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เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน  
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย   
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

๑. ชื่อหลักสูตร  

(ภาษาไทย) 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒบิัตรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

(ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Diagnostic Radiology 
  

๒. ชื่อวุฒิบัตร  
ชื่อเต็ม  

(ภาษาไทย) 
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Diagnostic Radiology 
  

ชื่อย่อ  
(ภาษาไทย) ว.ว. รังสีวิทยาวินิจฉัย 

(ภาษาอังกฤษ) Dip. Thai Board of Diagnostic Radiology 
  

 
๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

๔. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
 หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ได้ก าหนดพันธกิจหลักสูตรของการฝึกอบรม สาขาวิชารังสีวิทยา
วินิจฉัยโดยอาศัยข้อมูลบริบทต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ และ
คณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลจาก
ระบบสุขภาพของประเทศ รวบรวมประชุมสรุปกันได้ดังนี้ (ภาคผนวก  2 ท่ีมาพันธกิจ)  

พันธกิจของหลักสูตรฯ “เพื่อฝึกอบรมและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล  
โดยฝึกอบรมวิชารังสีวิทยา ให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติท่ีครอบคลุมงานทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
มีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและสามารถให้ค าแนะน าถ่ายทอด
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ความรู้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้าน
การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ เกิดทักษะการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การบริหารจัดการ 
ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ กระบวนการคุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติท่ีดี ต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ต่อการบริการทางรังสีวิทยา” 
 หลักสูตรฯ รองรับการผลิตรังสีแพทย์ ท้ังแบบแผน ก และแผน ข บัณฑิตแห่งคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการฝึกฝนตามปรัชญา ท่ีว่า “อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” บัณฑิตท้ังหลายย่อม
ฝึกตน บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครอง
ตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม ฝึกฝนให้คิดค้นนวัตกรรม ผู้เรียนจะได้บรูณาการ
การเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้ครบตามสมรรถนะหลักท้ังหกด้าน โดยอาศัยการเรียนรู้ผ่าน 
practice based learning และกระตุ้น ให้ผู ้เ ร ียนเกิดความรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง (self-
directed learning) ภายใต้การก ากับดูแล ประเมิน แนะน า feed back อย่างเป็นระบบ พัฒนาตนเอง
ไปสู่ความเป็นนักวิชาการหรือผู้ช านาญการ (ในสาขารังสีวิทยา) หรือมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางระบบ
สุขภาพในอนาคต หลังจบการฝึกอบรม 
 
๕. ผลลัพธ์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 

แพทย์ที ่จบการฝ ึกอบรมเป ็นแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องมีค ุณสมบัต ิและความรู ้ความสามารถ ( intended learning outcomes / 
milestones)  ตามสมรรถนะหลักครอบคลุมประเด็น ท้ัง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 
ก. มีทักษะในการให้ค าปรึกษาและแนะน า (Consultation and recommendation) เกีย่วกับ

การตรวจด้วยทางภาพ การท าหัตถการ และการรักษาทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ในภาวะหรือ
โรคท่ีหลากหลายให้แก่แพทย์สาขาอื่นได้อย่างเหมาะสมกับข้อบ่งช้ีของโรค โดยยึดถือ
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื ้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเส่ียงและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 

ข.   มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีที่ท า
การตรวจด้วยทางภาพทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ที่มีการใช้ contrast agent การท า
หัตถการและวธิีการรักษาทางรังสีวิทยาวินจิฉัย 

ค.   มีทักษะในการเตรียมและดูแลผู้ป่วยที่มารับการตรวจวินิจฉัยการท าหัตถการและ 
วิธีการรักษาทางรงัสีวิทยาวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสม 

ง. มีทักษะในการตรวจพบภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจวินิจฉัยการท า
หัตถการและวิธีก ารรักษาทางรังสีว ิทยาวินิจฉัยและสามารถให้การดูแลรักษา
เบ้ืองต้นได้อย่างเหมาะสม 
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  ๕.๒  ความรู้ทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยในทุกระบบของร่างกายทั้งในภาวะท่ีไม่รีบด่วนและใน  
         ภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤต(Medical knowledge and technical skill) 

ก. มีความรู้พื ้น ฐานทางวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ที ่สามารถประยุกต์ใช้กับการอ่าน
วิเคราะห์ และรายงานผลภาพวินิจฉัยทางรังสี 

ข.   มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเช่ียวชาญในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 
๕.๓ การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ(Practice-based  learning 

and improvement) 
ก. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ 
ข. ด าเนินการวจัิยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ 
ค. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้ 

๕.๔  ทักษะปฏิสัมพนัธ์และการสื่อสาร(Interpersonal and communication skills) 
ก.  สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเมตตาเคารพการ  

ตัดสินใจและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  ได้แก่ 
 i.  การส่ือสารเกี่ยวกับวิธีการตรวจทางรังสีวิทยาวนิิจฉัย 

 ii.  การขอใบแสดงความยินยอม 
iii.  การส่ือสารเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

ข.   ส่ือสารให้ข้อมูลโดยการรายงานผลตรวจเป็นเอกสาร (reports) หรือด้วยวาจากับทีม
ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค.   น าเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ 
จ. เป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าทางรังสีวิทยาวินิจฉัยแก่แพทย์ นิสิตนักศึกษา

แพทย์และบุคลากรอื่น 
ฉ.   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานกับผู้ร่วมงานทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๕  มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) แสดงให้เห็นถึง 
                  พฤติกรรมแห่งวิชาชีพท่ีดีของแพทย์ดังนี ้

ก.   มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย  ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
ชุมชน 

ข.   มี ทักษะด้านท่ีไม่ ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหาร จัดการ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

ค.   มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(continuing professional development) 

ง. มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและมีเจตคติท่ีจะใช้วิชารังสีวิทยาวินิจฉัยให้เป็นประโยชน์แก่
ประเทศ 
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จ. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
ฉ.   ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
ช.   เคารพสิทธิผู้ป่วย  
ซ.   ความสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ 

 ๕.๖  การปฏิบัติงานตามระบบ(System-based practice) 
ก.  ความรู้ ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีวิทยา ได้แก่ 

i.  กระบวนการในการก ากับดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี (radiation safety) ท้ังต่อ
ผู้ป่วยและบุคลากร 

ii.  การรายงานอุบัติการณ์ของความเส่ียง 
iii. กระบวนการในการก ากับดูแล และการใช้เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางด้านรังสี

วิทยาวินิจฉัย 
ข.  ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ 
ค.  มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ง.  ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถ

ปรับเปล่ียนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
๖. แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 3, 4, 5, 6 และ 7) 

