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  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
เพือ่วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 
ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
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ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 ๑. ช่ือหลกัสูตร  
(ภาษาไทย)  หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ 
  วชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั  
(ภาษาองักฤษ)  Residency Training in Diagnostic Radiology 
 
 ๒. ช่ือประกาศนียบัตร  
ช่ือเต็ม  
(ภาษาไทย)  วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั 
(ภาษาองักฤษ)   Diploma of the Thai Board of Diagnostic Radiology  
 
๓. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ  
ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และฝ่ายรังสีวทิยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
๔. พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
๔.๑ หลกัการและเหตุผล 
 แพทยท่ี์มีความรู้ความช านาญเฉพาะทางมีความส าคญัในการดูแลรักษาผูป่้วย โรคล าดบัตน้ๆ ท่ีเป็น
สาเหตุของการเสียชีวติในประเทศไทยมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้พทยผ์ูมี้ความรู้ความช านาญดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั
ในการใหก้ารตรวจเพื่อการเฝ้าระวงั การวนิิจฉยั บอกระยะของโรค การรักษา และการตรวจติดตามภายหลงัการ
รักษา อาทิเช่น โรคมะเร็ง โรคติดเช้ือ โรคหวัใจและหลอดเลือด อุบติัเหตุ โรคตบั เป็นตน้ ปริมาณการส่งตรวจ
ทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัในแต่ละปีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหป้ระเทศไทยมีความตอ้งการรังสีแพทยส์าขารังสี
วทิยาวนิิจฉยัเพิ่มข้ึน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัไดมี้การพฒันาใหมี้
ประสิทธิภาพดีข้ึนแต่ก็มีความซบัซอ้นเพิ่มข้ึนเป็นผลใหต้อ้งใชค้วามรู้ความช านาญเฉพาะทางในการใชแ้ละ
แปลผล ในส่วนการท างานของรังสีแพทยส์าขารังสีวทิยาวนิิจฉยั จ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติังานเป็นทีมแบบสห
สาขาร่วมกบับุคลากรแขนงอ่ืนทางรังสีวทิยาอนัไดแ้ก่ นกัรังสีการแพทย ์ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีธุรการบริการ และ
ร่วมกบัแพทยส์าขาอ่ืนท่ีเป็นผูใ้หก้ารรักษาหรือใหก้ารดูแลร่วมกนั มนุษยสัมพนัธ์ และการส่ือสารท่ีดีจึงเป็น
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องคป์ระกอบส าคญัของรังสีแพทยส์าขารังสีวทิยาวนิิจฉยั เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกบัสหสาขาอ่ืน
และกบัผูป่้วย 

เน่ืองดว้ยความรู้และเทคโนโลยทีางรังสีวทิยาวนิิจฉยั มีการพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง ท าให้
รังสีแพทยจ์  าเป็นตอ้งมีความใฝ่รู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีทกัษะทาง information technology ในการ
คน้ควา้หาความรู้ และมีความสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มูลได ้

นอกจากน้ีรังสีแพทยผ์ูป้ฏิบติังานในสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยัยงัตอ้งมีความรู้ในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ระบบ Radiology Information System (RIS) และระบบ Hospital Information System (HIS) ระบบคุณภาพของ
โรงพยาบาล ระบบสุขภาพของประเทศ กฎหมายและระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เพื่อ
ท างานเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รและระบบสุขภาพของประเทศ 

ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีเป้าหมายท่ีจะผลิดรังสีแพทยส์าขา
รังสีวทิยาวนิิจฉยัท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของชุมชนและสังคมรวมถึงระบบสุขภาพของประเทศ ซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พนัธกิจของคณะแพทยศาสตร์ และพนัธกิจของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 
๔.๒ พนัธกจิของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

พนัธกิจของหลกัสูตรคือ การผลิตรังสีแพทยท่ี์มีความรู้ทางวชิาการในเชิงลึกทางดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั
และความรู้ท่ีกวา้งขวางในวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้ง  มีความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานดา้นรังสีวนิิจฉยั 
ส าหรับผูป่้วยในภาวะทัว่ไป ภาวะฉุกเฉินและภาวะวกิฤต โดยสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีมาตรฐาน
คุณภาพทางวชิาชีพ อยา่งเป็นมืออาชีพและยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง เป็นท่ียอมรับในสาธารณะและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงสามารถปฏิบติังานในสาขาวชิาชีพไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชน
และสังคมรวมถึงระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยยงัคงความเป็นอิสระทางวชิาชีพ อีกทั้งเป็นผูส้ามารถ
พฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะของตนเองทางดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (continuing 
professional development) เพื่อใหท้นัสมยักบัความกา้วหนา้และพฒันาการทางการแพทย ์มีความสามารถพฒันา
ตนเองไปสู่ความเป็นผูช้  านาญการ รวมถึงมีทกัษะดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง (nontechnical skill) และเป็นผูมี้คุณธรรม
จริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อผูป่้วยและญาติ ผูร่้วมงาน และองคก์ร 

 
๔.๓ ปรัชญาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 ปรัชญาของหลกัสูตรคือการพฒันาผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่แพทยป์ระจ าบา้น) ทั้งใน
ดา้นสติปัญญา อาชีพ ความถนดั อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม สังคมและระบบสุขภาพ ผสมผสานความรู้ต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการท างานในอนาคตภายหลงัจบการฝึกอบรม และเพื่อมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขและบรรเทาปัญหาดา้นสุขภาพในสังคมบนบริบทของระบบสุขภาพของประเทศ เนน้การเรียนรู้และฝึก
ทกัษะจากประสบการณ์ การคน้หาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ฝึกฝนกระบวนการคิดท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ และการ
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ท างานร่วมกนั แพทยป์ระจ าบา้นเป็นศูนยก์ลาง อาจารยผ์ูส้อนมีบทบาทเป็นผูก้ระตุน้และสนบัสนุนใหเ้กิดการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน การบริหารจดัการหลกัสูตรค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการวางนโยบายและตดัสินปัญหา  
 
๕. ผลลพัธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

แพทยป์ระจ าบา้นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมตามหลกัสูตรและไดส้อบผา่นการประเมินเพื่อวุฒิบตัรจาก
แพทยสภาเป็นรังสีแพทยด์า้นรังสีวทิยาวนิิจฉจัแลว้ ตอ้งสามารถปฏิบติังานดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง
อยา่งเป็นท่ีไวว้างใจไดข้องสังคม พร้อมจะเรียนรู้ต่อเน่ืองและเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อกา้วทนัความรู้และ
เทคโนโลยทีางรังสีวทิยาวนิิจฉยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต มีความสามารถในบทบาทอ่ืนในสถานท่ีตนเอง
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เป็นผูน้ าหรือผูต้ามในทีมท่ีตอ้งปฏิบติังานตามระบบ เป็นผูใ้หค้วามรู้ในศาสตร์ท่ีตนช านาญ
แก่ผูป่้วยหรือบุคลากรอ่ืน พฒันางานดา้นคุณภาพ ท างานวจิยัดา้นการแพทย ์ เป็นหวัหนา้หน่วยงาน รวมถึง
พร้อมเขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเป็นผูเ้ช่ียวชาญ หรือเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคต  

ดว้ยเหตุน้ี หลกัสูตรจึงไดก้ าหนดผลลพัธ์การฝึกอบรมใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีความรู้ความสามารถในเร่ือง
ท่ีเพิ่มเติมไปกวา่การมีความรู้เฉพาะดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งไดรั้บการฝึกฝนใหมี้
ความสามารถในการพฒันาปรับปรุงตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการท าวจิยั มี
ทกัษะในการส่ือสารซ่ึงรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ มีความเป็นมืออาชีพซ่ึงรวมถึงการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี และมี
การปฏิบติังานตามระบบซ่ึงท าใหมี้ส่วนในการเขา้ใจเห็นปัญหาและเห็นโอกาสพฒันาของระบบ   

เพื่อใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีพื้นฐานเพียงพอต่อการปฏิบติังานเม่ือจบการฝึกอบรม หลกัสูตรไดก้ าหนด
ผลลพัธ์การฝึกอบรมทีพ่งึประสงค์ (intended learning outcomes) ครอบคลุมประเด็นของสมรรถนะ 
(competencies) ๖ ดา้น และมีทกัษะทางอาชีพท่ีเป็นท่ีไวว้างใจไดห้รือ Entrustable professional activity (EPA) 
ทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั ๑๐ ประการ  ดงัต่อไปน้ี 

 
๕.๑  สมรรถนะ (competencies) ๖ ด้าน  

๕.๑.๑ ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  
๕.๑.๑.๑ ทกัษะในการใหค้  าปรึกษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เก่ียวกบัการ

ตรวจดว้ยภาพ การท าหตัถการ และการรักษาทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั ในภาวะหรือโรคท่ีหลากหลาย ใหแ้ก่
แพทยส์าขาอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัขอ้บ่งช้ีของโรค โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการ
ดูแลแบบองคร์วม พิจารณาและค านึงถึงมีประสิทธิภาพ ความปลอดภยั และประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั  

๕.๑.๑.๒ ทกัษะในการขอใบแสดงความยนิยอม (Obtaining informed consent) จากผูป่้วยหรือ
ญาติ ในกรณีท่ีจะท าการตรวจวนิิจฉยัดว้ยภาพท่ีมีการใช ้ contrast agent การท าหตัถการ และการรักษา
ทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั  

๕.๑.๑.๓ ทกัษะในการเตรียมและดูแลผูป่้วยท่ีมารับการตรวจวินิจฉยัดว้ยภาพ การท าหตัถการ 
และการรักษาทางรังสีวทิยาวินิจฉยัไดอ้ยา่งเหมาะสม  

๕.๑.๑.๔ ทกัษะในการตรวจพบภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการตรวจวนิิจฉยัดว้ยภาพ 
การท าหตัถการ และการรักษาทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั และสามารถใหก้ารดูแลรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  
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๕.๑.๒ ความรู้และทกัษะ (Medical knowledge and technical skill) ทางด้านรังสีวิทยาวนิิจฉัยในทุก
ระบบของร่างกายทั้งในภาวะทีไ่ม่รีบด่วน และ ในภาวะฉุกเฉินหรือวกิฤต  

๕.๑.๒.๑ มีความรู้และทกัษะในดา้นรังสีวทิยาวินิจฉยั  
๕.๑.๒.๒ มีความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง และสามารถน ามา

ประยกุตใ์ชเ้พื่อการวเิคราะห์และแปลผลภาพวนิิจฉยั 
 

๕.๑.๓ การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติงาน (Practice-based learning and 
improvement)  

๕.๑.๓.๑ เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติังาน 
๕.๑.๓.๒ วพิากษบ์ทความและงานวจิยัทางการแพทยไ์ด ้
๕.๑.๓.๓ ด าเนินการวิจยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้

 
๕.๑.๔ ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  

๕.๑.๔.๑ ส่ือสารใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีความเอ้ืออาทร 
ความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์และมีความเคารพต่อการตดัสินใจและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
ไดแ้ก่  

