
THREE MAIN INTENTIONS OF WFME 

•To stimulate authorities, institutions to formulate plans for 
quality improvement in accordance with international 
standards 

•To establish a system of national evaluation, accreditation 
of education programs to assure the minimum standards 

•To safeguard practice in medicine and medical manpower 
utilisation 



 
WFME HAS SET GLOBAL STANDARDS FOR 
QUALITY IMPROVEMENT 
 
Undergraduate medical education 
Postgraduate medical education 
Continue professional development 

  

Approved by WHO and WMA as a global standard 





AIMS 

•เกณฑม์าตรฐานการตรวจประเมินรบัรองคณุภาพสถาบนั

ฝึกอบรมตาม WFME 2015 

•เกณฑก์ารจดัทาํแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรการฝึกอบรมผู ้

มีความรูค้วามชาํนาญฯตาม WFME 2015 



















มิติของการประเมิน 

1. พนัธกิจและผลลพัธ ์(25 ตวัช้ีวดั) 

2. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรการฝึกอบรม (35 ตวัช้ีวดั) 

3. การประเมินผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (12 ตวัช้ีวดั) 

4. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (26 ตวัช้ีวดั) 

5. อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม (8 ตวัช้ีวดั) 

6. ทรพัยากรทางการศึกษา (25 ตวัช้ีวดั) 

7. การประเมินหลกัสูตร (21 ตวัช้ีวดั) 

8. ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ (12 ตวัช้ีวดั) 

9. การทบทวนและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง (3 ตวัช้ีวดั) 

 



 
เกณฑก์ารประเมิน 
 
- ดชันีหลกั (มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน) 

       ทุกสถาบนัตอ้งมี (Met) รวม 159 ดชันีหลกั 

  
- ดชันียอ่ย (มาตรฐานการพฒันาคณุภาพ) 

 90 ดชันียอ่ย (optional) 
  



ระดบั ความหมาย 

0 Not met ไม่มีการระบ ุหรอืไม่มีการดําเนินการ  หรอืไม่ชดัเจน 

1 Partially met  
มีกจิกรรมในขัน้เริ่มตน้ หรอื บางสว่น ยงัไม่มีระบบ

ชดัเจน 

3 Met 
มีการดาํเนินการที่ชดัเจนและเป็นระบบ มีการนําไปใช ้มี

ระบบการประเมินผลชดัเจน 



ผลการประเมินสถาบัน 

 (   ) ผ่าน    (   ) ไมผ่่าน    
 (   ) ยงัไมร่บัรอง Submit เอกสารเพิ่มเติม   
   
 ระดบั (  ) ดีเยีย่ม ตวัช้ีวดัพฒันาคุณภาพผ่าน > 75%  
 (  ) ดีมาก ตวัช้ีวดัพฒันาคุณภาพผ่าน > 50%   
 (  ) ดี ตวัช้ีวดัพฒันาคุณภาพผ่าน > 25%   
  



เอกสารท่ีตอ้ง SUBMIT เพื่อขอรบัการตรวจ
ประเมิน 

•Organization profile 
•หลกัสูตรการฝึกอบรมของสถาบนั 

•แบบประเมินตนเอง WFME 9 มิต ิ



หัวขอ้ของหลักสูตร 

•พนัธกิจ 

•ผลสมัฤทธิ 

•แผนงานฝึกอบรม 

 - วิธีการใหก้ารฝึกอบรม 

 - เน้ือหา 

 - จาํนวนระดบัชั้น 

 - การบริหารจดัการ 

 - สภาพการปฏิบตังิาน 

 - การวดัและประเมินผล 



หัวขอ้ของหลักสูตร 

•การรบัและคดัเลือกผูร้บัการฝึกอบรม 

•อาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

•ทรพัยากรทางการศึกษา 

•การประเมินแผนงานฝึกอบรม 

•การทบทวนและพฒันา 

•การอภิบาลและการบรหิารจดัการ 

•การประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 



 
พนัธกจิของแผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 
• โครงการฝึกอบรมต้องระบุพันธกจิของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร 
• อยู่บนพืน้ฐานของความต้องการของชุมชนและสังคม ความต้องการของระบบสุขภาพ  และความ