๖.๑  วิธีการให้การฝึกอบรม  
  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการฝึกอบรมให้แพทย์
ประจ าบ้าน (แผน ก) และแพทย์ใช้ทุน (แผน ข) ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์ของ
แผนการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ร่วมไปกับการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การ
ปฏิบัติเป็นฐาน (practice-based training) มีส่วนร่วมในการบริบาลและรับผิดชอบผู้ป่วย ค านึงถึงศักยภาพ
และการเรียนรู้ของแพทย์ประจ าบ้าน (trainee-centered) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ บูรณา
การการฝึกอบรมกับงานบริบาลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยระบุวิธีการฝึกอบรมและเป้าประสงค์หลักในแต่ละ
ช่วงหรือช้ันปี (milestone) และระดับสมรรถนะการเรียนรู้ ๖ ด้าน (competency) ของการฝึกอบรม มีการ
ติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแล (supervision) และให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) แกแ่พทย์ประจ าบ้าน เพื่อให้
พัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ (อ้างอิงตาม Entrustable Professional Activity และ Milestone) 
(ภาคผนวก 3 และ 4) 
  Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ได้ก าหนดให้มี ๑๐ ข้อดัง
ตารางท่ี ๑ และ ความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ๖ ด้าน ดังแสดงในตารางท่ี ๒ 
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ตารางที่ ๑ Entrustable professional activity (EPA) ทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 
EPA ๑ Collaborates as a member of an interprofessional team 
EPA ๒ Triages and protocols exams 
EPA ๓ Interprets examinations and prioritizes a differential diagnosis 
EPA ๔ Communicates diagnostic imaging findings 
EPA ๕ Recommends appropriate nextsteps 
EPA ๖ Obtains informed consent and performs diagnostic/ interventional procedures 
EPA ๗ Manages patients undergoing imaging and procedures 
EPA ๘ Formulates clinical questions and retrieves evidence to advance patient care 
EPA ๙ Behaves professionally 
EPA ๑๐ Contributes to a culture of safety and improvement 

 
 
ตารางที่ ๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง EPA และ competency ๖ ด้าน 

 
 
 
วิธีการฝึกอบรม 

๖.๑.๑ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม Competency ทั้ง ๖ ด้านดังนี้ 
         (ภาคผนวก 3, 4, 5 และ 7)     
๑) ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care) 

  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตารางการฝึกอบรมให้
แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) และแพทย์ใช้ทุน (แผน ข) มีความรับผิดชอบได้ตามความเหมาะสม มีการเรียนรู้
ประสบการณ์และฝึกปฏิบัติงานหมุนเวียนตามระบบต่างๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดย
กระจายการเรียนรู้ประสบการณ์ให้หลากหลายและครอบคลุม จากพื้นฐานและค่อยๆเพิ่มระดับความซับซ้อน
มากขึ้น เมื่อฝึกอบรมในช้ันปีท่ีสูงขึ้นตามแผนการสอนของแต่ละระบบ โดยมีอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
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ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้ครอบคลุมเนื้อหาหลัก และจัดระดับความซับซ้อน (ภาคผนวก ๓ และ
ภาคผนวก ๔) ดังต่อไปนี้ 

ก. ในช่วงที่ ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน 
i.  มีการเรียนรู้และฝึกทักษะในการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการตรวจทางด้าน

รังสีวิทยาวินิจฉัยในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้ในระดับท่ีไม่ซับซ้อน 
ii.  มีการเรียนรู้และเลือกใช้ contrast agent ในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การก ากับดูแล

ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
iii.   มีทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจและการท าหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัย 

  ข.  ในช่วงที่ ๒ ของการฝึกอบรม (๑๓- ๒๔ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน 
 i. มีทักษะในด้านการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการตรวจทางด้านรังสีวิทยา

วินิจฉัย ในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้ในระดับท่ีไม่ซับซ้อน ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์
ผู้ให้การฝึกอบรม 

 ii. ให้ค าแนะน าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉัย ในกลุ่มโรคท่ีไม่ซับซ้อน
ต่อแพทย์เจ้าของไข้ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 iii. ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางรังสีวิทยา
วินิจฉัย และสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือ และ/หรือ ให้การดูแลรักษาเบ้ืองต้น
ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การ
ฝึกอบรมหรือด้วยตนเอง 

 ค.  ในช่วงที่ ๓ ของการฝึกอบรม (หลังจาก ๒๔ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน 
i.  มีทักษะในด้านการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการตรวจทางด้านรังสีวิทยา

วินิจฉัยในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้ในระดับท่ีซับซ้อนได้ด้วยตนเอง หรือภายใต้การก ากับดูแล
ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 ii.   ให้ค าแนะน าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมทางรังสีวิทยาวินิจฉัยต่อแพทย์เจ้าของไข้ได้
ด้วยตนเองหรือภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 iii. ตระหนักถึงปัญหาและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจทางรังสีวิทยา
วินิจฉัย และสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ได้ด้วยตนเอง หรือปรึกษาขอความช่วยเหลือแพทย์สาขาท่ีเกี่ยวข้องต่อไปได้อย่าง
ถูกต้อง 

๒)  ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการน าไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical knowledge and technical skills) 

 ก.  ในช่วงที่ ๑ ของการฝึกอบรม (๐-๑๒ เดือน) ให้แพทย์ประจ าบ้าน 
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i. มีการเรียนรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานประยุกต์ (applied basic 
medical science), medical radiation physics, radiobiology, radiation 
safety และการบูรณาการท่ัวไปทางการแพทย์ 

ii.    มีการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางรังสีวิทยาวินิจฉัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
thoracic imaging, cardiovascular imaging, abdominal (gastrointestinal, 
hepatobiliary and genitourinary) imaging, breast imaging, 
musculoskeletal imaging, neuroimaging, head and neck imaging, 
pediatric imaging, emergency imaging และรังสีร่วมรักษา 

iii.   มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ ท า
การตรวจ และรายงานผลภาพเอกซเรย์ท่ัวไป การตรวจ fluoroscopy อัลตราซาวด์ 
และการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้ในระดับท่ีไม่ซับซ้อน ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 ข.  ในช่วงที่ ๒ ของการฝึกอบรม (๑๒-๒๔ เดือน) ใหแ้พทยป์ระจ าบ้าน 
i.   มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ การ

ตรวจและรายงานผลภาพเอกซเรย์ท่ัวไป การตรวจ fluoroscopy การตรวจอัลตรา
ซาวด์ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจเอ็มอาร์ไอ ในกลุ่มโรคท่ีต้องรู้
และควรรู้ท่ีส าคัญในระดับท่ีไม่ซับซ้อนเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ii.  มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะและมีส่วนช่วยในการตรวจและรายงานผลหัตถการทางรังสี
ร่วมรักษา ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 ค.  ในช่วงที่ ๓ ของการฝึกอบรม (หลังจาก ๒๔ เดือน) ให้แพทยป์ระจ าบ้าน 
  i. มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะ สามารถเลือก imaging protocol ควบคุมวิธีการตรวจ ท า