๕.๑.๔.๑.๑ การส่ือสารเก่ียวกบัวธีิการตรวจทางรังสีวทิยาวินิจฉยั  
๕.๑.๔.๑.๒ การขอใบแสดงความยนิยอม  
๕.๑.๔.๑.๓ การส่ือสารเก่ียวกบัขอ้ผดิพลาด ภาวะแทรกซอ้น หรือเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค ์ 
๕.๑.๔.๒ ส่ือสารใหข้อ้มูลโดยการรายงานผลการตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือดว้ยวาจา 

กบัทีมดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
๕.๑.๔.๓  น าเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
๕.๑.๔.๔ ถ่ายทอดความรู้และทกัษะ ใหแ้พทย ์นิสิตแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ 
๕.๑.๔.๕ ใหค้  าปรึกษาแนะน าทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัแก่แพทย ์นิสิตแพทย ์และบุคลากรอ่ืน  
๕.๑.๔.๖ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ท างานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

๕.๑.๕ มีพฤติกรรมแห่งวชิาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
มีพฤติกรรมแห่งวชิาชีพท่ีดีของแพทยด์งัน้ี  
๕.๑.๕.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ 

องคก์ร และชุมชน  
๕.๑.๕.๒ มีทกัษะดา้นท่ีไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจดัการ

สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้หมาะสม  
๕.๑.๕.๓ มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

(continuing professional development)  
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๕.๑.๕.๔ มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพและมีเจตคติท่ีจะใชว้ชิารังสีวทิยาวนิิจฉยัใหเ้ป็นประโยชน์
แก่ประเทศ  

๕.๑.๕.๕ มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
๕.๑.๕.๖ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  

 
๕.๑.๖ การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)  

๕.๑.๖.๑ ความรู้ดา้นระบบพฒันาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั ไดแ้ก่  
๕.๑.๖.๑.๑ กระบวนการในการก ากบัดูแลความปลอดภยัทางดา้นรังสี (radiation 

safety) ทั้งต่อผูป่้วยและบุคลากร  
๕.๑.๖.๑.๒ การรายงานอุบติัการณ์ตามระบบจดัการความเส่ียง  
๕.๑.๖.๑.๓ กระบวนการในการก ากบัดูแลและการใชเ้คร่ืองมือและระบบสารสนเทศ

ทางดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั  
๕.๑.๖.๒ ความรู้เก่ียวกบัระบบสุขภาพของประเทศ  
๕.๑.๖.๓ ความรู้และความมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย  
๕.๑.๖.๔ ความตระหนกัในการใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness 

medicine) และสามารถปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผูป่้วยให้เขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวชิาชีพ  

 
๕.๒ ทกัษะทางอาชีพที่เป็นที่ไว้วางใจได้หรือ Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวทิยาวนิิจฉัย 
๑๐ ประการ ได้แก่ 

EPA ๑  มีส่วนร่วมเป็นสมาชิกในทีมสหสาขา 
 Collaborates as a member of an interprofessional team 

EPA ๒  คดัแยกและวางแผนการตรวจ 
 Triages and protocols exams 

EPA ๓  แปลผลการตรวจและใหล้ าดบัของการวินิจฉยัแยกโรค 
 Interprets examinations and prioritizes a differential diagnosis 

EPA ๔  ส่ือสารผลการตรวจทางรังสีวิทยาวนิิจฉยั 
 Communicates diagnostic imaging findings 

EPA ๕  แนะน าขั้นตอนต่อไปท่ีเหมาะสม 
 Recommends appropriate next steps 

EPA ๖  ขอใบยนิยอมจากผูป่้วยและท าหตัถการการตรวจหรือรักษาทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั 
 Obtains informed consent and performs diagnostic/ interventional procedures 
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EPA ๗  ด าเนินการจดัการผูป่้วยเพื่อการตรวจและหตัถการ 
 Manages patients undergoing imaging and procedures 

EPA ๘  ก าหนดค าถามทางคลินิกและหาขอ้มูลเพื่อการดูแลผูป่้วยต่อไป 
 Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 

EPA ๙  ปฎิบติัแบบมืออาชีพ 
 Behaves professionally 

EPA ๑๐  สนบัสนุนวฒันธรรมความปลอดภยัและวฒันธรรมการปรับปรุง 
 Contributes to a culture of safety and improvement 

  

๕.๓ ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะ (competencies) ๖ ด้าน กบั EPA ๑๐ ประการ  

สมรรถนะ (competencies) ๖ ดา้น มีความสัมพนัธ์กบั EPA ๑๐ ประการ ดงัแสดงในตารางท่ี ๑ 
 

ตารางที ่๑ ความสมัพนัธร์ะหว่าง EPA และสมรรถนะการเรยีนรู ้(competency) ๖ ดา้น 

Competency EPA1 EPA2 EPA3 EPA4 EPA5 EPA6 EPA7 EPA8 EPA9 EPA10 
Patient care           
Medical knowledge           
Practice-based 
learning & 
improvement 

          

Interpersonal & 
communication skills 

          

Professionalism           
System-based practice           
 

๖. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์

พื้นฐานการแพทยค์ลินิกสาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั (หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑) ของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัควบคู่กนัไป 

แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ประกอบไปดว้ยวธีิการใหก้ารฝึกอบรม เน้ือหาโดยสังเขปของการ
ฝึกอบรม การท าวจิยั จ  านวนปีการฝึกอบรม การบริหารการจดัการฝึกอบรม การวดัและประเมินผลการ
ฝึกอบรม ดงัต่อไปน้ี 
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๖.๑ วธีิการให้การฝึกอบรม  
การฝึกอบรมใชว้ธีิจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัควบคู่ไปดว้ยกนั ก าหนดเวลา

การฝึกอบรมในภาคปฏิบติัมากกวา่ภาคทฤษฏีโดยใหแ้พทยป์ระจ าบา้นมีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบ

ผูป่้วยภายในโรงพยาบาลทั้งในและนอกเวลาราชการตามศกัยภาพและระดบัการเรียนรู้  

การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (practice-based training) เป็นการสร้างใหมี้ประสบการณ์ในการเรียนรู้

จากโรคหรือภาวะของผูป่้วย เรียนรู้ทกัษะในภาคปฏิบติัจากแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นพี่ แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด

และอาจารย ์และฝึกฝนการคน้ควา้หาความรู้ทางทฤษฎีดว้ยตนเองเพิ่มเติม การเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติังานเป็น

การพฒันาตนเองใหมี้ทกัษะในการปฏิบติังาน การท าหตัถการ การแปลผลภาพทางรังสีวทิยาวนิิจฉัย และมี

ความสามารถในการเรียนดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

การฝึกอบรมภาคปฏิบติัก าหนดใหมี้การหมุนเวยีนการปฏิบติังานใหค้รอบคลุมทุกระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การตรวจทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัท่ีตอ้งท าไดเ้องเม่ือจบไปปฏิบติังาน มีการหมุนเวยีนมาท่ีระบบเดิมซ ้ าเพื่อการ

เรียนรู้เพิ่มเติมตามศกัยภาพและระดบัการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึน แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปีจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย

เพื่อใหมี้โอกาสไดมี้ประสบการณ์ภาคปฏิบติัไดเ้พียงพอ 

ในการฝึกอบรมภาคปฏิบติั แพทยป์ระจ าบา้นจะมีปฎิสัมพนัธ์และมีบทบาทในการใหค้  าปรึกษาแนะน า

ทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัแก่ผูป่้วยและแพทยใ์นสาขาอ่ืน และปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบับุคลากรอ่ืนในงานรังสี

วทิยาวนิิจฉยั (นกัรังสีการแพทย ์พยาบาล เจา้หนา้ท่ีธุรการ) และส่ือสารกบัผูป่้วยและญาติเพื่ออธิบายขั้นตอน

การตรวจ การขอใบยนิยอม การแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูป่้วยในระหวา่งขั้นตอนการเตรียมตวัและการรับการ

ตรวจหรือรักษาทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั และทราบถึงระบบการท างานภายในหน่วยงาน ในโรงพยาบาล ซ่ึงตอ้ง

เขา้กบัระบบสุขภาพของประเทศ  

หลกัสูตรก าหนดใหมี้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นการเรียนปีแรกเป็นหลกัเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการฝึกอบรมควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ภาคปฏิบติัจากงานบริบาลผูป่้วย การเรียนภาคทฤษฎีประกอบดว้ยการ
เรียนการสอนท่ีจดัข้ึนโดยภาควชิา โดยคณะแพทยศาสตร์ และโดยราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
หลงัจากปีแรกไปแลว้การเรียนการสอนภาคทฤษฎีส่วนใหญ่จะเป็นในลกัษณะบูรณาการกบังานบริบาลผูป่้วย
ในภาคปฏิบติัโดยมีการสอดแทรกเน้ือหาทางทฤษฎีขณะปฏิบติังานตามการตรวจพบรอยโรคหรือภาวะความ
ผดิปกติของผูป่้วยระหวา่งการปฏิบติังาน นอกจากน้ีมีการน าขอ้มูลและภาพรังสีวนิิจฉยัของผูป่้วยหรือสภาวะ
การท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังานท่ีน่าสนใจมาศึกษาร่วมกนัในการสอนกลุ่มยอ่ยในช่วงของการหมุนเวยีน 
หรือสอนกลุ่มใหญ่ใน conference รวมของภาควชิา ระหวา่งภาควชิา หรือระหวา่งโรงพยาบาล และมีการสอน
ภาคทฤษฎีโดยแพทยป์ระจ าบา้นดว้ยกนัเองใน topic review ในหวัขอ้ท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเป็นผูเ้ลือกโดยมี
อาจารยต์ามระบบเป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าวจิารณ์ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพิ่มความรู้ทางทฤษฎีแลว้ ยงัเป็นการ
ฝึกการคน้หาความรู้เชิงประจกัษด์ว้ยตนเอง คิดวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจ การสรุปเร่ืองเพื่อน าเสนอ และฝึก
ทกัษะในการสอนและการส่ือสาร  
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เพื่อใหบ้รรลุถึงผลลพัธ์พึงประสงคเ์ม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรม แพทยป์ระจ าบา้นจึงตอ้งมีการพฒันา

สมรรถนะการเรียนรู้ในระดบัท่ีเป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาของการฝึกอบรมดงัน้ี 

๖.๑.๑ เป้าหมายของระดับสมรรถนะการเรียนรู้ (Milestones of competencies) ในแต่ละช่วงของการ

ฝึกอบรม และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

๖.๑.๑.๑ ทกัษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)  

แพทยป์ระจ าบา้นจะไดรั้บประสบการณ์เรียนรู้จากการเรียนการสอนภาคปฏิบติัดว้ยการ

หมุนเวยีนปฏิบติังานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการในการบริบาลผูป่้วยร่วมกบัทีมงานและอาจารย์

ผูส้อน โดยมอบหมายหนา้ท่ีใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูป่้วยและญาติ แพทย์

ผูรั้กษา และการปฏิบติังานเป็นทีม และถือเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี 

(ภาคผนวกท่ี ๑) ดงัน้ี  

ในช่วงที ่๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ให้แพทยป์ระจ าบา้น  

ก. เรียนรู้และฝึกทกัษะในการใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางรังสีวทิยาวินิจฉยัแก่

แพทยส์าขาอ่ืน ในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารย์

ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ข. มีทกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจ 

ค. มีทกัษะในการท าหตัถการทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั  

ง. เรียนรู้และเลือกใช ้contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้ห้

การฝึกอบรม 

ในช่วงที ่๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ให้แพทยป์ระจ าบา้น 