รับผิดชอบทางสังคมอ่ืนๆตามความเหมาะสม    
• จัดการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสทิธิภาพ ใส่

ใจในความปลอดภัย โดยยดึถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพืน้ฐานการดูแลแบบองค์รวม 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแทนผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีส่วนร่วมในการกาํหนดพันธกจิ 
 

  อัตลักษณ์ของแผนงานฝึกอบรม/หลักสูตร 
 

 



EXPECTED COMPETENCY OF RESIDENTS 

•การดแูลรกัษาผูป่้วย (Patient Care) 

•ความรู ้ ความเช่ียวชาญ  และความสามารถในการนาํไปใชแ้กปั้ญหาของ
ผูป่้วยและสงัคมรอบดา้น (Medical Knowledge and Skills) 

•การเรยีนรูจ้ากการปฏิบตั ิและการพฒันาตนเอง (Practice-based learning) 

•ทกัษะปฏิสมัพนัธ ์และการส่ือสาร (Interpersonal and Communication 
Skills) 

•ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

•การปฏิบตังิานใหเ้ขา้กบัระบบ (System-based practice) 

  



 

แผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 
๑. วิธีการให้การฝึกอบรม 
ต้องระบวุธีิการฝึกอบรมหลกัท่ีจดัให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบั
ผลลพัธ์การฝึกอบรมท่ีพงึประสงค์ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั       

 เน้นการฝึกอบรมโดยใช้การปฏิบติัเป็นฐาน (practice-based training)  
 คํานงึถงึศกัยภาพและการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม (trainee-centered)  
 บรูณาการการฝึกอบรมกบังานบริบาลผู้ ป่วย โดยให้ระบเุปา้ประสงค์หลกัในแตล่ะช่วงหรือระดบั 

(milestones) ของการฝึกอบรม 

 กิจกรรมทางวิชาชีพท่ีต้องสามารถปฏิบติัได้ด้วยตนเอง (entrustable professional 
activities)  

 ติดตามตรวจสอบกํากบัดแูล (supervision) และให้ข้อมลูปอ้นกลบั (feedback) อยา่งสม่ําเสมอ 
 



 

แผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 
 
๒. เนือ้หาของการฝึกอบรม/หลักสูตร 
  พืน้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์คลินิก วิทยาศาสตร์สงัคมและพฤติกรรม รวมทัง้เวช  

 ศาสตร์ปอ้งกนั 
 การตดัสินใจทางคลินิก และการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
 ทกัษะการสื่อสาร 
 จริยธรรมทางการแพทย์ 
 การสาธารณสขุและระบบบริการสขุภาพ 
 กฎหมายทางการแพทย์และนิติเวชวิทยา 
 หลกัการบริหารจดัการ 
 ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 
 การดแูลตนเองของแพทย์ 
 การเก่ียวพนักบัการแพทย์ทางเลือก 
 พืน้ฐานและระเบียบวิจยัทางการแพทย์ ทัง้การวิจยัทางคลินิกและระบาดวิทยาคลินิก 
 เวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ 



แผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 

๓. จาํนวนระดับการฝึกอบรม 
• ๑ ระดบัเทียบเท่าการฝึกอบรมเตม็เวลาไมน้่อยกวา่ ๑ ปี ทัง้นีส้าขาประเภทท่ี ๑ และ ๒ ต้องมีระดบัไมน้่อย

กวา่ ๓ ระดบั และอนสุาขาประเภทท่ี ๓ ต้องมีระดบัไมน้่อยกวา่ ๒ ระดบั 
๔. การบริหารการจัดการฝึกอบรม 
• สถาบนั/โครงการฝึกอบรม ต้องมีคณะกรรมการซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบและอํานาจในการจดัการ การ 
    ประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล สําหรับแตล่ะขัน้ตอนของการฝึกอบรม 

• ประธานแผนงานฝึกอบรม/หลกัสตูรต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขานัน้มาแล้วไมน้่อย 
    กวา่ ๕ ปี 



แผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 

๕. สภาพการปฏบัิตงิาน 
• จดัให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ (รวมถงึการอยูเ่วร) ท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม 

• ระบกุฎเกณฑ์และประกาศให้ชดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  
• กําหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการลาพกั  เช่น  การลา คลอดบตุร การ