การตรวจ และรายงานผลภาพเอกซเรย์ท่ัวไป การตรวจ fluoroscopy การตรวจอัล
ตราซาวด์ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจเอ็มอาร์ไอในกลุ่มโรคใน
ระบบต่างๆ ท่ีต้องรู้และควรรู้ท่ีส าคัญในระดับท่ีไม่ซับซ้อนและซับซ้อน ได้อย่าง
เหมาะสมด้วยตนเอง หรือภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

ii. มีการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และสามารถท าการตรวจ และรายงานผลหัตถการทางรังสี
ร่วมรักษาได้ด้วยตัวเอง ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 ง.  ให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมทาง
วิชาการของหน่วยรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่าง
สม่ าเสมอ อาทิ lectures, topics, journal club, interesting cases, interdepartmental conferences, 
clinicopathology and radiology conferences, morbidity/mortality conferences เป็นต้น  
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๓)  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and 
improvement) จัดให้แพทย์ประจ าบ้านทุกช้ันปี 

ก.  ได้รับการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เกี่ยวกับ 
contrast agent, radiation safety, MR safety และการ sedation 

ข.  ได้รับการพัฒนาแผนการเรียนรู้ การประเมิน และการปรับปรุงการเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก 
การสะท้อนตนเองและการสะท้อนกลับจากหลักสูตร 

ค.  สามารถท างานวิจัยทางการแพทย์ได้ โดยเป็นงานวิจัยท่ีได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองใน
รูปแบบ original research ท่ีมีการเก็บข้อมูลแบบ retrospective, prospective หรือ 
cross-sectional study ท่ีมีการกล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบ
วิธีการศึกษาวิจัย ผลงานวิจัย การวิเคราะห์ วิจารณ์ และการสรุปผล ภายใต้การก ากับดูแล
ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 ๔)  ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร ( Interpersonal and communication skills) จัดให้
แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี 

 ก.  เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสาร 
ข.  ฝึกทักษะในการขอความยินยอมในการตรวจทางรังสีและการฉีด contrast agent จาก  

ผู้ป่วยหรือญาติสายตรง 
ค.  ฝึกทักษะการส่ือสารในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแจ้งข่าวร้าย การจัดการเมื่อเกิด 

ข้อผิดพลาด เป็นต้น 
 ง.  ปฏิบัติงานสอนแพทย์ประจ าบ้านรุ่นน้อง 

จ.  น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยและภาพวินิจฉัย แปลผลและวินิจฉัยแยกโรคในกิจกรรมวิชาการ เช่น  
interdepartmental conference, interesting case เป็นต้น 

 ฉ. สามารถเขียนรายงานผลตรวจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง 
 ๕) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) จัดให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นปี 

ก. เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชา กิจกรรมแพทยศาสตร์ศึกษาต่อเนื่อง 
และกิจกรรมท่ีให้ความรู้ทางด้านบูรณาการท่ัวไปทางการแพทย์ 

ข. พัฒนาตนเองให้มีเจตคติท่ีดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โดยเข้าอบรม counselling 
และ non-technical skills 

ค. มีการเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการแพทย์และสิทธิผู้ป่วย 
 ๖) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice) จัดให้แพทย์ประจ าบ้านทุกชั้นป ี

ก. มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพทางรังสีวิทยา การรายงานอุบัติการณ์ของ    
    ความเส่ียงทางรังสี การดูแลและการใช้เครื่องมือด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย และค่าตรวจทาง  
    รังสีท่ีพบบ่อย 
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ข. เรียนรู้ระบบคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีครอบคลุมเรื่องกระบวนการคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ปว่ย ชดเชยการรักษา รวมทั้งระบบประกันสุขภาพของชาติ  

 
๖.๑.๒ การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงาน 

๖.๑.๒.๑ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด 
  ตารางการเรียนรู้ประสบการณ์ให้แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) แพทย์ใช้ทุน (แผน ข) มี 
  การหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในระบบต่างๆ รวมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๖  
  เดือน (๑๒๔ สัปดาห์) ดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก 5) 

 
 

 
 โดยการหมุนเวียนศึกษาและปฏิบัติงานในระบบต่างๆ นี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 การเรียนรู้ด้าน Emergency imaging ได้สอดแทรกในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอด
ระยะเวลาการฝึกอบรม การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ภายในหน่วยรังสีวินิจฉัย
และ Interdepartmental conference 

ระบบ ระยะเวลา(เดือน) 
Thoracic imaging ๓ 
Cardiovascular imaging ๔ 

(Doppler US:๑) 
Abdominal imaging 
(gastrointestinal, hepatobiliary และ 
genitourinary imaging) 

๑๐ 
(GI & GU: ๖) 

(ultrasound: ๓) 
(OB-GYN: ๑) 

Musculoskeletal imaging ๓ 
Neuroradiology and head-neck imaging 
Interventional neuroradiology 

๔ 

Interventional radiology ๒ 
Pediatric imaging ๓ 
Breast imaging ๒ 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ๒ 
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ๑ 
Elective* ๒ 
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 *ส่วนการเรียนรู้ช่วง elective ได้เปิดโอกาสให้แพทย์ประจ าบ้านสามารถเลือกไปหมุนเวียนฝึกอบรม
ในสถาบันการศึกษาอื่นและ/หรือโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข ท้ังโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลต้น
สังกัดได้อิสระ ตามความสนใจของแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในบริบทท่ีต่างกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทาง
วิชาการท่ีก้าวหน้า เพื่อความรู้ความเข้าใจในการท างานในระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาลศูนย์ หรือ 
โรงพยาบาลต้นสังกัด นั้น ๆ โดยถ้าเลือกไปฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลต้นสังกัดจะไปได้ไม่เกิน
สองสัปดาห์ 
 

๖.๑.๒.๒ ด้านอื่นๆ อาทิ พยาธิวิทยา oncologic imaging การท าวิจัย เป็นต้น  
การเรียนรู้ในด้านพยาธิวิทยาและ oncologic imaging ได้สอดแทรกในการปฏิบัติงานในแต่ละ

ระบบ การสัมมนาวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการภายในภาควิชา ระหว่างภาควิชาและสหสาขาวิชาชีพ 
(multidisciplinary conference) 

การเรียนรู้ ในด้านการท าวิ จัย แพทย์ทางเลือก Radiobiology, Medical radiation physics, 
Radiation safety, รวมถึง Hospital accreditation ได้มีการจัดอบรมให้แพทย์ประจ าบ้านทุกปี โดยคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
 
๖.๒ เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 3 และ 4) 

๖ .๒ .๑  ความ รู้พื ้นฐานของรังส ีวิทยาวินิจฉัยรวมถึง basic anatomy ของระบบต่างๆท่ี 
เกีย่วข้อง   

๖.๒.๒  โรคหรือภาวะของผู้ป่วยของระบบต่างๆที่ส าคัญ แบ่งเป็น 
ระดับท่ี ๑ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีมีความส าคัญและพบบ่อย ซึ่งแพทย์ประจ าบ้าน

