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ประกาศภาควิชาโสต ศอ นาสกิวทิยา 

เร่ืองนโยบายหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

               ด้วยมตคิณะกรรมการภาควิชาโสต ศอ นาสกิวิทยาเมื่อวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จงึให้มีประกาศภาควชิา 

เร่ืองนโยบายการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านดงันี ้

๑.พันธกิจและผลการฝึกอบรม 

๑. พนัธกิจของแผนการฝึกอบรมแสดงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

๒. เผยแพร่พนัธกิจของแผนการฝึกอบรมไปยงัหนว่ยงานสาธารณสขุที่เก่ียวข้องให้รับทราบโดยทัว่กนั 

๓. พนัธกิจอยูบ่นพืน้ฐานความต้องการด้านสขุภาพของชมุชนและสงัคม 

๔. อยูบ่นพืน้ฐานความต้องการของระบบบริการสขุภาพ 

๕. บนมมุมองอื่นๆ ด้านความรับผิดชอบทางสงัคมตามความเหมาะสม 

๖. ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบตัิที่ครอบคลมุและเหมาะสมกบับริบทของ

สาขาวชิาทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม 

๗. ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการท างานแบบมืออาชีพ 

๘. ผู้ ฝึกอบรมสามารถปฏิบตังิานได้ด้วยตนเองอยา่งเต็มตวัโดยไมต้่องมีการก ากบัดแูล 

๙. ผู้ ฝึกอบรมสามารถปฏิบตังิานแบบ สหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้ 

๑๐. ผู้ ฝึกอบรมมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวติ เข้าร่วมในกิจกรรมการศกึษาตอ่เนือ่ง 

(CME) หรือ การพฒันาวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง (CPD) 

๑๑. ผู้ ฝึกอบรมสามารถดแูลรักษาผู้ ป่วยได้อยา่งเหมาะสม มีประสทิธิภาพ มีความเอือ้อาทรและใสใจในความ

ปลอดภยัเพื่อการแก้ไขปัญหาและการสง่เสริมสขุภาพ โดยยดึถือผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางบนพืน้ฐานของการ

ดแูลแบบองค์รวม 

๑๒. สภาวะการท างานท่ีเหมาะสมและสามารถรักษาสขุภาพของแพทย์ฝึกอบรมได้อยา่งสมดลุ 

๑๓. รวมเร่ืองความเป็นมืออาชีพในแผนการฝึกอบรม 

๑๔. สง่เสริมความเป็นอิสระทางวิชาชีพเพื่อให้ผู้ ฝึกอบรมสามารถปฏิบตัิตอ่ผู้ ป่วยและชมุชนได้อยา่งดีทีส่ดุ 

๑๕. ผลการเรียนรู้ครอบคลมุความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 

๑๖. พืน้ฐานท่ีเหมาะสมส าหรับการประกอบวิชาชีพในอนาคตในสาขาวิชาทีเ่ลอืกฝึกอบรมของผู้ ฝึกอบรม 

๑๗. ผู้ ฝึกอบรมมีบทบาทในอนาคตในระบบสขุภาพ 
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๑๘. ผู้ ฝึกอบรมมีความมุง่มัน่และทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑๙. ตระหนกัความต้องการด้านสขุภาพของชมุชน ความต้องการของระบบสขุภาพ และความรับผิดชอบด้าน

อื่นๆ ทางสงัคมที่เก่ียวข้อง 

๒๐. ผลลพัธ์ทางการฝึกอบรมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมแหง่วิชาชีพ 

๒๑. ผลลพัธ์ทางการฝึกอบรมมีองค์ประกอบทัว่ไปและองค์ประกอบทีจ่ าเพาะ 

๒๒. ผู้ ฝึกอบรมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอ่ผู้ ป่วย ญาติ ผู้ ฝึกอบรมอื่นอาจารย์ รวมทัง้เพื่อนร่วมงานในวชิาชีพ 

๒๓. ต้องท าให้เช่ือมัน่ได้วา่ผู้ ฝึกอบรมมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสมตอ่เพื่อนร่วมงานทัง้ในวชิาชีพของตนเองและ

วิชาชีพอื่นๆ รวมทัง้ผู้ ป่วยและญาติ 

๒๔. ท าให้ผลการเรียนรู้ที่พงึประสงค์เป็นท่ีประจกัษ์ตอ่สาธารณะ 

๒๕. พนัธกิจและก าหนดผลการฝึกอบรมที่พงึประสงค์ของแผนการฝึกอบรมโดยร่วมมือกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