ก. มีทกัษะในการใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัในกลุ่มโรคท่ี

ตอ้งรู้ในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ข. ใหค้  าแนะน าการตรวจวนิิจฉยัเพิ่มเติมทางรังสีวทิยาวินิจฉยัในกลุ่มโรคท่ีไม่ซบัซอ้น ต่อแพทย์

เจา้ของไข ้ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ค. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการตรวจทางรังสี

วทิยาวนิิจฉยั และสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือ และ/หรือ ใหก้ารดูแล รักษาเบ้ืองตน้ได้

อยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมหรือ

ดว้ยตนเอง  
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ในช่วงที ่๓ ของการฝึกอบรม (๒๔-๓๖ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 

ก. มีทกัษะในดา้นการใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการตรวจทางดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยัใน

กลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีซบัซอ้น ไดด้ว้ยตนเองหรือภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้ห้

การฝึกอบรม  

ข. ใหค้  าแนะน าการตรวจวนิิจฉยัเพิ่มเติมทางรังสีวทิยาวินิจฉยัต่อแพทยเ์จา้ของไขไ้ดด้ว้ยตนเอง 

หรือภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ค. ตระหนกัถึงปัญหาและภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน หรืออาจเกิดข้ึนระหวา่งการตรวจทางวทิยา

วนิิจฉยั และสามารถใหก้ารดูแลรักษาเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ไดด้ว้ย

ตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทยส์าขาท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

๖.๑.๑.๒ ความรู้และทกัษะทางรังสีวิทยาวนิิจฉัย (Medical knowledge and technical skills)  

การจดัประสบการณ์เรียนรู้ประกอบดว้ยการสอนภาคทฤษฎี ไดแ้ก่ การบรรยายและ 

conference และภาคปฏิบติัในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อใหมี้การพฒันาความรู้และทกัษะ

ทางดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั โดยมอบหมายหนา้ท่ีใหแ้พทยป์ระจ าบา้นตอ้งปฏิบติั และถือเป็น

วตัถุประสงคห์ลกัของการฝึกอบรมในแต่ละชั้นปี ดงัน้ี   

ในช่วงที ่๑ ของการฝึกอบรม (๐-๘ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 

ก. เรียนรู้วทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานประยกุต ์(applied basic medical science),medical 

radiation physics, radiobiology, radiation safety และบูรณาการทัว่ไปทางการแพทย ์

ข. เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั และความรู้พื้นฐานรังสีวทิยาในระบบต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี thoracic imaging, cardiovascular imaging, abdominal (gastrointestinal, 

hepatobiliary and genitourinary) imaging, musculoskeletal imaging, neuroimaging, head and 

neck imaging และ emergency imaging รวมถึงความรู้พื้นฐานในสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  

ค. เรียนรู้และฝึกทกัษะในการเลือก imaging protocol ควบคุมวธีิการตรวจ ท าการตรวจ และ

รายงานผลภาพเอกซเรยท์ัว่ไป fluoroscopy อลัตราซาวด ์และเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ ในกลุ่ม

โรคท่ีตอ้งรู้ในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น และภาวะฉุกเฉินท่ีพบบ่อย ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ในช่วงที ่๒ ของการฝึกอบรม (๙-๒๔ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 

ก. เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัในระบบ breast imaging และ pediatric imaging 

และความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษาและมะเร็งวทิยา  
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ข. เรียนรู้และฝึกทกัษะ ในการเลือก imaging protocol ควบคุมวธีิการตรวจ ท าการตรวจ รายงาน

ผลภาพเอกซเรยท์ัว่ไป การตรวจ fluoroscopy การตรวจอลัตราซาวด ์การตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ และการตรวจเอ็มอาร์ไอ (คล่ืนสะทอ้นในสนามแม่เหล็ก) ในกลุ่มโรคท่ีตอ้งรู้ 

และควรรู้ท่ีส าคญัในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้นเพิ่มเติม ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง ภายใตก้าร

ก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ค. เรียนรู้ ฝึกทกัษะและมีส่วนช่วยในการตรวจและรายงานผลหตัถการทางรังสีร่วมรักษา ภายใต้

การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ในช่วงที ่๓ ของการฝึกอบรม (๒๔-๓๖ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
ก. เรียนรู้และฝึกทกัษะ ในการเลือก imaging protocol ควบคุมวธีิการตรวจ ท าการตรวจ และ

รายงานผลภาพเอกซเรยท์ัว่ไป การตรวจ fluoroscopy การตรวจอลัตราซาวด ์การตรวจ
เอกซเรยค์อมพิวเตอร์ และการตรวจเอม็อาร์ไอ ในกลุ่มโรคในระบบต่างๆ ท่ีตอ้งรู้และควรรู้ท่ี
ส าคญัในระดบัท่ีไม่ซบัซอ้น และซบัซอ้น ไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง หรือภายใตก้ารก ากบั
ดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

ข.  เรียนรู้ ฝึกทกัษะ ท าการตรวจและรายงานผลหตัถการทางรังสีร่วมรักษาไดด้ว้ยตวัเอง ภายใต้
การก ากบัดูแลของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ในทุกช้ันปีของการฝึกอบรม  

ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีเขา้ร่วม และมีส่วนในการเตรียมและการน าเสนอในกิจกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรมทางวชิาการของสถาบนัฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ lectures, 

topics, journals และ conferences ต่างๆ ทั้งในภาควชิา ระหวา่งภาควชิา และระหวา่ง

โรงพยาบาล 

 

๖.๑.๑.๓ การเรียนรู้และการพฒันาตนเองจากการปฏิบัติงาน  
(Practice-based learning and improvement)   

การจดัประสบการณ์เรียนรู้เนน้ภาคปฏิบติั แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีใน
การบริบาลผูป่้วยทางดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั และใหท้ าวจิยัดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองจากการปฏิบติังาน แต่ตอ้งมีความปลอดภยักบัผูป่้วย และถูกตอ้งตามหลกัการวจิยั ภายใตก้าร
ควบคุมก ากบัดูแลและใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) โดยอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  

เป้าหมายของการเรียนรู้และการพฒันาตนเองจากการปฏิบติังานส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นใน
ทุกชั้นปี มีดงัน้ี 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดเ้รียนรู้เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety) ในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั ไดแ้ก่ contrast agent, radiation safety, MR safety, ultrasound 
safety และ sedation safety 
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ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี พฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ปรับปรุงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ดว้ยวธีิการสะทอ้นตนเอง (Self reflection) และการไดข้อ้มูลป้อนกลบัจากอาจารย ์

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ท างานวจิยัโดยท าการคน้ควา้วจิยัดว้ยตนเองอยา่งมีจริยธรรมการ
วจิยั ในรูปแบบ original research หรือ systemic review หรือ meta-analysis อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง ดงัมี
รายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ ๖.๓.๑  

 
๖.๑.๑.๔ ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร (Interpersonal and communication skills)  

ในการฝึกอบรมภาคปฏิบติัทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บมอบหมาย

ใหมี้ปฏิสัมพนัธ์และส่ือสารกบัแพทยส์าขาอ่ืนทั้งดว้ยวาจาและดว้ยใบรายงานผล (report) ส่ือสารกบั

ผูป่้วยและญาติ ผูร่้วมงานในทีมสหสาขา รวมถึงแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีเดียวกนัและต่างชั้นปี  

ในการฝึกอบรมภาคทฤษฎีท่ีบูรณาการกบัภาพปฏิบติั แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บมอบหมายใหมี้

หนา้ท่ีตอ้งคน้ควา้และน าเสนอใน topic review, journal club และ conference นอกจากน้ีมีงานวจิยัท่ี

ตอ้งมีการน าเสนอใน research club  

วตัถุประสงคห์ลกัในดา้นทกัษะปฏิสัมพนัธ์และการส่ือสาร ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี 

เป็นดงัน้ี 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือสาร  

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ฝึกทกัษะในการขอความยนิยอมในการตรวจทางรังสี และการ

ฉีด contrast agent จากผูป่้วยหรือญาติสายตรง  

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ฝึกทกัษะการส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจง้ข่าวร้าย 

การจดัการเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาด เป็นตน้  

ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ปฏิบติังานสอนแพทยป์ระจ าบา้นรุ่นนอ้ง และมีบทบาทในการ

แนะน าและสอนนิสิตแพทย ์ท่ีมาฝึกอบรมในหน่วยเดียวกนั 

จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี สามารถเขียนรายงานผลตรวจดว้ยภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีน าเสนอขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้ ขอ้มูลผูป่้วยและภาพวนิิจฉยั แปลผล

และวนิิจฉยัแยกโรคในกิจกรรมวชิาการ ไดแ้ก่ topic review, journal club และ conference ต่างๆ 

 

๖.๑.๑.๕ ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

  ในการเรียนการสอนภาคปฏิบติัไดม้อบหมายให้แพทยป์ระจ าบา้นใหก้ารบริบาลผูป่้วย 

ทางภาพวนิิจฉยั ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทัว่ไปทางการแพทย ์ตอ้งมีความใฝ่รู้และมี

ความสามารถในการคน้ควา้ มีความรับผดิชอบ มีความน่าเช่ือถือส าหรับผูป่้วย รวมถึงการมีเจตคติท่ีดี

ต่อผูร่้วมวชิาชีพและผูร่้วมงาน ทั้งน้ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 
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  ก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัในผลลพัธ์น้ีคือ 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี มีความรับผดิชอบ ดูแลผูป่้วยใหดี้และปลอดภยั และมีเจตคติท่ีดี
ระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย ยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง รักษาความลบัผูป่้วย 

ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีให้เกียรติและยอมรับเพื่อร่วมวชิาชีพ และผูร่้วมงาน 
ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีความรับผดิชอบและตรงต่อเวลา 
ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีสามารถประเมินขีดความสามารถและยอมรับขอ้ผดิพลาดของ

ตนเอง 
จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีแต่งกายเหมาะสมกบักาละเทศะ 
ฉ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีจริยธรรมทางการแพทย ์ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
ช. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีความใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

 

๖.๑.๑.๖ การปฏิบัติงานให้เข้ากบัระบบ (System-based practice)  

  แพทยป์ระจ าบา้นไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาหาความรู้ดา้นงานระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัรังสีวทิยา

วนิิจฉยั และความรู้บูรณาการทัว่ไปทางการแพทย ์และตอ้งปฏิบติังานใหเ้ขา้กบัระบบของหน่วยงาน ของ

โรงพยาบาล และระบบสุขภาพของประเทศ โดยมีเป้าประสงคใ์หแ้พทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีความรู้ดงัน้ี 

ก. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจกฎหมายทางการแพทย ์ 
ข. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจระบบคุณภาพทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัรวมถึงการ

ก ากบัดูแลความปลอดภยัทางดา้นรังสีทั้งต่อผูป่้วยและบุคลลากร ค่าตรวจทางรังสีท่ีพบบ่อย 
การดูแลเคร่ืองมือดา้นรังสีวทิยาวนิิจฉยั ระบบ RIS 

ค. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจระบบคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีครอบคลุมเร่ือง
การชดเชยการรักษา การลงรหสัโรคและรหสัหตัถการ การควบคุมการติดเช้ือ การประเมิน
ความพึงพอใจของผูป่้วย ระบบการจดัการความเส่ียงและการรายงานความเส่ียง  