ต้องสามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง 
ระดับท่ี ๒ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดที่พบน้อยกว่าระดับ๑ และมีความส าคัญ ซึ่ง

แพทย์ประจ าบ้านควรตรวจวินิจฉัยได้ ภายใต้การแนะน าหรือการควบคุมของอาจารย์ 
ระดับท่ี ๓ สามารถตรวจวินิจฉัยโรคชนิดท่ีซับซ้อน ซึ่งแพทย์ประจ าบ้านอาจตรวจวินิจฉัย

ได้หรือสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือจากการฟังบรรยาย และภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้โรคในระดับนี้อย่างพอเพียง 

๖.๒.๓  การตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยาวินิจฉัยที่ส าคัญ แบ่งเป็น 
ระดับที่ ๑ การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านต้องปฏิบัติได้ ภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญ 
ระดับที่ ๒ การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านควรปฏิบัติได้ ภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญ 
ระดับที่ ๓ การตรวจหรือหัตถการท่ีแพทย์ประจ าบ้านอาจปฏิบัติได้ ช่วยปฏิบัติ หรือได้เห็น 

ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญ 
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๖.๒.๔ ความรู้ด้านบูรณาการ 
๖.๒.๔.๑ Interpersonal and communication skill 

i.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
ii. ปัจจัยท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 
iii. การส่ือสารกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน 

       iv. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ร่วมงาน 
 
  ๖.๒.๔.๒ Professionalism 

i. การบริบาลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered care) 
1)  การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก 
2)  การรักษาความน่าเช่ือถือแก่ผู้ป่วยและสังคม 

- การรักษามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้ดีและปลอดภัย 
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วยและญาติ 

      - ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไว้ก่อน 
ii.  พฤตินิสัย 
1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 
2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

๖.๒.๔.๓ จริยธรรมทางการแพทย์ (Medical ethics) 
1) การหลีกเล่ียงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัท

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งรับฟังความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ป่วยไม่

เห็นด้วยกับการรักษาหรือปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผู้ป่วยร้องขอตามสิทธิ 
ในกรณีท่ีผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้ 

3) การปฏิบัติในกรณีท่ีผู้ป่วยร้องขอการรักษาท่ีไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย 
4) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย 
5) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง 

๖.๒.๔.๔ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1) การก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง 
2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเช่ือถือได้ด้วยตนเอง 
3) การประยุกต์ความรู้ท่ีค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู ้
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7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตนักศึกษา ผู้ป่วยและ
ญาติ 

๖.๒.๔.๕  System-based practice 
1)  เข้าใจระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ 
2)  เข้าใจระบบประกนัสุขภาพ เช่น ระบบประกนัสุขภาพ ระบบประกนัสังคม ระบบ

สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกนัชีวิต เป็นต้น 
3) มีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ และกระบวนการ hospital accreditation  
4) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา 
5)  เข้าใจcost consciousness medicine  
6)  เข้าใจความรู้กฎหมายทางการแพทย์ 
7)  เข้าใจนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น องค์การอาหาร และยาบัญชียาหลัก

แห่งชาติ เป็นต้น 
๖.๒.๔.๖ Practice-based learning 

1)   ทักษะและจริยธรรมในการวิจัย 
 2)   ทักษะการดูแลผู้ป่วยแบบท่ีมีสหวิชาชีพ 
 3)   เรียนรู้การลงรหัสโรค และรหสัหัตถการ 
4)   มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
5)   การประเมินความพอใจของผู้ป่วย 
6)   การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงานโรงพยาบาล/ สถาบัน  
      ราชวิทยาลัย เป็นต้น 

 
๖.๓  การท าวิจัย 

๖.๓.๑ การท างานวิจัยเพื่อวุฒบิัตรฯ สาขารงัสีวิทยาวินิจฉัย 
๖.๓.๑.๑ ขั้นตอนการท างานวิจัย แพทย์ประจ าบ้าน (แผน ก) และแพทย์ใช้ทุน (แผน 
ข ) ต้อ งท า ง า น ว ิจ ัย  ได ้แก ่ ง านว ิจ ัยแบบ retrospective, prospective ห ร ื อ  cross 
sectional อย่ า ง น้ อ ย ๑ เรื ่อง ห รือ ท า systematic review หรือ meta-analysis ๑ เรื่อง 
ในระหว่างการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก งานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อ
หลัก ดังนี้ 

i. จุดประสงค์ของการวิจัย 
ii. วิธีการวิจัย 

 iii. ผลการวิจัย 
 iv. การวิจารณ์ผลการวิจัย 
 v.  บทคัดย่อ 
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๖.๓.๑.๒ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
เนื่องจากความสามารถในการท าวิจัยด้วยตนเองเป็นสมรรถนะหนึ่งท่ีแพทย์ประจ าบ้านรังสี

วิทยาวินิจฉัยต้องบรรลุตามหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติผู้ท่ีจะได้รับวุฒิบัตรฯเมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม ดังนั้นภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้แพทย์ประจ าบ้านทุกรายได้ท างานวิจัย
อย่างน้อย ๑ เรื่องในระหว่างการปฏิบัติงาน ๓ ปี โดยเป็นผู้วิจัยหลัก ในการนี้ ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมให้แพทย์ประจ าบ้านได้เรียนรู้เกี ่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของการท างานวิจัยทางการแพทย์ และจัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานวิจัยเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา แนะน าและดูแลเกี่ยวกับการท าวิจัยในแต่ละขั้นตอน  ต้ังแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไป
จนส้ินสุดการท างานวิจัยและการจัดท า และแพทย์ประจ าบ้านจะต้องน างานวิจัยท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
อย่ างน้ อย ๑ เรื่อง น าส่งราชวิทยาลัยฯ  

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะรวบรวมรายงานชื่อ
งานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาและความคืบหน้าของงานวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านแต่ละราย ตา ม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนดส่งไปยังราชวิทยาลัยฯ โดยจะรายงานอย่างน้อยปีละ๑ ครั้งหรือตามท่ี
ทางราชวิทยาลัยฯร้องขอ เมื่อส้ินสุดการท างานวิจัยแล้ว แพทย์ประจ าบ้านจะต้องส่งรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์มายังราชวิทยาลัยฯ  

 
 ๖.๓.๑.๓ คุณลักษณะของงานวิจัย 

๑. เป็นผลงานท่ีริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดท่ีมีการศึกษามาก่อนท้ังในและ   
ต่างประเทศ แต่น ามาดัดแปลงหรือท าซ้ าในบริบทของสถาบัน 

๒. แพทย์ประจ าบ้านและอาจารย์ผู้ด าเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้าน 
จริยธรรมการวิจัยในคน และ good clinical practice (GCP) 

๓. งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๔. งานวิจัยทุกเรื่อง ควรด าเนินภายใต้ข้อก าหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยท่ีถูกต้อง
และเหมาะสมกับค าถามวิจัย 