หลกั 

  ๒. แผนการฝึกอบรม 

๑. ก าหนดกรอบของการฝึกอบรมบนพืน้ฐานของผลที่พงึประสงค์และคณุสมบตัิของแพทย์ฝึกอบรม 

๒. สร้างกรอบการฝึกอบรมบนพืน้ฐานของผลที่ได้มาจากการศกึษาระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต 

๓. บริหารจดัการกรอบการฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบและโปร่งใส 

๔. ฝึกอบรมภาคปฏิบตัิที่แพทย์ฝึกอบรมมีสว่นร่วมในการบริการและรับผิดชอบดแูลผู้ ป่วย 

๕. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่มัน่ใจได้วา่มีการบรูณาการระหวา่งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิในการเรียนการสอน 

๖. ฝึกอบรมโดยยดึหลกัความเสมอภาค 

๗. แพทย์ฝึกอบรมเป็นศนูย์กลาง เตรียมความพร้อมและสนบัสนนุให้แสดงความรับผิดชอบตอ่กระบวนการ

เรียนรู้ของตนเองและได้สะท้อนการเรียนรู้ (self-reflection) 

๘. แพทย์ฝึกอบรมศกึษาภายใต้การก ากบัดแูล (supervision) การประเมินคา่ (appraisal) และการให้ข้อมลู

ปอ้นกลบั (feedback) 

๙. แพทย์ฝึกอบรมได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัแผนการฝึกอบรม ตลอดจนสทิธิและหน้าที ่

๑๐. รวมพนัธสญัญาในข้อพิจารณาด้านจริยธรรมเข้าไปในแผนการฝึกอบรม 

๑๑. แนะน าพืน้ฐานและวิธีการศกึษาวิจยัทางการแพทย์ทัง้การวจิยัทางคลนิิกและคลนิิกด้านระบาดวิทยาคลนิิก 

๑๒. ผู้ ฝึกอบรมมีความสามารถในการใช้เหตแุละผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ 

๑๓. ผู้ ฝึกอบรมประยกุต์ใช้เวชศาสตร์เชิงประจกัษ์ผา่นประสบการณ์ทางคลนิิกที่หลากหลายและสอดคล้องกบั

การฝึกอบรม 
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๑๔. หลกัสตูรมีพืน้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์คลนิิก วิทยาศาสตร์ สงัคม

พฤติกรรม ตลอดจนเวชศาสตร์ปอ้งกนั 

๑๕.  มีเนือ้หาการตดัสนิใจทางคลนิิก 

๑๖. ทกัษะการสือ่สาร 

๑๗. จริยธรรมทางการแพทย์ 

๑๘. ระบบสาธารณสขุ 

๑๙. กฎหมายทางการแพทย์และนติิเวชวิทยา 

๒๐. หลกัการบริหารจดัการ 

๒๑. ความปลอดภยัของผู้ ป่วย 

๒๒. การดแูลตนเองของผู้ ฝึกอบรม 

๒๓. การแพทย์ทางเลอืก 

๒๔. บริหารจดัการการฝึกอบรมโดยค านงึถงึความปลอดภยัและความอิสระของผู้ ป่วย 

๒๕. มีโครงสร้างทัง้หมดและองค์ประกอบ รวมทัง้ระยะเวลาของการฝึกอบรม 

๒๖. มีองค์ประกอบภาคบงัคบัและองค์ประกอบทางเลอืกในการฝึกอบรม 

๒๗. บรูณาการทฤษฎีเข้ากบัภาคปฏิบตัิ 

๒๘. ค านงึถึงกฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบัของแพทยสภา 

๒๙. แพทย์ฝึกอบรมได้มีประสบการณ์กบัการตอบสนองของระบบสขุภาพระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค และ

ระดบัชาติ ตอ่ความจ าเป็นด้านสขุภาพของประชาชน 

๓๐. ก าหนดความรับผิดชอบและอ านาจในการจดัการ การประสานงาน การบริหาร และการประเมินผล ส าหรับ

แตล่ะสว่นงานและขัน้ตอนของการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการ 

๓๑. มีตวัแทนของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอื่นๆ ในการวางแผนการฝึกอบรม 

๓๒. แผนการฝึกอบรมให้แพทย์ฝึกอบรมได้มีโอกาสสมัผสัประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายในสาขาวิชาที่

เลอืกฝึกอบรม 

๓๓. อธิบายและให้ความส าคญัวา่การฝึกงานนัน้เป็นการพฒันาวชิาชีพ 

๓๔. บรูณาการการฝึกอบรมเข้ากบังานบริการ 

๓๕. การฝึกอบรมและงานบริการสง่เสริมซึง่กนัและกนั 

๓. การประเมินแพทย์ฝึกอบรม 

๑. ก าหนดและด าเนินนโยบายการวดัและประเมินผลแพทย์ฝึกอบรม 
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๒. ให้ค าจ ากดัความแถลง และจดัพิมพ์ หลกัการ วตัถปุระสงค์ วิธีการ และวิธีการปฏิบตัใินการประเมนิแพทย์