ง. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปีมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพและกระบวนการ hospital 
accreditation 

จ. แพทยป์ระจ าบา้นทุกชั้นปี ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของ
ชาติ ระบบประกนัสุขภาพแบบต่างๆ  

ฉ. แพทยป์ระจ าบา้น ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแล
รักษา เขา้ใจ cost consciousness medicine เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ 
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๖.๑.๒ การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน ด้านรังสีวทิยาวนิิจฉัยและอืน่ๆ  

ก าหนดใหมี้การหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังานตามระบบ (system) รวมเวลา ๓๖ เดือน ดงัต่อไปน้ี  

ระบบ (system) จ านวนเดือน 
Thoracic and cardiovascular imaging ๖ 
Abdominal imaging (gastrointestinal, 
hepatobiliary และ genitourinary imaging) 

๘ 

Musculoskeletal imaging  ๓ 
Neuroimaging และ head-neck imaging ๔ 
Interventional radiology (body- และ neuro-
interventional radiology) 

๒ 

Pediatric imaging ๓ 
Breast imaging ๒ 
Emergency imaging แทรกอยูใ่นการหมุนเวยีนศึกษาและปฏิบติังานในระบบ

ต่างๆ 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ 
พยาธิวทิยา ๑ 
Ultrasound in obstetrics and gynecology ๑ 
รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา oncologic imaging ๑ 
การท าวจิยั ๐.๕ 
วชิาเลือก  ๒.๕ 
 

๖.๒ เนือ้หาสังเขปของการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

 เน้ือหาของการฝึกอบรมประกอบดว้ยความรู้พื้นฐานของรังสีวทิยาวนิิจฉยั โรคหรือภาวะของผูป่้วย

ของระบบต่างๆท่ีมีความส าคญั การตรวจหรือหตัถการทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัท่ีส าคญั และความรู้ดา้นบูรณาการ 

ดงัต่อไปน้ี 

๖.๒.๑ ความรู้พืน้ฐานของรังสีวทิยาวนิิจฉัย  

ความรู้พื้นฐานของรังสีวทิยาวนิิจฉยัเก่ียวกบัรังสี เคร่ืองมือทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั โรคหรือภาวะของ

ผูป่้วย รวมถึงกายวภิาคพื้นฐานของระบบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีก าหนดในภาคผนวกท่ี ๑ และ ๒ 

๖.๒.๒ ความรู้ทางด้านรังสีวิทยาวนิิจฉัยในโรคหรือภาวะของผู้ป่วยของระบบต่างๆ ที่ส าคัญ  

โรคหรือภาวะของผูป่้วยของระบบต่างๆ ตามภาคผนวกท่ี ๑ และ ๒ แบ่งตามความส าคญัและความชุก
ของโรคออกเป็น ๓ ระดบั เพื่อบอกระดบัการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้น ๓ ระดบั ดงัน้ี 
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ระดับที ่๑ สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดท่ีมีความส าคญัและพบบ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นตอ้ง
สามารถตรวจวนิิจฉยัไดด้ว้ยตนเอง  

ระดับที ่๒ สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดท่ีมีความส าคญัแต่พบไดไ้ม่บ่อย ซ่ึงแพทยป์ระจ า
บา้นควรตรวจวนิิจฉยัได ้ภายใตก้ารควบคุมของอาจารย  ์ 

ระดับที ่๓ สามารถตรวจวนิิจฉยัโรคชนิดท่ีซบัซอ้นหรือมีความส าคญัรองลงมาซ่ึงแพทย์
ประจ าบา้นอาจตรวจวนิิจฉยัได ้หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาดว้ยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย
และกิจกรรมทางวชิาการท่ีสถาบนัฝึกอบรมจดัข้ึน 
 

๖.๒.๓ การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวนิิจฉัยทีส่ าคัญ 

การตรวจหรือหตัถการทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัท่ีส าคญัมีก าหนดใน ภาคผนวกท่ี ๑ และแบ่งเป็น ๓ ระดบั
ตามความซบัซอ้น ดงัน้ี 

ระดับที ่๑ การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นต้องปฏิบัติได้ ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ 

ระดับที ่๒ การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นควรปฏิบัติได้ ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ 

ระดับที ่๓ การตรวจหรือหตัถการท่ีแพทยป์ระจ าบา้นอาจปฏิบัติได้ ช่วยปฏิบติั หรือไดเ้ห็น
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ  
 

๖.๒.๔ ความรู้ด้านบูรณาการ  

เน้ือหาสังเขปของความรู้ดา้นบูรณาการ ประกอบดว้ย 

๖.๒.๔.๑ Interpersonal and communication skill  

ก. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  

ข. ปัจจยัท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี ระหวา่งแพทยแ์ละผูป่้วย  

ค. การส่ือสารกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูร่้วมงาน  

ง. การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแพทยแ์ละผูร่้วมงาน  

๖.๒.๔.๒ Professionalism  

ก. การบริบาลโดยมีผูป่้วยเป็นศูนยกล์าง (Patient-centered care)  

    - การยดึถือประโยชน์ของผูป่้วยเป็นหลกั  

    - การรักษาความน่าเช่ือถือของแพทย ์ต่อผูป่้วยและสังคม  

การรักษามาตรฐานการดูแลผูป่้วยใหดี้และปลอดภยั  

การใหเ้กียรติและยอมรับผูป่้วยและญาติ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวชิาชีพ 

ความสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์ท่ีไม่คาดคิดไวก่้อน  
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ข. พฤตินิสัย  

    - ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา  

    - การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ  

๖.๒.๔.๓ จริยธรรมทางการแพทย ์(Medical ethics)  

ก. การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงการรับของจากบริษทั   

    ผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ 

ข. การนบัถือใหเ้กียรติและเคารพสิทธิรวมทั้งความเห็นของผูป่้วยในกรณีผูป่้วย    

    ปฏิเสธหรือไมเ่ห็นดว้ยกบัการรักษาหรือการตรวจ กรณีญาติและผูป่้วยร้องขอตาม    

    สิทธิในกรณีท่ีผูป่้วยตดัสินใจไม่ไดต้อ้งสามารถเลือกผูต้ดัสินใจแทนผูป่้วยได ้ 

ค. การปฏิบติัในกรณีท่ีผูป่้วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอนัตราย  

ง. การรักษาความลบัและการไม่เปิดเผยขอ้มูลผูป่้วย  

จ. การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับขอ้ผดิพลาดของตนเอง  

๖.๒.๔.๔ การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

ก. การก าหนดความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง  

ข. การคน้ควา้ความรู้และประเมินความน่าเช่ือถือไดด้ว้ยตนเอง  

ค. การประยกุตค์วามรู้ท่ีคน้ควา้กบัปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ง. การวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางวชิาการ  

จ. การเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการอยา่งสม ่าเสมอ  

ฉ. การใช ้electronic database และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้  

ช. การถ่ายทอดความรู้แก่แพทยบุ์คลากรทางการแพทย ์นิสิตแพทย ์ผูป่้วยและญาติ  

๖.๒.๔.๕ System-based practice  

ก. เขา้ใจระบบสุขภาพและการพฒันาสาธารณสุขของชาติ  
ข. เขา้ใจระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ๓๐ บาท ระบบ 

ประกนัสังคม ระบบสวสัดิการการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ ระบบประกนั
ชีวติ เป็นตน้  

ค. มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation  
ง. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา  
จ. เขา้ใจ cost consciousness medicine  
ฉ. เขา้ใจความรู้กฎหมายทางการแพทย ์ 
ช. เขา้ใจนโยบายการใชย้าระดบัชาติ เช่น องคก์ารอาหารและยา บญัชียาหลกั 
    แห่งชาติ เป็นตน้  
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๖.๒.๔.๖ Practice-based learning  

ก. ทกัษะและจริยธรรมในการวจิยั  

ข. ทกัษะการดูแลผูป่้วยแบบท่ีมีสหวชิาชีพ  

ค. เรียนรู้การลงรหสัโรค และรหสัหตัถการ  

ง. มีความรู้ในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  

จ. การประเมินความพอใจของผูป่้วย  

ฉ. การมีส่วนร่วมในองคก์ร เช่น ภาควชิา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบนั/ 

    ราชวทิยาลยั เป็นตน้  

 

๖.๓ การท าวจัิย 

๖.๓.๑ การท างานวจัิย  
ความสามารถในการท าวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหน่ึงท่ีแพทยป์ระจ าบา้นรังสีวทิยา

วนิิจฉยัตอ้งบรรลุตามหลกัสูตร และผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการ
ประเมินคุณสมบติัผูท่ี้จะผา่นการฝึกอบรมและการส่งสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ  

แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งท างานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรือ prospective หรือ 
cross sectional อยา่งนอ้ย ๑ เร่ือง หรือท า systematic review หรือ meta-analysis ๑ เร่ือง ในระหวา่งการ
ปฏิบติังาน ๓ ปี โดยเป็นผูว้ิจยัหลกั 

๖.๓.๑.๑ ส่วนประกอบของวิจัย งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงัน้ี  
ก. จุดประสงคข์องการวจิยั  
ข. วธีิการวจิยั  
ค. ผลการวจิยั  
ง. การวจิารณ์ผลการวิจยั  
จ. บทคดัยอ่  

๖.๓.๑.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
แพทยป์ระจ าบา้นตอ้งเป็นผูมี้บทบาทหลกัตั้งแต่เตรียมโครงร่างการวิจยั  ขอผา่นจริยธรรมการ

วจิยั ท างานวจิยัไปจนส้ินสุด และจดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนด โดยภาควชิาฯ
จดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน า 

๖.๓.๑.๓ คุณลกัษณะของงานวจัิย  
ก. เป็นผลงานท่ีริเร่ิมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัท่ีใชแ้นวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนทั้งในและ 
   ต่างประเทศ แต่น ามาดดัแปลงหรือท าซ ้ าในบริบทของสถาบนั  
ข. แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยั ผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการ 
    วจิยัในคน และ good clinical practice (GCP)  
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ค. งานวจิยัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ ของสถาบนั  
ง. งานวจิยัทุกเร่ืองด าเนินภายใตข้อ้ก าหนดของ GCP มีระเบียบวจิยัท่ีถูกตอ้งและ 
    เหมาะสมกบัค าถามวจิยั  
จ. ควรใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคดัยอ่  
 

๖.๓.๑.๔ ส่ิงทีต้่องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ป่วย  
ก. เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัแลว้ ตอ้งด าเนินการท าวิจยั 
    ตามขอ้ตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทน 
   เพื่อใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยั โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial     
   หรือ prospective study 
ข. หากเกิดกรณีอ่ืนนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 

วจิยั หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาไดใ้หย้อ้น 
กลบัไปใชห้ลกัพื้นฐาน ๓ ขอ้ ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ 

๑. การถือประโยชน์สุขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกข์
ทรมานกบัผูป่้วย  

๒. การเคารพสิทธิของผูป่้วย  
๓. การยดึมัน่ในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะไดรั้บบริการ

ทางการแพทยต์ามมาตรฐาน  
   ๖.๓.๑.๕ กรอบการด าเนินงานวจัิย ในเวลา ๓ ปี  

ระยะเวลาประมาณการมีดงัน้ี  
เดือนที ่ ประเภทกจิกรรม  
๔  จดัเตรียมค าถามวจิยัและติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยั  
๕  จดัท าโครงร่างงานวจิยั  
๖  สอบโครงร่างงานวจิยั  
๗  ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั  

ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบนั (หากมี)  
๑๑  เร่ิมเก็บขอ้มูล  
๒๖  น าเสนอความคืบหนา้งานวจิยั  
๒๗  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั  
๓๐  จดัท ารายงานวจิยัฉบบัร่างให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปรับแกไ้ข  
๓๑ ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพื่อส่งต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ ใหท้  า

การประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพื่อวฒิุบตัรฯ ใน
ภาคปฏิบติัขั้นสุดทา้ย 
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๖.๓.๒ การรับรองวุฒิบัตร สาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย ให้มีคุณวุฒิ “เทยีบเท่าปริญญาเอก”  
การรับรองคุณวฒิุหรือวฒิุการศึกษา วฒิุบตัร (วว.) สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั ให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” 

นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละราย หากแพทยป์ระจ าบา้น
มีความประสงคด์งักล่าว ตนเองจะตอ้งแจง้ใหส้ถาบนัฝึกอบรมทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน วา่จะรับการ
ฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดรั้บทั้งวฒิุบตัร (วว.) และการรับรองวฒิุดงักล่าวให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” กรณีน้ีผูเ้ขา้
อบรมจะตอ้งมีผลงานวจิยัโดยท่ีเป็นผูว้จิยัหลกัและผลงานนั้นตอ้งตีพิมพใ์นวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ 

ภาควชิาฯ ใหก้ารสนบัสนุนแพทยป์ระจ าบา้นใหมี้รับการฝึกอบรมท่ีมีโอกาสไดรั้บทั้งวุฒิบตัร (วว.) 
และการรับรองวฒิุให ้“เทียบเท่าปริญญาเอก” โดยจะแจง้ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นทราบตั้งแต่วนัเร่ิมเปิดรับสมคัร
เขา้เป็นแพทยป์ระจ าบา้นไปจนถึงวนัท่ีเร่ิมเปิดการฝึกอบรม  

การท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสอบผา่นและมีสิทธ์ิไดรั้บวฒิุบตัรสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยัแลว้ หากมีความ
ประสงคจ์ะใหร้าชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองวา่วฒิุบตัรสาขารังสี
วทิยาวนิิจฉยั มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะตอ้งท าใหผ้ลงานวจิยัหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิจยัท่ีส่งมา
ใหร้าชวทิยาลยัฯ ประกอบการเขา้สอบ วุฒิบตัรฯ ในคร้ังนั้นมีลกัษณะดงัน้ี  

ก. ผลงานวจิยัตอ้งไดรั้บการตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ
หรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  

ข. ใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการเขียนบทคดัยอ่  
การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยูน่อกเหนือประกาศของ TCI ใหเ้ป็น

บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารท่ีถูกคดัเลือกใหอ้ยูใ่น PubMed, Scopus, Web of Science หรือ Google Scholar 
หรือในวารสารนานาชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษในบทความหรือในบทคดัยอ่และมีการตีพิมพว์ารสารฉบบัน้ีมานาน
เกิน ๑๐ ปี  

ในกรณีท่ีวฒิุบตัร (วว.) ไดรั้บการรับรองวา่ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวทิยาลยัฯ แนะวา่ หา้มใชค้  าวา่ 
Ph.D. หรือ ปร.ด. ทา้ยช่ือในคุณวฒิุ หรือวฒิุการศึกษา และหา้มเขียนค าวา่ ดร. น าหนา้ช่ือตนเอง แต่
สถาบนัการศึกษา สามารถใช ้วฒิุบตัรฯ ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” น้ี มาใชเ้ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
การศึกษา อาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตรการศึกษา อาจารยคุ์มวทิยานิพนธ์ หรือเป็นวฒิุการศึกษาประจ า
สถานศึกษาได ้โดยสถาบนัการศึกษาจะแสดงวฒิุการศึกษาแยกกนัดงัน้ี  

-  มีอาจารย ์“เทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวนก่ีท่าน จากวุฒิบตัร (วว.) 
-  มีอาจารย ์“Ph.D. หรือ ปร.ด. หรือ ปริญญาเอก” จ านวนก่ีท่าน  

ดงันั้น วุฒิบตัรฯ หรือ หนงัสืออนุมติัฯ ท่ีไดรั้บการรับรองวฒิุการศึกษาน้ีอาจจะมีค าวา่ “เทียบเท่า
ปริญญาเอก” ต่อทา้ยไดเ้ท่านั้น 

 
๖.๔ จ านวนปีการฝึกอบรม 

จ านวนปีการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี ไม่เกิน ๔ ปี 
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๖.๕ การบริหารการจัดฝึกอบรม 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ ไดรั้บแต่งตั้งจากภาควชิาฯ (ภาคผนวกท่ี ๓) มีอ านาจและหนา้ท่ีใน
การบริหารจดัการ ก ากบัดูแลในแต่ละขั้นตอนของการฝึกอบรม ประสานงาน และประเมินผลหลกัสูตร โดย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มีคุณสมบติัเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัรหรือหนงัสืออนุมติัเพื่อแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยั และไดป้ฏิบติังานดา้นรังสีวทิยา
วนิิจฉยัมาไม่ต ่ากวา่ ๕ ปี ภายหลงัไดรั้บวฒิุบตัรฯ หรือหนงัสืออนุมติัฯ  

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ มีการประชุมปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอและจดัท ารายงานการ
ประชุมทุกคร้ัง ท าการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานตามปัจจยัคุณภาพต่างๆ เพื่อปรับปรุงแผนการฝึกอบรม
ส าหรับการฝึกอบรมในรุ่นต่อๆไป และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารภาควชิา
ทุกปีการศึกษา  

 
๖.๖ การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 

๖.๖.๑ หลกัการและวตัถุประสงค์ของการวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 

การวดัและประเมินผลการฝึกอบรมเป็นการติดตามการเรียนรู้ของแพทยป์ระจ าบา้นในแต่ละ

ช่วงของการอบรม ทั้งในดา้นของความรู้ ทกัษะ เจตคติ และพฤตินิสัย วา่เป็นไปตามเป้าประสงค์

หรือไม่และเพื่อการใหข้อ้มูลป้อนกลบั (feedback) แก่แพทยป์ระจ าบา้น เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่แพทย์

ประจ าบา้นมีการพฒันาแต่ละระยะตามความเหมาะสมและสามารถส าเร็จการฝึกอบรมไดต้ามเวลา 

โดยแพทยป์ระจ าบา้นท่ีส าเร็จการฝึกอบรมจะมีสมรรถนะ (competencies) และ มี Entrustable 

professional activity (EPA) ทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัครบถว้น  

 

 ๖.๖.๒ วธีิการและวธีิการปฏิบัติในการวดัและประเมินผล และการทดสอบความเช่ียวชาญ 
หลกัสูตรก าหนดเป้าหมาย (milestones) ของระดบัความรู้และทกัษะของความสามารถของ

แพทยป์ระจ าบา้นท่ีพึงมีเพิ่มข้ึนในแต่ละรอบการหมุนเวยีนตามระบบทางรังสีวทิยาวนิิจฉยั ในแต่ละ

ระบบจะมี milestones ของเน้ือหาความรู้ ประเภทและจ านวนการตรวจท่ีแพทยป์ระจ าบา้นจะตอ้งท า

การตรวจและหรือแปลผลการตรวจในแต่ละรอบการหมุนเวยีน รวมถึงเป้าหมายทางดา้นเจตคติ  

หลกัสูตรไดก้ าหนดวธีิการและวธีิการปฏิบติัในการวดัและประเมินผลรวมถึงการทดสอบ

ระดบัสมรรถนะการเรียนรู้ ดงัน้ี 

๖.๖.๒.๑ การประเมินศกัยภาพในแต่ละรอบการหมุนเวยีนเฝึกอบรมในภาคปฏิบติั ดว้ยแบบ

ประเมิน EPA และแบบประเมินโดยผูร่้วมงาน (ภาคผนวกท่ี ๔) 

 อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูป้ระเมินพฤตินิสัย ทกัษะการส่ือสาร การยึดผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง และเจตคติ  

โดยการสังเกตจากการปฏิบติังาน (direct observation และ end-of-rotation global assessment) ประเมิน

ความรู้และทกัษะการแปลผลภาพรังสีโดยตรวจสอบใบรายงานผล ประเมินทกัษะในการท าหตัถการ
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จากการสังเกตการปฏิบติังานและการสอบ  (radiology-direct observation of procedural skills) ซ่ึงจะ

ท าการประเมินในแต่ละรอบของการหมุนเวยีนตามระบบ 

นอกจากการประเมินโดยอาจารยผ์ูส้อนแลว้ ยงัใหผู้ร่้วมงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งประเมิน

แพทยป์ระจ าบา้นดว้ย 

๖.๖.๒.๒ การสอบขอ้เขียนปรนยัและอตันยัส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปี 

๖.๖.๒.๓ การประเมินการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้จากผูป่้วย จากบนัทึกใน portfolio 

ท าการประเมินทุกรอบการหมุนปฏิบติังานโดยอาจารยผ์ูส้อน 

๖.๖.๒.๔ การประเมินความสามารถในการท าวจิยัและผลสัมฤทธ์ิของงานวจิยั  

การประเมินใชแ้บบประเมินการพฒันา research proposal แบบประเมินผลงานวจิยัฉบบั

สมบูรณ์ และการน าเสนอผลงานในการประชุมก่อนการสอบวฒิุบตัร 

(ค าจ  ากดัความ – ผลสัมฤทธ์ิของงานวจิยั คือมีบทความงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรือในรูปแบบท่ี

พร้อมส่งตีพิมพ ์(manuscript) ท่ีมีใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์และได้

น าเสนอผลงานวจิยัในการประชุมท่ีภาควชิาเห็นสมควรหรือในการประชุมท่ีไดรั้บแจง้จากราชวทิยาลยั

รังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนการสอบวุฒิบตัร) 

 
๖.๖.๓ เกณฑ์การการเลื่อนช้ันปีและส าเร็จการฝึกอบรม และแนวทางการด าเนินการ  

๖.๖.๓.๑ เกณฑก์ารเล่ือนชั้นปีและส าเร็จการอบรม ประกอบดว้ยผลการประเมินในมิติต่างๆ
(ภาคผนวกท่ี ๕ มิติท่ี ๑-๗) ดงัต่อไปน้ี 

มิติที ่๑   ผลการประเมินสมรรถนะ EPA ในแต่ละรอบการหมุนปฏิบติังาน (rotation) 
ในแต่ละปี เป็นตามเกณฑส์มรรถนะท่ีก าหนด  
มิติที ่๒  ผลการสอบของแพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปีตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตขั้นสูงทางวทิยาศาสตร์พื้นฐานการแพทยค์ลินิกสาขาวชิา 
รังสีวทิยาวนิิจฉยั (หลกัสูตรปรับปรุง ๒๕๖๑) เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
มิติที ่๓  จ  านวนประสบการณ์การเรียนรู้ ในแต่ละรอบการหมุนปฏิบติังาน (rotation) 
ในแต่ละปี เป็นตามเกณฑจ์ านวนท่ีก าหนด  
มิติที ่๔  ประสบการณ์วิจยัในแต่ละปีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
มิติที ่๕  จ  านวนคร้ังการร่วมกิจกรรมประชุมวชิาการทางรังสีวทิยาในแต่ละปีเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
มิติที ่๖  มีประสบการณ์การการเรียนรู้จาก counselling และ non-technical skill 
workshop ในแต่ละปีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
มิติที ่๗  ผลการประเมินดา้นอ่ืนๆ รวมถึงสมรรถนะดา้น Professionalism and 
communication skills ในแต่ละปีเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
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๖.๖.๓.๒ การบนัทึกขอ้มูลและการรายงานขอ้มูลการประเมินแพทยป์ระจ าบา้นท าโดย  
แพทยป์ระจ าบา้นท าการบนัทึกขอ้มูลประสบการณ์การเรียนรู้ในเร่ืองท่ี