๕. ควรใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะในบทคัดย่อ 
๖.๓.๑.๔ สิ่งที่ต้องปฏิบัติส าหรับการด าเนินการวิจัยที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย 

๑. เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแล้ว ต้องด าเนินการท าวิจัยตาม
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการลงนามในเอกสารช้ีแจงผู้ป่วยหรือผู้แทนเพื่อให้ยินยอม
เข้าร่วมวิจัย โดยเฉพาะในกรณีของ randomized control trial หรือ prospective 
study 
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๒. หากเกิดกรณีอื่นนอกเหนือการคาดการณ์ ให้รีบปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรณีท่ีไม่สามารถปรึกษาได้ ให้ย้อนกลับไปใช้หลัก
พื้นฐาน ๓ ข้อ ของจริยธรรมทางการแพทย์ในการตัดสินใจ คือ 
ก.  การถือประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลักและการไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน กับ

ผู้ป่วย 
ข.  การเคารพสิทธิของผู้ป่วย 
ค.  การยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกคนในสังคมท่ีจะได้รับบริการทาง 

การแพทย์ตามมาตรฐาน 
๖.๓.๑.๕  กรอบการด าเนินงานวิจัยในเวลา ๓ ปี (ไม่น้อยกว่า ๓๖ เดือนของการฝึกอบรม)

ระยะเวลาประมาณการมีดังนี ้
เดือนที ่ ประเภทกิจกรรม 

๖ จัดเตรียมค าถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
๙ จัดท าโครงร่างงานวิจัย 

๑๒ สอบโครงร่างงานวิจัย 
๑๓ ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนท้ังภายในและนอกสถาบัน (หากมี) 
๑๕  เริ่มเก็บข้อมูล 
๒๑  น าเสนอความคืบหน้างานวิจัย  
๓๐ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจัย 
๓๑ จัดท ารายงานวิจัยฉบบัรา่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปรับแก้ไข 
๓๓ ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังราชวิทยาลัยฯ ให้ ท า

การประเมินผล ส าหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร ภาคปฏิบัติ
ขั้นสุดท้าย 

๖.๓.๒ การรับรอง วุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 
การรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (วว.) สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” 

นั้น ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลขึ้นกับความสมัครใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่ละราย  
หากผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความประสงค์จะขอการรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา วุฒิบัตร (ว.ว.) 

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ให้เทียบเท่าปริญญาเอกเมื่อจบการศึกษา แพทย์ท่านนั้นจะต้องแจ้งให้ หัวหน้าภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนว่าจะรับการฝึกอบรมท่ีมี
โอกาสได้รับท้ัง ว.ว. และการรับรองวุฒิดังกล่าวให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” เพื่อแจ้งไปทางราชวิทยาลัยฯต่อไป 
ซึ่งกรณีนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีผลงานวิจัยโดยท่ีเป็นผู้วิจัยหลัก และผลงานนั้นต้องตีพิมพ์ในวารสารท่ี
เป็นท่ียอมรับ  
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ในกรณีท่ีสถาบันฝึกอบรมฯไม่สามารถจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อให้มีการ
รับรองคุณวุฒิ วว. “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่จัดการฝึกอบรมแบบท่ีมีการ
รับรองคุณวุฒิให้ “เทียบเท่าปริญญาเอก” ได้ สถาบันนั้นต้องแจ้งให้แพทย์ประจ าบ้านทราบต้ังแต่วัน
เริ่มเปิดรับสมัครเข้าเป็นแพทย์ประจ าบ้านไปจนถึงวันท่ีเริ่มเปิดการฝึกอบรมในกรณีท่ีสถาบันฝึกอบรม
ใดต้องการให้มีการรับรอง วว. ให้มีคุณวุฒิดังกล่าว แต่มีทรัพยากรจ ากัด สถาบันสามารถติดต่อขอ
ความร่วมมือจากอาจารย์และทรัพยากรจากสถาบันอื่นมาช่วยได้ 

การท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสอบผ่านและมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยแล้ว 
หากมีความประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ด าเนินการออกเอกสารเพื่อรับรอง
ว่า วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง
ท าให้ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยท่ีส่งมาให้ราชวิทยาลัยฯ เพื่อประกอบการเข้าสอบ
วุฒิบัตรฯ ในครั้งนั้น มีลักษณะดังนี้  

1.  ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2.  ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทคัดย่อ 
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพท่ีอยู่นอกเหนือประกาศของ TCI ให้เป็น

บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีถูกคัดเลือกให้อยู่ใน Pub Med, Scopus, Web of Science หรือ Google 
Scholar หรือในวารสารนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในบทความหรือในบทคัดย่อ และมีการตีพิมพ์วารสารฉบับ
นี้มานานเกิน ๑๐ ปี (วารสารเริ่มออกอย่างช้าในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือ ค.ศ. ๒๐๐๖)  

ในกรณีท่ี วว. ของท่านได้รับการรับรองว่า “เทียบเท่าปริญญาเอก” ราชวิทยาลัยฯ แนะว่า ห้ามใช้
ค าว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. ท้ายช่ือในคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา และห้ามเขียนค าว่า ดร.น าหน้าช่ือตนเอง แต่
สถาบันการศึกษาสามารถใช้ วุฒิบัตรฯ ท่ี “เทียบเท่าปริญญาเอก” นี้ มาใช้ให้ท่านเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
การศึกษา อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา อาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ หรือเป็นวุฒิกา รศึกษาประจ า
สถานศึกษาได้ โดยเสนอให้สถาบันการศึกษาแสดงวุฒิการศึกษาแยกกันดังนี้ 

- มีอาจารย์ “เทียบเท่าปริญญาเอก”จ านวนกี่ท่าน จาก วว. 
- มีอาจารย์ “Ph.D หรอ ปร.ด. หรอ ปริญญาเอก”จ านวนกี่ท่าน 

ดังนั้นวฒุิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯของท่านท่ีได้รับการรับรองวุฒิการศึกษานี้อาจจะ มีค าว่า 
“เทียบเท่าปริญญาเอก”ต่อท้ายได้เท่านั้น 

 
๖.๔ จ านวนปีการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๖.๕ การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดสภาวะการปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี ้
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- ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ได้แก่ Topic 

presentation, Journal club, Film quiz, CT conference, MRI conference, Plain film 
conference, Vascular club, Interdepartment conference เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ โดยได้ระบุกฎเกณฑ์และประกาศให้ชัดเจนเรื่องเงื่อนไขงานบรกิารและความ
รับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวก 5, 9 และคู่มือแพทย์ประจ าบ้าน) 

- มีการก าหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพัก เช่น การลาคลอด
บุตร การเจ็บป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกก าลังส ารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการ
ฝึกอบรม/หลักสูตร เป็นต้น 