ฝึกอบรม รวมถงึการทดสอบความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ท่ีมีการใช้ 

๓. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่การวดัและประเมินผลครอบคลมุทัง้ทางด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติ 

๔. ใช้ชดุของการประเมินและรูปแบบท่ีสอดคล้องกบัประโยชน์จากการประเมินซึง่รวมถงึการใช้ผู้ประเมินหลาย

คนและวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

๕. มีเกณฑ์การผา่นการสอบหรือการประเมินแบบอื่น รวมถงึจ านวนครัง้ที่อนญุาตให้สอบแก้ตวั 

๖. ประเมินผลและอ้างองิ คา่ความเที่ยง ความตรง และความยตุิธรรมของวิธีการประเมิน 

๗. มีระบบการอทุธรณ์ผลการประเมนิขึน้กบัหลกัยตุิธรรมหรือกระบวนการทางกฎหมาย 

๘. สอดคล้องกบัผลทางการศกึษาทีพ่งึประสงค์และรูปแบบการสอน อยา่งชดัเจน 

๙. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่แพทย์ฝึกอบรมได้บรรลผุลของการฝึกอบรมที่พงึประสงค์ 

๑๐. สง่เสริมการเรียนรู้ของแพทย์ฝึกอบรม 

๑๑. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่กระบวนการฝึกอบรมมีความครอบคลมุและตรงประเด็น 

๑๒. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่ มกีารให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่แพทย์ฝึกอบรมอยา่งทนักาล จ าเพาะ สร้างสรรค์ และเป็น

ธรรมบนพืน้ฐานของผลการวดัและประเมิน 

๔. แพทย์ฝึกอบรม 

๑. มีความสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธกิจของแผนการฝึกอบรมและการคดัเลอืกแพทย์ฝึกอบรม 

๒. มีความสมดลุระหวา่งศกัยภาพด้านการฝึกอบรมและจ านวนแพทย์ฝึกอบรมที่รับได้ 

๓. มีหลกัเกณฑ์และกระบวนการคดัเลอืกแพทย์ฝึกอบรม 

๔. เปิดโอกาสให้มีแพทย์ฝึกอบรมทีม่ีความพิการซึง่ต้องการสิง่อ านวยความสะดวกเป็นพิเศษ โดยที่ต้องไมเ่ป็น

อปุสรรคตอ่การฝึกอบรม 

๕. ผู้ ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจวทิยาศาสตรการแพทย์พืน้ฐานอยา่งแตกฉาน ก่อนเร่ิมการฝึกอบรมแพทย์

เฉพาะทาง 

๖. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่กระบวนการคดัเลอืกมคีวามโปร่งใสและเทา่เทยีมยตุธิรรม 

๗. ก าหนดจ านวนแพทย์ฝึกอบรมให้เหมาะสมตอ่โอกาสในการฝึกปฏิบตัิทางคลนิิก ศกัยภาพในการก ากบัดแูล

ที่เหมาะสม ทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ บริบทของความต้องการทางด้านสขุภาพของชมุชนและสงัคม 

๘. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่แพทย์ฝึกอบรมเข้าถงึระบบการให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านวิชาการได้ 

๙. ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการบนพืน้ฐานของความก้าวหน้าของการฝึกอบรมรวมถึงรายงานอบุตัิการณ์ของ

แพทย์ฝึกอบรม 

๑๐. สนบัสนนุแพทย์ฝึกอบรมในเร่ืองทางสงัคม การเงิน และความต้องการสว่นบคุคล 
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๑๑.  จดัสรรทรัพยากรส าหรับการสนบัสนนุทางสงัคมและสว่นบคุคลของแพทย์ฝึกอบรม 

๑๒. ท าให้เช่ือมัน่ ได้วา่มกีารรักษาความลบัในการให้ค าปรึกษาและสนบัสนนุ/ช่วยเหลอื 

๑๓. แนะแนวด้านวชิาชีพและการวางแผนในอนาคต 

๑๔. มีตวัแทนของแพทย์ฝึกอบรมและบทบาทการมีสว่นร่วมอยา่งเหมาะสมใน  การก าหนดพนัธกิจและผลของ

การฝึกอบรมที่มุง่หมายไว้ การออกแบบแผนการฝึกอบรม การวางแผนเง่ือนไขการปฏิบตัิงานของแพทย์