ก าหนดลงใน portfolio ในแต่ละระอบการหมุนปฏิบติังาน 
สถาบนัฝึกอบรมตรวจสอบ portfolio และท าการประเมินผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมในมิติท่ี ๑-๖ รายบุคคล  และส่งรายงานผลนั้นต่อราชวทิยาลยัรังสีแพทย์
แห่งประเทศไทยทุกปีการศึกษา  (ส าหรับผลการประเมินในมิติท่ี ๗ จะส่งเม่ือ
คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ร้องขอ)  

๖.๖.๓.๓ แพทยป์ระจ าบา้นผูท่ี้ไม่ผา่นตามเกณฑใ์นแต่ละชั้นปี ใหพ้ิจารณาในแต่ละมิติการ 
ประเมินถึงวธีิการปฏิบติั ตามภาคผนวกท่ี ๕ 

 

๖.๖.๔ อ านาจและหน้าทีใ่นการวดัและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรม  
กรรมการหลกัสูตรฯ มีหนา้ท่ีท าการติดตามตรวจสอบ ก ากบัดูแล (supervision) และสรุปผล

การวดัและประเมินผลใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร โดยหลกัสูตรก าหนดให้ 

๖.๖.๔.๑ การวดัและประเมินผลการฝึกอบรมของแพทยป์ระจ าบา้นรวมถึงการใหข้อ้มูล

ป้อนกลบั (feedback) กระท าทุกรอบการหมุนเวยีนปฏิบติังานและเม่ือมีงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็น

อ านาจและหนา้ท่ีของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละระบบ 

๖.๖.๔.๒ การวดัและประเมินผลของ portfolio เป็นอ านาจและหนา้ท่ีของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละ

ระบบ 

๖.๖.๔.๓ การวดัและประเมินผลของงานวจิยัเป็นอ านาจและหนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยั 

และอาจารยท่ี์ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระเมินผลงานวจิยั 

๖.๖.๔.๔ แพทยป์ระจ าบา้นสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองเก่ียวกบัการสอบและผลการสอบได้
ภายใตก้ฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะ
แพทยศาสตร์มีแบบรับรายงานขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไปยงัคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงดา้นคุณภาพการศึกษา ผูท่ี้พน้สภาพนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั แต่ยงัไม่พน้สภาพใน
หลกัสูตรน้ี หลกัสูตรก าหนดใหใ้ชก้ระบวนการเดียวกนัโดยยืน่แบบรายงานต่อหวัหนา้ภาควชิารังสี
วทิยา 
 
๖.๖.๕ การวดัและประเมินผลเพือ่วุฒิบัตรฯ  

การวดัและประเมินผลเพื่อวุฒิบตัรฯ เป็นอ านาจและหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบฯ ของแพทยสภา  
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เม่ือส้ินสุดการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจะส่งรายช่ือแพทยป์ระจ าบา้นท่ีส าเร็จการฝึกอบรมท่ี
สถาบนัเห็นสมควรให้เขา้สอบเพื่อวุฒิบตัรฯ พร้อมเอกสารประกอบให้ราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยทราบเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป  

๖.๖.๕.๑ คุณสมบัติของผู้ทีส่ถาบันเห็นสมควรให้เข้ารับการสอบเพือ่วุฒิบัตรฯ  
๖.๖.๕.๑.๑ ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการฝึกอบรมครบตามหลกัสูตรของสถาบนั  
๖.๖.๕.๑.๒ มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการ

ฝึกอบรมทั้งหมด  
๖.๖.๕.๒ เอกสารประกอบท่ีตอ้งใชเ้พื่อการสมคัรสอบเพื่อวฒิุบตัร  

๖.๖.๕.๒.๑ เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏิบติัจากสถาบนัฝึกอบรม ท่ีแสดง
ประสบการณ์ภาคปฏิบติัครบตามราชวทิยาลยัฯ ท่ีก าหนด  

๖.๖.๕.๒.๒ บทความงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์หรือในรูปแบบท่ีพร้อมส่งตีพิมพ ์
(manuscript) และใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย  ์ 

๖.๖.๕.๒.๓ เอกสารรับรองการปฏิบติังานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)  
๖.๖.๕.๒.๔ ใบรับรองการสอบผา่นหลกัสูตร medical radiation physics และ 

radiobiology ของราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
๖.๖.๕.๒.๕ เอกสารผา่นการเรียนหรือไดรั้บการอบรมดา้นความรู้บูรณาการทัว่ไป

ของราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยในระหวา่งท่ีรับการฝึกอบรมปีท่ี ๑-๓ ท่ีรับรอง
โดยสถาบนั  
๖.๖.๕.๓ วธีิการประเมินเพือ่วุฒิบัตร  

วธีิการประเมินเพื่อวุฒิบตัรเป็นไปตามก าหนดของราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงไดค้ดัลอกมาไวใ้นภาคผนวกท่ี ๖  

 
๗. การรับและคัดเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

หลกัสูตรมีกระบวนการรับและการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมก่อนเขา้ศึกษา การดูแลใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ในเร่ืองวชิาการ การท าวจิยัและการ
คน้ควา้อิสระ ตลอดจนมีกระบวนการและการแสดงผลการด าเนินงานของหลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การคงอยู ่การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
๗.๑.๑ ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง  
๗.๑.๒ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแลว้  
๗.๑.๓ ผา่นการอบรมแพทยเ์พิ่มพนูทกัษะเป็นเวลา ๑ ปี  
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๗.๑.๔ มีคุณสมบติัครบถว้นตามเกณฑแ์พทยสภาในการเขา้รับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง  
๗.๑.๕ มีคุณสมบติัตามเกณฑเ์พิ่มเติมของภาควชิา ดงัน้ี 

๗.๑.๕.๑ เกรดเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
- ส าหรับผูส้มคัรมีตน้สังกดั  เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๒.๘๐ 
- ส าหรับผูส้มคัรอิสระ   เกรดเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ ๓.๐๐ 

๗.๑.๕.๒ คะแนนสอบภาษาองักฤษ  
- CU-TEP  ไม่ต ่ากวา่ ๔๕ 
- หรือ TOEFL  ไม่ต ่ากวา่ ๔๕๐ 
- หรือ IELTS ไม่ต ่ากวา่ ๔.๐๐ 

๗.๑.๖ ในกรณีผูป้ระสงคเ์ขา้รับการฝึกอบรมมีความพิการซ่ึงตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษ 
ความพิการนั้นจะไม่มีผลลบต่อคะแนนในการคดัเลือกถา้ความพิการนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ฝึกอบรมและการปฏิบติังาน   

ก าหนดวนัรับสมคัร เอกสารท่ีใชใ้นการสมคัร และก าหนดวนัสอบสัมภาษณ์ใหเ้ป็นไปตามท่ี
แพทยสภาก าหนด ซ่ึงผูส้มคัรสามารถดูขอ้มูลไดจ้าก website ของแพทยสภา หรือของราชวทิยาลยัรังสี
แพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

๗.๒ การคัดเลอืกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
การคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท าโดยการสอบสัมภาษณ์ ณ ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภาควชิาฯ แต่งตั้งประธานและกรรมการการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการผกึอบรม คณะ
กรรมการฯ มีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัผูส้มคัร ท าการสัมภาษณ์ และคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยมี
เกณฑส์ าหรับพิจารณาประกอบการคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมดงัน้ี  

๗.๒.๑ คะแนนจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงจะประเมินในเร่ืองของทศันคติต่อวชิาชีพ ความมุ่งมัน่ในการท่ี
เป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ การควบคุมอารมณ์ ความสามารถในการปรับตวัและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เป็นตน้ 

๗.๒.๒ เกรดรายวชิาในหลกัสูตรแพทยศาสตร์บณัฑิตและเกรดเฉล่ียสะสม 
๗.๒.๓ ระยะเวลาการใชทุ้น 
๗.๒.๔ สัดส่วนของผูส้มคัรมีตน้สังกดัต่อผูส้มคัรอิสระ จะมีการทบทวนในท่ีประชุมอาจารยส์าขารังสี

วทิยาวนิิจฉยัก่อนการสัมภาษณ์ โดยทัว่ไปจะอยูท่ี่สัดส่วนประมาณสองต่อหน่ึง  
ผูส้มคัรท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือกมีสิทธ์ิอุทธรณ์ผลการคดัเลือกและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งโดยแจง้เร่ือง

อุทธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงหวัหนา้ภาควชิาฯ ซ่ึงจะมีการทบทวนกระบวนการและผลการคดัเลือกท่ีไดรั้บ
การอุทธรณ์นั้นในท่ีประชุมสาขาฯหรือท่ีประชุมภาควชิาฯ ในกรณีท่ีภาควชิาฯ ไม่สามารถจดัการไดก้็จะน าเขา้
สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อหาแนวทางร่วมกนัต่อไป  
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๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 หลกัสูตรรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจ านวนไม่เกินกวา่เกณฑท่ี์แพทยสภาและราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนดและประกาศปริมาณงานบริการขั้นต ่าต่อจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และก าหนดสัดส่วน
จ านวนอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมขั้นต ่าต่อจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม  
 ภาควชิาฯ ท าการพิจารณาทบทวนจ านวนผูเ้ขา้รับการอบรมเป็นระยะในการประชุมอาจารย ์และการ
ประชุมสัมนาหลกัสูตร โดยจ านวนท่ีรับไม่ขดัต่อเกณฑข์องแพทยสภาและราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย และค านึงถึงความตอ้งการรังสีแพทยข์องประเทศ พร้อมทั้งค านึงถึงผลการด าเนินงานของการฝึกอบรม 
 
๗.๔ การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๗.๔.๑ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
สถาบนัมีการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกก่อนเขา้รับการฝึกอบรม ดงัน้ี  
๗.๔.๑.๑ การจดัปฐมนิเทศรวม 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้

จดัใหมี้การปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้นร่วมกนั ก่อนเร่ิมการฝึกอบรมเป็นประจ าทุกปี หวัขอ้การ
ปฐมนิเทศประกอบดว้ยการใหค้วามรู้ในเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติังานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

๗.๔.๑.๒ การจดักิจกรรม Walk rally  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จดักิจกรรม Walk rally ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นเขา้ใหม่เป็นประจ า

ทุกปีก่อนเปิดการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นต่างภาควชิาฯ 
และคณาจารย ์โดยมีตวัแทนคณาจารยจ์ากทุกภาควชิาฯ ร่วมดว้ย  