เจ็บป่วย การศกึษาดงูานนอกแผนงานฝึกอบรม/หลกัสตูร  เป็นต้น    

• มีคา่ตอบแทนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัตําแหน่งและงานท่ีได้รับมอบหมาย  

• ระบชุัว่โมงการทํางานท่ีเหมาะสม 
   
  

 
 
 



แผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 

๖. การวัดและประเมนิผล    
๑) การวัดและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรมและการเล่ือนระดับ  

• จดัให้มีการวดัและประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเม่ือสิน้สดุการฝึกอบรมในแตล่ะช่วง 
หรือแตล่ะปี เพ่ือสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการอบรม หรือ เพ่ือการเล่ือนระดบั  

• ระบเุกณฑ์การผ่านการสอบหรือการประเมินแบบอ่ืนท่ีชดัเจน รวมถงึจํานวนครัง้ท่ีอนญุาตให้สอบแก้ตวั  

• มีการให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยา่งทนักาล จําเพาะและสร้างสรรค์  

• มีระบบอทุธรณ์ผลการวดัและประเมินผล  

• แจ้งเกณฑ์การเล่ือนระดบัและเกณฑ์การยติุการฝึกอบรมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนเร่ิมการฝึกอบรม 
 

 
 



แผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 

๖. การวัดและประเมนิผล    
๒) การวัดและประเมนิผลเพ่ือวุฒบัิตรฯ   

ราชวิทยาลยั วิทยาลยั หรือสมาคมวิชาชีพท่ีแพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการฝึกอบรม 

• ต้องระบคุณุสมบติัของผู้ มีสทิธ์ิเข้ารับการสอบเพ่ือวฒุิบตัร 
• วิธีการวดัและประเมินผล และเกณฑ์การตดัสนิ เป็นไปตามข้อบงัคบัแพทยสภาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การออก

หนงัสืออนมุติัและวฒุิบตัรเพ่ือแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

  
 
 
 



 

การรับและคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
กําหนดและดําเนินนโยบายการรับและคดัเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีชดัเจนให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของ
แผนงานฝึกอบรม กระบวนการคดัเลือกมีความโปร่งใสและยติุธรรม 
• คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    ระบคุณุสมบติัของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมให้ชดัเจน เป็นไปตามข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภา 
• จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    ระบจํุานวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท่ีแผนงานฝึกอบรม/หลกัสตูรจะรับได้ทัง้หมด หรือเรียกวา่ ศักยภาพใน
การฝึกอบรม  พิจารณากําหนดเป็นสดัสว่นของจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเตม็เวลา และปริมาณ
งานบริการ  



 
 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
 • กําหนดและดําเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลือกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของ

แผนงานฝึกอบรม  
• เกณฑ์จํานวนขัน้ต่ําของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเตม็เวลา ไมน้่อยกวา่ ๒ คน ซึง่จะต้องไมน้่อยกว่าร้อย

ละ ๕๐ ของจํานวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

• อตัราสว่นของอาจารย์เตม็เวลาหรือเทียบเทา่ทัง้หมด ตอ่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแตล่ะระดบั 
   = ๒: ๑ เว้นแตส่าขาท่ีต้องเร่งการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการของระบบสาธารณสขุของ       

   ประเทศ 

• จดัให้มีการพฒันาอาจารย์อยา่งเป็นระบบทัง้ทางด้านการแพทย์และด้านแพทย์ศาสตรศกึษา และมีระบบ
การประเมินอาจารย์เป็นระยะ 



ทรัพยากรทางการศึกษา 

• สถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั      

• จํานวนผู้ ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ ป่วยหลากหลายสอดคล้องกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ทัง้
ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน และผู้ ป่วยนอกเวลา 

• การเข้าถงึแหลง่ข้อมลูทางวิชาการ 
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างเพียงพอ  

