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แผนการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

       เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

     สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา ได้จัดท าแผนการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง

คุณภาพสถาบันฝึกอบรม เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตร ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 

 

หัวข้อ 
 

วิธีการ, แนวทางปฏิบัติการ 
 

ตัวช้ีวัด 

1. การก ากับดูแลและการประเมิน  
   หลักสูตร 
     
   1.1 การก ากับดูแลหลักสูตรเป็น 
        ประจ า 
 
 

- มีคณะกรรมการด าเนินการเกณฑ์
หลักสูตรฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ภาพรวมของหลักสูตรในทุกหัวข้อ  
ปีละ 1 – 2 ครั้ง (ช่วงกลางและ-
ปลายปีการศึกษา) ตามความส าคัญ
ของแต่ละหัวข้อหรือพิจารณาเมื่อมีเหตุ
นอกเหนือวาระ 
- การพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติม
ท าได้ตามความเห็นของคณะกรรมการ 

 

- ค าสั่ง ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
ที่  1/2561 ลว. 26 มกราคม 2561 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
เรื่องการก ากับดูแลหลักสูตรตามห้วง
เวลาที่ก าหนด 
 
 
 
-บันทึกการประชุมกรณีมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมหลักสูตร 

     1.2 กลไกส าหรับการประเมิน  
          หลักสูตรและน าไปใช้จริง 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการโดยใช้ข้อมูลที่
ได้รับจาการประเมินหรือการแสดง
ความคิดเห็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร น ามาประเมินความ
น่าเชื่อถือและความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
ต่าง ๆ ของหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
ความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ได้จริง 
- กรณีท่ีประชุมมีความเห็นว่าต้องมีผู้
ประเมินอ่ืนร่วมพิจารณา เช่น ผู้ที่มี
ความสามารถด้านแพทย์ศาสตร์  
รักษาและส่งเรื่องเพ่ือพิจารณาและน า
ความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาในที่
ประชุมฯ ต่อไป 
 

- บันทึกการประชุมในเรื่องการน า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
หลักสูตรมาพิจารณาและน ามาเป็นมติ
ที่ประชุมในการน าไปใช้จริง 
 
 
 
- มีหลักการติดต่อขอความเห็นจาก   
ผู้ประเมินอื่นร่วมพิจารณา 
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หัวข้อ 
 

วิธีการ, แนวทางปฏิบัติการ 
 

ตัวช้ีวัด 

          1.2.1 ผลลัพธ์ของแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร 
 
     
 
 
          1.2.2 แผนการฝึกอบรม    
(ทุกหัวข้อ) 
 
 
 
 

- ติดตามควบคุมและประเมินผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นระยะในทุกรอบการ
ปฏิบัติงาน (Rotation) เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสมรรถนะหลักทั้ง 6 
ด้าน ตาม EPA, Milestones 
 
- ก ากับดูแลให้การฝึกอบรมเป็นไปตาม
แผนฯ  
- กรณีมีปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินตาม
แผนได้ในหัวข้อใดก็ตาม ต้องน าเข้าที่
ประชุมฯ เพื่อหาสาเหตุและด าเนินการ
แก้ไขท่ีเหมาะสม 
- ประเมิน, ปรับเปลี่ยนแผนการ
ฝึกอบรมในกรณีที่คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควรตามความเหมาะสมหรือ
กรณีราชวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลง
แผนการฝึกอบรมฯ 

- ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จากทุกรอบการปฏิบัติงาน ตามแบบ
ประเมินทั้งหมด 
- บันทึกการประชุม ในเรื่องการน าผล
การประเมินเข้ามาพิจารณาและมติในที่
ประชุม 
- บันทึกการประชุม, ความเห็นและ
ข้อสรุป เกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม 
 
 
 
 
- หลักฐานที่ท าให้มีการปรับเปลี่ยน
แผนการฝึกอบรมในหัวข้อนั้น ๆ 

     1.3 พันธกิจ ผลการฝึกอบรมที่พีง
ประสงค์, การวัดและประเมินผล, 
ทรัพยากรทางการศึกษา 
               1.3.1 พันธกิจ 
           
 
 
               
 
 
                1.3.2 ผลการฝึกอบรม,  
การวัดและประเมินผล          
                1.3.3 ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 
 

 
 
 
- พันธกิจได้รับการเผยแพร่โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และจะ
พิจารณาในการประชุมปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือทบทวนความเหมาะสม และหากมี
การเปลี่ยนแปลงพันธกิจจะต้องมี
บันทึกตามความเห็นสมควรจาก
คณะกรรมการ 
- ด าเนินการตามข้อ 1.2.2  
 
- ด าเนินการบันทึกสถิติผู้ป่วย, จ านวน
อาจารย์ประจ าปี และเผยแพร่ทาง 
https://med.mahidol.ac.th/radiology/th/content/122
02017-radiation-oncology-th 

