPA (เอกสาร

เดียวกบั B 3.1.6.4) 

3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.4%20แบบประเมิน%20EPA.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.4%20แบบประเมิน%20EPA.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 

B 3.2.2.5 การเก็บข้อมลูของแพทย์ประจ าบ้าน

ในรูปแบบของE-portfolio (เอกสารเดียวกับ B 

3.1.6.6) 

 

B 3.2.2.6 แบบประเมินความก้าวหน้าในการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลกัสตูรรังสีวินิจฉัย

ทุก  3 เ ดือน (ในทุกมิติ )  ปัญหาในช่วงการ

ฝึกอบรมท่ีผ่านมารวมถึงข้อเสนอแนะ และ self-

assessment and reflection (เอกสารเดียวกบั B 

3.1.6.7) 

 

B 3.2.2.7-8 แบบประเมิน 360 องศา โดย

3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/3.2.2.7-8
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

นกัรังสีเทคนิคและพยาบาล  

 

B 3.2.2.9 แบบประเมินภาพรวมการปฏิบตัิงาน

ในแตล่ะ rotation ท่ีผ่าน  

 

B 3.2.2.10 ใบประเมินภายหลงัการท ากิจกรรม 

Journal club  

 

B 3.2.2.11 รูปแบบและวิธีการให้ written 

comment และ feedback 

(เอกสารฉบบัเดียวกบั B 3.1.6.8) 

 

3/3.2.2.7-8
3/3.2.2.7-8
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.10%20แบบประเมินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.10%20แบบประเมินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

B 3.2.2.12 แบบประเมินการท างานวิจยั 

B 3.2.4 ensure 

adequacy and relevance 

of education 

B 3.2.4 ท าให้เช่ือมัน่ได้ว่า

กระบวนการฝึกอบรมมี

ความครอบคลุมและตรง

ประเดน็ 

หลกัสตูรฯพ.ศ. 2560 เป็นการบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ ท่ีมุ่งเน้นผลเชิง

สมรรถนะ มีนโยบายการจัดกระบวนการฝึกอบรมและการประเมินผล โดยวาง

แผนการจดัการฝึกอบรมให้ครอบคลมุ ตรงประเด็น ในทกุสมรรถนะ ดงัแสดงใน

หลกัสตูรหวัข้อวิธีการฝึกอบรมตามสมรรถนะซึง่ประกอบด้วย  

1)  การระบมุาตรฐานการเรียนรู้   

2)  แสดงวิธีการให้การฝึกอบรม/กลยทุธ์การสอนท่ีใช้พฒันา  

3)  แสดงกลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการฝึกอบรมตามท่ีก าหนด และมีการทบทวนผลการ

ฝึกอบรมโดยคณะกรรมการการศกึษา 

เป็นประจ า เพ่ือพฒันากระบวนการฝึกอบรมได้อยา่ง 

ทนัท่วงที และเพ่ือให้เช่ือมัน่ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ใน

ระหว่างปีการฝึกอบรมนอกจากนีห้ลกัสตูรฯ ได้น าEPA มาใช้ในการประเมินเพ่ือ

B 3.2.4.1 ตาราง curriculum mapping ระหวา่ง 

competency learning process และการ

ประเมินผล (เอกสารฉบบัเดียวกบั B 3.1.6.5) 

 

B 3.2.4.2 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า

บ้าน เพ่ือวฒุิบตัรฯสาขารังสีวิทยาวินิจฉยั 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

ฉบบั พ.ศ.2561 (เอกสารฉบบัเดียวกบั B 

3.1.6.1) 

 

B 3.2.4.3 หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ า

3/เอกสาร%20B%203.2.2.12%20แบบประเมินวิจัย%20manuscript%20for%20research%20advisor.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.5%20curriculum%20mapping.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

สร้างความเช่ือมัน่ของกระบวนการฝึกอบรม   

        โดยสถาบนัฝึกอบรมจดัการประเมินต่างๆตาม competency 6 ด้านให้ได้

ตามผลลพัธ์ท่ีพงึประสงค์ดงันี ้

1.Patient care ประเมินโดย การสอบภาคทฤษฏีและการประเมิน workplace 

assessment โดยใช้ใบประเมินสมรรถนะ EPA และการให้ feedback ทนัที 

2.Medical knowledge and technical skills ประเมินโดยการสอบภาคทฤษฏี 

(MCQ/OSCE/ปากเปล่า) รวมทัง้การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

ตา่งๆ (แสดงได้ใน E-portfolio) 

3. Practice-based learning and improvement ประเมินโดย  

- แบบประเมิน 360 องศาจากพยาบาลและนกัรังสีเทคนิค  

- ใบประเมินภายหลงัการท ากิจกรรม Journal club  

  - วิทยานิพนธ์และใบประเมินงานวิจยัภายหลงัการเข้า research forum 

บ้านเพ่ือวฒุิบตัรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉยัของ

ราชวิทยาลยัรังสีแพทย์แหง่ประเทศไทยฉบบั

ปรับปรุง๒๕๖๐ (เอกสารฉบบัเดียวกบั B 

3.1.6.2) 

 

B 3.2.4.4  แบบประเมินสมรรถนะ EPA (เอกสาร

เดียวกบั B 3.1.6.4) 

 

B 3.2.4.5  การรายงานผลการสอบทฤษฏี  

 

B 3.2.4.6 การเก็บข้อมลูของแพทย์ประจ าบ้าน

ในรูปแบบของE-portfolio (เอกสารเดียวกบั B 

3.1.6.6) 

new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.4%20แบบประเมิน%20EPA.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.4%20แบบประเมิน%20EPA.pdf
3/B%203.2.4.5%20การรายงานผลการสอบทฤษฎี.xlsx
3/B%203.2.4.5%20การรายงานผลการสอบทฤษฎี.xlsx
3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.6%20%20E-Portfolio.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

  - แบบประเมิน self-reflection ทกุ 3 เดือนในช่วงการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 - Feedback จากอาจารย์ บนัทกึไว้ใน E-Portfolio 

4. Interpersonal and communication skills ประเมินโดย 

- แบบประเมิน 360 องศาจากพยาบาลและนกัรังสีเทคนิค  

- ใบประเมินภายหลงัการท ากิจกรรม Journal club 

- ประเมินการรายงานผลภาพวินิจฉยัใน report system (จาก EPA และการตรวจ

รายงานโดยอาจารย์ท่ีรับผิดชอบ) 

5. Professionalism ประเมินโดย  

- การสอบภาคทฤษฏี 

- การประเมิน workplace assessment โดยใช้ใบประเมินสมรรถนะ EPA 

- แบบประเมิน 360 องศาจากพยาบาลและนกัรังสีเทคนิค 

 

B 3.2.4.7 แบบประเมินความก้าวหน้าในการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลกัสตูรรังสีวินิจฉยั

ทกุ 3 เดือน (ในทกุมิติ) ปัญหาในช่วงการ

ฝึกอบรมท่ีผ่านมารวมถงึข้อเสนอแนะ และ self-

assessment and reflection (เอกสารเดียวกบั B 

3.1.6.7) 

 

B 3.2.4.8 แบบประเมิน 360 องศา โดย

นกัรังสีเทคนิคและพยาบาล (เอกสารฉบบั

เดียวกบั B 3.2.2.7-8) 

 

B 3.2.4.9 แบบประเมินภาพรวมการปฏิบตัิงาน

ในแตล่ะ rotation ท่ีผ่าน (เอกสารฉบบัเดียวกบั B 

3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/3.2.2.7-8
3/3.2.2.7-8
3/3.2.2.7-8
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

- Direct observation ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. System-based practice ประเมินโดย 

- การสอบภาคทฤษฏีในรายวิชาบูรณาการ (โดยราชวิทยาลยัฯ) และวิทยาศาสตร์

การแพทย์พืน้ฐานและคลนิิกสมัพนัธ์ (โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 

- การประเมิน workplace assessment โดยใช้ใบประเมินสมรรถนะ EPA 

- แบบประเมิน 360 องศาจากพยาบาลและนกัรังสีเทคนิค 

3.2.2.9) 

 

B 3.2.4.10 ใบประเมินภายหลงัการท ากิจกรรม

และการเสนอผลงาน (เอกสารฉบบัเดียวกบั B 

3.2.2.10) 

 

B 3.2.4.11 รูปแบบและวิธีการให้ written 

comment และ feedback 

(เอกสารฉบบัเดียวกบั B 3.1.6.8) 

B 3.2.5 ensure timely, 

specific, constructive 

and fair feedback to 

trainees on the basis of 

B 3.2.5 ท าให้เช่ือมัน่ได้ว่า 

มีการให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง

ทนักาล จ าเพาะ สร้างสรรค์ 

หลักสูตรฯ ก าหนดนโยบายให้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีกิจกรรมดงันี ้

- กิจกรรม self reflection 3 เดือน/ครัง้ ผ่านแบบประเมินท่ีจดัท าขึน้ตาม 

competency ในวนัท่ีพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและมีการสะท้อนโดยตรงกบัอาจารย์

B 3.2.5.1 หนงัสือแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา  

 

B 3.2.5.2 แบบประเมินความก้าวหน้าในการ

3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.10%20แบบประเมินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.10%20แบบประเมินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.10%20แบบประเมินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.10%20แบบประเมินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.5.1%20หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

assessment results 

 

และเป็นธรรมบนพืน้ฐาน

ข อ ง ผ ล ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผล 

ท่ีปรึกษาทกุ 3 เดือน  

-หลักสูตรฯ มีการประเมินระหว่างฝึกปฏิบัติงานโดยการสังเกตจากการ

ปฏิบตัิงานในสถานการณ์จริงโดยใช้ direct observation และ EPA และมีการให้

ข้อมลูป้อนกลบัอย่างสร้างสรรค์และจ าเพาะแก่แพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทนัที 

และผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินตนเองเพ่ือรับทราบจุดเด่นและจุดท่ี

ต้องปรับปรุง  โดยอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมในแต่ละระบบไม่น้อยกว่า 2 คนเป็น

ผู้ประเมิน   

เพ่ือความเท่ียงตรงและเป็นธรรม  

-มีระบบ feedback ท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้พฒันาตนเองและพฒันาการ

เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเม่ือสิน้สดุการปฏิบตัิงานในแต่ละเดือนจะมีการประเมินโดย

อาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรมในแต่ละระบบ และมีการให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมรับทราบผลการประเมิน  

-ในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ท่ีมีอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม (supervisor) เม่ือสิน้สดุ

การปฏิบตัิงานในแต่ละครัง้หรือแต่ละวนั อาจารย์มีการให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้

ฝึกอบรมฯ โดยจะมีการเก็บข้อมูลรวบรวมทัง้ 

การประเมินสมรรถนะ EPA ท่ีผ่านมาในช่วง 3 

เดือน รวมถึง การรายงานผลสอบทฤษฏีต่างๆ 

การเก็บประสบการณ์เ รียนรู้  (E-Portfolio) 

ความก้าวหน้าเก่ียวกับงานวิจัย การเข้าร่วม

กิจกรรมประชุมวิชาการ รวมถึง ปัญหาในช่วง

การฝึกอบรมท่ีผ่านมารวมถึงข้อเสนอแนะ  โดย

อาจารย์ท่ีปรึกษาจะมองภาพรวมของผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมและให้ Feedback แก่ผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมถึงการเรียนท่ีผ่านมา นอกจากนีผู้้

เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ท าการประเมินตนเอง

self-assessment and reflection อีกด้วย 

(เอกสารฉบบัเดียวกบั B 3.1.6.7) 

 

B 3.2.5.3 ตารางนดัหมายเพ่ือเข้าพบอาจารย์

3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.7%20แบบประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรรังสีวินิจฉัย%20new%20version.pdf
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3/เอกสาร%20B%203.2.5.3%20ตารางนัดหมายเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

เข้ารับการฝึกอบรม  

 -ทางภาควิชาฯมีการจดัตัง้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีการดู

ผลประเมินด้านตา่งๆ การให้ข้อมลูป้อนกลบั ตลอดจนการวางแนวทางพฒันาผู้ เข้า

รับการฝึกอบรม โดยจะเป็นการให้ข้อมลูป้อนกลบัของผลการวดัและประเมินผลท่ี

จ าเพาะ สร้างสรรค์และเป็นธรรม และทนักาลแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

 

ท่ีปรึกษาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับทัง้สองทาง 

รวมถึงอาจารย์ควรร่วมวางแนวทางพัฒนาผู้

เข้ารับการฝึกอบรม  

 

B 3.2.5.4  แบบประเมินสมรรถนะ EPA 

(เอกสารเดียวกบั B 3.1.6.4) 

 

B 3.2.5.5 แบบประเมินภาพรวมการ

ปฏิบตัิงานในแต่ละ rotation ท่ีผ่าน (เอกสาร

ฉบบัเดียวกบั B 3.2.2.9) 

 