• อปุกรณ์สําหรับฝึกอบรมภาคปฏิบติั   

• สิง่แวดล้อมทางการศกึษาท่ีปลอดภยั 
• การฝึกอบรมในสถาบนัอ่ืน ทัง้ในและนอกประเทศ  



การประเมนิแผนงานฝึกอบรม/หลกัสูตร 

• พนัธกิจของแผนงานฝึกอบรม/หลกัสตูร 
• ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีพงึประสงค์ 
• แผนงานฝึกอบรม 
• ขัน้ตอนการดําเนินงานของแผนงานฝึกอบรม 
• การวดัและประเมินผล 
• พฒันาการของผู้ รับการฝึกอบรม 
• ทรัพยากรทางการศกึษา 
• คณุสมบติัของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 
• ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผู้ รับการฝึกอบรมและความต้องการของระบบสขุภาพ 
 โดยแสวงหาข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/หลกัสตูร จากผู้ให้การฝึกอบรม  ผู้ เข้ารับการ 
ฝึกอบรม แพทย์ผู้ สําเร็จการฝึกอบรม นายจ้าง และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกั 

 

 



• การทบทวนและการพฒันา 
 ทบทวนและพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่งน้อยทกุ ๕ ปี   
 

•    ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการ 

 

•    การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
 

 



ประเด็นในการตรวจสอบ ข้อความ / ข้อมูลท่ีระบุในเกณฑ์หลักสูตรท่ีนําเสนอ  
                                                                     = ถูกต้อง ครบถ้วน 

 = ไม่ระบุ ไม่ครบถ้วน ตามข้อกาํหนด 

  หมายเหตุ 
  

๑ ช่ือหลักสูตร        ภาษาไทย หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้านเพ่ือวุฒบัิตรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขา ...... ......................................................................................... 
   

   ภาษาอังกฤษ Residency Training in ………………………………………………………….........    
๒ ช่ือวุฒบัิตร   ช่ือเตม็       ภาษาไทย วุฒบัิตรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ............................    
  ภาษาอังกฤษ Diploma, Thai Board of  ………………………….    
  ช่ือย่อ       ภาษาไทย ว.ว. สาขา ...............................................    
                           ภาษาอังกฤษ Diploma, Thai Board of …………………………….    
๓ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระบุช่ือราชวิทยาลัย / วิทยาลัย / สมาคมวิชาชีพท่ีแพทยสภามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการ

ฝึกอบรม 
   

๔ พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/

หลักสูตร 

มีพันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร    
    คาํนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม ระบบบริการสุขภาพ    
    มุมมองอ่ืนๆด้านความรับผิดชอบทางสังคมตามความเหมาะสม    
    มีการระบุถงึผลผลิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติ ต่อไปนี ้     
    -มีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัตท่ีิครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาท่ีเข้ารับการฝึกอบรม    
    -มีความสามารถในการทาํงานแบบมืออาชีพ    



๖.๓ การทาํวิจัย คุณลักษณะของงานวิจัย    
  วิธีดาํเนินการ    
  ขอบเขตความรับผดิชอบ    
  กรอบเวลาการดาํเนินงาน    
  การรับรอง วว อว เทยีบเท่า ปริญญาเอก    
๖.๔ จาํนวนปีของการฝึกอบรม      
๖.๕ การบริหารจัดการการฝึกอบรม การเข้าร่วมกจิกรรมทางวิชาการ และ การปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (กฎเกณฑ์ ความรับผิดชอบ)    
  กาํหนดการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่มีการลา    
  ค่าตอบแทนที่เหมาะสม    
  ช่ัวโมงการทาํงานที่เหมาะสม    
๖.๖ การวัดและประเมนิผล แจ้งกระบวนการวัดและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ พร้อมตรวจสอบและมีกระบวนการ

ของการอุทธรณ์ 
   

  วิธีการประเมินระหว่างการฝึกอบรม    
  เกณฑ์การเล่ือนชัน้ปีและแนวทางการดาํเนินการ    



สรุปการจัดทาํหลกัสูตร 

• ดจูากหลักสูตรกลางของราชวทิยาลัย/สมาคม ที่ผ่านการรับรองจากแพทย
สภา 

• ดปูระกอบจาก Checklist 

• ต้องเป็นหลักสูตรของสถาบนัฝึกอบรม 
 



กรรมการตรวจประเมนิ 

• ผู้ตรวจประเมินหลัก อยา่งน้อยสามคน โดยอาจเป็นผู้ตรวจประเมินจากราช

วิทยาลยัเดียวกนัหรือตา่งราชวิทยาลยัก็ได้ แตผู่้ ทําหน้าท่ีประธานคณะผู้ตรวจ

ประเมินต้องเป็นผู้ตรวจประเมินหลกัจากราชวิทยาลยัท่ีได้รับมอบหมายให้

กํากบัดแูลสาขานัน้ ทัง้นีผู้้ตรวจประเมินหลกัต้องไมเ่ป็นบคุลากรของสถาบนั

ฝึกอบรมท่ีขอรับการตรวจประเมิน   
• ผู้ตรวจประเมินร่วม ไมเ่กินห้าคน โดยอาจเป็นผู้ตรวจประเมินจากราช