๗.๔.๑.๓ การจดัปฐมนิเทศของภาควชิารังสีวทิยา 
ภาควชิารังสีวทิยาจดัปฐมนิเทศแพทยป์ระจ าบา้นเขา้ใหม่เพื่อช้ีแจงหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ  

กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก รวมถึงแนะน าคณาจารย ์และบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

๗.๔.๑.๔ การเตรียมความพร้อมทางดา้นสุขภาพร่างกาย  
ก่อนการฝึกอบรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จดัใหมี้การตรวจร่างกายแพทยป์ระจ าบา้นเขา้ใหม่

ทุกคน รวมถึงการส ารวจประวติัการมีภูมิคุม้กนัโรค และก าหนดใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเขา้ใหม่ทุกคน
ตอ้งไดรั้บวคัซีนป้องกนัหากยงัไม่มีภูมิคุม้กนัก่อนเปิดการฝึกอบรม 

 
๗.๔.๒ ในระหว่างการฝึกอบรม 

หลกัสูตรมีกลไกสนบัสนุนการใหค้  าปรึกษาแก่แพทยป์ระจ าบา้นในระหวา่งการฝึกอบรมดงัน้ี 
๗.๔.๒.๑ ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา  
แพทยป์ระจ าบา้นทุกคนมีอาจารยท่ี์ปรึกษา ๑ ท่าน  
หนา้ท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ดูแลและเป็นท่ีปรึกษาของแพทยป์ระจ าบา้นในเร่ืองต่างๆ ใน

ระหวา่งการฝึกอบรม ตรวจติดตามความกา้วหนา้ของการฝึกอบรม พบกบัแพทยป์ระจ าบา้นในความ
ดูแลของตนเป็นระยะเพื่อทราบผลการประเมินความรู้และทกัษะทางวชิาชีพเวชกรรมของแพทยป์ระจ า
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บา้นในปรึกษาจาก portfolio และจากการสอบถาม พร้อมทั้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัเพื่อการพฒันาตนเอง
ของแพทยป์ระจ าบา้นทั้งในเร่ืองการเรียน การปฏิบติังาน และดา้นอ่ืนๆ 

นอกจากน้ีให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัดว้ย คือ เป็นท่ีปรึกษาและ
ก ากบัดูแลแพทยป์ระจ าบา้นในการการท างานวจิยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด การเขียนงานวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ ตลอดจนการน าเสนอวจิยั  

ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นสนใจการท าวจิยัในระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ความเช่ียวชาญของอาจารยท่ี์
ปรึกษา แพทยป์ระจ าบา้นและอาจารยท่ี์ปรึกษาอาจร้องขอใหอ้าจารยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญในระบบอ่ืนท่ี
แพทยป์ระจ าบา้นสนใจเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัแทนหรือเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัร่วมได ้

ก าหนดอาจารย ์๑ ท่านสามารถเป็นท่ีปรึกษาการท าวจิยัของแพทยป์ระจ าบา้น (รวมถึงอาจารย์
ท่ีปรึกษางานวจิยัร่วม) ไดไ้ม่เกิน ๒ คน/ชั้นปีและไม่เกิน ๕ คน/๓ ชั้นปีในปีการศึกษานั้นๆ 

๗.๔.๒.๒  อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษามีหนา้ท่ีติดตามความกา้วหนา้หรือการพฒันา
ของแพทยป์ระจ าบา้นในระหวา่งศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย ผลการประเมินความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบติั 
การปฏิบติังานในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม บนัทึกการปฏิบติังาน (Portfolio) ของการเรียน หตัถการ 
การเขา้ร่วมประชุมวชิาการ 

๗.๔.๒.๓ หลกัสูตรก าหนดใหมี้อาจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงเป็นตวัแทนของอาจารย์
ผูส้อนและตวัแทนของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ท าการประชุมร่วมกบัแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อการ
ส่ือสารสองทางในการช้ีแจงและรับฟังปัญหา การแกปั้ญหาร่วมกนั และเปิดโอกาสใหแ้พทยป์ระจ า
บา้นสามารถขอค าแนะน าหรือเสนอแนะไดใ้นเร่ืองต่างๆ เช่น ดา้นหอพกั ดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา
ต่อ หรือประกอบอาชีพภายหลงัส าเร็จการศึกษา 

 
๗.๔.๓ ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนของแพทย์ประจ าบ้าน 

แพทยป์ระจ าบา้นสามารถร้องเรียนปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนและ
ปัจจยัเก้ือหนุนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได ้๔ ช่องทาง ดงัน้ี  
(๑) การประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงมีตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๓ 
เป็นกรรมการ  
(๒) การประชุมของอาจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้นกบัแพทยป์ระจ าบา้น 
(๓) แบบสอบถามแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อพฒันาการเรียนการสอน เม่ือส้ินสุดแต่ละปีการศึกษา  
(๔) แพทยป์ระจ าบา้นสามารถร้องเรียนปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นการส่วนตวัตลอด ๒๔ ชัว่โมงกบัอาจารย์
ทุกท่านท่ีเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตร อาจารยผ์ูดู้แลแพทยป์ระจ าบา้น หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาของตน 

ในส่วนของการจดัการขอ้ร้องเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นนั้น คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
จะเป็นผูพ้ิจารณาและจดัการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ของแพทยป์ระจ าบา้น ในกรณีท่ีไม่สามารถ
จดัการไดก้็จะน าเขา้สู่ท่ีประชุมอาจารยส์าขาฯ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ หรือท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อหาแนวทางร่วมกนัต่อไป  
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นอกจากน้ีแพทยป์ระจ าบา้นยงัสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการ 
การสอบและผลการสอบไดภ้ายใตก้ฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะแพทยศาสตร์ก าหนดใหมี้แบบรับรายงานขอ้คิดเห็นจากผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมไปยงัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นคุณภาพการศึกษา 
 

๗.๕ ตัวแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นแต่ละชั้นปีเป็นตวัแทนของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้าจากการเลือกโดยแพทย์
ประจ าบา้น และแต่งตั้งโดยหวัหนา้ภาควชิาฯ หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พฒันาการจดัการฝึกอบรม เป็นตวัแทนอยา่งเป็นทางการของการส่ือสารสองทางระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นและ
อาจารย ์ หวัหนา้แพทยป์ระจ าบา้นปีท่ี ๓ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งในกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
 แพทยป์ระจ าบา้นทุกภาควชิารวมกนัมีตวัแทน ๑ คนในกรรมการองคก์รแพทยข์องโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
๗.๖ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

สถาบนัฝึกอบรมจดัสภาวะการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี  
 ๗.๖.๑  ใหแ้พทยป์ระจ าบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการและการปฏิบติังานบริบาลผูป่้วยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การฝึกอบรม โดยมีเง่ือนไขเวลาการปฏิบติังานดงัน้ี 

๗.๖.๑.๑ การฝึกอบรมในเวลาราชการ การฝึกอบรมนอกเวลาราชการ จ านวนวนัลาพกัผอ่น  
ดงัก าหนดไวใ้นคู่มือแพทยป์ระจ าบา้น 
๗.๖.๑.๒ ในกรณีท่ีแพทยป์ระจ าบา้นมีการลาพกัผอ่นและการลาอ่ืนๆ เช่น ลากิจ  
ลาคลอดบุตร ลาป่วย การเกณฑท์หาร การถูกเรียกฝึกก าลงัส ารอง การศึกษาดูงานนอก
แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร อนัเป็นเหตุใหเ้วลาในการศึกษาอบรมนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของ
เวลาในการศึกษาอบรมทั้งหมด ใหท้ าการฝึกอบรมทดแทน (ค าจ ากดัความของระยะเวลาการ
ฝึกอบรมทั้งหมด คือ จ านวนวนัของการฝึกอบรมท่ีไม่ใช่วนัหยดุราชการในช่วงเวลาของการ
ฝึกอบรม) 

๗.๖.๒  สถาบนัจดัใหมี้ค่าตอบแทนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัต าแหน่งและงานท่ีไดรั้บ 
มอบหมาย 

๗.๖.๓ สถาบนัจดัสวสัดิการและสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมใหก้บัผูรั้บการฝึกอบรม ดงัน้ี  
๗.๖.๓.๑ ท่ีอยู ่ไดแ้ก่ มีหอพกัและหอ้งแพทยเ์วร  
๗.๖.๓.๒ สถานท่ีปฏิบติังานมีความปลอดภยัทางกายภาพและอาชีวอนามยั  
๗.๖.๓.๓ ดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ มีสถานท่ีออกก าลงั การตรวจสุขภาพประจ าปี มี film badge เพื่อ
การเฝ้าระวงัปริมาณรังสีท่ีไดรั้บ สวสัดิการเม่ือเจบ็ป่วยและการรักษาความลบัในกรณีปัญหา
สุขภาพจิต  

๗.๖.๔ สถาบนัมีองคก์รแพทยแ์ละมีหนา้ท่ีดูแลผลประโยชน์ของแพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงถือเป็นสมาชิก 
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ขององคก์รแพทย ์ 
 
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

หลกัสูตรมีระบบการบริหารและพฒันาอาจารยต์ั้งแต่การรับอาจารยใ์หม่ โดยมีกลไกการคดัเลือก
เพื่อใหไ้ดอ้าจารยท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสมดว้ยวธีิการท่ีโปร่งใส และมีกลไกการพฒันาอาจารยใ์หมี้ความรู้ความ
เช่ียวชาญทางสาขาวชิาเพิ่มเติม มีความกา้วหนา้ในการผลิตผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง และมีขอ้ก าหนด
ของอาจารยผ์ูส้อนเป็นไปตามเกณฑข์องราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
๘.๑ คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมในรายวชิาเฉพาะของสาขารังสีวทิยาวนิิจฉัย 
 อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรมในรายวชิาเฉพาะของสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยัเป็นแพทยซ่ึ์งไดรั้บวฒิุบตัรหรือ
หนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวทิยาวนิิจฉยัหรือรังสีวทิยา
ทัว่ไป และเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญตามระบบการตรวจดา้นภาพวนิิจฉยั (ภาคผนวกท่ี ๗) 
 
๘.๒ กลไกการสรรหาและคัดเลอืกอาจารย์ของสถาบัน 

อาจารยข์องภาควชิา/ฝ่ายรังสีวทิยา ไดม้าจากการสรรหาและคดัเลือกตามระเบียบขั้นตอนดว้ยความ
โปร่งใสตามนโยบายและแผนการคดัเลือก ตามพนัธกิจ เหตุผลความจ าเป็น เพื่อใหไ้ดอ้าจารรยท่ี์เหมาะสมและ
ตรงกบัภาระงานท่ีตอ้งการ 

ระบบการรับอาจารยใ์หม่ มีขั้นตอนเร่ิมในระดบัภาควชิา/ฝ่าย ภาควชิามีแผนอตัราก าลงัของอาจารยใ์น
หลกัสูตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในล าดบัแรกของการสรรหาและการคดัเลือกท าโดยอาจารยใ์นหน่วยยอ่ย
ของสาขาพิจารณาเห็นชอบตวับุคคลร่วมกนัแลว้ หวัหนา้หน่วยยอ่ยจึงเสนอในท่ีประชุมอาจารยส์าขารังสีวทิยา
วนิิจฉยัเพื่อพิจารณาในล าดบัถดัไป ถา้อาจารยใ์นสาขาเห็นชอบร่วมกนัแลว้ หวัหนา้สาขารังสีวทิยาวนิิจฉยัจึง
น าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารภาควชิาเพื่อพิจารณา หลงัจากนั้นหวัหนา้ภาควชิา/ฝ่ายรังสีวทิยาจะ
เสนอเร่ืองต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อ
ด าเนินการสอบและคดัเลือกตามระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรือสภากาชาดไทยต่อไป 

เกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกอาจารยข์องภาควชิา/ฝ่ายฯ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประวติั
การศึกษา และการท างาน ตลอดจนประสบการณ์วชิาชีพในสาขาท่ีภาควชิา/ฝ่ายฯ ตอ้งการ  ความรับผิดชอบ
และทศันคติในการเป็นอาจารย ์ ผลงานทางวชิาการ/ประสบการณ์ในการวจิยั ขอ้มูลจากการสอบสัมภาษณ์และ
จดหมายแนะน า  เป้าหมายและแผนงานของอาจารยส์ าหรับภาควชิา/ฝ่ายฯ  

 
๘.๓ ภาระงานของอาจารย์ผู้สอน และการพฒันาอาจารย์  

อาจารยผ์ูส้อนมีขอ้ตกลงภาระงานดา้นการเรียนการสอน การบริการ และการวจิยั อยา่งเหมาะสมกบั
ภาควชิา/ฝ่ายรังสีวทิยา เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี มีเวลาเพียงพอส าหรับการ
สอน การใหค้  าปรึกษา และการประเมินผลแพทยป์ระจ าบา้น ทั้งน้ีอาจารยผ์ูส้อนก็จะไดรั้บการประเมินการ
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ปฏิบติังานทั้งจากภาควชิา ประเมินประสิทธิผลการสอนจากแพทยป์ระจ าบา้น และประเมินโดยตวัอาจารยเ์อง 
ผลจากการประเมินนั้นจะน ามาใชใ้นการพฒันาทกัษะของอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูส้อนไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาทางดา้นวชิาการ ดา้นการเรียนการสอน และ
วจิยัจากสถาบนัและภาควชิา เช่น ทุนการศึกษาต่อเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศ การประชุมวชิาการต่างๆ การ
อบรมดา้นการเรียนการสอนและดา้นแพทยศาสตร์ศึกษา  การอบรมดา้นวิจยั 
๘.๔ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม  

สถาบนัมีจ านวนอาจารยใ์นหลกัสูตรเพียงพอในการใหก้ารฝึกอบรมทั้งในเชิงปริมาณโดยรวม และ
ปริมาณในระบบยอ่ย  

ภาควชิา/ฝ่ายรังสีวทิยามอบหมายงานใหอ้าจารยทุ์กคนมีภารกิจในการสอนแพทยป์ระจ าบา้น การสอน
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัซ่ึงผสมผสานไปกบัการบริการทางการแพทย ์นอกจากน้ียงัมีภารกิจใน
การท าวจิยัและสนบัสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย
ก าหนดสัดส่วนของงานการเรียนการสอนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๕๐ ของงานประจ า 
 

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา  

สถาบนัไดจ้ดัทรัพยากรการศึกษาในดา้นต่างๆ ส าหรับหลกัสูตร ดงัน้ี 
๙.๑ สถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับการฝึอกอบรมเพื่อการเรียนรู้มีความเพียงพอ เคร่ืองมือในการตรวจ

วนิิจฉยัและระบบเก็บขอ้มูลมีความครบถว้นและทนัสมยั มีการดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมส าหรับการใชง้านทั้ง
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั สถานท่ีมีความปลอดภยัและถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยั 

๙.๒ ปริมาณและประเภทของการตรวจและการรักษาทางรังสีวทิยาวนิิจฉยัเพื่อการฝึกภาคปฏิบติัมี
ความหลากหลายและจ านวนพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และผูป่้วยฉุกเฉิน 

๙.๓ มีแหล่งขอ้มูลทางวชิาการทั้งในรูปแบบเดิมคือหนงัสือและวารสารท่ีหลากหลายและเป็นปัจจุบนั 
และในรูปแบบใหม่ของการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีเพียงพอของภาควชิา/ฝ่ายรังสี
วทิยา ของคณะแพทยศาสตร์ และของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นสามารถเขา้ถึงไดแ้ละใช้
เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและถูกหลกัจริยธรรม  

๙.๔ มีทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยในการเรียนรู้และการปฏิบติังานทั้งในสาขาและแบบสหสาขามีความ

เพียงพอ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกเวลาราชการ ไดแ้ก่ เรียนรู้การร่วมปฏิบติังานเป็นทีมกบั

บุคคลากรในหน่วยงาน (นกัรังสีเทคนิค พยาบาล เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีระบบ PACS) และท างานร่วมกบั

บุคคลากรวชิาชีพอ่ืนในการดูแลผูป่้วยทั้งในภาวะปกติและในผูป่้วยภาวะฉุกเฉินรวมถึงหน่วยกูชี้พ และการ

ท างานร่วมกนัในงานวจิยั ไดแ้ก่ นกัสถิติและนกัวจิยัในสาขาอ่ืน รวมถึงมีทรัพยากรบุคคลทางดา้น

แพทยศาสตร์ศึกษาของคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยในการจดัท าและปรับปรุงแผนการฝึกอบรม การด าเนินการ

ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 
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๙.๕ สถาบนัมีความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอบรมอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้แพทยป์ระจ า

บา้นมีโอกาสไดเ้รียนรู้หลากหลายมากข้ึนทั้งในแนวกวา้งและแนวลึกจากการเลือกไปฝึกอบรมหรือดูงานในวิชา

เลือกเสรี 

 

๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

๑๐.๑  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
หลกัสูตรมีกระบวนการประเมินประสิทธิผลการสอนจาก 
๑๐.๑.๑ ผลการประเมินความรู้และทกัษะและเจตคติของแพทยป์ระจ าบา้นทุกรอบการหมุนเวยีน
ปฏิบติังาน ดว้ยแบบประเมิน EPA และจากการสังเกตพฤติกรรมและการโตต้อบของแพทยป์ระจ าบา้น
ในระหวา่งการสอน  
๑๐.๑.๒ การสอบถามจากแพทยป์ระจ าบา้นในระหวา่งการประชุมร่วมกนัถึงความพึงพอใจในการ
จดัการเรียนการสอนและขอ้เสนอแนะ 
๑๐.๑.๓ แพทยป์ระจ าบา้นประเมินประสิทธิผลของการสอนภายหลงัส้ินสุดแต่ละปีการศึกษา 
๑๐.๑.๔ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแพทยป์ระจ าบา้นในรายวชิานั้นๆ เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

 
๑๐.๒ การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

หลกัสูตรมีกระบวนการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชก้ลยทุธ์การสอนตามท่ีไดว้างแผนไว ้ดงัน้ี  
๑๐.๒.๑ แพทยป์ระจ าบา้นประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการสอนภายหลงัส้ินสุดแต่ละปีการศึกษา 
๑๐.๒.๒ อาจารยป์ระเมินตนเองในระบบ CU-CAS 

 
๑๐.๓ การประเมินหลกัสูตร  

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมท าโดยการรวบรวมขอ้มูลจากการประเมิน รวมทั้งจากผลส ารวจจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของบณัฑิตและผูใ้ชบ้ณัฑิต ซ่ึงท าการส ารวจเป็นประจ าทุกปี  

มีการประชุมร่วมกนัของกรรมการบริหารหลกัสูตร ตวัแทนแพทยป์ระจ าบา้น และอาจารยผ์ูส้อน เพื่อ
ประเมินหลกัสูตรเม่ือส้ินสุดการสอนในแต่ละปีการศึกษา  การประเมินมีความครอบคลุมในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

ก. พนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  
ข. ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค ์ 
ค. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร 
ง. ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม  
จ. การวดัและประเมินผล  
ฉ. พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม  
ช. ทรัพยากรทางการศึกษา  
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ซ. คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม  
ฌ. ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบสุขภาพ  
ญ. สถาบนัฝึกอบรม  
ฎ. ขอ้ควรปรับปรุง  

 
๑๑. การทบทวนและการพฒันา 

การทบทวนและการพฒันากระท าข้ึนเป็นระยะในระหวา่งปีการศึกษาและเม่ือจบปีการศึกษา และมีการ

ปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๕ ปีการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะรวบรวมผลการประเมิน ผลการวเิคราะห์ทบทวน และขอ้เสนอแนะ
เพื่อการพฒันา รายงานใหก้รรมการบริหารภาควชิารับทราบ และน ามาใชใ้นการพฒันาการบริหารหลกัสูตรใน
ปีต่อไป  

ขอ้มูลจากการประเมินหลกัสูตร การปรับกลยทุธ์ และผลลพัธ์ในแต่ละปีจะถูกน ามาพิจารณาอีกคร้ัง
หน่ึงเม่ือภาควชิาจดัใหมี้การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตร (ทุก ๕ ปีการศึกษา) ร่วมกบัขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพ
ทางสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไป และร่วมกบัความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญดา้น
แพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อทบทวนแกไ้ขขอ้บกพร่องและปรับปรุงพฒันาการฝึกอบรม/หลกัสูตรใหท้นัสมยัในทุก
ดา้น อนัไดแ้ก่ กระบวนการ โครงสร้าง เน้ือหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวดั
และการประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม  
 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

การบริหารจดัการหลกัสูตรเป็นไปตามแนวทางท่ีไดว้างไว ้โดยมีความโปร่งใสและยติุธรรม 
๑๒.๑ การบริหารจดัการหลกัสูตรสอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ เกณฑก์าร

รับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เกณฑก์ารคดัเลือกและจ านวนท่ีรับ กระบวนการฝึกอบรม การวดัและ
ประเมินผล ผลลพัธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค ์และการบริหารหลกัสูตร 

๑๒.๒ สถาบนัเป็นผูอ้อกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือหลกัฐานอยา่ง
เป็นทางการอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันั้นไดท้ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่วนวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญฯเม่ือส าเร็จและผา่นการฝึกอบรมในปีสุดทา้ยและเม่ือผา่น
การประเมินจะออกโดยแพทยสภา 

๑๒.๓ สถาบนัรับผดิชอบและมีอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม  

๑๒.๔ สถาบนัมีบุคลากรปฏิบติังานท่ีมีความเช่ียวชาญเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

๑๒.๕ สถาบนัมีการบริหารจดัการท่ีดีและใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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๑๒.๖ สถาบนัจดัใหมี้ใหมี้จ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุนดา้น
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม  
 

๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

สถาบนัไดผ้า่นการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม บนพื้นฐานของเกณฑท่ี์ชดัเจน 
และไดรั้บการรับรองจากผูมี้อ านาจคือแพทยสภาใหจ้ดัการฝึกอบรมได ้ทั้งน้ีแพทยสภาเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีใน
การอนุมติัหรือเพิกถอนการฝึกอบรมน้ีได ้

ในระหวา่งการฝึกอบรม สถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองดงัน้ี 
๑๓.๑. มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน โดยสถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้ระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน ทุก ๒ ปี  
๑๓.๒. มีการประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก โดยสถาบนัฝึกอบรมจดัใหมี้การรับการประเมิน

คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ของราชวทิยาลยัรังสีแพทยแ์ห่งประเทศไทยทุก ๕ ปี 
  