ฝึกอบรม การประเมินแผนการฝึกอบรม  การบริหารจดัการแผนการฝึกอบรม 

๑๕.  มีคา่ตอบแทนแพทย์ฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัต าแหนง่และงานที่ได้รับมอบหมาย 

๑๖. ให้แพทย์ฝึกอบรมเข้าร่วมในกิจกรรมวิชาการ (รวมถึงการอยูเ่วร) ท่ีเก่ียวข้องกบัการฝึกอบรม 

๑๗. ระบกุฎเกณฑ์และประกาศให้ชดัเจนเร่ืองเง่ือนไขงานบริการและความรับผิดชอบของแพทย์ฝึกอบรม 

๑๘. มีการฝึกอบรมทดแทนในกรณีที่แพทย์ฝึกอบรม มีการลาพกั เช่น ลาคลอดบตุร เจ็บป่วย เกณฑ์ทหาร ถกู

เรียกฝึกก าลงัส ารอง การศกึษาดงูานนอกแผนการฝึกอบรม 

๕. อาจารย์ 

๑. ก าหนด และด าเนินนโยบายการสรรหาและคดัเลอืกอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมโดยระบ ุด้านความช านาญที่

ต้องการ เกณฑ์คณุสมบตัิทางวชิาการ การเป็นผู้ให้การฝึกอบรม และความช านาญทางเวชกรรม รวมถงึ

ความสมดลุระหวา่งคณุวฒุิด้านการสอน วิจยัและบริการ  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒. ก าหนด และด าเนินนโยบายเก่ียวกบัหน้าที่ของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และโดยเฉพาะสมดลุระหวา่ง

งานด้านการศกึษา การวจิยั และการบริการ 

๓. ก าหนดนโยบายการคดัเลอืกให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลกัสตูร ความจ าเป็นของการ

ฝึกอบรม และระบบการบริบาลสขุภาพของประเทศ 

๔. ท าให้อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมมเีวลาเพียงพอส าหรับการให้การฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา ให้การก ากบัดแูล 

และเรียนรู้ 

๕. จดัให้มีการพฒันาอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ก ากบัดแูลการฝึกอบรม 

๖.  มีการประเมินอาจารย์เป็นระยะ 

๖. ทรัพยากรทางการศึกษา 

๑. มีสถานท่ีและโอกาสในการเรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

๒. เข้าถงึแหลง่ข้อมลูทางวิชาการท่ีทนัสมยั 

๓. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารได้อยา่งเพยีงพอ 

๔. มีอปุกรณ์ส าหรับฝึกอบรมภาคปฏิบตัิ 

๕. มีสิง่แวดล้อมทางการศกึษาที่ปลอดภยั 
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๖. คดัเลอืกและได้รับรองการเป็นสถานท่ีส าหรับการฝึกอบรม 

๗. สิง่อ านวยความสะดวกทางคลนิิกและการเรียนภาคปฏิบตัิที่พอเพียงส าหรับสนบัสนนุการเรียนรู้ 

๘. จ านวนผู้ ป่วยที่เพยีงพอ จ านวนและความหลากหลายของผู้ ป่วย ทัง้ผู้ ป่วยนอก ผู้ ป่วยใน และผู้ ป่วยนอก

เวลาราชการ ที่สามารถน าไปสูผ่ลของการฝึกอบรมที่พงึประสงค์ 

๙. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่สามารถเข้าถงึสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้ 

๑๐. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้เป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรมอยา่งมีประสทิธิ ภาพและ

ถกูหลกัจริยธรรม 

๑๑. มีการจดัประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานเป็นทีมร่วมกบัผู้ ร่วมงานและบคุลากรวชิาชีพอื่น 

๑๒. มีการจดัประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานเป็นทีมร่วมกบัผู้ ร่วมงานและบคุลากรวชิาชีพอื่น 

๑๓. แพทย์ฝึกอบรมมีความรู้และสามารถประยกุต์ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

สาขาวชิาที่ฝึกอบรม 

๑๔. มีการบรูณาการระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวิจยัอยา่งเพยีงพอและสมดลุ 

๑๕. ก าหนดและด าเนินนโยบายเพื่อให้มีการน าความเช่ียวชาญทางแพทยศาสตรศกึษามาใช้ในเร่ืองที่

เก่ียวข้องกบั การจดัท าแผนการฝึกอบรม  การด าเนินการฝึกอบรม  การประเมินการฝึกอบรม 

๑๖. ก าหนดและด าเนินนโยบายให้แพทย์ฝึกอบรมรายบคุคลสามารถรับการฝึกอบรมในสถาบนัอื่น ทัง้ในและ