-  จัดมีค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งและงานท่ีได้รับมอบหมาย 
-  มีการระบุช่ัวโมงการท างาน การลาพักผ่อน และการลาป่วย ท่ีเหมาะสม 
-  จัดสภาวะส่ิงแวดล้อมการท างานท่ีเหมาะสมให้กับผู้รับการฝึกอบรม 
-  มีกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์อาวุโส การจัด Rally และแข่งกีฬา  
     สี เป็นต้น เพื่อปรับทัศนคติ ส่งเสริมความสามัคคีและผ่อนคลายความเครียดจากการฝึกอบรม 
 

๖.๖ การวัดและประเมินผล 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เข้ารบั

การฝึกอบรม (ภาคผนวก 8) ซึ่งประกอบด้วย 
๖.๖.๑ แจง้กระบวนการวัดและประเมินผลให้ผูรั้บการฝึกอบรม 
- แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้รับการฝึกอบรมรับทราบกอ่นการฝึกอบรม 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของการวัดและการประเมนิผล  
- มีกระบวนการของการอทุธรณ์หากผู้รับการฝึกอบรมรอ้งขอ (ภาคผนวก 19) 
๖.๖.๒ การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม 
การประเมนิระหว่างการฝึกอบรม 

 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประเมินผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรมครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติ
ต่างๆ ดังนี้ 

มิติท่ี ๑  ประเมินสมรรถนะ EPA โดยอาจารย์ผู้ฝึกอบรมตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
  (ภาคผนวก ๓ และภาคผนวก 6) 

มิติท่ี ๒  การรายงานผลการสอบจัดโดยสถาบัน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
มิติท่ี ๓  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ป่วย: portfolio 
มิติท่ี ๔  การรายงานประสบการณ์วิจัย 
มิติท่ี ๕  การร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการทางรังสีวิทยา 
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มิติ ท่ี ๖  การรายงานประสบการณ์เรียนรู้จาก  counselling, non-technical skills และ 
workshop 

มิ ติ ท่ี  ๗   ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น  professionalism แ ล ะ  interpersonal and 
communication skills โดยอาจารย์และผู้ร่วมงาน 

 
๖.๖.๓ เกณฑ์การเลื่อนชัน้ปีและแนวทางการด าเนินการ 

๖.๖.๓.๑ เกณฑ์การเล่ือนช้ันป ีประกอบด้วย 
- การบันทึกข้อมูล Portfolio ในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน (rotation) เป็นไปตามที่ราช 

วิทยาลัยฯ ก าหนดในภาคผนวก ๓ 
- ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติ ๑-๖ เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยฯก าหนดใน

ภาคผนวก ๓ และ 8 
๖.๖.๓.๒ แนวทางการด าเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าโดย 

-    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ท าการบันทึกข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ลงใน portfolio ตามท่ีราช  
วิทยาลัยฯ ก าหนดในแต่ละการหมุนปฏิบัติงาน 

-    ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าการบันทึกข้อมูลการ
ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมในมิติท่ี ๑-๖ ท้ังรายบุคคลและรายสถาบัน ส่งมาท่ีราช
วิทยาลัยฯ เพื่อรายงานผลมายังคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ตามท่ีก าหนด (ส่วน
ผลการประเมินในมิ ติ ท่ี ๗ คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบฯอาจร้องขอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็ได้) 

๖.๖.๔ การวัดและประเมนิผลเพื่อวุฒิบตัรฯ 
 การสอบเพือ่วุฒิบัตร 

๖.๖.๔.๑ ผูเ้ขา้รบัการประเมินการสอบเพื่อวุฒิบตัรฯ  
ในการประเมินวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขารังสีวิทยาวินจิฉัยนั้น ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพ .ศ.๒๕๒๕ และจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ 
- ผ่านการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ ของระยะเวลาการ

ฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรให้เขา้สอบ 
(๒) เอกสารประกอบ 

- เอกสารรับรองประสบการณ์ภาคปฏบัิติจากสถาบันฝึกอบรมตามท่ีก าหนด 
- บ ท คว าม ง าน วิจัย ฉบับ สมบูรณ์ห รือ ใน รูป แ บ บ ที่ พ ร้อ ม ส่ ง ตีพิ ม พ์

(manuscript) และใบรบัรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
- เอกสารรับรองการปฏิบัติงานตามแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) 
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- ใบ รั บ ร อ ง ก า ร ส อ บ ผ่ า น ห ลั ก สู ต ร medical radiation physics แ ล ะ 
radiobiology ของราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

- เอกสารผ่านการเรียนหรือได้รับการอบรมด้านความรู้บูรณาการทั่วไปของ 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างท่ีรับการฝึกอบรมปีท่ี ๑-๓ 
ท่ีรับรองโดยสถาบัน 

๖.๖.๔.๒ วิธีการประเมิน (ภาคผนวก 8) 
ก. ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ดังต่อไปนี้ 

i. การสอบข้อเขียน 
ii. การสอบปากเปล่า 
iii. การสอบเพื่อประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)  

ข. เกณฑ์การสอบผ่าน 
เกณฑ์การสอบผ่าน ต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบฯ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยก าหนด ทั้งนี ้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ์ สอบ วิธีการประเมิน 
เกณฑ์การตัดสินต้องสอดคล้องกับข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

ผู้ผ่านการประเมินต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าท้ังการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า  
และการสอบเพื่อประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE) จึงจะมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจากแพทยสภา  

ค. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินสอบไม่ผ่านการประเมินในประเภทใด ให้
สอบซ่อมเฉพาะการประเมินในประเภทนั้นตามการเปิดสอบของราชวิทยาลัยฯเป็นกรณีๆไป 

 
๖.๖.๕ การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติฯ 

ในการประเมิน หนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ผู้เข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๖.๖.๕.๑ เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือเทียบเท่า 
จากสถาบันในต่างประเทศท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบของแพทย
สภา 

๖.๖.๕.๒ เป็นผู้ท่ีได้ปฏิบัติงานในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ตาม
เงื่อนไขท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด ท้ังนี้สถานท่ีปฏิบัติงาน ลักษณะและปริมาณงาน
ท่ีปฏิบัติ เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีสามารถเป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงานจะต้องมีคุณสมบัติและมีภาระงานของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยอนุโลมตามเกณฑ์ท่ัวไปและเกณฑ์
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เฉพาะส าหรับสถาบันฝึกอบรมที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด ในเกณฑ์หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสาหรับสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  

 ๖.๖.๕.๓ ส าหรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ มีสิทธิ
พิจารณายกเว้นการสอบข้ันตอนใดหรือส่วนใดให้แก่ผู้ท่ีได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
หรือเทียบเท่า จากสถาบันในต่างประเทศท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยรับรอง โดยความเห็นชอบ
จากแพทยสภา และอาจพิจารณายกเว้นการสอบขั้นตอนใดหรือส่วนใดเป็นการเฉพาะรายให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน
ในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมาแล้วเกิน ๑๐ ปี ท้ังนี้ต้องเป็นการปฏิบัติงานในสาขาฯ ต่อเนื่องกันมาตลอดจนถึง
วันท่ียื่นค าขอสอบ 