- กรณีมีแผนการรับบุคลากรด้าน
การศึกษาเพ่ิมเติม จะต้องด าเนินการ 

 
 
 
- บันทึกการประชุมเรื่องพันธกิจ 
- หลักฐานที่ท าให้มีการปรับเปลี่ยน          
พันธกิจ 
 
 
 
 
- ด าเนินการตามข้อ 1.2.2  
 
- สถิติผู้ป่วยและประชาวิจารณ์เผยแพร่
ทาง Website 
https://med.mahidol.ac.th/radiology/th/content/12202
017-radiation-oncology-th 
- แสดงหลักฐานและเหตุผลในการรับ
บุคลากรด้านการศึกษาเพ่ิมเติม  
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หัวข้อ 
 

วิธีการ, แนวทางปฏิบัติการ 
 

ตัวช้ีวัด 

 ตามหลักเกณฑ์คณะฯ, มหาวิทยาลัยฯ  
- ปรับปรุง, เพิ่มเติมศักยภาพ, ทดแทน
เครื่องมือและอุปกรณ์, ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นทรัพยากรทา
การศึกษา ตามวงรอบและความ
เหมาะสม 

 
- แสดงหลักฐานกการปรับปรุง, เพ่ิมเติม
ศักยภาพ, ทดแทนฯตามวงรอบ 

    1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
การรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
และความต้องการของระบบสุขภาพ 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านระบบ
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข             
ปีละ 1 ครั้ง ในด้านที่เก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาฯ เพ่ือให้มั่นใจว่านโยบาย
การรับสมัครฯ จะเป็นไปตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพ 
- มีนโยบายพิจารณาหลักฐานการรับ
ทุนจากตน้สังกัดของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการ
ฝึกอบรมได้กลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่
เป็นความต้องการของระบบสุขภาพ 
- มีนโยบายพิจารณา ประสบการณ์
การท างานของผู้สมัครฯ ในด้าน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่
ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพของ
กระทรวงฯ มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม
มากขึ้น 

- รายละเอียดนโยบายการรับสมัครผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ที่ได้รับการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
ระบบสุขภาพฯ 
 
 
- จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่มีหลักฐาน
การรับทุนจากต้นสังกัด 
 
 
 
- บันทึกคณะกรรมการผู้ด าเนินการ
คัดเลือกฯ ในการพิจารณาคุณสมบัตร
ผู้สมัครฯ 

   1.5 ขั้นตอนการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

คณะกรรมการก ากับดูแลขั้นตอนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
1.5.1. ประชุมร่วมกันในการประเมิน
หลักสูตรในทุกหัวข้อและมีความเห็น
ร่วมกันที่จะน าไปปฏิบัติได้จริง 
1.5.2. เผยแพร่หลักสูตรใน Website 
https://med.mahidol.ac.th/radiology/th/content/122

02017-radiation-oncology-th เพ่ือให้ผู้ต้องการ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สนใจ 

 
 
 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
เรื่อง การประเมินหลักสูตร 
 
- การเผยแพร่หลักสูตรใน Website 
และผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านขั้นตอนการ
สมัครตามที่ระบุ 
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หัวข้อ 
 

วิธีการ, แนวทางปฏิบัติการ 
 

ตัวช้ีวัด 
 รับทราบ และด าเนินการตามขั้นตอนที่

ระบุ 
1.5.3 ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการ
ประเมินระหว่างการฝึกอบรม เป็นระยะ 
ตามท่ีหลักสูตรระบุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ประกาศ 
1.5.4 ทบทวนพิจารณาหลักสูตรทุกปี
การศึกษาตามหัวข้อ 1.1  

 
 
- ผลการประเมินและน าเข้าพิจาราณา
ในที่ประชุมฯ 
 
 
-ตามหัวข้อ 1.1 

     1.6 วธิีการวัดและประเมินผล - คณะกรรมการก ากับดูแลการประเมิน 
(Formative and Summative 
evaluation) ให้เป็นไปตามกลไกลทีร่ะบุ
ไว้ในหลักสูตรตามปีการศึกษาในระหว่าง
การฝึกอบรม และและรวมถึงการประชุม
เพ่ือทบทวน  ตามความเหมาะสมของการ
ประเมินทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตาม Milestone  
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ความเห็นเรื่อง
การประเมินร่วมด้วยในสิ้นปีการศึกษา 
- การวัดและประเมินผลเพ่ือวุฒิบัตร 
จะต้องได้รับการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ของราช
วิทยาลัยฯ 

- รายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินฯ รวมถึงการน าความเห็นผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมาร่วมพิจารณา 
- หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้บันทึก
เหตุผลและข้อสรุปในการประชุมฯ 