วิทยาลยัเดียวกนัหรือตา่งราชวิทยาลยัก็ได้  
 



คุณสมบัตขิองกรรมการหลกั   

• ผ่านการอบรม workshop ซึ่งจัดโดยแพทยสภา (17-18 สิงหาคม, 
21-22 กันยายน 2017, 31 พฤษภาคม 2018) 

• ผ่านการปฎบิัตงิานเป็นกรรมการร่วม 2 สถาบัน 

• รวม16 สาขาหลกั อนุกรรมการหลกั ทั้งหมด 65 คน 

• รวม16 สาขาหลกั ผูแ้ทน รว. ท่ีผ่านการอบรม workshop 

ทั้งหมด 201 คน   
 

 

อายุการทาํงาน 5 ปี 



อนุกรรมการหลกั รว.ศลัยแพทยฯ์ 

• พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชยัการ 

• อ.นพ.ชาญเวช  ศรทัธาพทุธ 

• ผศ.นพ.ธญัเดช  นิมมานวุฒิพงษ ์ 

• อ.ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวฒันกุล 

• ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน 

 



รายนามผูแ้ทน รว. ศลัยท่ี์ผ่านการอบรม workshop (22 คน) 

นพ.ชาญเวช  ศรัทธาพุทธ  

ผศ.นพ.ธัญเดช  นิมมานวุฒพิงษ์  

พล.ต.นพ.วชัิย วาสนศิริ  

ผศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน 

ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธ์ิประดษิฐ์ 

นพ.สมประสงค์ ทองมีสี 

ผศ.นพ.มนวัฒน์ เงนิฉํ่า 

ผศ.นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี 

นพ.อภชิาต พลอยสังวาลย์ 

นพ.ชูศักดิ์ เกษมศานติ์ 



รายนามผูแ้ทน รว. ศลัยท่ี์ผ่านการอบรม workshop (22 คน) 

รศ.นพ.สุนัย ลีวันแสงทอง 

นพ.สมบูรณ์  บุญเกษม 

พ.อ.ดร.นพ.สุขไชย สาทสถาพร 

ผศ.นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา 

ผศ.นพ.วีระยุทธ โถวประเสริฐ 

ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ 

นพ.พนิิจ หนูฤทธ์ิ 

นพ.วิวัฒน์ ลีวิริยะพันธ์ุ 

ศ.นพ.พจน์ชวิทย์ อภนิิเวศ 

 

น.อ.นพ.ปณต ยิม้เจริญ 

นพ.ไพวิทย์ ศรีพัฒน์พริิยกุล 

ผศ.นพ.ชุมพล ว่องวานิช 
 



อบรม “การเตรียมความพร้อมเพ่ือการตรวจประเมนิสถาบันฯ ตามกรอบมาตรฐาน WFME”  

วนัที ่7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.   ณ อาคารเฉลมิพระบารมี 50 ปี 

 
 

08.15- 8.30 น.  กล่าวเปิด    รศ. พญ. ประสบศรี อึง้ถาวร 

08.30– 09.30 น.  การเขียนหลักสูตร   ศ.นพ.ธานินทร์  อนิทรกาํธรชัย  

09.30 - 10.30 น.  EPA and milestones   ศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ 

10.30-10.45 น  Coffee break  

10.45- 12.15 น.  เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1-3    รศ.นพ.ธันยชัย สุระ 

12.15-13.00 น.  อาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น.  เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 4-6    ศ.พญ.สุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ 

14.30 – 14.45 น.  Coffee break  

14.45 – 16.000 น.   เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 7-9    ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 

16.00 – 16.30 น.      Q&A  

 
โควต้าหลักสูตรละ 3 คน 



Thank you for your attention! 
 Thank you for your attention! 
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