B 3.2.5.6 รูปแบบและวิธีการให้ written 

comment และ feedback 

3/เอกสาร%20B%203.2.5.3%20ตารางนัดหมายเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.5.3%20ตารางนัดหมายเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.5.3%20ตารางนัดหมายเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.5.3%20ตารางนัดหมายเพื่อเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.4%20แบบประเมิน%20EPA.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.4%20แบบประเมิน%20EPA.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.2.2.9%20แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานในแต่ละ%20rotation.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
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(เอกสารฉบบัเดียวกบั B 3.1.6.8) 

 
 
 
 
 
 
 

Area 4: TRAINEES 

องค์ประกอบที่ 4: ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4.1 ADMISSION POLICY AND SELECTION 
นโยบายการรับและการคัดเลือก 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

3/เอกสาร%20B%203.1.6.8%20written%20comment%20and%20feedback.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 

The programme 

provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 4.1.1 consider the 

relationship 

between the mission 

of the programme 

and selection of 

trainees 

B 4.1.1 พิจารณา

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

พนัธกิจของแผนการ

ฝึกอบรมและการ

คดัเลือกผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรม  

    ภาควิชาฯ ได้มีการประกาศคณุสมบตัิ วิธีการคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกบั

หลกัสตูรและพนัธกิจของคณะ 

 

   จะผลิตรังสีแพทย์ท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีเพียบพร้อมทางด้านรังสีวิทยาในทุก

ระบบที่เก่ียวข้องในระดบัสากล โดยมีทกัษะ เจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหา สง่เสริมสขุภาพ ใส่

ใจในความปลอดภยั ตลอดจนมีความเอือ้อาทรในการบริบาลผู้ ป่วย โดยยึดผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง

บนพืน้ฐานของการดแูลแบบองค์รวม และมีเจตนารมณ์เตรียมพร้อมท่ีการพฒันาปรับปรุงตนเอง 

เรียนรู้จากการปฏิบตัิไปตลอดชีวิต รวมถึงมีทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์ การสื่อสาร และพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมต่อเพ่ือนร่วมงานทัง้ในวิชาชีพของตนเอง วิชาชีพอ่ืนๆ รวมทัง้ผู้ ป่วยและญาติ อีกทัง้

สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัสหสาขาแบบมืออาชีพอย่างเป็นระบบ ถึงพร้อมด้วยจิตส านึกท่ีจะ

รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือท่ีจะท างานให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

1. ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
ก า รคัด เ ลื อ กผู้ เ ข้ า ฝึ กอบ รม 
หลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้าน  คู่มือ
แพทย์ประจ าบ้านหน้าท่ี10 
 

2. หลักสูตรภาควิชา หน้าท่ี 3 และ 
34 

4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

พยาบาลและความต้องการทางสาธารณสขุของประเทศตอ่ไป 

  

 การคดัเลือกแพทย์ประจ าบ้านจงึพิจารณาคณุสมบตัิผู้สมคัร ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความรู้ ประเมินจากผลการสอบใบประกอบโรคศิลป์และเกรดเฉลี่ยสะสม 

2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ประเมินจากประวัติการท างาน เช่น จ านวนปีท่ีใช้ทุน 

หนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชา เป็นต้น  

3. ความสามารถในการเป็นผู้น าและท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ประเมินจากการร่วมกิจกรรมตอน

เป็นนกัศกึษาแพทย์/แพทย์ใช้ทนุ   

4. เจตคติเก่ียวกบัการท างาน การพฒันาตนเอง ประเมินจากการสมัภาษณ์ 

5. ทกัษะ ความสามารถพิเศษ (เช่น ความสามารถทางภาษา การใช้/เขียนโปรแกรมคอม พิว

เตอร์ เป็นต้น) และประสบการณ์การท าวิจยั ประเมินจาก self-introduction หรือ portfolio ท่ี

ผู้สมคัรน าเสนอ   
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

การฝึกอบรมของสาขาวิชาฯ หากผู้สมคัรมีคณุสมบตัิผ่านตามเกณฑ์การรับสมคัร สาขาวิชาฯจะ

พิจารณารับเข้าฝึกอบรม 

formulate and 
implement a policy 
on 

ก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินการในเร่ือง 

  

B 4.1.3 the criteria 

and the process for 

selection of trainees 

B 4.1.3 หลกัเกณฑ์และ

กระบวนการคดัเลือกผู้

เข้ารับการฝึกอบรม 

  

• หลกัสตูรก าหนดให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคณุสมบตัิครบ ดงันี ้

1. เป็นผู้ ท่ีได้รับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิตหรือเทียบเทา่ท่ีแพทยสภารับรองและได้รับการขึน้ทะเบียน

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว  

2. เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง  

• มีเกณฑ์การให้คะแนนชดัเจนและมีกระบวนการคดัเลือกอยา่งเป็นระบบตามประกาศสาขาวิชาฯเร่ือง

หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม 

• มีการแจ้งเกณฑ์การให้คะแนนให้ผู้สมคัรรับทราบก่อนการสมคัรผ่านทาง website ภาควิชาฯ  

1. ป ร ะ ก า ศ คุ ณ ส ม บั ติ 
หลกัเกณฑ์ การคดัเลือกผู้ เข้า
ฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์
ประจ าบ้านของภาควิชาฯ 
 

2. หลัก เ กณ ฑ์ก า รคัด เ ลื อ ก
แพทย์ประจ าบ้าน 
 

3. ประกาศราชวิทยาลัย เร่ือง
การรับสมัครแพทย์ประจ า
บ้าน 

4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.3ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน.pdf
4/4.1.3ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน.pdf
4/4.1.3ประกาศราชวิทยาลัย-การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน%20ประจำปีการฝึกอบรม%202561.pdf
4/4.1.3ประกาศราชวิทยาลัย-การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน%20ประจำปีการฝึกอบรม%202561.pdf
4/4.1.3ประกาศราชวิทยาลัย-การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน%20ประจำปีการฝึกอบรม%202561.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

• กระบวนการคดัเลือกด าเนินการโดยคณะกรรมการการศึกษาของสาขาวิชาฯ การสมัภาษณ์และการ

ตรวจนบัคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยในท่ีประชมุของคณะกรรมการฯและมีการแจ้งผลการรับสมคัรแก่

คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ 

 

 

 

4. เกณฑ์การรับแพทย์ประจ า
บ้านของคณะฯ 

B 4.1.4 admission of 

trainees with 

disabilities requiring 

special facilities 

B 4.1.4 การรับผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมท่ีมีความ

พิ การซึ่ ง ต้ องการสิ่ ง

อ านวยความสะดวกเป็น

พิเศษ 

 

  หลกัสตูรไมมี่นโยบายในการปฏิเสธการรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีความพิการซึง่ต้องการสิ่งอ านวย

ความสะดวกเป็นพิเศษ ถ้า ผู้ เข้าฝึกอบรม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติผู้ สมัครเข้าศึกษา

สาขาแพทยศาสตร์ แพทยสภา ซึง่จะต้องมีสขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค

หรือความพิการอนัเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา การปฏิบตัิงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

1.ประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การ

คัดเลือกผู้ เข้าฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์

ประจ าบ้าน 

 

2.ประกาศแพทย์ศาสตร์ หลกัเกณฑ์การ

คดัเลือกศกึษาแพทย์ 

4.3 TRAINEE COUNSELLING AND SUPPORT 
 การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4/4.1.3%20เกณฑ์รับแพทย์ประจำบ้าน%20ของคณะ.pdf
4/4.1.3%20เกณฑ์รับแพทย์ประจำบ้าน%20ของคณะ.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.1,%204.1.3,%204.1.4%20,4.1.5,%204.1.6,%204.1.7%20ประกาศคุณสมบัติ%20หลักเกณฑ์%20ข้ันตอนการรับแพทย์ประจำบ้าน%20+%20เกณฑ์การรรับแพทย์%20ปี%2063.pdf
4/4.1.4ประกาศแพทย์ศาสตร์%20หลักเกณฑ์การคัดเลือกศึกษาแพทย.pdf
4/4.1.4ประกาศแพทย์ศาสตร์%20หลักเกณฑ์การคัดเลือกศึกษาแพทย.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

ม า ต ร ฐ า น ขั ้น

พืน้ฐาน 

สถาบันฝึกอบรม  

ต้อง 

  

B 4.3.2 base the 
academic 
counselling of 
trainees on 
monitoring the 
progress in 
education 
including reported 
unintended 
incidents.  

B 4.3.2 ให้

ค าปรึกษาด้าน

วิชาการบนพืน้ฐาน

ของความก้าวหน้า

ของการฝึกอบรม

รวมถงึรายงาน

อบุตัิการณ์ของผู้

เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

ภาควิชาฯมีระบบก ากับดแูลแพทย์ประจ าบ้านโดยจัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลความเป็นอยู่ทัว่ไป การ

เรียน และ อาจรวมถงึงานวิจยั   

• โดยใช้ portfolio เป็นเคร่ืองมือติดตามพฒันาการทัง้ด้าน ความรู้ ทกัษะ เจตคติ   

• Milestone ใช้ EPA และ DOP ในการติดตามประเมินแพทย์ประจ าบ้าน ความรู้ ทกัษะ เจตคติ   

1. ค าสัง่แต่งตัง้ท่ีปรึกษาแพทย์ประจ า

บ้าน 

 

2.รายงานการประชุมคณะกรรมการ

การศกึษาประจ าเดือน 

 

3.สรุปรายงานสุนท รีสนทนาของ

อาจารย์ร่วมกบัแพทย์ประจ าบ้าน 

B 4.3.6 offer B 4.3.6 แนะแนว คณะจดัโครงการ แนะแนวด้านวิชาชีพและการวางแผนในอนาคต   1.โครงการแนะแนว  

4/4.3.1%20คำสั่ง%20แต่งตั้งที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน.pdf
4/4.3.1%20คำสั่ง%20แต่งตั้งที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
4/4.3.1สรุปสุนทรียสนทนา%20%20ครั้งที่%201%20(1).pdf
4/4.3.1สรุปสุนทรียสนทนา%20%20ครั้งที่%201%20(1).pdf
4/4.3.6%20โครงการแนะแนว.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

career guidance 
and planning.  

ด้านวิชาชีพและ

การวางแผนใน

อนาคต 

 

  2.แนะแนวแพทย์ประจ าบ้าน เรียน

รังสีอยา่งไรให้มีความสขุ 

 
4.4 TRAINEE REPRESENTATION 

ตัวแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 
formulate and implement 
a policy on trainee 
representation and 
appropriate participation 
in the  

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

ก าหนดและด าเนินนโยบาย

ในการมีตวัแทนของผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรมและบทบาท

การมีสว่นร่วมอยา่ง

  

4/4.3.6เรียนรังสีอย่างใดให้มีความสุข.pdf
4/4.3.6เรียนรังสีอย่างใดให้มีความสุข.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

เหมาะสมใน 

B 4.4.1 statement of 
mission and intended 
educational outcomes. 

B 4.4.1 การก าหนดพนัธกิจ

และผลของการฝึกอบรมท่ี

มุง่หมายไว้  

 

 ภาควิชาจดัประชมุ สอบถามความคิดเหน็ตอ่หลกัสตูร การสง่แบบสอบถามความคิดเห็น

จากอาจารย์ในภาควิชาฯ และแพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือพิจารณาในหวัข้อ 

1.ช่ือหลักสูตร      

2.พันธกจิของการฝึกอบรม/หลักสูตร      

3.แผนการสอนภาคปฏบิัต ิ  

4.การจัดการฝึกอบรมและการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์หลักสูตร ตาม

สมรรถนะหลัก 6 ด้าน 

5.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้และเกณฑ์ผ่าน    

6.เกณฑ์การเล่ือนชัน้ปี  

7.ทรัพยากรทางการศกึษา  

8. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1.ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการการศกึษา 

 

2 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก า ร ศึ ก ษ า

ประจ าเดือน 

 

3.แบบประเมิน  EPA ตามภาคผนวก ท่ี 4 

ในหลกัสตูร หน้าท่ี 160-183 

 

4.การประเมิน  360 องศาตามภาคผนวก 

แบบที่1 

 

B 4.4.2 design of the 

programme.  

B 4.4.2 การออกแบบ

แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

B 4.4.3 planning of 
trainees’ working 
conditions.  

B 4.4.3 การวางแผนเง่ือนไข

การปฏิบตัิงานของผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรม  

B 4.4.4 evaluation of the 
programme.  