นอกจากนี้ อาจต้องมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัยก าหนด 

ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย โดยการทดสอบความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด ท้ังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ แพทยสภา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ผู้ผ่านการประเมินจะมีสิทธิ ์ได้รับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จากแพทยสภา 

๗. การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวก 18 และ 19) 
 ๗.๑ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือเทียบเท่าท่ีแพทยสภารับรอง 
- ได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว 
- ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา ๑ ปี 

๒) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 
๗.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ภาคผนวก ๑) 
- มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร 
- กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิธีการยึดหลักความเสมอภาค โปร่ง ใสและ

ตรวจสอบได้ 
๗.๓ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ในสัดส่วนปีละ ๑ คน ต่ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ๒ คน รวมท้ังต้องมีงานบริการต่อจ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ๑ คน ตามท่ีก าหนดตามตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจฯลฯ  
(ปีละ) 

จ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมช้ันปีละต่อจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรม
(ราย/ปี) 

๑:๒ ๒:๔ ๓:๖ ๔:๘ ๕:๑๐ ๖:๑๒ ๗:๑๔ ๘:๑๖ 
Plain films ๑,๐๐๐ ๒,๓๐๐ ๓,๔๕๐ ๔,๖๐๐ ๕,๗๕๐ ๖,๙๐๐ ๘,๐๕๐ ๙,๒๐๐ 
Ultrasound ๒๒๐ ๓๓๐ ๔๔๐ ๕๕๐ ๖๖๐ ๗๗๐ ๘๘๐ ๙๙๐ 
CT ๓๖๐ ๕๒๓ ๖๘๖ ๘๔๙ ๑,๐๑๒ ๑,๑๗๕ ๑,๓๓๘ ๑๕๐๑ 
MRI ๑๕๐ ๒๒๑ ๒๙๒ ๓๖๓ ๔๓๔ ๕๐๕ ๕๗๖ ๖๔๗ 
Breast imaging ๕๐ ๗๐ ๙๐ ๑๑๐ ๑๓๐ ๑๕๐ ๑๗๐ ๑๙๐ 
Fluoroscopy ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 
Intravenous urography ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ 
Interventional radiology* ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ 
Interventional neuroradiology* ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

**สามารถใช้สถิติจากสถาบันฝึกอบรมสมทบหรือร่วมฝึกอบรมหรือฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้ 
 
จ านวนผู้ป่วย/หัตถการ/สิ่งส่งตรวจฯลฯ(ปลีะ) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้นปีละ ตอ่ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (ราย/ป)ี 

๙:๑๘ ๑๐:๒๐ ๑๑:๒๒ ๑๒:๒๔ ๑๓:๒๖ ๑๔:๒๘ ๑๕:๓๐ ........... 
Plain films ๑๐,๓๕๐ ๑๑,๕๐๐ ๑๒,๖๕๐ ๑๓,๘๐๐ ๑๔,๙๕๐ ๑๖,๑๐๐ ๑๗,๒๕๐ ..๔๖,๐๐๐ 
Ultrasound ๑,๑๐๐ ๑,๒๑๐ ๑,๓๒๐ ๑,๔๓๐ ๑,๕๔๐ ๑,๖๕๐ ๑,๗๖๐ .....๔,๕๑๐ 
CT ๑,๖๖๔ ๑,๘๒๗ ๑,๙๙๐ ๒,๑๕๓ ๒,๓๑๖ ๒,๔๗๙ ๒,๖๔๒ .....๖,๗๑๗ 
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MRI ๗๑๘ ๗๘๙ ๘๖๐ ๙๓๑ ๑,๐๐๒ ๑,๐๗๓ ๑,๑๔๔ .....๒,๙๑๙ 
Breast imaging ๒๑๐ ๒๓๐ ๒๕๐ ๒๗๐ ๒๙๐ ๓๑๐ ๓๓๐ .....๘๓๐ 
Fluoroscopy ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๕ ๑๑๐ ๑๑๕ ๑๒๐ ๑๒๕ .....๕๒๓ 
Intravenous urography ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ .....๒๒๕ 
Interventional radiology ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ .....๒๑๕ 

Interventional Nneuroradiology** ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ......๔๔ 

**สามารถใช้สถิติจากสถาบันฝึกอบรมสมทบหรือร่วมฝึกอบรมหรือฝึกอบรมกิจกรรมเลือกได้ 
 

ในส่วนของ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอาจารย์ปฏิบัติงานเต็ม
เวลา ๑๘ คน แพทย์ประจ าบ้านแผน ก และ ข รวมกันช้ันปีละ ๙ คน เป็นไปตามเกณฑ์ รวมท้ังมีจ านวนงาน
บริการการตรวจ plain film, ultrasound, CT, MRI, breast imaging, fluoroscopy, intravenous 
urography, interventional radiology และ interventional neuroradiology สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
๘. อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณะกรรมการซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และอ านาจในการจัดการ การประสานงาน การบริหารและการประเมินผล ส าหรับแต่ละขั้นตอนของการ
ฝึกอบรม รวมถึงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเหมาะสมมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกอบรม (ภาคผนวก ๑) โดย
ก าหนดคุณสมบัติและหน้าท่ีของคณะกรรมการดังนี้ 

๘.๑. คุณสมบัติของประธานการฝึกอบรม 
 ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย  อย่างน้อย ๕ ปี ภายหลัง
ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติ  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 

๘.๒. คุณสมบัติและจ านวนของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม (ภาคผนวก 20) 
 ๘.๒.๑ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

 ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือรังสีวิทยาท่ัวไป และปฏิบัติงานด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยอย่างน้อย ๒ ปีภายหลัง
ได้รับวุฒิบัตรฯหรือหนังสืออนุมัติฯ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์ 

๘.๒.๒ จ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
ต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๒ คนต่อจ านวนผู้เข้ารับการ

อบรม ๑ คน หากมีจ านวนอาจารย์ให้ฝึกอบรมเต็มเวลาไม่พอ อาจให้มีอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาได้โดยมี
ข้อก าหนดดังนี้ 

๘.๒.๒.๑ จ านวนอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาต้องไม่มากกว่าร้อยละ๕๐ ของจ านวนอาจารย์เต็มเวลา 



หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561  23 

 

 ๘.๒.๒.๒ ภาระงานของอาจารย์แบบไม่เต็มเวลาแต่ละคนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ ของภาระงาน
อาจารย์เต็มเวลาเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ มีอาจารย์
ปฏิบัติงานเต็มเวลา ๑๘ ท่าน 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดและด าเนินนโยบายการสรร
หาและคัดเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของแผนการฝึกอบรม /หลักสูตร ระบุ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมท่ีชัดเจนโดยครอบคลุมความช านาญท่ีต้องการ ได้แก่ คุณสมบัติทาง
วิชาการความเป็นครูและความช านาญทางคลินิก เป็นต้น 