นอกประเทศตามที่ระบไุว้ในหลกัสตูร จดัให้มีระบบการโอนผลการฝึกอบรม 

๗. การประเมินหลักสูตร 

๑. ก ากบัดแูลหลกัสตูรเป็นประจ า   

๒. มีกลไกส าหรับการประเมินหลกัสตูรและน าไปใช้จริง 

๓. พนัธกิจ ผลทางการฝึกอบรมที่พงึประสงค์ หลกัสตูรการฝึกอบรม การวดัและการประเมินผล สถาบนั

ฝึกอบรมและทรัพยากรทางการศกึษา   

๔. ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรแพทย์ฝึกอบรม และความต้องการของระบบสขุภาพ 

๕. ขัน้ตอนการด าเนินงานของหลกัสตูร 

๖. วิธีการวดัและประเมินผล 

๗. พฒันาการของแพทย์ฝึกอบรม   

๘. คณุสมบตัิของผู้ให้การฝึกอบรม 

๙. ข้อควรปรับปรุง 

๑๐. ท าให้เช่ือมัน่ได้วา่ ผลจากการประเมินการฝึกอบรมจะสง่ผลตอ่การพฒันาหลกัสตูร 

๑๑. ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัมีสว่นร่วมในการประเมินการฝึกอบรม 
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๑๒. แสวงหาข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัการฝึกอบรม/ หลกัสตูร จาก ผู้ให้การฝึกอบรม แพทย์ฝึกอบรม 

นายจ้าง 

๑๓. ติดตามความสามารถในการปฎิบตัิงานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมเป็นประจ า 

๑๔. แสวงหาข้อมลูปอ้นกลบัเก่ียวกบัความสามารถในการปฎิบตังิานของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก

นายจ้าง 

๑๕. จดัให้มีและใช้กลไกในการประเมนิการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมลูเก่ียวกบัความสามารถในการปฎิบตัิงาน

ของแพทย์ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

๑๖. ให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัมีสว่นร่วมในการก ากบัดแูลและประเมินการฝึกอบรม 

๑๗. ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา บนพืน้ฐานของ เกณฑ์ทีช่ดัเจน ผลการประเมินการฝึกอบรม อ านาจ

หน้าที่ในการอนมุตัิ หรือเพกิถอนการฝึกอบรม  

๘.ธรรมาภบิาล 

                       ๑.หลกัสตูรด าเนินการสอดคล้องกบักฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง การรับสมคัรแพทย์ฝึกอบรม (เกณฑ์การ

คดัเลอืกและจ านวนท่ีรับ) กระบวนการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

                      ๒. หลกัสตูรด าเนินการสอดคล้องผลของการฝึกอบรมที่พงึประสงค์  ออกเอกสารทีแ่สดงถงึการส าเร็จการ

ฝึกอบรมในแตล่ะระดบั เช่น ปริญญา ประกาศนียบตัรชัน้สงู ประกาศนยีบตัร หรือ หลกัฐานอยา่งเป็นทางการ  หน้าที่

รับผิดชอบตอ่การพฒันาคณุภาพหลกัสตูร 

                       ๓.มีความรับผิดชอบในฐานะผู้น าและบริหารจดัการการฝึกอบรม 

                       ๔.ก าหนดหน้าทีรั่บผิดชอบและอ านาจในการบริหารจดัการงบประมาณของหลกัสตูร 

                       ๕.จดัสรรทรัพยากรตา่ง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินการฝึกอบรมและกระจายทรัพยากรให้สอดคล้องกบั

ความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม 

                       ๖.มีบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานและมคีวามเช่ียวชาญทีเ่หมาะสมสนบัสนนุการด าเนินการของการฝึกอบรมและ

กิจกรรมอื่นๆทีเ่ก่ียวข้อง ท าให้มัน่ใจได้วา่มกีารบริหารจดัการท่ีดแีละใช้ทรัพยากรได้อยา่งเหมาะสม 

                       ๗.จดัให้มีจ านวนสาขาความเช่ียวชาญทางการแพทย์ และหนว่ยงาน สนนัสนนุด้านอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ครบถ้วน สอดคล้องกบัข้อบงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการฝึกอบรม 

 ๙. การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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                      ๑.ริเร่ิมกระบวนการส าหรับการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนือ้หา ผล และสมรรถนะ

ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม รวมถงึการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 

                            ๒.ปรับแก้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและมีข้อมลูอ้างองิ 

                            ๓.จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เพื่อการทบทวนและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 
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