B 4.4.4 การประเมิน

แผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร  

4/4.4แต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา%2061.pdf
4/4.4แต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา%2061.pdf
4/4.4%20รายงานการประชุม%2029%20มี.ค.61.pdf
4/4.4%20รายงานการประชุม%2029%20มี.ค.61.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
4/4.4.1%20แบบประเมิน%20360%20องศา%20แบบที่%201.pdf
4/4.4.1%20แบบประเมิน%20360%20องศา%20แบบที่%201.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

กรรมการการศกึษาจัดประชุมร่วมกับผู้แทนแพทย์ประจ าบ้าน ทกุเดือน เพ่ือรับความ

คิดเห็น ข้อร้องเรียน ตา่งๆ 

5.การประเมิน  360 องศาตามภาคผนวก 

แบบที่2 

 

6.สรุปผลความพึงพอใจแพทย์ประจ าบ้าน

ปี2559 

 

7.รายงานการประชมุการศกึษา  

   ตย 1 , 2 , 3 , 4  

 

 
 
 
Area 5: TRAINERS 

องค์ประกอบที่ 5: อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

4/4.4.1%20แบบประเมิน%20360%20องศา%20แบบที่%202.pdf
4/4.4.1%20แบบประเมิน%20360%20องศา%20แบบที่%202.pdf
4/4.4.4%20สรุปผลความพึงพอใจ%20พป.%20ปี2559.pdf
4/4.4.4%20สรุปผลความพึงพอใจ%20พป.%20ปี2559.pdf
4/4.4%20รายงานการประชุม%2017%20ส.ค.61.pdf
4/4.4%20รายงานการประชุม%2029%20มี.ค.61.pdf
4/4.4%20รายงานการประชุม%203%20ธ.ค.61.pdf
4/4.4รายงานการประชุม%2025%20ม.ค.62.pdf
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5.1  RECRUITMENT AND SELECTION POLICY 

นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 
formulate and implement 
a recruitment and 
selection policy for 
trainers, supervisors and 
teachers that specifies 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

ก าหนด และด าเนินโยบาย

การสรรหาและคดัเลือก

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม

โดยระบ ุ

  

B 5.1.4 the duties of the 
training staff and 
specifically the balance 
between educational, 
research and service 
functions.  

B 5.1.4 หน้าท่ีของอาจารย์

ผู้ให้การฝึกอบรม และ

โดยเฉพาะสมดลุระหวา่ง

งานด้านการศกึษา การ

วิจยั และการบริการ  

- แจ้งให้แพทย์ท่ีได้รับการสรรหาหรือมีความต้องการในการสมัครเข้าคัดเลือกเป็น

อาจารย์ได้ทราบถงึข้อตกลงภาระงาน ทีครอบคลมุหน้าทีความ 

รับผิดชอบทัง้ในด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ 

- คณะฯ ก าหนดสดัสว่นการปฏิบตัิงานของอาจารย์ตามพนัธกิจ ด้านการศกึษา การวิจยั 

และการบริการ อยา่งน้อยร้อยละ 20 : 20 : 10 ของเวลา ตามล าดบั  

1. ประกาศภาคฯ ภาระหน้าท่ีของ
อาจารย์ 

5/ประกาศภาคฯ%20ภาระหน้าที่ของอาจารย์.pdf
5/ประกาศภาคฯ%20ภาระหน้าที่ของอาจารย์.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

      หน้าท่ีของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

1. ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของภาควิชาฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2. เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชา เช่น academic activity การประชุม
ธุรการ การประชุมอาจารย์แพทย์ และ การประชุมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
อย่างน้อยตามเกณฑ์ก าหนดของภาควิชา เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และ
สมรรถนะตามข้อก าหนด (CME) และรับรู้ข้อมลูของภาควิชาฯ คณะฯ 
และมหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพ  

3. รับผิดชอบในการควบคุมและเป็นท่ีปรึกษาในกิจกรรม academic 
activity ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  

4. รับผิดชอบและพฒันาการเรียนการสอนในทกุระดบั  
5. รับผิดชอบหน้าท่ีในการด าเนินการวิจัยตามข้อตกลงกับภาควิชาฯ 

และคณะฯ  
6. ปฏิบัติ งาน อ่ืนๆ ท่ี ไ ด้ รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาห รือ

ผู้บงัคบับญัชา 
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5.2  TRAINER OBLIGATIONS AND TRAINER DEVELOPMENT 

ภารกจิที่ต้องปฎบิัตแิละการพัฒนาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 5.2.2 provide faculty 
development of trainers 
and supervisors.  

B 5.2.2 จัดให้มีการพฒันา

อาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม

และอาจารย์ผู้ ก ากับดูแล

การฝึกอบรม  

- คณะฯมีนโยบายและมีข้อก าหนดในการพฒันาอาจารย์ด้านการศึกษาส่งเสริม
และด าเนินการให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาอาจารย์ เช่น 

non-teachincal skill workshop, communication skill, การ coaching และ 

การอบรมด้านแพทยศาสตรศกึษาตามทีภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์จดั 

- ภาควิชามีการสนบัสนนุให้อาจารย์มีการพฒันาความรู้ โดยการเข้าร่วมประชมุ
วิชาการทัง้ในและนอกประเทศ 

1. อบรม cpd ภ รังสีวิทย  ประจ าปี 
2561 (วินิจฉยั )  

 

2.ประชมุในประเทศ 

 

3.ประชมุตา่งประเทศ 

B 5.2.3 ensure periodic 
evaluation of trainers.  

B 5.2.3 ท าให้เช่ือมั่นได้ว่า 

มีการประเมินอาจารย์เป็น

1.ภาควิชาฯ มีการตัง้คณะกรรมการ เพ่ือประเมินการปฏิบตัิงานของอาจารย์ปีละสองครัง้  

  2.จดัให้มีการประเมินอาจารย์โดยแพทย์ประจ าบ้าน ทกุ 6 เดือน เพ่ือให้อาจารย์พฒันา

1. ผลการประเมินอาจารย์ แตล่ะหน่วย 

5/อบรม%20cpd%20ภ%20รังสีวิทย%20%20ประจำปี%202561%20(วินิจฉัย%20).xls
5/อบรม%20cpd%20ภ%20รังสีวิทย%20%20ประจำปี%202561%20(วินิจฉัย%20).xls
5/การเข้าร่วมประชุมวิชาการภายในประเทศ_2561.xlsx
5/การเข้าร่วมประชุมวิชาการภายในประเทศ_2561.xlsx
5/การเข้าร่วมประชุมวิชาการในต่างประเทศ_2561.xlsx
5/9.1.2%20ประเมินอาจารย์แต่ละหน่วย.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ต้องใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

ระยะ ตนเองอยูเ่สมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area 6: EDUCATIONAL RESOURCES 

องค์ประกอบที่ 6: ทรัพยากรทางการศกึษา 

6.4  CLINICAL TEAMS 

ทีมการดูแลผู้ป่วย 



คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 48 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 6.4.1 ensure experience of 
working in a team with colleagues 
and other health professionals.  

B 6.4.1 ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่

มีการจดัประสบการณ์ใน

การปฏิบตัิงานเป็นทีม

ร่วมกบัผู้ ร่วมงานและ

บคุลากรวิชาชีพอ่ืน 

การท างานประจ าวนัของรังสีแพทย์เป็นการท างานแบบสหสาขาโดยมีการท างาน

ร่วมกบั 

     1.ผู้ท าหตัถการ ซึง่เป็นศลัยแพทย์สาขาตา่งๆ  อายรุแพทย์, วิสญัญีแพทย์, 

กมุารแพทย์ 

     2.ผู้ช่วยท าหตัถการ พยาบาล นกัรังสีเทคนิค ในการเตรียมผู้ ป่วยท่ีซบัซ้อน 

จ าเป็นต้องมีการปรึกษาอายแุพทย์ ศลัยแพทย์หรือกมุารแพทย์ร่วมด้วย 

     3.ทีมพยาบาลรังสี 

- ใบประเมินแพทย์ประจ าบ้าน EPA 

- ใบประเมิน 360 องศา แบบที่1, แบบที่

2 

 

6.6  EDUCATIONAL EXPERTISE 

ความเชี่ยวชาญทางการศกึษา 

new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20EPA%20รวม%20final%20.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20360%20องศา%20แบบที่%201.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20360%20องศา%20แบบที่%202.pdf
new14122018/แบบประเมิน%20360%20องศา%20แบบที่%202.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 
formulate and implement 
a policy on the use of 
educational expertise 
relevant in 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

ก าหนดและด าเนินนโยบาย

เพ่ือให้มีการน าความ

เช่ียวชาญทางแพทยศาสตร

ศกึษามาใช้ในเร่ืองที่

เก่ียวข้องกบั 

  

B 6.6.1 programme 
planning.   

B 6.6.1 การจดัท าแผนการ

ฝึกอบรม  

ในการจัดท าแผนฝึกอบรม ด าเนินการโดยกรรมการการศึกษาซึ่งผ่านการอบรม

แพทยศาสตร์ศึกษา การเขียน มคอ. และ มีกรรมการท่ีจบแพทยศาสตร์ศึกษา และ 

คณาจารย์ในภาควิชาท่ีผ่านการอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา ร่วมให้ความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ 

- รายงานการประชมุหลกัสตูร 

- คณุวฒุิด้านการศกึษาของกรรมการ

การศกึษา 

-รายช่ือ อจ ท่ีผ่านการอบรมแพทยศาสตร์

ศกึษา 

B 6.6.2 implementation 
of the programme 

B 6.6.2 การด าเนินการ คณะฯ มีนโยบายในการให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาวิธีการสอน 1.  โครงการ “พฒันาแพทยศาสตร

new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
8/8.1.6.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
8/8.1.6.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
5/อบรม%20cpd%20ภ%20รังสีวิทย%20%20ประจำปี%202561%20(วินิจฉัย%20).xls
5/อบรม%20cpd%20ภ%20รังสีวิทย%20%20ประจำปี%202561%20(วินิจฉัย%20).xls
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 
B 6.6.3 evaluation of the 
programme. 

ฝึกอบรม 

 

 

B 6.6.3 การประเมินการ

ฝึกอบรม 

และวิธีการประเมินผล ดงันี ้

1. โครงการ “พัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา” ซึ่งมีผู้ เช่ียวชาญด้าน

การศกึษาแพทยศาสตร์ะดบัปริญญาเอกเป็นผู้จดัการ ซึง่ได้จดัอบรม/ประชมุเชิงปฏิบตัิการ

ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ  ในการพฒันาวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล 

อยา่งตอ่เน่ือง  

2.  ทีมผู้บริหารการศกึษาของคณะฯ มีผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเป็นท่ีปรึกษา ในการพฒันา

วิธีการสอนและวิธีการประเมินผลให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ           

3.  ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเป็นกรรมการของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร ได้แก่ 

คณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ซึง่ท าหน้าท่ีวางแผน

พฒันาวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลให้แก่คณาจารย์ของคณะฯ ด้วย 

4.  คณะฯ จดักิจกรรม Pearls in Medical Education เพ่ือให้ความรู้เร่ืองวิธีการสอนและ

วิธีการประเมินผล แก่คณาจารย์ของคณะฯ โดยเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาทัง้ในและ

นอกคณะฯ เป็นวิทยากร 

ศกึษาและงานวิจยัการศกึษา” ท่ี

ด าเนินการในการพฒันาอาจารย์และ

บคุลากรสายสนบัสนนุ และการจดัอบรม

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 

2. รายงานการประชมุของทีม

ผู้บริหารการศกึษา 

 

3. รายช่ือคณะกรรมการพฒันาการ

เรียนการสอน คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร  

 

4. ข้อมลูกิจกรรม Pearls in 

new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
8/8.1.6.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
8/8.1.6.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
8/8.1.6.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
6/B6.6.3all-pearls-workshop-2561-edit.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Medical Education 

 

 

  

6/B6.6.3all-pearls-workshop-2561-edit.pdf
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Area 7: PROGRAMME EVALUATION 

องค์ประกอบที่ 7: การประเมนิหลักสูตร 

7.1  MECHANISMS FOR PROGRAMME MONITORING AND EVALUATION 

กลไกส าหรับการก ากับดูแลและการประเมนิหลักสูตร 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 7.1.1 routinely monitor 
the programme.  