  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบ ภาระงาน
ของอาจารย์ และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา การวิจัย อาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีแพทยสภาก าหนดไว้ อาจารย์จะต้องมีเวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา และ
ก ากับดูแล นอกจากนั้นอาจารย์ยังต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องท้ังทางด้านการแพทย์และด้าน
แพทยศาสตร์ศึกษา และมีการจัดให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และมีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ  

  ในกรณีท่ีสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลดลงกว่าท่ีได้รับอนุมัติไว้ ภาควิชาฯจะพิจารณา
ลดจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงตามความเหมาะสมเพื่อคงคุณภาพการฝึกอบรมไว้  

๙. ทรัพยากรทางการศึกษา 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดและด าเนินนโยบายเกี่ยวกับ

ทรัพยากรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
•   สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทาง

วิชาการท่ีทันสมัย 
•   สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส าหรับ

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติและมีส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาท่ีปลอดภัย 
•   การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม จ านวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิด

ของผู้ป่วยหลากหลาย สอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ท้ังผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอกเวลาราชการ 

•    การเข้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติท่ีพอเพียง ส าหรับ
สนับสนุนการเรียนรู้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการเรียนรู้ท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึง
ได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม 

•    การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีม ร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่นความรู้
และการประยุกต์ความรู้พื้นฐาน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีฝึกอบรม มี
การบูรณาการและสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ 
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•    การน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดท าแผนการฝึกอบรม การ
ด าเนินการฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

•    การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ท้ังในและนอกประเทศตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรตลอดจนระบบการ
โอนผลการฝึกอบรม 

ส าหรับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีจัดให้มีทรัพยากรทาง
การศึกษาท่ีเพียงพอ โดยส านักงานต้ังอยู่ท่ีอาคารบุญสม มาร์ติน ช้ัน ๑  

- มีห้องเรียน ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องประชุม อาจารย์ สนาน สีมารักษ์ ช้ัน ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน 
ห้องเรียน ๑ ช้ัน ๒ อาคารศรีพัฒน์ และห้องเรียน ๒ ช้ัน ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน 

- มีห้องพักอาจารย์และห้อง review ฟิล์ม ๑ ห้อง ช้ัน ๒ อาคารศรีพัฒน์   
- มีห้องอ่านฟิล์มรวม ๔ ห้อง ช้ัน ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน 
- มีห้องตรวจ Plain film ๗ ห้อง ช้ัน ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน 
- มีห้องตรวจ fluoroscopy ๒ ห้อง ช้ัน ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน 
- มีห้องตรวจ CT ๒ ห้อง ห้อง ๕๐ และ ๕๑ ช้ัน ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน 
- มีห้องตรวจ MR ๒ ห้อง ช้ัน ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน และช้ัน ๒ อาคารศรีพัฒน์   
- มีห้องตรวจ ultrasound ๒ ห้อง ช้ัน ๒ อาคารศรีพัฒน์   
- มีห้องตรวจ mammogram ๒ ห้อง ช้ัน ๒ อาคารศรีพัฒน์   
- มีห้องตรวจ DSA และ DSI ๒ ห้อง ช้ัน ๒ อาคารศรีพัฒน์  
- มีระบบ PACS จัดเก็บภาพการตรวจต่างๆของผู้ป่วย และระบบรายงานผลการตรวจท่ีได้
มาตรฐาน โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล 

- มีห้องสมุดหน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา ช้ัน ๑ อาคารบุญสม มาร์ติน 
- มีห้องสมุดกลางคณะแพทยศาสตร์ 
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีแพทย์ประจ าบ้านสามารถสืบค้นข้อมูลวารสารทางการแพทย์
ได้ท้ังจาก intranet และ internet (VPN)  

- มีระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยในและนอก โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคล 
- มีการท างานเป็นทีมร่วมกับแพทย์สาขาอื่นๆ โดยผ่าน patient care team (PCT) ต่างๆ และ 
interdepartment conference 

- แพทย์ประจ าบ้านปีท่ี ๓ มีช่วงเวลา ๒ เดือน ในการไปฝึกอบรมเพิ่มเติมท้ังจากภายในสถาบันเอง
และนอกสถาบัน โดยสามารถเลือกไปได้ท้ังสถาบันในและต่างประเทศ หรือโรงพยาบาลในระบบ
สาธารณสุข 

 
๑๐. การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
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ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการก ากับดูแลการฝึกอบรมให้เป็นไป
ตามแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรเป็นประจ า มีกลไกส าหรับการประเมินหลักสูตรและน าไปใช้จริง โดยการ
ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรต้องครอบคลุม 

•    พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร 
•    ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ 
•    แผนการฝึกอบรม 
•    ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรม 
•    การวัดและประเมินผล 
•    พัฒนาการของผู้รับการฝึกอบรม 
•    ทรัพยากรทางการศึกษา 
•    คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
•    ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบ

สุขภาพ 
•    สถาบันฝึกอบรมร่วม 
•    ข้อควรปรับปรุง 

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตรจากผู้ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 21) 

๑๑. การทบทวนและการพัฒนา 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการประเมินหลักสูตรและน าผล

การประเมินมาเสนอในท่ีประชุมอาจารย์และแพทย์ประจ าบ้านเพื่อการพัฒนาในอนาคต ปีละ ๑ ครั้ง 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการฝึกอบรมและทบทวน/ พัฒนา

สถาบันฝึกอบรมจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆหรืออย่างน้อยทุก ๕ 
ปีปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนื้อหา ผลลัพธ์และสมรรถนะของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถึงการวัดและ
การประเมินผลและสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ มี
ข้อมูลอ้างอิงและแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบ 

๑๒. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการด าเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงธรร

มาภิบาลและการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้ 

 บริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้า
รับการฝึกอบรม (เกณฑ์การคัดเลือกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล 
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และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ การออกเอกสารท่ีแสดงถึงการส าเร็จการฝึกอบรมในแต่ละ
ระดับ หรือ หลักฐานอย่างเป็นทางการอื่นๆ ท่ีสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมใน
ระดับนั้นได้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

 มีบุคลากรปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด าเนินการของการฝึกอบรม 
และกิจกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 มีการบริหารจัดการท่ีดีและใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

 จัดให้มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ครบถ้วน สอดคล้องกับข้อบังคับและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 
๑๓. การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้สถาบันฝึกอบรมท่ีจะได้รับการอนุมัติให้จัดการ
ฝึกอบรม จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรม  
 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการประเมินสถาบันการฝึกอบรม
และมีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

๑๓.๑.   การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายในสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการ 
ประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน อย่างน้อยทุก ๒ ปี 

๑๓.๒.   การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ อย่างน้อยทุก ๕ ปี 