     1.7 พัฒนาการของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

- คณะกรรมการ ก ากับดูแลความ
เหมาะสมของหลักสูตร ให้เป็นไปตาม 
EPA และ Milestone เพ่ือตรวจสอบ
พัฒนาการฯ ให้เป็นไปตามห้วงเวลา 
- ทุกปลายปีการศึกษา คณะกรรมการจะ
น า EPA และ Milestone มาพิจารณา
ความเหมาะสมร่วมกับ การประเมิน
พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่
สอดคล้องกับ EPA และ Milestone 

-รายการงานประชุมเกี่ยวพิจารณา 
EPA, Milestone และพัฒนาการของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับพิจารณา
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- หากมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง 
ให้บันทึกเหตุผลและข้อสรุปในการ
ประชุมฯ 
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หัวข้อ 
 

วิธีการ, แนวทางปฏิบัติการ 
 

ตัวช้ีวัด 

     1.8 คุณสมบัติผู้ให้การฝึกอบรม - การประเมินผู้ให้การฝึกอบรมตามกรอบ 
Performance Agreement (PA) 2 ครั้ง/ 
1 ปี 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินคุณสมบัติ
ผู้ให้การฝึกอบรมทุกวงรอบการปฏิบัติงาน 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการพัฒนา
การศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาชีพ หรือ
แพทยศาสตร์ศึกษา 

- ผลการประเมิน PA 
 
 
- ผลการประเมินจากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 
- รายงานการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่อง
ของผู้ให้การฝึกอบรม 

     1.9 ข้อควรปรับปรุง - คณะกรรมการฯ น าผลการประเมินใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มา
พิจารณาปรับปรุง และสร้างโอกาสพัฒนา 
ตามการด าเนินการในข้อ 1.1 – 1.8 

- ผลการประชุมฯ และด าเนินการตาม
ข้อ 1.1 – 1.8 

     1.10 ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าผลจาก
การประเมินการฝึกอบรม จะส่งผล
ต่อการพัฒนาหลักสูตร 
     1.11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมี
ส่วนร่วมในการประเมินการฝึกอบรม 

- คณะกรรมการฯ, ผู้ให้การอบรม, ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมตามข้อ 1.1 
– 1.10 
- หลักสูตร และผลการปนระเมินฯ ในแต่
ละปีการศึกษา เผยแพร่ให้สถาบัน
ฝึกอบรม, ราชวิทยาลัย, ผู้ใชบ้ัณฑิต ได้รับ
ทราบ 
- หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมี
ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าให้น าเสนอ
และพิจารณาร่วมกันการประชุม
คณะกรรมการฯ 

- ผลการด าเนินงานตามข้อ 1.1 – 1.10 
 
 
- หลักฐานการส่งหลักสูตร และผลการ
ประเมินให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอ่ืนๆ 
รับทราบ พร้อมหลักฐานกรณีมี
ข้อเสนอแนะและน าเสนอ
คณะกรรมการฯ 

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับจาก
อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

- คณะกรรมการก าหนดแบบสอบถาม 
เพ่ือการประเมินหลักสูตรให้กับอาจารย์, ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ใช้บัณฑิตตาม
แนวทางก ากับดูแล และประเมินหลักสูตร
ในข้อ 1 แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มาพิจารณา
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่เหมาะสมต่อไป  

- แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร 
- การตอบกลับการประเมินฯ 
- การพิจารณาความคิดเห็นจากการ
ตอบกลับการประเมินฯ ในที่ประชุม 
- ผลลัพธ์ที่ได้น ามาพิจารณาในที่
ประชุม 
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หัวข้อ 
 

วิธีการ, แนวทางปฏิบัติการ 
 

ตัวช้ีวัด 
3. ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
แพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

- จัดส่งแบบประเมินความสามารถของ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมให้ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ส าเร็จการฝึกอบรมแสดงความ
คิดเห็นตาม Competency based 
พร้อมน าผลลัพธ์ที่ได้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการต่อไป 

- การจัดส่งแบบประเมิน และการตอบ
รับจากผู้ใช้บัณฑิตและแพทย์ผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรม 
- ผลลัพธ์จากการน าแบบประเมินฯ มา
ปรึกษาหารือในคณะกรรมการฯ 
- กรณีมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขหลักสูตร
จากผลการประเมิน ต้องมีบันทึกพร้อม
หลักการและเหตุผล 

4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก 

- ด าเนินการตามข้อ 1.11 - ตามข้อ 1.11 

5. การรับรองหลักสูตร/การฝึกอบรม - คณะกรรมการฯ ก าหนดหลักสูตรฯ ที่
มีเกณฑ์และการประเมินฯ ที่ชัดเจนใน
รายละเอียด พร้อมให้ราชวิทยาลัยฯ, 
แพทยสภาตรวจสอบในการพิจารณา
รับรอง หลักสูตรฯ ตามวงรอบ 

- หลักสูตรฯ ที่มีการรับรองไดัมีการ
เผยแพร่ 
- การตรวจสอบจากคณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมายจากตามวงรอบจาก
ราชวิทยาลัยฯ, แพทยสภา พร้อม
ผลลัพธ์ 
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