B 7 . 1 . 1   ก า กั บ ดู แ ล

หลกัสตูรเป็นประจ า   

 

หลกัสตูรฯ มีการก าลบัดแูลการด าเนินการของหลกัสตูรอยูเ่สมอเพ่ือให้เป็นไปตามพนัธ

กิจและผลลพัธ์ตามเป้าประสงค์ของหลกัสตูร โดย 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญา รวมถึงการร่วมเป็นคณะกรรมการ

หลกัสตูร และ คณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลกัสตูรฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉยั 

- มีกระบวนการการบริหารการศกึษาและการด าเนินการของสาขาวิชาฯ ท่ีชดัเจน 

- มีการประชมุคณะกรรมการหลกัสตูร และการศกึษาหลงัปริญญาเป็นประจ าทกุเดือน 

เอกสารส าหรับ B 7.1.1 - B 7.1.2 

 

7.1.1.4 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านการศกึษา  

 

7.1.1.7 กลไกและแผนการด าเนินงานใน

7/7.1.1.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
7/7.1.1.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
7/7.1.1.2%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

เพ่ือติดตามดแูลการด าเนินของหลกัสตูรฯ ให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหาร

การศกึษาและการด าเนินการของสาขาวิชาฯ 

- ภาควิชาฯ มีการแต่งตัง้กรรมการการศึกษา พร้อมก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการก ากับ

ดแูลทบทวนการด าเนินการของหลกัสตูรเป็นระยะ โดย 

1. ในการประชุมกรรมการการศึกษาทุก 1 เดือน โดยมีตวัแทน แพทย์ประจ าบ้าน 

เข้าร่วมการประชุม เพ่ือทราบถึงปัญหา และหาแนวทางแก้ไขกระบวนการฝึกอบรมเป็น

ระยะๆ 

 2. มีการประเมินการเรียน การสอน/กิจกรรม จากการส ารวจความพึงพอใจและไม่

พงึพอใจ การรับฟัง ventilation จากแพทย์ประจ าบ้านทกุ 3 เดือน สรุปข้อเสนอแนะจาก

การพบอาจารย์ท่ีปรึกษารายบุคคลทุก 3 เดือน และน าผลสรุปเข้าท่ีประชุมกรรมการ

การศึกษาสาขา และแจ้งผลต่อคณาจารย์ในภาคฯ รวมทัง้แนวทางการแก้ไขในการ

ประชมุสาขารังสีวินิจฉยั และ การประชมุภาควิชารังสี ในเดือนถดัไป 

3. เม่ือจบปีการศึกษา มีการสรุปผลแบบประเมินหลกัสูตร โดยผู้ รับการฝึกอบรม 

โดยอาจารย์ผู้สอน โดยบัณฑิตท่ีจบแล้วน าผลสรุปเข้าการประชุมการศึกษาของสาขา 

การประเมินแผนการ  

 

ฝึกอบรม / หลกัสตูร 

 

7.1.1.8 แบบประเมินหลกัสตูรโดยผู้ รับการ

ฝึกอบรม ปีการศกึษา 2561 

 

7.1.1.9 แบบประเมินหลกัสตูรโดยอาจารย์

ผู้สอน ปีการศกึษา 2561 

 

7.1.1.10 แ บบป ร ะ เ มิ น หลักสู ต ร โ ดย

บณัฑิตท่ีจบแล้ว 

7/7.1.1.2%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.1.2%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.1.3%20แบบประเมินหลักสูตรโดยผู้รับการฝึกอบรม%20ปี%202561.pdf
7/7.1.1.3%20แบบประเมินหลักสูตรโดยผู้รับการฝึกอบรม%20ปี%202561.pdf
7/7.1.1.4%20แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์%20ปี%202561.pdf
7/7.1.1.4%20แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์%20ปี%202561.pdf
7/7.1.1.5%20แบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบแล้ว.pdf
7/7.1.1.5%20แบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบแล้ว.pdf


คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 54 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน และน าปัญหามาแก้ไข ปรับปรุงแผนการเรียน การสอน 

ก่อนเร่ิมปีการศึกษาใหม่ โดยน าแผนการปรับปรุง แจ้งในท่ีประชุมการศึกษาภาค และท่ี

ประชมุสาขาฯ 

 

- มีการประเมินศักยภาพโดยคณะกรรมการการศึกษาภายในจากคณะแพทยศาสตร์

อยา่งสม ่าเสมอ และจากราชวิทยาลยัรังสีแพทย์ภายใต้ข้อก าหนดของแพทยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.11 แบบประเมินอาจารย์ผู้ สอนโดย

ผู้ รับการฝึกอบรม  ปีการศกึษา 2561 

 

7.1.1.12 ตัวอย่างบันทึกรายงานชั่วโมง 

ventilation (7 ธค.61) 

 

7.1.1.13 สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจ า

บ้านหลงัฝึกอบรม  ปืการศึกษา พ.ศ.2558 

รังสีวิทยา 

 

7.1.1.14 แบบประเมินความคิดเห็นของ

ผู้บงัคบับญัชาแพทย์ประจ าบ้าน 

7/7.1.1.5%20แบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบแล้ว.pdf
7/7.1.1.5%20แบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบแล้ว.pdf
7/7.1.1.6%20แบบประเมินอาจารย์รังสีแพทย์%20ประจำปีการศึกษา%202561%20-%20Copy.pdf
7/7.1.1.6%20แบบประเมินอาจารย์รังสีแพทย์%20ประจำปีการศึกษา%202561%20-%20Copy.pdf
new14122018/Ventulation%207%20ธค.61.pdf
new14122018/Ventulation%207%20ธค.61.pdf
new14122018/Ventulation%207%20ธค.61.pdf
new14122018/Ventulation%207%20ธค.61.pdf
7/7.1.1.8%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.1.1.8%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.1.1.8%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.1.1.8%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.1.1.9%20แบบประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาพป%20-%20Copy.pdf
7/7.1.1.9%20แบบประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาพป%20-%20Copy.pdf


คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 55 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.15 ส รุ ป ผ ล ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

ผู้ บั งคับบัญชา  แพทย์ประจ า บ้าน  ปี

การศกึษา พ.ศ.2557 รังสีวิทยา 

 

7.1.1.5 ตัวอย่ า ง รายงานการประชุม

การศกึษาของภาควิชา 

 

7.1.1.6 ตัวอย่ า ง รายงานการประชุม

การศกึษาของสาขารังสีวินิจฉยั 

 

7.1.1.2 ตัวอย่ า ง รายงานการประชุม

คณะกรรมการพฒันาการ ฝึกอบรมแพทย์

7/7.1.1.10%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา.pdf
7/7.1.1.10%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา.pdf
7/7.1.1.10%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา.pdf
7/7.1.1.10%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา.pdf
7/7.1.1.11%20รายงานการประชุมการศึกษาภาค%2017%20ส.ค.61.pdf
7/7.1.1.11%20รายงานการประชุมการศึกษาภาค%2017%20ส.ค.61.pdf
7/7.1.1.12รายงานการประชุมการศึกษาสาขา%20ครั้งที่%201.pdf
7/7.1.1.12รายงานการประชุมการศึกษาสาขา%20ครั้งที่%201.pdf
7/7.1.1.13%20รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.1.1.13%20รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf


คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 56 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

เฉพาะทางของคณะฯ 

 

7.1.1.3 ผลการเย่ียมส ารวจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารังสี

วิทยา 

 

7.1.1.1 ตวัอย่างรายงานการประชมุ อฝส.

ราชวิทยาลยัรังสี 

B 7.1.5 programme 
process.  

B 7.1.5  ขั ้ น ต อ น ก า ร

ด าเนินงานของหลกัสตูร   

หลกัสตูรฯ จัดให้มีการประเมินการฝึกอบรมตามหลกัสตูร ครอบคลมุห้วข้อขัน้ตอนการ

ด าเนินงานของหลกัสูตร มีการทบทวนการจัดการฝึกอบรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน

ตามหลกัสตูรเป็นประจ าดงัเอกสารหลกัฐาน คณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญาฯ มี

การประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินการฝึกอบรมเป็นระยะและรายงานผลในท่ีประชุม

ภาควิชาฯ เพ่ือพิจารณา แนวทางและปรับปรุงการด าเนินการฝึกอบรม ภาควิชาได้รัดการ

7.1.5.1 กลไกและแผนการด าเนินงานใน

การประเมินแผนการ 

 

ฝึกอบรม / หลกัสตูร 

7/7.1.1.13%20รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.1.1.13%20รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.1.1.3%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.1.3%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.1.3%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.1.3%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.1.14%20รายงานการประชุม%20อฝส.รังสี%20ครั้งที่%205-2560%20-%202563%20(30-08-2561).pdf
7/7.1.1.14%20รายงานการประชุม%20อฝส.รังสี%20ครั้งที่%205-2560%20-%202563%20(30-08-2561).pdf
7/7.1.5.1%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.5.1%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.5.1%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.5.1%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf


คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 57 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

สมัมนาเพ่ือประเมินและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูรฯ เป็นประจ า.ทกุปี  

7.1.5.2 ผลการเย่ียมส ารวจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารังสี

วิทยา 

B 7.1.6 methods of 
assessment. 

B 7.1.6 วิธีการวดัและ

ประเมินผล 

- ภาควิชาฯ มีการทบทวนกระบวนการประเมินผล ทัง้การใช้ EPA ประเมินแพทย์ประจ า

บ้านบ้านรายบคุคล ในทกุ 1 เดือน โดยอาจารย์ประจ าระบบ, การประเมิน portfolio ทกุ 

4 เดือน โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา, ติดตามความคืบหน้าของงานวิจยัของแพทย์ประจ าบ้าน

รายบคุคลทกุ 4 เดือน, การสอบ summative evaluation ตอนปลายปีการศกึษา, การ

สอบเพ่ือวฒุิบตัรฯ ในชัน้ปีท่ี 3 และ น าผลการประเมิน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะของผู้ รับ 

การฝึกอบรม และ ผู้ สอน น าเสนอในท่ีประชุมการศึกษาของสาขา มาปรับให้ตรงกับ

วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรเพ่ือน าไปพฒันาแพทย์ประจ าบ้านแต่ละบุคคลให้เหมาะสม

ตอ่ไป 

เอกสาร 7.1.6 - 7.1.7 

7.1.6.1 แบบประเมิน e-portfolio 

 

7.1.6.2 ตารางพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

7.1.6.3 ระบบการจดัอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

ดแูลงานวิจยั 

 

7.1.6.4 ภาระหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 

7/7.1.5.2%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.5.2%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.5.2%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
new14122018/E-Portfolio.pdf
new14122018/E-Portfolio.pdf
7/7.1.6.2ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
7/7.1.6.3%20ระบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลงานวิจัย.pdf
7/7.1.6.3%20ระบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลงานวิจัย.pdf
7/7.1.6.4%20ภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา.pdf


คณะท ำงำนพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำหลังปริญญำ แพทยสภำ / “ร่ำง” update ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559 58 

 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 

7.1.6.5 ประกาศภาควิชาฯ เร่ือง อาจารย์ท่ี

ปรึกษาแพทย์ประจ าบ้าน 

 

7.1.6.6 สรุปผลการประเมินของแฟ้ม

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

7.1.6.7 ตารางก าหนดความสามารถ 

(milestone) ตาม EPA ของแพทย์ประจ า

บ้านในแต่ละระดับชัน้ปี ในหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ภาควิชารังสี  

พ.ศ. 2561 

7/7.1.6.4%20ภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
7/7.1.6.4%20ภาระหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
7/7.1.6.5%20การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา%20พป..pdf
7/7.1.6.5%20การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา%20พป..pdf
7/7.1.6.6สรุปการประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมฯรอบที่%20๑.pptx
7/7.1.6.6สรุปการประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมฯรอบที่%20๑.pptx
7/7.1.6.6สรุปการประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมฯรอบที่%20๑.pptx
7/7.1.6.6สรุปการประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมฯรอบที่%20๑.pptx
7/7.1.6.7%20EPA%20ตามหลักสูตรราชวิทยาลัย.pdf
7/7.1.6.7%20EPA%20ตามหลักสูตรราชวิทยาลัย.pdf
7/7.1.6.7%20EPA%20ตามหลักสูตรราชวิทยาลัย.pdf
7/7.1.6.7%20EPA%20ตามหลักสูตรราชวิทยาลัย.pdf
7/7.1.6.7%20EPA%20ตามหลักสูตรราชวิทยาลัย.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

B 7.1.7 progress of 
trainees.  

B 7.1.7 พฒันาการของผู้

เข้ารับการฝึกอบรม   

- ภาควิชาฯ มีการทบทวนวิธีการติดตามความก้าวหน้าของการฝึกอบรม และได้มีการ

รวบรวมผลสอบตา่ง ๆ ข้อมลูด้าน การปฏิบตัิงาน รวมถึงผลการประเมิน 360 องศาของ 

แพทย์ประจ าบ้านผา่นทางแฟ้มอาจารย์ท่ีปรึกษาของแพทย์ประจ าบ้านทกุ 4 เดือน  

- จากกระบวนการข้างต้น ภาควิชาฯ ปรับปรุง milestone และเกณฑ์ การผ่านขึน้ชัน้ปี

ของ แพทย์ประจ าบ้านแต่ละชัน้ปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ พฒันาการของแพทย์

ประจ าบ้านของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

- มีการติดตาม logbookโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ประจ าหน่วย  

- โครงการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของแพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีไม่ผ่าน ประเมิน

เป็นรายบคุคล 

7.1.5.1 กลไกและแผนการด าเนินงานใน

การประเมินแผนการ 

 

ฝึกอบรม / หลกัสตูร 

 

7.1.5.2 ผลการเย่ียมส ารวจการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชารังสี

วิทยา 

B 7.1.8 trainer 
qualifications.  

B 1.7.8 คณุสมบตัิของผู้ให้
การฝึกอบรม   

- คณะฯ และภาควิชาฯ มีการทบทวนและก าหนดคณุสมบตัิของ อาจารย์ท่ี ชดัเจนขึน้ มี

การเพิ่มศกัยภาพในการเรียนการสอน/การฝึกอบรมของ อาจารย์ โดยระบใุห้อาจารย์ทกุ

คนต้องผา่นการอบรม CPD ด้าน แพทยศาสตรศกึษา 

-หลกัสตูรด าเนินการให้มิการประเมินอาจารย์ผู้ ให้การฝึกอบรม ในด้านการเรียนการสอน

B 7.1.8 (1) ประกาศคณะฯ เร่ือง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคดัเลือก 

การบรรจุและแต่งตัง้อาจารย์ใหม่ ในการ

ก าหนดคณุสมบตัิของผู้สมคัร ให้มีคะแนน 

7/7.1.5.1%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.5.1%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.5.1%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.5.1%20ร่างกลไกและแผนการดำเนินงานในการประเมินแผนการฝึกอบรม%20รังสี.pdf
7/7.1.5.2%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.5.2%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.5.2%20ผลการเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในExit%20From%20คณะฯ60%20(1).pdf
7/7.1.8%20(1).pdf
7/7.1.8%20(1).pdf
7/7.1.8%20(1).pdf
7/7.1.8%20(1).pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

ตามหลกัสตูร สอบภาษาองักฤษ เป็นไปตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เ ร่ือง การก าหนด

เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ

พนกังาน มหาวิทยาลยั พ.ศ.2560 

 

B 7.1.8 (2) ข้อตกลงการปฏิบตัิงานระดบั

ภาควิ ช า  และ  หน่ ว ย ง าน เ ที ยบ เท่ า 

ประจ าปี 2561 ภาควิชารังสีวิทยา เร่ือง

ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการอบรมตาม

เกณฑ์โครงการ ฝึกอบรมต่อเ น่ืองเพ่ือ

พฒันาอาจารย์ 

B 7.1.9 identified 
concerns.  

B 7.1.9  ข้อควรปรับปรุง  -  สัมมนาของภาควิชาในด้านการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองขัน้ตอนเข้าการด าเนินงานของ

หลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ WFME โดยได้เสนอปัญหาท่ีพบจากการท่ี

แพทย์ประจ าบ้าน ได้พบอาจารย์ท่ีปรึกษา และจาก ชั่วโมง ventilation เพ่ือน ามาสู่การ

B 7.1.9 (1) ผลการประชุมสัมมนา

การศกึษาของสาขา (19ธค) 

7/7.1.8%20(1).pdf
7/7.1.8%20(1).pdf
7/7.1.8%20(1).pdf
7/7.1.8%20(1).pdf
7/7.1.8(2).pdf
7/7.1.8(2).pdf
7/7.1.8(2).pdf
7/7.1.8(2).pdf
7/7.1.8(2).pdf
7/7.1.8(2).pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

แก้ไขปรับปรุงท่ีเหมาะสม จากกระบวนการข้างต้น ภาควิชาฯ ได้ปรับปรุงห้องพกัแพทย์

เวรและเพิ่มจ านวน work station เพ่ือให้เพียงพอส าหรับการท างานของแพทย์ประจ า

บ้าน รวมถึงได้เพิ่ม จ านวนเบอร์การถือ VPN เพ่ือรับปรึกษาผู้ ป่วยจากหน่วยงานต่างๆ 

และท าการตกลงให้แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี 2 ช่วยรับปรึกษาในระหวา่งท่ี แพทย์ประจ าบ้าน

ปีท่ี 1 ไมส่ะดวกหรือก าลงัเรียน lecture อีกทัง้ได้ท าความเข้าใจถึงขัน้ตอนการการท างาน

และการรับปรึกษาผู้ ป่วย Fast track 

 

B 7.1.9 (2) บันทึกรายงาน ชั่งโมง 

ventilation (7 ธค 2561) 

B 7.1.10 ensure that 
relevant results of 
evaluation influence the 
programme.  

B 7.1.10 ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่ 
ผลจากการประเมินการ
ฝึกอบรม จะสง่ผลตอ่การ
พฒันาหลกัสตูร  

- หลกัสตูรฯ ด าเนินนโยบายให้มิการน าผลการประเมินตามข้อ  7.1.2- 7.1.9 มาร่วมใน

การพฒันาหลกัสตูรฯ พ.ศ. 2560 

-ทางสาขาได้น าข้อเสนอแนะต่างๆ จากผลการประเมินมาเข้าท่ีประชมุการศึกษาเพ่ือหา

ข้อปรับปรุงท่ีเหมาะสมเพ่ือให้การเรียนการมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

7.1.10.1 ตัวอย่างรายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมแพทย์

เฉพาะทางของคณะฯ 

 

B 7.1.10 (2) รายงานการประชุมสาขาท่ี

พดูถึงการประเมิน  

 

B 7.1.10 (3) ผลการประชมุการศกึษาของ

new14122018/Ventulation%207%20ธค.61.pdf
new14122018/Ventulation%207%20ธค.61.pdf
7/7.1.10.1รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.1.10.1รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.1.10.1รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.1.10.1รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.1.10รายงานประชุมสาขาฯ%20ครั้งที่%2011_6%20พ.ย.61.pdf
7/7.1.10รายงานประชุมสาขาฯ%20ครั้งที่%2011_6%20พ.ย.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

สาขา 19 ธค 2561 

B 7.1.11 involve 
principal stakeholders in 
evaluation.  

B 7.1.11 ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียหลกัมีสว่นร่วมในการ
ประเมินการฝึกอบรม  

- ภาควิชาฯ ได้น าผลการประเมินหลกัสตูรจากผู้ มีสว่นได้ สว่นเสียหลกั ได้แก่ แพทยสภา, 

ราชวิทยาลยัรังสีแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราช และงานการศกึษาหลงัปริญญาคณะฯ  

มาประกอบในการประเมินการฝึกอบรมและปรับปรุงหลกัสตูร นอกเหนือจากผลประเมิน

ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เช่น ผู้ ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า และได้น าข้อเสนอแนะต่างๆจาก

ผลการประเมินมาเข้าท่ีประชมุเพ่ือหาข้อปรับปรุงท่ีเหมาะสมประชมุการศึกษาของสาขา 

19 ธค 2561 

7.1.11.1 ผลการวจความพึงพอใจหลัง

ฝึกอบรม พป. ปี การศกึษา 2558  

 

7.1.11.2  สรุปผลการประเมิน ความ

คิดเห็นของ ผู้ บังคับบัญชาต่อ  แพทย์

ประจ าบ้าน ภาควิชารังสีวิทยา หลงัสาเร็จ 

ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม  แ ล้ ว  1  ปี  ค ณ ะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจ าปี

การศกึษา 2556-2557  

 

7.1.11.3 สรุปการประเมินหน่วยต่างๆ โดย 

แพทย์ประจ าบ้าน  

new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
7/7.1.11.1%20สรุปผลความพึงพอใจ%20พป.%20ปี2559.pdf
7/7.1.11.1%20สรุปผลความพึงพอใจ%20พป.%20ปี2559.pdf
7/7.1.11.2A%20สรุปผลของพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อ%20พป.%20ปี2556.pdf
7/7.1.11.2B%20สรุปผลของพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาต่อ%20พป.%20ปี2557.pdf
7/7.1.11.3%20ประเมินอาจารย์แต่ละหน่วย.pdf
7/7.1.11.3%20ประเมินอาจารย์แต่ละหน่วย.pdf
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ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 

7.1.11.4 รายงานการประชุมการศึกษา

หลกัสตูรใหมต่ามเกณฑ์ WFME 

 

7.1.11.5 ผลการประชุมการศึกษาของ

สาขา 19 ธค 2561 

 

 

7.2  TRAINER AND TRAINEE FEEDBACK 

การให้ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

7/7.1.11.4%20รายงานการประชุมการศึกษาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME.pdf
7/7.1.11.4%20รายงานการประชุมการศึกษาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 
seek feedback about 

programmes from 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบันฝึกอบรม  ต้องมี

แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ

เ ก่ี ย วกับกา ร ฝึ กอบรม / 

หลกัสตูร จาก 

  

B 7.2.1 trainers.  B 7.2.1 ผู้ให้การฝึกอบรม  ทางภาควิชาฯมีกระบวนการแสวงหาข้อมลูป้อนกลบัจากทัง้ผู้ ให้การฝึกอบรม (อาจารย์) 

ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชาหรือผู้ ใช้บัณฑิต (นายจ้าง) เพ่ือปรับปรุงการ

จดัการฝึกอบรม โดย 

๑. ผู้ ให้การฝึกอบรม (อาจารย์) ให้ข้อมลูและความเห็นในการสมัมนาการศกึษาประจ าปี 

ประชมุภาควิชาและในการประชมุของฝ่ายการศกึษา 

๒. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมประเมินอาจารย์และประเมินความพึงพอใจของการจดัการเรียน

การสอน 

B 7.2.1-B 7.2.3 

7.2.(1). แบบประเมินหลักสูตรฯโดยผู้ ให้

การฝึกอบรม (ในfile แนบ) 

 

7.2.(2). แบบประเมินหลกัสตูรฯโดยผู้ เข้า

รับการฝึกอบรม(แพทย์ประจ าบ้าน) (ใน 

B 7.2.2 trainees.  B 7.2.2 ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรม  

7/7.2.(1).%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัยโดยผู้ให้การฝึกอบรม%20(อาจารย์ประจำหลักสูตร).pdf
7/7.2.(1).%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัยโดยผู้ให้การฝึกอบรม%20(อาจารย์ประจำหลักสูตร).pdf
7/7.2.(2).%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัยโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม%20(แพทย์ประจำบ้าน).pdf
7/7.2.(2).%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัยโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม%20(แพทย์ประจำบ้าน).pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

B 7.2.3 employers.  B 7.2.3 นายจ้าง  ๓. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเองตาม competency ด้านตา่งๆหลงัจบหลกัสตูร 

๔. ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ใช้บณัฑิต (นายจ้าง) ประเมินแพทย์ท่ีจบการฝึกอบรมและ

หลกัสตูร 

file แนบ) 

 

7.2.(3). สรุปความพีงพอใจของแพทย์

ประจ าบ้านหลงัจบการฝึกอบรม (เอกสาร 

7.1.1.13) 

 

7.2.(4). แบบประเมินความคิดเห็นของ

ผู้บงัคบับญัชา ต่อแพทย์ประจ าบ้าน ท่ีจบ

การศกึษา (เอกสาร 7.1.1.14-15) 

 

7.2.(5).รายงานการประชุมการศึกษาของ

ภาควิชา (เอกสาร 7.1.1.5) 

7/7.2.(2).%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัยโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม%20(แพทย์ประจำบ้าน).pdf
7/7.2.(2).%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัยโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม%20(แพทย์ประจำบ้าน).pdf
7/7.2.(3)%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.2.(3)%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.2.(3)%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.2.(3)%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.2.(4A)%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา.pdf
7/7.2.(4B)%20แบบประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาพป%20-%20Copy.pdf
7/7.2.(5)%20รายงานการประชุมการศึกษาภาค%2017%20ส.ค.61.pdf
7/7.2.(5)%20รายงานการประชุมการศึกษาภาค%2017%20ส.ค.61.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 

7.2.(6). รายงานการประชมุการศึกษาของ

สาขารังสีวินิจฉยั (เอกสาร 7.1.1.6) 

 

7.2.(7). แบบประเมินหลกัสตูรโดยบณัฑิต

ท่ีจบแล้ว (เอกสาร 7.1.1.10) 

 

7.2.(8). แบบประเมินอาจารย์ผู้ สอนโดย

ผู้ รับการฝึกอบรม (เอกสาร 7.1.1.11) 

 

7.2 . (9 ) . รายงานการประชุมสัมมนา

การศกึษาของสาขารังสีวินิจฉยั 

 

7/7.2.(6)รายงานการประชุมการศึกษาสาขา%20ครั้งที่%201.pdf
7/7.2.(6)รายงานการประชุมการศึกษาสาขา%20ครั้งที่%201.pdf
7/7.2.(7)%20แบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบแล้ว.pdf
7/7.2.(7)%20แบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบแล้ว.pdf
7/7.2.(8)%20แบบประเมินอาจารย์รังสีแพทย์%20ประจำปีการศึกษา%202561%20-%20Copy.pdf
7/7.2.(8)%20แบบประเมินอาจารย์รังสีแพทย์%20ประจำปีการศึกษา%202561%20-%20Copy.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
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7.3  PERFORMANCE OF QUALIFIED DOCTORS 

ความสามารถในการปฎบัิตงิานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 7.3.1 routinely monitor 
performance of qualified 
doctors.  

B 7.3.1 ติดตาม

ความสามารถในการ

ปฎิบตัิงานของแพทย์

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมเป็น

ประจ า  

ภาควิชาฯ ติดตามสมรรถนะของแพทย์ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมเป็นประจ า โดยการ จดัท า

แบบประเมินให้แพทย์ท่ีส าเร็จการฝึกอบรมประเมินสมรรถนะและความมัน่ใจใน การ

ปฏิบตัิงานในฐานะรังสีแพทย์ด้วยตวัเอง 

7.3.1.1 แบบประเมินตนเองของบณัฑิต

ตาม competency 

 

7.3.1.2 แบบประเมินความพีงพอใจของ

แพทย์ประจ าบ้านหลงัจากการฝึกอบรม 

B 7.3.3  establish 
and apply a 
mechanism for 

B 7.3.3  จดัให้มีและใช้

กลไกในการประเมินการ

ฝึกอบรม โดยใช้ข้อมลู

ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการและน าข้อมลูท่ีได้จากการประเมินความสามารถในการ

ปฏิบตัิงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ทัง้จากผู้ รับการฝึกอบรมเองและจากผู้ใช้ 

บณัฑิตหรือผู้บงัคบับญัชา มาพฒันากระบวนการสอนและพฒันากระบวนการประเมิน 

7.3.3.1 รายงานสรุปความคิดเห็นของ

ผู้บงัคบับญัชา แพทย์ประจ าบ้าน ท่ีจบ

7/7.3.1.1%20แบบประเมินตนเองของบัณฑิตหลังจากได้ปฏิบัติงานในฐานะรังสีแพทย์ด้วยตนเอง.pdf
7/7.3.1.1%20แบบประเมินตนเองของบัณฑิตหลังจากได้ปฏิบัติงานในฐานะรังสีแพทย์ด้วยตนเอง.pdf
7/7.3.1.2%20แบบสอบถามหลังฝึกอบรม_ใช้ก่อนหน้าปีการศึกษา%202559%20-%20Copy.pdf
7/7.3.1.2%20แบบสอบถามหลังฝึกอบรม_ใช้ก่อนหน้าปีการศึกษา%202559%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.1%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.1%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา%20-%20Copy.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

programme 
evaluation using 
collected data on 
performance of 
qualified doctors.  

เก่ียวกบัความสามารถใน

การปฎิบตัิงานของแพทย์

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม โดยจะน าเข้าเสนอในวาระการสมันาหลกัสตูรประจ าปี 

 

การศกึษา ในปีนัน้ๆ 

 

7.3.3.2 รายงานสรุปความพีงพอใจและ

ข้อเสนอแนะ ในการพฒันาหลกัสตูรของ

แพทย์ประจ าบ้าน หลงัจบการฝึกอบรมใน

ปีตา่งๆ 

 

7.3.3.3 รายงานการประชมุพิจารณาร่าง

หลกัสตูรใหมต่ามเกณฑ์ WFME 

 

7.3.3.4 ผลการประชมุสมัมนาการศกึษา

ของสาขา (19ธค) 

 

7/7.3.3.1%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.1%20สรุปผลความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา%20พป.%20ปี%20กศ.57_รังสีวิทยา%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.2สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.2สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.2สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.2สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.3รายงานการประชุมการศึกษาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME%20-%20Copy.pdf
7/7.3.3.3รายงานการประชุมการศึกษาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME%20-%20Copy.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
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7.4 INVOLVEMENT OF STAKEHOLDERS 

 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
The programme 
provider(s) must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 

สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง 

  

B 7.4.1 involve the 
principal stakeholders 
in its programme for 
monitoring and 
evaluation.  

B 7.4.1 ให้ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียหลกัมีสว่นร่วมในการ
ก ากบัดแูลและประเมินการ
ฝึกอบรม 

ภาควิชาฯ ด าเนินการให้ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกั ได้แก่ อาจารย์, แพทย์ประจ าบ้าน 
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม และผู้ใช้บณัฑิตและงานการศกึษาหลงัปริญญาคณะฯ มีสว่นร่วม
ในการก ากบัดแูลและประเมินการฝึกอบรมทกุขัน้ตอนดงันี ้

 

- อาจารย์ 

1. การเป็นกรรมการหรือมีสว่นร่วมในการคดัเลือกแพทย์ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  

2.การเป็นคณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาและคณะกรรมการหลกัสตูร  

3. การเป็นคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลกัสตูรฯ ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME  

7.4.1.1 แบบประเมินหลกัสตูรโดยอาจารย์
ผู้สอน ปี 2561 
 

7.4.1.2 ตวัอยา่งรายงานการประชมุ
การศกึษาภาควิชา 
 

7.4.1.3 ผลการประชมุสมัมนาการศกึษา
ของสาขา (19ธค) 

 

7/7.4.1.1%20แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์%20ปี%202561.pdf
7/7.4.1.1%20แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์%20ปี%202561.pdf
7/7.4.1.1%20แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์%20ปี%202561.pdf
7/7.4.1.1%20แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์%20ปี%202561.pdf
7/7.4.1.2%20รายงานการประชุมการศึกษาภาค%2017%20ส.ค.61.pdf
7/7.4.1.2%20รายงานการประชุมการศึกษาภาค%2017%20ส.ค.61.pdf
7/7.4.1.2%20รายงานการประชุมการศึกษาภาค%2017%20ส.ค.61.pdf
7/7.4.1.2%20รายงานการประชุมการศึกษาภาค%2017%20ส.ค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
new14122018/สัมมนา%2019%20ธค.61.pdf
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WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

 4. การก าหนดตารางหมนุเวียนการปฏิบตัิงาน และก าหนดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม
ทางวิชาการ หวัข้ออภิปรายทางวิชาการต่าง ๆ 

5. มีการจดัประชมุคณะกรรมการฝ่ายการศกึษาทกุเดือน และประธานการศกึษาของ
ภาควิชาฯ จะน าข้อมลูจากประชมุฝ่ายการศกึษาของภาควิชา มาแจ้งในที่ประชมุ
ภาควิชาฯ และที่ประชมุสาขาฯ เพ่ือให้อาจารย์ทกุทา่นรับทราบเก่ียวกบัปัญหาที่เกิดขึน้ 
การแก้ไขปัญหา รวมถงึร่วมพฒันาหลกัสตูรและ ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัแพทย์ประจ าบ้าน 

6. ทางสาขาฯ มีการจดัสมัมนาการศกึษาร่วมกบัอาจารย์ทกุทา่นทกุปีเพ่ือร่วมพฒันา
หลกัสตูร และ พฒันาการเรียนการสอน 

 

- แพทย์ประจ าบ้าน 

1.พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นรายบคุคลทกุ 3 เดือน สอบถามเร่ืองปัญหาและ อปุสรรค ใน
การฝึกอบรม และ หาแนวทางแก้ไข 

2. หวัหน้าแพทย์ประจ าบ้านแตล่ะชัน้ปี เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริหาการศกึษา 
ทกุ 1 เดือน 

3. เข้าร่วมประเมินหลกัสตูรปลายปีการศกึษา 

7.4.1.4 แบบประเมินหลกัสตูรโดยผู้ รับการ
ฝึกอบรมปี 2561 
 

7.4.1.5 แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดย
ผู้ รับการฝึกอบรมปี 2561 

 

7.4.1.6 แบบประเมินหลกัสตูรโดยบณัฑิต
ท่ีจบแล้ว 
 

7.4.1.7 สรุปความพงึพอใจแพทย์ประจ า
บ้านหลงัฝึกอบรม ปีการศกึษา 2558_รังสี
วิทยา 

 

 

 

7/7.4.1.4%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย%20%20ปีการศึกษา%20๒๕๖๑%20(1).pdf
7/7.4.1.4%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย%20%20ปีการศึกษา%20๒๕๖๑%20(1).pdf
7/7.4.1.4%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย%20%20ปีการศึกษา%20๒๕๖๑%20(1).pdf
7/7.4.1.4%20แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย%20%20ปีการศึกษา%20๒๕๖๑%20(1).pdf
7/7.4.1.5%20แบบประเมินอาจารย์รังสีแพทย์%20ประจำปีการศึกษา%202561%20-%20Copy.pdf
7/7.4.1.5%20แบบประเมินอาจารย์รังสีแพทย์%20ประจำปีการศึกษา%202561%20-%20Copy.pdf
7/7.4.1.6แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย%20%20ปีการศึกษา%20๒๕๖๑%20(1).pdf
7/7.4.1.6แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย%20%20ปีการศึกษา%20๒๕๖๑%20(1).pdf
7/7.4.1.6แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย%20%20ปีการศึกษา%20๒๕๖๑%20(1).pdf
7/7.4.1.6แบบประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย%20%20ปีการศึกษา%20๒๕๖๑%20(1).pdf
7/7.4.1.7%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.4.1.7%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.4.1.7%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
7/7.4.1.7%20สรุปความพึงพอใจแพทย์ประจำบ้านหลังฝึกอบรม%20ปีการศึกษา%202558_รังสีวิทยา.pdf
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Standards มาตรฐาน 

 

-แพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและผู้ใช้บณัฑิต 

1.  ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญาของคณะฯ จดัให้แพทย์ประจ าบ้านผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมประเมินมีสว่นร่วมในการประเมินหลกัสตูรและให้ข้อมลูป้อนกลบัผ่านการตอบ
แบบสอบถามประเมินหลกัสตูรและความพงึพอใจหลงัการฝึกอบรมทกุปี 

2. แพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและผู้ใช้บณัฑิตได้มีสว่นเข้าร่วมการประชมุ
พิจารณาร่างหลกัสตูรตามเกณฑ์ WFME  

 

- ฝ่ายการศกึษาหลงัปริญญาของคณะฯ มีการประชมุคณะกรรมการพฒันาการเรียนการ
สอนร่วมกบัภาควิชาอื่นๆ ทกุเดือนเพ่ือสนองนโยบายของคณะฯ ท่ีได้จากการรวบรวม
ข้อมลูการประเมินหลกัสตูรและข้อมลูป้อนกลบัจากแพทย์ผู้ส าเร็จการศกึษาและผู้ใช้
บณัฑิต 

        จากกระบวนการข้างต้นภาควิชา ได้ปรับปรุงการประเมินแพทย์ประจ าบ้านของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและการท าคลงัข้อสอบโดยการท า workshop ส าหรับการพฒันาการท า
ทรัพยากรศกึษาท าโดยการแจ้งให้อาจารย์ในแต่ละหน่วยท าการแก้ไขและเพิ่มเติมให้

 

 

 

 

 

7.4.1.8 ตวัอยา่งรายงานการประชมุ
การศกึษาหลงัปริญญาของคณะฯ 

 

7.4.1.9 รายงานการประชมุพิจารณาร่าง
หลกัสตูรใหมต่ามเกณฑ์ WFME  

 

7.4.1.10เอกสารตอบกลบัรับรองร่าง
หลกัสตูรจากรองคณบดีหลงัปริญญา 

7/7.4.1.8%20รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.4.1.8%20รายงานการประชุมคณะกรรมการแพทย์หลังปริญญา%20ของคณะ%2010-2561.pdf
7/7.4.1.9%20รายงานการประชุมการศึกษาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME%20-%20Copy.pdf
7/7.4.1.9%20รายงานการประชุมการศึกษาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์%20WFME%20-%20Copy.pdf
7/7.4.1.10%20ผลการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ภาควิชารังสีวิทยา.pdf
7/7.4.1.10%20ผลการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ภาควิชารังสีวิทยา.pdf
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สมบรูณ์ 

        จากกระบวนการข้างต้น ภาควิชาฯ ได้ปรับปรุงการรวบรวมและการบนัทกึ 
Profolios โดยการพฒันาระบบ e-Porfolio อีกทัง้ได้ท าการแก้ไขเร่ืองจ านวน plain film ท่ี
ไมเ่พียงพอตอ่การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยโดยการไปน าผู้ ป่วยท่ีไมมี่ผลอา่นในระบบมา
เพิ่มเติม และได้ปรึกษาขอผู้ ป่วย deep venous thrombosis จากภาควิชาศลัยศาสตร
หลอดเลือด เพ่ือให้เพียงพอตอ่การเรียนรู้ 
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Area 8: GOVERNANCE AND ADMINISTRATION 
องค์ประกอบที่ 8: ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 
8.1  GOVERNANCE 
 ธรรมาภบิาล  

WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards: 
The programme 
provider(s) must ensure 
that the programme is 
conducted in 
accordance with 
regulations concerning 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 
สถาบนัฝึกอบรม  ต้อง ท า
ให้เช่ือมัน่ได้วา่หลกัสตูรนัน้
ได้ด าเนินการสอดคล้องกบั
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องดงันี ้

  

B 8.1.2 process.  B 8.1.2 กระบวนการเรียน
การสอน  

มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์หลกัสตูรการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรฯ ของราชวิทยาลัยฯ ปี 2560 ท่ี
ก าหนดในเร่ือง  

1. ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

8.1.2.1 หลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านฯ ของราช 
            วิทยาลยัฯ ปี 2560   

 ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
(หน้า 2) 

 
WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

  2. วิธีการให้การฝึกอบรม  
3. เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

 วิธีการให้การฝึกอบรม (หน้า 4) 

 เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 

new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
new14122018/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Written_WFME/ส่วนกลาง/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Written_WFME/ส่วนกลาง/หลักสูตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย%20ฉบับปรับปรุง%20พ.ศ.%202560%20(สมบูรณ์%205-10-2018).pdf
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โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม

สมรรถนะหลกัทัง้ 6 ด้านท่ีราชวิทยาลยัฯ ก าหนด และมีสื่อการเรียน

การสอนเพิ่มเติม ดงันี ้

 จัดให้มีการสอนเนือ้หาภาคทฤษฎี โดยมีการก าหนด
หวัข้อให้สอดคล้องกบัเนือ้หาหลกัสตูร 

 ส าหรับภาคปฏิบตัิ ได้จัดให้มีการหมนุเวียนไปฝึกทกัษะ
ตา่ง ๆ ครอบคลมุตาม rotation ท่ีก าหนด 

 มีการจัดท า teaching files (must know และ should 
know) เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ครบถ้วน
ตามท่ีแพทยสภาก าหนด  (ดใูน cloud storage) 

 มี VDO files (ทัง้ชัว่โมง lectures และ conferences 
ตา่ง ๆ) เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม สามารถศกึษา
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  (ดใูน cloud  

(ภาคผนวกท่ี 4 หน้า 110)  
8.1.2.2 หลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านฯ ศิริราช  

 ปี 2561     

 ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
(หน้า 4)   

  วิธีการให้การฝึกอบรม (หน้า 6) 

 เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลกัสตูร 
(ภาคผนวกท่ี 2 หน้า 45) 

8.1.2.3 ตารางเรียน Lecture และ Conferences ปี
การศกึษา 2561 

8.1.2.4 ตารางน าเสนอ Seminar ปีการศกึษา 2561  
8.1.2.5 หวัข้อ Seminar แยกตามระบบ 
8.1.2.6 ตารางน าเสนอ Journal club ปีการศกึษา 

2561 
WFME Global Standards 

ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 
Standards มาตรฐาน 

  storage) 8.1.2.7 การจดั Rotation ของแพทย์ประจ าบ้านฯ ศิริ
ราชตามเกณฑ์ราชวิทยาลยั 

8.1.2.8 ตาราง Rotation ของแพทย์ประจ าบ้านฯ ศิริ
ราช ปีการศกึษา 2561 

8.1.2.9 ตารางการจดั Elective ปีการศกึษา 2561 
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new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
8/8.1.2.3%20ตารางเรียน%20Lecture%20and%20Conference.pdf
8/8.1.2.3%20ตารางเรียน%20Lecture%20and%20Conference.pdf
8/8.1.2.4%20ตารางนำเสนอ%20Seminar.pdf
8/8.1.2.4%20ตารางนำเสนอ%20Seminar.pdf
8/8.1.2.5%20หัวข้อ%20Seminar%20%20แยกตามระบบ.pdf
8/8.1.2.5%20หัวข้อ%20Seminar%20%20แยกตามระบบ.pdf
8/8.1.2.6%20ตารางนำเสนอ%20Journal%20club.pdf
8/8.1.2.6%20ตารางนำเสนอ%20Journal%20club.pdf
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8/8.1.2.8%20ตาราง%20Rotation%20ปี%202561.pdf
8/8.1.2.8%20ตาราง%20Rotation%20ปี%202561.pdf
8/8.1.2.9%20ตาราง%20Elective%20ปี%202561.pdf
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8.1.2.10 ตวัอยา่งโครงการฝึกอบรมเชิง    ปฏิบตัิการ
เร่ือง “การให้ค าปรึกษาแนะน าทางการ
แพทย์” 

B 8.1.3 assessment.  B 8.1.3 การวดัและ
ประเมินผล  

สาขาวิชาฯ มีการก าหนดนโยบายให้มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะ ซึ่งด าเนินการตามท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
ก าหนดไว้ในหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. จดัให้มีการประเมินระหว่างการฝึกอบรมท่ีครอบคลมุทัง้
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมบูรณาการทาง
การแพทย์ โดยมีการวดัประเมินผลเม่ือสิน้สดุการอบรมใน
แตล่ะ rotation (ทกุ 1 เดือน) และปลายปีการศกึษาทกุชัน้
ปี (ปีละ  

8.1.3.1  หลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านฯ ของราช 
             วิทยาลยัฯ ปี 2560 (ภาคผนวกท่ี 3  
             หน้า 33, ภาคผนวกท่ี 5 หน้า 151   
             และภาคผนวกท่ี 6 หน้า 162) 
8.1.3.2  หลกัสตูรแพทย์ประจ าบ้านฯ ศิริราช  

ปี 2561 (การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 
หน้า 26, ภาคผนวกท่ี 3 หน้า 94, ภาคผนวก
ท่ี 4 หน้า 160,  

WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
  1 ครัง้) โดยมีการระบเุกณฑ์ก าหนดการสอบผ่านท่ีชดัเจน 

และเป็นการประเมินแบบ 360 องศา 
2. ก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯตามหลักสูตรฯ  

พ.ศ. 2560 ตามท่ีราชวิทยาลยัรังสีแพทย์ก าหนดไว้ 
3. ส าหรับการประเมินเพ่ือประกาศนียบตัรบณัฑิตขัน้ 

สูงฯ ก าหนดให้มีการประเมินตามเกณฑ์หลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตขัน้สงูฯ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 

ภาคผนวกท่ี 5 หน้า 184) 
8.1.3.3 แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดย     อาจารย์ 

(EPA) 
8.1.3.4 แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยนกัรังสี

การแพทย์ 
8.1.3.5 แบบประเมินแพทย์ประจ าบ้านโดยพยาบาล 
8.1.3.6 แบบประเมินการเสนอผลงานทางวิชาการของ

แพทย์ประจ าบ้าน 
8.1.3.7 แบบประเมินงานวิจยัของแพทย์ประจ าบ้าน 

8/8.1.2.10%20โครงการ%20การให้คำปรึกษาแนะนำทางการแพทย์.doc
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new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
new14122018/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน%20final%205%20July%202019.pdf
8/8.1.3.3%20แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านโดยอาจารย์.pdf
8/8.1.3.3%20แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านโดยอาจารย์.pdf
8/8.1.3.4%20แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านโดยนักรังสีการแพทย์.pdf
8/8.1.3.4%20แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านโดยนักรังสีการแพทย์.pdf
8/8.1.3.5%20แบบประเมินแพทย์ประจำบ้านโดยพยาบาล.pdf
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8.4  ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 
 การบริหารจัดการ 

WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
Basic standards: 
The programme 
provider(s) must have 
an administrative and 
professional staff that 
is appropriate to 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 
สถาบัน ฝึกอบรม  ต้อง  มี
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมี
ความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม 
เพ่ือ 

  

B 8.4.1 support 
implementation of the 
educational 
programme and 
related activities.  

B 8.4.1 สนับสนุนการ
ด าเนินการของการฝึกอบรม
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 หวัหน้าภาควิชาฯ แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการด้านการศึกษา 
และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการด้านการฝึกอบรม และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น เลขาภาควิชา เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป เจ้าหน้าท่ีการศกึษา เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์และพสัด ุรวมถึง
พนกังานสนบัสนนุด้านการบริการ ได้แก่ นกัฟิสิกส์ นกัรังสีเทคนิค 

8.4.1.1  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ   ด าเนินงาน
ด้านการศกึษา 

8.4.1.2  Organization Profile ของ         
             ภาควิชาฯ 
8.4.1.3  แบบบนัทกึข้อมลู ฉบบั ก  
              ปี 2558 – 2560 

8.1.3.8 ก าหนดการจดัสอบประจ าปี ตามแผนการ
ด าเนินการบริหารจดัการหลกัสตูรฯ  

8.1.3.9 ตวัอยา่งผลการประเมินแพทย์ประจ า   
              บ้าน ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 

8/8.4.1.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.1.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.1.2%20Organizational%20Profile%20ของภาควิชา.doc
8/8.4.1.2%20Organizational%20Profile%20ของภาควิชา.doc
8/8.4.1.3%20แบบบันทึกข้อมูล%20ฉบับ%20ก%202558-%202560.doc
8/8.4.1.3%20แบบบันทึกข้อมูล%20ฉบับ%20ก%202558-%202560.doc
8/8.1.3.8%20กำหนดการจัดสอบประจำปี.doc
8/8.1.3.8%20กำหนดการจัดสอบประจำปี.doc
8/8.1.3.9%20ตัวอย่างผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา%202560.pdf
8/8.1.3.9%20ตัวอย่างผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา%202560.pdf
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WFME Global Standards 
ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น   

 นอกจากนีย้ังมีบุคลากรสนับสนุนด้านการศึกษาและการบริหาร
จากสว่นกลางของคณะแพทยศาสตร์ฯ เพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนนุการ
จัดการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ตามระเบียบของ
แพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรมฯ เช่น หน่วยจริยธรรมการวิจยั
ในคน นกัสถิติ เจ้าหน้าท่ีหอสมดุ เป็นต้น   

 

B 8.4.2 ensure good 
management and 
resource deployment.  

B 8.4.2 ท าให้มัน่ใจได้วา่มี
การบริหารจดัการท่ีดีและใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  

 สาขาวิชาฯ ใช้การบริหารจดัการโดยก าหนด Key Performance 
Indicator (KPI) และกลยทุธ์ของการปฏิบตัิงานในทกุๆ ด้าน มีการ
ประเมินผลการบริหารจดัการตาม KPI และ การใช้ทรัพยากรซึง่ถกู
ก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  

 ประธานคณะกรรมการด าเนินการด้านการศกึษา มีหน้าท่ี
ด าเนินการนดัประชมุอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการจดัการ
บริหารและใช้ทรัพยากรย่างมีประสทิธิภาพ 

 มีนกัรังสีเทคนิคท่ีมีความช านาญในการใช้ ดแูล รักษาเคร่ืองมือ
ทางรังสีวินิจฉยั ทัง้เคร่ืองถ่ายภาพเอกซเรย์ทัว่ไป เคร่ืองถ่าย
เอกซเรย์แบบเคลื่อนย้าย เคร่ืองตรวจฟลอูอโรสโคปี เคร่ืองอลัตรา
ซาวด์ เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอ็มอาร์ไอ และเคร่ือง 
PET-CT  รวมถึงมีการ maintenance เคร่ืองอยา่งเหมาะสมเป็น

8.4.2.1 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
การศกึษา 

8.4.2.2 แผนการด าเนินการบริหารจดัการ 
            หลกัสตูรฯ  
8.4.2.3 ตวัอยา่งจดหมายเชิญประชมุ 
           คณะกรรมการด าเนินงานด้าน 
           การศกึษา 
8.4.2.4 ตวัอยา่งรายงานการประชมุ 
           คณะกรรมการด าเนินงานด้าน 
           การศกึษา 
8.4.2.5 ตารางการ Maintenance  
            เคร่ืองตรวจทางรังสีวิทยา 

8/8.4.2.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.1%20คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.2%20แผนการดำเนินการหลักสูตร.docx
8/8.4.2.2%20แผนการดำเนินการหลักสูตร.docx
8/8.4.2.3%20จดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.3%20จดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.3%20จดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.3%20จดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.4%20รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.4%20รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.4%20รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.4%20รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา.pdf
8/8.4.2.5%20ตารางการ%20Maintenance%20เครื่องตรวจทางรังสีวิทยา.xlsx
8/8.4.2.5%20ตารางการ%20Maintenance%20เครื่องตรวจทางรังสีวิทยา.xlsx
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ข้อมูลรายงาน ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 
ประจ า ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

Area 9: CONTINUOUS RENEWAL 
องค์ประกอบที่ 9: การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

WFME Global Standards ข้อมูลรายงาน 
ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดง 

Standards มาตรฐาน 

Basic standards: 
In realising the dynamics of 
postgraduate medical 
education and involvement of 
the relevant stakeholders, 
and in order to ensure 
sustainable quality 
the programme provider(s) 
must 

มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน 
เน่ืองด้วยการฝึกอบรมมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและมีสว่น
เก่ียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียที่หลากหลาย 
และเพื่อที่จะท าให้
เช่ือมัน่ได้วา่ จะธ ารง
รักษาคณุภาพในการ
ฝึกอบรม สถาบนั
ฝึกอบรม ต้อง 
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B 9.7 Initiate procedures for 
regularly reviewing and 
updating the process, 
structure, content, 
outcomes/competencies, 
assessment and learning 
environment of the 
programme. 

B 9.1 ริเร่ิมกระบวนการ
ส าหรับการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ 
โครงสร้าง  เนือ้หา ผล 
และสมรรถนะของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
รวมถึงการวดัและการ
ประเมินผล และ
สภาพแวดล้อมในการ
ฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 

ได้มีการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการฝึกอบรมตามเกณฑ์
หลกัสตูรฯ และตามยทุธศาสตร์การด าเนินงานของคณะฯ และราชวิทยาลยั
รังสีแพทย์แหง่ประเทศไทย โดยมีประเดน็การทบทวนเพื่อธ ารงรักษาคณุภาพ
ในการฝึกอบรม ดงันี ้
9.1.1 มีการประเมินการจดัการเรียนการสอนโดยผู้ รับการฝึกอบรม 
         และอาจารย์ผู้สอน  
9.1.2 มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้ รับการฝึกอบรม 
9.1.3 มีการประเมินหลกัสตูรโดยบณัฑิตท่ีจบแล้ว 
9.1.4 มีการประเมินความพงึพอใจโดยผู้ใช้บณัฑิต 
9.1.5 มีแบบประเมินตนเองของบณัฑิตหลงัจากได้ปฏิบตัิงานใน 
         ฐานะรังสีแพทย์ด้วยตนเอง 
9.1.6 มีการประเมิน ปรับปรุงข้อสอบ และท าคลงัข้อสอบ 
9.1.7 มีการประเมินสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมโดยผู้ รับกา  
         ฝึกอบรม มองหาข้อบกพร่อง รวมทัง้หาวิธีการแก้ไข โดย 
         จดัการประชมุ Ventilation ทกุ 3 เดือน  
9.1.8 มีการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานด้านการศกึษา และ 
         คณะกรรมการการศกึษาหลงัปริญญาอย่างสม ่าเสมอ  
         นอกจากนัน้ยงัมีการจดัสมัมนาการศกึษาส าหรับอาจารย์ 
         ผู้สอนทกุทา่นเพ่ือปรับปรุง และพฒันาหลกัสตูรเป็นประจ า 

9.1.1.1 แบบประเมินหลกัสตูรโดย 
            ผู้ รับการฝึกอบรม ปี 2561 
9.1.1.2 แบบประเมินหลกัสตูรโดย 
            อาจารย์ผู้สอน ปี 2561 
9.1.2  ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน 

          โดยผู้ รับการฝึกอบรม ปี 2561 

9.1.3  แบบประเมินหลกัสตูรโดย 

          บณัฑิตท่ีจบแล้ว 
9.1.4  แบบประเมินความพงึพอใจ 
          โดยผู้ใช้บณัฑิต 
9.1.5  แบบประเมินตนเองของบัณฑิต 

หลังจากได้ปฏิบัติงานในฐานะรังสี
แพทย์ด้วยตนเอง 

9.1.6  หนงัสือเชิญประชมุเก่ียวกบั 
          การท าคลงัข้อสอบ  
9.1.7  ตวัอยา่งรายงานการประชมุ  
          Ventilation 
9.1.8  ตวัอยา่งรายงานการประชมุ สมัมนา

การศกึษาของสาขาฯ  

9/9.1.1.1%20%20แบบประเมินหลักสูตรโดยผู้รับการฝึกอบรม%20ปี%202561.pdf
9/9.1.1.1%20%20แบบประเมินหลักสูตรโดยผู้รับการฝึกอบรม%20ปี%202561.pdf
9/9.1.1.2%20แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์%20ปี%202561.pdf
9/9.1.1.2%20แบบประเมินหลักสูตรโดยอาจารย์%20ปี%202561.pdf
9/9.1.2%20ประเมินอาจารย์แต่ละหน่วย.pdf
9/9.1.2%20ประเมินอาจารย์แต่ละหน่วย.pdf
9/9.1.3%20แบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบแล้ว.doc
9/9.1.3%20แบบประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตที่จบแล้ว.doc
9/9.1.4%20แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต.pdf
9/9.1.4%20แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิต.pdf
9/9.1.5%20แบบประเมินตนเองของบัณฑิตหลังจากได้ปฏิบัติงานในฐานะรังสีแพทย์ด้วยตนเอง.pdf
9/9.1.5%20แบบประเมินตนเองของบัณฑิตหลังจากได้ปฏิบัติงานในฐานะรังสีแพทย์ด้วยตนเอง.pdf
9/9.1.5%20แบบประเมินตนเองของบัณฑิตหลังจากได้ปฏิบัติงานในฐานะรังสีแพทย์ด้วยตนเอง.pdf
9/9.1.6%20หนังสือเชิญประชุม%20การจัดทำคลังข้อสอบ.pdf
9/9.1.6%20หนังสือเชิญประชุม%20การจัดทำคลังข้อสอบ.pdf
9/9.1.7%20ตัวอย่างรายงานการประชุม%20Ventilation.pdf
9/9.1.7%20ตัวอย่างรายงานการประชุม%20Ventilation.pdf
9/9.1.8%20ตัวอย่างรายงานการประชุมสัมมนาการศึกษาของสาขาฯ.pdf
9/9.1.8%20ตัวอย่างรายงานการประชุมสัมมนาการศึกษาของสาขาฯ.pdf
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         ทกุปี 

B 9.3 allocate resources for 
continuous renewal.  
 

B 9.3  จดัสรรทรัพยากร
ให้เพียงพอ เพ่ือการ
ทบทวนและพฒันา
อยา่งตอ่เน่ือง  

ภาควิชารังสีวิทยา และคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้จดัสรรงบประมาณ และ
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนนุการศกึษา และการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองใน
ทกุปีการศกึษา โดย 
9.3.1  มีการก าหนดพนัธกิจด้านการศกึษาและโครงสร้างงบประมาณ

การศกึษาของภาควิชาฯ 
9.3.2  มีการคิดต้นทนุหลกัสตูรโดยคณะฯ 
9.3.3  มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนบัสนนุด้านการศกึษา 2 ทา่น ช่วยสนบัสนนุการ

ด าเนินงานด้านการศกึษาให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
9.3.4  มีสว่นร่วมในการคดัเลือกและจดัซือ้หนงัสือ, E-book และวารสาร

ทางการแพทย์ของห้องสมดุของคณะฯ เป็นประจ าทกุปี 
9.3.5  จดัสรรงบประมาณประจ าปีในการซือ้คอมพิวเตอร์ ระบบ PACS 

ตลอดจนอปุกรณ์สนบัสนนุตา่ง ๆ ในการท างาน และการเรียน-การ
สอน 

9.3.6  มีระบบ teaching file ท่ีมีเนือ้หาครบถ้วนตามหลกัสตูร เพื่อให้ผู้ รับการ
ฝึกอบรมได้ศกึษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

9.3.7  มีการอดั VDO ในชัว่โมงที่มีการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ รับการฝึกอบรม
ท่ีติดภารกิจ สามารถมาตามดแูละทบทวนได้ 

9.3.1  โครงสร้างพนัธกิจด้านการศกึษา และ
โครงสร้างงบประมาณการศกึษา
ของภาควิชาฯ  

9.3.2  ต้นทนุหลกัสตูร  
9.3.3  Organization Profile ของภาควิชาฯ 
9.3.4.1  แบบส ารวจข้อมลูและความ 
             ต้องการทรัพยากร 

        สารสนเทศจากหอสมดุ  
        ศิริราช 

9.3.4.2  เอกสารสรุปขัน้ตอนการ   
           จดัซือ้หนงัสือ/ต าราส าหรับ   
           ภาควิชาจากหอสมดุศิริราช 

9.3.5.1  Computers ในห้องอา่นฟิล์ม 
             ตา่ง ๆ 
9.3.5.2  สญัญาจ้างบ ารุงรักษาระบบ  
             PACS 
9.3.6  ดใูนระบบ Cloud Storage ของ 

9/9.3.1%20โครงสร้างพันธกิจและงบประมาณการศึกษา.pdf
9/9.3.1%20โครงสร้างพันธกิจและงบประมาณการศึกษา.pdf
9/9.3.1%20โครงสร้างพันธกิจและงบประมาณการศึกษา.pdf
9/9.3.2%20ต้นทุนหลักสูตร.xls
9/9.3.3%20Organizational%20Profile%20ของภาควิชา.doc
9/9.3.3%20Organizational%20Profile%20ของภาควิชา.doc
9/9.3.4.1%20หอสมุดศิริราช_แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ.pdf
9/9.3.4.1%20หอสมุดศิริราช_แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ.pdf
9/9.3.4.1%20หอสมุดศิริราช_แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ.pdf
9/9.3.4.1%20หอสมุดศิริราช_แบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ.pdf
9/9.3.4.2%20หอสมุดศิริราช_เอกสารสรุปขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือ%20ตำราสำหรับภาควิชา.pdf
9/9.3.4.2%20หอสมุดศิริราช_เอกสารสรุปขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือ%20ตำราสำหรับภาควิชา.pdf
9/9.3.4.2%20หอสมุดศิริราช_เอกสารสรุปขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือ%20ตำราสำหรับภาควิชา.pdf
9/9.3.4.2%20หอสมุดศิริราช_เอกสารสรุปขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือ%20ตำราสำหรับภาควิชา.pdf
9/9.3.5.1%20Computers%20ในห้องอ่านฟิล์มต่าง%20ๆ.pdf
9/9.3.5.1%20Computers%20ในห้องอ่านฟิล์มต่าง%20ๆ.pdf
9/9.3.5.2%20สัญญาจ้างบำรุงรักษา%20ระบบ%20PACS.pdf
9/9.3.5.2%20สัญญาจ้างบำรุงรักษา%20ระบบ%20PACS.pdf
new14122018/WFME%20Cloud%20storage%20PDF%20file.pdf
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9.3.8  มีทนุสนบัสนนุการท าวิจยั 
9.3.9  มีทนุสนบัสนนุแพทย์ประจ าบ้านในการไปดงูานหรือน าเสนอผลงานที่

ตา่งประเทศ  
9.3.10 ดแูลสวสัดิการของแพทย์ประจ าบ้านในด้านตา่ง ๆ ทัง้ในด้านหอพกั 

ห้องพกัเวร ห้องพกัแพทย์ประจ าบ้าน ห้องน า้ ห้องสมดุ Internet รถ
รับสง่ และสถานที่ออกก าลงักาย 

9.3.11 มีการจดัประชมุ Ventilation โดยผู้ รับการฝึกอบรมทกุ 3 เดือน เพ่ือ
ปรับปรุง และพฒันาทรัพยากรด้านตา่ง ๆ ให้ตรงตามความต้องการ
และความจ าเป็นของผู้ รับการฝึกอบรม 

9.3.12 มีการประชมุสมัมนาการศกึษาของสาขาเป็นประจ าทกุปี เพื่อพฒันา 
ปรับปรุงทรัพยากรด้านตา่ง ๆ ให้ดียิ่งขึน้ ยกตวัอยา่งเช่นในการ
ประชมุสมัมนาการศกึษาของสาขาครัง้ลา่สดุ (19 ธนัวาคม 2561) 
พบวา่แพทย์ประจ าบ้านมีปัญหาเร่ืองห้องพกัเวร จ านวน computer ไม่
พอ ซึง่ทกุปัญหาได้รับแนวทางแก้ไข เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้ (ดใูนรายงาน
การประชมุข้อ 9.3.12) 

          สาขาฯ 
9.3.7  ดใูนระบบ Cloud Storage ของ 
          สาขาฯ 
9.3.8  ประกาศคณะฯ เร่ืองทนุพฒันา 
          การวิจยั ปี 2561  
9.3.9  ประกาศคณะฯ เร่ืองทนุ   
          สนบัสนนุการไปดงูานหรือ  
          น าเสนอผลงานที่ตา่งประเทศ  
9.3.10.1  การจดัหาห้องพกัเวรให้ 
               แพทย์ประจ าบ้าน 
9.3.10.2  การสนบัสนนุคา่ใช้จ่าย    
               Internet 
9.3.10.3  คูมื่อการใช้ WIFI ของคณะ 
9.3.10.4  การจดัให้บริการรถรับสง่ 
9.3.11  ตวัอยา่งรายงานการประชมุ  
             Ventilation  
9.3.12  ตวัอยา่งรายงานการประชมุ  
             สมัมนาการศกึษาของสาขาฯ  
            (19 ธนัวาคม 2561) 

new14122018/WFME%20Cloud%20storage%20PDF%20file.pdf
new14122018/WFME%20Cloud%20storage%20PDF%20file.pdf
new14122018/WFME%20Cloud%20storage%20PDF%20file.pdf
new14122018/WFME%20Cloud%20storage%20PDF%20file.pdf
9/9.3.8%20ประกาศคณะฯ%20เรื่อง%20ทุนพัฒนาการวิจัย%20ปี%202561.pdf
9/9.3.8%20ประกาศคณะฯ%20เรื่อง%20ทุนพัฒนาการวิจัย%20ปี%202561.pdf
9/9.3.9%20ประกาศคณะฯ%20เรื่อง%20ทุนสนับสนุนไปต่างประเทศ.pdf
9/9.3.9%20ประกาศคณะฯ%20เรื่อง%20ทุนสนับสนุนไปต่างประเทศ.pdf
9/9.3.9%20ประกาศคณะฯ%20เรื่อง%20ทุนสนับสนุนไปต่างประเทศ.pdf
9/9.3.9%20ประกาศคณะฯ%20เรื่อง%20ทุนสนับสนุนไปต่างประเทศ.pdf
9/9.3.10.1%20การจัดหาห้องพักเวรให้แพทย์ประจำบ้าน.pdf
9/9.3.10.1%20การจัดหาห้องพักเวรให้แพทย์ประจำบ้าน.pdf
9/9.3.10.2%20การสนับสนุนค่าใช้จ่าย%20Internet.pdf
9/9.3.10.2%20การสนับสนุนค่าใช้จ่าย%20Internet.pdf
9/9.3.10.3%20%20คู่มือการใช้%20wifi%20ของคณะ.pdf
9/9.3.10.4%20การจัดให้บริการรถรับส่ง.pdf
9/9.3.11%20ตัวอย่างรายงานการประชุม%20Ventilation.pdf
9/9.3.11%20ตัวอย่างรายงานการประชุม%20Ventilation.pdf
9/9.3.12%20ตัวอย่างรายงานการประชุมสัมมนาการศึกษาของสาขาฯ.pdf
9/9.3.12%20ตัวอย่างรายงานการประชุมสัมมนาการศึกษาของสาขาฯ.pdf
9/9.3.12%20ตัวอย่างรายงานการประชุมสัมมนาการศึกษาของสาขาฯ.pdf
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